
A P R Ó C I K K E K 

Z S E N I Á L I S FREGOL IK . 
Egyik napilapunk pletykarovatá-

ban állott népszerű színművészünk-
ről az a híradás, hogy közelebbről — 
«befejezi új regényét». Kissé elcsodál-
koztam, majd újra végigböngésztem 
a sorokat, vajjon nem káprázott-e a 
szemem? Avagy talán a lapoknál 
szokásos tördelési hibáról volna szó? 
De sem egyik, sem másik, és végül 
is bele kellett nyugodnom annak a 
tudomásulvételébe, hogy a kitűnő 
színművész legközelebb új regényé-
vel lepi meg nézőit. . ., azaz bocsá-
nat, olvasóit. Mi tűrés tagadás, meg-
lepett ez a hír. Ugyan megszokhat-
tam már, hogy vannak nálunk az 
irodalomnak a másféle hivatású 
művészet köréből is tehetséges mű-
velői, azonban ez a híradás így ki-
hegyezve mégis csak furcsán hat. 
Furcsán hat még pedig azért, mert 
ugyane pletykarovatban nem túlsá-
gosan sokat olvasok íróknak vala-
melyes készülő, de még megjelent 
műveiről sem. Ellenben, nolens-vo-
lens, értesülnöm kell arról, hogy a 
jeles színjátszó — új művel ajándé-
kozza meg irodalmunkat. Ne értsük 
félre a dolgot: írnia joga van min-
denkinek, legfeljebb a kritikát kell 
állnia miatta, azonban a hír feltála-
lása olyan formában megy végbe, 
ami nem csekély mértékben lealázó 
az irodalomra is. Nagy művész-
nőinkről és művészeinkről megszok-
tuk már olvasni, hogy mit esznek, 
mit isznak, hová mennek nyaralni, 
hányas számú gallért hordanak, vagy 
mi a véleményük a legújabb politikai 
mozgalmakról stb., stb. Miért nem 
férhetne hát egy kazal kuriózum tete-
jébe az is ráadásul, hogy a népszerű 

művész regényt ír, jobban mondva : 
új regényét írja. Mert ez így kétség-
telenül érdekesebb, nemde? Csak-
hogy nem hiszem, hogy önérzetes 
költő és író örülne annak, hogy az 
írást, amely összehasonlíthatatlanul 
mégis a legnagyobb művészet, oda 
sorozzák a kedvelt művész gallérja, 
vagy pedig a kiskutyája mellé. 

Nem vagyok maradi, sok mindent 
tudok és megértek. Azt is tudom, 
hogy voltak olyan zsenik, mint 
Michel-Angelo, vagy Leonardo da 
Vinci, akik valóban sokoldalúan és 
mesteri kézzel egyszerre több művé-
szetben tudtak nagyok lenni. De 
reájuk is az alkalmazható, hogy a 
kivételek erősítik a szabályt és 
az újabbkori sokoldalú zsenik kevés 
igazsággal hivatkozhatnak az ő ese-
tükre. Shakespeare írhatott remek 
szonetteket, mert utóvégre ez is a 
«szakmájába» vágott, azonban ki-
váló színművészeinkről, bármennyire 
is nagyrebecsülöm őket, nem szíve-
sen olvasom azt, hogy «mellékesen» 
írnak, vagy pláne «új regényüket» 
írják. Én bizony sokkal jobban sze-
retem, ha klasszikus, vagy pedig 
modern remekekben nyujtanak új 
alakítást. Szívesebben találkozom ve-
lük a színpadon, mint a könyv cím-
lapján. S tapsolok nekik nemcsak a 
nézőtéren, hanem magányomban is, 
ha tudomást szereznék arról, hogy 
új Hamlet-, vagy Harpagon-alakítás-
sal növelik hírnevüket, gazdagítják 
a színésztörténelmet. Ne keverjük 
össze a dolgokat, mert ez a fregoliság 
nem az életbe, hanem csak a szín-
padra való. De ott sem a nemesebb 
hivatású deszkákra. S a legtehetsé-
gesebb művésszel is megtörténhetik, 
hogyha a színpadon jelest kap kriti-
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kusaitól, mint színész, ugyanakkor, 
mint író, beszekundázik. Katona Jó-
zsef megírta Bánk bánt, Egressy Gá-
bor pedig eljátszotta, de egyik sem 
akart vagy kívánt cserélni a másik-
kal. Mert ez bizony csúf kontárkodás 
lett volna. Petőfi vagy Strindberg 
színjátszói kísérleteit pedig ne is em-
legessük. 

Ne mondja senki, hogy talán túl-
lövök a célon, hiszen itten csak mű-
vészkedésről, ártatlan műkedvelésről 
van szó. Azért nem, mert ez a de-
markációs vonalátlépés kezd rend-
szeressé, úgyszólván divattá válni. 
Képzőművészethez kell anyagi be-
fektetés, íráshoz azonban nem : elég 
papír, ceruza és ez a látszólagos 
könnyűség csábít sokakat erre a te-
rületre. Hiszen elég a sorokat egy-
más alá írni, vagy a mondatokat 
egymás végibe bogozni, ezt már isko-
lában is megtanulja jól, rosszul min-
denki. S ez a veszedelmes. Mert min-
denki ír. Kivéve az írókat. A költők 
és az írók nem dicsekedhetnek azzal, 
hogy valami túlságosan jól megy ne-
kik vagy az érdeklődés növekedett 
volna meg az irodalom iránt. Róluk 
vajmi kevés szó esik ama bizonyos 
pletykarovatokban. Viszont annál 
több azokról, akik nem tartoznak 
annyira a hivatásbeliek közé, ellen-
ben volt szépségkirálynők, divatos 
művészek, bajnoknők, közéleti elő-
kelőségek stb., stb. Más szóval: az 
igazán tehetséges költő vagy író, 
magában véve, nem érdekes eléggé 
ahhoz, hogy írjanak róla, népszerű-
sítsék, s ha ezt el akarná érni, úgy 
a fentnevezettekhez kellene tartoz-
nia. Akkor remek, pazar kiállításban 
jelenne meg a műve és áradozva mél-
tatnák, megtévesztve ezzel az amúgy 
is inagatag ízlésű közönséget. Semmi 
kifogásom sincs — félreértés ne es-
sék ! — a más hivatású, de valóban 
tehetséges tollforgatók ellen, azon-
ban mi lenne akkor, ha az írók únnák 
meg ezt a rajtuk végigzúgott árada-

tot, s kapnának kedvet igazában ked-
vet, mondjuk a színjátszásra, ami a 
céhbeliek előtt nem lenne más, mint 
egyszerű — ripacskodás. 

Pasquino. 

HELYET AZ ÖREGEKNEK! 

Nem szívesen látjuk az öregeket az 
első sorokban, ahogyan szívósan és ko-
nok elszántsággal menetelnek megrogy-
gyanó lábaikkal s elmeszesedő ereikkel 
az állástalanok szomorú seregében. A vi-
lágnak az volna a rendje, hogy bizonyos 
idő multán félreálljanak s átadják he-
lyeiket a fiataloknak. Minek hát ez a 
szánalmas erőlködés, ez az ellenszenves 
ragaszkodás, az anyagi javaknak ez a 
gyűlöletes halmozása? Miért nem tud-
nak megtérni az öregkor eseménytelen, 
emlékeken merengő, nyugodt korsza-
kába, hol már béke van s csendes ké-
szülődés? Vajjon éltek-e valójában 
azok, akik az életnek ezt a második 
nagy vakációját (az első a gyermekkor) 
nem élvezték végig, akik nem ismerték 
meg azokat a gyönyörűségeket, amiket 
az életnek ez az utolsó szaka nyujt a 
biztos nyugdíj birtokában lévők szá-
mára? Ha látnák magukat, mily gyű-
löletesek, ahogyan óraszám állanak a 
kávéház telefonfülkéjében, nem törődve 
másokkal, akik beszélni szeretnének 
barátaikkal vagy üzletfeleikkel! A ve-
ríték, amely homlokukról csurog, el-
árulja a test emberfeletti vergődését és 
szánalmat ébreszt azokban, akik az 
üvegkalitka előtt türelmetlenül várják 
a beszélgetés végét. 

A világ végérvényesen megbomlott. 
Talmi örömök után égő vággyal vakon 
rohan öreg és fiatal. De főképpen az 
öreg. A fiatalokban van valami aszké-
zis. Nem érdem ez, a mostoha élet hozta 
magával. De az öregek ragaszkodása és 
nyugtalansága érthetetlen, hiszen ők a 
béke éveiben jól és gondtalanul éltek. 
Természetes ezek után, hogy több sze-
rénységgel illene élniök a nyilvánosság 
nyitott szeme előtt. 

Napkelet II. 9 
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Mindez azzal kapcsolatosan jutott 
eszünkbe, hogy a zsidótörvény következ-
ményeként őméltósága, a nyugalmazott 
miniszteri tanácsos elfoglalta helyét az 
üveggyárban, a vezér szobája mellett. 
Őméltósága tekintélyes nyugdíjjal oda-
hagyta a minisztériumot, mert ellen-
állhatatlan vágy sodorta az üvegszakma 
felé. Csak annyi a hiba, hogy a meg-
hívása alkalmával először lépte át az 
üveggyár küszöbét. Kristály poharakból 
ivott és értett azok gyüjtéséhez, úri 
passziójához. Most aztán teljesedett hő 
vágya s minekünk sem kell többé Őméltó-
sága sorsa felöl aggódnunk. Őméltósága 
íme beérkezett, visszavonhatatlanul s 
mindannyiunk teljes megelégedésére. 
Hiszen érte készült a zsidótörvény, nem 
azokért, akik éveket vártak a kilátásta-
lanság szörnyű lelki depressziójában!Az 
ő jövedelmét volt hivatva a törvény szapo-
rítani ? Megúnta talán Mercedes kocsiját 
s Buick kocsit akar vásárolni helyette? 
Szeret lóversenyezni s a lova utolsónak 
kullog be a célba? Szenvedélyei vannak? 
Adósságai? Tőzsdézik? Mi hát az oka, 
hogy elfogadta ezt az állást s ezzel kiszorí-
tott onnan valakit, akinek szakértelmével 
és rátermettséggel már régen ott kellett 
volna ülnie őméltósága helyén? Nem 
szégyenkezik reggel, ha megérkezik s a 
portás mély meghajlással köszönti? 
Nem látja-e szemében a gyűlöletet, me-
lyet nem rejthet el még akkor sem, ha 
földig hajol őméltósága előtt? 

Hová rohanunk mi így, az állás-
halmozók telhetetlen tömegével? Hány 
kormány ígérte már, hogy megszünteti, 
de egyikük sem tudott hozzányúlni 
eddig. Pedig milyen szolgálatot tenne a 
nemzetnek az a miniszterelnök, aki egy 
rendelettel megszüntetné a földi javak 
mérhetetlen élvezetét? Ezzel nemcsak 
helyet adna azoknak, akik évek óta 
család és remény nélkül szégyenletesen 
alacsony fizetésért tengődnek, hanem 
visszaállítaná a tisztességet is, ami pe-
dig talpköve a nemzetnek. Visszatérne 
valami biztató jelenség, aminek létezésé-
ben olykor már kételkednünk kellett. 

Különös feladat az, amikor a lélek 
rezzenéseit és az élet sokszor megfejt-
hetetlennek látszó eseményeit szemlél-
jük, a társadalom bajaira és struktura-
beli háiányosságaira felfigyelni. De múl-
hatatlan vágyunk, hogy ebben az ország-
ban béke és jólét, rend és tisztesség le-
gyen. Kénytelenségből foglalkozunk a 
szellemi élet síkján túl olyan esemé-
nyekkel, amelyek a magyar élet meg-
becsülését közvetlenül érintik. Ezt a 
tisztességet szolgáljuk tollal s ha kell, 
vérünkkel. Hitünk az, hogy ebben az 
országban nem szabad senkinek sem 
éheznie. A búzatenger, amely ennek az 
országnak nagy részét elborítja, a ma-
gyarság legfőbb és legértékesebb kincse. 
Ez a kincs a nemzeté, az egyetemes ma-
gyarságé. A mindennapi kenyér, amiért 
imádkozunk. Ennek birtokában s biz-
tonságában alkothat az, akit a nemzet 
irányítására szemelt ki az Isten. Hi-
tünk az, hogy a magyar tehetséges faj, 
nem szabad kivesznie Európa térképé-
ről, mert Európa szegényebb lenne, ha 
a magyarság eltűnne a Duna-medencé-
ből. Hitünk az, hogy ezt az országot 
boldoggá és kívánatossá kell tenni, hogy 
testvéreink a határon túlról ne szűnje-
nek meg vágyakozni felénk s a törté-
nelem hívó órájában odaálljanak mel-
lénk. 

Marék Antal. 

VIHAR A GÓLOK KÖRÜL. 
A vihar ezúttal nem az ismeretes 

«egy pohár víz»-ben tombolt, hanem 
a gólok körül tört ki. Nem is annyira 
a meglevő, hanem inkább ama el-
maradt gólok miatt, amelyeket a ma-
gyar válogatott csapat párizsi világ-
bajnoki mérkőzésen elmulasztott be-
rúgni. Olyan füttykoncert és dics-
telen lármás tüntetés fogadta emiatt 
a Keleti-pályaudvaron, hogy ennek 
a zsivajába még most is belesiketül 
a jóízlésű ember füle. Ne értsük félre : 
nem a sport ellen beszélek, bár a 
sport túlzott és szinte tömegőrületté 
fajult kultuszáról lehetne végesvégig 
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lamentálni. Hiszen ez a dicstelen és 
botrányos pályaudvari lárma-hang-
verseny is bizonyítéka annak, hogy 
hová tud jutni egy alapjában véve 
az emberi test egészségét szolgáló 
szép mozgalom, ha ferde irányba vi-
szik. 

Magam nem vagyok ugyan sport-
ember, azonban a tényekből s az ol-
vasottakból annyit világosan le tu-
dok vezetni, hogy a magyar futball-
csapat nemcsak előnyösen, hanem di-
csőségesen szerepelt Párizsban. Vala-
mennyi ellenfelét maga alá gyűrve, 
a második helyre ugrott. A Pesten 
hírlapilag felajzott várakozás már az 
első helynek a babérját látta a ma-
gyar futballbajnok homloka körül 
zöldelni és ekkor jött a «krach» : az 
olaszok megverték a magyar csapa-
tot és az itthon képletesen a bajno-
koknak tartogatott babérkoszorúból 
majdnem valóságosan a hasznosabb, 
de kevésbbé illatosabb — hagyma-
koszorú lett. Még pedig akkora, hogy 
Budapest botránykrónikájában rit-
kítja pá r j á t ! A tüntetők még a szi-
dalmazással sem elégedtek meg, ha-
nem meg is dobálták a bajnokokat. 
Tant de bru i t . . . Mekkora zaj egy 
kis semmiségért . . . De legyünk lel-
kesen sportbarátok, ismerjük el, hogy 
futballcsapatunk szereplése az egész 
magyar nemzet szempontjából jelen-
tett valamit. Nemcsak a kimondottan 
sportbarátok izgultak, hanem min-
denki együtt «drukkolt» a magyar 
színekben játszó bajnokokkal. Ezek 
— mint már mondottam — nemcsak 
tűrhetően, hanem fényesen állották 
meg a helyüket. A második hely nem 
volt szégyen és hogy mennyire nem 
volt az, tanusítja, hogy a svájci csapa-
tot, amely legyőzte a németeket, ott= 
hon diadalkapuval vár ták. . . Nálunk 
pedig? Égig zengő fergeteges botrány 
és utána még nagyobb hírlapi lárma. 
Mintha Mohács óta nem ért Volna 
minket nagyobb katasztrófa. Akkor, 
amikor a magyar csapat igazán be-

csületesen küzdött és amikor a vi-
szonylag valóban jobb olasz csapat 
bírta csak lehengerelni. Ez csak nem 
szégyen? De itthon felelősséget emle-
getnek, «bűnös mulasztásokkal» ho-
zakodnak elő, emberek fejét követe-
lik, s az egész dolgot úgy állítják be, 
mintha két ember : Dietz és Pozzo 
párharca lenne. 

Nem értjük és helytelenítjük ezt 
az elmaradt gólok körül felajzott 
tömeghisztériát. De még inkább nem 
értjük annak a sajtónak az eljárását, 
amely a mérkőzés előtt teletöltötte 
hiábavaló vágyakozással az embere-
ket, azután valósággal uszított a 
futballkapitány ellen, az egész kudarc-
ért az ő személyes tévedését okolva, 
hogy amikor kirobbant a lármás 
tüntetés, ő álljon az erdő felől, kiabál-
jon rendőért és nagyhangú önmosa-
kodással hárítson el magáról minden 
felelősséget. Ez a tüntetés csak ter-
mészetes következménye a hetekig 
tartó sajtókampánynak, amelyben 
ő ütötte a nagydobot. Aki kövekkel 
dobálózik, az számítson arra, hogy 
azok — esetleg — a fejére vissza-
hullanak és aki pedig a szellemeket 
felszabadítja, tudjon bánni velük. 
A körúti sajtó felszabadította a 
tömegszenvedélyt és most a másik 
oldal nyakába szeretné varrni az 
egész csunya ügyet. Számítva a fele-
dékenységre. Feledékenyek azonban 
többé nem leszünk, okulunk a párizsi 
gólok után történtekből és más egye-
bekből is ! 

Po. 

EGY POHÁRKÖSZÖNTŐ 

MARGÓJÁRA. 

Mostanában nálunk járt német 
ujságírók tiszteletére rendezett díszva-
csorán a magyar pohárköszöntőre mon-
dott válaszában érdekes és megszívle-
lendő dolgokat érintett a vendégek szó-
noka. Olyamsit, amire én is, mint ma-
gyar nő felfigyeltem, s e hasábokon 
— úgy érzem — meg kell tegyem reá az 

9* 
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észrevételemet. Az érdemes német ujság-
író ugyanis többek között a következők-
ben tért ki itteni benyomásaik bizonyos 
részletére: «. . . Tudjuk, hogy Buda-
pest, nemcsak a szépasszonyok városa, 
ahol pompásan lehet szórakozni, és vi-
szont önök is tudják, hogy nálunk stb., 
stb. . . . Elég. Többet nem idézek e po-
hárköszöntőből, amely becsületes őszin-
teségével bizony eltér az eddigi szokásos 
sablonoktól, hogy «Budapest gyönyörű 
város, a Duna ezüst folyam» stb., stb. 
A napisajtónk általában, s főként an-
nak bizonyos része, felületesen átsiklott 
a mondottak mély értelme fölött, engem 
azonban igen elgondolkoztatott. Szóval: 
Budapest nemcsak a szépasszonyok 
városa. Ezt mi már régóta tudjuk, de 
jól esik, hogy ezt már künn is tudják. 
Hazánk és fővárosunk már nem exoti-
kum, Európa tarka bugylibicskája, 
nem korlátlan lehetőségű szórakozóhely, 
mint ahogy ezt eddig hitték és — vall-
juk be — mint ezt ezidáig tulajdon gyá-
moltalanságunkból magyar cégjelzésű, 
de belül merőben idegen propaganda 
ezt elhíresztelte. Német barátunk sza-
vaival kapcsolatosan olyan igazságok 
kerültek a tollam hegyére, amelyeket 
nem lehet és nem szabad többé elhall-
gatni. Őszinteségért őszinteséggel. Néz-
zünk csak egy kicsit magunkba. Ho-
gyan is állunk azzal a bizonyos szép-
«asszony»-kultusszal ? ! 

Kezdetben voltak ugyanis a nagy-
asszonyok. A Rozgonyi Cicellék, Kani-
zsay Dorottyák, s a többi nevesek és 
névtelenek. A hősnők, a költőnők, pe-
dagógusnők, írónők. A Petrócy Katák, 
dukai Takács Judithok, a Laborfalvy 
Rózák, Veress Pálnék. Ki győzné még 
valamennyit felsorolni, hiszen «sokan 
voltak» a rég mult távolából Tormay 
Ceciléig. S a nagyasszonyok hűsége, 
szépsége, erénye, okossága éppen olyan 
híres volt, mint a magyar férfi vitéz-
sége és munkabírása. Azután új áram-
latok fuvaltak végig a magyar földön, 
s alattomos langyosságuk kikezdett min-
dent. A régi tisztes fogalmak deval-

válódtak. A «nagyasszony» is olyan 
sorsra jutott, mint a «tekintetes». Akik 
valóban megérdemelték a megtisztelő 
jelzőt, azokról nem szólt a fáma, ellen-
ben demokráciánk és sajtónk jóvoltából 
mindenki megkapta ezeket a titulusokat. 
«Nagyasszony» — zengték az ujság-
hasábok olyan könnyelmű bőkezűség-
gel, mint ahogy ma az «úriasszony 
és az úrilányt» osztogatják ugyanott. 
Azzal a bölcsességgel, hogy az embert, 
illetőleg az «úriságot» a ruha, vagy a 
pénz teszi. A felcseperedett familiák 
miért ne ékesíthetnék fel magukat eme 
címekkel díjmentesen, ha már a sza-
lonjukban is pótolták a származás 
hiányait holmi aukción frissiben szer-
zett «ősök»-kel. Igy züllött le a nagy-
asszony szép neve is a semmitmondó, 
a tömeg előtt üresen hangzó, ócska és 
nevetséges fogalmak mellé. Elparentál-
ták dicstelenül, hogy felváltsa a másik: 
a «szépasszony». Az úgynevezett «jó 
pofa nő», vagy legújabb pestiességgel a 
«kis nő». Aki mindenre képes, aki nem 
kötelezhető semmire, viszont pompásan 
el lehet szórakozni vele. A kabarék, a 
lokálok világa bámulatraméltó gyorsa-
sággal inficiálta a magyar életet. A hir-
telen megnőtt, gazdaságilag fellendült 
Budapest megnövekedésének és fejlődé-
sének ez bizony az árnyoldalait jelenti. 
S ahogy semmiből ki ne maradjunk: 
elkövetkezett a «szépségkirálynő»-válasz-
tás is, s ama kétes dicsőség is osztály-
részül jutott boldogtalan hazánknak, 
hogy magyar nevű hölgy lett a «Miss 
Európa». A Nagyasszonytól a «miss»-
ig . . . Az utat elég hamar befutották. 
«Külföldön meg is volt a hírük. A ma-
gyar nő híre.» Szépasszonyaink felül-
múlhatatlan varázsa. Budapest, mint 
remek szórakozóhely. Tudták ezt Lon-
donban, Párizsban, Berlinben és min-
denütt. Mert, ha nem tudták volna, 
egy-egy propagandacikkben körünkből 
is megadták a megfelelő ismertetést, s 
egyesek olyan «élethűen» festették a 
messzi idegennek Budapest gyönyörű-
ségeit és a magyar nő «kellemes» tulaj-
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donságait, hogy az ember arcába gyűlt 
a vér. Akár nő, akár férfi volt az illető. 
Nem csoda, hogyha elképesztő és elszo-
morító általánosítások kaptak lábra a 
magyar nőkről. Olyan tévhit, amelyet 
szabadjára engedtünk, sőt elősegítettük. 
Szóval, írásban, képben, filmen. S azok, 
akik külföldre látogattak, viselkedésük-
kel bizony nem mindig hazudtolták meg 
ezeket a híreszteléseket. Mert az idegen 
nem törődött vele, hogy a magyar útlevél, 
magyar vagy budapesti «származás» 
magyar lelket jelent-e? Hiszen mi sem 
törődtünk ezzel! Pedig, hogy is állunk 
a valósággal? Az igaz, a vérbeli magyar 
nő, ha szép is, azért nem «szépasszony», 
nem éli a lokálok léha, felelőtlen életét, 
nem szokta a lábakörmét vörösre lak-
koztatni, hanem dolgozik: gyermeket 
nevel, házimunkát végez, hivatalba jár, 
tanít, varr, az urának segédkezik mun-
kájában, szociális, karitatív munkát 
végez. Szóval: minden egyebet művel, 
csak azt nem, amit a kéretlen ditiram-
busok róla felsorolnak. Ha kinn is van 
a fórumon, nem éppen mindig a Duna-
korzó Buchvald-székein, bridgeszalonok-
ban, vagy az «üveg-aquariumokban», eset-
leg a motorkerékpár hátsóülésén lehet 
megtalálni. Nem mondom, a jelezett 
helyeken is vannak, bőszámmal, de hogy 
feltétlenül a mi sorainkba tartoznának, 
azt erősen kétli a jószemű idegen is. 
Mert, lám, észrevették. S észrevettek 
minket dolgozó magyar asszonyokat is. 
S bár vannak számosan szépek közöt-
tünk — köszönettel megjegyezzük — 
mégsem vindikáljuk magunknak a 
«szépasszony» jelzőt. Semmiképpen! 

Mme Sans-Gène. 

EGY BUDAI PALOTA SORSA. 
Mi lesz a Karátsonyi-palotával? 

Megveszi, nem veszi meg a főváros? 
kérdezik nem egyszer a minden iránt 
érdeklődök most már éveken át, 
amióta eladóvá vált ez a szép, főúri, 
grófi kastély. Miért éppen a főváros 
vegye meg? — hangzik szintén kér-
déssel a válasz. Könnyű erre a 

felelet. Nemcsak azért vásárolhatná 
meg, mert inkább akad pénze erre is ; 
de a főváros lép elő, ha mecénásként 
grófi palotákat kell vásárolni könyv-
tárnak, képtárnak, esetleg szállónak, 
kamaraszínháznak. Az utóbbi cé-
lokra különösképpen megfelelne a 
gróf Karátsonyi-palota. De az egy-
szer nincs kedve a főváros urainak 
ehhez a vásárhoz. Egy kicsit talán 
túlnagy a telek amire ráépítették ezt 
a pompás palotát. Közel három-
holdnyi területkomplexum a Krisz-
tinaváros szívében. Ennek megvál-
tása még a fővárosnak is sok. Tete-
jébe a palota alapos renoválása is fel-
emésztene legalább egymilliót. Nincs 
szó tehát a vásárról. Másféle vevő meg 
honnan jöhetne ezért a hatalmas 
vagyontárgyért, melyről úgy beszél-
nek, mint egy gazdátlan, bitangba 
menő jószágról? Pedig van gazdája és 
bizonyára kitűnő gyakorlati érzékkel 
megáldva. Hisz kastélyának földszinti 
előszárnyában vörösvári tehenészeté-
nek a tejproduktumát mérik ki. 
A tej kiárusító üzlet melletti föld-
szinti helyiség felett «Piri»-hez címzett 
kávézó és étkező van. A másik szár-
nyon, a Frontharcos-Otthonban, a 
tavasszal még gyüjteményes kiállítás 
képeiben is gyönyörködhettünk. Te-
hát némineműleg hasznosítva van a 
kastélynak az a két földszintes része, 
mely közrefogja a kastély előkertjébe 
vezető vasrácsos, címeres bejárót. 

A rácson keresztül látjuk az egy-
emeletes, 23 ablaktengelyes érdekes 
kastélyt. Középen és jobbról-balról 
háromszor három ablakos részével a 
frontból előbbre ugorva, erkélyekkel 
is megtoldva, hogy az épület egy-
hangúvá ne váljék. Nincs is abban 
egyhangúság. Sőt mennél tovább 
vizsgáljuk az épületet, annál inkább 
leköti az érdeklődőt. A kiugró részek 
szélei hatalmas oszlopnyalábok közé 
vannak foglalva és feljutnak az 
épület homlokzatáig, hol koronaszerű 
fejezetben végződnek és nemcsak 



126 

érdekes geometriai díszes dombor-
műveket fognak közre, melyek ko-
ronapárkányszerűen futnak végig az 
egész épületen, hanem még a hom-
lokzat falán felül áttört erkélyszerű 
mellvédet hordoznak. A középső ki-
ugrás a legdíszesebb. Ennek föld-
szintje három nyitott ajtós átjáró, 
pompás kocsifeljáróval. Oromzatán 
fent, az erkélyszerű mellvéd felett 
a Karátsonyi-címer, tetején a grófi 
korona. Ennek ágai a kommunizmus 
idejében különösen bánthatták a 
kommunizálók ízlését, mert sorba 
mind a tizenegyet letörték. Az osz-
lopnyalábok tetején álló két nőala-
kot, valamint a kettős címer érdekes 
szirén-alakjait, bikát és ülő medvét 
ábrázoló címerállatait nem bántották 
és így rémuralmuk után csak a 
korona ágait kellett ismét pótolni. 
Az épületnek ez a középső része már 
kívülről is sejteti, hogy ezen belül 
van a palota legnevezetesebb része. 
Valóban idevezet fel a vörös már-
ványoszlopos földszinti kis előcsar-
nokból a hatalmas lépcső, mely a 
félemeleten jobbra-balra kettéválva, 
hatalmas üveges ajtón és két ablakon 
keresztül a kastély udvari terraszára 
és az elhanyagoltságában is festői 
parkra engedi pillantani a lépcsőkön 
járókat. Ezek a multban inkább a 
főúri világ tagjai közül kerültek ki. 
Alig egy éve és most azonban, a 
nyári hónapok tikkasztó, aukciós 
napjain a nagy tömeg is eláraszthatta 
a szép kastély lépcsőházát és termeit. 

A palotának ugyanis majdnem 
minden műtárgya, könyve és beren-
dezése eladásra volt hirdetve. Boldog-
boldogtalan megnézhette — kata-
lógussal a kezében mindazt, ami ösz-
sze volt halmozva a palota belsejé-
ben. Az árverés idején pedig ott 
gyülekezhettek az érdeklődők a kö-
zépső rész dísztermében, melynek 
remek üvegcsillárai, zenélő angyal-

kákkal díszített domborművei és két 
zeneerkélye a palota építtetőjének, 
Karátsonyi Guidónak a kezdőbetűi-
vel díszes parkettái nyilvánvalóvá 
tették, hogy ez a terem a tánc helye 
volt. Ahol most alig néhány hete 
árverezők tömege szorongott, hogy 
még a lépcsőház fülkéjébe állított 
két alabástromvázát is megvegye, 
ott a világháború kitörése előtt alig 
néhány évvel fényes estélyen vett 
részt a spanyolok utolsó királya 
feleségével és Ferenc Ferdinánddal, a 
meggyilkolt trónörökössel. Akkor még 
az udvarba behajtó előkelő vendégeket 
hófehér Vénusz-szobor fogadta pom-
pás virágágyak közepén. A világ-
háború után kicserélték a Vénusz-
alakot egy Herkules-szoborral. Talap-
zatára márványtáblába római szá-
mokkal az 1855-ös számot, a palota 
születésének idejét vésették. Ezidő-
ben alkotta ugyanis az érdekes épü-
letet az 1844 óta Pest-Budán tevé-
keny Pan József, aki az abszolutiz-
mus idejében romantikus-stílusban 
építkező Feszi, Wieser és Máltás 
mellett ennek a kornak egyik jeles 
munkása volt. Legszebb épületét 
annak a Karátsonyi Guidónak ter-
vezte, aki 1858-ban kapott grófi 
címet és aki nagylelkű adományaival 
már akkor becsültté tette a Karát-
sonyi-nevet. Herkules-szobrunk fel-
emelt bunkójával az 1855-ös szám 
felett a lábánál alig észrevehető 
lernéi sárkány még megmaradt fejei 
felé készül sújtani, elhanyagolt, már 
nem eléggé ápolt virágágyak köze-
pette. Úgy érezzük, mintha nem is 
a sokfejű tengeri szörnyre, hanem 
ezekre a mai szomorú időkre akar 
lesujtani, amelyek pusztulással, sőt 
lebontással fenyegetik az őrizetére 
bízott Karátsonyi-palotát, melynek 
fenntartására és megvédésére a Mű-
emlékek Országos Bizottságának is 
érdemes lenne síkra szállani. 

Mesterházy Jenő. 


