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Egy szomorú 
asszonyról 

Rámsóhajt az, emlék, amint le-
irom a bánatos magyar nevét: 
Ilonka. Göndör Ferenc, a gyász 

„ünneplő orgiájával, irói vallomá-
sokkal siratja könyvben az elhunyt 
feleségét. 

Engem most az az irói feladat 
foglalkoztat, hogy a betű érzékeny-
ségét megtaláljam és éreztetni tud-
jam, milyen ritka asszonyiélek kö-
zelségében értettem meg egyszer a 
nőiesség költésztét s megzendül 
képzeletemen a finomságok, gyön-
gédségek hárfaskiúlája, amik valaha 
egy asszony tulajdonai voltak.-Túl 
a borongó ismeretségen, a portré-
gyűjtő literatura számára Óhajta-
nám fölvázolni a szenvedések áldo-
zatos, odaadó asszonyát. 
* * 

Tipusa volt a vidék csöndjében 
kialakult modem női léleknek. 

Mi, akik itt Pesten kesergünk, 
harcbakeveredünk, megcsömörlünk, 
újra fölbuzdulunk, újra lecsügge-
dünk, annyira leigázottak vagyunk 
a magunk életével, hogy nem igen 
gondoltunk a halk, de zsendülő 
életre, ami a háború előtti évtized-
ben a vidéki városokban, falvak-
ban érlelte már a várakozó női in-
tellektusokat. Mély analízis szá-
mára való lenne az, hogy itt az or-
mokon zajló események hogyan 
zugnak le a völgyekbe, Pest büvös-
köre alá került vidéki emberekre; a 
nagysikerű könyv hire mint lebeg 
át falvakban merengő asszonyok, 
lányok képzeletén, zene, képzőmű-
vészet fölsütő szenzációi mint indít-
ják sebesebb ütemre a városokban 
szendergő női sziveket. Ami itt a 
közvetlen közelségben elvadult erő-
viadal, az a figyelő vidéki emlier 

előtt talentumok rakétás rivalizá-
lása, ami ének mámoros bizako-
dással itt megharsan, az harmóniás 
melódiával szüremlik le a z apró há-
zak tájékára; az érzékeny vidéki lé-
lek, ha olyan a hajlandósága, magá-
ba mélyül, a szépet, a gondolkozta-
tót, eszének kívánságai szerint gon-
dosan megmunkálja s meg nem za-
vart hangulatát föl tudja díszíteni 
a salakkal forgó kultura kiválasz-
tott tisztaságaival. Az izgalirfhs rej-
tély, hogy az elaltatott, elhagyatott 
női lélek hogy bontja ki szárnyait 
kulturáltság fuvallatára, idáig is a 
vidékről küldte fel leginkább hoz-
zánk az izeneteit. Néhány vidéki 
eredetű nagyszerű asszony, a him-
poros talentumukkal, a bizonyság 
reá. 

Ilyentéle, meghatott, értő lélek 
volt az asszony is, akinek itt késői 
szemfedőjét szövögetem. Valahány-
szor találkoztam vele, ahányszor 
eltűnt alakja után tekintek, a ki-
finomodott, modern nő problémája 
int rá az elgondolkodásomra. 

Néhánynapos asszony volt, ami-
kor megismertem. írók, művészek 
voltunk együtt, bölcs rendezői az 
örömnek, ha szives, őszinte az al-
kalom. A friss menyeoske sugárzott 
közöttünk. Felejtett csipkés ital, 
rég eltörött velencei poharak, bo-
londos kergetődző beszélgetések és 
az ajándékoskedvü zongorajáték. 
Ránk énekelt a csudálatos beszéd: 

Forró, szűz lelkünk rakjuk a sutra, 
I.alla, lalla. 
Be megjártad itt, oh Zaratusztra,. . 
Figyelt, felelt, a művészet körül-

futotta törékeny lelkét, testét, asz-
szonyi boldogságával együtt iveit 
a gyönyörködése s mint föberdült 
virág a napsütésben, kívánkozva 
nyílott ki előttem az uj asszony-
iélek. 
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Utoljára egy őszi éjszaka talál-
koztam vele. Halálos ágyán volt, 
redakciós munkámban kaptam az 
üzenetét, ¡hogy beszélni akar velem, 
tudta, hogy családjának hű ba-
rátja vagyok. Nem feledhetem el 
soha ezt a látogatást a szanató-
tóriumban. A halál járt az őszi ég 
alatt, kertek, ligetek pusztulásának 
illata rohanó kocsim körül, a fiatal 
asszony búcsúzó kezét fogom, imo-
tollás, beteg szive szinte érzik az 
elsötétült szobában, a férje, az or-
vos és én megbénulta« a remény-
telenséggel tanácskozunk és meg-
virra<ft, mire pihegő élete eliram-
lotl. 

Küzködöm a meghatározással, • 
hogy szavakkal el tudnám mondani 
az illanást, ahogyan ez az asszony-
lélek átlebegett földieken és ahogy 
álom, sóhaj, emlékező érzékenysé-
gek vissza-visszaliivják különös, 
mélyen megható alakját. 

Engem mint irót persze nagyon 
érdekelt az is, hogy milyen igaz ér-
tője, alázatos hive volt a mi kavargó 
literaturánknak. Az ösztöne sokszor 
megcsillogott előttem. Nem téve-
dett irók, könyvek megítélésében. 
Ki tudta szemelni magának ingado-
zás nélkül, mi az igazi matéria, mi 
a kalandorság és gyönge lelke a 
harcosok makacsságával óvni, vé-
deni tudta, amit egyszer szépnek 
fölismert. A kitartásnak, csalhatat-
lan magabizásnak impozáns pél-
dája volt az, hogy egészen csitri 
leánykorában megismerte Ady En-
dre megcsúfolt, kiggimyolt miiveit, 
kritika erejű intellektusa magába 
ölelte az ismeretlen poézist és el-
mélyült hittel meg tudta várni az 
időt, mely elhozta Adv Endre és a 
maga Igazát. Sok jól elgondolt meg-
jegyzés, kiélezett megfigyelés, finom 
és beszédes mosoly, múmorqs el-
hallgatás, mint a forgó tükör muto-
gatták lelke képeit, mindez, mon-
iom, megsúgta nekem, hogy a 

kiérlelt női talentum állott elém, de 

e hódító tulajdonságnál is becse-
sebb előttem az emberi alakja, hogy 
az emancipált nő mint tudta ma-
gára ölteni a nőiesség varázsát, 
olyan fehér verőfénnyel, amilyen 
sütkérezéshez alig jutunk el bus 
utainkon. A lágy ének, amitől még 
szépülni tud e rabló világ: a gyön-
gédség kiválasztotta őt az emberek 
közül, végleteket sejtő szenzihiKtás, 
gyötrő, orv, hosszadalmas szenve-
déseinek megibocsájtó viselése, a 
szolidaritás igézete,, hogy titkolja 
önmagát és csak a harmóniát kí-
nálja híveinek, övéinek, e csodála-
tos női képességek megdöbbente-
nek most, ahogy lehanyatlott, sze-
gény figuráját vissza-vissza alakít-
gatom. 

Hallatlan ereje van az örök nőies-
ségnek; . az emlékezés Veronika-
leplein fölmerül iködvonalaival a 
martirábrázat, valaha tüzelő tulaj-
donságok, hajdani csápos finom-
ságok, a tisztaságnak elsuhant il-
lata diadalmasabbak, mint az elföl-
delő valóság . . . és megrendülten 
érzem, amint a halott-élő asszony 
Őrt áll itt gondolataim fölött . . . 

Révész Béla. 

ISMÉT ÉNEKLIK A Z INFANTE« 
RISTET. Megírtuk, hogy Göndör Fe» 
rencnck „Infanterist" című versét le 
kellett venni az Apolló»kaharé müsorá» 
ról, mert az éneklését betiltották. Meg» 
állapítjuk, hogv cikkünk megjelenését 
követő napon egvenesen hivatalos uta--
sitást kapott az Apolló-kabaré, hogy az 
Infanteristet ismét énekeljék, mert ugv 
látszik, hogv valaki illetéktelenül és tu» 
datlanul avatkozott bele ebbe az ügybe, 
viszont illetékes helyeken, igy a Közök» 
tatásügyi Népbiztosságnál is könnyen 
megállapíthatták, hogv az „Infanterist" 
a régi imperialista háborít ellen lázit és 
igv nem láttak semmi akadálvt arra, 
hogv a verset tovább énekeljék. Kiad» 
ták tehát a jogtalan betiltást megsemmí» 
sitő hivatalos utasítást és azóta az In», 
fanterist cimü dalt Németh Juliska es» 
léről,estére elénekli az Apolló-kabaré' 
ban. A művésznő előadásának tüntetői 
nagv sikere van. 

MHt 
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Levél Clemenceauhoz 

Engedje mag, Clemenceau ur, hogy 
Önhöz, akinek szenvedélye a békecsi-
nálás és a jegyzékváltás, én is intéz-
zek ilit, ezen az egyáltalán nem bé-
kés helyen egy békejegyzéket. En 
gedje meg, mert hiszen ha nem cn 
gedi meg, akkor is megiroin Önhöz, 
Clemenceau ur, ezt a jegyzéket és ez 
esetben kiderülne, hogy önnek volta-
képpen nincsen is hatalma, hogy az 
ö n parancsait nem muszáj olyan va-
kon teljesíteniük az embereknek. Ez 
előbb-utóbb ki fog önről, vén béke-
csináló, derülni, nagyobb és komo-
lyabb dolgokban is és mivel hogy én 
már most is tudom, hogy az ö n ereje 
és hatalma milyen 'végtelenül proble-
matikus, tehát anélkül, hogy kérdez-
ném, anélkül, hogy megengedné, ezen-
nel minden ünnepélyesség nélkül jegy-
zéket intézek Önhöz. Ezúttal elsősor-
ban magánügyben fordulok Uraságod-
hoz, aki a békét dinamitból ková-
csolja, aki a népek önrendelkezési 
jogát ugy értelmezi, hogy a népek pe-
dig kussoljanak és ö n parancsol, aki 
a megegyezéses békét ugy képzeli, 
hogy Önök ott Versaiilesban diktál-
nak, országokat, földrészeket rabolnak 
el és ebben annyi a megegyezés, hogy 
az elrabolt országokat, a rabláncra 
fűzőit népekel önök nem kérdezik 
meg, azokkal nem egyeznek meg, el-
lenben egymás között a versaillesi 
cinkosok megegyeznek abban, hogy 
rabolnak, fosztogatnak, elgázolnak, 
rabságba döntenek embermilliókat. 
Már tudniillik addig, ameddig ez Önö-
kön, vcrsailli békeangyalkákon múlik, 
addig, igy csinálják a dolgot. Hát 
csak csinálják 1 

De komolyan hiszi-e Clemenceau 
l'r. hogy például fíihardiószcq neve-
zetű imagvar mezővárost örökre el le-
hel-e szakítani ennek az országnak 
eleven testéből és lehetsésJes-e azt ro-
mánná lenni onnan a versaillesi béke-
"sztalkától. Ne haragudjék, liogv pont 
Bibardiószeggel untalom. hiszen ö n 
x alószinüleg sohasem járt a diószegi 
Nagyutcán, ö n nem fürdött nváron az 
' rben, de engedjen inog. én Bilwrdió-
szegen születtem, én sokát jártam a 
NiV'vutcán. sokat lubickoltam az Ér 

habjaiban, ott tanultam meg a dió-
szegi iskolában a betűvetést, ovódá-
linn, iskolában ott botorkáltam kisfiú 
koromban és igy módfölölt érdekel en-
gem, hogy vol laképen mit is vétett az 
én fatornyos falum, hogy odacsapták 
Romániához. Nem hinném. hogy meg-
egyeztek volna a versailli békeaposto-
lok a diószegiekkel abban, liogv ezen-
túl már ők románok lesznek. 

Nem hiszem, hogy az úgynevezett 
önrendelkezési jog alapján helyezték 
volna át Bihardiószeget Romániába, 
mivelhogy a diószegiek nem románok, 
hanem magyarok és ha ökel megsza-
vaztatják, hát bizony egyetlenegy sza-
vazat sem fog esni Romániára. Ne-
kem már, fájdalom, nincsen Diószegen 
szavazati jogom, mert én régesrégen 
hűtlenül kivándoroltam az Ér partjá-
ról, de én sem tudnék beleegyezni 
abba, hogy ha én haza akftrok menni 
a szülőfalumba, akkor útlevelei kell 
váltanom és (külföldre kell utaznom. 
Én nem Romániában születtem, tisz-
telt Clemenceau ur, én Magyarországon 
születtem és — valóban van pofájuk 
az uraknak olt Versaillban kihirdelni 
art, hogy Bihardiószeg, ez a tőzsgyö-
keres bihari magyar falu Romániában 
van? És komolyan hiszik-e Önök, Cle-
menceau ur, hogy a diószegi magya-
rokat elrománositják? Hogv a nagy 
Ilajdunét olt Diószegen románná te-
szik? Hogy l>uskásek, Kwúcsék, Kiss 
István ék, Gajdyék és a többi diószegi 
magyar, hogy ez nund román? És 
Kietn Simon vegyeskereskedő és 
Dcutsch Ferenc rőfős és rövidáru üz-
letes és Wetsz Jakab malmos és Stem 
Izajos kocsmáros valaha az életben 
el fogják ismerni ott'Diószegen maguk-
ról, hogv ők románok? És az öreg 
KI ing bácsi, a diószegi borbély, aki 
nyir, beretvál és fogat hu/., vájjon kí-
méletes lesz-e, lia megszálló román csa-
patok kerülnek műértő kezébe? Váj-
jon nem fogja-e a szakállal együtt a 
bőrt is leberetválni a román ábráza-
tokról és vájjon a fájó rossz fog--mel-
lől, nem fogja-e a jó fogat kiráncigál-
ni, lia éppen elkeseredett hangulatban 
találja a hozzá hebotló román hazafi.' 
Komolyan hiszi-e Clemenceau ur, ho 
az én szülőfalumat Bihardiószeg nagy-
községet valaha végérvényesen Bo-
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mániához lehet-e csatolni, hogv a dió-
szegi szüreteken román nóták fog-
nak-e zsongani, zengeni, hogy a "jó 
bihari földnek vetésénél aratásánál 
román beszédlől fog-e visszhangzani a 
napsütötte áldott, dus bihardiószegi 
határ? Lehet-e józanul a diószegi köz-
ségiházára román betűket pingálni, le-
het-e ezt a szintiszta magyar falut le-
tépni az ország testéről és oda kény-
szeríteni az elnyomó és kizsákmén^oló 
román bojárok igájába? Ha ezt hiszi 
Clemenceau ur, akkor nem ismeri a 
diószegi magyarokat, mint ahogy én 
ismerem őket. Hát nem lehet, Clemen-
ceau ur, nem lehet, ezt sohasem lehet. 

Aminthogy nem lehet soha Arany 
János szülőfalujából, Nagyszalontából, 
ebből a tipikus magyar községből ro-
mán falut csinálni. Hiába erőlködnek, 
mert perverzitás azt gondolni, hogy 
például Nagyvárad városa valaha az 
éleiben román lehet. Nekem szemé-
lyes nagy fájdalmam Nagyvárad, mert 
a diószegi gyermekkor után Váradra 
kerültem és tán a legszebbik ifjúságom 
ott viharzott el. Hát komolvan gon-
dolja Clemenceau ur, hogy a Bémer-tór 
a Szigligeti színházzal valaha román 
lesz? És a Zöl<tfa-utca, az Olaszi, a 
Kossuth-utca, a Szacsvay-utca, a 
Nagvpiae, a Kispiac, a Kolozsvári-
utca, a Malom-utca és a többi váradi 
utca, ahol lámpással kell keresni egy-
egy eltévedt románt, ahol mindenki 
magyar, hogy az a Nagyvárad valóban 
át fog alakulni rcmán várossá? Hogy a 
Sebes-körös két partja a maga kipró-
bált nagyszerű és harcedzett munká-
saival a műhelyek dolgé» és öntuda-
tos népe, a váradi sok ezer szocialista, 
hogy ez valaha el fogja ismerni, hogy 
a legelnyomottabb és legsötétebb or-
szághoz, a bojárok országához tarto-
zik? A Rédei-kert, ahol a fák is ma-
gyarul susognak, ahol valamikor én 
klfulót játszottam és minden bokor 
kedves, régi ismerősöm, a Pece, a Li-
tyogó malom, a reáliskola, a gimná-
zium. a nyári színház, a Kishid. n 
Nagyhid, az egész gyönyörű, drága 
Vára i, ahol valamikor Ady Endre a 
legszebb magyar verseket énekelte bele 
a jázminos levegőbe, hogy a Kőrös-
pariján virágzó kis Páris, ahol még 
néhány esztendővel ezelőtt a Ilolnapo-

sok csatája dult, ahol szinte valameny-
nyien irtunk valamikor újságot, ahol 
statisztáltunk a színházban, ahol sze-
relmesek voltunk, ahol fiatalok vol-
tunk, ifjúságunknak ez a soha el nem 
felejthető részeg, fölszínes, kedves, 
csaló, piszkos, drága, meleg, szines vá-
rosa Nagyvárad, hogy ez többé már 
nem a mienk? Hogy ez most már ro-
mán lesz? A vastag Pollákné, olt a 
színházi bodega mélyén elhiszi-e a ro-
mán tiszteknek, hogy Váradból többé 
soha nem lesz magyar város? 

Bevallom önnek nekem egyáltalán 
nem kedves Clemenceau ur, hogy tit-
kos vágyam az, hogy álszakállhan, 
álruhában megjelenjek egy este Vá-
radon és beüljek a Royal-kávéházba 
és megnézzem, hogv mit müveinek ott 
a hódítók és a Royalból átballagjak az 
Emkébe, az Emkéből a Pannoniába, 
onnan a Fekete Sasba, mind végigjár-
ni a váradi lokálokat, hogv hát tulnj-
donképen miként is fest ez a város 
román uralom alatt, mint Ferdinánd 
király meghódított tartománya. Es 
olyan nagvon szeretnék besurranni a 
váradi Munkás-otthonba, megkérdezni 
azokat a régi hűséges elvtársakat, 
hogv ők valóban beletörőd tek-e mar 
abba, hogv Nagyvárad román iga alá 
kerül? A legnagyobb és legszebb él-
mény volna végigibolyongani a váradi 
utcákon és tereken, megnézni a kor-
zón grasszáló, hóditó tiszt urakat és 
kibandukolni a Malom-utcába, oda a 
199. számú ház árnvas udvarába, le-
ülni a fa alá, mint valamikor már 
majdnem husz esztendővel ezelőtt. 

Nem tehetek róla, de bizony kissé 
elérzékenyülten és ellágyulva gondolok 
most Nagyváradra, Diószegre, Szalon-
tára, arra az egész vidékre, ahol kis-
gyerek és ifjú voltam és amely vidék 
az Önök igazságossága jóvoltából 
most már „külföld". Hát Clemenceau 

ur, mindezeknek a dolgoknak pedig 
nem Ishel "jó vége. En tudom, hogy 
egy olyan makacs vén embernek, mint 
amilyen ört» nem lehet beszélni, józan 
szóval, ö n elvakult, ö n süket és Önök 
ott Versai 11 esbaft olyan békét csinál-
nak, hogy arról koldul az egész világ 
és arról koldulnak vájjül — maguk h-
önnek, Clemenceau ur, alvégre könnyű, 
mert hiszen ö n olyan öreg' ember már. 
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hogy előbb-utóbb remélhetőleg mégis 
csak meg fog már halni, ö n után az 
özönvíz, gondolhatja azzal a kegyetlen 
vén fejével, de hiszen ez özönvíz olyan 
közelről csapkod immár, hogy még ö n 
is, kinek pedig hihetőleg már nem sok 
van hátra, még ö n is belesodródhatik, 
oh, galamblelkiii apostola az igazságos 
és megegyezéses Lékének, ó vén Cle-
menceau. Én itt voltaképpen csak ma-
gánügyemben magánlevelet irok ö n -
'.iöz, de néhány millió magyar él eb-
ben az országban, akinek szintén van 
az~ ö n jóvoltából hasonló magánügye 
és aki mind-mind irna most Önhöz le-
veleket, melyek közül egyet sem tenne 
ki az ablakába. De hiszen ö n most nem 
is ér rá leveleket olvasni, ö n most az-
zal van elfoglalva, hogy visszaadja a 
világnak az ő békéjét. Hát csak fl3ja 
vissza, Clemenceau ut, azt a békél, 
majd a világ is, a világ összés népei is 
visszaad ják kamatostól Önöknek mind-
azt, amit most Önöktöl, ó Versailles! 
békeangyalkák — kapnák. Mindent, 
mindent vissza fogunk adni. 

Göndör Ferenc. 

AHÁ, NAI EZ VALÓ NEKTEK 
K A H Á N A . A maösták fő= és és disz» 
költője, a kitűnő Kahána Mózes, kinek 
rejtélyesen kigondolt elmeszülötteiből 
minap adtunk ízelítőt olvasóinknak, 
több uj irodalmi műfajra tért á t Utolsó 
kéziratát ezúttal kivételesen a Színházi 
ÉletAxcn láttuk nyomtatásban viszont 
és örömmel konstatáltuk, hogy ide sok» 
kai különbeket produkál kedvencünk, 
mint a Má=ba. Nem szép tőle, hogy igy 
mellőzi a Kassákot. Elvégre mégis csak 
Hz fedezte fel. Máskor, ha olyan nagy« 
Rzerü anagrammákat fog alkotni, mint 
«milvenckct most a színházi lapnak be« 
Küldött. adja át közlésre a Má.-nak. Meg 
fogják látni, hogy mennyien olvassák 
majd' akkor a lapot, ha megjelenik ben« 
"c, hogy Gábor Andor nevéből »ezt az 
"nagrammát lehet csinálni: „ronda bo> 
Mr." Irta: Kahána Mózes. Sőt helyes 
l c sz, ha a Máca is fittér az anagram« 
mákra. Meg a Reiter is. És a Kudlák is. 
Mind. így talán sikerülni fog tehetségű« 

teljes egészében kifejteni. A Mátáj* 
Tcutsch ne Írjon anagrammákat, ő 

csak maradjon meg a képrejtvény raj» 
ásnál. 

Pogrom! 
Munkában 
az őrült köszörűsök 

Riasztó h i r ^ k e l van tele a város 
és az ország és izgató röpiratokkal 
árasztják el mindenfelé az embere-
ket. Lelkiismeretlen és ostoba tök-
filkök pogromra, zsidó mészárlásra 
akarják fölheccelni az embereket, 
és ez az alávaló heccelődés egyre 
vakmerőbb formában jelentkezik 
s egyre nagyobb móreteket ölt. 
Nagyarányú mészárlásról és meg-
torlásról suttognak és firkálnak 
rejtett helyeikről a tűzzel meggon-
dolatlanul játszó, lelketlen bujtoga-
tok, akik folyton köszörülik a 
kardjaikat, hogy majd elérkezik a 
boszuállás pillanata és kegyetlenül 
megtorolják azt, hogy itt a kom-
munista rendet merték vakmerően 
fölépíteni. Ezek a kardköszörülök, 
ezek az őrült köszörűsök a leg-
népszerűbb jelszóval, a pogrom 
jelszavával próbálkoznak, mert hi-
szen mi sem könnyebb, niint minden 
bajt a zsidók számlájára imi. Ezt 
a néhány figyelmeztető sort mi 
nem a zsidók érdekében irjuk, ha-
nem irjuk azoknak a szegény őrül-
teknek az érdekében, akik már 
odáig merészkednek, hqgy véres 
megtorlásról álmodoznak és kö-
szörülik, csak köszörülik a kardju-
kat és készilik elő a pogromot, 
amely egyszerre végez kommunis-
tával és zsidóval egyaránt. Hát ide 
hallgassatok, ti őrült köszörűsök: 

A kommunizmus nem zsidó ta-
lálmány és épp olyan fájdalmas a 
gazdag zsidó kapitalistáknak, mint 
a római katholikus vagy a refor-
mátus vagy a baptista gazdgoknak. 
A kommunizmus a/zsidó bérlő, ban-
kár, gyáros és nitgykeresikedő va-
gyonát, gyárát, bankját, földjét, 
pénzét épp ugy elvette, mint a mág-
násokét, zsentrikét és egyé!) keresz-
tény kapitalistákét. És mert a zsidó 
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tőke rendszerint sokkal mohóbb és 
pénzsóvárabb mint a keresztény, 
tehát a zsidó kapitalisták, ha lehet, 
nié£ jobban gyűlölik a kommuniz-
must, mint a keresztény kapitalis'-
ták. Ostobaság tehát" a komuniz-
mus miatt zsidómészárlásról, po-
gromról beszélni. De mindentől el-
tekintve, végzetes könnyelműség 
és öngyilkos politika általában ez a 
kardköszörülés, ez a hangos ké-
szülődés a megtorlásra. A mun-
kásság a dolgozók számára ragadta 
e! a hatalmat, ez a hatalom szilárd, 
erős és higyjók el az őrült köszörű-
sök, hogy ez a hatalom bizony meg-
dönthetetlen. Tudjuk nagyon jól, 
hogy a munkásság egyáltalában 
nem élt vissza idáig az ő roppant 
hatalmával és még a háborús vér-
ontás vezető cinkosai, a régi bű-
nök közismert és ohskurus alakjai 
is elkerülték idáig büntetésüket. A 
munkásság a multak bűneiért sen-
kit n\eg nem büntetett idáig és csak 
olyanok kerültek megtorló eljárás 
alá, akik nyiltan szembeszálltak a 
proletárok uralmával, akik ellen-
forradalmat szítottak. Amikor tehát 
a munkásság ilyen nemesen és ilyen 
nagylelkűen gyakorolja a maga ha-
talmát, akkor a iegfelboszitőbb 
igazságtalanság és a legvakmerőbb 
orcátlanság bizonyos ellenforra-
dalmi körökben véres megtorlásról 
álmodozni. Miért akarnak hát véres 
boszut? 

De ennek a bujkáló irányzatnak, 
példátlan igazságtalanságától is el-
tekintve, végtelen könnyelműség, 
ostobaság és önveszélyes őrültség 
az, amit ezek a boszuért lihegő 
örült köszörűsök müveinek. A 
munkásság szilárdan tartja kezé-
ben a hatalmat, azt onnan kicsa-. 
várni töliibé lehetetlenség, de ha 
külső nyomások alatt bizonyos 
Időre ki is ej lené a proletariátus 
kezéből a halaimat, mindenkor 
olyan tényező maradna, amellyel 
komolyan .kell számolni és amely 

ezerszeresen megtorolna minden 
ellene elkövetett úgynevezett vér-
boszut. Megtorolna vagy nyomban, 
vagy hamarosan. Ez a pogrom-
csinálók számára a jobbik eset. 
De hiszen ma még minden hata-
lom a munkásság kezében van és 
a mi véleményünk szerint ott is 
fog maradni. Hát bocsánatot kérek, 
ha ilyen körülmények között egyre 
hangosabban jelentkezik a pogrom-
csinálók tolakodó lármája, ha egy-
re vakmerőbben köszörülik kard-
jukat a véihoszut lihegők, akkor 
igen könnyen kihívhatják maguk 
ellen a felfegyverzett proletariátus 
megsemmisítő haragját. Nagyon 
jól tudhatják ezek a bűnös é j becs-
telen, sötétben ¡bujkáló bajkeverők, 
hogy mindenkor volt bizonyos ter-
rorista irányzat a munkásság sorai-
ban, amely kegyetlenséget hirde-
tett, amely igenis irgalmatlanul le 
akart számolni a burzsoáziával és 
főleg azokkal, akiket ellonforradal-
márgyaimisaknak tartott. A higgadt 
és fegyelmezett munkásság solha 
egy pillanatra nem engedte érvé-
nyesülni ezt a terrorista irányzatot 
és igenis meg tudju/k idáig aka-
dályozni, hogy fölösleges kegyet-
lenségek történjenek, hogy a pro-
letáruralom tiszta levegőjét vérgőz 
mocskolja be. E sorok irója is min-
denkor nyiltan hangoztatta és 
olyan időkben, amikor ez még 
némi életveszedelemmel járt, meg-
irta éhben az újságban, hogy min-
den kegyetlenkedést elitéi és bár 
hűséges, mindenre kész szolgája a 
proletárok uralmának, de a legha-
tározottabban ellene van annak, 
hogy a munkásság visszaéljen a 
hatalmával és hogv a hatalmától 
megfosztott burzsoázia ellen 'bármi-
nemű oktalan kegyetlenkedés tör-
tértjók. E sorok Írójának ez volt a 
politikája idáig és ez lesz a politi-
kája ezentúl is. 

De engedelmet kérek, ha ezzel 
szemben azt látjuk, hogy a másik 
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oldalról pincében rejtőzködő em-
berek pogromra izgatnak, ha azt 
látjuk, hogy vérboszut liheg egy se-
reg megvadult buíqt futóbolond, ha 
az őrült köszörűsök bajkeverő mun-
káját látjuk, akkor ingadozókká és 
habozókká kell lennünk és gondol-
kozóba kell esnünk, hogy vájjon he-
lyes uton járunk-e, amikor a kimé-
let és a megértés politikáját hirdet-
jük és vájjon neon a terroristáknak 
van-e igazuk, akik irgalmatlanok és 
kegyetlenek akarnak lenni. Minden-
esetre a mi békés és megértést ke-
reső álláspontunkat gyöngíti és 
orozva hátba támadja az őrült kö-
szörűsöknek ez a vérengzeni kí-
vánó hada és a terrorcsapatok hely-
zetét erösiti meg velünk szemben, a 
terroristáknak a kezébe a«l olyan 
argumentumokat, amelyekkel szem-
ben nagyon nehéz lesz nekiir.k ha-
dakozni. És ha a munkásság óriási 
tömegei mindeddig nekünk adtak 
igazat és bennünket támogattak, 
akik humanizmust, meggibocsátást s 
emberséges iblánáismódot hirdettünk, 
nem tudhatjuk, hogy a folytonos 
kutmérgezö munka, a pogrom-hec-
cek, a szemtelen hangú röpiratok és 
az állandjó vérboszura való készülő-
dés hatása nem fogja-e megváltoz-
tatni a véleményüket s nem állnak-e 
oda a terrorcsapatok véroúgzö po-
litikája mellé. A ludyzet minden-
esetre rendkívül komoly és minden 
pillanatban robbantások történhet-
nek. Nekünk ma is az a vélemé-
nyünk, hogy a munkásságnak igem-
is nem sza'had beugrania a túloldal-
ról jövő leikellen bajkeverők és 
pogromcsinálők ugratásának. Nem 
szabad é maga fegyelmezett, nyu-
godt és békés útjáról letérni és nem 
szabad semmiféle kegyetlenségre 
ragadtatnia magát. Akármilyen ne-
héz és felelősségteljes is ilyen utá-
latos ellenforradalmi heccelflrlósek 
közepette még ezt az álláspontot 

•képviselni, ml megmaradunk emel-
teit a szilárd véleményünk és meg-
győződésünk mellett. A pogmmesi-

nálókat rejtett odúkból röpirato-
zókat, ! njlogatókat, a kutmérgező-
ke*, az egész őrült köszörűs tábort, 
a vérboszut lihegőket, ezt a gyalá-
zatos és ostoba kompániát komo-
lyan figyelmeztetjük, hogy némul-
janak el, szüntessék be ezt a kizá-
rólag az ő számukra veszedelmes, 
mérgező politikát, hagyjanak fel a 
pogromheocekkel, ne Icöszöriiljék 
olyan hangosan a kardjukat, ne 
bujtogassanak, ne uszítsanak, ne 
csinálják ilyen orcátlanul a maguk 
kisded ellenforradalmi játékait, 
mert különben valóban nem lesz 
többé olyan erőhatalom és nem lesz 
olyan önmegtagadó fegyelmezett-
ség és józanság, amely a munkáso-
kat vissza tudná tartani attól, hogy 
maguk is olyan útra ne tévedjem k, 
ahová az ellenforradalom kardkö-
szörülő és pogromhirdető vakond-
jai provokálják és csábítgatják 
őket. Jó lesz odalent az odúkban 
kussolni, mert különben sem ked-
vűink, sem módunk, sem hatalmunk 
nem lesz többé megállítani a mun-
kások lesújtani készülő öklét. 

ILONKA. Az Ember vezető he-
lyén találja az o'vasó Révész Bé-
lának „Egy szomorú asszonyról" 
emui cikkét, amelyet mi -a szerző 
engedelmével a teljesen •átalakult 
„Uj Idők" legfrissebb számából vet-
tünk át. Révész Béla artisztikus 
irása Göndör Ferenc fiatalon el-
hunyt felesége emlékének áldoz, 
érintvén azt, hogy az „Ilonka" cimü 
könyv a férj mély és komor gyá-
szának kifejezője az ifjan elment 
nemes asszonnyal szemben. Itt em-
iitjük meg, hogy az „Ilonka" ciniü 
könyv első kiadása teljesen elfo-
gyott és a második kiadás most ke-
rül az olvasóközönség elé. 



Az éhség'pánik 
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Hét hónapig nem voltam Budapesten 
s az emberek már a svájci határon fi-
gyelmeztettek, hogy ,jú lesz vigyázni, 
visszafordulni, Budapestre be ne te-
gyem a lábam, mert itt ¿Ihség pusztit. 
A külföldről jött magyar semleges sze-
mével állapíthatom meg, hogy Budapest 
nifig nem éhezik, Budapesten csak éh-
ság-pámük uralkodik. Félnek, hogy ki-
fogy az élelem ós Budapast ima is eszik 
az éilkségtöil félők fanfkosélvágyávat. És 
Budapest válogat! Az ürühust a prole-
tárgyomor és a burzsoá így egyformán 
visszautasítja, A káposzta és a paradi-
csom „unalmas". Régen a pesti ember 
-sokat falt, balkáni módon tömte mágiát 
és paraszti korflátolksággiai törölte ét-
lapjáról a neki szokatlan eledeleket. 
És most, amikor nem a proletárdikta-
túra rendjéhez, hanem a háborús esz-
tendők által tönkretett világ termelési 
káoszához kall alkalmazkodnia, a ma-
gyar gyomor lázadozik. A helyzet 
komoly, amikor áldozatna, lemon-
dásra szükség vian. de egyben 
nagyon tévednek Budapesten. A nélkü-
lözésekel, a beosztásos-életet, az dle-
lemmea ós iparai Wkekik cl való takarékos-
ságot, a gépies létnietk eat a sablonját 
nem a kommunista államrend terem-
e t t e meg Budapest nem aaSrt n e m * 
dúskál élelemben. Budapest nem azért 
nem Itudja Wllátni dúsan szükségleti 
cikkekkel dolgozóit, mert holseviki 
uralom van és nem azért mert entente 
blokád van és nem (engednek be hoz-
zánk egy ázom kávét, egy méter selymet 
s egy pár cipőt az entente országrJilból. 
hanem azért mert a háború alalt egész 
Európa kapitalista termalése össze-
omlott. 

Itthon azt hiszik még nagyon sokan, 
a pénzes burzsoá körökben ez az ellen-
forradalmi lobogások paTázsa, hogy ha 
nem vagyunk bolsevikiek, Magyaror-
szág egyszerre vissaatiérüit volna a 
békebeli kapitalista eldorádóba, az 
entente mindennel ellátott volna ben- , 
nünket. Ez a felfogás a régi burzsoá 
világnézet csökevénye. Nézzük Romié-
niat! Az ententenak nem volt dé ie l -
gctéltehb kedvence és Románia állan-
dóan sir. a román propaganda egye-
bet sem lesz, mint az eníentetól segélyt 

könyörög, mert nincs élelme, ruhája, 
iparcikke! Az entente a barátain sem 
tud segíteni! Érdeke kívánta és poli-
tikai szüksége volt, hogy Bécset táp-
lálja és mégis Bécsben, ha a nagy szál-
lodák uzsora áron el is látják a hadi-
gazdagdkat és magyar menekülteket, 
az alsóbb néposztályok nyomora két-
ségbeejtő. Amit Bécs az ententetól kap, 
annak kicsiny százaléka szivárog ki a 
koplaló proletárok közé, mert nincs 
meg a javak forradalmi elosztása, de 
nincs is túlságosan mit elosztani. Az 
el lenforradalmáról alzt hiszik és az-
zal bujtogatnak, hogy ha elkergetnék 
a proletárdiktatúrát, egyszerre tejjel-
mézzel folyó kamaán lenne az ország, 
mindent megkapnánk az ententetól. De 
elfelejtik, hogy tul fölösleges élelmiszer-
készlete és áruraktára az ententenak 
sincs. Ma mindenütt miéfflkiülöziésekre van 
beállítva a világ és nehogy azt 
higyje valaki, hogy ha egyszer 
az entenle-fal hivatalos béke volna, 
ez a békeál'lapol egyszerre v issza-
varázsolná a háború előtti javakban 
bővelkedő világot. Mi a különbség 
a Juáboru előtti s a mai állapot kőzött? 
Akkor a bőven termelt javakat a gaz-
dagok ós a pénzzel rendelkezők szá-
mára tartotta fenn a magyar kapita-
lista rend, szétosztotta a pénzzel fizietni 
tudó kiváltságosak közölt. Ma a kom-
miurásta rendszer jrféjf a régi rend állal 
termelt javak maradványait s az uj 
termelési renddel produkált j'avakat 
egyenletesen osztja szét a dolgozók kö-
zölt. Az európai kapitalista termelés 
nincs azonban abban a helyzetben, 
hogy minden szükségessel ellássa a le-
győzött államokat s köztük Magyar-
országot. Az egyetlen intakt ország — 
Amerika — pedig nem képes siz:HJi-
land a hajólérhiány miatt. Ausztriái. 
Cseh-Szlovákiút. Jugoszláviát ellepték 
az amerjkai ügynökök, akik dollár-
hitelre, sőt koronahitelre is üzleteket 
kötnek az ckevastól kezdve a selyem-
harisnyáig. A megkötött üzletekből 
azonban még egy tonna szállítmány 
seon ért el Európába és hosszú időbe 
telik, mig megérkezik. Hiába áltatják 
magukat az eheti forradalmárok és 
burzsoálk azzal, hogy ^vissza 'lehetne 
csináltat a hálbotn előtti vi'ágot. Ez a 
viliig meghalt és nem fog feltámadni 
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soha többéi A háború a semleges orszá-
gokon is olyan sebeket ütött, amelyek 
nem egykönnyen forradnak. Svájc, 
amelyet gazdag és boldog országnak 
hisznek idehaza és ahová a pesti em-
ber szivszorongva kívánkozik, lám 
Svájc is szigorú rendszabályokkal 
tudja fentartani élelmezési egyensú-
lyát. Svájcban az összes élelmezési je-
gyek érvényben vannak még. A buda-
pesti nem eszik odytam rossz kenyeret, 
minit a boldog ^Svájc. A boldog Svájc-
ban is vannak hústalan hetek, sőt 
e 8y egész hónapig tilos volt 
jnairhát vágni s marhahusit kiszolgálni. 
A boldog Svájcnak még teli vannak a 
kinafkatai, de már nem vásárolhatsz egy 
pár-harisnyát, mely n másodszori fel 
búzásra ki ne lyuikafltfti, a jó fehér-
uomüek fogytán vannak, a hires „Ox-
ford" angol-vásznat nem találod egész 
Svájcban, a cérna, melyet az idegien-
"dk, a mákok-maik eftadnak, oly rongy, 
bogy amig tülie fűzöd elszakad, a hovi-
"ajtjegyed oly parányi, hogy egyszeri 
étkezésre elfogyasztod, igazi jó zarrua-
*os tea után tttvé teheted a boltokat. 

A régi termelési rend megbukott s 
évtizedekbe fog kerülni, amig félépitik 
helyébe az ujat, aimag teljesen össze-
roppan a vergődő kapitalista világ ós 
'tetakul helyéibe a termelni tudó 
kotnnuinista rend. 

Nem pár liónaipos nélkülözéseikre 
kell tehát elszánná magunkat. A mos-
, a ni éliség-panik, — minden vesze-
üé'ime miellelt, — még nem komoly és 
" mai áruhiány még nem utolsó retle-
11 '-"te a suflyos időknek. A béke még 
nc>n jelent megváltást. Ha békíét kő-
'iUik, az nem béke, liánom csak béke-
Lkció les/z, — minitalhogy a háború 
'keióját tartotta fenn vélünk szemben 

n fegyverszünet mogköttse óta az en-
jente,— mert kiszámíthatatlan időikig 
'adiiá.IOapot'ban marad még az ogiész 

jcz-ülilött és ujjá születni clkaró világ. 
Lenin mondotla a polgári Ludovic 
A "udeau-nalk, wmdkor pár hónapja a 
Lremién miegfflútogflttn: „A lapaszta-
a* «zt mutatja, hogy minden emberi 

Export különleges utakon halad a 
"zociaülz/maLS felé. Minden nép megeszi 
^ocialista tortáját. Kitűnt nz a nagy 
'ífpzság. hogv a régi viliág többé nein 

''at fenn. A háhoru á'lal elvetett 

gazdasági helyzet kérlelhetetlenül 
összeroskad. Ha élünk még egy kisséy 

óriási dolgokat érünk meg, amelyek 
mellett mindaz amit eddig láttunk, 
csak gyermekjáték." 

lWlöni György. 

Milyen lenne 
az uj Magyarország? 

A déli határokat még nem is ismer-
jük. Nem gondolnám, hogy szórako-
zottságból felejtette el megsürgönyözni 
Clemenceau, hanem azért, hogy fo-
kozza gondjainkat és nehézségeinket. 
De feltéve, hogy a déli határokat 
aránylag a legkedvezőbben állapítják 
meg, ha ugyan a párisi békekonferen-
ciával és Magyarországgal kapcsolat-
ban lehet a kedvező szót használni, 
feltéve, hogy még a Bácskából is 
visszakapunk valamit, tegyük fel, hogy 
Baranyáitól, Somogyból visszavonják n 
jugoszláv csapatokat, milyen lesz akkor 
az uj Magyarország, megélhet-e, ter-
melhel-.e, életképes-e? És a vizsgáló-
dásnál nc vegyük alapul az ország 
mostani helyzetét, gazdasági viszonyait. 
Most elpusztult, lezüllött, tönkrement, 
lerongyolódott minden. A négy éves 
háború, a kapitalizmus züllése tönkre-
feít mindent. A föld ki van zsarolva. 

-Szenünk, nyersanyagunk nincs. Állat-
állományunk yegfogyalkozott és ma 
már ott tabunk, hogy á haszonállatot 
feléltük és most a tenyésrtörz.tből táp-
lálkozunk. Röviden: ne a mostani le-
rongyolódott, nyomorult állapotot vé-
gy ifk alapul. Mi lényegiben ngráror-
szág vagyunk. Én nagyon optimista 
vagyok és az a meggyőződésem, hogy 
néhány év alatt —- négy, őt esztendőre 
gondolok — teljesen rendbe jövünk a 
mezőgazdasági termeléssel, hamarosan 
elérjük a háború előtti termelési ered-
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tnényeket és igen rövid idő alatt túlha-
ladjuk a békeesztendők terméseit. Nem 
lesz nehéz dolog megfelelő módszerek-
kel; áldozatkészséggel, a művelési mó» 
dok forradalmositásával, a nagyüzeme« 
termelés intenzívvé télelével hatalma-
san felfokozni a termésátlagot. Nem a 
mostani állapotot vettem tehát a szá-
mításnál alapul, hanem az 1911. évet, 
1911. közepes jó esztendő volt és bol-
dogak lehetnénk, ha rövidesen elérnflk 
az 191 l-es eredményeket. 

Mekkora lesz az uj Magyarország 
és mennyi lakosa Tenne? Komoly nép-
számlálás 1910 ót^ nem volt, dí ha 
figyelembe is vesszük azokat a rettentő 
pusztításokat, amtket az imperialista 
háború okozolt a harctéri és itthoni 
népességirtással, akkor Is körülbelül 
nyolc millió lakosa maradna az uj Ma-
gyarországnak. Az uj Magyarország te-
rülete 105.746 négyzetkilométer lenne. 
•Jóst nem is akarok anról beszélni, 
hogy a Párisban megállapitott hatá-
rokról még "Clemenceau is elismeri, 
hogy bizonyos kiigazításokra szorul» 
nak, különös tekintettel a vasutvona-
lakra is. Amennyire: a békekonferencia 
imperialista mohóságát ismerjük, lé-
nyegesebb javításokra nem számitha-
tunk. A kérdés tehát az, hogyan éljen 
meg ezen a 105.746 négyzetkilométe-
ren nyolc millió ember? 

Egy ország életképességét három 
alapvető tényező szabja meg. A buza, 
a szén ós a vas. Virágzó csak az az 
ország lehet, amelynek van huzája 
vagyis ennivalója, szene és vasa, vagyis 
a két legfőbb ipari nyersanyaga. Ha 
egyik tényező hiányzik, akkor azt kell 
kutatni, hogy a másikból van«e nnnyi 
feleslege, amivel meg tudja vásárolni 
a hiányzót. Anglia, Németország, Bel-
gium nem termelnek annyi élelmiszert, 
amennyire szükségük van. dc a szén 
és vas sokszorosan pótolja ezt a hi-
ányt. Olaszországnak deficitje van szén-
ben, de az idegenforgalom ós egvébb 

fölöslege folytán mégis annyira egyen-. 
súlyban tudott maradni. A légi Ma» 
gyarország deficites volt széliben, ipar-
cikkekben, de sóival, gabonával, állal-
kivitellel egyensúlyozni tudta a hiányt. 
Hogy a' gyalázatos gazdálkodás foly-3 

-tán az Amerikába kivándoroltál, pénz-
küldeményei is keltettek az egyensúly« 
hoz, az más kérdés. 

Az első kérdés tehát az, hogy az uj 
Magyarországnak lesz-e- elegendő élel-
miszere? Erre vonatkozólag a követ-
kező adatokat sorakoztathatjuk fel: 
Azon a területen, amelyet az uj halá-
rok megjelölnek, 1911-ben termett: 

búzából 
rozsból 
árpából 
zabból 
tengeriből 
burgonyából 

24,698.466 mm 
8,622.893 mm 
8,048.000 mm 
4,318.000 mm 

10,470.259 mm 
17,600.000 nini 

Gyümölcsben, zöldségben, főzelék-
ben elég gazdag a megmaradó terület. 
Selyetntenyésztésben, méhészetben is 
nz ország produktívabb része maradna 
meg. Cukorrépát is lehetne bőven ter-
melni, de a cukorgyáraink köztit n 
hatvanit kivéve igazán teljesitőképes 
alig maradna. Bor a megmaradó terü-
leten 2,800.000 hehktoliter termett, 
dohány pedig 475.023 mm. (A dohány- \ 
gyáraink nagyobb része kezünkön ma-
radna.) Erdő dolgában katasztrofális 
n határniegáHapitás. Mindössze 1 mil-
lió 349.994 hektár erdőterület maradna 
a megszükiletl Magyarország területén 
és a legsilányabb, legrosszabb erdők-
Ezek. az erdőségek még tűzifával sem 
tudnának ellátni bennünket, nem i* 
szólva a bányafáról, épületfáról, fa-
iparunk nyersanyagáról. A régi Ma* 
gyarország egyik legnagyobb gazdag* 
ságfofrasa volt a fa, az uj Magyar-
ország koldus lenne fában. 

Állatállomány dolgában keservei 
lenne a helyzet. A vágómarhaszükség* 
li'tet Erdély és a Felvidék látta el és 
az telte lehetővé nz exportot is. A 
ser lés a Bácskában és a Bánáttá" 
lvizott. Esztendőkön keresztül koplal-
ta'ni kellene a városokat, amíg a kis 
Magyarország városait el tudná látni 
hússal nem is szólva az exportról. 

Je 

s; 
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Általában azonban a bnza, az éle- | 
iem kérdése — a koplalás, nyomor, ' 
szenvedés borzalmas átmeneti évei 
u t á n — megoldható lenne. Egy ország 
megélhetésének egyik tényezője meg 
van. 

Marad a vas és szén problémája. 
Salgótarján, Taita, Pereces, Dorog, 
Vörös vár, Pécs (hp tudniillik Baranya 
ná'unk marad) képtelenek szénnel el-
látni még a kiis Magyarországnak leg-
primitívebb szükségleteit is. Szenünk . 
nem lenne sem JNi Bősre, sem a forga- 1 

lomhoz, nem is szólva az ipar szükség- l 
letárol. Az állani gazdasági életfeltéte-
lének a másik tényezője — a szén — 
hiányzik tehát. 

Az északi határ olyan rettenetesen 
van megállapítva, hogy vbsérctelepe-
ink, kohóink majdnem kivétel nélkül 
CsehorT/lág birtokéba kerülnének. 
Nem lenne vasunk. Egy ország gazda-
ságii létfeltételének harmadik tényező-
je — a vas— majdnem teljesen hiá-
nyoznék az uj Magyarországból. 

Azt lehet arra felelni, hogy majd 
behozunk szenet és vasat. De még ha 
á legnagyobb optimizmussal is nézünk 
mezőgazdaságunk fejlődése elé — én 
optimista vagyok és példátlan fejlődést 
várok — még ha abszolúte bízunk is 
'Párunk teljesítőképességében <— én-
feltétlenül bizom — akkor is bizo-
nyos. hogy mezőgazdaságunk, iparunk 
a legmegfeszültebb erőkifejtés mellett 

' S e ®i tud annyit termelni, hogy a szenet, 
^asat , ' fát , sót, ruházati cikket meg is 
'"djuk fizetni. Miből, hogyan, mivel 
fizessünk? Az uj Magyarországra ret-
tentő terhek várnak, az imperialista 
hábo-ii következtében. Hogyan, miből 
fej W ezeket a terheket? Gazdasági-
1:'e életképtelen, torz, beteg, halálra 
"óit tehát ez az uj Magyarország. 

Az élethez csak egy tényező van meg 
d i n á r a . Minden egyéb hiányzik. Nincs 
o l y«n kormány — akár fehér, akár 

akár kapitalista, akár szoci-

alista, — amely itt enni tudna adni 
a tömegeknek, amely munkát tudna 
adni a tömegeknek. 

A nyomor, koldusság, kalandorság 
tűzfészke lenne az uj Magyarország. 
Rosszabb Macedóniánál is. 

Magyar Lajos. 

Caitlaux a börtönben 
Párisbaoi szocialista körökben egy 

lapot terjesztenek titokban, melynek* 
ciime a „La Vague", (A Hullám). Ezt 
atz újságot Brizon radikális szocialista 
képviselő szerkeszti, ugyanaz, é l i 
néhány hónapja a francia kamarában 
tüeseai kritizálta Franchet d' Esperey 
dairva és kardcsörtető magatartását s 
kijelentette, hogy tárgyalni keflene a 
magyarokkal. 

A La Vague- ot a GLeanenceau - kor-
mány teumétsaetesen üldözi bátor és 
szókimondó hangja miatt. Ez érdekes 
lap legutóbbi számában hosszabb cik-
ket közölt Gaáltaiux-róft, a volt francia 
mániszleraLnökrőJ, aki még mindig 
vizisgáteilí fogságibiin van. 

Caiilaux-t 16 hónapja tartóztatták 
le ós áttlaipota egyre rossziablira fordul 
a f-ogságban. Nail igazság iigyuriniiizter 
elutasítót tia a 'kezelőorvosok javasla-
tát, akik át akarták szállítani egy 
rabkórházba Ós Caiíilainx továbbra is 
miciíjinairaid az eddigi lazáimén, »me-
lyet hozzáértőik szerint az ö korában 
lévő ember nem klélpes soikáig kibírni. 

Az utóbbi Időben GaKiaux egyenesen 
Gléinenceaullioz flordiufit, hiogy a sor-
sán enyhítsenek és emlékezetébe idléz -
te azt az időt, aniikor ő is polit ika i 
íogody volt,*) de ClénHenceau vá-
laszra se méltatta a levélét. . Pas ile 

*) III. Napoléon alatt a párisi Mázas« 
fogházban. A fogság annyira elvette 
Clemenceau kedvét a politizálástól, 
hogv Észak'Amerikába vándorolt utána, 
ahol mint orvos élt és francia leckéket 
adott. Ott tanult*mcg angolul és csak 
4 év után jött haza. A.fürdővíz annyira 
piszkos volt a Mazas«ban, hogy az em< 
lékiratai szerint fürdés után ugy nézett 
ki, mintha kapucincrrcl öntötték vol« 
na le. 
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pitié pour les traitrest, „nincs irgalom 
a hazaárulók számára", ez a jelszava; 
kérdés azonban, hogy Caillaux haza-
áru'ó-e s hogy Clénionceau nem té-
ved-e, amikor fogságban tart egy em-
bert, aiki eben pozitív bizonyíték niim-
esen. (A Lipischer leveleit nem lehet 
komolyain venni; békekövetnek adta 
ki magát ós egyúttal 500 frankot kért 
kölcsön Caillaurtól.) 

Clemenceau még mindig abban a 
Iliiben van, hogy Caillaux, a méltányos 
béke barátja, veszélyeztetné a francia 
imperialista politikát, ha a békekon-
ferencia befejezése előtt helyeznék 
szabadlábra, de a valóság az, hogy a 
fogság annyira megtörte Caillaux-t, 
hogy sohase térhet vissza többé a po-
litikai éleibe. 

Caillaux, aki a párisi Santé-börtön-
ben van fogva, nagy lelkierővel tűrte 
sorsát a mult év végéig, de azóta ősz 
szeroskadt. Legbensőbb barátja és 
ügyvédje, Geccaldd (ejtsd Szekáld!), 
beléhalt tavaly a spanyol influenzába 
és Caillaux, akit politikai barátjai el-
hagytak. teljesen magára maradt. 
Heten,kint egyszer meglátogatja a fe-
lesége, de csak egy börtönfelügyalő 
jelenlétében beszélhet vele. A letartóz-
tatása napján, 1918 januárjában, tel-
jesen levetkeztették, hogy felvegyék a 
méreteit és ujjlenyomatot vettek réla 
A cellája semmivel sem küiönb, mint 
a közönséges bűnösöké. 

Mint vizsgálati fogoly, vendéglőből 
hozathatja az ebédjét, de csak egy fél-
órát sétálhat naponta a fogház udva-
rán a többi rabokkal együtt; gyilkosok, 
tolvajok, politikai foglyok vegyest. 
Nyakkendőt nem viselhet és a cipő-
zsinórjait este elviszi a bőrtönőr; óva-
tossági rendszabály Almereyda, a 
Vörös Sapka szerkesztőjének halála 
óta. akit 1917-ben felakasztva találtak 
a cellájában. Kivételes kegy gyanánt, 
betegségére való tekintettel, megenged-
ték, hogy egy fotelt hozathasson be 
magának, de egyébként cellája sziik és 
sivár és az oda beállított W. C. tür-
lvehtoUenné teszi a levegőt, különösen 
nyári időben. A folyosó komor és 
inassziv bollhajlásai hihetetlenül leve-
rőleg halnak a lélekre és Demange, a 
Caillaux nj ügyvédje, aki annak ide-
jén Dreyfus-t védte, azt mondja, hozy | 

valahányszor elhagyja a Santé-bör-
tönt, ugy érzi magát, mintha ólombá-
nyából jönne ki a szabad levegőre. 

Caillaux, aki mindössze 56 éves és 
aki fiatalos és karcsú férfi volt a letar-
tóztatása idejében, ütőérelnieszesedést 
kapott a fogházban s annyira elidege-
sedett, hogy az utóbbi hetekben már 
kép leien volt hosszabb kihallgatási ki-
bírni. A francia kispolgárság és a 
munkásosztály körében még mindig 
népszerű a kisembert védő adópoliti-
kája miatt, de ez a szimpátia csak ti-
tokban nyilvánulhat meg, mert Cle-
menceau az ostromállapotot részben 
fenntartotta Franciaországban és három 
évi fegyházzal bünteti azt, aki a poli-
tikai foglyok mellett mer állást fog-
lalni. Maga Rihot, Briand és Vivianl 
sem mernek e zsarnokság ellen fel-
szólalni, mert az Action Française, 
Léon Daudet lapja azt irja, hogy haza-
árulás miatt őket is vád alá kellene 
helyeztetni és a rágalomból, bármily 
ostoba és rosszhiszemű legyen is, 
megmarad mindig valami és lehetetlen 
attól az embernek tisztára mosnia 
magát. 

Ez okozza, hogy a francia eliteinbe-
rek elkedvetlenedve állanak félre é s 
az ország tehetetlenül van kiszolgáltatva 
a Clemenceau szeszélyes és brutális, 
önkén vének. 

Téglás Béla. 

IDEGEN, de nem előkelő idegen ál' 
litott be néhány nappal ezelőtt a képvi' 
selőház üléstermébe, ahol a Tanácsok 
országos kongresszusa épen ülésezett. 
Ifiu Hegedűs Sándor, a legendásan rossz 
színpadi munkák szerzője, minfien to» 
vábbi nélkül besietett az ülésterembe, 
ott leült a szovjetitagok közé és nyu> 
godtan, sőt kissé cxaltáltan kezdett 
jobbra«balra mosolyogni, integetni és 
köszöngetni, holott valóban nem tagi" 
a Tanácsok országos kongresszusának, 
ő csak egy egyszerű és valliuk be, tehet» 
ségtelen szinpadi szerző. Ugv látszik, 
szegény izgatott Hegedűs Sándor azt 
hitte, hogy valamelyik balul végződött 
premierjén van, ugv hajlongott és inti' 
getett a karzat felé és a kongresszu* 
tagjai félé, akik azonban — akárcsak 
a premierjein h közönség — vonakodtak 
neki tapsolni. Hamarosan észrevették 
betévedt és izgatott őszülő fiatalembert 
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és bizony kivezették az ülésteremből, 
kihallgatták és ifjú Hegedűs valósággal 
sértődötten felelt a hozzá intézett kér» 
désekre és sehogysem értette a dolgot. 
Még máig is csodálkozik . . . ' 

Specialista ! 
A szinházak tájékán harsog mosta-

nában ez a szó, hogy „specialista", 
hol diadalmasan, hol mérgesen, hol 
dühöngve és fogcsikorgatva. „Specia-
lista", szavalják, énekelik és táncolják 
a színházaik táján aszerint, hogy te-
norista, hosszerelmes, drámai színész, 
vagy primadonna-e, aki kimondja ezt 
a varázsigét: Rideg prózában elöe» 
szelve, az történik nyájas olvasó, hogy 
a színészeket is kategorizálják, ez a 
kategorizáló őrület kezd immár álta-
lánossá válni és most szegény színé-
szekre és színésznőkre került á sor. 
Ahogy mi értesültünk a dologról, öt 
fizetési fokozatba osztották a művésze-
ket és művésznőket és a hatodik, ille-
tőleg legelső fokozat az, ha valakire 
kimondja a teljhatalmú és mindent-
u d ó bizottság, hogy „specialista". Aki 
•Pecialistn, az már boldog, mert a leg-
jobb, a legkitűnőbb színészeik és szí-
nésznők kerülhetnek csak be ebbe a 
l egelső osztályba. 

Mi a színészeknek ezt az osztályo-
s á t nagyon igazságtalannak tartjuk 
Mindenképen, de leheletlennek és tür-
n tetlennek tartjuk abban a formában, 
«hogy m'a történik. Egészon bizonyos, 
N°gy a legnagyobb igazságtalanságok 
forténnek a kategorizálások körül és 
0 l ; ir idáig is hallottunk nagyon sok 
^lyan esetről, amikor valóban kiváló 
es legelsőranyu művésznők és müvé-
iZek kimaradtak a specialisták kivá-
lasztott osztályából és ugyanakkor kö-
ZePes ¿s harmadrangú színészek és 
'tinésznök bekerültek oda. Ismételjük, 
" n magában a kategórizálásnak ez a 
nvódja helytelen ós tarthatatlan, de a 
konkrét esetek, amelyekről hallunk, 
l'Syenesen tűrhetetlenek és azt a 
Mszatot keltik, hogy nem mindig az 

éj"!eklto igazság érvényesül az osztá-
H°zás tekintetében, hanem személyes 
,Zempontok, protekciók és ellenszenvek 
' kifejezésre jutnak, vagy pedig a ka-

tegorizáló miiitészek nem értenek a 
dologhoz. Vagy értenek hozzá, vagy 
tudomisén mi, de nékem ne kategóri-
záljanak.. 

Anélkül, hogy bárkit is meg akar-
nánk támadni a személyéiben, egész 

\ őszintén megmondjuk, hogy mi sara 
Bánóczi Lászlót, sem Gábor Andort 
ds még Reinitz Bélát, (akit pedig na-
gyon szeretünk) sem tartjuk illetékes-

• nek arra, hogy szinés&k sorsa 'és 
exisz Unciája felett teljhatalmulag in-
tézkedjenek és döntsenek és tőlük függ-
jön az, hogy valaki specialista, ötödik 
fokozatba, vagy első fokozatba, vagy 
harmadik fokozatba tartozik-e? Egés/ 
egyszerűen nem tudunk beletörődni 
abba, hogy Bánóczi László és Gábor 
Andor a színészek megfólebbezheletlen 
és legfelsőbb fórumaiként járkáljanak 
körül a városban és eldönthessük azt, 
hogy a jövőben melyik színész milyen 
nagy darab kenyeret ehetik. Ez a ka-
tegorizálás, ez a specializálás, ez az 
egész frivol játék, ami itt folyik, tel-
jességgel tűrhetetlen és csak arra al-
kalmas, hogy a szinésztársadalamhan 
általános és jogos elkeseredést okozzon. 
I.egyen már egyszer vége a komédiá-
nak! 

KARRIER. Egykor a »katedrán ült. 
Figyeltek szavára, mintha ő lett volna 
a világ legnagyobb bölcse. Rettegtek 
tőle drukkoló jogászok, mert a bünte» 
tőjog tanára a szigorlatokon kérlelhetct« 
len volt.. Aztán leszállt a katedráról és 
beleült a piros bársonyszékbe. Igazság« 
ügyminiszter lett. Kegyelmes ur. Ü 
gyártotta a törvényeket, még pedig a 
rossz törvényeket, ő neYezte ki a bira» 
kat, ő terjesztette fel királyi kegvelemru 
az elitélteket: borzasztó nagv ur volt. 
Mikor bejött a Házba, mély hajlongás« 
sal (közeledtek feléje a képviselők, les» 
ték az arcát, jókedvü«e, kérhetnek=e 
tőle valamit? Aztán megbukott, csak 
egyszerű képviselő volt, aztán az sc. 
Most beiratkozott az egyetemre, orvos» 
tanhallgató lett. Elsőéves (medikus. 
Minden reggel pontosan ott van az elő» 
adáson és gyorsírással jegyez, ü a leg» 
szorgalmasabb. 6 drukkol a legjobban, 
ő a legnagyobb stréber. Ma is ugy néz 
kl, mint miniszter korában. Fekete 
pántlikán viseli cvikkerét és e pántli» 
kával élénk ellentétben áll az a fehér 
.pántlika, amely viszont alul lóg ki a 
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nadrágjából, közvetlenül a cúgos cipője 
felett. Ugy.-e, rá lehet ismerni? Igen, ő 
az, Bernoíák barátja, Balogh Jenő. Sok 
szerencsét az ifjú medikusnak, többet, 
mint amennyi az öreg politikusnak volt. 

A bécsi Eldorádó 
— Három hét a volt császár-
városban 

\ u -
A magyar politikai közélet szereplői 

mozi filmszerűen vonulnak et előttünk: 
Csűrgróf Pallavicini György, ez az ele-
gáns nyurga politikai stréber, aki ifjú 
mágnás kortársai közül kiemel kidéit 
azáltal, hogy tisztában volt a magyar 
helyesírás szabályaival s igy mi sem 
természetesebb, hogy „a gyerekből po-
litikus lett, akárki meglássa". A Gyuri 
gróf egyenletes hosszú léptekkel sétál 
az erősen sütő naptól forró flaszteren 
és simára beretvált közönyös arcáról 
írem olyasod le, hogy egy világ, vagy 
legalább is egy ország fájdalma dul 
ifjú keblében. 

A római Via Umberlon levő ősi Pal-
lavicini palota egykori lakói, György 
urfl régen porladó elődei, bizony mon-
dom sohse hitték volna, hogy leend vala 
egy Ivadékuk, aki a" szép sárga citro-
mok hazájából, a Capitolium szent vá-
rosából ¿tplánt&lódik a barbár Magyar-
országba és fejét nyomandja majdan 
• magyar honfiúi bú. No de hát ezek 
a Pallaviciniek ilyenek. Miután Olasz-
országot már egéSien boldoggá csinál-
ták, kiterjesztik áldásukat Árpád föld-
jére is. Nem hiszem, hogy elvetem a 
sulykot, ha megállapítom róla, hogy 
nem rokonszenves kormányforma sze* 
méhen a bolsevizmus, de az is kétség-
telen, hogy éppen oly kevéssé rokon-
szenves előtte minién olyan ellenforra-
dalmi akció, amelynek nem ő áll a 
központjában. A honfibú mellett még 
a féltékenység is gyötri és aznap nem 
eszik, ha exgróf Batthyány Tivadart, 
vagy Károlyi Gyulát, avagy Vázsonyi 
Vilmost jelölik meg a jövő embereikén! 
az ellenforradalmi soron. 

Legutóbb örömteli családi esemény-
ben volt része, amennyiben svájci szám-
kiveletlségből megjött apósa, a Duci 

í gróf, ív.'idebben exgróf Andrássy 
Gyula, aki egy hosszú élet minden 
küzdelmét rászánta, hogy egy rövid 
napig a monarchia külügyminisztere 
lehessen, ö legalább elmondhatja, hogy j 
siker koronázta törekvéseit g igazán 
nem ő a hibás, hogy oly gyor-an át j 
kellelt adnia helyét az osztrákok saját 
külön külügyminiszterének. 

Kissé megkopva, szokásánál is job-
ban meggörnyedve sélál a Ringeij és 
sok szi'vélyességgel köszön vissza az őt 
köszöntö honfitársaknak, akik mind 
valami biztató-bizalmas mosollyal üd- ; 
vözlik, mintegy jelezvén, hogy ne. fél-
jen ő excellenciája addig, amig őket 
látja, mert szembeszállanak ők Bécs-
ben minden pesti veszedelemmel. 

Andrássy kedvteléssel legelteti sze-
meit az ő nyáján g amikor Héderváry 
Lehel is utána szalad, hogy üdvözölje, 
akkor megnyugvással konstatálja, hogy 
él magyar, áll Buda még. 

Újpest derék Lehelje napközben 
olasz lírákra váltja verejtékkel szerzett 
és még nagyobb verejtékkel Bécsbe 
ciuelt pénzét, esténként pedig a térké-
pet tanulmányozza, hogy az esetre, ha 
Bécs it bekapja a bolsit, tisztában le-
gyen az Olaszországba vezető legrövi-
debb úttal. Utazhalik szabadon, mert 
ő már szerzett magának jugoszláv 
passzust s letagadja, hogy . valaha is 
Héderváry volt. 

Hamar rájött, hogy a bécsi ellen-
forradalom nem üzlet s elmegy Tu-1 
rinba reklám-emigránsnak. 

Kossuth apánk szent porai bocsás- . 
sák meg neki ezt a kegyeletsértést, a 
turiniak úgysem fogják ezt neki meg-
bocsájtani. 

Politikai jeleseink közül Ixiehne 

Hugó volt államtitkár arról nevezetes 
Bécsben, hogy kikutatta, hol lakik 
volt minisztere, Jiuza Barna és négy 
kerülettel odébb vett lakást, nehogy 
találkozzék vele. Károlyt Mihályon 
kivül Búzát gyűlöli a legjobban, noh» 
röviddel ezelőtt Károlvin kívül csak 
Búzát sorolta barátai közé. (Károlyi 
sose volt büszke erre a barátságra.) 

Bajuszát leborotváltatta, hogy 
könnyebben ehesse a számüzet&s ke* 
nyerét, mások szerint, hogy Buza 

Barna fel ne ismerje és meg ne vágj8-
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Laehnc nagyon haragszik a mágnás 
ellenforradalmárokra, rossz nyelvek 
szerint azért, mert egyetlen mágnás 
ellenforradalmi ülésre sem hívják meg, 
saját kijelentése szerint azért, mert ő 
csakis polgári kormány által látja 
biztosítva Magyarország jövőjét, ő igy 
eltelte magát. Eltette magát a jövő 
Polgári alakulás számára, mint ahogy 
asszonyaink a régi jó időben a dunsz-
to&t ellették télire. 

— Mágnáswirtschajt nem tesz többé 
Magyarországon — rikácsolja pulyka-
vörösen s mintán ez a jótállás különb 
sebb rizikóval nem jár, nyugodjunk 
bele. 

Magyarország legkisebb és az elsők 
közt is utolsó földmlvelésügyi minisz-
tere, a földosztó Búza Barna, az 
Erzherzog Karl-t boldogítja jelenlété-
vel s napközben a szálloda hall jában 
trja leveleit. Nagyon kiterjedi levele-
tési köre lehet, mert ahányszor arra 
jártam, mindig ott ül t az Íróasztal 
elölt és irt, irt, mintha csak a „Ma-
gyarország" cimü lap számára irna 
rtlenszámlára. 

Milyen jó is annak a Magyarország-
o k , hogy megszabadult az excellenciás 
kolléga vezércikkedtől és miiyen jó 
"inak a földnek, hogy nem ez a barna 
"Uza a patrónusa. 

•— Hát őn mióta kommunista9 — 
'*ólt Buza egy izben a bécsi tárgyaló-
i k r a / k i k ü l d ö t t bizottság egyik tagjá-
hoz, akivel az utcán összetalálkozott. 

— .4z a tény inspirált erre, hogy 
"öö/ Magyarországon földművelésügyi 

WWtzter lehetett — volt az epés válasz, 
táely a szívélyesen indult társalgást 
ter kba törte. 

Be azért meglátszik őrajta is, hogy 
tá»kénf annaJk ellőtte a lengyel, ugy ő 
!s busui hona állapotjún. Eslénkinl ott 

egy körúti kis vendéglő terraszán 
te amilyen kicsi, olyan nagv a kirigli 
%0r előtte. 
k

 A "agy földosztó mélázva ül a 
mögött s alighanem az 

a r az eszében, hogy kór volt azt a 
(;'Ry darab magyar földet ugy elosz-

'0. hogy az ő számára már egy csi-
, "'"yi sem jutott rajta. 

Az „lnvperial" elegáns éttermében 
I barnásra bukkanunk. alkd ko-

p j o n szemére veti a Tanácskor-

mánynak, hogy neki nem ad munka-
alkalmat a dolgozók társadalmában, 
holott ő sZivesen rendelkezésre bo-
csájlaná mii történelmi tárgyakban és 
régiségeik megbecsülésében ós osztá-
lyozásában való jártasságát. 

Bizony isten meg kellene tenni ezt a 
szívességet ennek a derék Kállay Ta-
másnak, mert mindig „munkás em-
ber" volt és az ilyenekben most érez-
hető a hiány a pesti piacon. 

Szürke zakkóban van s uj életet 
akar kezdeni, szakítván múltjával, 
amelyhez alig néhány politikai pál-
fordulás köti. Gyere haza Tamás, min-
den meg van bocsátva! Mintha rendkí-
vül sürgős dolga volna, ugy rohan ke-
resztül az utcákon exgróf Sigray An-
tal, a főrendiházban tartott önképző-
köri dadogásairól ismert politikus. A 
„Tóni gróf" az első forradalom ide-
jén azzal főzte meg Károlyi Mihályt, 
hogy kimegy Angliába és nagyszerű 
angol és amerikai relációi révén meg-
teremti az egyenes összeköttetést a 
Károlyi-kormány és az angol és ame-
rikai kormány között. És noha sógora 
mr. Gerard, Amerika egykori berlini 
nagykövete és felesége Gould lány, 
mindössze csak Svájcig jutott s igy 
nem sikerült sem egyenes, sem görbe 
összeköttetést létesítenie az entent-e-ha-
talmasságok és Károlyi között. A má-
sodik forradalom Bécsbe szóli.otta a 
politikai ambícióktól duzzadó grófocs-
kát, akinél tehetségesebb legény már 
volt, de nagyképübb kevés. Eleinte 
sokat szerepelt az ellenforradalmi ak-
ciókkal kapcsolatban, de mostanában, 
hogy a honfibánaton kivül anyagi 
bajok is gyötrik, mintha kevesebb ak-
tivitást fejtene ki. 

A magyar lovaregylet volt igazgató-
sági tagja csalk a napokban vágott m e g 
egy bookmakert 40.000 korona erejéig 

L s ugy látszik, ez az akció felemésztette 
még megmaradt energiáját. 

A Gopldok és Gerardok messze van-
nak Bécstől és a mágnások hitele 
yyengc lábon ált e letört gavallérhoz 
hasonló városban. 

A legjoblwn igazolja ezt az a teny, 
hogy az ifjabb mágnások közül öten 
együttes aláírással ellátóit 100.000 
koronás váltót nem tudnak Bécsben el-
helyezni, hololt azelőtt a bécsi uzsorá-
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sok boldogan állottak rendelkezésükre. 
A tatai hitbizomány egykori ura gróf. 
Eszterházg Ferenc is ott szerepel az 
aláírók között, de a legügyesebb pénz-
ügynökök sem tudtak valahogy felhaj-
tani még oly felszánt uzsorást sem, aki 
az öt. fényes nevü mágnássarjnak akár-
csak egy fillért is kölcsönözne. 

Ott lebzselnek Bécsben korgó gyo-
morral és gondterhesen százezernyi 
magyar hold volt birtokosai s olcsó 
vegetáriánus koszton tengődnek és szi-
vességkvártélyokban hálnak. Pedig 
van odafent olyan, fajtájukból való is, 
akinek ma is sok pénze . van, mint | 
például Károlyi László, herceg Feste-
tich Tasziló, gróf Mikes Árnjin, de 
ugy látszik, a mágnásék ismerik egy-
mást és nem kölcsönöznek egymásnak. 

Az ismert társadalmi here, gróf Cse-
konics Gyula, a magyar lovaregylet 
kormányhatóságilag kidobott exel-
nöke is Bécset boldogítja nagybecsű 
jelenlétével és kétségbeesett kísérlete-
ket tett, hogy budapesti szégyenletes 
kiebrudalása után a béosi Jockey 
Clubban jusson vezető pozícióhoz. De 
itt is pechje volt. 

Az osztrák kormány éppen ugy, mint 
a Károlyi-rezsim alatt a magyafr kor-
mány tette, felszólította az osztrák 
Jockey Clubot tetjes demokratizá-
lásra s ilyen körülmények között, en-
nek a lehetetlen autokratának nem 
sok esélye volt az érvényesülésre. 

Még megpróbálta ugyan, hogy bele-
kontárkodjék az osztrák Jockey Club 
ügyeibe, de az osztrák versenyistálló-
tulajdonosok oly élesen állást foglaltak 
ellene, hogy sietve szedte sátorfáját és 
elutazott Bécsből valamerre, ahol me-
legebben süt a nap, ahol kevésbé 
ismerik és ahol nagyobb kűrlya-
partik vauinak. Hiába, aki ugy 
megszokta a közéleti tevékenységet," 
mint Csekonics Gyula gróf, az nem 
töltheti tétlenül az idejét, ö a munka 
embere. A társadalmi kiegyenlítődés 
világfolyamata nlatt is folytatja tanul-
mányait a szines kartonlapok egy-
máshoz való viszonyának tanulmányo-
zását. • v 

A sok százmilliós Mikes Ármin gróf, 
a liires famikes, szerényen az „Opern-
keller" törzsvendége s ijedten számol-
gatja, hogy mennyivel többet kell mos! 

már költenie, merthogy nejének sike 
riilt paraszt menyccs'kénck öltözve ái 
kelni a határon s szerencsésen befutn 
a bécsi kikötőbe. Nem eselt még szl 
Szemere Miklósról, aki a Sacher szál 
lodában levő lakosztályában súlyos b 
tegen fekszik s látva állapotát, aligha 
hihető, hogy akármilyen akcióban ak 
tiv szerepe lehesen. 

Huba egyenes leszármazottját bizony 
alaposan megütötte a guta s hónapul 
óta az ágyat őrzi. Lehet, hogy ha egész 
séges volna, szolgált volna már néhái.J 
adag honnientési ideával, de most alig' 
hanem a guta köti le minden idejél 
és gondolatát 

Állandóan nagy udvara van a sz;v 
káli-grófnak, Batthyány Tivadarnak, 
aki titoktartás kötelezettsége mellel' 
közli veled, hogy az enbente csak ak' 
kor látja véglegesen megkoszorúzva 8 

béke müvét, ha ő ül bele a nagyol 
miniszterelnöki székbe. 

Sehogy sem tetszik neki, ami Svájc 
ban vagy Szegeden történik és hara 
gosan rázza félméteres szakállát, bt 
bárhonnan is kontrát kap az ő sajá1 

külön ellenforradalma. 
Pedig most bajban van, a béctf 

ellenforradalmi Kassza üres és Szeg*1 

deu van a dohány. 
A pénzügyi helyzetnek ilyetén gea 

graiiai eltolódása eltolódást idézett 
az ő táborában is, melyet egymásurt11 

hagynak ott katonái s mennek a pénz 

szag után Szegedre. 
Ugy látszik, az ellenforradalomra 

áül a Montecuocoli-féle tétel, hogy irt 
rom kelték kell hozzá: pénz, pénz fl 

pénz. 

De hát hagyjuk a politikusokat 
zavarjuk őket anyagi küzdelmeik^ 
69 foglalkozzunk kicsit a bécsi mag}"'' 
társadalom vidámabb osztályai 
akilk háromszáz százalékkal verték i 
rövid ott tartózlkodásulk alatt a bertj. 
ros árait, azokkal akik még m o s t . 
jól élnek, akiknek most is van í»''^, 
jól éluiök. Soraikban viszontlátjuk 
mi derék hadimilliomosainkat, '<'"[, 
kereskedőinket, kijúrúinknt, aki'k 'Ujj 
vidáman folytatják Bécsben azt, . 
Budapesten csak nemrég bog}"' 
abba, amiért Budapesten csak nagyíj 
leményességgel kerülték cl n bór'1 

vagy az ukasastófát. 
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Ha névsorolvasást rendeznénk, alig 
hiányzana néhány közülük s ha látod 
'i jóléttől kicsattanó gondtalan ábrá-
zatukat, nem hinnéd, hogy ezek a 
forradalmak miazmái . 

<Folytatjuk) 

Markos páter őrtüzei 
Ha netán nem emlékeznének Markos 

Páterre, felvilágosításul legyen szabad 
megj'gyezni, hogy országgyűlési kép-
viselő volt és n Heiiko Páter cimü an» 
fiszemita élcnélküli vicclapnak volt a 
szerkesztője. A volt képviselő és volt 
vicclapcsináló szabad óráiban verseket 
>s költött, amihez kétségtelenül joga is 
volt, ezeket a verseket — mint illatos 
bokrétát — kötetbe gyűjtötte és „Ka-
tholikus, őrtüzek, költemények és 
iránydalok" címmel forgalomba is 
hozta. Be kell vallanunk, hogy soha 
®z életben nem ts sejtettük, hogy lé-
tezik Markos Gyula volt képviselő. 
volt szerkesztő, volt páter és volt kölüi 
I vájjon hányadik osztályba sorozták 
a ka tasz terlien?) kar társunknak ilyen 
cimü verseskönyve. Nem nagyon vigyá« 
zun,k és bizony el-elkerüli figyelműn» 

amikor egy-egy lángoló tehetség 
bontogatja szárnyait. Ezekről az őriü-
nkről fogalmunk sem volt, pedig 
••iránydalokra" már régóta nagy palik 
v«gyunk. Ezért diretkt hálával kell adóz-
nunk annak a dohánygyári munkás» 
0|vtár«nőnknek aki a minap felkéréséit 
hennünkat. Az elv társnő fején kendő 
v<>lt. egyszerű, tiszta blúzt viselt és 
hóna alatt egy zölifkütéses könyvel ci-
l>e,t. A zöldlkötéses könyv — mint önök 
"agyon helyesen kitalálták Markos 
Páter verskötete volt. Az ő „őrtüzei". 
A munkáslány elmondta, hogy náluk 
Mostanában árusítják ezt a könyvet. 

koronáért mindenki megveheti és 
"U'A is veszi, mert minden pénzt megér 
"k'V ilyen szépkötésü, vastag könyv, 
•"Helyben azonkívül még Versek is van 
jV'fe Kissé ugyan nem nagyon aktuá-
lsak a versek és talán nem is igen al-

Mdniasuk munkások között váló tor« 
P'sztésre. de mindenesetre van olyan 
''r<i< kes, hogy pár sorbán foglalkozni 
ehessen Markos mester kötészetével. 

A kötet álső verse „Ve haragudj 

drága jó királyunk", cinunel nagyon 
lendületesen kifejti, hogy a 

h oo szent oltárán mindig a király nőit 
Aki ezeréves megpróbáltatások 
Minden viharán át sziklaként megállott. 
Kinek Isten után legd/csöbb eszménye, 
.4 hon szent oltárán mindig a király volt. 

Ez még rendben vojna, meri miért 
ne tegyen Markos mester a magyar-
ság nevében ilyen loyalis kijelentést, 
amikor ez neki nem kerül pénzébe, 
sőt. pénzt is kap érte. Abba azonban 
nem lehet belemenni, ahogyan ez a* 
Markos a nemzeti egység bomlását 
megindokolja „4 vén cimbalmos" cimü 
müvében: 

Zsidó, német! ü az ur ma, 
ö ült rá ma a nyakvnkra — 
Romlik nemzeti egységünk, 
Ezért nincs is dicsőségünk 
Kipett-kopott vén cimbalom. 
Ezért oly bús mo^a dalom. 

Etem éljen azonban csak otl van 
Markos, a költő, amikor utólórbetellen 
lirájába beleviszi a magasabb politi-
kát. „Wekerle Sándor" cimü kuruc 
nótájában például ezt a szakaszt kö-
veti el: 

s ' ' 
Mit akar hát most Wekerle 

Egy ily ujabb tervet? 
Mi nagyon szépen köszönjük 

Ezt a kóser elvet 
.4 zsidó már elég nagy ur 

Úgyis e hazában . . . 
Most jöjjön végre egy magyar 

Isten igazában! 
Hogy a zsidókat nem éppen szereti 

Herkó-Markos (szegény zsidók!), azt 
egyébként „Vázsonyi (Wetsz) Vilmos 
úrhoz'' cimü verse is bizonyítja; 
amelyben ek kép pengeti lantját: 

VázsoAyi ur. mondja csak ön, kérem. 
Nem l.cmbergböl jött papája idei 
Munkácson át mindig beljcbb-beljebb, 
Merre l'est van, az ország szive . . 
Vagy legutóbb a kedves nagyapja 
Hányszor feküdt, amig jött, derest? 
Ám ugylútszik, tisziclt Pajesz úrfi. 
Hogy ön rég el is feledte ezt! 
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0 a/ egész Vázsonyiból tőle;? a 
nagypapáját utálja. E ver»'láen egyéb-
ként "politikai jóslásokba is bocMVko-
zik, -nmennyibcn kifejti, lvogy 

¿Hőbb futtok ti Palesztinába, 
Kóser zsidó szociál-nagyok. 

int sem nektek sikerüljön itt 
Kiszórni a bócher- irtasz tag ot • 

Milyen költői, linoau és sz«.p «/.. ügy 
fen/költ Lélék nagysizerir moga'ilr.illko-
tása . 

¡'eltűnést kelta még pattogó ritmu-
- sával a „Roschasano" oímü dal, amely-

nek bevezető str > a így hangzik: 

Roscliasanó roschascinó — hasanó, 
Szép egy r.ap ez! — ünnepli is sok 

ISliamó. 
Csak ugg rajzik tőle a nagy Jiidapest. 
Mely ma ugyan cudar gyönyörűen fest. 

A könyv szemefénye egyébkén a 
„Régi dal, régi dicső égről" cimü vers, 
amelyben teljesen kifeje/ésrS jut- Mar-
kos patyi költői egyén ige és hivatot -
sága. A zsidókról elmélkedik e költemé-
nyében. amely csak ugv csöpög a tol" 
randától. íme: 

Hamis bukás, igaz csalás kenyere, 
Rettegj tőle, lia u yar is a nei\c. 
Zrinyi mellen lájékotzon óz ¡zsák 
öt hálosos szédelgő hazafiság. 

A kél utolsó .sor a gyengébbel k Hí-
véért ritkán van szedve. 

Sajnos, helyszűke miatt nem fog-
lalkozhatunk a kötet minden versével 
érdemileg,! ezért elégedjünk meg ezzel 
a 'rövid méltatással. Mind. vselre 
azonban érdekes volna nn • tudni, 
hogv ki az a lelkes könyvterjesztő, 
aki a Markos gyetek Őrtüzeit kicipeli 
a dohánygyárba, és ott a ' munkások 
kőzött vesztegeli. Mert nincs kizárva.' 
hogy a kötet tartatna és a könyvter-
jesztő. buzgósága közölt némi' • ssze-
fiiggés van. Ülővé ,re minden lehetsé-
ges. Mit lehet tudni,•> hogy egy ilyen 
nyugalmazott vicclapsze/ltcszlöaek- uy 
lia milven bolondságok / í f -4 1 k' */ 
őszébe. 

HAZBIZALMI ÉRTEKEZLET. A 
pótváí; bérházban," hol albérletben 
mcgl ukódom, értekezlet volt vasárnap 
délután, melyre minden lakót szigorú 
ukaz i ézett meg Bár fontos dolgom 
lett i na, mégis lementem az érteke/' 
i í színhelyére,1 egy tágas pincelyukba. 
Gondoltam, az elromlott liftekről, a bin 
zi udvarból, s hasonló fontos ügyekről 
tárgyalunk. Ezzel szemben a következő 
történt. Napirend előtt lemondott, a fő» 
bizalmi és lemondtak a bizalmiak. 
Ugyancsak napirend előtt .'ékes szavak' 
kai tolmácsolták a bizalmiak a főbizab 
mi előtt a ház bizalmát s kérték, vonja 
vissza a lemondását. A főbizalmi, ki b e 
tegségére való hivatkozással mondott le, 
egyszerre meggyógyult és visszavonta a 
lemondását. Ugyanekkor szintén napi' 
rend előtt a főbizalmi felszólította a bi' 
zalmiakat, gyógyuljanak meg ők is és 
vonják vissza lemondásukat. Mit tesí 
isten, a bizalmiak is meggyógyultak. 
Most aztán felállott egy kövér lakó, kl 
hiába szeretne szakszervezeti tag lenni 
és előadást tartott a proletár kötelessé' 
géről. Hencegett, ő milyen proletár, h" 
gyenek a többiek is jó proletárok. Azok 
vag\ jnk. zúgta a tömeg, de ekkor eló* 
lépett egy albérlő, zömök kis asztalos' 
segcd és bejelentet;te, hogy megy 

; frontra, válasszanak a helyére más fizi' 
kai bizalmit. Igen ám, de több fizikai 
munkás nem lakott a házban/ —„Hiszen 
ez rémes!" — sikította az első szániu 
proletár. —- „utóbb még cgv vasmunkás' 

1 küldenek a nyakunkra bizalminak.",-' 
„Fordon" — mondtam én — „ha olvan 
nagy proletárok az elvtársak, mért res.' 
ketnek egy igazi proletártestvértöl!" 

j — Í rre nem tudtak felelni ahelvctt fő;" 
'Nii kezdték a d„rék asztalost, ne men' 

jen a frontra. Az asztalos izónban hajt' 
hatatlan maradt. Végül is az első szám-1 

proletúr vállalkozott, hogy kerit egv 

ismerős fizikai munkást a kis asztalod 
helvctt. Mindjárt gyűjtést is kezdett ' 
b< ,'si költségekre. (I. I.) 
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