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Az olvasóközönség 

megunta már a politizálást. Ahány lap a 
rémuralom bukása óta megjelent — legyen 
az heti vagy napi — mind a fenti mes-
terséget űzte, nem számolva a körülmé-
nyekkel, amelyek végre kicsapták a tollat 
a politizálni szeretők kezéből. A közönség 
nem vesz politikai lapot. — Uj programmal 
¡övünk-, a politikát számüzzük és helyette 
a napi élet aktualitásait és szenzációit 
visszük a nagyközönség elé. Hisszük, 
hogy a „Riport" közel fog férkőzni az 
olvasóközönség szivéhez, amely hivatva 
lesz kijelölni a helyet, melyet lapunk jövő-
ben «d társadalmi élet labyrinthusában el-
foglalhat. 
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Csődbe ¡üfoff árvaház. 
Összeomlóban 120 gyermek otthona. 

Zuhogó esőben botorkálunk este a Városligeti Fasorban. 

A villasor kihalt ilyenkor, csak néha-néha látható egy-egy sár-

cipős, gummiköppenyes alak, ki sietve lohol célja felé. Keres-

gélünk a házszámok között és végre a kopasz fák mögött ránk 

mosolyog az enyhe világosság, mintegy hívogatva, hogy nézzünk 

be egyszer a közadományok neveltjeihez. Hosszas csöngetésre 

kaput nyitnak és bent vagyok az „árvák birodalmá"-ban. 

Álhírek az árvaházról. 

Kabos Géza titkár előzékenyen elém siet és bevezet a nagy 

tanácsterembe. Beszélgetésünket mindjárt azzal kezdjük, hogy 

olyan hirek keringenek, mintha az utóbbi hetekben tömeges 

kihelyezések történtek volna az árvaházból. Beszélik, hogy a 

14 éven felüli gyermekeket egyszerűen kiteszik az utcára, tekintet 

nélkül anyagi viszonyaikra ; a gyermekek koplalnak, fagyoskod-

nak, nélkülöznek. A titkár beszélgetésünk elején megígérteti velem, 

hogy jóindulattal fogok foglalkozni az árvaház ügyével. 

Azzal kezdi, hogy kidobások egyáltalán nem történtek, 

csupán alkalmazva az elöljáróság szabályzatát, befejezettnek tekin-

tették a mgaukra vállalt feladatot, a rendelkezés szerint elbocsá-

tották a 14 éven felüli gyermekeket az intézet kötelékéből. 

— Hangsúlyozom, — mondja a titkár — hogy döntés előtt 

magunkhoz kérettük a gyermekek hozzátartozóit és csak azoknak 

hozzájárulásával bocsátottuk el a — számszerint — 107 növendéket. 

A gyermekek ügyét megvizsgáltuk ; ha kellett, elláttuk őket ruhá-

val, jótanáccsal és az arra érdemesek továbbra is számithatnak 

anyagi és erkölcsi támogatásunkra. Hogy mi késztetett bennün-

ket a rideg paragrafus alkalmazására ? 
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„Máról-holnapra élűnk." 

— Röviden csak annyit mondok, hogy tönkrementünk. A 

diktatúra odáig juttatott bennünket, hogy tőkénket az arra illeték-

telenek elpocsékolták és jelenlegi vagyonunk — mely főleg 

értékpapírokban fekszik — nem hoz annyit, hogy intézetünket 

tovább vezethessük. Jóformán máról-holnapra élünk. Ma még 

van valamink, de ki tudja, mit hoz a holnap. A társadalom » 

lapok felhívására megmozdult, de fönnállásunkhoz ez mind, kevés. 

Hálás szivvel kell megemlékeznem az amerikai misszióról, amely 

legalább a gyermekek vacsorájáról gondoskodik. 

— Hogy állnak tüzelőanyag dolgában? — kérdeztem. 

— Az intézet elnöke, Vida Jenő, azon van, hogy a meg-

felelő mennyiség rendelkezésünkre álljon. Mindent megteszünk 

az árvák érdekében. Hiszen egész generációkat nevelünk. Novem-

ber 29-én ünnepelnénk fennállásunk félszázados jubileumát. Az 

intézet neveltjei között van Bőhm Vilmos és Weltner Jakab. Ez 

utóbbi szavaknál látom, hogy sajnálja a mondottakat. 

A kommünre tereljük a beszélgetést. 

Rz árvaház „Kun Bélá"-ja. 

— Éppen most van az igazgatósági szobában P. J. 16 éves 

volt árvaházi növendék. Hálátlan, rossz fiu. A kommün alatt 

valósággal rettegésben tartotta a vezetőséget. A gyermekek meg-

választották főbizalminak . . . különben beszéljen ön vele. — 

Átmentünk az igazgatósági szobába. Csajági igazgató ur atyai 

jóindulattal beszélt a magáról megfeledkezett fiúval. 

Vallatni kezdem. 

Elmondja, hogy ő viselte a rémuralom napjaiban a bizalmi 

tisztséget. Mindent bevallott a gyerekes külsejű „elvtárs". 

— Minden igaz, amit mondanak — mesélte könnyek közt. 

Az is igaz, hogy detektiveket vittem föl Dr. Kálmán tanár úrhoz. 

Házkutatást tartattam nála. 

Azután a vezetőségre került a sor. Az ő indítványára fel-

függesztették állásától az igazgatót. Naponta bement a titkárhoz, 

ki köteles volt neki referálni a folyó ügyekről. A tanárok vala-

mennyien féltek tőle. 

Ilyen gazdálkodás, nem csoda, hogy tönkretett egy hatal-

mas intézményt. . . . 
„Misszió-vacsora." 

Azután bementünk az étkezőbe. A gyerekek hangos „jó 

estét"-tel köszöntik a belépőket. Megelégedetten kanalazzák a 
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„ricset"-et; fehér kenyeret kapnak hozzá. Megkérdeztem az egyik 

fiucskától: jó ? 

— Jó — mondja és kis kezei tovább birkóznak a hatalmas 

kanállal. 

A konyhában rend és tisztaság. A hálótermekre kerül a 

sor. Egy-egy teremben husz ágy. Fiitve persze nincsen. 

fi ki már nem sokáig lesz árva. 

Végül meglátogatjuk a betegeket. Négyen vannak összesen. 

Komoly beteg csak egy van köztük . . . Könyökére támaszkodva 

néz rám nagy szemeivel. Az ágya fölött a hőmérséklet: 38°—39°. 

Ugy hiszem, hogy a szüleire gondol, akiket már nem fog sokáig 

megvárakoztatni. A tuberkulózis lelketlen karjaival rövidesen 

elviszi az édesanyjához . . . 

Százhúsz árva kér gyors íámogaíasí. 

Az urak lekísérnek a kapuig. Ott a szemem közé néznek. 

Megértem őket. Rám hárul a feladat, hogy a közönség szivét 

közelebb hozzam a lársadalom árváihoz . . . 

A Városligeti Fasor egy eldugott házában százhúsz árva 

kulcsolja össze esténkint kis kezeit . . . " 
Korányi Károly. 

9 V 

Razzia a villamosok körül. 
Százötven zsebtolvajlás — egy napon. 

Irta : Tábori Kornél. 

Ma délelőtt utcai hajtóvadászaton 

asszisztáltam, utána pedig a főkapi-

tányság középponti ügyeletén kibicel-

tem végig a panaszfölvételt. 

Á lka t on ák to lva jbandá ja . 

Reggel féltízkor kezdtük a Rákóczi-

ut és az Erzsébet-körut sarkán. A for-

galom ilyenkor csökken. Féligüres 

villamos jön, de a perronja zsúfolt s 

lépcsőjén is több a lógós. Kieberer — 

régi tol vaj vadász — figyeli a fölszálló-

kat Előre bemondja, hogy az a baka-

csoport a hátsó perronon „munkára 

készül". Félperc múlva elkapja az 

egyik lógós karját, amint épp tovább 

akaija adni a ridikült. Ez egy fölszálló 

hölgy karjáról sodródott le. A táska 

láncát tolvajollóval metszették el. A 

hölgy nem is sejti még, hogy meg-

lopták. De bent a kocsiban sikolt egy 

másik fiatal leány, hogy a pénztárcája 

eltűnt. 

A 6-os elindul, négy katona le-

ugrik. A detektív utánuk. De csak 

egyet tud elfogni. Kiderül, hogy ál-

baka, csak azért viseli a mundért, mert 

ugy könnyebb „dolgozni". Kovaicsuk 

Jóska a neve, többször büntetett zseb-

metsző. 
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Ltopások a pályaudvarnál. 

A Nyugatihoz megyünk, ott a 

viharsarok a Podmaniczky-utca sarkán. 

A 46-os villamos induló helyén. Tizen-

öt percen belül hat károsult ugrott le. 

— Aki ezt soknak tartja — szól a 

detektív — az jámbor csacsi. Majd 

bent a kapitányságon is igazolják, 

hogy a pesti zsebtolvajlások hetven-

nyolcvan százaléka a 46-osnál törté-

nik. Van eszük a marhecer-tknt)/.: 

két pályaudvar közt szaladgáló villa-

mos körül akad legtöbb teli tárca. 

Tettest bizony egyet sem tudtak 

elcsipni. Panaszkodik a detektiv, hogy 

kevés a razzia, kevés rá az ember. 

Pedig mostanában sok a renitens. 

Szembeállnak a rend őreivel, aki „a 

szegény rokkantat ártatlanul üldözi". 

Ügyesen ellene forditják a közönség 

hangulatát. A minap is véresre vertek 

egy polgári ruhás rendőrt. 

Mig ezt meséli, ujabb lopás törté-

nik. Ennek az egyik tettesét megfogták. 

Magunkkal visszük, hátrakötött kézzel. 

Tehetségtelen kezdő, nem érdekel 

senkit. 

Inkább a panaszfölvételt nézzük. 

Zsúfolva az előszoba. Dr. Horváth 

András rendőrkapitány másodmagával 

veszi föl a jegyzőkönyveket. Minden 

kriminalisztikai számitást megszégyenít 

a lopások hallatlanul szapora száma. 

— Amellett — szól dr. Horváth — 

rendkivül sok károsult nem tesz pa-

naszt. Mert a tettesről fogalma sincs 

és azt mondja : úgyse kapja vissza a 

pénzét. Feltűnő sok az olyan eset, 

amikor két-három hét múlva jön és azt 

mondja : .hallottam, tolvajokat fogtak 

el — hátha az enyim is köztük van". 

Persze, késő. 

A fö l je len tők á rada t a . 

A panaszosok végtelen filmje most 

pereg tovább. Millió méter, tanulságos. 

Öreg ur jön : meglopták a villamo-

son. Pedig mindig a tárcáján tartotta 

a kezét. Leütötték a kalapját. Gyorsan 

utána kapott. Megint leütötték, ezúttal 

messzibbre. Nem tudott oly gyorsan 

utánakapni s azalatt kilopták a tárcát. 

Vidéki rabbihelyettes: fölszálláskor 

hátul egyszerűen kettészakították a ka-

bátját, miközben „udvariasan" fölsegí-

tették, tolták. A szakitott résen át 

húzták ki tárcáját, egész vagyonával. 

Hatvankét éves úriember : lelökték 

a kalapját. Többször. Sose esett le. 

Mindig csak a szemére lökték, hogy 

ne lásson. Az egyik lökte, a másik 

lopta. 

Mindig bandában dolgoznak. A 

rendőrség legfőbb tanácsa: 

— Ahol sok katonát vagy sport-

sapkás fiatalembert látsz a perronon 

szorongani, onnan siess! 

Három szegény jön: szintén sport-

sapkások lopták meg őket. Nem mer-

ték a pénzt takarékba vinni — min-

denük odaveszett, valamennyi okmá-

nyukkal. 

Rokkant katona: két mankóval. A 

Népszinház-utca sarkán akart fölszállni, 

bajtársak segitettek s ezalatt kilopták 

a tárcáját. 

Újra idősebb ur: álla alá nyúlt egy 

baka, mintha a túlsó rézfogóba akarna 

kapaszkodni. így nyomta. Viszont ta-

karta cinkosát, ki alul órát és tárcát 

egyformán kilopott. Személyleirást adni 

nem tud, aminthogy eddig jóformán 

valamennyi károsult így beszél: 

Katona volt. . . intelligens arcú . . . 

nem láthattam jól. 

A k i k n e m tesznek p an a s z t . 

Tucatjával következik a hasonló 

eset. Horváth kapitány türelmesen kon-

statálja ; 

— írjuk, irjuk lelkiismeretesen, de 

az eredmény sovány. Ma délelőtt kö-

rülbelül harminc, villamoson történt 

lopásról tettek panaszt. Ehez jön a 

délutáni és esti feljelentő sor, amely 

kevesebb. De szerintem naponta leg-

alább száz olyat lopnak meg, aki nem: 

tesz panaszt. 
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— A vén detektiv-róka szerint na-

ponta százötven a pesti zsebtolvajlá-

sok iülag-száma. 

R legújabb tolvajdivat. 

A kapitány elmeséli még, hogy 

mekkora kárszámok szerepelnek: 20.000 

többször is, 40.000, sőt a minap 

200.000-nél nagyobb numerus is volt. 

Az utóbbiról nem irtak a lapok — 

tisztázatlanok még a körülményei. Ha-

ragosan emiiti a kapitány, hogy sok 

szegénytől is lopnak. A rendőrség most 

hasztalanul dolgozik a leggondosabban. 

Édes kis közönségünk sokszor bambán 

vigyázatlan, kocatolvajok is százával 

húzzák ki zsebóráját. 

— A tolvajdivat most — igy ma-

gyarázza Horváth kapitány — roppant 

egyszerű. Villamosnál, fölszálláskor a 

be is gombolt télikabát alsó hátsó 

sliccén jölnyulnak s mindent kiszed-

nek a hátsó nadrágzsebből. Közben 

esetleg segítőn föltolják a pasit. Ez 

biztos módszer és egyszerű. 

— És a komplikáltabb ? 

— Van egy banda a sok közöit, 

amelyben egy nő és egy hadnagy is 

működik. Ezek mennek elől s az utat 

elállják. Vitát, zavart, tolongást provo-

kálnak, aztán lopnak. Megtörtént ez 

is : egy tiszt, nyolc vitézségi éremmel, 

vaskoronától le és föl, női útitársa ke-

zéből is kitépte a ridikült és leugrott 

a robogó villamosról. A bonyolultabb 

módszerek ismertetésére ugy sincs hely. 

JVIég a rendőrségen is . . . . 

Most egy kisirt arcú fiatal nő lé-

pett be. Kovács Gáborné Dob-utca 10., 

a villanygyárban dolgozik. 

— Itt loptak meg! — zokogja. 

— Hol itt? 

— A iőkapitányságon. Odabent vol-

tam lakbizonylatért. Mig a n^vem alá-

irtam, egy perc, kilopták a tárcát. Jaj, 

jaj, a pénzem és minden iratom, az 

uram leszerelési igazolványa, bejelen-

tőlapja, fontos okmányai. 

Olyan jól keresnek most a tolvaj urak, 

legalább a szegény Kovács Gáborné tár-

cáját küldenék vissza Dob-u. 10. sz. alá. 

Nekrológ. 
Dr. Kurucz Zsigmond nevü pesti idősebb ügyvéd, öngyilkos 

lett és meghalt. 

Meg kell állani ennél a pár soros ujsághirnél, meg kell 
állani és elgondolkodni egy kicsit rajta. A Kurucz ügyvéd tra-
gédiájában benne van az egész magyar lateinerosztály sorsa, 
reménytelensége, ez a Kurucz nevü ügyvéd csak egy volt a sok 
közül, aki ebben az emberfölötti, kemeny csatában a rövidebbet 
húzta. 

Ismertem ezt a Doktor Kurucz Zsigmond köz- és váltó-
ügyvédet, ősz hajú, szép tiszta, borotvált öreg ember volt, kis 
angol bajusza volt neki, az is fehér, szeretett mosakodni ez az 
öreg ügyvéd, korán kelt fel, a hóna alatt kis aktatáskával reg-
geltől-estig szaladgált, tárgyalt, dolgozott, viccelt.- Egy aranyos, 
jó ember volt ez a szegény ügyvéd, aki a gyerekeknek csokolá-
dés szivart adott, a nagyoknak meg trabuccot és britanikát. Szeretett 
ajándékot adni, jókedvű volt mindig, néha fütyölt is az utcán, 
csendesen, bandukolva . . . Ez a Kurucz nem volt egy ár-
drágító, zsaroló, pénzsóvár, uzsorás pesti ügyvéd, ez egy kedves, 
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rendes, régi világból itt felejtett becsületes ember volt, aki fütyölt 
és ajándékot adott örömében, ha egész napi szaladgálással meg-
kereste a maga napi 15—20 forintját. 

És akkor jött a háború, Kurucz ügyvédtől lassanként min-
dent elvettek, amije volt, az irodája nem ment, jegyekkel keserí-
tették az életét. Keveset keresett és sok kellett. A Kurucz ügyvéd 
kezéből lassanként kiesett az aktatáska, eltűnt a kis pirosfejü 
csokoládé szivar, reggel fejfájással kelt és miközben a cuggos 
cipőjét a lábára húzta, elszorult a szive, mert arra gondolt, hogy 
pénz kell, pénz, sok pénz és neki nem volt pénze, moratorium 
volt és az al- meg felperesek sárosan, piszkosan a lövészárokban 
együtt kergették a patkányokat. Aztán elveszítettük a háborút, 
jött a Károlyi-regime és a szegény, fehérhajú Kurucz végleg el-
felejtett mosolyogni, elvették a lakását, a kabátját ellopták, éhe-
zett, csúfolták, mert becsületes volt. Ha a gyerekekkel találkozott, 
elfordult, szégyelte magát, fájt a szive, me:rt szeretett volna 
csokoládészivart adni, de hát szegény Kurucz csak egy becsü-
letes pesti ügyvéd volt és honnan vegyen egy ilyen öreg, tény-
leg tisztességben megőszült ember ilyen időben pénzt a csokoládé-
szivarra. 

És mikor a Lombroso-fejü Kun Béla jutott a hatalomra, 
szegény Kurucz Zsigmond köz- és váltó-ügyvéd már koplalt, már 
beesett az arca, lefogyott, emésztette magát, kezdte valami húzni, 
mint a mágnes, a másvilág felé. És tegnap olvastam az újságban, 
hogy Doktor Kurucz Zsigmond 60 év körüli köz- és váltó-ügyvéd 
öngyilkos lett és meghalt. Talán örülni kell ennek a hirnek, 
hogy ez a kedves, becsületes, öreg magyar ur, végre odajutott, 
ahová való: a menyországba, ahol megint csokoládés pirosvégü 
szivart adhat a gyerekeknek, megint veheti a hóna alá az akta-
táskát, szaladhat, tárgyalhat, fütyölhet ez a szegény, kedves Dok-
tor Kurucz Zsigmond, akit a vérszomjas osztrák generálisok, 
a buta Károlyi Mihály meg a gonosz Kun Béla egyesült erővel 

ö l t e k  m eg- Benedikt Pál. 

Korúin Oífó a börtönben. 
— A főhóhér Írásbeli vallomása. — 

A Margit-körut 85. számú terrorista-börtön „legnehezebb" 

lakója Korvin Ottó; súlyra nézve ugyan vetekszik akármelyik 

pehelyzsokéval, de annál megfeszitőbb munkát ad a vizsgálatnak 

minden egyes vádpontnál. 

— Nem akar vallani, — mesélik Pogonyi főügyész szobá-

jában, ahol a nyomozás szálai összefutnak — makacsul hangoz-

tatja, hogy mindenki vállalja a külön felelősséget azért, amit 
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elkövetett. Ö azonban semmiféle gyilkosságban nem részes, csak 

a kormányzótanács végrehajtó-hatalmát képviselte olykor, a poli-

tikai nyomozóhivatal egyes intézkedéseinél. 

így mondták nekem a letartóztatás után, pár nappal később 

pedig a következőket hallottam felőle: 

— Még mindig tagad, ahány fontos büníigyről csak kérdést 

tesznek föl. Nem csoda, ha kihozza sodrából a detektiveket. 

Valótlan azonban, hogy félholtra verték és hogy a teste gennyedő 

sebbel volna teli. Látni fogja, hogy meg van ugyan bilincselve 

és csontos karvalyképe, csutkás vékony nyaka, ferdült gerince, 

görbe pipaszár lába, főképp pedig ijedező, tágranyilt, karikás 

szeme nem a leggondosabb táplálkozást árulja el; de hát itt szó 

se lehet a szovjetház fin»m killönkosztjáról. 

Tegnap aztán megint érdeklődtem Korvin iránt s egyáltalán 

nem mondtak róla olyat, ami tagadhatatlanul eszes magavisele-

tének a változtatását jelentette volna. Mind a mai napig konokul 

ragaszkodik első kijelentéseihez; ő nem bántott senkit ad per-

sonam, ő csak politikai kötelességet teljesített. 

— Hogy gyáván reszketne, — mondta a detektívek vezetője 

— az nem igaz. Mindennél inkább bizonyítja ezt talán a saját-

kezű irás, amelyet ön kéretett tőle. Lehet hogy poseur, de okvet-

lenül kell egy jó adag elszántság az ilyen tartalmú autogrammhoz: 

HyíjU tx » 

lé ( y u ú t ^ j j 

VAAíJlő-}^ ¡J *OUu ^iaJ^ 

fyJM'h. J ^ ^ i y 

Azt hiszem, tisztában van jövendő sorsával, tudja, hogy 

az akasztófának valószínűsége, azaz pozitivitása tulsok százalék-
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nyira fenyegeti; tehát férfiasan akar viselkedni a rövid ideig, 

amennyije még hátra lehet. Azt mesélik, Sipos Erzsi miatt teszi, 

mint ahogy a kommün alatt is azért „hősködött". 

— Mifélék hát a konkrét bizonyságok ellene ? 

— Alig van olyan nagyobb affér, amelynek eredőit Korvin 

szobájában ne ker^shetnők. Tulajdonképp ő adta az ötletet már a 

terrorcsapat megalakításához, amely nélkül szerinte kielégítő 

nyomozást végezni nem lehet és a burzsoáziát sem tudják a szük-

séges mértékben „féken tartani". A politikai foglyok és a túszok 

letartóztatása csaknem mind a Korvin lelkén szárad. 

— Ő maga nem adott utasítást „gajdeszolásra", — igy erősít-

geti — van erről is bizonyíték? 

— De mennyire! Schőn Gábor volt az első, aki előttem a 

szemébe mondta, hogy egyenes utasitására tettek el láb alól 

bizonyos ellenforradalmárokat. Kezdjük már pontosan ismerni a 

parlamenti Torquemada-terem intimitásait is. 

— Például ? 

— Korvin vallatott először minden fontosabb személyt, a 

lelki gyötrés külső rekvizitumaival, bár személyes testi inzultus 

nélkül, de épp elég hatással. Mögötte állt rendszerint két ijesztő 

pribék, leginkább a rücskös óriás, Dögei Imre, aki soha revolver 

és rohamkés, sőt a delikvens arca elé lóbált kézigránát nélkül nem 

asszisztált. A gyöngébb idegzetű foglyok rosszul lettek, mielőtt a 

pincébe vitték volna őket, hogy véresre verjék és a csontjaikat 

darabokra törjék. 

Elnéztük Dögeit, aki a börtönben ugy könyörgött életéért, 

mint valami hisztériás perdita, Róna Ernő detektivfelügyelőnek. 

Hogy összehúzza magát! 

A terrorista börtön 94-es számú cellájában húzódik meg 

Korvin. Az állandó gúnyos magaviseletéről hires „politikai osztály-

vezető" a cella sarkában kuporog egy pokrócon. Épp a csajka 

után nyul, amikor a csendőrőrmester rászól, mire összerezzen, 

visszakapja sovány kezét és megfogja a láncot, ugy vánszorog 

előre lehajtott fejjel az ajtóhoz. 

— És ez az ember küldött mindenkit oly kegyetlenül a 

kinzókamrákba, — mondja Bialoskurski Géza lovag, a kiváló 

fődetektiv. A magam példája is elég . . . Hosszú ideig szenved-

tem már a vörösök börtönében, amikor végre dr. Kölber vád-

biztos kijelentette, hogy az ellenem felhozott vádak nem állják 

meg a helyüket s igyekezni fog rajta, hogy kiszabaduljak. Miután 

az orvos megállapította, hogy beteg vagyok, legalább annyit 
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elértem, hogy a Markó-utcai tömlöcből a gyűjtőfogházba vittek. 

A főkapitányságon — két héttel a proletárdiktatúra bukása előtt 

mozgalmat indítottak érdekemben és a forradalmi törvényszék 

elrendelte a szabadonbocsájtásomat. Épp az nap tett Korvin láto-

gatást a börtönben s amikor véletlenül észrevette a végzést, 

dühösen kiáltott: „Nem engedem!" Darabokra is tépte a végzést 

s még örültem, hogy velem nem csináltatta ugyanezt. Nem is 

szabadultam ki a kommün bukásáig. 

így járt ei Korvin száz meg száz ártatlan ember dolgában. 

Hogy miért, arra ezt válaszolta: 

— A nép érdeke, a proletárdiktatúra fentartása követelte. Én 

különben azt hajtottam végre, amit fölebbvalóim kívántak tőlem.. 

Cserny is ezt mondja és a többi Lenin-fiu szintén. Minden 

bűntett szálait igyekeznek fölvezetni addig a személyig, aki most 

— el nem érhető, mert osztrák internáltságban él. 

•Kiderült azonban, hogy például a juniusi ellenforradalom 

után Korvin indítványára neveztek ki rögtönitélő biróságot s ennek 

tanácskozásain s itélethozásaiban részt vett Korvin is, pedig 

semmiféle megbízása nem volt rá. 

— Azért vett részt — mondta dr. Baracs Marcell védőügy-

véd, hogy illetéktelenül befolyásolja a tárgyalást. 

Jellemző, hogyan beszéltek a vádlottakkal, akik mind tetőtől-

talpig úriemberek, a legjelesebb katonatisztek voltak: 

— Pimasz csirkefogó! 

— Maga disznó niemand ! 

— Megint hazudik a nyavalyás! 

Ilyeneket orditoztak a birói székből. Mindenféle eszközzel 

próbálták a vádlottakat megfélemlíteni. Már a tárgyalás legelső 

napján akasztófákat állítottak föl a börtönudvaron, sőt koporsókat 

is rakattak halomba és idehivták a hóhért, aki többször bement 

a tárgyalóterembe. 

— Mi lesz már ? — kérdezte türelmetlenül. — Kezdhetjük az 

akasztást ? 

Baracséknak rendkívül nagy fáradságukba került, hogy Kor-

vinákkal szemben többé-kevésbbé megvédhessék az ellenforradal-

márok legelemibb érdekeit. Baracs végül odakiáltotta Korvináknak ! 

— Büntessenek, ha azt hiszik, hogy büntetni kel), de ne akar-

janak kiirtani. És ha kiirtást akarnak végezni, mint a vidéken tették, 

— az ilyen véritélettel önmaguk fölött mondanak súlyos Ítéletet. 

Nagyon rövid tanácskozás után kilenc uj halálos ítéletet 

mondtak ki Korvinék. Ötvenegy ártatlant börtönbüntetéssel suj-
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tottak, négyet meg internálással. Ugyanakkor szabták ki a ludo* 

vikásokra is a kényszernevelést. 

De mindez csekélység volt ahhoz képest, amit Korvin egyes 

vidéki helységekben müveit, főképp a dunántuli vasutas sztrájk 

után, a Számuely Tibor társaságában. Most szedik össze ennek 

a bűntett-sorozatnak a hátborzongató adatait. 

Korvin ma ugyanott ül, ahol az ellenforradalmárokat ironi-

kusan lepiszkolta. És ugyanazokat az akasztó fákat fogják az 

udvaron fölállitayi . . . T. K-

v v v 

fiz óbudai javasasszonynál. 
A Korona-téren földszintes kis ház tetején nagy tábla figyel-

meztet, hogy itt lakik özv. Tomás Ferencné, a pesti alsóbb 
és legfelsőbb társaság nagy népszerűségnek örvendő javasasszonya. 

A kapu alatt kis táblán ez áll: 

T O M Á S F E R E N C N É 

néhai Gerstl J. özvegye, 

szül. RESZMANN MÁRIA, 

gyógyfüárus. 

Az udvar végén lakik a gyógyfüárusnő, a nyitott ajtón szép, 
tiszta előszobába érünk, itt kell várni, mig ránk kerül a sor. Bent 
a szobában egy igen vastag hangú férfi régi epebaja ellen kér or-
vosságot, az üvegajtón keresztül minden szót nagyszerűen lehet 
hallani. Végre távozik a vastaghangu epebajos polgártárs és az 
ajtóban 30—35 év körüli hölgy jelenik meg és invitál beljebb 
bennünket. 

Azt mondom neki, hogy öregebbnek gondoltam Tomásnét, 
mire a nő megjegyzi, hogy ő csak a lánya, de már harmadik éve 
ő ordinál, mert az édesanyja gyengélkedik és csak akkor segit, 
ha nagyon sok dolog van. 

Égymással szemben leülünk, én szenvedő hangon adom elő 
jövetelem célját, hogy régi és nagyon súlyos epebajomra jöttem 
gyógyjtó írt keresni. 

Őnagysága be sem várva panaszkodásom végét, monoton 
hangon beszélni kezd, örömmel konstatálom, hogy szórol-szóra, 
beliiről-betüre ugyanazt 'mondja nekem, amit az előttem ugyancsak 
epebajára tanácsot kérő, szenvedő embertársamnak mondott. 

Szerettem volna megmondani neki, hogy ezt az előbb kint 
az ajtó előtt már egyszer végighallgattam 

— Önnek nagy görcsei szoktak lenni, — kezdi — melyek 
a jobb oldalon és a hátában szúró fájdalmat okoznak. 
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Én átszellemült arccal hallgatom, közben pedig helyeslésem 
jeléül nagyokat bólongatok. Majd a diétáról beszél és mikor egy 
pillanatra elhallgat, én sietve közbevágok, megköszönöm, amit 
eddig mondott és megjegyzem, hogy nékem mégis inkább a 
„mamádhoz, az öreg Tomásnéhoz volna bizalmam. Kijelentése-
met a kékpénz hangoztatásával erősítem meg, mire a hölgy az egyik 
ajtó mögött eltűnik és pár percre magam maradok a szobában. 
Körülnézek. Elég sötét, nagy, üveggel nagyobb meg kisebb részre-
választott udvari szobában vagyok, a kisebb részben az üveg fal 
migött három tömött zsákban gyógyfü, a falakon rossz, Ízléstelen 
viznyomatok, egy Íróasztal, meg egy kis kályha áll. 

Szemben velem nyilik az ajtó és megjelenik Tomásné őnagy-
sága személyesen. 60—65 év körüli, elég magas, ősz hajú, rán-
cos arcú, öreg néni, komoly arccal jön felém. Ugy látszik, hogy 
a lánya már informálta jövetelem célja felől, mert meg sem kér-
dez, mindjárt beszélni kezd, a magyar szavakat sváb dialektusban 
mondott német szavakkal keveri. 

Nem kis meglepetésemre elmondja, hogy nekem minden 
szervem meg van támadva, szerinte az epeba'jomat föltétlenül 
gyomortágulás előzte meg, a gyomor a tágulás folytán májamat 
nyomja, májam az epémet sanyargatja, mindez természetesen 
hatással van nemcsak a vesémre, hanem a szivemre is. 

Igazán reménytelennek és búskomornak kellene lennem, ha 
közben ő maga nem sietne segítségemre, mert a következő perc-
ben tudomásomra adja, hogy nála most kapok egy teakeveré-
ket, melyben mindegyik halálosan beteg szervem külön-külön is 
megtalálja a maga gyógyiló füvecskéjét, sőt a vérem is meg fog 
tisztulni, mert Tomás néni szerint az egész epebajom a rossz vér 
következménye. Beszéd közben fölkel, felém jön, megnézi a szeme-
met és megelégedéssel konstatálja, hogy a szemem fehérje egé-
szen sárga, tehát sárgaságom van. 

Óvatosan az orvosokra terelem a szót és megkérdezem, 
hogy mi a véleménye az orvostudományról, de ő észreveszi és 
nem felel, később pedig kijelenti, hogy most nagyon kevés gyógy-
füve van, mert sem Olaszországból, sem Hollandiából nem jön 
semmi, ugy, hogy ő csak a régi betegeket szolgálja ki, a hozzá 
forduló orvosoknak nem ad el gyógyfüvet. 

Ez válasz akar lenni előbbi kérdésemre. Tomás néni nem 
akarja szapulni az orvesokat, ő megelégszik vele, ha beszélgetés 
közben tudomásomra adja igy diszkréten, hogy orvosok is jel-
keresik, sőt egyetemi tanárok is fordultak hozzá tanácsért. 

Melegen bucsuzunk egymástól, Tomás néni megelégedetten 
néz végig a tiszteletdijon, átveszem a csoda-teát és távozom. 

A kapu előtt kicsit ijedten tapogatom végig összes nemesebb 
szerveimet, készülök rá, hogy ha Tomás néni igazat mondott., 
nekem két-három napon belül föltétlenül jobblétre kell szende-
rülnöm. 
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Elhatározom, hogy mire hazaérek, azonnal végrendelkezem, 

de útközben föltétlenül benézek Kováidhoz, megtisztíttatom a 

véremet, esetleg meg is festetem kékre, hátha még lehet rajtam 

segíteni. • • Pál János. 

VÜV 

Az e helyen közölt cikkért a 

felelősséget nem vállaltam és ezért 

a közleményt töröltem. 

A szerkesztő. 

fl gödöllői főhadiszállás futása. 
Augusztus első vasárnapja. Felzavart hangyabolyként nyüzsög 

a királyi kastély belseje. Még együtt van a fölbomló vörös had-
sereg vezérkara, csak Landler nem jelent meg és hiányzik Cserny 
hatalmas gépkocsija a főkapunál. 

Mindenütt erős csendőrposztok. A tisztek nagy része civilbe 
öltözött s a. fiatalabb gárda piros-fehér-zöld szalagot hord a 
gomblyukában. Már kihirdették Kunék távozását s hire járja, hogy 
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mindenütt megállnak a román csapatok. A gazdasági hivatal még 
szorgalmasan fizet, lázasan dolgozik a „tiszti" borbély s közben 
telefon, telegráf hozza és viszi a hireket. 

Kora délelőtt az anyagi csoportfőnök szólítja referenseit. Uj 
nyilak jelzik a térképen, hogy román haderők elvágták Miskolc 
irányában az északi harmadik hadtestet és „nem felel" már Szol-
nok irányából az első vörös hadtest sem. Pontos jelentések nin-
csenek; a főnök kiadja utasításait: a vezérkar és szervei helyü-
kön maradnak és gondoskodni fognak a rend biztosításáról. 
Néhány részletintézkedés is következik, anyagi átcsoportosítást 
tárgyalnak és nem hinné senki, hogy alig pár óra múlva ugy is 
mindennek vége. 

Már ebédhez csengetnek. Lassan megtelik a néhai szertar-
tásterem. A hangulat bizakodó s szorgalmasan koccintanak kör-
ben az asztalon. Ebéd végeztével oszlik a társaság. A nagyfejüek 
pihenni térnek, mig a fiatalság és a „hölgyek" a park árnyas 
magányát keresik fel. 

Az első nyugtalanító hir délután érkezik. Román járőrt je-
lentenek Aszód irányából és meglehetős nyugtalanság kél a hiób-
hir nyomában. Az előrelátók máris csomagolnak, a vezérkar 
ellenben nyugodt, vagy legalább is nyugodtnak látszik. Mondják, 
a románok megálltak s ha nem volna kacsa a jelentett járőr, ugy 
bizonyára kicsiny csapat, amely még nem kapott a vissza-
térésre parancsot. 

Közben megélénkül Gödöllő környéke. Az országutat lovasok, 
kocsik és gyalogjárőrök özönlik el s porlepte autók jönnek a 
front irányából. A telefon lázasan csilingel. Mindenünnen teljes 
felbomlást jelentenek a parancsnokok. Nincs többé kétség. Akik 
a nagy háborút megjárták, pániktól tartanak. 

Julier vezérkari főnök végre parlamentairt küld a románok 
elé: ekkor már lázasan csomagol mindenki s a Pestre induló vil-
lamos vonat zsúfolva hagyja el a gödöllői állomást. Csakhamar 
megjön a hírszerző is és jelenti, hogy a románok nem állnak 
meg, sőt estére elérik Gödöllőt. 

Kapkodó intézkedések következnek. A távirdagépeket ládákba 
dobálják, különvonatot füttet a vasúti állomás, szekerek indulnak 
s autókba szállnak a vezérkar tagjai. Félóra sem múlik és teljes 
a felfordulás. Julier elsőnek hagyja el helyét s a vezérkar azon-
nal követi főnökét. 

Mindenütt lázas futkosás. Ki kocsin, ki gyalog vág neki a 
pesti iránynak s kétségbeesetten kapkodnak a „hölgyek", kiket 
hűséges lovagjaik rutul cserbenhagytak. Szakadatlanul hömpölyög 
minden irányból tülekedve az áradat és ellenséges érzelmekkel 
csoportosul a benszülött lakosság. 

Indul az utolsó gépkocsi. Már fehér lobogót lenget fennen 
a szél — és vége a komédiának. . . 

Domonkos. 
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Levél Ambrus Zolíánhoz. 

A budapesti intelligens társadalom érdekes kéréssel fordalt 

Ambrus Zoltánhoz, a Nemzeti Színház igazgatójához. Gépírásos levelet 

küldtek neki, amelyben kérik, hogy a direktor tűzze műsorra az általmnk 

oly régen nélkülözött „Cyrano de Bergerac" cimü Rostand-remeket. 

A levelet százötvenegyen irták alá: tanárek, tisztviselők és ügyvédek. 

Jó l eeik látni, hogy a magyar közönség ennyi megpróbáltatás utéa 

még nem veaztette el a szép iránti érzékét. 

Játszunk papát, mamát . . 
Sok „elvtárs"-bó/ tett hitvestárs 
A kommunizmus idején, 
S a kommün bukása után 
Az asszonyka a birihoz mén: 
,'tt hagyott az uram engem, 
És itt hagyott egy levelet: 
Kiskorúak vagyunk mindketten, 

* A törvény felbontja frigyünket, 
Mondja meg hát bíró uram, 
Mert magam sem tudom igazán, 
Nem tudok már eligazodni, 
hogy fiu vagyok-e, avagy lány?" 

Nézi a biró az iratokat, 
Mindaketten még gyermekek, 
Nézi a gömbölyödő kis menyecskét 
S fejcsóvaiva így szólal meg: 
_ „Nehéz eset, bolond eset, 
Egy azonban bizonyos mán, 
Hogy maga édes kicsi lelkem, 
Maga fiam, maga — nem lány." 

Vajda Imre. 

A vasfüggöny. 

A „wagrami" jelenet megrázó monologja után felhangzott a kö-
zönség lelkes tapsa. Törzs már talán tizedszer jelent meg a függöny 
előtt, amikor a szinpad elsötétült, jeléül snnak, hogy a művész nem 

• akar többé mutatkozni a lámpák előtt. A közönség egy része tovább 
tapsolt. Már-már azt hittem, hogy a „sasfiók" a vasfüggöny előtt fogja 
megköszönni a szűnni nem akaró ovációt, amikor mögöttem megszólal 
egy izgatott leányhang : 

— Istenem, csak kijönne ! Milyen boldog volnék! Még sohasem 
láttam szinészt a vasfüggöny elé kijönni. 

Zúgott tovább a taps, de Törzs makacskodott; nem jött ki 
többé . . . Napoleon fia odabent készült a megváltó halálra. Az elsöté-
tült nézőtéren egy fiatal leány3ziv dobbant meg haragosan. 

Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Szegő Gyula. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Bulyovszky-utca 38. sz. 
• -

20959. Országos Központi Községi Nyomda R.-T. nyomása, Budapest. 


