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DÉMONA
Közel húsz éve, hogy Tormay
Cécile
ezeket a sorokat írta, de bátran helyet foglalhatnának a zsidótörvény
indokolásában.

A forradalom démona nem egy ember, nem is egy tábor,
de egy faj a többi faj között.
Rövid emlékezetű, új népek között az őskelet utolsó fennmaradt népe a zsidó . . . Biblikus
hagyományok
hordozója,
soká hurcolt roppant átkozódások megvalósulásának
a sóvárgója.
Hol megvetett, hol félelmes örök idegen.
Hivatlan
jön és nem megy, hogyha küldik.
Szétszórodik
és mégis összetart. . . Belefészkel
az országok testébe.
Láthatatlanul
országot szervez magának
más népek
országában.
Törvényeket
teremt túl vagy innen a törvényeken.
Tagadja
a haza fogalmát és mégis van hazája, amely vele vándorol
és vele telepszik meg. Tagadja a többi népek
Isten-fogalmát,
míg maga mindenütt
újra építi templomát.
Jeruzsálem
ledőlt
falait siratja és húzza a falakat
láthatatlanul
maga
után.
Elszigeteltségét
panaszolja
és titokzatos
csatornarendszerrel
köti össze végtelen városát, mellyel már beépítette
jóformán
az egész világot. Az összeköttetések és kapcsolatok
megvannak.
Különben
hogyan lenne lehetséges, hogy a tőke és a sajtó
valamennyiük
kezében ugyanegy célt követtek az egész világon át
és minden faji érdek összelüktessen
a rutén faluban
éppúgy,
mint New-York
közepén?
Valakit felmagasztalnak
és végigfut a magasztalás a földgolyón.
Valakit tönkre akarnak
tenni,
megindul a munka,
mintha egyetlen kéz
igazgatná.
Titokzatos homályból jönnek a parancsolatok.
Amit a zsidó
psziche más népekben kigúnyol és elsorvaszt, azt
fanatikusan
ébren tartja önmagában.
Anarchiát
és lázadást csak
másoknak tanít, maga megdöbbentően
engedelmeskedik
láthatatlan
vezetői
irányításának.
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És ők csak a lázítás és az uralom óráiban
látszanak,
a bűnhödők és vértanuk között jóformán
soha
sincsenek.
Ha pedig Európa forradalomban
vergődik, ott vannak az
élen mindenütt,
egységes terv
szerint.
Ilyen tervet hónapok vagy évek alatt szőni és
szervezni
nem lehet. Hogyan lehetséges hát, hogy a készülődést az emberiség nem vette észre? Hogyan tudta a világátfogó tervet elhallgatni
annyi temérdek ember, aki a munkása
volt?
Az előtér könnyelmű
és vak, megfizetett vagy gonosz és
ostoba nemzeti lárvái sohasem tudják, mit takarnak.
A háttér
félelmes rendezői pedig az emberiségnek
ahhoz az egyetlen
fajához tartoznak, mely az óvilág tanításaiból nőtt és tud titkot
őrizni.
És ezért nem akad közöttük egyetlen
áruló.
Tormay

Cécile

IRÁSTUDÓK ÖSSZEESKÜVÉSE
Földessy Gyula, Ady költészetének legalaposabb ismerője
és magyarázója, a Kelet Népében cikksorozat formájában nagyobb
összefüggő t a n u l m á n y t ad közre. Ebben irodalomtörténeti szemlét t a r t az Ady E n d r e költészete körül hullámzó nézeteltérések,
Ady költészetének különböző értékelései fölött az Új versek
megjelenésétől a mai napig. Amint azonban az eddig megjelent
közleményekből látszik, Földessynek főcélja tulaj donképen annak
az ellenáramlatnak megismertetése, amely már a költő halála
után, népszerűségének csúcspontján próbálta megingatni Ady
föltétlen nagyságába vetett hitünket. Tanulmányának többi része
csak keret e körül a mag körül. Azért sokkal felületesebben,
m o n d h a t n á m szinte csak bevezetésszerűen foglalkozik a hivatalos
irodalomnak azzal a makacs ellenállásával, amely Ady föllépését
fogadta, élén Rákosi Jenő kitartó, de végül is hiábavaló küzdelmével. Nem foglalkozik részletesen azzal sem, hogyan sikerült
áttörni Ady költészetének s a köréje csoportosult kis számú
hívének az elzárkózás bástyafalán, lerombolni a hazafiatlanság,
érthetetlenség és elfajultság hármas v á d j á t és megvívni azt a
győzelmet, amely azután az eleinte szűkebb körű, de annál lelkesebb Ady-rajongást szinte egyik napról a másikra hirtelen
eláradó Ady-divattá változtatta át.
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Mondom, mindez csak keret inkább. Földessy igazi célja
a leleplezés. Le a k a r j a leplezni azt a hirtelen arcvonalváltozást,
amely az Ady-népszerűség kellős közepén éppen a holt költő
közvetlen közeléből indult ki s amely le akarta húzni őt a költői
elsőség trónjáról, ahol még jóval halála után is szilárdan ült
némely élő költőknek nem kis keserűségére. Ez a t á m a d á s Ady
költészetének állítólagos túlzott értékelése ellen Kosztolányi Dezső
cikkével kezdődött, amely 1929 július 14-én jelent meg a Toll
című radikális folyóiratban az Irástudatlánok árulása címen.
Földessy Gyula most széles alapon, érvek és adatok egész sorát
felsorakoztatva akarja bizonyítani, hogy az írástudatlanok árulása mögött tulaj donképen az írástudók összeesküvése b ú j t meg,
amely rég magába f o j t o t t keserűségének szabad folyást engedve,
elérkezettnek látta az időt, hogy Ady föltétlen és egyetemes
elismertetésének «dicsfényét», alighanem a s a j á t érdekében, kissé
megtépje.
Földessy nagyon kemény v á d a t emel Kosztolányi ellen.
Azt állítja, miután történelmi visszapillantást vetett irodalmunk
nevezetesebb vitairataira, hogy egyet sem érez annyira alacsony
lelkületűnek, mint ezt az egész szellemében kezdetétől végéig
csupa valótlanságokkal, ferdítésekkel, hamis beállításokkal, álnok
és olcsó fogásokkal és viccelődésekkel megtömött rosszhiszemű
írásművet. Azután megtetézi lebecsülését azzal, hogy egyes hozzászólások erkölcsi felelőtlenségét megbélyegezve az esztétikai lelkiismeretet teljesen félrevezető fércmunkának nevezi Kosztolányi
cikkét.
Azután bizonyítani kezd. Kosztolányinénak férjéről írt életrajza az érvek és adatok egész sorával szolgál neki, hogy Kosztolányi jóhiszeműségét megingatni próbálja. Kosztolányi és Babits
levelezéséből m u t a t j a ki, hogy Kosztolányi már kezdettől fogva
gyűlölte Adyt és féltékeny szemmel nézte költői elsőbbségét.
A modern irodalom trónusába egy kiállhatatlan és üres pozőrt
ültettek: Ady Endrét — írja Babitsnak. Leveleiben émelyítőnek,
tanulatlan, gyenge legénykének, udvari bohócnak nevezi Adyt,
aki világbánatot, különcködést affektál s legjobban érzi magát,
ha sikerült olyan kötetet írnia, amelyet maga sem ért meg.
Majd mikor Ady ú j — «hülye» — kötetét küldi meg Babitsnak és sürgős véleményét kéri Ady «magyar szidásáról», levelét
így fejezi be : «Nekem viszket a tenyerem s fölpezsdül bennem
a vér, ugyanaz a vér, mely a nagyapám eréből 1848-ban lecsurgott az isaszegi síkra».
De hol volt ugyanez a vér, amikor Kosztolányi csaknem
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egyidejűleg ezekkel a fullánkos és dühös kifakadásokkal maga
is beállt Ady szekerének magasba ragadói közé és nem volt
férfias gerince, hogy a dagadó, de szerinte alaptalan népszerűség
korjelenségével bátran, keményen szembehelyezkedjék. Ugyanakkor, amikor lassan gyülemlett és forrt benne az Ady-gyűlölet,
magasztaló jelzők egész á r j á t zúdította Adyra. Új csodának,
természetfölötti erőnek, oroszlánszívű nemes napembernek nevezte, akinél eleve elrendeltetés volt, hogy tollat fogott. Egyik
legfajibb költőnknek nevezte őt és nem tiltakozott benne nagyapja
isaszegi vére.
Földessy egymás mellé állítva közli Kosztolányi Toll-beli
cikkének és egy Ady-ünnepségen elmondott beszédének egy-egy
részletét. Az egyikben kijelenti, hogy Adyt mint költőt mérhetetlenül és igazságtalanul túlbecsülik. Hírnevét mérhetetlenül
túldagasztották, amit ő jogtalannak, hazugnak, kártékonynak
és megtévesztőnek érez. Kerülgetés nélkül kimondja, hogy ő
igenis letessékeli Adyt arról a költői trónusról, ahová ültették.
Kevés költő hagyott, Kosztolányi szerint, maga u t á n annyi selejtest, művészileg idétlent és modorost. Végül megállapítja, hogy
nem tündöklik a lángész k á p r á z t a t ó fényével. Helye nincs se
Petőfi, se Arany, se Vörösmarty, se Berzsenyi mellett.
Párhuzamosan f u t emellett a keserű babértépés mellett a
díszítő jelzők, a nagy elismerések mesteri forrású füzére. Földessy
maga is megdöbbenve kiált fel : «Az ember nem t u d j a , mire
vegye ezt az össze-vissza, ide-oda kapkodó beszédű következetlenséget, bohócságnak, vagy teljes irodalmi jellemtelenségnek?
Legyünk azonban igazságosak. Szigorú mértékre vetve Kosztolányi Ady-magasztaló cikkeinek minden szavát, észre kell vennünk — s ez elkerülte Földessy figyelmét is —, milyen körmönfont furfanggal vannak ezek az írások megszerkesztve. Kosztolányi ravasz, sorok közt l á t h a t a t l a n tőrökkel ólálkodó brávóelméje csillog bennök. Csak látszatmagasztalások ezek, színreszemre azok. Mellébeszélések, megkerülései a nyilt színvallásnak. A Földessy idézte Ady-dícséretekben nincs egyetlen egy
sem, amely teljes irodalmi vagy esztétikai elismerést tartalmazna.
Mind az embert játsza ki az íróval szemben. Ady emberi varázslatossága körül sündörög s a lángelméről, az íróról határozottan,
megfogható formában árva értékelő kijelentést sem tesz. Talán
így akarta magának megszerezni az elégtételt, hogy belül, másoknak láthatatlanul mégis következetes maradt önmagához. Talán
magában még nevetett is r a j t a , mennyire meg t u d t a téveszteni
még közvetlen körét, Ady szűkebb vezérkarát is, amely azt
Napkelet I.
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hiszi, hogy dicsér, pedig valójában ez a dícséret maga is lekicsinylés az íróval szemben.
Lehet, sőt nagyon valószerű, hogy csakugyan így volt.
Kosztolányi belsőleg nem j ö t t ellentétbe önmagával. Szemfényvesztő reservatio mentalis-szal egyensúlyozta ki kényes helyzetét. Ez azonban mit sem változtat azon, hogy férfiasan nem mert
kiállni meggyőződése mellett, sőt a legravaszabb megtévesztéssel
igyekezett meggyőződésével éppen ellentétes látszatot kelteni.
Aztán Babits szerepét leplezi le Földessy. Nála is megállapítja a féltékenységet Ady primátusára. Babits mindenképen
szeretett volna legalább társfejedelem lenni a magyar Parnasszuson. Földessy nagyon ügyesen m u t a t j a ki, hogy Babits híres
Petőfi és Arany párhuzamában burkoltan Adyról és önmagáról
ír, hogy szimbolumok analógiájával önmagát ültesse Arany
helyébe a Petőfi jelképébe öltöztetett Ady mellé.
A Toll által megindított Ady-vitába természetesen Babits
is beleszólt. Földessy éppen azt leplezi le, milyen óvatos kétkulacsossággal tette ezt, hogy Adyt se kisebbítse ugyan, de Kosztolányinak is odanyujtsa az elismerés babérágát, mert nem akart
az akkor egyetemes Ady-népszerűség idején maga is népszerűtlenné válni, de nem t u d h a t t a , nem használ-e m a j d neki a vitából esetleg mégis kikeveredő trónfosztás és nem foglalhatja-e el
maga a megüresedett széket. A vitával kapcsolatban t e h á t kijelentette, hogy nem ért ugyan egyet Kosztolányival, de helyesnek és hasznosnak t a r t j a felszólalását és örül, hogy a tiszta irodalom szempontjait és a tiszta kritika hangjait hallatja olyan kérdésben, amelyben eddig egészen más hangok hallatszottak.
Ezzel szinte egycsapásra értéktelennek nyilvánította az
egész eddigi Ady-irodalmat s Kosztolányi fellépésével l á t j a elérkezettnek a komoly és kizárólag irodalmi szempontok szerint
igazodó, pártatlan értékelés idejét. Földessy nyiltan kimondja,
hogy Babitsnak ez az állásfoglalása nem jóhiszemű s frivol
játék, ha valaki a Kosztolányi-levelek birtokában, a mások előtt
rejtett helyzetismeret tökéletes tájékozottságával éppen Kosztolányi különvéleményében látja a tiszta irodalom és tiszta kritika
szempontjait. Babits rosszhiszemű eljárásaira más példát is hoz
fel Földessy, de az már nem tartozik szigorúan a tárgyra. Babits
különben is csak szőrmentén elegyedik be az egész vitába, hiszen
sokkal helyesebbnek t a r t j a , ha Ady népszerűségének tüzes paripáihoz köti a maga nehézkesebb szekerénak r ú d j á t . Kosztolányi
és Ady közt azonban halálos az ellentét, bár mindkettőjük költészetének leglényege ugyanaz : a halál. De míg Ady dédelgette,
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ajnározta magában a halált, amely lassan megérett benne, addig
Kosztolányi páni rémülettel rettegett a haláltól, amely láthatatlanul leselkedett benne és végül irtózatos birkózásban győzte le.
Ma már mind a ketten törten hevernek a rettenetes imperátor diadalkocsija alatt, csak az maradt meg belőlük, ami halhatatlan, s éppen ezért kérdés, célszerű-e felidézni a már elcsendesült harcok gyűlöletlángját közöttük. Földessy joggal hivatkozhatik rá, hogy a kortársaknak kötelességük az irodalomtörténet számára tisztázni kérdéseket. De ma más szempontokat
is figyelembe kell venni. A magyar irodalomnak egy belső nagy
harca indul most, amelyben életerejéről kell próbát állnia. Hol
nyiltan, hol burkoltan hangzik most fel a jóslat, hogy a magyar
f a j védelmére tervezett törvény egyben az ország irodalmának,
kultúrszínvonalának leszállását fogja eredményezni. Célszerű-e
ilyen pillanatokban irodalmunknak mégis legjobb értékei iránt
bizalmatlanságot kelteni. Emberi gyöngeségek a legnagyobb szellemben is lehetnek s a gyűlölet és féltékenység is k a v a r h a t fel
végeredményében mégis csak tisztító viharokat.
Ne leplezgessük h á t le most az írástudók titkos összeesküvéseit. Most inkább arra törekedjünk, hogy nyílt összeesküvés
szoros kötése induljon írástudók és nagyközönség között a magyar
kultúra régi fényének és színvonalának érdekében. Minden erőt
egyesítenünk kell, hogy ezeutúl se jelenjen meg kevesebb jó
magyar könyv, mint eddig megjelent, hogy ezentúl se játszék
kevesebb színház, mint eddig játszott, de minden erőnkkel azon
legyenek az írók, hogy valamennyiben jó magyar darabot játszszanak s hogy ezeknek a daraboknak állandóan legyen közönségük. A keresztény magyarságnak meg kell mutatnia, hogy van
akarata és képessége k u l t ú r á j a fenntartására és hogy a sanda
jósolgatások hióbpostái levegőbe robbanó, suta aknák. Mert nem
azért kell ma küzdeni, ki ül bele az irodalmi Parnasszus trónjába,
hanem őrt állani és minden erőt megfeszíteni, hogy ez a Parnasszus és a trón rendületlenül álljon, a trón betöltéséről úgy sem
az írók személyeskedő versengése, hanem az egyetemes magyar
közvélemény hivatott gondoskodni.

ÁTKÉPZÉS
Ezt a fentemlített szót, amely
a pesti argo-t szellemességéből sarjadt ki, új csillagként üdvözölhetjük a magyar
nyelvkincsben

«őskeresztény» nevű kollegájával
együtt. Hirdetési és szövegoldalon
nem lehet mással találkozni, csak
e két szóval. Azzal például, hogy
az «őskeresztény» jelző az első
századok vértanu,
katakombák-
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ban élő keresztényeit illette és
illeti meg, azzal nem törődnek,
ennek élelmes használói.
Ilyen
divatos járvánnyal azonban hasztalanul áll szemben az ember,
aminthogy nem akarok az átképzés szó nyelvészeti helyességéről
vitatkozni. Reábízom ennek az eldöntését az erre hivatottakra.
Sokkal jobban érdekel ugyanis
a lényeg,
ami e szó mögött
van. Nem arra gondolok, az olyanféle tanfolyamokra,
ahol pesti
törpe-bankárokat, esetleg farmerekké vagy narancsültetvényesekké
«képeznek át», hanem ennek a szellemi téren végbemenő folyamatára. Arra a jelenségre például,
hogy egyes mozgékony
közírók,
sőt szépírók is hogyan «képezik
át» magukat egyik rendszer dicséretéből a másikba. Az ember
elcsodálkozik,
amikor
például
ugyanaz a publicista, aki háromnégy évvel ezelőtt «óva intette»
Itáliát az abesszíniai hadjárattól
és tigrishez hasonlította Olaszországot, amelyre
könyörtelenül
reáfonódik a brit birodalom óriáskígyója, az most tele tüdővel zengi
a fascizmus dicséretét és olyan
elismeréssel van Mussolini iránt,
mintha Romulus farkasa tartotta
volna anyatejjel. Egyszeriben megfeledkezett az angol fölényesség,
demokrácia és a francia esprit
dicséretéről és autodidakta módon
átképezte magát új «szakmába».
Egy másik közírónk, aki például
prágai viszonylatban rajongott a
demokráciáért,
olyan
hazafias
cikket írt, hogy már-már majd-

nem elhittük neki, hogy szívéből
jövő, ha nem lett volna ez az átkozott memoriánk. A sztalini kollektivizmus
egyes hazai széplelkei meg annyira
megszelídültek, hogy műveik alapjában vörös
jellegét már enyhe rózsaszínnek,
fehérnek, hogy azt ne mondjam,
piros-fehér-zöldnek látja a naivabb olvasó és amolyan
buta
becsületes nacionalisták elszégyelik magukat,
megzavarodnak,
mert tagadhatatlanul le vannak
pipálva. Ezek a magukat «átképzett» urak ugyanis ügyesen
spekulálnak a tömeglélekre, millióknak ama sajnálatos tulajdonságára, hogy — feledékenyek. Elfeledik, hogy írójuk mit írt ezelőtt hónapokkal, évekről nem is
szólva. Egy utánunk
következő
nyugodtabb kor kutatója ugyan
a múzeumban a megsárgult ujságlapokat nézegetve, törni fogja
a fejét, amikor meglátja az ugyanama tollból származó, de egymással merőben ellentétes dolgokat.
Vajjon, mikor mondott igazat az
illető? Melyik volt az igazi arca,
és az igazi véleménye?
Mikor
hazudott? Először,
másodszor,
avagy mindig?
Pasquino

A NEBÁNTSVIRÁG
ZSIDÓKÉRDÉS
Érthető, senki sem akad
fenn, ha a zsidók helytelenítik,
rosszalják, sőt szidják az ellenük készülő törvényhozási intézkedéseket, de annál érthetetlenebb, sőt a vakmerőség ne-
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továbbja, hogy a kultúrfölény
olimpusi magaslatáról szónokolnak embertelenségről, állati durvaságról, az erkölcsi érzéket kihívó gyűlölethullámról s amikor így beszélnek és így írnak,
abban tetszelegnek maguknak,
mintha valami szörnyű barbárság és középkori elmaradott
szellem tört volna be a magyarságba, hogy erőszakkal megtörje az emelkedett szellemű kiválasztott népet. Magyarországon nagy történelmi m u l t j a van
az antiszemitizmusnak. A liberális korszak előtt állami és társadalmi életünk többek között
intézményesen védekezett a zsidósággal szemben, a liberális
korszakban pedig az egyes erős
antiszemita egyéniségektől eltekintve a katolikus néppárt
volt az, amely éles politikai
harcot kezdett a zsidóság ellen.
Legnagyobb és legtiszteltebb
történelmi nagyjaink, mint Széchenyi István és Kossuth Lajos
is okot láttak arra, hogy védjék
nemzetüket a zsidóktól. A keresztény újjáéledés a világháború után az egész magyarság
szellemiségét formálta éles ellenállásra a zsidóság ellen. Prohászka Ottokár, Bangha Béla,
Tormay Cécile, Gömbös Gyula,
Wolf Károly, E r n s t Sándor és
még folytathatnánk az előkelő
névsort azokról, akik a magyarság szellemi és politikai
vezetőiként állandóan hirdették és indokolták az antiszemitizmust. Felháborító volt m á r

az is, hogy mikor még az antiszemitizmus gyakorlati valósággá nem vált állami életünkben, Bebelt idézgették, hogy az
antiszemitizmus a b u t á k szocializmusa. De kihívó arrogancia
az első zsidótörvény után, amelyet a képviselőház és a felsőház megszavazott és az államfő
jóváhagyott és kihirdetett, teh á t azután, hogy a magyar szuverenitás az ország a k a r a t á t ünnepélyesen kifejezte, úgy beszélni és úgy írni, mintha a kultúrától elrugaszkodott barbárság rontana rá a zsidóságra. Ma
már nem lehet vitatkozni arról,
van-e zsidókérdés vagy nincs.
A kérdés e l d ő l t : van zsidókérdés és azt meg kell oldani.
A megoldás módjáról, emberséges végrehajtásáról beszélhet ü n k , t á r g y a l h a t u n k és vitatkozhatunk, de kultúrátlanságról, állati kegyetlenségről sopánkodni csak azért, mert hozzá
mertek nyúlni a zsidókérdés intézményes rendezéséhez, olyan
messze v a n az igazi kultúrától,
mint J a f f a Budapesttől. Saló

«A TOLL
ÖSSZECSAPJÁK
KÁJUKAT»,

KATONÁI
BO-

amint az «új magyar lap» beköszöntő cikke jelenti.
Összecsapják a bokájukat,
keményen
és katonásan.
A szerkesztőség
felemeli fegyverét, a tollat, és
tiszteleg. Díszlépést vágnak ki,
meghajtják a fehér lobogót: az
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ujságpapirost,
majd
néhány
jobbra nézz, balra nézz után piheny vezényszó hallatszik.
Ez a katonás, korszerű, mindenesetre «legényes hang» a felületesen olvasót örömmel
ajándékozza meg. Milyen szép is. Ez
a katonás fegyelem, ez a kemény
bizakodó hang, ez a magyarkodás. Éljen ! Ez igen, ez beköszöntő !
De, aki már a negyedik lapra
is áthajt, úgy érzi a vezércikk író,
«fegyvernek (az írásnak)
élét
csak kifelé fordítjuk», szép mondatát a «Forum» három cikke
nem mondja a magáénak. Szép
címek vannak itt. «Magyar katona», Magyar Élet». Hazafias,
szép címek. Jó kis cikkek, de
mégis mindegyikben meglapul valami. Nem sok. Egy-egy mondat
csak, és az egész kis cikk, rossz
cikk lesz. Elhibázott cikk.
«A cseh gránátok nem válogatták meg faji alapon azokat
a házakat, amelyekben pusztítást
végeztek . . .» «A Magyar Életből
pedig nem lehet kirekeszteni senkit, akiknek nagyapai
származása nem tetszik talán a kor
eltorzult
ízlésének», mondják a mondatok. Különös mondatok ezek. Árulkodnak.
Árulkodnak ilyenformán. «A mi cikkeink címe rossz. Nem a magyar
katonáról, nem a magyar életről
akar beszélni, csak a zsidó katonáról, helyesebben polgárról.»
És az árulkodó cikkek újra
megmutatják: hiába a szép bevezetés, a hangulatos bokacsattogás, a tinta továbbra is akar valamit, amiről a vezércikk író is
bevallja: «mérgez, mint a gáz».
vitéz

Dezséry

„A FESTETT AJKÚ” H Ö L G Y
ÉS A „ S Í R Ó ” K I S L E Á N Y ,
nem tartoztak egymáshoz. K ü lön-külön mentek az Andrássyúton. A festett ajkú hölgy ruganyosan, a síró kisleány totyogva.
A nagy t u d t a mit csinál. T u d t a ,
miért fordul most jobbra, miért
áll meg, t u d t a , hogy szép és
fess és elegáns. Öntudatos volt.
A kicsi, a hároméves kisleány
sírt, szipogott, vagy bőgött.
A sírás különböző hangjait váltogatta, és ide-oda forgatta fejecskéjét. Az arca maszatos és
rémült és kedves volt.
A festett a j k ú hölgy meglátta
és lehajolt hozzá. Mindegy, hogy
miért t e t t e ezt. Akár, mert kép
j u t o t t eszébe, valamelyik képeslapból «Nagyvilági hölgy és
kicsi pajtása», akár ez a gondolat. «Már nekem is lehetne
ilyen». Ez egészen mindegy. Lehajolt hozzá : «Mi az, kicsim?»
Mint minden v gasztalt szomorú, még jobban kezd szipogni a leányka «eltévedtem».
A pirosrafestett ajkú hölgy babusgatja, jóakarattal, de ügyetlenül. Persze már öten állnak
körülöttük és mind az öt egyet
gondol: «Jószívű hölgy !» A főszereplő, mintha csak ezt akarná
bizonyítani, megcsókolja a szepegő gyereket.
Megcsókolja, és . . . és észreveszi rögtön a hamvas arcon
szélesvonalú, de kicsire festett
szájának piros festék nyomatát.
És mit csinál?
A kisleány könnyeit törli-e
le, vagy festékjének árulóját?
Zavarba jön.
Megfordul.
Kinyitja t á s k á j á t , és a j a k -
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pirosító rudacskájával «megigazítja» száját. És megy fessen,
magabiztosan, fölényesen tovább. A kisleányt otthagyja.
Az arramenőnek eszébe j u t
valami, de nem mondja ki és
nem írja le.
vitéz
Dezséry
EGY F I L M C É Z Á R ÉS A M I
M Ö G Ö T T E VAN
Természetesen Pathéról van
szó, a francia filmgyártás koronázatlan királyáról, aki csekély
hatszázmillió frank eltünésének
rejtélyes körülményei miatt a
párizsi ügyészség vizsgálati fogságában várja meg az ügy tisztázását. A végén hull le az álarc —
mondják — és ennek az igazsága
bebizonyosodott a filmcézár esetében is. Most, hogy a vizsgálati
cella négy rideg fala között ül
monsieur Pathé, azok az ugrifüles párizsi ujságírók ugyancsak
benéztek a lerántott maszk mögé s
igen kellemetlenül fecsegnek öszsze lapjaikban. Az egész, hogy
rosszmájúak legyünk — olyan
mint egy Pathé erkölcsdráma
azzal a kis különbséggel, hogy
a főhős a végén nem a revolvert
veszi elő, vagy a mérget választja, hanem inkább a fogház
hűvösét, mert utána — kitudja—
még másutt talpra lehet ugrani.
Bizony, bármennyire is érdekes, amit a párizsi zsurnaliszták
most Pathéról feltálalnak, számunkra mégsem egészen ismeretlen, mert hiszen fővárosunk
is — ha nem is éppen párizsi
méretekben —, talaja volt az
ilyen cézárok diktatúrájának irodalomban, művészetben, színházban, filmben, mert mit is
sütöttek ki Pathéról ott a párizsi boulevardok tájékán nem is
egészen alaptalanul? Kiderült,
hogy Pathé nem is annyira
Pathé, hanem inkább, jobban
mondva teljes joggal Náthán,

akiről ama bizonyos közrendészetileg eltiltott nóta szól : «batyut visz a hátán». Ilyen volt
Pathé úr ú t j a is, a jassy-i piszkos sötét ghettótól a disznópásztorságon át a párizsi filmcézárságig való tündöklő odisszeája.
Pathé úr innen a vezérigazgatói
zsölyéből dirigált nekünk elmaradott és nehézkes európai kultúrembereknek : franciáknak,
magyaroknak s többieknek művészetet, ízlést, erkölcsöt. És
amit akartok ! Jó ideig homályosítatlanul ragyogott az ő hatszögletű csillaga a film gyártás
egén és még Hollyvood versenye
sem ártott az ő köreinek, maradt még ott nehány szegényes
ócska palota, kastély, villa, autó
és jacht, nem is szólva arról a kis
aprópénzről, amely az élethez
szükségeltetik. Ám monsieur
Pathénak mindez kevés volt és
ez a mohóság — amely nemcsak
az ő személyes tulajdonsága, hanem fajtájának szellemi és véralkati velejárója— okozta az ő tragédiáját is. Úgyszólván szalmaszálon, vagy egy rongyos banánhéjon siklott el. Őmaga sem
vette komolyan először. Sőt a
börtönőr sem, mert amikor a két
detektív bekísérte, feszesen szalutált a komoran besétáló Pathénak, abban a hitben, hogy börtönfelvételről van szó, mint éppen a multkoriban. A detektív
azonban intett, hogy kár a «strapáért», mert borravaló nem lesz
többé . . . Monsieur Pathé eltűnt,
és hogy hová ballag majd batyuval a hátán, amint kitöltötte a
reá előreláthatólag várakozó büntetést, nem tudjuk. A filmnek
vége, Pathé úr filmjének. Olyan
volt, mint egy Pathe-erkölcsdráma, kérdés azonban, hogy
tanulunk-e belőle mi és legfőként : tanulnak-e belőle azok,
akiket a dolog közelebbről illet? !
Mme Sans Gêne

