
kodó osztályok, elsősorban a nagy
birtokosok attól tartanak, hogy 
egy fasiszta jellegű tömegmozgó^ 
sítás a politikai erőviszonyok 
olyan mértékű eltolódását vonhat
j a maga után, amely a nagybirto
kot és a nagytőkét a r r a kénysze
rítené, hogy érdekei képviseletét 
saját kezéből kiadja és a fasiszta 
tömegszervezetek vezetőire bízza. 

A legnagyobb nyugtalanságot az 
uralkodó osztályokban Imrédynek 
az a bejelentése keltette, hogy 
újabb háziszabály revízióval a 
„törvényhozás ütemét" a k a r j a 
meggyorsítani, hogy rendeletekkel 
a k a r kormányozni, hogy a parla
menti pártok helyett fasiszta tö
megpártra akar támaszkodni. In> 
rédynek ez a szándéka felkeltette 
a nagytőke és a nagybirtok gya
núját, hogy Imrédy fasiszta dikta
túrával, a hatalom közvetlen gya
korlásából k i akar ja zárni az 
uralkodó osztályokat és fasiszta 
kormányzást k i akarja vonni a 
nagytőke és a nagybirtok közvet
len ellenőrzése alól. Imrédy nem 
tudta a magyar uralkodó osztá
lyok döntő részeinek olyan mesz* 
szeme no és osztatlan bizalmát 
miegnyerni politikája számára, 
hegy ezekre támaszkodva elnyom
hatta volna a politikájával szem
ben megnyilvánult ellenállást. 

Sz. A . 

Budapest. — A vasesztergályos 
fcúsz^évvel ezelőtt kapta a haslö-
vóst, aminek következtében a Ró
zsa ucea 95. számú házban levő la 
kásán meghalt. Húsz esztendőn ke
resztül hordta hasában a golyót, 
amelyet valahol az orosz harcté 
ren kapott egy ütközet alkalmai
val. Közben véget ért a háború, k i 
tört a béke, államok omlottak 
össze és újak alakultak és mind
ezen a kavargáson keresztül A l 
bert János vasesztergályos hasá
ban őrizte a golyót, amelyet nem 
tudtak eltávolítani belőle. Arányt 
lag békésen élt ezzel a bizarr em
lékkel együtt, esztergályozott, h a 
volt mit, hazavitte a kevés bért, 
vagy végezte a munkanélküliek 
bús sétáját, amikor nem dolgozha
tott és mindezekéin az utjain el 

kísérte a harctéren kapott golyó*. 
Néha figyelmeztette Albertet a 

golyó, hogy ő is a világon v a n r 

sőt kényes és krit ikus helyen. F e 
lesége elmondotta, hogy férje nem 
volt ugyan beteg, de a harctéri 
golyó minden esztendőben egyszer 
vagy kétszer életjelt adott magá
ról. Ilyenkor a vasesztergályost 
sürgősen kórházba kellet szállíta
ni , ott az orvosok fejcsóválva é& 
tanácstalanul lefektették és csi l 
lapítókat adtak neki. Arról is be
széltek óvatosan, hogy a golyót jó 
volna mégis kivenni Albert hasai
ból, de erre egyik orvos sem vál
lalkozott, mert úgy érezték, hogy 
ez a beteg életébe kerülhet. A go
lyó tehát konokul és kajánul fe
küdt, sőt uralkodott a vasesz
tergályos hasában, sőt magán a 
vasesztergályoson is. 

Valószínű, hogy azóta nem is 
volt zavartalan napja Albertnek. A 
vasesztergályosoknak, mint bér
munkásoknak mostanában aműgy-
is ritkán akad önfeledten vidám 
napjuk, de ezenfelül Albert hasá
ban ott súlyosodott a szörnyű és 
gyötrelmes emlék, amely ki nem 
irthatóan befészkelte magát a tes
tébe. Sőt, ezzel együtt az agyába, 
az egész életébe is. Gondoskodott 
arról a golyó, hogy gazdája l>i-
zcnytalan legyen földi léte tekin
tetében. 

Közérzete nagyjából hasonlított 
Európa állapotához. Körűibe! ü? 
egyszerre is kezdték el ezt. Albert
nek és Európának ugyanaz a ba
j a : az, hogy annak idején eg>~ 
katona valahol elsütött egy pus
kát, másik oldalról visszalőttek 
ettől az időtől kezdve mind Albert, 
mind Európa sorsa jelentékeny 
mértékben aggasztóvá vált. 

Albert nem birta tovább. A go
lyó következtében 54 éves korába;* 
jobblétre szenderült. Aránylag fi
atalon halt meg s lehet, hogy a 
golyó nélkül eléldegélt volna a vas
esztergályos/ok végső korhatáráig. 
De a goiyó nem hagyta továá* 
élni. Végül mégis megölte. 

Európa még birja, ő még él a 
golyóval a hasában. 

iMteddig? 
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