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Az olasz miniszterelnök, Mussolini 
világra szóló hatalmas beszéde 

Magyarországról, a Háború Nagy 
Megcsonkítottjáról és a revízióról.

A rádió szétvitte Mussolini hangját Magyar- 
országra is és az egész világba. Nem volt elég 
hallani ezt a beszédet, ezt látni is kellett. Látni 
Mussolinit, látni az óriási tömeget, amely ott hul
lámzott s amely minden szavára, minden gesztu
sára, minden arcmozdulatára reagált. Ezt a töme
get elképzelni sem lehet és nincs az a fénykép, 
amely visszaadhatná impozáns voltát.

A dómmal szemben áll II. Viktor Emánuel 
nagy lovasszobra: annak tetején és a nagy király 
fején emberek álltak és ültek csoportokban, össze
fogódzkodva órákon át, a lépcsőkön, a szemben 
levő házak tetején. A királyi palota toldalékát, a 
Lunga Mano-t, amelyet most bontanak le s ame
lyen az első csákányvágást Mussolini végezte egy 
nappal ezelőtt, olyan tömeg lepte el, hogy a ház
tetőt látni sem lehetett. És ember ember mellett 
szorongott, nemcsak a nagy téren, hanem a mel
lékutcákban is, ahol hangszórók adták vissza Mus
solini hangját. Katonák, fasiszták, afrikai légioná
rusok, vidékről ezrével érkezett parasztok és mun
kások, asszonyok, gyerekek apjuk nyakában ülve, 
hadirokkantak és vakok ott álltak már három-négy 
órával a beszéd megkezdése előtt és vártak, türel
mesen, hogy lássák, vagy legalább is hallják a 
vezért. S ez a tömeg csodálatos politikai, sőt kül
politikai iskolázottságról tett tanúságot. A Duce 
minden szavára közvetlenül reagált: a gúnyos 
mondatokon kacagott, a Népszövetséget szinte vi
dáman elparentálta, majd egyszerre komoly és 
szinte ünnepélyes lett, amikor a szankciókról be
szélt, amelyekkel ki akarták éheztetni Itáliát.

A félmilliónyi tömeg mint varázsütésre már 
az első szónál egybeforrt Mussolinival: cgyüttér- 
zett vele, megértette hangjának rezgésében az ár
nyalatokat is és rögtön vissza is rezget minden 
érzés a tömeg óriási hangerösitőjén, megnagyitva 
hangosabban és félelmetesebben. De mértékletes, 
ám ugyanakkor áhitatos és meghatódott is tudott 
lenni ez a félelmetes tömeg. Amikor Mussolini 
Ausztriáról és Németországról beszélt s a rosszul 
tájékozottaknak egyszersmindenkorra tudomására 
hozta, hogy a német-osztrák megegyezést ő már 
nemcsak ismerte, de jóvá is hagyta hat héttel an
nak megkötése előtt, a tömeg ujjongva kiáltott fel, 
mintha diplomáciai titkot sikerült volna megtud
nia. Amikor aztán Magyarországról beszélt, egy
szerre mintha forró elektromos áramot kapcsoltak 
volna félmillió emberi testbe: a tömeg magasba 
emelt arca kipirult, kiragyogott, szinte izzott a lel
kesedéstől s az exlázis forró zuhataga harsogó 
tapsban és evvivában tört ki.

Az egyik emelvényen német, osztrák, argen
tin, lengyel, bolgár katonatisztek között ott állt 
néhány magyar tiszt is egyenruhában. Ezer és ezer 
arc fordult egyszerre feléjük, hogy lássa a hatást 
a magyar tisztek arcán, amikor Mussolini ezeket 
a történelmi szavakat mondotta: „Amíg nem szol
gáltatnak igazságot Magyarországnak, nem lehet 
véglegesen rendezni a Dunavölgy kérdéseit. Ma
gyarország valóban a „NagyMegcsonkított." Négy
millió magyar él elszakítva, a határokon túl. Egy 
túlságosan elvont igazság elvét követve egy talán 
még nagyobb igazságtalanság bűnébe esett a vi
lág. Az olasz nép érzései a magyar nép iránt az 
őszinte megbecsülésen alapszanak; katonai érté
keiért, bátorságáért, önfeláldozó szelleméért, és ez 
a megbecsülés kölcsönös."
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Történelmi szavak ezek, amelyeket talán már
ványba vésnek majd otthon, s amelyeket iskolák
ban kell tanítani, mint a magyar erényeket ma
gasztaló legszebb költeményt. De kétségtelen, hogy 
otthon nem láthatták Mussolini arcát, amikor eze
ket a szavakat mondta. Csupa tűz, csupa dacos 
elszántság volt ez az arc, mintha csak ott az emel
vényen most perbeszállna ellenségeinkkel, egyen
ként mindegyikkel és együtt valamennyivel, hogy 
vagy meggyőzze, vagy megsemmisítse őket. És a 
tömeg ujjongott, mint beszéde egyetlen részénél sem.

Mussolini pedig még hozzáfűzte: „Talán már 
rövidesen ünnepélyes alkalom kínálkozik, amely
ben az olasz népnek ezek az érzései nyilvános és 
hangos kifejezésre fognak jutni."

Még ujjongott, tapsolt a tömeg, de máris 
összebújtak a fejek és megkezdődött a találgatás, 
vájjon mi lesz ez a nagy esemény, amelyet a Duce 
ilyen ünnepélyes keretek között az egész világnak 
bejelent. Megindult a fantázia s a leglehetetlenebb 
tervek bukkantak fel másodpercek alatt. De akik 
Mussolinit ismerik, tudják, hogy nincs szó sem
miféle fantasztikumról. És azt is tudják, hogy ez 
az ünnepélyes alkalom már annyira elő van ké
szítve, hogy a világnak már nem is kell sokáig 
várnia rá. És akkor újra be fogják látni a kétel
kedők is, hogy Mussolini nem fantaszta, hanem 
reálpolitikus, aki gondosan előkészíti a nagy ese
ményeket.

Egy azonban bizonyos: Mussolini senkiért 
és semmiért nem áldozza fel a magyar barátságot, 
s az ö szivét nemcsak felháborítja a Magyaror
szággal elkövetett igazságtalanság, de keresi is az 
utat, hogy végre igazságot szolgáltassanak Magyar- 
országnak.

A tömeg érzi is ezt. Minden diplomata fon- 
dorkodás mellett és — ellenére . . .  És ha Ma
gyarországon hallhatták a rádión át a tömeg uj
jongó lelkesedését, érezhették azt is, hogy az olasz 
és a magyar nép szive mint dobban össze e per
cekben, hegyeken és tengereken keresztül.

Bennünket magyarokat talán csak távolabb
ról érint mindaz, amit Mussolini Franciaországról, 
Angliáról és a szovjetről mondott, de a világbé
két szolgálják ezek a kijelentései is, éppen úgy, 
mint mindaz, amit a demokráciáról mondott.

Félóráig tartott Mussolini beszéde. Mikor 
utolsó szava elhangzott, egyszerre kigyúltak a 
dómtér palotáinak homlokzatán a lámpafüzérek, a 
világítótornyokká átalakított kandelláberek és a 
fehérfényü tűzoszlopok között a Dux betűi, szem
ben a szónoki emelvénnyel, ahonnan még percek
ig nem tudott lejönni a fasiszta díszkáplári egyen
ruhába öltözött Duce. Kalapok, zászlók, kendők 
lobogása közben száz- és százezer kéz integetett 
feléje. Katonák, fasiszták puskájukat emelték a 
magasba, és zengett, zúgott ez a felkavart ember- 
tenger, mint vihar után az óceán, amikor még 
órák kellenek, hogy a hullámok lecsillapuljanak.

M u sso lin i b e s z é l . . .

Gyönyörű napfényes időben vonult fel va
sárnap délután több mint 250.000 ember a szé

kesegyház előtti nagy térre, hogy meghallgassa 
Mussolini beszédét. A felvonuló tömegek előtt fe- 
keteinges különítmények haladtak. A város utcáit 
valóságos zászlóerdő borította, a lelkes néptömeg 
a fasiszta forradalom indulóit énekelte nagy lelke
sedéssel. A székesegyház előtti díszemelvényen ott 
volt a kormány majdnem valamennyi tagja, Bohle, 
a német nemzeti szocialista külföldi szervezetek 
vezetőivel és több külföldi küldöttség, továbbá 
nagyszámú katonai és fasiszta alakulatok.

Pontban négy órakor érkezett meg Mussolini 
gróf Ciano külügyminiszter, Alfieri sajtó- és pro
pagandaügyi miniszter, valamint Starace fasiszta
párti főtitkár kíséretében. A tömeg ütemes Duce! 
Ducel-kiáltással üdvözölte.

Négy óra után három perccel kürtszó jelezte, 
hogy a Duce meg akarja kezdeni beszédét.

*
— Milánói feketeingesek! — kezdette meg 

beszédét Mussolini. — Mai beszédemben le aka
rom szögezni a fasiszta Olaszország álláspontját a 
mai nyugtalan és zavaros pillanatokban az euró
pai államokkal való kapcsolataiban. Politikai ne- 
veléstek magas foka lehetővé teszi, hogy kifejtsem 
azokat a problémákat, amelyeket az úgynevezett 
parlamentekben és az úgynevezett demokratikus 
lakomákon vitatnak meg. Rövid leszek — folytatta 
a Duce —, de hozzáteszem, hogy minden egyes 
szavamat jól megfontoltam.
A  le s z e r e lé s  é s  a z  e g y ü t te s  b iz o t t s á g  á b rá n d k é p e i.

— Mindenekelőtt meg kell szabadítanunk a 
nemzetközi életet az ábrándoktól, közhelyektől és 
a hazugságoktól, amelyek mind a wilsoni ideoló
gia maradványai. Az egyik ábrándkép, amely már 
porba hullott, a leszerelés. Senki sem akar első
nek leszerelni és teljes lehetetlenség, hogy vala
mennyi állam együtt szereljen le. Megtörténik, hogy 
sokan összegyűlnek Genfben, léggömböket fújnak 
fel, azért, hogy belőlük politikai hegységet alkos
sanak. Amikor az egész világ feszülten figyeli, mi 
lesz a léggömbökből készült hegységekkel, kide
rül, hogy más nem születik belőlük, mint kis 
egérke, amely elvész az eljárásmódok rengetegében.

Másik ábrándkép az együttes bizottság, amely 
sohasem volt meg, soha sincs meg és sohasem 
lesz meg. Férfias nép nem hajlandó sorsát bizony
talan harmadik kezébe letenni. Az oszthatatlan bé
ke szintén ilyen közhely.

Az oszthatatlan béke csak az oszlhatatlan 
háborút jelenti, mert természetes, hogy népek so
hasem lesznek hajlandók olyan érdekekért harcol
ni, amelyek nem érintik őket.

A  N é p s z ö v e ts é g .

— Térjünk át a Népszövetségre. Számunkra 
a Népszövetség problémája egészen világos: Vagy 
megújhódik, vagy eltűnik. Mivel rendkívül nehéz 
lesz megújhodása, számunkra nyugodtan elszen- 
derülhet. Mi nem felejtettük el és nem felejtjük el 
soha, hogy a Népszövetség ördögi pontossággal 
gazdasági megszállást szervezett az olasz nép el
len és megkísérelte kiéheztetni asszonyainkat, gyer
mekeinket és férfiainkat. Nem sikerült! Nem mint
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ha nem akarta volna, de azért, mert szemben ta
lálta magával az olasz nép legteljesebb egységét, 
erejét, áldozatkészségét, amellyel képes lett volna 
harcolni ötvenkét nemzet ellen. Békepolitika foly
tatására a Népszövetség nem szükséges.

— Most körvonalazom álláspontunkat az 
egyes nemzetekkel szemben: A francia-olasz egyez
mény hivatva lett volna eloszlatni tizenhét év fél
reértéseit és súrlódásait.

Uj korszakot kellett volna nyitnia a két nép 
életében. De jöttek a megtorló-intézkedések és ter
mészetes, hogy a barátság elhidegült. Legalább 
két hónap óta Addisz-Abeában voltunk és a meg
torló intézkedések még mindig érvényben voltak. 
Klasszikus esete annak, hogy a betűk megölik a 
szellemet és a formalitás megfojtja az élet valósá
gát. ' Egészen nyilvánvaló, hogy amíg a francia 
kormány várakozó álláspontot foglal el, addig mi 
sem tehetünk mást, mint ugyanezt.

— A szomszédos Svájccal kapcsolataink 
mindig kitűnőek voltak, most is azok és azok 
is lesznek.

A július 11-i egyezmény új korszakot nyi
tott meg a mai Ausztria történelmében. Az oszt
rák-német egyezmény valamennyi rosszul értesült 
kommentálója vegye tudomásul, hogy én az egy
ezményt június 5-e óta ismertem és helyeseltem. 
Ez az egyezmény megerősítette Ausztria általános 
helyzetét és állami függetlenségét.

„ M in d a d d ig , a m íg  M a g y a r o r s z á g n a k  nem  
s z o lg á l ta tn a k  ig a z s á g o t ,  a  D u n a m e d e n c e  k é rd é se it  

n em  le h e t v é g le g e se n  r e n d e zn i.“
„Mindaddig — mondotta ezután Mussolini 

—, amíg Magyarországnak nem szolgáltatnak igaz
ságot, a Dunamedence kérdéseit nem lehet végle
gesen rendezni. A háború igazi megcsonkítottja 
Magyarország. Négymillió magyar él a mostani 
határokon túl. Attól a törekvéstől vezetve, bogy 
eleget tegyenek a túlságosan elvont igazság köve
telményeinek, más — talán még nagyobb — igaz
ságtalanságot követtek el. Az olasz népnek a ma
gyar nép iránti érzelmeit a magyarok katonai eré
nyeinek, bátorságának és önfeláldozó szellemének 
őszinte elismerése jellemzi. Ez az érzelem egyéb
ként kölcsönös. Talán már a közeljövőben ünne
pélyes alkalom nyílik arra, hogy az olasz nép eze
ket az érzelmeit megkapó formában juttassa kife
jezésre ország-világ előtt."

— Jugoszlávia és Olaszország közötti légkör 
az utóbbi időben rendkívül megjavult. Emlékezte
tek arra, hogy évekkel ezelőtt ezen a téren célzást 
tettem a Jugoszláviával való kapcsolatok megjaví
tásának lehetőségére. Kijelentem, hogy ma már 
megvannak a megfelelő erkölcsi, politikai és gaz
dasági alapok a két ország barátságának megerő
sítésére.

— A négy szomszéd országon kívül Európa 
egyik nagy országa az utóbbi időben őszinte el
ismerést szerzett az olasz nép előtt. Németország
ról beszélek. A most létrejött berlini megállapodás 
rendez egyes égető problémákat. A most ünnepé
lyesen aláirt berlini jegyzőkönyvek megmutatják,

hogy a Berlin—Róma közötti tengely nem elvá
lasztóvonal, hanem inkább olyan kristályosodási 
pont, amely körül csoportosulhat valamennyi eu
rópai állam, amelyet áthat az őszinte békeakarat. 
A július 11-i szerződéssel eltűnt Németország és 
Olaszország között a súrlódási felület.

— Ne csodálkozzék senki, ha ma felemeljük 
a zászlót a bolsevizmus ellen. A mai zászló a mi 
régi zászlónk. A bolsevizmus ellen mi harcoltunk 
és sok véráldozat árán győztük le. A bolsevizmus 
és a kommunizmus ma állami szuperkapitalizmus, 
amely nem tagadja, de felmagasztalja a kapitalista 
rendszert. Ideje volna már véget vetni a fasizmus 
és a demokrácia közötti ellentéteknek. A fasizmus 
nem akarja bebalzsamozni a múltat, hanem műi
ben célja a jobb jövő munkálása. Az olaszok nin
csenek hozzákötve az embertelen kapitalizmus jár
mához és a fasizmus megvalósítja a békét és a 
valódi műveltséget.

„ M e g e g y e z é s  a  fö ld k ö z i te n g e r i  k é rd ésb en
a  k ö lc sö n ö s  é rd e k e k  e lism e ré se  m e lle t t

Olaszország a Földközi-tenger félszigete és 
szükséges, hogy lakosságát a szigetlakok gondol
kozásmódja hassa át. Ez a tenger — és most azok
hoz az angolokhoz fordulok szavammal, akik ta
lán rádión e pillanatban beszédemet hallgatják — 
Anglia számára egy út, a mellett a többi út mel
lett, amely az anyaországot távoli gyarmataival 
összekapcsolja. Ami másoknak csak egy út, az 
nekünk, olaszoknak, az élet. Ezerszer megmondot
tuk és most újból hangsúlyozom, hogy nekünk 
nem szándékunk fenyegetni ezt az utat, de köve
teljük, hogy tartsák tiszteletben jogainkat és élet
bevágó érdekeinket. Választás nincs és az angol 
birodalom gondolkozó agyvelöinek meg kell érte
niük, hogy a befejezett tény létezik és visszavon
hatatlan. Nem lehet elképzelni olyan kétoldali ösz- 
szetűzést, amely ne válnék azonnal európaivá. A 
megoldásnak csak egyetlen útja van: nyílt, gyors 
és teljes megegyezés a kölcsönös érdekek elisme
rése mellett. De ha ez nem következnék be, amit 
egyébként kizártnak tartok, és ha az olasz népet 
beleakarnák fojtani a tengerbe, akkor vegyék tu
domásul, hogy az olasz nép egy emberként állana 
ellen ezen a tengeren, amely Róma tengere volt, 
olyan elszántsággal, amilyenre példa a világtörté
nelemben még nem volt.

Milánói bajtársak! Feketeingesek! Az útirány 
a következő év, a fasizmus tizenötödik éve. Jel
szavunk: béke mindenkivel, azokkal is, akik kö
zelednek hozzánk és azokkal is, akik távolodnak 
tőlünk. Béke, de felfegyverezett béke. Tehát fegy
verkezési programmunkat a levegőben, a tengeren 
és a szárazföldön rendszeresen tovább fejlesztjük. 
A nemzet minden termelési erejét fokozzuk mező
gazdasági és ipari téren egyaránt. A testületi rend
szert közelebb visszük végleges megvalósításához. 
Ez a parancs és a parancsot rátok bízom milánói
akra, akikről azonban tudom, hogy ezt már köte- 
lességteknek tekintitek. Az első sorban kell állno- 
tok a császárság kiépítésénél és a haza jóléte, ha
talma és dicsősége megteremtésénél.
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A Duce beszédét az óriási néptömeg helyes
lései többízben félbeszakították és a beszéd után 
a Duce még mintegy tíz percig maradt a szónoki 
emelvényen, nézte az eléje táruló csodálatos lát
ványt: a 250.000 főnyi tömeg nemzeti színű zász
lókat lengetett és közben szakadatlanul éltette a 
hazát, a királyt és császárt, valamint a Dúcét,

Starace pártfötitkár rövid beszédet mondott, 
majd utána üdvözlést vezényelt a Dúcénak, amely
re a 250.000 ember teli torokkal egy emberként 
válaszolt. Mussolini a székesegyházon keresztül 
tért vissza a kormányzósági palotába. A székes- 
egyházban Schuster bíboros Milánó érseke üdvö
zölte.

Különösen lelkes éljenzés fogadta azokat a 
szavakat, amelyekkel az olasz kormányfő Magyar- 
országról emlékezett meg. A nagy tömeg lelkes 
ünneplésben részesítette a baráti Németország je
lenlevő képviselőit is.

A Duce beszédét egész Olaszországban köz
vetítették és minden város, valamint falu főterén 
hangszórókat állítottak fel, hogy az egész lakos
ság meghallgathassa a nagyjelentőségű nyilatko
zatot.

D a r á n y i  m in is z te r e ln ö k  tá v ir a ta  M u sso lin ih o z .

Darányi Kálmán miniszterelnök Mussolinihoz 
a következő táviratot intézte:

„Mussolini Őexcellenciájának, az olasz kor
mány feje, Milano.

Nagyméltóságod milánói beszéde az egész 
országban lelkes és hálás visszhangra talált. En
gedje meg Nagyméltóságod, hogy ez alkalommal, 
mint a magyar nemzet tolmácsa, tisztelettel és ba
ráti szeretettel üdvözöl jeni. “

M u s s o l i n i - t é r  le tt  a z  O k t o g o n - t é r .
A Pesti Hírlap vetette fel azt a gondo

latot, hogy Magyaroszág nagy barátjának, Musso
lininak nevéről teret kell elnevezni. Szükségesnek 
tartotta hogy méltó módon juttassa kifejezésre a 
magyar nemzet háláját azzal a nagy államférfiúval 
szemben, aki hatalmas szavát annyiszor emelte 
fel Magyarország igazságáért.

Ez a gondolat vezette a Pesti Hírlapot, amikor 
kezdeményezte, hogy Budapestnek egyik arra méltó 
terét az olasz kormányfőről nevezzék el. Sokszorosan 
időszerű volt ez a kezdeményezés, mert alig néhány 
nappal ezelőtt mondta el Mussolini nagy milánói 
beszédét, de időszerű volt abból az akalomból is, 
hogy Mussolini veje, gróf Ciano külügyminiszter 
Budapestre érkezett.

Mint arról megemlékeztünk, Budapest szé
kesfőváros polgármestere, Szendy Károly, már a 
Pesti Hírlap cikkének megjelenése napján a 
cikkben felvetett gondolatot magáévá téve, átiratot 
intézett a Fővárosi Közmunkák Tanácsához.

A Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöksége 
soronkíviil péntek déli 12 órára teljes ülést hivott 
össze, melynek egyetlen tárgya az volt, hogy Mus
soliniról, Olaszország miniszterelnökéről nevezze 
el a magyarság hálája jeléül az Oktogon-teret.

A Tanács határozata után nyomban autók 
robogtak ki az Oktogon-térre és a tér sarkán pil
lanatok alatt a gyorskezű munkások felszegezték 
a „Mussolini-tér“ nevű ideiglenes űj táblákat.

A többezer főnyi közönség, amely gróf Ciano 
érkezését várta, azonnal észrevette az új táblák 
elhelyezését és lekes éljenzéssel tüntetett Mussolini 
és a tér új neve mellett.

Gróf Ciano külügyminiszter Budapestre való 
bevonulása alkalmával már az új Mussolini-téren 
haladt keresztül. Másnap reggel az ideiglenes 
táblákat véglegesekkel cserélték ki. Mussolini veje, 
feleségével együtt aznap délelőtt, mikor a Hősök 
Emlékkövéhez hajtatott, a Mussolini-térre való érke
zésékor megáit kocsijával és tisztelgéssel köszönte 
meg magyarságnak hálás megemlékezését Olaszor
szág nagy államférfia iránt.

A m a g y a r  n é p  h a t á r t a l a n  le lk e s e d é s s e l  
k ö s z ö n t ö t t e  C ia n o  g r ó f o t ,  a z  o l a s z  

k ü l ü g y m i n i s z t e r t  é s  f e l e s é g é t ,  
M u sso lin i  l e á n y á t .

Ciano gróf olasz külügyminiszter feleségével és 
kíséretének tagjaival november 19-én reggel 9 óra 20 
perckor különvonattal elutazott Budapestre. Ugyan
ezzel a vonattal utazott Villani Frigyes báró kvi- 
rináli magyar követ, Marosy Ferenc követségi ta
nácsos, a külügyminisztérium sajtóosztályának ve
zetője, továbbá a hármasértekezletre Bécsbe érke
zett magyar és olasz újságírók és még több 
külföldi tudósító.

Ciano gróf november 19-én a hivatalos bú
csúztatás után beszállóit a hálókocsiba és az éj
szakát a pályaudvaron töltötte. Szívélyes búcsúz
tatás után a vonat kirobogott az állomás épületé
ből Hegyeshalom felé.

Kánya Kálmán külügyminiszter Csáky István 
gróf követségi tanácsossal, a kabinet főnökével, 
és Bakach-Bessenyey György báró követségi ta
nácsossal, a külügyminisztérium politikai osztályá
nak vezetőjével együtt elhagyta Bécset, hogy sze
mélyesen fogadhassa a Budapestre érkező olasz 
külügyminisztert.

A  m a g y a r  h a tá ro n .

A fellobogózott hegyeshalmi vasúti állomá
son több mint kétezer ember jelent meg Ciano 
gróf és kísérete fogadására. A fogadásra megje
lent küldöttségek élén ott volt Radocsay László 
dr főispán is.

Az olasz külügyminiszter külőnvonata a 
Marcia Reale hangja mellett érkezett be a pálya
udvarra. A vasutas zenekar játéka közben szállott 
le kocsijáról Ciano gróf külügyminiszter. Felesége, 
aki még aludt, nem szállott le a határállomáson. 
Ciano grófot Radocsay László főispán köszöntötte 
a magyar kormány nevében. Ciano gróf válaszá
ban Mussolini szívélyes üdvözletét tolmácsolta 
Magyarországnak. Ezután Polniczky Lipót főszolga
bíró csokrot nyújtott át a grófné számára. Ciano 
gróf a Giovinezza hangjai mellett ellépett a front
harcosok, a leventék és a Turul Szövetség dísz
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százada előtt, majd felszállt kocsijába és a külön
vonat 10 óra 37 perckor dörgő éljénzés és 
huj-huj hajrázás közepette hagyta el a hegyes
halmi állomást.

L e lk e s  ü n n e p lé s  G y ő rb e n .

A győri állomáson megismétlődött a lelkes 
ünneplés. A többezer főnyi közönség elölt cser
készek, leventék és iskolás növendékek álltak sor
falat. Az előkelőségek között megjelent Breyer 
István győri püspök, Spáth Gyula polgármester, 
a helyőrség tisztikarának küldöttsége élén Ma- 
therny Ödön tábornok, állomásparancsnok.

A különvonat 11 óra hét perckor gördült be 
a győri állomásra, miközben a katonai zenekar a 
Giovinezzát játszotta. Viharos éljenzéssel és ev- 
viva kiáltással fogadta a közönség a vonatot. 
Ciano gróf és felesége a kocsi ajtajában moso
lyogva köszönte meg az ünneplést. Az olasz kül
ügyminiszter ezután leszállt a kocsiból és ekkor 
Spáth Gyula polgármester olasz nyelven köszön
tötte. A győri MANSz nevében Polgár Júlia ta
nárnő ugyancsak olasznyelvü beszédben köszön
tötte Ciano gróf feleségét.

A közönség viharos éljenzése közben köszönte 
meg Ciano gróf az üdvözlést. A vonat a közön
ség „Evviva Duce, Evviva Mussolini!" kiáltásai 
közben hagyta el a győri pályaudvart.

B u d a p e s t  k a p u já b a n .
A magyar és olasz nemzetiszínű zászlókkal 

feldíszített kelenföldi pályaudvarra 12 óra 56 perc
kor futott be Ciano olasz külügyminiszter vonata. 
A nagyszámú közönség lelkes éljenzéssel, kendőt 
és kalapot lobogtatva fogadta a vendégeket. Az 
olasz külügyminiszter és felesége fogadására meg
jelent a pályaudvaron Preszly Elemér dr m. kir. 
titkos tanácsos, Pest vármegye főispánja és Er
délyi Lóránd dr alispán. Mindketten felszálltak 
az olasz külügyminiszter különkocsijába s Preszly 
Elemér dr Pest vármegye nevében üdvözölte Ci
ano grófot, feleségének pedig piros rózsacsokrot 
nyújtott át.

Egy percnyi várakozás után a pályaudvaron tar
tózkodó nagyszámú közönség lelkes éljenzése köz
ben tovább indult a vonat. A vasútvonal mentén lévő 
gyárak munkásai és tisztviselői a gyárak udvarain 
csoportosulva és az ablakokból integettek zászlócs
kákkal az elrobogó vonat felé s a villák és bér
házak lakói is zászlócskákkal és éljenzéssel üd
vözölték a külföldi vendégeket. Sokhelyütt felsora
koztak a pályatest mellett a közeli elemi iskolák 
növendékei s hatalmas „Evviva Mussolini!" fel
iratú vászontáblát tartva, harsány éljenzéssel kö
szöntötték a vonatot.

Ciano gróf olasz külügyminiszter és kísére
tének tagjai, valamint a veleérkező olasz újság
írók is, akik Becsből még polgári ruhában indul
tak el, útközben mind átöltöztek a fasiszta milicia 
fekete egyenruhájába.

F é n y e s  f o g a d ta tá s  a  K e le ti  p á ly a u d v a r o n .

Ciano gróf külügyminiszter feleségével, Musso
lini Eddával és kíséretével 13 óra 11 perckor ér

kezett a Keleti-pályaudvarra. A Keleti-pályaudvar 
udvari várótermében, amelyet nemrégen restaurál
tak, ünnepélyes fogadtatás volt. Á pályaudvar 
zászlódíszben pompázott, a váróteremben örök
zöld növények között vörös és fehér ciklámenbok
rok pompáztak, a magyar és olasz nemzeti szí
neknek megfelelően.

Az udvari váróteremhez vezető folyosón az 
Erzsébet-nöiskola leánygimnázium növendékei so
rakoztak fel magyar ruhában. A növendékek közül 
Dévényi Edit hatalmas árvalányhajas magyarcsok
rot tartott kezében, az olasz külügyminiszter fele
sége számára.

A fényárban úszó udvari váróteremben gyü
lekeztek az olasz külügyminiszter fogadására a 
hivatalos előkelőségek.

Az udvari váróterem ajtajában két meggypi
ros diszruhás hajdú állott, az egyik Darányi Kál
mán miniszterelnöknek vörös és fehér rózsákból, 
a másik Kánya Kálmán külügyminiszter bordóvö
rös rózsákból készült hatalmas csokrát tartotta, 
mind a kettőt nemzetiszínü szalag díszítette.

A bécsi gyorsvonat menetrendszerű pontos
sággal futott be a pályaudvarra, s az olasz vasu
tak termeskocsija pontosan az udvari váróterem 
előtt állott meg.

Mussolini Edda, Ciano gróf bájos, fiatal fele
sége lépett le először a kocsiról.

„Isten  h o z ta  a  n a g y  D u c e  le á n y á t. “
Darányi Kálmán miniszterelnök, majd Ká

nya Kálmán külügyminiszter kézcsókkal köszön
tötték Ciano grófnét és átnyújtották neki a két 
rózsacsokrot. Ciano gróf külügyminisztert üdvö
zölte ezután Darányi miniszterelnök és Kánya 
külügyminiszter és bemutatták neki a fogadására 
megjelent előkelőségeket, Ciano gróf viszont kí
séretének tagjait mutatta be a miniszterelnöknek 
és a külügyminiszternek.

Az üdvözlések után Ciano gróf Darányi mi
niszterelnök és Kánya külügyminiszter között fele
ségével együtt az udvari váróterembe lépett, ahol 
a jelenlévők lelkes éljenzéssel fogadták. Darányi 
miniszterelnök bemutatta gróf Ciano külügyminisz
ternek és feleségének Ivády Bélát, a Nemzeti Egy
séges Pártnak országos elnökét, Ciano gróf üd
vözölte a képviselőket, majd az olasz követség és 
az olasz fascio üdvözlését fogadta, közvetlen utána 
pedig az osztrák követség tagjai köszöntöiték.

Ciano gróf és felesége ezután a kijárat felé 
indult. Amint a sorfalat álló magyarruhás leányok 
közé léptek, Dévényi Edit előlépett és átnyújtva 
árvalányhajas csokrát az olasz külügyminiszter fele
ségének, olasz nyelven a következő beszéddel 
üdvözölte:

— Grófnő, magyar szívünk minden szerete- 
tével tolmácsolom a budapesti tanulóifjúság első 
üdvözletét excellenciádnak, aki elsöizben tisztel 
meg magas látogatásával.

— Isten hozta a szent magyar földre, amely 
a nagy olasz föld édestestvére és legyen ez a 
látogatás, ez a megtisztelő kitüntetés az olasz
magyar testvériség és barátság újabb és inélysé-
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ges megerősítő megújítása népeink java és békéje 
érdekében. Isten hozta Itália szülöttjét, a nagy 
Duce leányát, aki nekünk is „Duce" és „barát." 
Isten hozta a neves miniszter hitvesét, aki Magyar- 
országnak, imádott magyar hazánknak, megcson
kított nemzetünknek igazságot fog hozni.

— Kérjük, szeressen testvérként és fogadja 
őszinte szeretettel e magyar virágot, melynek mind
egyike a magyar nemzet mélységes szeretetének 
és hálájának őszinte kifejezője. Éljen Itália, éljen 
a Duce és a magyar-olasz testvériség!

Viharos éljenzés töltötte meg a termet, Ciano 
grófné meghatva vette át a virágcsokrot és jobb
ról is és balról is megcsókolta arcán Dévényi 
Editet.

Amikor Ciano gróf és felesége Darányi mi
niszterelnökkel és Kánya külügyminiszterrel együtt 
megjelent a kijáratnál, a pályaudvar előtti térsé
gen feketéllö tömeg szűnni nem akaró ünneplés
sel fogadta. A zenekar az olasz himnuszt játszotta. 
Felhajtottak a gépkocsik. A menetet Ferenczy Ti
bor főkapitány kocsija nyitotta meg. A második 
kocsiban foglalt helyet Ciano gróf Darányi minisz
terelnökkel, a következőben Ciano grófné Kánya 
Kálmán külügyminiszterrel, majd Colonna olasz 
követ Villani Frigyes báróval.

A menet ezután az állandóan éljenező tömeg 
sorfala közben megindult a Dunapalota szállóba.

S z á z e z e r f ö n y i  ü n n e p lő  tö m e g  n z  ú tvo n a la k o n .

A magyar főváros ünnepi díszben várta a 
Budapestre érkező külügyminisztert és feleségét. 
Ragyogó napsütésben fürdött a főváros, amelynek 
minden egyes házán nemzetiszínű zászlót lenge
tett a szél.

A Baross-teret környékező házakat és a 
Keleti-pályaudvar érkezési-oldalát zöld-feliér-piros 
és piros-fehér-zöld szinü drapériákkal borították. 
Már a kora délelőtti órákban megindult a népára
dat a Keleti pályaudvar környékére és sokszázezer- 
fönyi közönség helyezkedett el a Rákóczi-úton, az 
Oktogonon, az Andrási-úton, a Gróf Tisza István- 
utcán, a Ferenc József-tér környékén, továbbá a 
Dunapalota előtt, végig a korzón.

A Keleti-pályaudvar előtt katonai díszszázad 
vonult fel. A katonai díszszázad mellett sorakoz
tak fel díszruhájukban a frontharcos-századok, a 
HONSz küldöttsége, a leventék, a Turul-ifjúság, 
a cserkész-alakulatok, a MOVE díszruhás sza
kasza és a Revíziós Liga tagegyesületei. A Keleti
pályaudvar érkezési oldalának "árkádjai előtt a bu
dapesti olasz fascio fekete díszruhás tagjai álltak 
zászlók alatt, Pignatelli herceg vezetésével. Velük 
egysorban sorakoztak szintén díszruhájukban a kis 
olasz balillák.

A Rákóczi-úton a vasutasok, az Erzsébet-kör- 
úttól az Oktogonig a középiskolák növendékei áll
tak sorfalat. A tanulók kezében magyar és olasz 
nemzetiszínü zászlócskák voltak.

A Dunapalota előtt, szemben a szálloda er
kélyével helyezkedtek el a Hungária, a Turul, az 
Emericana és a Szent István Bajtársi Egyesület
ben tömörült ifjúság, a Protestáns Diákszövetség

tagjai, továbbá a MEFHOSz tagegyesületei. Végig 
az egész útvonalon zenekarok helyezkedtek el, a 
Dunapalota terrasza előtt pedig a rendőrzenekar.

Néhány perccel félkettő óra előtt lépett ki a 
Keleti-pályaudvar udvari fogadóterméböl Ciano 
gróf külügyminiszter feleségével és Darányi Kál
mán miniszterelnökkel. Ebben a pillanatban a Ba- 
ross-téren elhelyezkedett sokezerfőnyi közönség 
egetverő éljenzésben tört ki, a zászlókat meghaj
tották, majd a katonazenekar az olasz királyi Him
nuszt intonálta. Ciano gróf olasz külügyminiszter 
Darányi Kálmán miniszterelnök kíséretében ezután 
elvonult a katonai díszszázad előtt, mialatt a ka
tonazenekar a Giovinezzát, majd a magyar Him
nuszt intonálta. A közönség kalaplevéve, szűnni 
alig akaró éljenzéssel ünnepelte az olasz nemzet 
kiküldötteit.

V ih aros ü n n e p lé s  a  D u n a p a lo tá n á l .

Az útvonalon elhelyezkedett százezerfőnyi kö
zönség ugyancsak óriási lelkesedéssel, viharos él
jenzéssel tüntetett az olasz vendégek mellett.

A Dunapalota bejáratánál Marenchich Ottó 
vezérigazgató üdvözölte a magas vendégeket aki
ket Darányi Kálmán miniszterelnök és Kánya Kál
mán külügyminiszter az előcsarnokig kisért. Az 
előcsarnokba lépő vendégeket cigányzenekar fo
gadta és Ciano gróf feleségével és kíséretével a 
Giovinezza hangjai mellett vonultak fel az első 
emeletre, majd a szálló terraszára léptek. Amikor 
az olasz külügyminiszternek és feleségének alakja 
megjelent a terraszon, az Eötvös-téren elhelyezke
dett közönség újból viharosan ünnepelte az olasz 
vendégeket.

A három párka.
(A  lii tr e g e  s z e r in t  a  P á r k á k  a z  e m b e r i so r so k  

f e le t t  m e s te rk e d ő , tú lv i lá g i  lé n yek , k ik  n ő te s tv é re k 
k é n t e lk é p z e lv e  a  k ü lö n b ö z ő  s o r s o k a t  e g y m á s  k e 
z é b ő l  v é v e  á t, h o l ö s s z e s z ö v ik , h o l s z é tv á g já k .)  

A tr o p o s :  Fonásra hívtak meg ez egyszer
Engem a legidősebbet 
Az élet gyenge fonálihoz.
Bajt ád ez, gondot még többet.
A legfinomabb kendert vettem 
Részetekre, hajlékonyai,
Hogy simán, helyesen peregjen, 
Ügyes ujjaitok alatt,
Hogyha táncban, mulatságban 
Kedvetek magasra hág,
Gondoljatok e fonálra 
Milyen könnyen széjjel száll.

K lo th o :  Lám ez utóbbi napokban
Bízták rám ezt az ollót,
Mert öregünk összevagdalt 
Sok-sok vágni nem valót. 
Használhatatlan ringgyel-ronggyal 
Ide-oda vesződött,
Míg ollója sírt nem vága 
Legszebb remények között.
De még ifjú korom folytán 
Én is százszor tévedtem,
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Most magam, hogy féken tartsam, 
Ollóm tokba rejtettem.
Szívesen elvesztegelek,
Kedvem telik e helyen,
Ti, kik szabadon mozogtok, 
Tovább törtök szüntelen.

L a c h e s is :  Csak én bírok itt értelemmel,
Rám a rendezés jutott;
A módszerem mindig él, de 
Túl még sohasem futott.
Szál érkezik, áspálódik,
Mindnek megadom útját,
Egyik se fog túlcsapódni,
Mindet körben húzom át. 
Feletkezném meg csak egyszer, 
Bajba jutna a világ,
Órák mennek, évek múlnak, 
Szövők kezén az istráng.

Kosztolányi Dezső meghalt.
Súlyos csapás érte a magyar kultúrát. Kosz

tolányi Dezső, a legnagyobb magyar költő meghalt.
A hír mindenütt mély és őszinte részvétet kel

tett, bár a csapás nem érte készületlenül az érte 
aggódókat. Három esztendővel ezelőtt betegedett 
meg és a halálos kór, amely megtámadta, még re
ményt sem adott a megmenekülésére.

Hozzátartozóin, rokonain kívül az egész ma
gyar közélet szorongó részvéttel kísérte a költő 
állapotáról szóló egyre szomorúbb híreket, míg végre 
a halál megváltotta szenvedéseitől.

A  k ö ltő  b e te g sé g e  é s  h a lá la . Kosztolányi Dezső
nek három esztendővel ezelőtt foghúsdaganata támadt 
amelyet több operáció után Adám tanár pusztított 
ki végleg s ekkor úgy látszott, hogy a költő meg
gyógyult. Sajnos néhány hónap múlva nyakmirigyei 
megduzzadtak s akkor az orvosok már tudták, hogy 
az első daganatnak már áttételei támadtak a testben. 
Az első daganat ugyanis rákos volt.

Rádium-besugárzásnak vetették alá Stockholm
ban is, itthon is. Átmeneti javulások után került sor 
a harmadik besugárzásra ez év kezdetén, de ez a 
harmadik besugárzás már semmit sem segített, a 
daganat nem fejlődött vissza, haldoklásokat és nye- 
lési nehézségeket okozott. Újabb műtétre kellett 
elszánni magukat az orvosoknak. Hauber László dr 
főorvos három műtéttel a nyakdaganatot eltávolította 
ugyan, de a műtét területén szövetelhalások kelet
keztek, amik ráterjedtek a csontra és a gégeporcra 
is. Végül gégevizenyö lépett fel. Az Uj Szent János 
kórházban légcsőmetszést végeztek rajta. A halált 
gócos tüdőgyulladás idézte elő. Az orvosok hihe
tetlen energiával küzdöttek a költő életéért, vérát
ömlesztést végeztek rajta, injekciózták, a legkülön
bözőbb gyógykezelésben részesítették, hiába...

Három nap előtt váratlanul megjavult a költő 
közérzete, fel is kelt, de hétfőn múló rosszullét lépett 
fel, ami után megkönyebbülten fogadta feleségét és 
fiát, sőt beszélni is tudott.

— Meglátod, én meghalok — mondotta Hauber 
főorvosnak és többé már nem is tudott beszélni. 
Fejbólintással jelezte, hogy fájdalmai nincsenek.

Féltizenegy órakor agonizálni kezdett és tizenegy 
óra hat perckor megszűnt élni.

Utolsó percig eszméleténél volt. Halála per
cében is intett szemével, hogy megismer mindenkit 

É le te  é s  m u n k á s s á g a . Kosztolányi Dezső 1885 
március 29-én született Szabadkán.

Középiskoláit szülővárosában végezte, majd 
filozófiai tanulmányokat folytatott a budapesti egye
temen. Filozófiai tanulmányainak végeztével az új
ságírói pályára lépett. Munkatársa lett a Budapesti 
Naplónak, a Világnak, Uj Nemzedéknek és végűi 
a Pesti Hírlapnak. Dolgozott a Magyar Figyelőnek, 
A Hétnek és az Életnek, később pedig a Nyugat 
modern írói gárdájának sorába lépett.

1907-ben jelent meg első versciklusa: A „Négy 
fal között," 1908-ban jelent meg első elbeszélés- 
gyűjteménye „Boszorkányos esték" címmel. A kö
vetkező években fordítói tevékenységével tűnt ki.
1909- ben Maupassant verseinek fordítása, ugyaneb
ben az évben adta ki Moüére „Szeleburdi" című 
vígjátékát magyarul. Több Wilde-drámát fordított.
1910- ben jelent meg egyik leghíresebb verskötete: 
„A szegény kisgyermek panaszai," 1911-ben adta 
ki „Bolondok" című elbeszéléseit, „Béla, a buta" 
című kötetét és a „Lótuszevök" című mesejátékát. 
Elbeszélései 1913-ban németül is megjelentek „Die 
magische Laterne" címmel. Több Byron-fordítás 
után „Kain" és „A rossz orvos" című elbeszélései 
valamint Kenyér és bor, Mák és Máglya verskötetei 
jelzik tevékeny munkásságát. Ezek után írta a nagy
sikerű „Véres Költő" című történeti regényét. Ezt a 
regényét a Magyar Tudományos Akadémia a Pé- 
czely-díjjal tüntette ki. Költői pályafutásának egyik 
legjelentősebb állomása „A bús férfi panaszai" 
című verskötetének megjelenése 1924-ben. Ebben 
az évben írta a „Pacsirta" című regényét, a követ
kező évben az „Aranysárkányt" és 1926-ban az 
„Édes Annát," amelyet filmre is feldolgoztak. Le
fordította Shakespeare „Téli rege" című tragédiáját, 
1928-ban „Meztelenül" címmel szabad verseket 
adott ki. írói pályájának további állomásai: Kínai 
és japán versek 1931, Esti Kornél 1933, Bölcsőtől 
a koporsóig 1934, 1935-ben megjelentek Össze
gyűjtött költeményei, amelyekkel elnyerte a Tudo
mányos Akadémia Weisz Fülöp-diját.

Hajnali részegség.
Kosztolányi Dezső. •}•

(A k ö ltő  legu to lsó  verseiből.)

Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád.
Múlt éjszaka háromkor abbahagytam a munkát. 
Le is feküdtem. Ám a gép az agyban 
zörgött tovább, kattogva-zúgva nagyban, 
csak forgolódtam dühösen az ágyon, 
nem jött az álom.
Hívtam pedig, így és úgy, balga szókkal, 
százig olvasva és mérges altatókkal.
Az, amit írtam lázasan meredt rám.
Még más egyéb is. A fekete „Minden."
Hát fölkelek, nem bánom az egészet, 
sétálgatok szobámba le-föl, ingben, 
köröttem a családi fészek, 
a szájakon lágy, álombéli mézek



176 B I Z A L O M

s amint botorkálok itt, mint a részeg 
az ablakon kinézek.
Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam?
Te ismered a házam,
s ha emlékezni tudsz a
hálószobámra, azt is tudhatod,
milyen szegényes, elhagyott
ilyenkor innen a Logody utca,
ahol lakom.
Tárt otthonokba látsz az ablakon.
Az emberek feldöntve és vakon 
vízszintesen feküsznek, 
s megforduló szemük kacsintva néz szét, 
ködébe csalván csillogó eszüknek, 
mert a mindennapos agyvérszegénység 
borult reájuk.
Melletük a cipőjük, a ruhájuk
és ők a szobába zárva, mint dobozba,
melyet ébren szépítenek álmodozva,
de — mondhatom — ha így reámeredhetsz,
minden lakás olyan, akár a ketrec,
Egy keltöóra átkegyeg a csendből, 
sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, 
és az alvóra szól
harsány riaszti: „ébredj a valóra."
A ház is alszik, holtan és bután, 
mint majd száz év után, 
ha össze omlik, gyom virít alóla 
s nem sejti senki róla, 
hogy otthonunk volt é vagy állat óla.
De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, 
valami tiszta, fényes nagyszerűség, 
reszketve és szilárdul, mint a hűség.
Az égbolt,
egészen úgy, mint hajdanába rég volt, 
mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, 
s a csillagok
lélekző lelke csöndesen ragyog 
a langyos őszi 
éjjelbe, mely hideget előzi, 
kimondhatatlan messze s odaát, 
ők, akik nézték Hannibál hadát 
s most néznek engem, aki ide estem 
és állok egy ablakba, Budapesten.
Én nem tudom mi történt vélem akkor, 
de úgy rémlet, egy szárny suhant felettem 
s felém hajol az, amint eltemettem 
rég, a gyerekkor.
Olyan sokáig
bámultam az égbolt gazdag csodáit, 
hogy már pirkadt is keleten s a szélben 
a csillagok szikrázva, észrevétlen 
meg-megiibegtek és távolba roppant 
fénycsóva lobbant, 
egy mennyei kastély kapuja tárult, 
körötte láng gyűlt, 
valami rebbent,
oszolni kezdett a vendégsereg fent, 
a hajnali homály mély 
árnyékai közé lengett a báléj, 
künn az előcsarnok fényárban úszott,

a házigazda a lépcsőn búcsúzott, 
előkelő úr, az ég óriása, 
a bálterem hatalmas glóriása, 
a mozgás riadt csillingelés, csodás, 
halk női suttogás,
mint amikor már vége van a bálnak, 
s a kapusok kocsikért kiabálnak.
Egy csipkefátyol 
látszott, amint távol 
homályból
gyémántosan aláfolyt, 
egy messze kéklő, 
pazar belépő,
melyet magára ölt egy drága, szép nő 
és rajta egy ékkő, 
behintve fénnyel ezt a tiszta békét, 
vagy tán egy angyal, aki szűzi 
szép mozdulattal csillogó fejékét 
hajába tűzi,
és az álomnál csendesebben 
egy arra ringó, 
könnyűcske hintó 
mélyébe lebben
s tovább robog kacér mosollyal ebben, 
aztán amíg vad paripái futnak 
a farsangosan lángoló tejútnak, 
arany konfetti-záporba sok száz 
bazár között, patkójuk fölsziporkáz.
Szájtátva álltam
s a boldogságtól föl-fölkiabáltam, 
az égbe bál van, minden este bál van 
és most világit föl értelme ennek 
a régi, nagy titoknak, hogy a mennynek 
tündérei hajnalba hazamennek, 
fényes kőrútjain a végtelennek.
Virradatig
maradtam így és csak bámultam addig.
Egyszer szóltam: hát te mit kerestél
ezen a földön, mily kopott regéket,
miféle rabságba estél,
mily kézirat volt fontosabb tenéked,
hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél
és annyi rest éj
s csak most tűnik szemedbe ez az estély? 
Ötven
jaj, ötven éve — szívem visszadöbben, 
halottjaim is itt-ott egyre többen — 
már ötven éve tündököl fölöttem 
ez a sok élő, fényes égi szomszéd, 
ki, hogy könnyem mint morzsolom szét. 
Szóval bevallom néked, megtörötten 
földig hajoltam s mindazt megköszöntem.
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