
A „M arcia su Hóma66 
húszéves forduló jának ünneplésére  

hészül M ilánó
B a b o n a  é s  o r v o s t u d o m á n y

Azt hihetnénk, hogy manapság a 
természettudományok valóban csodás 
uj felfedezései mellett a babona tért 
vesztett A babona azonban ma is él, 
még a társadalom magasabb rétegei
ben is. Igaz, hogy most már nincs ak
kora hatalma,. nem idéz elő oly bor
zalmakat, mint valaha, de bajt és fő
leg egészségügyi károkat ma is okoz. 
Németország kénytelen volt nemrég 
külön rendelettel betiltani a mindin
kább elharapódzó „gyógyimádkozást“. 
Nálunk pedig újabban több vidéki, or
vosi kamara feliratot intézett a kor
mányhoz, erélyesebb intézkedéseket 
kérve a babonás k u rv z s lá s o k  ellen.

B abona  m in d e n  o ly a n  h it, a m e ly  a 
m a g a  ko rá n a k  m eg fe le lő  va llá si és t u 
d o m á n yo s fe lfo g á ssa l n e m  igazo lha tó . 
Az ókori kuruzslásokat ezért volta
képpen nem is lehet babonának minő
síteni. Akkoriban a legkomolyabban 
hitték, hogy a földi jelenségek egyes 
csoportjait külön istenségek igazgat-' 
ják. S zo k ra te sz t azért Ítélték halálra, 
mert ebben kételkedni mert. Termé
szetes, hogy igyekeztek ezeknek a ha
talmasságoknak a kegyét fo g a d a lm a k 
ka l, különféle — olykor véres — ál
dozatokkal megnyerni és igyekeztek 
utasításaikat követni, amelyeket hitük 
szerint je le k b e n  és á lo m k é p e k b e n  kül
denek az emberekhez. Ezért minden 
fontosabb elhatározás, utazás, gyógy- 
eljárás, hadművelet előtt csillagjósok
hoz és álomfejtőkhöz fordultak.

Hittek valami az istenek és az em
berek közötti lényekben is: a d é m o 
n o kb a n , akiknek nincs jobb dolguk, 
mint a Föld lakóinak büntetése, meg- 
betegitése, zaklatása. Ezek ellen ta
lizmánokkal, amulettekkel, varázsigék
kel, furcsa taglejtésekkel védekeztek.

Mindez nagyrészben ma is divatban 
van. Az akkori viszonyok között ez 
nem is volt babona.

A kereszténység elsöpörte az ókor 
isteneit, de a gonosz szellemekben 
való Ilit még sokáig fennmaradt hi
vatalosan is. A középkori templom- 
tornyokon látható esodaszörny-szob- 
rocskák kiűzött démonokat jelképez
nek. Boszorkányógetés — a babonák 
egyik legszomorubb hajtása — Né
metországban 1711-ben, Ausztriában 
1740-ben volt utoljára.

A természettudományok haladásá
val a babona is tudományos mezt öl
tött. A XVIII. század végén Mesmer 
kitalálta a d e le je s  g yó g ym ó d o t. Ele
inte mágnessel, később puszta kéz
vétellel csodakurákat végzett. Bé
cset, ahol működését megkezdte, csak
hamar el kellett hagynia. Ekkor Pá
risi hozta lázba. Végül egy kiváló tu
dósokból {Lavoisier, Franklin Benja
min) álló bizottság kimutatta „elméle
tének“ tarihatalanságát. Még ma is 
működnek különféle „ m a g n e to ip a th "- 
ok, sőt újabban még úgynevezett 
„ o d -g yó g y ító k“ is. Miként a főid de- 
iejessége az északi fényt, ugyanúgy 
az „állati m a g n e tiz m u s“ szerintük 
od-okat termel, vagyis kórjelző és 
gyógyító fényjeleket, amelyek külön 
odoszkoppal megfigyelhetők.

Hatalmas, csaknem az egész föld
kerekségre kiterjedő lelkijárványt in
dított meg 1848-ban az. amerikai Fox- 
esalád: a spiritizmust. Elgondolásuk 
szerint a sokfajta szellem kétféle mó
don lép velünk érintkezésbe: szellemi 
(beszéd, Írás, rajz) és fizikai megnyil
vánulásokban (tárgyak elmozdítása, 
asztalláncoltatás, materializáció). 
Megállapítható, hogy ezektől a szel
lemektől még eddig Soha semmiféle 
följegyzésre méltó nyilatkozatot nem 
lehetett nyerni, még annyit sem, 
amennyi a dodonai jósda szellemes 
mondásaiból fennmaradt.

Az okkult tudományok még sokfé
lével foglalkoznak: gondolatolvasás
sal, gondolatátvitellel, távolbaérzés- 
sel, tisztánlátással, stb. Mindezekről 
már K a n t megsemmisítő ítéletet mon
dott, midőn a léleklátó S v e d e n b o rg  
művéről megállapította: nyolc vastag 
kötet tele értelmetlenséggel. A va
rázsvesszőjósoknál ellenőrző kísérle
tek kimutatták, hogy a néhány eset
ben valóban elért gyógyulás tisztán 
szuggesztióra vezethető vissza, a kór
jelzés helyessége viszont soha nem 
haladta meg az öt százalékot. Ez pe
dig megfelel a valószínűségi arány
nak. Ily sikert értek el akkor Is, ha — 
mindent a vak véletlenre bízva — az 
egyes kórisméket külön cédulákra 
írva, szekrénybe helyezték és a cédu
lákat sorsjáték módjára kis gyerme
kekkel kihúzatták. Egy hires varázs
vesszőjóssal esett meg a következő 
kis baleset: beküldötték neki egy szí
nésznek öt különböző szerepében ké
szült fényképét és ő — külön . sze
mélyt véve — mindegyikről más-más 
betegséget állapított meg.

Nálunk a babona általánosságban 
csak egyszerű alakokban dívik. Nem 
is ezekben áll a babona főveszedelme, 
hanem inkább abban, hogy sokszor 
miatta mulasztják el azt a drága időt, 
amikor az orvostudomány, a betegsé
get még könnyen és biztosan meg
gyógyíthatta volna.

Éppen ezért szükséges a babona- 
elleni küzdelem, a n a g y k ö zö n sé g  mi
nél szélesebbkörü felvilágosítása. Pél
daadó szolgálatot teljesít ezen a té
ren az Egészségügyi M u ze u m  nép
szerű előadásaival és tanulságos áb
rázolásaival, ahol a babonás népi 
gyógymódokat külön osztály mutatja 
be. Nagyon megszívlelendő az a gon
dolat is, hogy a népiskolák tantervé
be az egészségtan minél behatóbb ok
tatását is be kell iktatni.

( f  Pf*ti Hírlap 1943 okt. 24. szombat Korunkban a lélektan Is csodásán 
fejlődött, de még messze van' attól, 
hogy mindenre magyarázatot találjon. 
A szu g g esz tio , a  h ip n ó z is , a  tu d a t
a la tti még ki nem aknázott terület és 
bizonyára vannak még egyéb eddig 
még rejtett lelki vonatkozások is. De 
igazi haladás és egyúttal a babonák 
eloszlatása nem várható fa n ta s z t ik u s  
á ltu d o m á n y o k tó l, sem tu d o m á n y o s  
m isz tic izm u s tó l, amelyet egyesek új
ból feltámasztani igyekeznek, hanem 
egyedül a tudományos kutatástól,

Dr. R. I.

M a g y a r  h ő sö k
A magyar páncélos fegyvernemnek 

szerzett dicsőséget a Don mentén lefolyt 
harcok során nemes sárbogárdi vitéz 
Mészöly Géza százados, az egyik honvéd 
harckocsiezred századparancsnoka. 1942 
szeptember 10-én harcköcsiszázadával 
bátran előretört és rövidesen négy el- 
lenséges páncélos jármüvet semmisített 
meg. Ezzel lehetővé tette, hogy az álr 
tala ütött résen át a mögötte előrenyo
muló német csapatok birtokukba vehes
sék Storozsevbje község déli részét. ■— 
Példás bátorsága és körültekintő vezeté
se méltán szerezte meg számára elöljá
rói, valamint a szövetséges hadsereg 
tisztjeinek teljes elismerését.

A főzSláda
A kenyerkersső asszonynak min

dig nehéz volt a sora. Míg a dol
gozó. férfi munkája elvégzése Után ké
nyelmesen leül, újságot olvas, addig 
a dolgozó asszony hozzáfog a házi
munkához. Már mielőtt munkába 
megy, elkészíti az egész családnak a 
reggelit, nagyjából kitakarít, félig 
megfőzi az ebédet és vacsorát,' azután 
munkába rohan. Mindig siet, mindig 
cipel, mindig tele van gonddal. Ami
kor este holtfáradtan hazaér, főz, té
rit, mosogat, újra takarít, harisnyát 
töm, foltoz és e z  íg y  megy rogyásig. 
Még rendes időkben is igy volt ez, 
amikor a bevásárlás nem okozott gon
dot és „gyors ebédeket" lehetett főz
ni. Hát még ma, amikor külön sze
mélyre van szükség, aki a jegyeket 
figyelemmel kíséri, mit mikor, hol le
het kapni és aki ráér várni.

Éppen ezért nem árt, ha a dolgozó 
asszonyok, akiknek száma napról-nap- 
ra nő, megismerkednek a hőpalack, 
vagy étel-hőtároló kezdetleges ősével, 
a főzőládával, amely valóságos áldás 
manapság, amikor idővel, tüzelővel ta
karékoskodni kell.

A főzőláda nem más', mint egy na
gyon jól záródó faláda, amelybe két, 
fedővel jól lezárt fazék kényelmesen 
belefér. A ládát szecskával, fürészpor- 
ral, szénával vagy szalmával úgy bé
leljük ki, hogy a két fazék helye ki
maradjon, vagyis hogy a fazekakat a 
helyükre könnyen beilleszthessük. Ezt 
úgy csináljuk, hogy a két fazekat be- 
leállitjuk a ládába és körültömjük a 
szigetelőanyaggal. Ezután még egy 
vászonpárnát is készítünk, azt ugyan
csak megtöltjük szecskával, fürészpor- 
ral stb. és ezt ráhelyezzük a fazekak
ra, mielőtt a ládát lezárjuk.

Szárazbabot, sárgaborsót, lencsét, 
káposztát, pörköltet, húslevest leves- 
hussal, párolt húst stb. reggel felfő
zünk és ha már jól forrt egy Ideig, 
állítsuk bele a fazekakat a főzőládába, 
zárjuk le őket jó szorosan fedővel, te
gyük a tetejükre a kis párnát és zár
juk le a íőzőláda fedelét. Még jobb, 
ha a fazekak alá a ládába még egy- 
egy forró téglát teszünk.

A gőzben, jól elszigetelve, az étel 
továbbpuhu! és amikor az asszony ha
zajön, az étel kész, forró, esetleg csak 
be kell még rántani és ízesíteni.

Ez az elkészítési mód természetesen 
csak lassan fövő ételeknél alkalmaz
ható, mert pl. a burgonya a főzöládá- 
ban kásává fő, viszont a zöldfőzelé
kek vitamintartalma a főzőládában, a 
hosszú ideig tartó gőzölés következ
tében nagyon szenved.

Mindenki elkészítheti otthon kevés 
költséggel ezt a nagyon ügyes főző se
gédeszközt, ha pedig egy kis Iádét ké- 
szit el ugyanígy, akkor az ételt mun
kahelyére melegen is elviheti. Egyre 
nagyon vigyázzunk, a szénát, szalmát, 
szecskát vagy fűrészport gyakran kell 
cserélni, nehogy szaga legyen.

Segíts magadon, az Isten is meg» 
segít — mondja a közmondás. — Sür
gősen módosítani kellene ezt most igy: 
„Segítsünk egymáson és az Isten Is 
megsegít“, mert manapság csak úgy 
tudunk boldogulni, ha ott segítünk 
egymáson, ahol tudunk és ötleteink
kel és bevált módszereinkkel egymás 
segítségére sietünk.

Hajdú Ernőn*.

Milánó, (A  P e s ti H írla p  k ik ü ld ö tt  
tu d ó s ító já tó l.) A „Galleria“ hatalmas 
ivei alatt hömpölyögve árad a soka
ság . . .  A z  olasz városok jellemző 
modern „Foruxn“-ai az úgynevezett 
„Galleria"-k, ahol a mindennapi élet 
pezsgő forgalmának a szive lüktet. De 
van ezeknek más gyakorlati rendelte
tésük is. Teszem fel: olykor az „örök
kék“ latin ég alatt is elered a zápor, 
s ilyenkor jó védelmet nyújtanak a 
„Galleria“ árkádjai. A római „Galle
ria"-1 a néphumor is nevezte találóan 
„Róma esernyőjének“ . . . Még job
ban illene ez a diszitő jelző a milá
nóira, nemcsak azért, mert az Alpe- 
sek alján levő lombard fővárosban 
gyakrabban esik az eső. mint lenn 
Rómában, hanem mert nagyobb és 
téresebb is.

A r é g i  é s  a s  u j  M i l á n ó
Milánó hatalmas arányaival és mo

dernségével lep meg elsősorban. Most 
van készülőiéiben a római uj „Ter- 
mini“-t is felülmúló uj milánói pá
lyaudvar. De a pályaudvar csak egyi
ke a modem épületeknek, amelyek 
Milánó mai arcát kialakítják. A via 
Alessandro Manzoni közelében a „Po- 
polo d’Italia“ csaknem kész. Nove- 
cento-stilusu palotája messzire tün
dököl márványfehérségével. Itália 
mostanában megkezdődött harmadik 
háborús esztendejében sem állott meg 
a békés munka üteme.

Az ünnepségek elmúltával körül is 
nézhetünk a városban, amelyet mo
dernsége mellett általában „csu£“-nak 
is mondanak. Maga Orio Vérgani, a 
kitűnő milánói olasz iró is „Levar del 
sole“ (Napkelte) cinjü regényében ko
mor képet ad Milánóról. Igen, Milánó 
már nem dél és még nem észak, va
lahol a kettőnek a határán. A déli 
könnyedség, képzelet elegyedik el 
benne az északi komolysággal és a 
zártságra, gyakorlatiságra való törek-

Harmadosstályu temetés. A 
pap halkan mormol egy rövid 
imát, két szolga felkapja az 
egyszerű fakoporsót és gyorsan 
megindulnak a sírok között ve
zető akácoson. Szinte szaladva, 
hogy a kísérők — két fekete- 
rifhás, idősebb ur — alig tud
ják követni. Szitálva permete
zett az őszi eső és már alkony
ba borultak a simmering! dom
bok, mire behantolták a friss 
sirt S a két barát szótlanul bal
lagott vissza a városba. így 
temették el huszonhárom esz
tendővel ezelőtt a bécsi Zen- 
tralfriedhofban, szegényen, kol
dusmódra báró Mednyánszky 
Lászlót, a világhírű magyar 
festőt.

Műteremlakás egy bécsi bérház 
ötödik emeletén — tulajdonosa Klau
ber Gyula professzor, a századeleji 
Bécsnek egykor kedvelt festője —, ma 
megöregedett és el is felejtették kissé. 
Mednyánszky Lászlónak legjobb ba
rátja volt, életének utolsó éveiben, 
betegen és fáradtan hozzá menekült 
a nagy magyar művész. Itt ebben a 
műteremben zárta le szemeit örökre.
'Egy rozoga vaskályha mellett, két 

fakó szövetű karosszékben foglalunk 
helyet, az ősz Klauber professzor ci
garettát sodor és elgondolkozva fújja 
a füstöt.

— Hosszú évek után ön az első em
ber, aki szegény Laci után érdeklő
dik — kezdi. — Negyvenéves barát
ság fűzött minket egymáshoz. Nagy
bányán ismerkedtünk meg — azután 
Budapesten is egymás mellett volt a 
műtermünk a Vasváry Pál-utcában. 
Én később .állami ösztöndíjjal Mün
chenbe mentem, majd Becsben tele
pedtem le és végleg elszakádtam Ma
gyarországtól. Hosszas külföldi csa
vargás után Mednyánszky is az 
osztrák fővárosban állapodott meg. 
Fölelevenítettük a régi barátságot, 
öregen és fáradtan aztán idemenekült 
hozzám, feleségemmel együtt ápoltuk 
és itt Is halt meg a műterem melletti 
kis szobában. Nem ismerte a pénz ér
tékét. A házmestereinek például rend
szerint annyi kapupénzt adott, ameny- 
nyit éppen kivett a zsebéből. Néha 
tiz, néha húsz forintot és sokszor csak 
tiz fillért Boldog békeidők voltak ak
kor, mindnyájan könnyelműek vol
tunk egy kissé, bohémek, de Med
nyánszky vezetett mint ősbohém. 
Emlékszem, egyszer éjjel a Práterben 
sétálgattunk és egy részeg alak sze
gődött hozzánk. Valami kis alamizsnát 
kért. Mednyánszky tiz forintot vett 
elő a mellényzsebéből és átnyújtotta 
az elképedt csavargónak.' — „De Laci
kán) — mondom megütközve —, nem 
gondolod, hogy ez egy kicsit sok volt? 
Hisz ez az alak a legközelebbi kocs
mában elissza az egészet.“ Vállat 
vont: „Nem írhatom elő, hogy mit
csináljon a pénzzel“ — válaszolta 
nevetve.

Az öreg professzor szemei gyanúsan 
csillognak az üveg mögött. Láthatólag 
elérzékenyedik az emlékein, azután 
félig könnyezvé, félig mosolyogva 
folytatja:

— Sokszor furcsa ötletei voltak, néha 
még észté dők múlva is nevettünk 
rajtuk. Egyszer ellopták a zongorá
mat. Ne csodálkozzék rajta, ilyen is 
lehetséges. Magam is hanyag, bohém 
voltam akkoriban. A dolog úgy tör-

véssel. Magánál a Dómnál érezzük 
meg elsősorban ezt a rendszerető erőt 
s még valamit, ami ezt a XV. század
beli márványcsipkés remeket össz
hangba tudja hozni az előtte széttá
ruló térséggel, a modern környezettel.

Aki műemlékeket keres Milánóban, 
azt is megtalálja. A Dómon kívül a 
Loggia dei Mercanti-t, a középkori 
árucsarnokot, a Castello Sforzesco-t, 
Milánó egykori urainak, a Sforzák- 
nak a várát, a Saint’Ambrogio-t, 
szent Ambrusnak, Milánó védőszent
jének ősi templomát, a „chiesa Santa 
Maria della Grazie“-! Az ehhez tar
tozó kolostor refektóriumában van 
Leonardo híres freskója a „Cenacolo 
(Az utolsó vacsora), amely azonban a 
légoltalmi intézkedések következté
ben le van takarva. A régmúlt elrej
tőzik Milánóban, ki kell nyomozni, 
meg kell keresni. Egy-egy palota bel
sejében. igy a palazzo Marino-éban, 
ahol a podesta adott ünnepi fogadást, 
rövid időre felujult Milánó hajdani 
pompája Ott láttuk a drága, nehéz 
hímzésű gobelinekkel díszített nagy
teremben Milánó zászlóját szent 
Ambrussal, a városi darabontokat a 
Sforzák kígyós címerével.
M u s s o l i n i  s z e r k e s s t ő s é g i  

s z o b á j a
A z  idegen hódítások gyakran ütköz

tek bele í̂ilánó kapujába, s közben 
természetesen sok művészi érték’ is 
pusztult. Megszálló seregek nem egy
szer zúdultak végig rajta. A hires 
„Cinque Giornate“ emlékműve is azt 
hirdeti az egyik milánói piazzán, hogy 
öt napon át küzdött Milánó. Radetzky 
osztrákjaival. Innen északról indult 
el az „Italia Unita" eszméje és innen 
az olasz lélek mostani diadalmas 
uiiászületése.

Néhány nap múlva húszéves évfor-

tént, hogy a pianinómat be akartam 
cserélni egy nagyobb zongorára. Egyik 
tanítványom vállalkozott rá, hogy pár 
száz korona ráfizetéssel elintézi. Át
vette a pénzt, elszállította a pianinót 
és aztán nem jelentkezett Természe
tesen eleinte bosszankodtam rajta, de 
később beletörődtem. Nem volt más 
választás, hiszen csak nem adhatok' 
át a rendőrségnek egy fiatal művészt? 
Mikor Mednyánszky legközelebb ná
lam ebédelt, feleségem elpanaszolta 
neki a históriát. Csóválta a fejét, 
majd ebéd után rövidesen elköszönt 
azzal, hogy dolga van itt a szomszéd
ban, visszajövet majd még benéz. Egy 
óra múlva nevetve jött vissza. 
„Vettem nektek egy zongorát Mind
járt' hozzák“. Persze nem fogadtuk 
el, de az eset jellemző rá. Ilyen volt, 
ha történetesen bankjegyek duzzasz
tották a tárcáját.

— Természetesen nem volt mindig 
pénze és a dolgok értékét sem ismerte. 
Egy délelőtt izgatottan állított be 
hozzám: „Kérlek szépen, kölcsönöz
hetsz sürgősen öt forintot?“ — kér
dezte.— „Adhatok többet is ha kell.“
— „Nem, köszönöm, elég lesz — vála
szolta — csak egy frakkot1 akarok 
venni. Valami kegyelmes ur meghívott 
az estélyére és nincs frakkom." — 
„De Lacikám, öt forintért nem kapni 
frakkot!“ — „öt forintért nem kapni?"
— csodálkozott. — „De nem ám. Le
galább ötvénbe kerül!“ — „Sok pénz
— dünnyögte, azután kis tanakodás 
után igy szólt: — akkor légy szives 
csak két forintot adj táviratra, hogy 
lemondjak.“

Az öreg festő újabb cigarettát so
dort és halkan fölnevetett: --

— Ilyen volt Laci, de bocsásson meg, 
ön bizonyára mást vért tőlem, nem 
anekdotákat, pedig hígyje el, más
ként nem tudom" bemutatni az igazi 
Mednyánszky!

— Nem volt semmi különös pasz- 
sziója. Nem volt játékos természet, 
inni csak társaságban szokott, akkor 
is mértékkel. Rengeteget olvasott, 
rendkívül nagy kultúrájú, művelt 
ember volt és főleg sokat dolgozott. 
Gyakran naponta tizenhat órát. Azt 
kérdezné erre, mit csinált akkor a 
pénzével? Mondom, elfolyt a kezei 
között

— Azt mondják, zárkozott, különc 
ember volt. Idegenekkel szemben va
lóban rideg volt, különösen ha zavar
ták, de tudott megvesztegatően bájos 
is lenni, akár egy asszony. Furcsa öt
letei voltak, hogy távol tartsa magá
tól az embereket. Emlékszem, egyszer 
a kilencedik kerületben volt dolgom 
és felugrottam hozzá a műterembe. 
Csengetésemre kalapban és esernyő
vel nyitott ajtót. — „Kérlek, mondom, 
látom elmenőben vagy. Ne zavartasd 
magad! Majd, elkísérlek egy darabon.“
— Legyintett: „Dehogy. Nem megyek 
sehová. Elővigyázatból mindig igy 
nyitok ajtót, hátha kellemetlen ven
dég jön, annak aztán mondhatom, 
hogy éppen menni akartam.“ Abban 
a műteremben bizony nem is igen le
hetett volna vendégeket fogadni, el
képzelhetetlen rendetlenség uralko
dott ott. Bútorai egyáltalán nem vol
tak. c'sak egy dívány, amin aludt. A 
modellek címeit szénnel a falra je
gyezte, egyetlen asztalán: ételmara
dékok, szappan, borotva, festékes tu-

dulóját ünnepli Olaszország a „Marcfá 
su Roma“-nak, amikor 1922 október
28-án a feketeinges légiók bevonul
tak Rómába, Benito Mussolini átvette 
a kormányzást s ezzel a háború utáni. 
Olaszország belső ingatag és válság 
felé sodródó élete biztos alapokra ke
rült Az uj Itália elmúlt — munkában 
és alkotásokban gazdag — húsz évét 
fölösleges most elmondanom, csupán 
eszembe jut mindez, amint ott járunk 
a „Covo“-nak, a „Popolo d’Italia“ 
egykori szerkesztőségének a helyisé
geiben, ahol mindent úgy hagytak, 
ahogy volt . . .  A via Paolo da Can- 
nobion, egy Ids mellékutcában van az 
a külsőleg egyáltalán nem igényes, 
inkább megvénhedt, füstlepte, egy
szerű kétemeletes milánói bérház, 
ahol Mussolini az általa alapított 
Popolo d’Italiat szerkesztette.! Az ő 
pirosíapétás kicsi főszerkesztői dolgo
zószobájában is —, amely valójában 
inkább cella a méreteivel és igénytelen 
bútorzatával — minden ott maradt a 
régi helyén, ami a szobácskába fért. 
Sima Íróasztal, egyszerű nyitott polc, 
két szék, az ajtó felöli sarokban egy 
kis szeneskályha. A polc tetején tál
cán kávéfőző és feketekávés csésze, az 
íróasztalon mappa, telefonkészülék és 
egy — revolver, amelyet mindig ké
szenlétben kellett tartani az esetleges 
vörös rajtaütések miatt, aminthogy a 
szerkesztőséget is odalenn az udvaron 
— most is künn látható — szöges 
tírótsövény védte . . .  A szerkesztő
ségi szobák falán egykori aktuális 
plakátok, karikatúrák. Ezekből ki
tűnik, hogy a Popolo d’Italia és fő
szerkesztője: Benito Mussolini már a 
hivatalos olasz felfogástól eltérő uta
kon járt, meglátta és kifigurázta a 
nyugati szövetségesek ferdeségeit,. pe
dig még akkor nem tartottunk a pá- 
riskörnyéki békéknél, amelyeknek a 
tanulságai Olaszországra nézve is ke
serűek voltak. Ezekben a ’homályos, 
dísztelen és cigarettafüstös szerkesz
tőségi szobákban már akkor világo
sabban és messzebre láttak . . .

Mihály László.

busók hevertek tarka össze-visszásé g. 
ban, a sarokban pedig méteres magas
ságban fehérnemű halmaz. Mednyán
szky .elvből nem mosatott. Mindig uj 
fehérneműt vásárolt s a régit eldobta. 
A házmestere hordta el onnan az el
használt darabokat. Ruhája mindig 
cspk egy volt. Télen-nyáron valami 
szörnyű kukoricanadrágban járt és 
kopott fekete kabátban, a kalapjáról 
pedig költeményeket lehetett volna 
Írni. Erről különben van egy kitűnő 
anekdota. Velencében találkozott egy 
budapesti nagyiparos ismerősével, aki 
megütközve szemlélte Mednyánszky 
kopott, zsíros kalapját. „Igazán ve
hetne már magának egy uj kalapot 
báró ur“ — mondta neki. — „Minek?
— válaszolt Mednyánszky. — Nem is
mer engem itt senki." — Pár hét múlva 
újra találkoztak, ezúttal Budapesten. A 
festőn még mindig a rémes kalap. „De 
most már csak vesz egy uj kalapot?“
— kérdezte a gyáros. — „Dehogy ve- 
sze'k — mondja Mednyánszky meg
ütközve. — Minek? Ismer itt engem 
úgyis mindenki.“

Szenvedélyesen rosszul öltözködött. 
Együtt voltunk a fronton is a sajtó- 
hadiszálláson. Mindenki kétségbeesve 
nézte Mednyánszky fantasztikus 
egyenruháját, amelyhez hasonlót ki
tervezni is nehéz lett volna. A leg
különösebb az a több kilós kulcscsomó 
volt, amelyet spárgára akasztva, a 
nyakán hordott. Nagy hírneve volt 
már akkor, senki nem merte figyel
meztetni, de egyszer Höhn tábornok, 
a sajtóhadiszállás parancsnoka mégis 
elvesztette türelmét és rászólt: „Ked
ves báró, valami kis. figyelmet azért 
Igazán maga is fordíthatna a ruház
kodására.“ Mednyánszky udvariasan 
meghajolt: „Ahogy parancsolja tábor
nok ur. Holnapra minden rendben 
lesz.“ Másnap jelentkezett a parancs
noknál. „Most tessék megnézni“ — 
szólt diads’masan. A tábornok meg
nézte, elölről, hátúból, azután két
ségbeesve, kijelentette, hogy ő bizony 
nem lát semmi változást. A  báró ép
pen olyan rendetlen civil, mint tegnap 
volt. „Hát ez semmi?“ — kérdezte 
Mednyánszky a kulcsokra mutatva, 
amelyek ezúttal nem spárgán, hanem 
egy szép sárga cipömadzagon lógtak 
a nyakában. Höhn a körülötte állok 
hangos nevetése közben dühösen sar
kon fordult és szó nélkül faképnél 
hagyta. A féltett kincsek egykori 
műtermeinek kulcsai voltak, párizsi, 
római, londoni műtermeké, amelyek 
már régen nem voltak az övé, de kul
csait szenvedélyesen magánál hordta. 
A háború után súlyos vesebaja tá
madt, ami nagyon megkinozta. Szi
gorú étrendet kellett tartania, meg
kértem hát. költözzön hozzám, mert 
igy mégis könnyebben ápolhatom. A 
műterem mellett: kis szobában lakott, 
ha kedve volt dolgozott is néha, de 
természetesen nem nagyon ment igy 
a munka. Legszívesebben elhevert a 
szobájában, amelyet tréfásan matrác- 
sirnak nevezett Valóban az is volt. 
Ezerkilencszáztizenkilenc őszén, hat- 
vankilenc esztendős korában, három
napos szenvedés után elhunyt Öt 
korona készpénz és pár festmény volt 
minden vagyon, ami utána maradt 
A képeket később kiszolgáltattam a 
hozzátartozóinak. Emlékül két vázla
tot rajzoltam róla halálos ágyán. Csak 
szegényes temetést rendezhettünk, 
nekem sem volt akkor pénzem, mind
össze ketten kisértük ki utolsó útjára, 
egy budapesti barátja meg én.-..

Andat László.

Hogyan hali meg szegényen, elhagyatva 
a bécsi maírác-sirban {Mednyánszky László, 

a világhírű magyar festő


