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Bevezetés

A Márai Sándor munkásságával kapcsolatos filológiai

több évtizedes majdnem teljes 

hallgatást követően - alig egy évtizede jelennek meg a magyar 

szakfolyóiratokban és tanulmánykötetekben. Az irodalomtu

domány tehát csak néhány éve fáradozik azon, hogy a magyar 

irodalomtörténetben Márai Sándor szerepét megvilágítsa, és 

helyét a kánonban kijelölje. Mint Kulcsár Szabó Ernő utal rá, a 

magyar prózairodalomnak igen súlyos árat kell fizetnie Márai 

életművének mesterséges kiiktatásáért. Minthogy második emig

rációjának évtizedeiben Márai művei Magyarországon alig 

hozzáférhetőek, az általa képviselt hagyományok pedig nem- 

kívánatosak voltak a magyar irodalomban, így a műveivel 

kapcsolatos reflexiók is - a Márai-életmű feledésbe merülése 

miatt - feleslegessé váltak, illetőleg a néhány megjelenő kritika 

többsége a háttérben meghúzódó ideológiai prekoncepciót 

sejtetett. Az elmúlt évtizedben a Márai-életmű jelentős része 

hozzáférhetővé vált, és lehetővé tette az életmű helyének 

kijelölését az irodalmi kánonban.

A tanulmány több, egymással szervesen összefüggő kutatási 

feladat alapján jött létre.Ezek a hazai Márai-kutatás feltételezett 

szükségleteihez igazodnak, mindenekelőtt az első emigrációjával 

kapcsolatos primér irodalom feltárásának hiátusaiból adódnak.

A kutatás feladata egyrészt, hogy a fiatal Márai első 

emigrációja idején Németországban megjelent német nyelvű

feltárások és elemzések

ff ÍJ ?
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írásait és magyar nyelvterületen magyarul publikált német 

vonatkozású írásait feltárja, másrészt, hogy Márai és a német 

expresszionizmus kapcsolatát - elsősorban versfordításai kom

paratív összevetésével - vizsgálja. A Márai-kutatás irodalma - 

néhány tanulmánytól eltekintve - teljesen mellőzi Márai e 

korszakának vizsgálatát. A tanulmányok rendszerint a rá év

tizedeken át jellemző irodalom- és individuum- szemléletének 

kialakulását a harmincas évekre teszik. Kiindulásként felté

teleztem, hogy szemléletének ez irányú formálódása már az első 

emigráció időszakában Németországban megjelent írásaiban

tettenérhető.

Mindenekelőtt az Egy polgár vallomásai című önéletrajzi 

írása, amelyben többek között németországi éveinek tényei és 

tudatos legendásítása keverednek egymással, valószínűvé tette, 

hogy Németországban egyetemi tanulmányai mellett igen in

tenzív irodalmi-publicisztikai tevékenységet is folytatott.

Bár a húszas években folyamatosan jelentet meg

elsősorban a publicisztika felészépirodalmi alkotásokat 

fordul. Az emigráció éveiben a németországi Frankfurter 

Zeitung und Handelsblatt nevű világlap igényességének való 

megfelelés jelenti számára publicisztikájának elismerését.

A most még jórészt feldolgozatlan, sőt tényszerűen is 

ismeretlen Márai-publicisztika részét képező, Németországban, 

illetőleg Németországgal kapcsolatosan magyar nyelvű lapokban 

megjelent írások adalékul szolgálhatnak a Márai-publicisztika 

még teljesebb feltárásához.
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A célhoz kapcsolódó kutatási feladatok jellegükben 

háromféle problémafelvetéshez tartoznak: empirikus-adatfeltáró 

jellegűek a feltárt és a függelékben megjelentetett cikkek 

esetében, komparatív jellegűek a versfordításokkal kapcsola

tosan, elemzést igénylőek a cikkekben felvetett témák, amelyek 

szemléletének fontosabb csomópontjaira engednek követ

keztetni. /А dolgozat - hangsúlyozom - elsősorban feltáró-leíró 

és csak kevéssé elemző jellegű./

Ezeknek a cikkeknek a felkutatása, összegyűjtése teszi 

lehetővé a Márait foglalkoztató témák és megfogalmazódott 

véleményének megismerését. írásaiban fontos szerepet játszik a 

leleplezés, illetőleg a lelepleződés. Rámutat a háttérben ravaszul 

meghúzódó politika és az újságírás manipulációi következ

ményeit viselő egyén kiszolgáltatottságára /pl.: az Irrtum című 

írásban/, a művész hivatásának és az igénytelenséggel való 

megalkuvásnak az összeférhetetlenségére /pl.: az Ich glaube ihm 

nicht című cikkében/, vagy éppen a valamilyen okból álarcot 

viselő személyiség lelkének belső világára /pl. a Jósnő esetében/. 

Ez hozzásegíthet bennünket a közösségi ideológiákból ki

ábrándult, az expresszionimusért rajongó, majd azt is elvető 

Márai értékőrző-individuumközpontú szemlélete kialakulásának 

megértéséhez.

A németországi publicisztikai tevékenység mellett figye

lemre méltó az expresszionizmushoz való vonzódása. Az első 

emigrációjának németországi szakasza idején írt és Kassán 

megjelentetett versei és versfordításai az expresszionizmus
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hatásának nyomait, helyenként meghatározó befolyását mutat

ják. Hazatérése után azonban radikálisan szembefordul az 

expresszionizmussal, és elnéző kiritikával emlegeti ezt a kö

tődését, bár későbbi költeményein még felfedezhető ennek az 

irányzatnak a hatása. Dolgozatom célul tűzte ki az ex- 

presszionizmus nyomainak vizsgálatát versfordításain.

Az Egy polgár vallomásaiban említ egy lipcsei folyóiratot, 

amelynek - állítása szerint - munkatársa volt. Ugyanebben a 

műben egy másik, egy berlini folyóiratról is ír, amelynek 

alapításában is része volt. Az előbbi a Der Drache, az utóbbi az 

Endymion címet viselte. Ezeknek az állításoknak a valóságát 

fontosnak tartottam igazolni, illetőleg elvetni. Ezeknek a 

kapcsolatoknak esetleges igazolása és az avantgárd lapokban 

való publikálás valamely expresszionista műhelyhez való 

egészen konkrét kötődés lehetőségét is felvetette. A kommün 

után Nyugatra távozott irodalmárok egy jelentős része Német

országban, illetőleg Ausztriában telepedett le hosszabb-rövidebb 

időre. Az itt kialakuló műhelyek a magyar irodalom művelésén 

kívül aktívan próbálkoztak a német nyelvű irodalmi orgá

numokkal szorosabb kapcsolatot létesíteni, illetőleg lapjaikban 

helyet adtak a korabeli német irodalom értékes és kevéssé 

értékes alkotásainak. Kérdés, hogy volt-e Márainak ezekkel az 

emigráns műhelyekkel - esetleg valamelyik emigráns csopor

tosulással - igazolható kapcsolata, vagy pedig - hasonlóan, mint 

az emigrációt követő években, majd a második emigráció idején
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- Németországban sem tartozott egyetlen magyar, illetőleg nem 

magyar írói csportosuláshoz.4«-*u/

A filológiai feltárás teljesebbé tételét célozta az az utolsó 

kérdésfeltevés, hogy az általa említett németországi lapokon 

kívül publikált-e más németországi napilapban vagy folyó

iratban. Ezeknek a cikkeknek a felkutatásához semmilyen tám

ponttal sem rendelkeztem, de nem lehetett kizárni annak 

lehetőségét, hogy olyan németországi lapokban is jelentethetett 

meg írást, amelyre sem önéletrajzi írásaiban, sem máshol nem 

utal. Ugyanakkor a keresésnek ezt az irányát sem lehet 

korántsem lezártnak tekinteni. Ebben a vonatkozásbnan nem

megalapozott hipotézis jelenti a kiindulópontot, hanem a „ki 

nem zárhatóság” ténye.

A megjelölt téma kutatásához nyújtott segítséget a Soros 

Alapítvány, a német KAAD és a Faludi Ferenc Alapítvány azzal, 

hogy 1995, 1996, 1997 és 1999 nyarán összesen hat hónap 

németországi tartózkodás költségeinek fedezésével biztosította a 

szükséges németországi munka anyagi hátterét. Szakmai 

munkámhoz támogatást és biztatást a berlini Humboldt Egyetem 

Hungarológiai Tanszékének korábbi és jelenlegi vezetőjétől, 

Kárpáti Pál tanár úrtól és Kulcsár Szabó Ernő professzor úrtól 

kaptam. Munkámhoz folyamatosan ötleteket, támogatást és 

felügyeletet Fried István professzor úrtól, témavezetőmtől 

kaptam. Valamennyi támogató személynek és alapítványnak 

szeretném megköszönni a segítséget.
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Néhány gondolat a Márai Sándort ért 

német szellemi hatásról

Márai Sándor, aki 1948-ban véglegesen elhagyta Magyar- 

országot, az elmúlt évtizedek politikai akaratának megfelelően 

majdnem teljesen kiesett a hazai irodalmi köztudatból. Ennek 

ellenére az emigrációs magyarság körében jól ismert, sőt az 

emigráció legtekintélyesebb, jóllehet egyetlen csoportosuláshoz 

sem tartozó alakjai közé tartozott. A hazai irodalmi kánonból 

évtizedekre törölték műveit és nevét. „írót aligha érhet ennél 

nagyobb csapás” - állapítja meg egy dolgozatában Kraszna- 

horkai László.

1948-as távozása után - második emigrációja idején 

végig - tehát persona non grata volt a magyar irodalomban. 

Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor című kötetében jellemző 

példaként hivatkozik Darvas József népjóléti miniszter egy 1955

májusában elhangzott, „A márciusi határozat és a kulturális
2

forradalom feladatai” című beszédére , amelyben Darvas József 

azon írók közé sorolta Márait, akik azért vetették el a nemzeti 

szocializmust, mert lenézték magát a népet.

Ha Márai életműve egyes darabjainak fogadtatásáról 

beszélünk, jórészt az 1948 előtti és az 1988 utáni évekre 

gondolhatunk.

Első emigrációjának kezdete, 1919 ősze egy új korszak 

nyitányát jelenti. A németországi évek lázadás a hazugságokból
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szerkesztett világegész ellen, és egyben a keresés ideje is. A 

végig nem gondolt keresés, az ötletszerű tájékozódás lassanként 

megszűnik, és a védendő polgári értékekre való rátalálás, 

amelyeket egyetemes értékként értelmez, a biztonságot jelenti 

számára. Ugyanezen időszak, az első emigráció németországi 

szakasza annak a gondolatnak a megérlelődését is eredményezi, 

amelyre Lőrinczy Huba is utal: „emberi rangunk nem magától 

értetődő adottság, hanem érte naponta meg kell küzdenünk
3

vagyis magára nézve az írást egyfajta magatartásként értelmezi.

Bizonyos, hogy az 1919-1928 között szinte folyamatosan 

külföldön tartózkodó Márai Sándor az emigrációban vált 

felelősen gondolkodó alkotóvá. Kapcsolata a magyar irodalmi 

élettel sohasem szakadt meg teljesen, és amikor 1928-ban - 

kétségektől és félelemtől gyötörve - hazatért, rövid idő alatt
4

bekapcsolódott az irodalmi vérkeringésbe.

Vajon melyek voltak azok a fontos élmények, személyes 

találkozások, amelyek írói pályáját alakították, formálták szem

léletét, amelyek nagy szerepet játszottak abban, hogy év

tizedekkel később - sommásan - nem kívánatos író lett saját 

hazájában?

Kétségtelen, hogy meghatározó volt számára liberális 

szellemű családi neveltetése. A kassai polgárcsalád előítéletektől 

mentes gondolkodása egész életében elevenen él Máraiban. 

Otthonról elkerülve hamarosan a forradalmak forgatagában
.5

találja magát, de erről az időről sosem szeretett beszélni . 

Ahhoz nem férhet kétség, hogy Márai átértékelte magában a
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tanácshatalom alatti tevékenységét. Ez közvetve a Kassai

Naplóban megjelent Irodalom? című 1923-as írásából is sejthető.

„Én nem vagyok bolsevista, Internacionálét csak egyet ismerek
6

el: a Szellem Internacionáléját...” - írja az említett cikkben.

Igen nagy botrányt kavart - évtizedekkel később - Röpirat 

a nemzetnevelés érdekében című műve, amelyben a kommuniz

mussal való szembehelyezkedését meg is indokolta. A fanatizált 

emberrel szembeállítja az európai ember öntudatát, a szellem 

embere számára nélkülözhetetlen szabadságot. Egyértelműen 

szembefordul a kommunista ideológiával. A Tanácsköztársaság 

idején vállalt szerepével kapcsolatosan - az őt ért vádakra 

válaszolva - a Pesti Hírlapban és az Egyedül Vagyunk című 

lapban hangsúlyozza, hogy semmilyen azonosságot nem vállal 

akkori magatartásával. Kifejti, hogy a bolsevista ideológiában 

és a tanácshatalomban a történelmi Magyarország határai 

megtartásának a lehetőségét látta. Ami ennél sokkal meg

győzőbb és fontosabb: Márai egész későbbi munkásságával
7

igazolta, hogy semmi köze sincs a bolsevista eszmékhez.

Ez pedig sokkal egyértelműbben igazolja őt, mint a Röpirat 

a nemzetnevelés érdekében című írásáért indított támadások

►

hatására kissé meghökkentő, érthetetlen védekezése a Pesti
8

Hírlapban és az Egyedül Vagyunk című lapban.

Németországba érkezésekor - 1919 kora őszén alig-alig 

vesz tudomást az elmúlt esztendők háborús és forradalmi 

eseményeiről - holott nyomaik szinte kézzelfoghatóak még - a 

húszas évek elején szinte csak pusztításuk „eredményeit” látja.
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„A légkör sűrítve volt jelszavakkal. A szocialisták, a kommu

nisták, esztéták és a góthikus skulptura gyűjtői megtanítottak 

használható jelszavakra, de közben úgy éreztem, a valóságról 

nem tudok meg semmit. Ereztem, hogy vissza kell térnem a
9

földre” - írja az Egy polgár vallomásaiban, és ez a megállapítás 

a szellemi tisztulás folyamatát igazolja. A forradalmár Hanns 

Erik nézeteiről - akivel Frankfurtban kötött barátságot, és aki 

Berlinbe is követte - az Egy polgár vallomásaiban nagyon 

kritikusan beszél. Szó sincs azonban itt arról - mint például a 

Németországban kialakított, az expresszionizmussal kapcsolatos 

nézetei esetében hogy utólag vizsgálná felül a forra- 

dalmiságról és az osztályharcról vallott egykori németországi 

elveit. A leírtakból az derül ki, hogy barátságuk idején sem 

osztotta Hanns Erik forradalmi és osztályharcos eszméit. „Hanns 

Erich feltétlenül hitt az osztályharcban, a proletáriátus 

diktatúrájában, a német szellem európai felsőbbrendűségében; 

de éppen ilyen feltétlenül hitt az aszpirin gyógyító 

erejében.. Közöttük azonban - többek között politikai

mindig szakadék tátongott. „Alkatát, 

ízlését, hajlamait, szemléletét nem bírtam megérteniMárai 

számára talán ez a hosszan tartó kapcsolat Hanns Erichhel 

lehetett vagy lehetett volna a forradalmi, bolsevista színezetű 

szemlélet „utolsó kísértése”.

Márai kitűnően beszövés írt németül, hiszen kassai szász 

családból származik. Még akkor is igaz ez, ha az Egy polgár 

vallomásai című művében erről talán túlzott szerénységgel

nézeteiket illetően
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beszél: „Vak biztonsággal írtam az idegen nyelven; utólag

megdöbbenek, micsoda öntudatlan és szemtelen merészség

ösztökélhetett arra, hogy gondolataimat e veszélyes idegen

nyelven, melyet értettem és beszéltem ugyan, de írásban soha

nem kísértettem meg, rögzíteni merjem?” - írja az Egy polgár 
12

vallomásaiban. A német helyesírással - mint ezt a Der Drache 

című lapban megjelent írásai is mutatják - kezdetben valóban 

kisebb gondjai vannak. /Persze nem tudhatjuk, hogy mi írható a

nyomdász „számlájára”./ Mindenekelőtt ez az oka, hogy első

Klein fordít németre. if <$,cikkei közül többet Stephan I.

Már akkor Kafka műveket olvas és fordít Németországban, 

mikor a prágai író nemcsak Magyarországon, de a német nyelv- 

területen is majdnem teljesen ismeretlen. /Sőt, az ő fordításában 

jelenik meg első ízben Kafka-mű magyarul, mégpedig a Kassai 

Naplóban./13 „Franz Kaffka-t Németországban alig ismerték
14

írja önéletrajzi vallomásaiban. Kafka nevét - ugyanúgy, mint a 

Frankfurter Zeitungban megjelent Succi című cikkében - két 

„f’-fel írta /írói tévedésre gondolhatunk, a sajtóhiba lehetőségét

Г- hiszen ez a tévedés többször is előfordul - tulajdonképpen 

kizárhatjuk. Ugyanakkor, ha írói tévedésről van szó - Máraiban 

egyszerűen hibásan rögzülhetett a prágai író nevének írás

módja -, éppen Kafka ismertségét, illetve ismeretlenségét 

mutatja ez is, hogy az 1925-ben a Frankfurter Zeitungben meg

jelent Succi című cikkben a legtekintélyesebb német lap 

korrektora éppúgy nem vette észre ezt a szembeötlő tévedést, 

mint 193 5-ben az Egy polgár vallomásait megjelentető Pantheon
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Kiadóé./ Elsőként teljesen véletlenül a Verwandlung kerül a 

kezébe, és e mű hatását Márai mérföldkőnek érzi életében. 

„Csodálatos ösztön az, mellyel egy fiatal író megtalálja a 

fejlődéshez szükséges mintaképet” - írja Kafkával kapcsola- 

A Verwandlung, az Urteil és a Der Heizer című elbe

szélések /utóbbi valójában az Amerika-regény első fejezete/ 

német kiadásáról tudósítja a Kassai Napló olvasóit is. Hogy a 

Kurt Wolff Kiadó által megjelentetett Der Jünste Tag című 

sorozat - melynek magyar fordítása az Utolsó ítélet - rendszeres 

olvasója, azt egy Mihályi Ödönnek írt levélből is tudjuk. E 

sorozat egy könyvecskéje tartalmazta ezt a három Kafka-írást is. 

Márai e rövid beszámolóban a kényszerű „belátást” emeli ki, 

amelyre Kafka mindenekelőtt elbeszéléseiben utal. „... a belátás 

egy végtelen feszültséget ad: a feszült arc izmai vigyorogni
17

kezdenek; és a novella egy vigyorgás.”

Az „Egy polgár vallomásaiban” Márai elutasítja, hogy 

valaha utánozta volna Kafkát, de úgy tekint rá, mint élet- és 

irodalomfelfogását döntően befolyásoló művészre. „Soha nem 

„utánoztam” Kaffkát;...Nehéz meghatározni azt az irodalmi 

„hatást”, nehéz őszintének lenni azokkal szemben, akik az 

íróban elindítják az irodalmi szemlélet folyamatát” - írja az 

Egy polgár vallomásaiban.

Kafka valószínűleg Márai németországi tartózkodásának 

egyik legfontosabb élménye volt. Vele kapcsolatosan nem volt 

szükség arra, hogy Márai felülvizsgálja és megváltoztassa koráb

bi nézeteit, mint tette ezt az Egy polgár vallomásaiban a német

tosan.
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expresszionisták többsége esetében. Érdekesnek tartom meg

jegyezni, hogy évtizedekkel később a naplóíró Márai is „fejet 

hajt” a fiatalon elhunyt cseh-német szerző írói zsenialitása előtt, 

ugyanakkor ezzel együtt keményen bírálja is Az óriás ürge című 

Kafka-novellát. „Valahol a „jó” irodalom és a „nagy”

irodalom között van az igazi irodalom: s éppen ez az „igazi”
20

hiányzik Kafka elbeszélésébőlEgy másik naplóbejegyzés 

pedig így szól: „Ez a jegyzetgyűjtemény /t.i.Kafka naplója/ 

elkedvetlenítően fontoskodó. Kafka valóban eredeti és jelentős 

író volt, de ez a fülledt fontoskodás,..., sokat árt jó írásai 

hitelének is.”21

A Németországban tartózkodó fiatal Máraira természe

tesen nemcsak Kafka prózája volt nagy hatással. Mint erre 

Rónay László Márai Sándor pályakezdése című értekezésében

utal, Lipcsében a fiatal író megismerkedett az expresszionista
22

drámával is, sokhelyütt a barátoknak írt levelek stílusában is 

érezhető az expresszionizmus hatása.

Irodalmi fejlődésében az első hosszantartó, meghatározó 

élmény Németországhoz fűződik. Itteni tartózkodása során is

merkedik meg - Kafka mellett - a német expresszionizmus 

néhány jelentős képviselőjével, akikkel dolgozatom egy későbbi 

fejezetében részletesebben is foglalkozom.

Márai az Egy polgár vallomásai című munkájában név 

szerint említi a kor ünnepelt német expresszionista alkotóit: 

Franz Werfelt, Else Lasker Schülert, Gottfried Bennt, 

Ehrensteint és másokat. Valóban a kor ünnepeltjei és meg-

(/>.
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vetettjei voltak, mindenképpen a figyelem középpontjában
23álltak.' Máraira kétségtelenül elsősorban a lírikusok hatottak, 

bár próbálkozott dráma- és regényírással is. Még maga sem 

nagyon tudta, hogy az irodalom melyik műnemében, a lírában, 

drámában vagy esetleg az epikában van-e az igazi helye. Mint az 

többé-kevésbé ismert /és a dolgozat későbbi részében lesz is 

erről szó/, Márai mind a három hagyományos műnemben 

próbálkozott németországi tartózkodása idején, 

verseskötetét és versfordításait - joggal - sokkal figyelemre 

méltóbbnak tarthatjuk, mint a még tizenéves fiatalként írt 

korábbit, de e kötetben is vegyes értékű darabokat találunk. 

Színdarabja feltehetőleg megbukott, de a Berlinben írt és 

Bécsben kiadott regénye sem éppen kiemelkedő alkotás. 

Mindenekelőtt publicisztikája érdemel kitüntetett figyelmet, amit 

ott és akkor a német szerkesztők is sokra értékeltek.

Második

Az előbb említett művének - az Egy polgár vallomásainak 

- tanúsága szerint szép emlékként gondol vissza a német 

expresszionizmus iránti rajongására. Jónéhány művet le is fordít 

magyarra / például Ehrenstein néhány írását/.

Évek múltán nem értékeli túlságosan sokra irodalmi 

szempontból a német expresszionizmus alkotásait. Életművén -

a német expresszionizmusnak igen 

csekély hatását lehet csak érzékelni. „Annyi bizonyos, hogy 

fiatal évei után Márai elveszíti érdeklődését az avantgárd 

iránt” -írja Szegedy-Maszák Mihály Márai Sándor című

igen meglepő módon
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könyvében25, de valójában nincs magyarázat arra, hogy Márai 

miért fordított hátat ilyen radikálisan ifjúkori ideáljainak.

Kétségtelen tény, hogy a fiatal Márai, aki németországi 

tartózkodása idején számtalan jelét adta az expresszionizmus 

iránti vonzódásának, nagyon különbözik attól a Máraitól, aki a 

tradicionális polgári értékek tudatos őrzőjének vallotta magát. 

Pokstaller Lívia „A magyar polgári irodalom hagyományai” 

című értekezésében, a magyar „polgári” irodalom elmúlt századi

és század eleji hagyományait keresve, éppen Márai Sándort
26

tartja e hagyományok gondos őrének. A Németországban élő 

fiatal irodalmár, aki az új irodalmi jelenségekre rendkívül 

fogékony, aki egyformán lelkesedik Kafkáért és a német 

expresszionizmusért, gondolkodásban még igen távol áll a 

magyar irodalom polgári tradícióit kereső és ezt Jókai és Krúdy 

munkásságában meglelő Máraitól, bár a húszas években már jó 

ismerője Krúdy munkáinak.

„ ...a legjobban Thomas Mann nevével lehet kapcsolatba 

hozni Márait” - írja Márai Sándorról szóló doktori értekezé-
27 28

sében Csizmadia Eszter. „A magyar Thomas Mann” - így

jellemzi az írót egy Németországban néhány évvel ezelőtt 

megjelent lexikon. Már németországi tartózkodása során olvasta 

Thomas Mann müveinek egy részét, sőt azzal a gondolattal is 

foglalkozott, hogy a Buddenbrook-ház című regényt lefordítja.

Thomas Mann A Buddenbrook-ház című művéről így ír, 

1945-ben az „Ami a naplóból kimaradt” című alkotásában: 

„Európa már csak néhány könyvben él; ilyen könyvekben, mint

!
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„29 Ugyanakkor a német íróról formált 

képéhez az is hozzátartozik, hogy a Buddenbrook-házon kívül 

jelentős műnek, az év könyvének nevezi - a Jónás könyvével 

együtt - a Lotte 

feljegyzésében

Buddenbrook-ház című családregényen kívül csak a Halál 

Velencében című alkotás tett rá nagy hatást. /„Thomas Mann 

terjedelmes életművéből számomra két maradandó értékű írás 

világlik: a „Buddenbrooks” és a „Tod in Venedig” - írja jóval 

később naplójában.30^, mégis az eddigi kutatások ez utóbbi mű 

hatását nem igazolják, annál inkább a Buddenbrook-ház és 

Márai regénytrilógiája közötti rokonságot. 31

Thomas Mann olvasása Németországban, majd az ezt 

követő években új felismerésre vezeti: úgy véli, hogy a polgári 

tradicionalizmus mindenestől a végóráit éli. A polgári létforma 

krízise a polgári tradíció nemes gyökereit is veszélyezteti. A 

„Buddenbrooks”-ban is a megőrző-értékteremtő individuum 

válsága a megrázó, és ez minden kétséget kizáróan Thomas 

Mann - és egyre inkább Márai - felfogásában is az európai 

kultúra csődjéhez vezet. Ez a harmincas években egyértelművé 

válik gondolkodásában. Több regényének ez a témája /például 

Zendülők, Féltékenyek, Sértődöttek/, ennek problematikáját 

boncolgatja a hősök személye segítségével. Amint Szegedy- 

Maszák Mihály rámutat, Márai a harmincas években válik érett
32

alkotóegyéniséggé. Valószínű, hogy németországi emigrációja 

idején nem találkozott személyesen Thomas Mann-nal. /Mikor

a „Buddenbrooks”,...

Weimarban című alkotást. Bár egyik napló-

azt írja, hogyévtizedekkel később
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felmerül benne, hogy a Buddenbrook-ház című regényt - 

tekintettel a kedvező kondíciókra - magyarra fordítaná (ezt 

egyébként levelezéséből tudjuk, és Rónay László is éppen erre 

hivatkozik Márai Sándor című könyvében) csak levélváltásról 

ír, és csak későbbi személyes ismeretségről./ 33

„Ami a Naplóból kimaradt” című könyvében említi, hogy 

éppen Budapest ostroma idején, Leányfalun olvasta másodízben
34

Oswald Spengler: A Nyugat alkonya című művét. Ennek újbóli 

felelevenítése is csak azokat a gondolatokat erősítette, amelyek 

Thomas Mann olvasásakor már meggyőződésévé váltak.

Spengler hatása Máraira jónéhány helyen félreérthetetlen. 

Rónay László A függetlenség paradoxona című tanulmányában 

írja Márai: Idegen emberek című regényéről: „...első része 

mintha Spengler baljós Untergang des Abendlandesének volna 

irodalmi példatára. ”3 Márai nem tud és talán nem is akar 

szabadulni a spengleri gondolatoktól. Spengler műve, A Nyugat 

alkonya 1922-ben, tehát éppen Márai németországi tartózkodása 

idején jelent meg első alkalommal teljes kiadásban. Azt, hogy 

ezzel a művel való megismerkedését maga Márai is fontosnak 

gondolja, hogy úgy érzi, sokban hozzájárult világszemléletének 

formálódásához, az „Egy polgár vallomásai”-ból vett idézet is 

alátámasztja: „Akkor nem olvastam még Spenglert s nem 

gyűjtöttem elméleteket” - állítja lipcsei tartózkodásának ide

jéről.36 Csak annyit érzékelt, hogy a régi világ eltűnőben van 

körülötte, ennek mozzanatait, képeit igyekezett tudatában, 

írásaiban rögzíteni. „Minden nap azzal telt el, hogy „először

\
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37vettem észre” valamit,...” Ugyanakkor Spengler nevének 

idézett megemlítése - évekkel később az Egy polgár vallo

másaiban - egyben azt is jelenti, hogy Lipcsében ugyan még 

nem, de a későbbiekben nagyon is fontos szerepet játszott 

életében. Lőrinczy Huba és Rónay László vizsgálódásai azt 

igazolják, hogy Oswald Spengleren kívül a későbbiekben még 

Ortega у Gasset nézetei voltak életre szóló hatással Máraira. 

Spengler nézetei pedig aligha töltötték el optimizmussal. A 

háború utáni Európában nem volt nehéz lépten-nyomon a 

hanyatlás jegyeit felfedezni. A háború látványos lökést adott egy 

hagyományos világkép végleges széttörésének. Nietzsche gondo

latai, amelyek az individuumnak kitüntetett szerepet bizto

sítottak, a hétköznapi világtól távolinak tűntek. /„Meg akarom 

tanítani az embert élete értelmére, aki: az ember feletti ember, 

villám az emberfelhő sötétségéből. 

södtek azok a jelenségek, melyek az individuum eltűnését, az 

arc nélküli tömegek aktivitásának fokozódását sugallták. 

/„Vájjon nem a csőcselék birodalma-e ez a „ma”? S a csőcselék 

nem tudja, mi nagy, mi kicsiny, mi egyenes, mi becsületes...” 

mutat rá Nietzsche a fenyegető veszélyre az Im-igyen szóla 

Zarathustra című művében./39 Márai egyre szorongatóbban 

tapasztalta - és ez műveinek tanúsága szerint az emigráció után 

sem változott -, hogy a több évezredes európai kultúra 

mindenestől veszélybe került. Ezt a nézetét Spengler gondolatai 

csak megerősítették. Lőrinczy Huba, aki a spengleriánus Márai 

Keleten tett hosszabb utazásában a civilizáció korába érkezett

»38 / Annál inkább felerő-
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Nyugatról való menekülését is látja, megjegyzi, hogy Spengler 

Máraira gyakorolt tekintélyes hatását akkor sem lehet kétségbe 

vonni, ha mindössze egyetlenegyszer említi Spengler nevét 

útirajzában, és akkor is meglehetősen bizarr szövegkör

nyezetben.40 Mégis az egész útirajz bizonyíték arra, hogy Márai 

spengleriánus, sőt mint ezt Lőrinczy Hubával és Rónay 

Lászlóval együtt nyugodtan kijelenthetjük, egész életét végig

kísérte ez a hatás. Alkotásai lényegében „átmentési kísérletek”; 

egy pusztuló, a civilizáció periódusában élő világban irányítja a 

figyelmet vagy közvetlenül az értékekre, vagy éppen azokra a 

dolgogra, amelyek az értékeket elhomályosítják. Hogy egész 

pontosan mi az, amit a hanyatló európai kultúrában vég

veszélyben lévő értéknek lát, azt Kulcsár Szabó Ernő elemzi egy 

írásában. „Az individualitást látta kora legfenyegetettebb 

értékének, azt az individualitást, amely az ő történelmi

szociális rögzítettségű értelmezésében az európai örökség 

elsőrendű hordozója, a szociálliberális gondolkodás fundamen

tális értékpontja volt.”41 A polgári individualitás felbomlását 

érzi a legnagyobb veszélynek, és ez azonosnak tetszik az 

európai örökség megsemmisülésével. Ez a felismerés fogal-

mazódik meg Máraiban - lassan és a gyötrő, emésztő bizony-

a németországitalanság okozta kétségbeesés állapotában 

tartózkodás idején. Ennek a gondolatnak az érlelődése, valamint 

a tömegek forradalmi aktivitásától való viszolygása - amely

Spengler és Nietzsche hatására alakul ki benne - is gátolja, hogy 

bármelyik kollektivista eszme hatása alá kerüljön. Hanns Erik
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nézeteitől nemcsak azért idegenkedik, mert elevenen élnek 

benne a magyarországi vagy éppen a németországi forradalmak 

borzalmai, hanem formálódó felfogásától is távol esik a 

kollektivizmust hirdető eszmerendszer, amely nem tud mit 

kezdeni az önmagát szabadon alkotó személyiség gondolatával. 

Persze nemcsak a kommunizmus, fasizmus és a nácizmus kol

lektivizmusa kísért a két világháború között, hanem a naciona

lizmus által táplált kollektivista gondolat is, amelynek hatása 

alól kortársai közül sokan nem tudták kivonni magukat.Márai 

esetében - mint ezt Kulcsár Szabó Ernő is kiemeli - nincs szó

►

egyetemes létpesszimizmusról sem a németországi emigráció
42idején, sem azt követően. Németországi tartózkodása idején 

megkezdődik gondolatai folyamatos letisztulása, értékvilágának 

kialakulása és tudatos vállalása. A franciaországi emigráció 

korszakából a Frankfurter Zeitung szerkesztőségébe küldött 

cikkek jórésze átgondolt és nagyon határozottan felvállalt 

értékvilágról tanúskodik, /pl.: Ich glaube ihm nicht, Epistolaire,
43Ein Irrtum, Luft um Remarque stb./

Egyre inkább úgy látta, hogy ifjúkori élményeinek 

színhelye, Németország, és főképpen Berlin valamiféle modern 

Bábel, ahol az arctalan tömeg politikai színrelépése napirenden

van.

Az embernek egyre inkább ki kell vonulnia a tömeg által 

meghatározott mindennapokból, el kell különülnie. Ettől a 

gondolattól már csak egy lépés a sztoicizmus, amelyhez 

Kosztolányi Dezső és Marcus Aurélius olvasásának segítségével
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jut el. A tömeg felett álló egyén, aki minden erejével arra 

törekszik, hogy ne sodródjon, aki hangsúlyozza és bátor tettként 

megéli különállását, egyre fontosabb életélmény számára. 

Különösképpen így van ez a nemzetiszocializmus tombolásakor, 

melyet az első pillanattól kezdve rémálomnak tart és elutasít.

„Fiatalságában döntő hatást tettek rá Nietzsche
44

nézetei.” Isten halála és az emberfeletti ember gondolata 

erőteljesen foglalkoztatta, és úgy vélte, hogy az Isten nélküli 

világban az embernek erőfeszítéseket kell tennie saját létének 

igazolására. Ez véleménye szerint a művész alkotó tevé

kenységével lehetséges.

Ezzel kapcsolatosan, ezt továbbgondolva a művész és a 

polgár viszonyát elemzi. Mivel a művész élménye a műveltség, a 

polgár viszont fenntartani és megőrizni akar, céljaik és 

létfelfogásuk alapjaiban különböznek. Világlátásuk nem köze

líthető.

►

Máraiban összekapcsolódik a manni, a spengleri és a 

nietzschei hatás. A német gondolkodók közül elsősorban ők 

hárman formálták, alakították gondolkodását.

Az európai kultúra és társadalom kusza és szövevényes 

ellentmondásaira mindenekelőtt Thomas Mann irányítja rá a 

művészet eszközeivel a figyelmét, akiről visszaemlékezéseiben 

így ír. „...Thomas Mann ... aki müvével és emberi magatar

tásával békében és háborúban Európa mellett foglalt 

állást,...”45 Spengler A Nyugat alkonyában ennek a kultúrának 

az általános válságáról győzi meg. „...parazita tűnik fel, a
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nagyvárosi lakos, az alaktalanul hullámzó tömegben fellépő, 

tradíciókat nélkülöző, vallástalan, intelligens és terméketlen 

tény ember...'1'’ - írja Spengler A Nyugat alkonya című művében46 

és Márai mintha valami hasonlót érzékelne Németországban: 

a németek talán csakugyan veszedelmesek voltak az igazi 

Európa számára, feloldhatatlan és megtorolatlan, mitikus 

bűntudatukkal, tömeg-hajlamaikkal. ,.”47 Nietzschét olvasva 

pedig „az emberfeletti ember”, az életet és értékeit önmaga 

teremtő ember problémáját gondolja át.

Úgy véli, hogy az első világháború mérföldkő az embe

riség történelmében, amely után csak valami minőségileg 

teljesen más következhet, valami sokkal zavarosabb, mint 

korábban volt. A világháború után megszakad valamilyen 

elhal az európai hazafiság, és megbukik a 

magyarság - ,és ezt követően már képtelenség a hagyományos 

struktúrában gondolkodni és létezni, de a végsőkig meg kell 

őrizni a tradíció értékálló elemeit.

kontinuitás

Kétségtelen, hogy Máraiból viszonylag könnyedén német 

író válhatott volna németországi tartózkodása alatt. Igaz, 

Németországban a magyar irodalom mindig sokkal inkább
48

egzotikum volt, mint piaci áru, de Márainak lehetett volna 

esélye, hogy német publicistaként, esetleg íróként számottevő 

sikereket érjen el.

Márai Sándor azonban anyanyelvén írt elsősorban mind 

első, mind második emigrációja idején. Az anyanyelvhez való
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ragaszkodásában az értékkifejezéshez való kötődés feltételeit 

látta.

Németországot váratlanul hagyta el. Franciaországban 

mindössze néhány hetet akart tölteni feleségével, végül mégis
49

évekig maradtak. Jenei László szerint valami belső vágy 

hajtotta afelé, hogy megkeresse „szellemi hazáját”, amely 

Németország sohasem volt a számára.50 

valójában nehezen igazolható, de kétségtelen, hogy Márai írói 

leikéhez közelebb állt Franciaország, szívesebben emlékezett az 

itt töltött időre.

Ez a kijelentés
>



24

Jegyzetek az első fejezethez

Krasznahorkai László: Egy későkamaszkori 

dolgozat Márai Sándor emigrációs pályájáról 

Jelenkor, 1991/4. 344.

34.évfolyam, 4.szám 

Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.

1.

2.

13.

Lőrinczy Huba: "...személyiségnek lenni a 

legtöbb..."

Márai-tanulmányok /Előszó/

Savaria University Press, Szombathely. 1993.

3.

8.

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai II. 

Pantheon Kiadó, Budapest, 1935.

4.

279-310.

Fried István: Márai 1919-es naplója 

Magyar Napló, 1990.február 1.

2. évfolyam, 5. szám, 8-9.

Márai Sándor. Irodalom?

Kassai Napló, Kassa, 1923.december 25.

39. évfolyam, 293.szám, 26.

Fried István: Márai Sándor és a nemzetnevelés

5.

6.

7.

Irodalomtörténet, 1990.2-4. sz. 409. 

Új folyam: 21.évfolyam, 2-4.szám 

uo. 409-410.8.

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai II.9.



25

t

Pantheon Kiadó, Budapest,1935.

87.

10. uo. 96.

11. uo. 97.

12. uo. 36.

Franz Kafka: A gyilkosság /ford.: Márai Sándor/ 

Kassai Napló, Kassa, 1921. december 25.

37. évfolyam, 266. szám

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai II.

Pantheon Kiadó, Budapest, 1935.

13.

у

14.

25.

15. uo.27.

Márai Sándor levele Mihályi Ödönnek 

PIM V. 2293/179/29 

Márai Sándor: Franz Kafka 

Kassai Napló, Kassa, 1922. március 23. 

38. évfolyam,67. szám, 6-7.

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai II. 

Pantheon Kiadó, Budapest, 1935.

16.

17.

18.

27.0.

19. uo.

Márai Sándor: Napló 1945-57.

Helikon Kiadó, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991. 

211.0.

20.

21. uo. 281-282.

Rónay László: Márai Sándor pályakezdése. 

Irodalomtörténeti Közlemények, 1987-88/ 1-2. sz. 

41-42.évfolyam 1-2.szám, 77.

22.



26

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai II. 

Pantheon Kiadó, Budapest, 1935.

23.

25-26.

24. uo.25.

Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor 

Akadémiai Kiadó, Budapest,1991. 20 

Pokstaller Lívia: A magyar polgári irodalom 

hagyományai

Irodalmi Szemle 1991/5. 514.

54.évfolyam 5.szám

Csizmadia Irén:Doktori értekezés magyar 

irodalomból /Márai Sándor/

A JATE központi könyvtárának gépelt példánya. 

1948. Egyetemi Gyűjtemény 

jelzet: C 31051, 44.

Bertelsmann Universal Lexikon

C.A. Koch's Verlag, Berlin-Darmstadt-Wien, 1993.

11. kötet, 226.

Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt 1945-46. 

Vörösváry kiadás, Budapest, 1992.

25.

26.

I

27.

28.

29.

31.

Márai Sándor: Napló 1968-75.

Akadémiai Kiadó, Helikon Kiadó,Budapest, 1992. 

203.

30.

Fried István: Kassa mint szellemi életforma 

in: Fried István:Márai Sándor titkai nyomában 

Mikszáth Kiadó, Salgótarján, 1993.

31

76-78.



27

Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.

32.

12.

Rónay László:Márai Sándor 

Magvető Kiadó, Budapest, 1990.

33.

19.

Márai Sándor: Ami a Naplóból kimaradt 

Vörösváry kiadás, Budapest, 1992.

34.

I

9.

Rónay László: A függetlenség paradoxona 

Új írás, Budapest, 1988/4.sz. 99.

28. évfolyam,4.szám

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai II.

Pantheon Kiadó, Budapest, 1935.

35.

36.

46.

uo.49.

Friedrich Nietzsche: Ím-ígyen szóla Zarathustra 

Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1908.

37.

38.

20.

uo. 389.39.

Lőrinczy Huba: Egy spengleriánus nyugati Keleten 

in:Lőrinczy Huba: Ambrustól Máraihoz 

Savaria University Press, Szombathely, 1997.

40.

270-273.

Kulcsár Szabó Ernő: Az egyéniség foglalata 

Irodalmi Szemle, Budapest, 1991/4.

54. évfolyam, 4. szám, 363.

41.

42. u.o. 363.



28

43. Márai Sándor említett cikkei a függelékben 

találhatók

47., 58-59.,48., 79.

Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor 

Akadémiai Kiadó,Budapest, 1991.

44.

31.

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai II. 

Pantheon Kiadó, Budapest, 1935.

45.

r
163.

Oswald Spengler: A Nyugat alkonya I. 

/ford.: Csejtei Dezső és Juhász Anikó/ 

Európa Kiadó, Budapest, 1994.

46.

69.

Márai Sándor:Egy polgár vallomásai II 

Pantheon Kiadó, Budapest, 1935.

47.

162.0.

Salyámosy Miklós:Magyar irodalom 

Németországban

48.

1913-33.

Akadémiai Kiadó, Budapest,1973.

76.

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai II. 

Pantheon Kiadó, Budapest, 1935.

49.

165.

Jenei László: Szellemi haza és páneurópai gondolat 

/Vázlat a fiatal Márai németországi éveiről 1919-

50.

1923./

Orpheus, 1990/2. 1.évfolyam, 2. szám, 48.



29

Márai Sándor és a német expresszionizmus

Németországi emigrációja különösen figyelemre méltó abban 

a tekintetben, hogy a jóval később talán inkább értékőrző 

irodalmárként jellemzett Márait - legalábbis az emigráció első 

időszakában - sok minden választotta el attól a világnézeti és 

irodalomszemléleti alapállástól, amelyet életének későbbi 

szakaszában képviselt.

Márai Csehszlovákiából félig-meddig menekülőként távozott. 

Bár szélsőbaloldalinak ekkor már távolról sem nevezhető, a 

magyarországi forradalom alatti tevékenysége (a Vörös Lobogó

beli több publikációja) azt igazolja, hogy nem hagyta érintetlenül a 

marxista gondolatkör. Nem sokkal ezután pedig a német 

expresszionizmus rajongójává vált, amely a tízes-húszas években a 

konzervatívok szemében megbotránkoztató irodalmi irányzatnak 

számított.

I

A németországi tartózkodást saját maga az útkeresés 

idejeként tartja számon. „Úgy látszik, készültem valamire. A világ 

érthetetlensége, össze-visszasága érdekelt; ahogy senki és sem

miben nem tartja be a játékszabályokat... Erre tanítottak az 

újságok. » 1

A Frankfurtban eltöltött esztendő alatt átformálódott, ekkor 

fogalmazta meg írói hitvallását is. „Az írás a végső értelmében 

nem egyéb, mint magatartás... Észrevettem, hogy feladat vár 

reám, melyet nekem kell egyedül, külső segítség nélkül elvé-
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geznem; s mert gyöngének és készületlennek éreztem magam, ez a 

feladat szorongással, néha iszonyattal töltött el.” 2

Lírai próbálkozásait - visszatekintve pályafutásának német- 

országi éveire, - és mint erre Rónay László is utal - nem tartotta 

értékesnek.3 Versei egyébként a német olvasók számára teljesen 

ismeretlenek maradtak. Ez - magától értetődően - nem is lehetett 

másként, hiszen Németországban született magyar versei és az ex

presszionista német költők műveinek fordításai aligha válhattak 

volna ismertté a német olvasók előtt. Igaz, a Männer című 

színművét valamelyik német kisvárosban bemutatták, de meg

bukott, így aligha tette népszerűvé és ismertté a német művészet

kedvelők előtt ez a sajnos csak töredékben ismert alkotás.4

Bizonyos, hogy Németországban „csak” publicisztikája kapott 

elismerést. Annak számít önmagában az is, hogy a kor legte

kintélyesebb német lapjában, a Frankfurter Zeitungban több

kevesebb rendszerességgel jelentek meg írásai.

Márai költészetéről gondolkodva szinte valamennyi elemző 

megjegyzi, hogy Szabó Lőrincnek az Emberi hang című Márai- 

verseskötetről írt kritikája óta a költő németországi lírai alkotásai

és a német expresszionizmus fogalma elválaszthatatlanok egy

mástól.5 Szabó Lőrinc e cikkében néhány sorban foglalkozik 

Máraival és újonnan megjelenő művével. Elismerően említi a fiatal 

irodalmár költői termékenységét. Felhívja a figyelmet józanságára

és témáinak változatosságára. Ugyanakkor negatívan ítéli meg, 

hogy szinte teljesen a német expresszionizmus hatása alatt áll. A
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modern német költészeten belül is elsősorban Werfel hatását véli 

alkotásaiban felfedezni. 6

Önéletrajzi művében, az Egy polgár vallomásaiban - a német- 

országi emigrációját (is) minden bizonnyal nagyon tudatosan 

erőteljes és hatásos misztikával átszövő Márai - hosszasan ír a 

német expresszionistákkal való kapcsolatáról és költészetük iránt 

érzett rajongásáról.7 Nincsenek arról ismereteink, hogy már hazá

jában, emigrációja előtt behatóbban megismerkedett volna az ex

presszionista törekvésekkel, bár Kassák egyik művéről 1919-ben 

ismertetést közölt. Első verseskötetének, az Emlékkönyvnek 

darabjai - melyet 1918-ban, 18 évesen jelentetett meg Kassán - 

aligha jelentenek igazán maradandó értéket, sokkal inkább Kosz

tolányi és még erőteljesebben Ady hatása érződik rajtuk. Az 1921- 

ben, szintén Kassán megjelenő verseskötete, a már említett Emberi 

hang azonban már jóval önállóbb hangot jelez.

Márainak az expresszionizmussal való szoros kapcsolatára 

utal már önmagában az a tény, hogy az előbb említett verseskötet 

huszonhat versfordítást tartalmaz, mégpedig egy kivételével 

valamennyit német expresszionista szerzőktől. Többüket személyes 

jó kapcsolat fűzi Máraihoz (mint pl.: Else Lasker-Schülert), míg 

másokat a nagy számban megjelenő expresszionista ver

seskötetekből ismert. A húszas évek elején az expresszionizmus a 

legnagyobb hatású és egyben a leghírhedtebb irodalmi irányzat 

Németországban. Az utolsó irodalmi irányzat - ahogyan Gottfried 

Benn beszél és ír róla 1933-ban. „Az utolsó 500 év fogalmai

'
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szerinti művészet soha többé nem lesz már, az expresszionizmus 

volt az utolsó... y) 8

A szász nagyvárosban, Lipcsében szinte válogatás nélkül 

vásárolta és olvasta a német expresszionista költők alkotásait, de 

az értékes műveket az értéktelentől alig-alig tudta megkülönböz

tetni. Mihályi Ödönnek így írt erről Lipcséből: „A német 

expresszionistákról csak annyit, hogy itt több a kereskedősegéd, 

mint az író. Én a magam részére iparkodom elhelyezni őket, de ők 

magukat annál kevésbé. A géniusztól alig-alig látni az erdőt.'1'’ 9

Utólag azonban nem értékeli őket túlságosan sokra. Az Egy 

polgár vallomásai című mű írásakor éppen azokat, akiknek verseit 

önmaga is rendszeresen olvasta, sőt fordította, akiknek költészete 

oly meghatározó volt éveken át gondolkodására és költői 

pályafutására is, nem tartja kiemelkedő alkotóknak. A német- 

országi évek értékelésekor Márai önmaga korábbi nézeteit 

vizsgálja felül, és jórészt le is számol velük.

„E költők közül egy-kettőnek maradt csak meg neve, s talán 

csak Werfel és Kaffka műve élte túl a kortársi divatot és 

ítéletet.”10 Márai sommás értékelése - több mint hat évtizeddel

önvallomásának megjelenése után - talán kissé elhamarkodottnak 

tűnik. Gottfried Benn, Else Lasker-Schüler, Alfred Döblin stb. 

neve és jónéhány alkotásuk nagyon is ismert Németországban, és a 

határokon kívül is több országban bekerült az irodalmi kánonba.

Lipcsében kelt levelében még Albert Ehrenstein: 

Tubutsch című novelláskötetére utalva így ír: „Olyan Tubutsosan 

élek, egy önnömalkotta tubafa árnyékában,”n Nemcsak olvas-
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mányaival, verseivel, fordításaival, cikkeivel, de életmódjával is 

hasonlítani akart a német expresszionistákra. Évekkel később erről 

így ír. „Emlékezem egy novellás kötetére - „Tubutsch”, - melyet 

hetekig cipeltem magammal; a novellának nem volt semmiféle 

értelme”, vagy „epikai tartalma”, de vízió parázslóit mögötte s 

tiszta, nyugtalan zenéje volt, mint minden sornak, melyet ez az 

elkallódott bécsi író valaha leírt; és én hálás voltam e zenéért12 

Szinte „elnéző mosollyal” ír ifjúkori önmagáról, egyben nagyon 

tudatosan választja szét múltjában a vállalhatótól azt, amivel már 

nem tud azonosulni.

I

Már maguk az expresszionista alkotók is úgy vélték, hogy a 

leghatásosabb az említett művek közül a Kurt Pinthus által 

szerkesztett Menschheitsdämmerung című antológia, amely 1920- 

ban Berlinben látott napvilágot.13 Ezt a művet maga Márai is 

ismerte, mint erről az Egy polgár vallomásaiból tudhatunk,14 és az 

Emberi Hang című verseskötetében megjelent fordítások is 

tanúskodnak.15

Végigolvasva a Menschheitsdämmerung című kötetben lévő 

verseket, meglehetősen nehéz ráérezni arra az optimizmusra, 

amelyről az expresszionizmussal kapcsolatosan többek között 

Hermann Bahr ír. Az ő megnyilatkozásai részét alkotják az 1960- 

as évek végén a Bertold Brecht által felelevenített ún. ex

presszionista vitának. Az irodalmi expresszionizmust harcnak 

tekinti, amelyben az individuum a leikéért, a saját szellemi 

lényegéért küzd. Bahr az indusztriális társadalmat teszi felelőssé 

azért az állapotért, hogy az ember egyszerű eszközzé ala-
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csonyodott, mégpedig saját munkájának az eszközévé. Sohasem 

volt a szabadság és az öröm ennyire távol az embertől. Az egyén 

tehetetlenné vált, képtelen saját sorsának irányítására, hiszen 

egzisztenciája cél nélküli valóság, az emberi létet pedig „a 

semmibe taszítottság” állapotaként éli át. Az expresszionizmus így 

lett - ezt a hasonlatot az expresszionista szerzők is szívesen 

használták - sikollyá, mely a segítség és a szellem utáni vágyat 

szimbolizálja. Éppen az expresszionisták egy része valóban talált 

kiutat abból a káoszból, amelynek - az értelmes lét lehetőségeit 

kutatva - a mélyére jutott. Ez a kiút pedig nem más, mint egy 

homályos vallási rajongás.16 / Ez az alapja a Bahr által említett 

optimizmusnak is./ A XIX. század vége és a századelő filozófiája - 

mely az ember magára hagyatottságára és kiszolgáltatottságára 

hívta fel a figyelmet - Nietzsche óta ekkor már nemcsak filozófiai 

sejtés, hanem olyan ható tényező, amely elementáris erővel tört be 

az irodalomba is. Az expresszionizmus mindent elölről akart 

kezdeni. Az emberi tudat olyan mélységeiből szándékozott fel

szabadítani energiákat - sokszor kontrollálatlan képzetek formáját 

öltötték ezek amelyek az emberi én legmélyét, lényegét tárták, 

illetőleg tárhatták fel. Innen jutottak el jónéhányan a Bahr által is 

említett vallási rajongásig, a metafizikus valóságig.

A Menschheitsdämmerung alkotói a hanyatlás, a bukás és a 

katasztrófa képét rajzolják meg, részint a jelenbe, részint a jövőbe 

vetítve a pusztulást, amelynek alapja a lét kétségbeejtő értelmet

lensége. A legtöbb versben itt nyoma sincs vallási rajongásnak, 

legfeljebb a tudat mélyének zavaros vagy meghökkentő képzet-
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társításai hozhatók kapcsolatba a metafizikával. Ezek a képek 

különösen erőteljesek azoknál az alkotóknál, akik a világ

háborúban vagy azt követően kezdték pályájukat. Szinte csak 

kivételképpen jelennek meg a versekben a reménység képei, és ha 

megjelennek is, a bizonytalanság hangulatába ágyazódnak. A 

kötetről a szerkesztő Pinthus írja, hogy ez a válogatás nem egy 

válogatás pusztán a sok közül, hanem „Gyűjtemény”, amely saját 

korának érzés- és gondolatvilágát szimfóniaként szólaltatja meg. 

Ugyanakkor így összegezte a Menschheitsdämmerung nemzedé

kének legfőbb érdemét: „Megkísérelték, hogy az emberit az 

emberben ismerjék fel, s megmentsék és felébresszék,”17 A 

szerkesztés sem kronológiai, sem szerzők szerinti alfabetikus 

sorrendet nem követ, hanem sokkal inkább motívumok köré 

próbálja gyűjteni a szerző az alkotásokat. A kronológiai sorrend 

felborításával azt is hangsúlyozza, hogy az irodalom és a 

kronologikus történelemértelmezés egymástól nagyon távol áll.

Kötetében Pinthus lényegében valamennyi ismert kortárs 

német expresszionista költőtől szerepeltet verseket. /Az egyetlen 

kivétel Francis Jammes francia költő, André Gide barátja és 

pályatársa./ Állítja, hogy célja a totalitásra való törekvés abban az 

értelemben, hogy különböző szerzők egyes motívumok köré 

gyűjtött alkotásai együttesen teremtik meg a szimfóniát.18 

Pinthusnak ezt az értelmezését sokan bírálták az idők folyamán. О 

az expresszionizmust a heterogeneitás, a különbözőség harmonikus 

együttéléseként értelmezi. Ez, vagyis a heterogeneitás harmonikus 

együttélése egyre inkább hangsúlyt kap a különböző elméleti

l
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tanulmányokban. És kiszorítani látszik azt a nézetet, mely szerint 

az expresszionista líra belülről is egységes áramlatként értelmez

hető.A központi témák igen jól meghatározhatók: a kiábrándító 

nagyvárosi élmények, a szubjektum darabokra hullása, a félelem, a 

tehetetlenség érzése a társadalmi problémákkal kapcsolatosan, a 

hit iránti vágy és a metafizikára való igény. A leírt téma, mely igen 

jól kijelöli a gondolkodás irányát is, meghatározó élményekből 

táplálkozik.19 Kétséges, hogy Márai expresszionizmusa mennyiben 

táplálkozott ezekből a meghatározó élményekből, mindenesetre 

ahogyan a német expresszionizmusról Franciaországból való 

hazatérése után ír az Egy polgár vallomásai című művében, úgy 

tűnik, felületesnek érezte ezt az irodalmat.20

Pinthus antológiájában alig-alig van jelen az expresszionizmus 

egyik releváns vonulata: a megújulás csillapíthatatlan vágya, 

akarása. A múlthoz az expresszionisták közül szinte mindenki 

távolságtartó tisztelet nélkül nyúl, de a legtöbben közülük 

mindvégig a kilátástalanságban maradnak. Sokuk számára alig-alig 

mutatkozik pozitív jövőkép, mindazonáltal a megújulás és meg

újítás vágya valamennyiük verseiben időről időre megjelenik. 

Sokan (pl.: Edgar Neis) többek között ezért is hasonlítják 

jelentőségüket a Sturm und Dranghoz.21

Az expresszionisták közül kétségtelenül sokan hisznek az 

„egészben”, vagyis a létezés tudatalattiban rejtőző, de felismerhető 

lényegében, és abban, hogy ez az irodalomban, igaz, sokszor 

artikulálatlanul, de megjeleníthető. Ezt a „világnézetet” - som

másan - utópiának lehet nevezni. Náluk megvan az az emberi
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remény, hogy az emberiség ugyanott kezdje, ahonnan elindult 

évmilliókkal ezelőtt. Ennek pedig az a lényege, hogy az ember 

ismét a teremtés középpontjába kerül. A legfontosabb kérdés az 

individuum szabadságának a problémája. Az expresszionizmus nem 

szisztematikus elméleti választ igyekszik adni erre a kérdésre, 

hanem az ember teremtő tevékenységét hangsúlyozza.

Iwan Goll írta 1917-ben a Die Aktion című expresszionista 

folyóiratban a „Szellemről” című értekezésében, hogy lényegében a 

világon két „párt” harcol egymással: az egyik a valamiért való 

kiállás, a másik a valamivel való szembenállás. A szellemet ő is, 

mint az expresszionisták általában, úgy tekinti, hogy a létező 

létezési módja ellen irányul. Ezért a szellem nem más, mint az élet 

teremtő oldala. A szellem jelenti a világban a dinamikát. Harcol 

minden ellen, ami elavult, és előkészíti a feszültséget, a rohamot és 

a fényt. Lényegét tekintve fordul minden ellen, ami nem akarat, 

ami nem teremtő szellem. A gondolatsor végén Goll a szellemet 

Istennel azonosítja.22 A tízes években egymást követik a 

különböző folyóiratokban és válogatásokban megjelenő ex

presszionista hitvallások, amelyek a szellemet és az ént egyszerre 

állítják a gondolkodás, a kultúra, azaz a valóság középpontjába. 

Az expresszionizmus olyan sodró erő, amely ugyanakkor az emberi 

értelemre és az érzelmekre egyaránt hatni próbál.

Az expresszionizmus tudatosan vállalja a rokonságot az 

archaikus, primitív művészettel. Ennek oka elsősorban az, hogy 

benne az expresszionisták az eredetinek, a meg nem hamisítottnak 

és ezzel együtt a lényegesnek a kifejezését látják. A gátlások
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tudatos felfüggesztése a fantázia birodalmába vezet, ahol a művész 

teljes szabadságot biztosít önmagának. Hasonlóan az elmebeteghez 

és a gyermekhez, a művész is a képzelet világában él, ezt tartja 

igazán fontosnak. A képzeletbe, mélyebb valónkba való leszállás 

segítségével az élet lényegével találkozhatunk, és felszínre 

hozhatjuk ezt a lényeget. Ily módon tehát megszabadulhatunk a 

tapasztalat és az értelem torzító formáitól, amelyek torz 

rendszereket és szabályokat teremtenek, mesterséges rendszerekbe 

zárják intellektusunkat, elzárva bennünket a lényegtől. A lényeg 

pedig maga a mozgás és önmagunk folyamatos újáteremtése. Igen 

szembeötlő a kapcsolódás Bergson filozófiájához. Az ex- 

pressszionizmusnak persze csak akkor lehet a kilátástalanságon 

túlmutató válasza, ha képes a fantázia és a tudat alatti rétegekbe 

történő behatolásra.23

>

Az expresszionizmus lényegét már az úgynevezett ex- 

presszionizmus-vitát megelőzően és annak folyamán is sokan 

próbálták megfogalmazni. Kasimir Edschmid Az expresszionizmus 

kötöttsége című tanulmányában 1917-ben az alkotó számára a 

művészi teret a vízióban jelöli meg. „Nem szabad megelégedni a 

hitt, megsejtett, megszokott ténnyel, a világképet tisztán és 

hamisítatlanul kell tükrözni. Ez a világkép azonban csak bennünk 

van meg. így lesz az expresszionista művész egész tere vízió" 24 

Ebben az anti-pozitivista szemléletben formálódik az 

expresszionizmus emberképe. „Az ember ebben a művészetben nem 

lesz más, mint a legdicsőbb és legsajnálatra méltóbb: ember 

lesz."25
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Az önmagát expresszionista alkotónak valló Gottfried Benn 

az expresszionizmus-vita kezdetén, 1933-ban Hitvallás az ex- 

presszionizmus mellett című írásában igyekszik az egyre többek 

által támadott művészeti irányzat néhány alapvető sajátságát 

rögzíteni.26 Véleményére különösképpen figyelnünk kell, hiszen ő 

az az expresszionista alkotó, akit - Georg Heymmel együtt - a 

legtöbb irodalomtörténész az expresszionizmus létrehozójának 

tart, és ő az, akit mint expresszionistát Márai Sándor is nagyra 

becsül. Ennek a cikknek számottévő időszerűsége van 1933 

októberében. A nemzetiszocialista propaganda elutasítja az ex- 

presszionizmust, annak ellenére, hogy néhány expresszionista - 

köztük Gottfried Benn is - az emigráció helyett több-kevesebb 

lelkesedéssel a kollaborálást vagy legalábbis a hallgatólagos 

együttműködést választja. A Porosz Művészeti Akadémia tagja, 

Börries von Müchhausen Neue Dichtung című írásával indított 

támadást valamennyi modern művészeti irányzat, így az ex

presszionizmus ellen is. Ez az írás 34 német lapban jelent meg.27 

Gottfried Benn - mint ezt az Illés László által szerkesztett Vita az

expresszionizmusról című kötetben is olvashatjuk - először magán

cikkben válaszolt a vádakra.28levélben, majd a fent említett 

Először is stílus- és korszaktörekvésnek nevezi, melynek lényege

„történelmi létezés”, tehát túlmutat az irodalmon és a művé

szeteken. Magát az irányzatot az 1910 és 1925 közötti időszakra 

datálja.

Olyan időszaknak nevezi a fent említett korszakot, amelyben 

a valóságot nem lehetett szubsztanciálisan megragadni, csak a

c
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„folyamatot” lehetett ott érzékelni. Mindezek következménye, 

hogy az ember önmaga belső valóságába tekintett. Ugyanakkor a 

dolgok gyökeréig akart hatolni egészen addig, ahol már nem lehet 

a tényeket összekeverni és meghamisítani. Az expresszionizmust a 

nihilizmus és a destruktív szellem ellenpólusaként tünteti fel. Új 

emberképért heroikusán küzdő akaratról beszél, amely az ember 

legbensőbb lényegében az ősképek és a mítoszok után kutat. 

Ugyanakkor a cikk egyértelművé teszi Gottfried Benn megal

kuvását a nemzetiszocializmussal, és érthetően vált ki dühödt és 

érzelmekkel átitatott reakciót sokakból. A cikk világosan ír a benni 

expresszionista felfogásról, de nem lehet nem észrevenni, hogy 

bizonyos megnyilatkozások a kusza nemzetiszocialista gondolatok 

átvételét és félelemmel teli megjuhászkodást tükröznek. A vita 

1937-ben Klaus Mann: Gottfried Benn - egy eltévelyedés története 

című cikkével robban ki.29 Klaus Mann, Thomas Mann 

szerencsétlen sorsú fia, ezt az írást a Das Wort című, Moszkvában 

megjelenő emigráns német lapban jelenteti meg. / Egyébként a 

vitához hozzászólók a későbbiekben is jórészt ebben a lapban 

jelentetik meg írásaikat. Klaus Mann érzelmektől túlfűtötten 

vádolja az expresszionista bálványt szembeállítva Stefan 

Georgéval. Hangsúlyozza, hogy a szépségről vallott felfogásából 

Benn kihagyta az antik és a francia elemet, és ezért alakult 

másként a pályája, mint az emigrációt választó és a nácizmussal 

szembeforduló expresszionistáké./

A Das Wort című folyóiratban folyó expresszionizmus- 

vitában a legfőbb vád, ami az expresszionista alkotókat kollektív
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módon érte, az ún. „bomlasztás” volt. A bomlasztás fogalma 

önmagában persze morálisan aligha értékelhető vagy értelmezhető. 

A már említett Edgar Neis úgy értelmezi az irányzatot, mint a 

káoszból való kiútkeresést, az egészben való feltétlen hitet. Ebben 

az értelmezésben a rombolás kétségtelenül a kiút feltétele. Igaz, ez 

az esztétikai és az egzisztenciális útkeresésre. 30 Maga Benn is 

nagyon óvatosan fogalmaz erről a már említett cikkében, mikor a 

következőket írja: „...kialakult az a szokás, hogy az egész 

korszakot expresszionizmusnak nevezik..."1’1.

Zárszó című írásában Bernhard Ziegler önmagáért való 

céltalan bomlasztásnak nevezi az irányzatot.32 Minden tekintetben 

veszélyesnek tartja, és a realista avantgárdot állítja esztétikai és 

világnézeti követelményként az expresszionizmussal szembe. A 

„realista avantgárd” mibenléte, értelmezése azonban elmarad. így 

Ziegler személyes véleménye súlytalanná válik.

Gottfried Benn Márainak Németországba való megérkezé

sekor alkotóerejének teljében van. Márai hírből ismeri, olvassa 

verseit, többek között a Menschheitsdámmerungot lapozgatva. Az 

Emberi hangban megjelent fordításai közül azonban mindössze 

egyetlen verset ültetett át Gottfried Benntől: a D-vonat címűt. 

Benn naturalizmusa szinte uralkodik a versen, és ez valami nihilt 

sugalló cinizmussal párosul. Bár Márai tiszteli Bennt, elismeri 

költészetének maradandóságát, verseit azonban nem mindenben 

érzi önmagához közelállónak. Ezt igazolja az előbb említett tény 

is, hogy a „Gyűjteménybőr mindössze egy verset választ és tart 

fordításra érdemesnek a legismertebb expresszionista költőtől.

»

ГV &
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A kortárs konzervatív kritika sommásan azt állapítja meg, 

hogy az expresszionizmus benyomások által keltett érzelmeket 

akar kifejezni, és ez nem lehet a művészet jövője, legfeljebb átfogó 

világnézeti elveket valló művészet alkotóeleme. A vád az ex

presszionizmus ellen lényegében az, hogy nem az egész kife

jezésére törekszik és nagyon korlátozott módon alkot. Az 

expresszionizmus éppen a lényeg, az egész kutatását nevezi meg 

célként, és éppen ezért nem ismer tekintélyt és korlátokat, a látszat 

mögött a lényeget keresi, azt a lényeget, amelynek megtalálása az 

egyedüli esély egy pozitív jövőkép lehetőségére. Éppen ezért nem 

több a társadalmi jövőkép szempontjából, mint utópia, hiszen a 

kultúrát a művészet önmagában aligha újíthatja meg. A kultúra 

pedig sokkal inkább az emberi totalitás lényege, amelybe 

beletartozik a vallás, a tudományos és művészi érdeklődés, a 

politikai tudatosság és a magánszféra éppúgy, mint azok a 

viszonyok, amelyekben az ember él, amelyeket maga alakít ki.

Ez a korlátozottság azonban semmit nem vesz el az ex- 

presszionizmusnak mint művészeti irányzatnak a meghatározó 

értékéből. Huder véleménye szerint éppen ezek az alkotók 

teremtették meg az utolsó viszonylag egységes stílusirányzatot a 

német irodalomban.33 A legjelentősebb alkotások főként a húszas 

éveket megelőző időben keletkeztek, de hatásuk éppen a húszas 

években is igen intenzív volt. Alkotásaik egy addig ismeretlen 

világpolgár-öntudatnak a mintapéldáivá váltak, eközben pedig 

maguk a művek kanonizálódtak, és a klasszikusokkal egyértékűnek 

ismerték el őket. Az expresszionizmus németországi mégis-

l
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mertetésében nagyon nagy szerepük volt az expresszionista folyó

kátoknak, mindenekelőtt az 1910-ben Herwarth Walden által 

alapított Der Sturm és az 1911-ben Franz Pfempfert által lét

rehozott Die Aktion című folyóiratnak. Ezek a lapok egyrészt 

felkarolták a németországi expresszionista és más avantgárd 

alkotócsoportokat: publikálási lehetőséget biztosítottak a mű

vészeknek, illetőleg kiállításokat szerveztek számukra. .

A két legismertebb alkotói kör az 1905-ben alakult Die 

Brücke nevet viselő expresszionista képzőművész-csoport és a Der 

blaue Reiter nevet viselő társaság. A nem német expresszionisták 

vagy egyáltalán az avantgárd valamely irányzatával többé-kevésbé 

szimpatizáló nem német művészek elsősorban e két német lap 

segítségével váltak ismertté. A magyar alkotók közül minde

nekelőtt Kassák Lajos kap publikálási lehetőséget a Die Aktionban, 

de Színi Gyula, Déry Tibor, sőt Kosztolányi Dezső és Móricz 

Zsigmond írásait is közli a lap. Kassák Lajos intenzív kapcsolata az 

említett folyóirattal a leginkább érthető, hiszen a Ma című folyó

iratát ugyan még 1916-ban Magyarországon kezdi kiadni, de 1920- 

től már emigrációban, Bécsben szerkeszti, és állandó publikálási 

lehetőséget ad - a magyar alkotókon kívül - többé-kevésbé ismert 

német expresszionistáknak is. Főként ezzel magyarázható, hogy - 

a Márai által akkor sokra becsült - Kassák német expresszionista 

körökben ismert és a Die Aktionban többször publikál. /Kassák 

egyetlen avantgárd irányzat mellett sem kötelezte el teljesen 

magát, de szinte nem volt olyan, amely érintetlenül hagyta. 1919- 

ben a Ma című lapban éppen az expresszionista írások száma

a
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növekedett ugrásszerűen, vagyis Kassák érdeklődése már bécsi 

emigrációja előtt erőteljesen az expresszionizmus felé fordult./34 

Márai sem a Der Sturmban, sem a Die Aktionban nem 

jelentetett meg cikkeket. Minden bizonnyal ismeri azonban őket, 

hiszen németországi emigrációjának egyik meghatározó élménye az 

expresszionizmus iránti rajongás. 1919-ben 

országba érkezésekor - ezek a lapok fénykorukat élik /a Der Sturm 

1932-ben, a Die Aktion 1933-ban szűnt meg/. Sőt akkor sem 

publikál Márai ezekben a lapokban, amikor 1921-től maga is 

Berlinben él, ahol ezeket a lapokat szerkesztik. Eddigi ismereteim 

szerint Németországban egyetlen, az expresszionizmushoz közel 

álló lap, a heti rendszerességgel megjelenő Der Drache című 

lipcsei folyóirat jelentet meg tőle több írást. Márai kétségtelenül 

túloz, vagy rosszul emlékszik, amikor az Egy polgár vallomásaiban 

a Der Drache-ban megjelent írásainak számáról beszél „...majd 

minden számában közölt tőlem valamilyen apró írást”.35 A 

valóság az, hogy összesen öt írás jelent meg tőle ebben az 

expresszionista hetilapban.36 Ezeknek a publikációknak a jelen

tősége abból a szempontból azonban valóban nagy, hogy Márai 

számára ezek az írások mintegy „előtanulmányok”, a Frankfurter 

Zeitung-beli tevékenységre készítik fel. Az Egy polgár vallo

másaiban leírtak szerint könnyedén írt németül, de a nyelv- 

helyességet illetően időnként kétségei voltak: „Biztosan írtam 

németül, minha soha más nyelven nem gondolkoztam volna. 

Valószínűleg hibáztam is, de mindenestül a szöveg, mint később 

megtudtam, német volt, talán dadogó német,”31 A Der Drache-ban

Márai Német-



45

megjelent cikkeiben valóban előfordulnak grammatikai hibák, a 

Frankfurter Zeitung és jóval később a Die Weltbühne számára írt 

cikkek esetében ez majdnem teljes egészében kizárható. /А 

Frankfurter Zeitung cikkeiben is akad helyesírási tévedés, de ez 

sokkal inkább nyomdatechnikai okokkal magyarázható, mint az író 

grammatikai melléfogásával. Pl. a függelékben is szereplő Mord 

aus Barmherzigkeit című cikkében38 Ibsen Sértődöttek drámájának 

Alvingné nevet viselő hősnőjét Alvinnénak írják vagy a Succi című 

cikkben39 Franz Kafka neve két „f’-fel szerepel. A Der Drache

ban viszont grammatikai tévedésekről van szó./

Hanns Reimann-nal, a lapszerkesztővel lipcsei tartózkodása 

idején, tehát emigrációja kezdetén ismerkedett meg. Efelől semmi 

kétség, hiszen a Der Drache első évfolyamának első száma 1919. 

október 1-jén jelenik meg, míg Márai első - Matuschka címet 

viselő - írása a lap 1920. március 3-i számában látott napvilágot. 

Feltehetőleg a közlés előtti napokban készült az írás, erre látszik 

utalni a karcolatban leírt Märzsonne - márciusi nap időjelölés. 

Ekkor még a lipcsei az Institut für Zeitungskunde hallgatója volt, 

ahol szerinte - többek között - a Der Drache-ban megjelent cikkei 

miatt nehezteltek meg rá.40 A Der Drache főcím alatt szereplő 

állandó alcím: Eine ungemütliche sächische Wochenschrift, első

sorban a kiadó és szerkesztő, Hanns Reimann polgárpukkasztó 

elképzeléseit jelezte. Márai az Egy polgár vallomásaiban így ír 

Reimann újságírókkal kapcsolatos elvárásairól: „...a föltétel csak 

az volt, hogy olyan legyen /t.i. a szerkesztőnek átadott írás/, 

amilyet a „Leipziger Neueste Nachrichten” például biztosan nem
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adna ki...”41 Az új hetilap fogadtatása pedig olyan, amilyet 

Reimann remélt: „A szászok vörös fejjel, hangosan szidták este a 

vendéglőkben; de olvasták. ”42 

beköszöntő cikkében

Hanns Reimann a már említett

amely a „Wie diese Wochenschrift 

a következőképpen ír a lap 

megalapításának körülményeiről: „Eines nachts, als ich schlaflos 

lag, sprach ich zu mir: „Heutzutage gründet jeder hergelaufene 

Idiot eine Zeitschrift.. .Warum sollst ausgerechnet du keine 

Zeitschrift gründen, wo doch deiner trägen Vaterstadt seit den 

Zeiten des seligen Arthur Pleißner niemand auf die Nerven 

gefallen ist? Mach dich auf, suche einen Dummen, der sein Geld 

in das Unternehmen steckt, und gib den Leipzigern allwöchentlich 

schwarz auf weiß, was dein Herze bedrückt. ”43 A szerkesztői 

bevezetés talán meghökkentő, de számos, az újságban megjelent 

írás bizonyítja, hogy nem botránylapról van szó, hanem egy olyan 

orgánumról, amely kímélet nélkül analitikus vizsgálat alá veszi a 

szászok mindennapjait, szokásait, örömeit és gyötrelmeit. A 

fogadtatás ennek ellenére aligha nevezhető barátságosnak. Márai 

szavaival „a szászok nem örültek különösebben e kegyetlen 

analíziseknek. ”44 Hanns Reimann egymaga tartotta kezében a 

lapot. A minden szerdán megjelenő folyóirat szerkesztői feladatait 

éppúgy egymaga látta el, mint ahogyan felelősséget is egymaga 

vállalt - és ezt a lap minden számának utolsó oldalán fel is 

a megjelent írások tartalmáért. Ellentétben a 

Frankfurter Zeitunggal, ahol számos, a német határokon túl is jól 

ismert újságíró-író jelentetett meg cikkeket, a Der Drache-ban

entstanden ist” címet viseli

tüntették
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publikálok közül legfeljebb Ossip Kalenter számított német 

viszonylatban ismertebb szerzőnek. Márai mellett Alfred Polgar, 

Molnár Ferenc fordítója és Hatvány Pál jelentett meg írásokat a 

lipcsei hetilapban.

A már említett Matuschka45 című írás egy értetlenkedő 

kérdéssel indul: „Sie sagen, Leipzig sei eine fade Stadt?”46 - s 

ettől kezdve az írás egészen a végéig tulajdonképpen a kérdésben 

bujkáló kijelentés cáfolata. A sorokban megelevenedő öregasszony 

alakjában a szerző a lipcsei mindennapok egy kicsiny szeletét 

villantja fel, jelezve, hogy számára az unalmasság, illetőleg az 

érdektelenség fogalma nem a mások által elfogadott, külső 

körülményektől függ.

A Matuschka bemutatását azzal kezdi, hogy egészen pontosan 

meghatározza azt a helyet, ahol látni szokta őt, szinte úgy, mintha 

valami megtekinthető nevezetességről, a városképhez tartozó 

látnivalóról lenne szó. Az olvasó elé tárt kép fókuszában egy 

öregasszony ül, akinek lénye kellemes hangulatot ébreszt a szerző 

lelkében. Ez a személyes, szinte meghitt hang végigvonul az egész 

karcolaton, ennek legvilágosabb példája maga a cím, illetőleg a 

személyességet hangsúlyozó magyarázat, amit Márai az orosz 

szóhoz fűz. / „Matuschka ist ein schönes russisches Wort und 

bedeutet: Mütterchen. Nein, es bedeutet viel mehr. Es bedeutet: 

Du, mein armes, altes liebes Mütterchen",/47

A szövegben nyoma sincs mozgalmasságnak, nincs 

cselekmény, érzékelhető viszont egy hangsúlyozottan személyes 

világlátáson alapuló hangulat, amely állandó és időtlen, mint
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amilyennek maga a Matuschka is látszik. A modern reklámokkal, 

csábító kirakatokkal, széles és naponta megújuló kínálattal 

rendelkező üzletek közvetlen szomszédságában üldögélő, szerény 

portékáját áruló asszony az állandóság érzetét kelti. Nap mint nap 

ül megszokott helyén, ugyanazokkal a mozdulatokkal kínálja 

ugyanazt az „árukészletet”, míg körülötte a világ szakadatlanul 

változik.

Körüllengi valami titokzatosság is, hiszen nem lehet tudni, 

hogy valójában miből él és hol lakhat. Egyáltalán nem lehet semmit 

tudni róla, csak azt, hogy naponta megjelenik, elfoglalja helyét, és 

almát árul. Márai számára ő már éppenúgy Lipcse része, mint 

valamely emlékmű vagy szobor, vagy akár egy híres személyiség, 

akit a lipcseiek megbámulhatnak és akitől autogrammot kérhetnek 

Г Und wenn ich von hier wegfahre, werde ich Sie um ein 

Autogramm bitten”/48. Mint ahogyan önmagán túlmutató jelkép 

lehet a város nevezetes szobra vagy egy híresség, Matuschka is 

jelkép: az állandóságé, az élniakarásé az állandóan változó 

környezetben.

Ebben az írásában Márai nem kíván általános érvényű 

megállapításokat tenni, nem akar mindenki számára verifikálható 

tényekből egyértelmű következtetéseket levonni, vagy éppen 

bizonyos tényekre alapozottan kétségeket megfogalmazni, mint a 

Frankfurter Zeitungban megjelent cikkeiben annyiszor. A 

vallomás-jelleget, a személyre szóló, látszólag jelentéktelen 

tényből származó jelkép értékű jelenséget állítja a középpontba, 

illetőleg a megfigyelésből eredeztethető világ-érzékelésnek
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jelképiséggé emelését. Majd arra a „tényre” hívja fel a figyelmet, 

hogy „...die erschütterndste Lebenserscheinungen findet man 

manchmal in den einfachsten Form ausgedrückt.

A cikk alapján Reimann tehetségesnek találhatta Márait, és 

rendszeresen kért tőle írásokat a lipcsei mindennapokról. 

„Reimann volt első szerkesztőm” - írja Márai - „aki módot adott 

reá, hogy lássam a világot, ahogy jólesik, s az sem bűn, ha 

olyannak látom, amilyen”.50 /Kapcsolata a lappal még frankfurti 

tartózkodása idején is tart. Innen küldi a Der Drache szer

kesztőségébe például az 1921. augusztus 24-én megjelent Schach 

című írását, amely nem azonos a Frankfurter Zeitung und 

Handelsblattban leközölt Schach című cikkel./

„49

Reimann Márai iránt tanúsított bizalmát mutatja, hogy már a 

következő számban közli a „Hier hüben und da drüben” című 

írást, melynek tárgya szintén helyi vonatkozású, ugyanakkor a 

lipcsei mindennapokon túl ezúttal általánosabb társadalmi prob

lémát feszeget.51 Mindezt korántsem finom utalásokkal teszi, 

hanem egyértelműen fogalmaz, nehogy valakinek kétsége maradjon 

a szerző véleményét illetően.

A cikkben a lipcsei társadalom két markánsan elkülönülő 

csoportja jelenik meg. Az egyik a népkonyhán fillérekért ebédelők 

csoportja, amelyet nemcsak kívülről ismer, hiszen ő is hónapokon 

át eszik a munkások között./Az írás szerint harmadik hónapja teszi 

ezt./ A népkonyhát a gyermekeiknek bemutató lipcsei polgárok 

szavaiból kitűnik, hogy szociális vívmányt látnak benne, „...dies 

ist das Volkshaus, was wir Leipziger zum Nutze und Genüsse des
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Volkes gebaut haben” 52 Ezek a lipcsei polgárok, akik így 

beszélnek gyermekeiknek a népkonyháról, szociális érzéktől talán 

nem mentesek, de azzal a közvetlen élménnyel aligha ren

delkeznek, amivel a szerző, aki a közös étkezések alkalmával 

részesévé válik a munkások életének.

Ugyanakkor van némi tapasztalata - egy az Astoriában el

költött ebéd révén - az ott étkező gazdagok világáról is. „Als ich 

eine Stunde dort war, wurde es mir übel. Nicht von dem Humar. 

Sondern von allen den Leuten, die in Leipzig Humar essen. Und 

ein wenig: von allen Leuten, die zurzeit in der Welt 

essen.” - írja a cikkben.53 A „homárt evő” gazdagok rétege 

bizalmatlansággal tölti el. A cikk e részletében az írás aktualitása 

túllép a helyi társadalom, Lipcse keretein. A címként adott „Innen 

és túl” arra utal, hogy a két világot szakadék választja el 

egymástól, de nemcsak szociális szempontból, hanem abban a 

tekintetben is, ahogy a fal két oldalán élő emberek az élethez 

viszonyulnak.

A 25 márkáért étkező gazdagok csámcsogása taszítja a 

szerzőt, de taszítja egész világuk is. Schiebereknek minősíti őket, 

vagyis olyanoknak, akik vagyonukat kétes üzletekkel, törvény

telenül gyarapítják, akiknek ez a törvénytelen és lelkiismeretlen 

tevékenységük biztosítja a kényelmes életet, például az előkelő 

Astoriában való étkezés lehetőségét. Fal választja el őket a 

népkonyha világától, ahová a szerző szinte menekül előlük, ahol a 

szociális nehézségek ellenére életigenlést tapasztal. „Ein alter 

Arbeiter bei meiner Tisch liest schon den dritten Monat Renan's

Humar
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„Das Leben Jesu”. Er hält jetzt ungefähr bei der 20. Seite. Aber 

er liest es.”5A Ezzel a csoporttal tud és akar közösséget vállalni.

A fal két oldalán lévők nem érintkeznek egymással. A cikkben 

végig jelenlévő feszültséget az teremti, hogy a szerzőnek vannak 

tapasztalatai mindkét világról, és felháborítja az az ellentét, ami 

köztük van. A benne indukálódott feszültség, érzelmei, viszo

nyulása a két jól elkülönülő csoporthoz direkt módon derül ki az 

írásból. Az „utánnyomás engedélyezve” cím melletti megjelöléssel 

mintha kissé agitatív szerepet szánna neki, mintha minél több 

olvasót akarna befolyásolni. Ugyanakkor a befejező mondatok - 

„Wenn man so nachdenkt. Na, lassen wir es...”55 -, mintha a 

tapasztalatokból származó végkövetkeztetés kimondásának feles

legességét /vagy ettől való félelmét/ sugallná. Hasonlítanak a 

Matuschka zárosoraihoz: „Denken Sie nach. Oder auch nicht. Was 

geht es mich an.”56 A szerző tapasztalataiból levont messzebb 

menő következtetések levonása mindkét esetben az olvasóra

marad.

Hanns Reimann kiadó és szerkesztő a lipcsei polgárok között 

igen sokféleképpen megítélt lap célját nemcsak a Márai által 

kiemelt polgárpukkasztásban látta. A Der Drachéban időről időre 

megjelent hosszabb-rövidebb írásaiban taglalta az általa alapított 

lap funkcióját. Az 1920. szeptember 15-i szám jó alkalom volt a 

visszatekintésre - hiszen a folyóirat ekkor volt egy esztendős - de 

ez az évforduló a lapban írásokat megjelentető szerkesztőgárda 

értékszemléletét is megkísérelte összegezni. A „Positiv und 

Negativ”51 című vezércikket ugyan nem maga Reimann írta, de a
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H.N. monogramot feltüntető szerző írása valószínűleg az ő 

véleményét is tükrözte, hiszen - közvetve ugyan, de - a megjelenő 

írások kiválasztásának szerkesztői elvei éppúgy szerepelnek a 

cikkben, mint az, hogy az olvasó mit várhat a későbbiekben a 

lipcsei hetilaptól. A Der Drache írásainak szerzői nem írnak 

máskor sem, most sem arról, hogy valamely konkrét irányzat 

mellett köteleznék el magukat, és nem is sugallnak semmi ilyesmit. 

Tagadják, hogy jelenleg bárki szisztematikus választ adhatna a 

„jobb világgal” kapcsolatos kérdésre. Akik a jelenlegi világot 

igenük, azok sokszor elsősorban érdekből és/vagy félelemből 

teszik. Arra hivatkoznak, hogy senki sem mondhat nemet a létező 

világra, ha nem tud valami jobbat felmutatni. / „Der Haupttrumpft 

der Positiven: Was könnet ihr an Stelle des verneinten 

Bestehenden setzen, das bersser ist?”/5* Pedig a jövőbe vetett 

hitnek éppen azt a pillanatát élik, amikor a jelen világ bírálatára 

csak úgy van lehetőség, hogy nem látják az életigenlés mögött a 

szisztematikusan kialakított jövőképet /Auf die Frage nach einer 

besseren Welt gibt kein System Antwort./59 Ugyanakkor a Der 

Drache távoltartja magát azoktól, akiknek válasza a világra 

egyszerű „nem”. A létező világ bírálata nem nihilizmus. A cél nem 

a világ lélektelen megismerése, mert akik ezt akarják, azok nem 

akarnak a világban változást, csak ismereteik igazolását. A lap

feladata a „lipcsei élet” bemutatása, de sohasem a botrány a cél, 

hanem az igazság megírása. Azoké az igazságoké is, amelyeket 

más lapok - érdekeiktől vezérelve - nem írnának meg. A szándék 

pedig nem nihilista, öncélúan romboló, hanem ugyan
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„teoretikusan átgondolt jövőkép nélkül”, semmilyen érdek- 

csoportnak el nem kötelezetten 

megalkuvás nélkül feltáró és közlő életigenlés.

A lap általam áttanulmányozott évfolyamaiban Hanns 

Reimann csak néhány verset közöl. Az igen jelentős számú 

hirdetés mellett elemző publicisztikai írásokat jelentet meg, 

amelyek többsége lipcsei társadalmi jelenségekre reagál. Jónéhány 

írás műfaji szempontból valahol a publicisztika és a szépirodalom 

határterületén mozog. A Németországba érkező Márai, aki az 

expresszionizmus vonzásába került, versírással töltötte szívesebben 

az idejét. „Mindenestül kissé szégyelltem az újságírást; 

legszívesebben csak verseket írtam volna”. 60 Ennek bizonyítéka 

az 1921-ben Kassán megjelent Emberi hang című kötete is.61 A 

versírás iránti vonzalma azonban hamarosan - még javában a

alábbhagyott, ugyanis nem

egyszerűen az igazságot

németországi tartózkodás idején 

értékelte magát elég tehetségesnek a költészethez. Önéletrajza 

arról is tanúskodik, hogy lipcsei tartózkodása idején mutatott 

vonzódása a versíráshoz összetűzéseket is szült közte és a Der

Drache főszerkesztője között .„...szigorúan kérdezte /t.i. Reimann 

„Már megint verset ír?” Azt tartotta, hogy fiatal 

tehetségekkel nagyon kell vigyázni, mert ha kicsit nem figyel oda 

az ember, rögtön átadják magukat a titkos ifjúkori bűnnek, a 

versírásnak ”62 Annak ellenére, hogy a Der Drache című lapban 

publicisztikai, illetőleg a publicisztika és a novella határán lévő 

írásokat jelentet meg, németországi emigrációja első időszakában 

Márai mégis elsősorban költőnek tartja magát. Frankfurti

Máraitól/
1
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tartózkodása idején az első németországi újságírói sikerek után, 

valamint az Emberi Hang kiadását követően érzi önmagát egyre

önmagához túlzottan szigorúan 

versírásra, és kezdi igazán megkedvelni az újságírást. „Az 

újságírás vonzott, de azt hiszem, egyetlen szerkesztőségben sem 

tudtak volna használni. Az újságírást úgy képzeltem el, hogy az 

ember jár a világban, számontart valamit, ami olyan laza, 

értelmetlen és szétfolyó, mint a napihírek, mint az élet...” 63

Bár a Der Drachében megjelent írásai örömmel és 

elégedettséggel töltötték el Márait, néhol grammatikai pontat

lanságot fedezhetünk fel ezekben a publikációkban Színvonalukat 

tekintve elmaradnak a Frankfurter Zeitungban leközölt tárcák 

mögött. Ugyanakkor Márainak mintha lipcsei tartózkodása idején 

nagyobb örömet és meglepetést okozott volna a Reimann-nal 

kialakított szakmai kapcsolat és a publikálási lehetőség a Lipcsén 

kívül alig-alig ismert Der Drache-ban, mint a Frankfurter Zeitung 

tulajdonosa, Henry Simon által biztosított íráslehetőség a 

frankfurti világlapban. Mintha ebben a vidéki újságban, a Der 

Drache-ban nehezebben jutott volna publikálási lehetőséghez. Az 

Egy polgár vallomásaiban így ír az első cikkének leközlését követő 

érzéseiről: „Életemnek, terveimnek új lehetőségeit neszeltem” 64 

Sokkal inkább magától értetődőnek tartja első cikkének megje

lenését a Frankfurter Zeitungban. Miután a világ egyik 

legtekintélyesebb napilapjának tárcarovatvezetője - frankfurti tar

tózkodásának kezdetén - elfogadta első írását, örömet igen, de 

meglepetést nem érzett: „Nem lepődtem meg, valahogy, szemtelen

inkább alkalmatlannak a
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és gyermekes biztonsággal, természetesnek találtam”.. 65 /Csak 

jóval később találta kevéssé természetesnek, amikor életének erre a 

szakaszára visszagondolva éretlen kezdőt látott egykori ön

magában. „...a „Frankfurter Zeitung”, ma már számomra 

érthetetlen jóindulattal, kiadta írásaimat.”/ 66

Németországi tartózkodása idején Márai leghosszabban 

Berlinben élt. Magával a német expresszionizmussal azonban - 

mint erről már írtam - nem itt, hanem már jóval korábban, 

Lipcsében találkozott.

Lipcsei tartózkodása idején - mint erre Szegedy-Maszák is 

utal - a német expresszionista költészet és az újságírás mellett 

Wedekind drámáival ismerkedett.67 A szerző ekkor már nem élt, 

de szókimondásával és naturalizmusával meghökkentő darabjait 

rendszeresen játszották, személye, életműve már akkor legenda 

volt expresszionista körökben is. Az expresszionisták saját 

törekvéseik gyökereit éppen Wedekindig vezették vissza. Márai a 

színház iránti vonzalmáról már jóval első emigrációja előtt, pesti 

tartózkodása idején is vall: „Színházba sokat járok, minden héten 

kétszer, amikor kimenőm van, szerdán és vasárnap”6*, majd 

megerősíti egy Lipcsében kelt levelében, hogy a színház iránti 

érdeklődése németországi tartózkodása idején is töretlen. „Nagyon 

sokat foglalkozom színházzal” - írja, sőt a Nyugatnak is küld írást 

többek között egy Schiller-darabról.69 Ez a levélrészlet nemcsak a 

színház iránti érdeklődéséről tanúskodik, hanem arról is, hogy 

kereste a kapcsolatot a legszínvonalasabb magyar irodalmi 

folyóirattal, ám azt, hogy kereste a kapcsolatot, majd a harmincas

.
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években publikált is ott, tagadta. Többek között Rónay Lászlónak 

egy 1971. január 25-én Salernóban kelt levelében a következő áll: 

„Én soha nem voltam munkatársa a „Nyugat” -folyóiratnak. 

Olvasója voltam, nagyrabecsültem a folyóiratot, tiszteltem sok 

kiváló munkatársát, 

lapnak” 70

de soha nem adtam kéziratot ennek a

Talán Wedekind iránti rajongása és az a tény, hogy Lipcsében 

is figyelemmel kíséri a kortárs drámairodalmat /önéletírásából és 

egykorú leveleiből tudjuk, hogy például személyesen ismerte 

Georg Kaisert, olvasta drámáit/, játszhatott szerepet abban, hogy 

önmaga is kísérletet tegyen a drámaírásra. Az előbb említett 

levelében erről is ír Mihályi Ödönnek: egyszerre mindennél

világosabb lett az, hogy darabot kell írnom. Hát majd meglátod. 

Az első felvonást ma befejezem.” 71 Az Egy polgár vallomásai 

tanúsága szerint ezt a darabot Berlinben írta meg. „Megér

kezésemet követő négy napon nem mozdultam ki a lakásból, papírt 

és tollat vásároltam s éjjel-nappal dolgoztam. Négy nap és négy 

éjszaka megírtam a színdarabot, melyre esztendeje készültem 

Frankfurtban. A színdarab rossz volt...az egyik vidéki német város 

kísérleti színházában színre is került s szégyenletesen 

megbukott” 12 / A Männer című darab sokáig teljesen ismeretlen 

volt, míg harmadik képének szövegét Fried István a 

Panaszkönyvben szereplő, a mű létezését igazoló adat nyomán a 

Kassai Napló 1922. január elsejei számában megtalálta. A teljes mű 

- tudomásom szerint - ma is ismeretlen/. 73
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Egy ismerősének írt, még 1920-ban, Lipcsében kelt levelében 

egy éppen befejezett darabról ad hírt. „Most befejeztem egy 

darabomat, idekünn játszani fogják, s tavasszal leküldöm 

valamelyik pesti színháznak is egy ügynökkel...”74 A szöveg- 

környezetből az is világosan kiderül, hogy Márai igen komoly 

pénzzavarban van - ez egyébként a németországi emigráció idején 

az apai támogatás ellenére sem ritka - és adósságai törlesztésére 

szánja a műért kapott szerzői honorárium egy részét. Nincs 

azonban tudomásunk arról, hogy Lipcsében darabot írt volna, és 

még kevésbé arról, hogy ezt német színházak bemutatták volna. A 

már említett források, illetőleg a kutatási eredmények csak a 

Berlinben írt, Németországban bemutatott és a Kassai Naplóban 

részben leközölt darab létét igazolják.

A sikertelen drámaírói kísérlet hosszú évekig tavoltartotta a 

drámaírástól, figyelme egyre inkább az újságírásra koncentrá

lódott. Az Emberi Hang című verseskötet megjelenése - kritikai 

fogadtatása korántsem jelzett valami áttörő sikert, mégis biztató 

volt, - nem ösztönözte Márait sem versírásra, sem az elkövetkező 

években további kötetek megjelentetésére.

A frankfurti esztendő, amely újságírói pályafutását illetően 

oly sikeres volt számára, egyre messzebb taszította a versírástól, és 

egyre inkább kikristályosodott az a véleménye - amelyet már 

Rónay Lászlóra hivatkozva említettem -, hogy nincs érzéke a 

költészethez.75 Pedig második, már általam említett verseskötete 

összehasonlíthatatlanul egyénibb hangot jelenített meg, mint az 

1918-as kötet. Mint ezt Fried István megjegyzi, Magyarországra
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való hazatérését követően tudatosan törekedett lírai pályájának 

lezárására. Ennek szánta a Mint a hal vagy a néger című, 1930-ben 

megjelent verseskötetét. A 1930-as években ismét néha-nnéha 

jelentet meg verseket, és ezeken még mindig érződik az 

expresszionista líra hatása.76

Az Emberi Hangban 1922-ben megjelentetett verseket még a 

németországi tartózkodás első évében, nagyobbrészt Lipcsében 

írja. „Lehet, hogy akkoriban költő voltam” -írja a lipcsei 

hónapokat idézve.77. Versírásának legfőbb inspirációját abban 

látja, hogy Kafka világa olyan erőket szabadított fel benne, amely 

hozzásegítette, hogy feladatát tisztábban lássa. Ez bizony

talanságot és szorongást keltett benne. Szerinte tehát a Kafka- 

élménynek nem írásaira van kimutatható hatása, hanem a Kafka-

olvasás szerepe egy ennél is lényegesebb kérdésben meghatározó. 

A helyét és feladatát kereső művész új nézőpontokat fedez fel, a 

kapkodó „anarchista” értékrendje lassan formálódni kezd.78

„Aki fél, az kiabál. Ezért, gyorsan, írni kezdtem félelmemben. 

Verseket írtam, ezen a leipzigi őszön egész kötetre valót,...”19 Az 

Emberi Hangban a Márai által Lipcsében írt versek mellett 

jelentek meg a már említett műfordítások. Tény, hogy az általa

fordított versek szinte kivétel nélkül a legismertebb ex

presszionisták alkotásai. Ebben nagy szerepe van annak, hogy a 

fordítások jelentős többsége a Pinthus-féle gyűjteményből való. Ha 

a Márai által kiválasztott, lefordított és az Emberi hangban 

megjelentetett verseket nézzük, a magyar szöveg találékony 

műfordítót sejtet. Helyenként azonban érzékelhető Márai gyakor-



59 -

latlansága, műfordítói tapasztalatlansága. A versek magától érte

tődően mutatják a fordító „lélekrokonságait” és értékítéletét. 

Márai a lefordított alkotásoknak sem egységes tematikát nem jelölt 

ki, sem egységes motívumok köre nem „szervezte” őket. Összesen 

huszonhat költeményt tolmácsolt.80 Ezek közül huszonöt valamely 

német expresszionista szerző műve, egy pedig Francis Jammes 

verse. A huszonhat alkotásból huszonegy 

Menschheitsdámerungban.

Ehrensteintől három-három, Georg Trakltól, Franz Werfeltől és 

Iwan Golltól, Else Lasker-Schühlertől, Kurt Heinecketől, Walter 

Hasenclevertől és Theodor Dáublertől kettő, Gottfried Benntől, 

Ernst Stadlertől egy-egy, valamint a francia Francis Jammes-tól 

szintén egy költeményt fordított és jelentetett meg az Emberi 

hangban Márai./

Maga Pinthus a Menschheitsdämmerung verseit négy motívum 

köré gyűjtötte. A négy motívumkor címe: Sturz und Schrei, 

Erweckung des Herzens, Aufruf und Empörung, Liebe den 

Menschen. A legtöbb alkotást - a huszonhat lefordított versből 

hármat - Márai August Strammtól ültette át magyarra. Roham, 

Patruly és Várta ezeknek a rövid verseknek a címe.81 /А Pinthus- 

féle Gyűjteményben összesen tizenhárom Stramm-vers kapott 

helyet. Ezekből a versekből hat az első, hét a második motí

vumkörben szerepel./

Ezek a versek az első világháború gyötrő élményeiben 

gyökereznek. Márai mindhárom esetben ragaszkodik az eredeti 

versformához, és kevés helyet ad a fordítói szabadságnak.

szerepel a 

Schickelétől és Albert/René
!
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Strammot személyesen nem ismerhette, hiszen az első 

világháborút végigszolgáló költő a háború végén meghalt, és egy

oroszországi tömegsírba került. Stramm elsősorban drámai 

költeményeket írt, és csak negyvenévesen, 1914-ben jelent meg 

első verseskötete. A háborús mindennapokból merítette témáit, a 

kézzel tapintható feszültség és a véres mindennapok voltak 

„múzsái”. A háború élményétől sem a német expresszionisták, sem 

Márai nem tudtak szabadulni. A háború okozta szorongás 

lidércnyomásként nehezedett az expresszionista alkotásokra. Alig 

van expresszionista, akinek ne lenne a háborúval kapcsolatos 

alkotása. Szinte valamennyi háborús versből árad az 

embertelenséggel szembeni viszolygás és az undor. A háború 

élményköre a Menschheitsdämmerungban publikálok közül talán 

éppen Strammban a legelevenebb. Egy-egy rövid, iszonyatos, 

szavakba alig foglalható háborús élmény kivetítése mind a három 

költemény. A borzalomnak olyan, az emberen uralkodó 

esszenciája, amely szinte összefüggéstelen, félelmet és iszonyatot 

sejtető képekben ragadható meg. A leghosszabb, a Sturmangriff is 

alig tízsoros, a sorok többsége mindössze egyetlen szóból áll.82 

Márai a fordításban 83 megpróbálkozik a rövidebb és hosszabb 

sorok formakövető fordításával, és ez lényegében sikerül is. 

/Egyedül a Her szóval - az eredetiben ez az egy szó önálló sor - 

nem tud mit kezdeni./ Az eredeti vers hangulatát nem változtatja 

meg az sem, hogy a fordító a két leghosszabb, az első és az utolsó 

sorral kissé nehezen birkózik meg. A szöveghű, értelemkövető 

fordítás nehezen megvalósítható, hiszen a német eredetiben a
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versből mindennemű írásjel hiányzik. A sorkezdő szavak és a 

német nyelv szabályainak megfelelően a főnevek természetesen 

nagy kezdőbetűvel szerepelnek. Az alany viszont nem prob

lematikus, mivel a ragozott névmások eligazítanak bennünket 

„Aus allen Winkeln gellen Flüchte Wollen 

Kreisch

fl mw

Peitscht

Das Leben

Vor

Sich

Her

Den keuchen Tod

Die Himmel fetzen

Blinde schlächtert wildum das Entsetzen”

A Stramm-versek fordítása során felmerülő nehézségek 

gyakran abból adódnak, hogy a költő a német nyelvben 

meghökkentő egyéni képeket és szavakat használ, illetőleg 

lényegében töredékekből építkezik, az expresszív képekből a 

hiány, a teljesség-igény eleve lehetetlensége érződik ki. A főnévi 

igenevek és főnevek a versben sokszor meghökkentő helyen, a 

grammatikai szabályok figyelmen kívül hagyásával szerepelnek. 

Az utolsó sort Márai a szükségesnél kicsit szabadabban fordítja 

azzal, hogy a „Die HimmeF-t jelöli ki alanyként a „Blinde” 

helyett.

Márai fordított néhány verset René Schickelétől is, tőle egy 

szerepel a Menschheitsdämmerungban. Ő egyike volt azon iro-
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dalmároknak, akik Márai németországi tartózkodása idején szinte 

folyamatosan jelentettek meg verseket a különböző expresszionista 

lapokban. Márai elsősorban költőként tisztelte az elzászi szár

mazású alkotót, akit a Weissen Blátterben 1916 januárjában és 

1920 márciusában megjelent két drámája tett elsősorban az 

expresszionista irodalomra figyelők körében kedveltté. Ezenkívül 

Schickele azon kevesek közé tartozott, akik a legtekintélyesebb - 

az expresszionizmustól igen távolálló -újságokban is több

kevesebb rendszerességgel publikációs lehetőséghez jutottak. A 

Menschheitsdämmerungban szereplő tizennégy Schickele-vers 

közül csak egyet, a Tagadó esküt fordította le Márai.84 Ezen kívül

még két versfordítást jelentet meg tőle az Emberi hangban 

Verlaine, illetőleg Potsdam címmel.85 A Verlaine című költemény 

franciául és magyarul is szerepel a Márai-kötetben. Mind ezt, mind 

a Potsdam címűt ott találjuk a kötet első négy fordítása között, 

amelyek az est, éj és halál motívumok köré rendeződnek. 

Schickele harmadik verse, a „Gyűjteményben” szereplő Tagadó 

eskü az eredetiben három, Márai fordításában azonban 

mindössze két rövid, lendületes versszak. A középső, legrövidebb 

szakaszt Márai egyszerűen kihagyta.

Az első versszak a költő emberi hitvallása: az erőszak teljes 

elítélése. Ez a költői téma az első világháborútól kezdve állandósul 

a XX. századi irodalomban. A „Tagadom” és kétszer a „Tudom” 

mondatkezdés nagyon hangsúlyossá, határozottá teszi Schickele 

állításait, ezek a határozottságot és elszántságot sugárzó kije

lentések a szó szerinti fordítások segítségével megmaradnak. A
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verszak utolsó előtti sorában a Gewalt szót ez alkalommal erőnek

fordítja, ami már-már értelemzavaró, a versszak egymás utáni 

képeit mégsem zavarja össze. Márai az egész vesfordítás során 

kitűnően érzékeli, hogy hol van szükség szó szerinti és hol a szó 

szerinti fordítástól messze elrugaszkodó, de a szöveg tartalmát 

erősítő magyarításra.

„Der Schlag dringt tiefer,

Als die Hand” 86

„A tőr mélyebben érint, 

mint a kés” 87

sorok fordításakor elszakad az eredeti szövegtől. 

/Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a kés szó nyomdahiba, és a 

kéz szó az eredeti./

A második verszakot • Márai egyszerűen nem fordította le 

Márai,—igy a fordításból elmarad az a rész, amelyben a költő a 

maga pozitív jövőről való elképzelését próbálja expresszív 

képekben kibontani.

A fordítás harmadik versszaka a szabadabb fordítás mellett

megtartja az eredeti alkotás versformáját és sodró lendületét. 

Meglepő a Tag szót fordítása. Annak ellenére, hogy német 

jelentése egyértelmű, a fordításban nem lehet tudni, hogy égitestet 

vagy időtartamot jelent-e. A németből egyértelműen kiderül, hogy 

az eredetiben időtartamról van szó, de a fordításban ez erősen 

kétséges.

A második mondat az örök körforgást idézi, mely sok

féleségével egyszerre vibrál, és sugall nyugalmat. Az értelem
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önálló erőként és célt adó reményként jelenik meg. Schickele 

pozitív jövőképét az a néhány sor is igazolja, amelyet a 

Menschheitsdämmerungban írt. A kötet végén ugyanis René 

Schickele is - mint minden szerző, aki a „Gyűjtemény”-htn verset 

jelentetett meg - néhány kiegészítő sort is írt, mely rövid életrajzát 

és bibliográfiáját tartalmazta. Schickele azok közé tartozott, akik 

nem fukarkodtak a szavakkal: ő a biográfiai és bibliográfiai adatok 

mellett pozitív jövőképét is egyértelművé tette. Ez pedig - és a 

Menschheitsdämmerungban megjelent versek között csak elvétve 

lehet ilyet találni - valóban a borzalmakon a reménytelenségen 

túlmutató, az embernek közelebbről meg nem határozott, saját 

szabadságáért folytatott harcának értelmes voltába vetett hit.

„Ich weiß: Der Mensch, bisher der traurigste der Tiere, hat 

seine Lage erkannt, und nichts wird ihn hindern, für seine 

Befreiung einen Ruck zu tun, wie die Geschichte noch keinen 

vermerkt hat.” 88

Else Laskert-Schülert, akinek tizenegy, a Menschheitsdäm

merungban szereplő verséből kettőt fordított le és jelentetett meg 

Márai - mint erre az Egy polgár vallomásainak még öncen- 

zúrázatlan, első kiadásában utal - személyesen is ismerte.89 A 

költőnőt - aki számára a hírnevet az 1913-ban megjelent Héber 

balladák című kötete hozta meg - a legtitokzatosabb század eleji 

alkotók egyikének tarják. Sokan nem is tekintik ex

presszionistának, hanem magányos, homályos gondolatokkal teli 

lírikusnak. Maga Pinthus is úgy érzi a Menschheitsdämmerung
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előszavában, hogy meg kell magyaráznia, miért is került Else 

Lasker-Schüler jónéhány verse a „Gyűjteménybe”. Az alapvető 

szempont a versek és a költők kiválasztásánál az egy nemzedékhez 

tartozás volt, márpedig a költőnő korát, indulását és költészetét is 

figyelembe véve inkább egy korábbi nemzedék tagja volt. „ ...Else 

Lasker-Schüler elsők között adta szívét az emberekért és ez a

szív kitágult a csillagokig, és Kelet minden tarkaságát 

befogadta.” 90

Az Else Lasker-Schüler által felépített és megálmodott világ 

egyszerre gyökerezett a német kultúrában és a zsidó misztikában. 

Ez az, ami őt sokak számára titokzatossá tette, és ami Márai 

számára oly egzotikussá varázsolta képeit. Az Egy polgár 

vallomásaiban így idézi azt a hangulatot, amit a költőnő versei 

keltettek benne: „Else Lasker-Schüler gyöngéd, vízfesték képei ma 

is élnek emlékemben, mint valamilyen álomban sejtett görög 

táj.”91 E két vers /Szerelmi dal, Dal/92 fordításakor különösképpen 

igyekszik Márai, hogy szinte szó szerint, a német eredeti szavak 

tükörfordításával ültesse át őket magyarra.93 Lasker-Schühler a 

húszas évek elején már ismert költő. Berlini tartózkodása idején 

Márai személyesen is megismerkedett vele: „... néha elmentem 

délután a Romanisches Kaffe-ba, odaültem Else Lasker-Schühler 

asztalához, teát ittunk és Athénről beszéltünk órákon át,... 

Verseit és versciklusait a költőnő különös szeretettel és 

gyakorisággal ajánlja barátainak, köztük neves expresszionista 

alkotóknak, így Gottfried Benn-nek vagy Georg Irakinak. A 

Menschheitsdámmerungba is bekerült, majd Márai által /is/

„94
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lefordított Szerelmi dal című költeményét gyerekkori barátnőjének, 

Senna Hoynak ajánlja, a Dal című verset a Hans Adalbert von 

Maltzahnhoz írt ciklusba helyezi.

A kezdősor „Szemem mögött nagy vizek állanak”95 majdnem 

szó szerinti fordítása a német eredetinek/ „Hinter meinen Augen 

stehen Wasser”/. Rónay György fordításában „A szemem mögött 

vizek tolulnak”96 magyarosabb, ezen kívül a negyedik versszak 

második sorában a „hold arca” egyedül a vitatható fordítás, amely 

jelentését tekintve eltér a „Das Gesicht im Mond” kifejezéstől. Ez 

önmagában magyarázható a fordító szabadságával, de a Rónay által 

használt „holdbéli arc” inkább illik a vers sejtelmes, szomorú 

hangulatához. A szövegkövető fordítás, az eredeti német 

szöveghez való ragaszkodás sok lefordított versén érezhető. 

Lasker-Schüler képei rendszerint tükörfordításban jelennek meg, 

így szép számmal akadnak a fordításban igen szokatlan szókap

csolatok. Else Lasker-Schüler Dal című költeménye sem kivétel ez 

alól. 97

Márai fordításában a Szerelmi dal, Dávidházi Péter 

magyarításában Szerelmes dal a címe98 annak az Else Lasker- 

Schüler költeménynek, amely megjelent az Emberi hangban. Márai 

igyekszik megtartani a poliritmikus vers kétsoros szakaszoltságát, 

csupán egy versszakban tér el ettől. Talán nem tud, vagy talán 

nem is akar elszakadni a német fordulatok szó szerinti 

átültetésétől. Ezt egyetlen verszak esetében teszi meg, de ez nem 

jár értelemzavarral. Az 

„Aber ich magere
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an deinem Bilde” 99

versszakot

„De kevesebb leszek, kevesebb, semmibb,
„ 100te veszel el valamit belőlem

fordulattal ülteti át magyarra. Ez annál is meglepőbb, mert 

ezidáig többször még annyira sem tért el az eredeti szövegtől, 

amennyire a magyar nyelv stilisztikai követelményei megkívánták 

volna. / Példa rá a személyes névmásoknak a magyar nyelvben 

indokolatlan kitétele./
.

A jellegzetes Lasker-Schüler-féle szenvedélyes érzelem

kinyilvánítás azonban nem veszít intenzitásából.

Mindenképpen említésre méltó még az Emberi Hang című 

kötetbe bekerült két Franz Werfel-vers fordítása. 101 /Mindkettőt
102Kurt Pinthus kötetében találta Márai./ Az Egy polgár

vallomásaiban róla szól a legelismerőbben az expresszionisták 

közül:,, Werfélnék már tiszta volt a hangja s megjelent első 

regénye /У’.103 Werfel nevéhez fűződik a Der jüngste Tag című 

expresszionista sorozat megindítása, amelyet mint a Kurt Wolff 

Kiadó lektora szorgalmazott. Márai egy leveléből, amelyet Mihályi 

Ödönnek küldött Lipcséből 1919. október 20-án, kiderül, hogy jól 

ismerte és olvasta ennek az expresszionista sorozatnak jónéhány 

darabját: „Könyvek: hát igen, könyvek. Nincs bizalmam a német 

könyvhöz. Nagyon régi mindjének a kötése. Vettem néhány Kurt 

Wolff-féle „Jüngste Tag”-ot, ezeket olvasom most." 

Valószínűsíthető, hogy Márai Werfelnek, a Der jüngste Tag 

megindítójának nevét és műveit nemcsak a Manschheitsdám-

104



68

merungból ismerte, hanem három korai veresekötetének jónéhány 

darabját is olvasta.

Az olvasóhoz című verse 105 egy elementáris vágy és élmény 

dinamikus megnyilvánulása. Az eufórikus hangulatot idéző eredeti 

német költemény a Márai-fordításban semmit sem veszít hatá- 

A testvériség eszméje itt nem mint gondolat, hanem - 

egymást váltó expresszív képek sorozatának segítségével - mint 

érzelmi alapokon nyugvó, vágy jelenik meg. A fordítás a vers 

hangulatát, sodrását jól adja vissza, 

tartozásának igazolása, a képek egymás mellé sorakoztatása igen 

komoly feladat elé állítja a fordítót. Sem a Jékely-féle fordítás, 

sem Márai változata nem nevezhető könnyednek, gördülékenynek. 

Ugyanakkor a korai Werfel-költemények közül sokra - így erre a 

versre is - jellemző himnikus pátosz, részvéttel teli emberszeretet 

és általános testvériség érzelmektől túláradó hirdetését mindkét 

versfordítás visszaadja. A fordítás ritmikája és az eredeti vershez 

hasonlóan a Márai-fordításban is alkalmazott rímek jól érzékeltetik 

a vers hangulatát. Még ahol látványosan eltér egy-egy félmondat 

erejéig a szövegkövető fordítástól, ott sem töri meg az eredeti 

alkotás hangulatát.

A Márai által fordított és az Emberi hang című kötetben 

egyetlen vers van, amelynek szerzője nem német. A francia Francis 

Jammes Priere pour aller au Paradis avec les anes című verse 

esetében már a cím fordítása kívánnivalót hagy maga után. 

Meghagyja a főnévi igeneves szerkezetet, amely a fordítást nehéz

kessé, magyartalanná teszi. Ugyanakkor az eredeti címben szereplő

106sából.

Az ember és ember össze-

107

108
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„Paradis” szót a „Mennyek országa” kifejezéssel fordítja. 

Jelentését tekintve ez nem okoz zavart, de meglepő, hogy Márai, 

aki sokszor a szó szerinti jelentésvisszaadás kedvéért magyartalan 

szókapcsolatok használatára is hajlandó, ebben az esetben miért 

nem él ezzel a lehetőséggel, amikor a „Paradis” szó esetében ez 

minden értelemzavaró mozzanat nélkül adott lenne. Az eredeti

textusra jellemző szabálytalan hosszúságú sorokat - mely Jammes 

költészetének egy hosszabb szakaszát végigkísérő törekvés - 

igyekszik megtartani. Formai szempontból tehát próbál igazodni 

az eredeti elképzeléshez, de 

eredetitől eltérő megoldásokat alkalmaz. „ ...a nagy békeharangot 

kongassad el fölöttem...” illetőleg „...lágy égi dombokon 

vándorlunk majd és kék mezőn, amit ti úgy szerettek” for

dulatoknak nyoma sincs a francia eredetiben, de a Szabó Lőrinc-

Az értelemzavaró magyarítás határán van 

Márai az eredeti szöveg ötödik sorának fordításakor:

„Je désire, ainsi que je fis ici-bas,

Choisir un chemin pour aller, comme il me piaira,

Au paradis, ou sont en plein jour les étoiles 

Míg a francia szövegben az ou vonatkozó névmás egyér

telműen az előtte álló „paradis” szóra vonatkozik, Márainál 

ugyanez így áll:

„...nagy békeharangot

kongassad el fölöttem, hol fényes nappal égnek 

a csillagok s botommal járnám útját az égnek...

a tartalmat illetően néhol az

109féle fordításban sem.

»110
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A vers lezárásában követi az eredeti francia szöveget, de a 

fordítás nehézkesebb, kevésbé irodalminak tűnik, mint Szabó 

szintén szövegkövető, de sokkal könnyebben érthető 

megoldása. Jammes legtöbb költeményében - így ebben is - 

világosságra, egyszerűségre, egy idilli állapot, egy bukolikus 

helyzet megjelenítésére törekszik. Márai fordításának gyenge 

pontja, hogy éppen ez a világosság és egyszerűség sérül a 

fordításban.

Az Emberi hang című kötetbe felvett versek közül kettőnek a 

szerzője Georg Trakl. Sokak szerint az ő versei a legnehezebben [ 

értelmezhetők közé tartoznak.A költőnek életében összesen két

Lőrinc

verseskötete jelent meg. Mindkét Márai által fordított vers a 

viszonylag korai Trakl-költemények közül való.111 Az Éjdal három 

versszaka - Trakltól egyáltalán nem szokatlan módon - állóképek 

sorozata. A Márai által használt igék /hallgatnak, elvijjog, 

megmossa, fölveri/ az állóképek statikusságát oldják, és ezzel 

együtt a fordításban mozgalmasabb képeket eredményeznek. 

Értelemzavaró problémaként jelentkezik a következő sor fordítása:

„E derengés
„112megmossa néma arcod kék vizekben.

Szöveg- és értelemkövetőbb Jékely Zoltán fordítása: „Az
„113 , amely mintha azorcád szófián hajlik kéklő víz fölébe. 

állóképek egymásutániságát is kevésbé törné meg. Márai helyen

ként követi Trakl mondatszerkesztését, amely előszeretettel 

mellőzi a névelők használatát, miként erre az előbb idézett mondat 

is jó példa. A német nyelvben a névelő hiánya egy újfajta nyelvi
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formabontás felé mutat. Ugyanakkor a konkrétsággal szemben 

erősíti az általánosságot, az arc nélküliséget - mind a német 

eredetiben, mind a magyar fordításban. Ebben is, akárcsak az 

ugyancsak Márai által fordított másik Trakl-versben, a Rondella 

címűben114, hangsúlyos szerepet kapnak a színek. Trakl sajátos 

szimbolikájában a kék a tisztaság, az időtlenség és a moz

dulatlanság kifejezője nemcsak itt, hanem egész életművében. A 

kék szín többszöri említése az igazság és a némaság állóképeivel 

összekapcsoltan az időtlenség érzését kelti az Ejdal című vers 

eredeti német és két magyar /Jékely és Márai/ változatában is.115 

Márai szövegkövető fordításával szemben Jékely kevésbé ragasz

kodik az eredetihez, magyarított szavai mégis bizonyos esetekben 

pontosabbak, mint Máraié. / pl. Márai a „gefallene Angel” 

szókapcsolatot „hullt angyalok” kifejezéssel fordítja, míg Jékely 

„bukott angyalok” fordítása nemcsak magyarosabb, hanem bibliai 

szimbolikáját tekintve is jobban illeszkedik a versbe./

A Rondella című rövid, alig ötsoros versben, amely Hajnal 

Gábor fordításában a Rondó címet kapta, ismét a színeknek van 

kulcsszerepe. Az aranyat kék és barna színek váltják fel, vagyis 

Trakl szimbolikájában az egyértelmű helyébe az egyértelműség 

átláthatatlan hiánya lép, s ez a gondolat keretszerűen - 

nyomatékosítva és megkerülhetetlenül - elnémítja a pásztorsípot. 

Márai az „ist verflossen” kifejezést „elmúlt” szóval fordítja, ami 

éppen nem értelemzavaró, de a vizualitás hatását csökkenti.

„kék végtelenség”, „kék barlang” vagyis a 

gyermeki tisztaság utáni vágya időről időre széttöri nihilista

Traklnak a
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pátoszát, és akkor a világot „érteni és újjáteremteni” akaró költő 

a költészet hagyományos kommunikációs csatornáit beszűkiti, 

hiszen a kifejezés közmegegyezéses normáit felborítja, viszont

saját, új megfeleléseket keres képeivel, szimbolikájával szubjektív

116 Kurt Pinthusélményei és saját belső tapasztalatai között, 

szavaival él ve” ...Trakl, nem ügyelve a reális világra, a hölderlini

halálos enyészet végtelen kék folyamába siklott át, és az ősz
„ 117barnáját használta a reménytelenség keretéhez;...

Igaz, hogy Gottfried Benntől mindössze egyetlen verset 

jelentetett meg Márai Sándor az említett kötetben, viszont ez Benn 

egyik legismertebb költeménye.118 Címe: D-Zug vagyis Durchgang- 

Zug. Meglepő, hogy a címet Márai csak felemásan magyarítja: D- 

vonat címet adva a fordításnak119 .A Zug szót tehát lefordítja, de 

nem akar vagy nem tud mit kezdeni a „D jel”-lel. Hajnal Gábor - 

értelmezve - „Gyorsvonat” - ként fordítja a címet, 

sorban ismét előkerül a D-Zug kifejezés és ez alkalommal Márai 

még a címben szereplő a német kifejezést részben meghagyó, 

részben magyarító megoldásnál is problematikusabb megoldást 

aj ánl:

120 A második

„D-Zug Berlin - Trelleborg und die Ostseebäder. 

sort a következőképpen fordítja:

„Keleti-tenger-fiirdők és Berlin Trelleborg D-je.”

Ez a fordítás a németül nem értők számára önmagában is 

értelmezhetetlen D-vonat kifejezést beilleszti a magyar mondatba 

oly módon, hogy a vonat szót elhagyja, a rövidítés pedig egy 

birtokos szerkezetben birtokként /nem tudni, minek a birtokaként/
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jelenik meg. Benn gyakran alkalmaz a versben egyszerű 

mondatokat, a néha alkalmazott összetett mondatok szerkezeti és 

jelentéstani szempontból világosan átláthatóak, érthetőek. Ez 

megkönnyíti a szöveghűségre rendszerint nagy súlyt helyező Márai 

Sándor dolgát, aki ez alkalommal néha talán túlságosan szöveghű, 

néha pedig a kép jelentését radikálisan megváltoztatja. Hajnal 

Gábor - aki a vers fordításakor szintén szöveghűségre törekszik - 

néhol szinte szó szerint azonosan fordítja a verset Máraival. 

Mindketten megtartják az alárendelő összetett mondatokat 

mellőző, mellérendelő mondatokra, néha egyszerű mondatokra, sőt 

sok esetben hiányos mondatokra épülő szerkezetet. Benn-nek ez a 

viszonylag korai verse még távol van attól a formai igényességtől, 

ami hosszú évekkel később költészetének talán a legfontosabb 

elemévé válik. A váltakozó hosszúságú sorok, a minden klasszikus 

formahagyományt nélkülöző versépítkezés, az egymáshoz többé- 

kevésbé kapcsolódó képek a fordításokban is megmaradnak. Hajnal 

Gábor eggyel megnöveli a versszakok számát, Márai pedig egyszer 

változtat a sorok tördelésén.

„Fleisch, das nackt ging.

Bis in den Mund gebräunt vom Meer."

Az eredeti tördelés helyett a következőt alkalmazza:

„Hús, sétál, meztelen. Be a nyelvéig barnítja

a tenger

Ugyanakkor két esetben Márai a szövegtől kissé elrugaszkodó 

fordítással a kép jelentését is megváltoztatja:
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Elsőként az

„In Sichel-Sehnsucht: wie weit der Sommer ist!

Vorletzter Tag des neunten Monats schon! -”

sorokat a következőképpen magyarítja:

„A sarló várja a távol nyarat!

A kilenc hó utolsó előtti napja ez!”

Hajnal fordításában ez áll:

„Sarló-vágyban : Mily messzi már a nyár!

A kilencedik hó utolsóelőtti napja”

Az utóbbi fordításban a kép időiránya az eredeti benni múltba 

tekintő gondolatot megtartja, míg Márai esetében a kép inkább a 

jövőre utal.

Az alábbi esetben a két fordítás jelentését tekintve is eltér 

egymástól, de egyik sem értelememzavaró a maga helyén az eredeti 

textussal összevetve.

„Diese Stummheiten! Dies Getriebenwerden!”

A Getriebwerden szót Márai az „űzekedés”, míg Hajnal a szó 

szerinti „hajszoltság” szóval fordítja. Ezen a helyen szemantikai 

szempontból Hajnal Gábor fordítása a pontos.

„Benn...dicsérte a töretlen ősi ösztönöket;” -írta a 

Menschheitsdämmerung előszavában a szerkesztő, a kötetében 

viszonylag kevés, összesen nyolc Benn-verset megjelentető Kurt 

Pinthus.121 Benn korai költészetének egyik fontos tényezőjére utalt 

ezzel a megállapítással.

A Márai-fordítások többsége kísérletnek tűnik. Olyan 

vállalkozásnak, amelynek Márai részéről legalábbis ebben
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formában nem volt folytatása. Az azonban minden hiányosságuk 

ellenére az valószínűsíthető, hogy a huszonhat műfordítás 

segítségével egy irányzat, a német expresszionizmus világa a 

Márai-kötet olvasója számára 

Emberi hangban megjelent Márai-fordítások sohasem váltak 

szélesebb körben ismertté. A Magyarországon meglehetősen szűk 

kör által olvasott német expresszionista alkotásokat az érdeklődők 

nem Márai fordításában olvasták. Bizonyos, hogy nem tartoznak a 

magyar fordításirodalom kiemelkedő alkotásai közé, aligha 

mérhetők a legkitűnőbb magyar fordítók magyarításaival.

átélhető közelségbe kerül. Az
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Rowohlt kiadó, Berlin, 1920.

92

93-94. és 102.

Márai Sándor: Emberi hang 

Globus Kiadó, Kassa, 1921.

93

151-153.

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai II.

Pantheon Kiadó, Budapest, 1935.

157.

Márai Sándor: Emberi hang 

Globus Kiadó, Kassa, 1921.

153.

Else Lasker-Schüler: Dal /ford.. Rónay György/ 

In:Else Lasker-Schüler: Villogó kavicson 

/Válogatott versek, válogatta:Halnal Gábor/

Európa Kiadó, Budapest, 1972.

106-107.

Márai Sándor: Emberi hang /versek és versfordítások/ 

Globus Kiadó, Kassa, 1921.

153.

Else Lasker-Schüler: Szerelmes dal /ford.. Dávidházi 

Péter/

in: Else lasker-Schüler: Villogó kavicson 

/Válogatott versek, válogatta: Hajnal Gábor/

Európa Kiadó, Budapest, 1972.

61-62.

Menschheitsdämmerung /szerk.: Kurt Pinthus/

94.

95.

96.

97.

98.

99.
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Rowohlt Kiadó, Berlin, 1920. 

93-94.

Márai Sándor: Emberi hang 

Globus Kiadó, Kassa, 1921.

100.

151.

101. uo. 141-146.

Menschheitsdämmerung /szerk.: Kurt Pinthus/ 

Rowohlt Kiadó, Berlin, 1921.

138-140. és 239.

Márai Sándor: Egy polgár vallomásai II. 

Pantheon Kiadó, Budapest, 1935.

102.

103.

26.

Márai Sándor levele Mihályi Ödönnek104.

PIM V.2293/179/29.

Menschheitsdämmerung /szerk.: Kurt Pinthus/ 

Rowohlt Kiadó, Berlin, 1920.

239.

Márai Sándor: Emberi hang 

Globus Kiadó, Kassa, 1921.

145-146.

Franz Werfel: Az olvasóhoz /ford.. Jékely Zoltán/ 

in.Expresszionizmus /szerk.: Koczogh Ákos/ 

Gondolat Kiadó, Budapest, 1981.

281-282.

Francis Jammes:Priere pour aller au Paradis avec les

105.

106.

107.

108.

anes

in: Textes Littéraires Francais Du XIX:e
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Siede Poésie I.

/szerk.: Fodor István, Pintér Marianne, Korompai 

János, Vajda András/

Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.

474-475.

Francis Jammes: Ima azért, hogy a szamarakkal 

mehessen a paradicsomba

ford.: Szabó Lőrinc in. Fohászok és vallomások 

/szerk.:Lukács László/

109.

Vigilia Kiadó, Budapest, 1988. 

257-258.

Márai Sándor: Emberi hang 

Globus Kiadó, Kassa, 1921.

147.

Georg Trakl:Werke-Entwürfe-Briefe 

Philipp Reclam Jun. Kiadó, Stuttgart, 1986. 

14. és 46.

Márai Sándor: Emberi hang 

Globus Kiadó, Kassa, 1921.

133.

Georg Trakl: Éji dal /ford.: Jékely Zoltán/ 

in: Georg Trakl válogatott versei 

/szerk.: Hajnal Gábor/

Zrínyi Kiadó, Budapest, 1972.

110.

111.

112.

113

87.

Márai Sándor: Emberi hang 

Globus Kiadó, Kassa, 1921.

114.
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134.0.

Georg Trakl: Éji dal /ford.:Jékely Zoltán/ 

in:Georg Trakl válogatott versei 

/szerk.: Hajnal Gábor/

Zrinyi Kiadó, Budapest, 1972.

115.

87.

Halász Előd: Georg Trakl

in. Georg Trakl válogatottt versei

Zrinyi Kiadó, Budapest, 1972.

18-25.0.

Kurt Pinthus: Előszó

in: Az expresszionizmus /szerk.: Koczogh Ákos/ 

Gondolat Kiadó, Budapest, 1981.

239.0.

Menschheitsdämmerung /szerk. : Kurt Pinthus/ 

Ernst Rowohlt Kiadó, Berlin, 1920.

86-87.

Márai Sándor Emberi hang 

Globus kiadó, Kassa, 1921.

116.

117.

118.

119.

161.0.

Gottfried Benn: Gyorsvonat /ford.: Hajnal Gábor/ 

in: Az expresszionizmus 

/Szerk.: Koczogh Ákos/

Gondolat Kiadó, Budapest, 1981.

285.

Kurt Pinthus: Előszó

120.

121.
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in: Az expresszionizmus c. kötet /szerk.: Koczogh 

Ákos/

Gondolat Kiadó, Budapest, 1981. 

240.
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Márai és a Frankfurter Zeitung

Márai Sándor hosszú életének legnagyobb részét - több, 

mint fél évszázadot - emigrációban töltötte. Első, 1919-től 

1928-ig tartó külföldi tartózkodásának színhelye Németország, 

majd Franciaország volt. Nem tartozott azon emigránsok közé, 

akik a Tanácsköztársaság ideje alatt súlyosan kompromittálták 

magukat és szélsőbaloldali meggyőződésük miatt távozniuk 

kellett az országból. De kétségtelen, hogy Márai - ezt a magyar 

kommün alatt a Vörös Lobogó című újságba írt cikkei is 

bizonyítják - 1919 júliusáig bizonyos mértékig együttműködött 

a rendszer hivatalos képviselőivel.1 Ezt azonban sokkal inkább 

fiatalos lelkesedésből, kevéssé átgondoltan tette, mint meg

fontolt, elvileg tisztázott világnézet alapján. Közvetlenül nem is 

volt semmiféle folytatása az otthoni szerepvállalásnak, jóval 

később rótta föl írásait a szélsőjobboldali sajtó. Márai nem 

vállalt közösséget semmilyen baloldali irodalmárcsoporttal sem 

első emigrációja idején, sem azt követően, jóllehet a bécsi 

magyar emigráns sajtóban publikált. /Igaz, általában kerülte az 

írócsoportokat./ Bizonyos azonban, hogy a kommün bukása 

utáni emigrálás - okkal vagy ok nélkül, de - némi félelemből is 

Az emigrálás másik oka, hogy német egyetemeken 

óhajtott tanulmányokat folytatni, és ezt a kívánságát apja 

anyagilag is támogatta. /А budapesti egyetemen, a lipcsei 

Institut für Zeitungskundén, Frankfurtban, majd Berlinben

adódott.
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különböző karokon összesen tíz szemesztert el is végzett, de a 

diplomáig már nem jutott el.2

Az első külföldi távoliét németországi szakaszában - tehát 

1919 ősze és 1923 nyara között - egyaránt művel szépirodalmat 

és újságírást./ A Kassai Naplóban ez idő alatt megjelent kb. 160 

publikációja közül 120 publicisztika, míg a maradék vers, 

műfordítás, novella, illetőleg egy drámarészlet,3 viszont Bécsben 

és Erdélyben verseket és műfordításokat közöl, kiadja Emberi 

Hang című kötetét 1921-ben és a Panaszkönyvet 1922-ben. A 

Németországban megjelentetett német nyelvű írások - a Männer 

című, máig is csak töredékesen ismert színdarab kivételével4 - 

tágabb értelemben vett publicisztikai művek. Igaz, van néhány 

írása, amely talán a szépirodalom és a pulicisztika között 

helyezhető el. Ilyen például. A jósnő című. /Egyébként éppen 

említett drámájának egy részletét megjelentette a Kassai

Naplóban./

Jelenleg már bizonyítható, hogy Németországban három 

lapban jelentek meg írásai. Ezek : a Weltbühne című irodalmi és 

kulturális folyóirat, a Drache címet viselő, 1919-ben indított 

expresszionista hetilap, valamint a kor legtekintélyesebb német 

napilapja, az 1857-ben alapított liberális Frankfurter Zeitung 

und Handelsblatt. /Első emigrációja idején Németországon kívül 

mind Magyarországon, mind jónéhány csehszlovákiai és romá

niai magyar lapban is jelentek meg írásai, sőt a Prager 

Tagblattban németül is publikált. /Az Egy polgár vallomásaiban 

említ egy Endymion nevet viselő lapot is, amelyet egy holland
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fiatalemberrel, Adrian van den Brockennel alapított és összesen 

egy száma jelent meg. Ezidáig azonban semmilyen kutatás nem 

igazolta ennek a lapnak a létezését. Tudomásom szerint a 

körültekintő keresés ellenére sem a német levéltárakban, sem a 

könyvtárakban nem bukkant még senki a nyomára.5

A Frankfurter Zeitung und Handelsblatt nemcsak a legis

mertebb német újság, hanem a világ egyik jelentős napilapja is 

volt .Ezen az újságon keresztül vált - ha csak közvetve is - 

részesévé Márai annak a szellemi mozgásnak, amelynek a 

weimari Németországban kétségtelenül Frankfurt am Main volt 

az egyik legfontosabb központja.

Frankfurtban 1920-ban - Márai megérkezésekor - már 

működött az akkor létrehozott Hermann Wiel Alapítvány, amely 

az 1923-ban megalakuló Társadalomkutatási Intézet elődje volt. 

Az említett „szellemi pezsgésnek” az egyik meghatározója éppen 

a Társadalomkutatási Intézet, amely Felix Weil kezdeményezé

sére és anyagi támogatásával jött létre. Célként a történelemnek, 

elsősorban a jelen társadalmainak vizsgálatát és okszerű magya

rázatát fogalmazta meg. Az intézet munkatársainak meg

győződése szerint /és ez talán a pozitivizmus öröksége/ a 

szociológia a megismerés kulcsa, és az összes többi tudomány 

legfeljebb ennek a segédtudománya lehet. Az itt dolgozók az 

1920-ban elhunyt Max Weber szellemi örökösének tartották 

magukat, és elsősorben az ideológiakritikára koncentráltak.6 

Eric Fromm, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert 

Marcuse lettek az Intézet azon legnevezetesebb munkatársai,
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akik később az úgynevezett Frankfurti Iskola gondolkodóiként 

váltak ismertté. A legtöbben közülük 

egyetemen is tanítottak. Erre már csak azért is szükség volt, 

mert ez biztosította az Intézet akadémiai elismertségét. A 

Társadalomkutatási Intézet 1933-as bezárása a liberális frank-

egyben a frankfurti

furti értelmiség világában a liberális polgári kor végét jelentette. 

Az „értelmiségi” szó használatakor nem elsősorban foglalkozási 

meghatározottságra, hanem egy magatartásra gondolok. Egy 

olyan réteg magatartására, amely történelmi helyzetével kap

csolatban állást foglal, akár politikainak, akár politikától 

mentesnek tekinti véleményalkotását, és amely szuverén kriti

kával határozza meg önnön helyzetét és viszonyrendszerét. 

/Egyébként a Társadalomkutatási Intézet története az 1933-as 

bezárással korántsem fejeződött be. Munkatársai jórészt emig

rációba kényszerültek, de sokan visszatértek közülük, és részt 

vettek az Intézet 1950-es újjászervezésében. A Társadalom- 

kutatási Intézet munkatársaitól származó kritikai és elméleti

tevékenység ugyanakkor a hatvanas évek tömegmozgalmain 

keresztül politikai formálóerővé vált.7/

Az Intézet munkatársainak tevékenységét jellemzi, hogy 

műveik az új tárgyilagosság szellemében fogantak, azaz a 

véleményük szerint verifikálható tények jelentették számukra a 

kiinduló pontot. Az új tárgyilagosság térhódításának nyomai 

Márai publicisztikáján is tetten érhetőek, mindenekelőtt az 

emigráció franciaországi szakaszában.
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Ezzel egyidőben Nyugat-Európában főként Ezra Pound, 

majd T.S. Eliot irodalomfelfogásához kapcsolhatóan egyre 

az irodalomban mindenekelőtt a költészetben érvé-többen

nyesítendő - új módszer érdekében lépnek fel. Olyan irodalom

felfogásról van szó, amely megköveteli, hogy az intellektuális és 

érzelmi komplexum egyetlen pillanatban, egyszerre jelenjen 

meg. A kép ellentéte legyen a képzeletnek, mert a valóságos 

dolgok költői egységben látása nem belső kivetítés, hanem a lét 

szerkezetének a maga valóságában történő megragadása.8 Az új 

kritika gondolatai direkt és indirekt módon szembekerültek a 

romantikus érzelgősséggel és a viktoriánus világértelmezéssel 

éppúgy, mint a Márai által akkor még nagyra becsült 

expresszionizmussal.

A másik szellemi központ Frankfurtban ebben az időben az 

ún. Kultúrmorfológiai Intézet, melyet Leo Frobenius - aki a 

Márai, illetőleg Németh László szempontjából sem érdektelen 

Oswald Spengler barátja és korábbi munkatársa volt - ugyan 

Münchenben hozott létre, de a város vezetőinek hívására 1925- 

ben Frankfurtba költözött. A Kultúrmorfológiai Intézet mun

katársai - a Társadalomtudományi Intézet dolgozóihoz hason- 

a frankfurti egyetemen is tartottak előadásokat. 

Frobenius munkatársai a társadalom átfogó és egyben aprólékos 

vizsgálatával szemben a szellemi elit hatásának problematikájára 

összpontosítottak, és az intuitív látás fontosságát hangsú

lyozták.9 A Társadalomkutatási Intézet munkatársai számára ez 

elfogadhatatlan volt, hiszen az intuitiv látás mint módszer a

lóan
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szociológiában egyszerűen értelmezhetetlen, és sokkal inkább a 

spekuláció, mint a tudományos eszköztár része. A Kultúr- 

morfológiai Intézet munkatársai - az ún. georgeánusok - közül 

a két legismertebb tudós Ernst Kantorowicz és Max Kommerell 

volt. A georgeánus elnevezés Stefan George nevéből ered, 

akinek mindketten köréhez tartoztak. Stefan George gondo

lataiban a Rend és a Hierarchia utáni vágy, a saját költői és 

műfordítói világába való bezárkózás, a művészet rangjának 

megtartása folyamatosan jelen volt, és egész életében viszoly- 

gott a tömegek aktivitásától.10

A két intézet munkatársai időnként a személyeskedésig 

menő vitákat folytattak egymással. A Frankfurter Zeitung volt 

az egyik legfontosabb fórum, ahol több-kevesebb rendszeres

séggel megnyilatkoztak mindkét irányzat hívei. Igaz, ebben a 

lapban elsősorban nem a vita jellemezte cikkeiket, hanem inkább 

„elbeszéltek egymás mellett”. Ez a fajta publikálás és ez a 

magatartás, amely teret engedett a legkülönbözőbb nézeteknek, 

jól beleillett a laptulajdonos, Heinrich Simon világszemléletébe 

és elképzeléseibe is. Henrich Simont életrajzírói joviális, igazi 

klasszikus liberálisként jellemzik, aki a lapjában a legkülön

bözőbb törekvéseket szóhoz engedi jutni.

A frankfurti szellemi élet harmadik csomópontja a fent 

említett újság, az 1857-ban Leopold Sonnemann által alapított 

Frankfurter Zeitung und Handelsblatt volt A Weimari Köztár

saság idején a lapalapító unokája, Heinrich Simon volt a újság 

tényleges irányítója.
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A lap példányszáma - hasonlóan a jelenlegi vezető világ

lapokéhoz - meglehetősen csekély, sőt éppen a húszas években 

rohamosan csökken. 1919-ben még több mint nyolcvanezer 

példányban látott napvilágot, míg 1932-ben alig több mint 

ötvenötezer jelent meg az egyes számokból. Ugyanakkor az 

anyagilag legválságosabb időkben is több mint ötven országba 

küldték szét példányait. Wolfgang Schivelbusch hangsúlyozza, 

hogy a lap anyagi válságát azonban nem elsősorban a 

kinyomtatott példányszámok csökkenése, hanem a rendkívül 

drágán közölt nemzetközi hirdetések rohamos elapadása okozta 

a húszas években.11 Az újságnak voltak állandó mellékletei is : 

1877-től a „Stadtanzeiger mit Fremdenblatt", 1920-tól a 

„Stadtblatt der Frankfurter Zeitung” és az 1867-ben már 

kiadott melléklet, a „Literaturblatt". Ezeket a húszas években 

más rendszeresen megjelenő mellékletek követték.12

Kétségtelen, hogy a Frankfurter Zeitung napi három meg

jelenő számának döntő részét a húszas években is a hirdetések 

adták, de ezek között egyre több volt a helyi érdekeltségű 

reklám. A húszas évek elejétől az állandóan jelenlévő - hol 

lappangó, hol pedig a felszínen is érzékelhető - anyagi válság 

ellenére a lap tulajdonosa, Heinrich Simon kitűnően fizette 

munkatársait, „...megtanultam - írja Márai -, hogy nem érdemes 

pénzt kérni tőlük, külöribül járok, ha reájuk bízom a 

honorárium összegét."13

A lapnak 1859-től napi két, 1873-tól pedig rendszerint napi 

három kiadása volt - az első és a második reggeli szám / Erstes



98

und Zweites Morgenblatt/ valamint az esti kiadvány /Abendblatt/ 

- és csak nagyon ritkán fordult elő, hogy a két reggeli kiadás 

közül valamelyik nem jelent meg. Ezekben az esetekben a 

délelőtti számon egyszerűen „Morgenblatt” megjelölés állt.

Önéletrajzi regényében, az Egy polgár vallomásaiban, 

Márai oldalakon keresztül ír arról a viszonyról, amely a kor 

legtekintélyesebbnek számító német lapjához fűzte. „Ha a 

„Frankfurter Zeitung”-ot nagyon akartam volna, talán szóba 

sem állnak velem” - írja.14

Nem titkolt büszkeséggel állítja, hogy igen szép számmal 

jelentek meg az újságban írásai németországi és franciaországi 

emigrációja idején 15 Hozzá kell továbbá tennünk, hogy az első 

emigrációja - főként németországi tartózkodása - idején írt 

magyar nyelvű szépirodalmi munkák között is akad kitűnő 

alkotás. Indokolt ugyanakkor, hogy németül írt publicisztiká

jával is megkülönböztetetten foglalkozzunk, mert igen jelentős a 

publicisztikai alkotások száma, nem kevésbé érdekes tárgy

körük. Ezért önmagában is indokolt, hogy ráirányítsuk figyel

münket azokra a lapokra, ahol publicisztikai, valamint a szép- 

irodalom és a publicisztika határterületén mozgó írásai meg

jelentek. Tény ugyanakkor, hogy az eddigi kutatások és önmaga 

állítása szerint is a németül megírt és megjelentetett cikkeinek 

jelentős részét magyarul is közöltette - mindenekelőtt a Kassai 

Naplóban,16 olykor azonban nem pusztán ott, hanem még egy

két magyar nyelvű lapban. Ennek többek között anyagi okai
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voltak, Márai ugyanis Németországban szinte folyamatosan 

pénzügyi nehézségekkel küszködött.

A már említett Frankfurter Zeitung családi vállalkozásként 

működött egészen a húszas - harmincas évek fordulójáig. A 

nemzeti szocialista hatalomátvételig többféle világnézet szó

csöve volt, és ez azzal járt, hogy szerkesztőségében a leg

különbözőbb politikai nézeteket képviselő személyiségek kaptak 

szerepet. Rudolf Geck, a tárcarovat vezetője nézte át Márai 

első írásait. Ő vezette egészen 1924-ig ezt a rovatot. Geek a 

hagyományos, ún. „feuilletonista jobboldalt” képviselte a 

lapban, akárcsak a társszerkesztő Bernhard Diebold.17 Az ún. 

„vonal alatti rész” rovata a lap egész története során kiemelt 

figyelmet élvezett, az itt megjelenő írások súlya alapján ítélték 

meg és ítélik meg jelenleg is a lap szerepét. Tárcával egyébként 

a lap első ízben 1859. május 11-én jelentkezett.18 A húszas évek 

elején a Geck-Diebold szerkesztőpáros ügyelt arra, hogy a 

rendszeresen közölt feuilleton, az ún. „vonal alatti rész” legyen 

a meghatározó az újság arculatában. A lap tizenkét év

folyamának /az 1920 és az 1931 közötti évfolyamokról van szó/ 

áttekintése után - ami több mint 12 000 számot jelent - egy

értelművé vált, hogy Geck és Diebold a tárca műfaját a lehető 

legszélesebben értelmezte. Irodalmi és művészeti tanulmányok 

éppúgy megjelentek benne, mint népszerűsítő-tudományos 

fejtegetések, műtárlat-ismertetések vagy színikritikák. Nem

ritkán nekrológokat, verseket és kisregényeket is olvashatunk e 

rovatban /az utóbbiakat természetesen számos folytatásban/.
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Diebold és Geck ügyelt arra is, hogy a tárcákat a világosság és 

könnyedség jellemezze .Fontosnak tekintették, hogy a tudo

mányos írások csak népszerűsítő formában jelenhessenek meg. 

Ezzel látták biztosítva a lap olvasótáborának megtartását. E 

reményükben egyébként csalódniuk kellett. Ugyanakkor a tárca 

szerkesztőinek múlhatatlan érdeme, hogy nagyon komoly 

igényekkel léptek fel a megjelentetésre leadott írások nyelvi 

tisztaságát illetően. Ezt maga Márai is megerősíti: „Tudni kell, 

hogy a „Frankfurter Zeitung”-nál hétfejű sárkányok vigyáztak 

a német nyelv tisztaságára. Egy mellékmondat szókötése csak

nem oly fontos volt itt, Németország e talán egyetlen igazi 

világlapjának hasábjain, mint a mellékmondat eszmei tartal

ma.”19 A Rudolf Geck vezette rovat - a nyelvi tisztaság mellett 

- szociológia- és politikamentességet is követelt. Ezt az ún. 

„hagyományos feuilletonista” csoportot szorította háttérbe 

Henrich Simon azzal, hogy 1924-ben a tárcarovat élére Benno 

Reifenberget nevezte ki.20 Ennek következménye, hogy a 

következő években mind a „feuilletonista jobboldal”, mind a 

Kracauer-féle „szociológiai-politikai baloldal” rendszeresen 

publikálhatott a lapban. Kracauer és az elitistának nevezett 

Adorno megközelítően olyan rendszerességgel jelentet meg 

írásokat a lapban, mint a korábbi Geck-Diebold szorgalmazta 

szerzők. Márai, aki Geck felfedezettje, egyik csoporthoz sem 

kapcsolódik, mint általában a külföldi tudósítók. írásaiban 

azonban érezhető elmozdulása a Geck-Diebold-féle hagyo

mányos feuilletonizmustól az Adorno-Kracauer-féle irány felé.
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Míg a XIX. század utolsó évtizedeiben az ismert és kevéssé 

ismert német szerzőkön kívül főleg az orosz irodalom nagyjai 

/így Dosztojevszkij, Tolsztoj és Turgenyev/ és az ismert francia 

alkotók /például Zola/ művei láttak itt napvilágot, addig a 

húszas években előszeretettel közöltek olyan írásokat is a „vonal 

alatti részen”, amelyek megítélése akkortájt irodalmi és néha 

politikai szempontból is igen kényes volt. /például Döblin: 

Berlin, Alexanderplatz, melyet 1929. szeptember 8-tól közölt a 

lap folytatásokban./

Sajnálatos módon a Frankfurter Zeitung bizonyos példá

nyaihoz lehetetlen hozzájutni, mert az épület, amelyben a régi 

évfolyamokat, valamint az újsággal kapcsolatos egyéb doku

mentumokat őrizték, leégett. így a fotókópiák - nagyon alapos 

gyűjtőmunka után is - csak valamelyest hiányos évfolyamokat 

rögzíthettek. Igaz, a hiány nem jelentős, legfeljebb két-három 

százaléka hiányozhat a lapoknak, mégis, a pontosság azt kí

vánja, hogy erre felhívjam a figyelmet bizonyos következtetések 

levonásakor. így a szerkesztőségben folyt csatározásokra és 

erőviszonyokra is inkább csak következtetni lehet, elsősorban a 

tárca- és más rovatok arculatának változásából. Az újságban 

egyébként a közelmúlt és a jelen irodalma egyaránt helyet 

kapott.

A tárcák elsősorban az első reggeli és az esti számban 

a második reggeli számból azonban gyakranjelentek meg,

hiányoztak. Helyüket ekkor rendszerint időszerű politikai

közlemények foglalták el.
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A három-öt hasábos tárcák helyett heti rendszerességei ún. 

„kis tárcák” / Kleine Feuilleton / kaptak helyet a „vonal alatti 

részen”. Ezek fejtegetések, eszmefuttatások voltak egy, legfel

jebb másfél hasáb terjedelemben. Általában nem egy, hanem 

rendszerint három-négy jelent meg belőlük egyszerre. Szerzői 

gyakran rejtve maradtak, mert a rövid tárcákat általában név 

nélkül jelentették meg, esetleg monogrammal, de csak nagyon 

ritka esetben névvel. A monogramok azonban gyakran ismét

lődtek, ami azt jelenti, hogy a rövid tárcáknak viszonylag 

állandó szerzőgárdája volt.

A hosszabb tárcák alatt vagy felett általában ott szerepel a 

szerző neve, de legalábbis monogramja. Márai is váltogatja: 

néha teljes nevét írja ki - magyar /Márai Sándor, Sándor Márai/ 

illetőleg német /Alexander Márai/ változatban, néha kis vagy 

nagybetűs monogramját. Rövid tárcát az általam vizsgált idő

szakban alig néhányat közöltek tőle, vagy ha több jelent meg, 

azt név nélkül, esetleg eddig ismeretlen álnévvel nyomtatták ki. 

A Frankfurter Zeitungban összesen 54 azonosítható cikk jelent

meg Márai Sándor tollából. Ezeknek jelentős részét Fran

ciaországból küldte a lap szerkesztőségébe. Az említett 54 cikk

Máraival kapcsolatosmellett még egy figyelemre méltó 

hirdetést olvashatunk, mégpedig az 1926. augustus 8-i számban.

A lap első oldalán a Délnyugatnémet Rádió /röviden Frankfurti 

Rádió/ este 19.30-kor kezdődő adására hívja fel a figyelmet az 

újság. /А Frankfurter Zeitung órája című, hetente jelentkező 

állandó rádióműsorban Márai Sándor: Schatzkammer Syrien
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című írását olvasta fel egy bizonyos H.K. monogrammal jelölt 

rádióriporter. A város valamennyi kulturális intézményének 

biztosított műsoridőt a Frankfurti Rádió. Ennek az 1924-től

egészen 1928-ig folyamatosan jelentkező adásnak a keretében a 

német értelmiség elitje tartott felolvasást, illetve néha vitatott 

meg a legszélesebb értelemben vett kultúrát érintő kérdéseket./21 

Magyarország az 1920-as években sem állt Nyugat-Európa 

politikai érdeklődési körének középpontjában. Ezt világosan 

mutatják a Frankfurter Zeitungban megjelent, Magyarországgal 

foglalkozó politikai írások és tudósítások, melyek száma némely 

hónapban a húszat is eléri, de ezek jobbára rövid, néhány soros 

politikai hírközlések, és csak nagyon ritkán elemző tudósítások. 

Ezt a rovatot egyébként a jobboldali beállítottságú Rudolf 

Kirchner és Friedrich Sieburg vezette. A tudósításokhoz fűzött 

erőteljes jobboldali kommentárjaikból ez egészen nyilvánvaló. A 

Frankfurter Zeitung, amely a hitleri hatalomátvételt is túlélte, 

részint éppen ennek a politikai beállítódásnak - sőt, később a 

nácikkal való nyílt szimpatizálásnak köszönhette, hogy nem 

tiltották be, sőt a tárca és a gazdasági rovat mérsékelten 

liberális szelleme a náci rendszer első szakaszában megmarad

hatott. Kétségtelen, hogy a politika és gazdaság terén a 

Frankfurter Zeitung - és így valószínűsíthetően Németország - 

számára legfeljebb kiegészítő híranyag szerepét játszhatják a 

magyarországi történések. A rövid elemző írások főként az 

Ungarische Kronik címet viselő, több-kevesebb rendszerességgel 

megjelenő rovatban kaptak helyet. Még akkor is igaz ez, ha

-3 C - y.-l
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Philippe Held, az újság budapesti tudósítója, aki egyébként 

évtizedeken át töltötte be ezt a szerepet, és a lap egyik 

legelismertebb riporterének számított, viszonylag rendszeresen 

jelentetett meg anyagot a lapban. A Magyarország iránti 

érdeklődés legfeljebb akkor tekinthető számottevőnek, ha ezt a 

Kelet-Európa más államaival - mindenekelőtt Jugoszláviával, 

Romániával és Bulgáriával - kapcsolatos anyaggal vetjük egybe. 

Ezekkel a nemzetekkel kapcsolatosan nemcsak a politikai 

tudósítások száma rendkívül csekély, de irodalmuk sem játszik 

szerepet a Frankfurter Zeitung hasábjain. Philippe Held halálát 

követően, 1928 után a Frankfurter Zeitungból hamarosan 

csaknem teljesen eltűnnek a magyar témájú cikkek.22 /Ez az az 

időszak, amikor Márai cikkeit is egyre ritkábban jelentetik meg 

a legkülönbözőbb okokra hivatkozva./

A magyar irodalom iránti érdeklődés is nagyon visszafogott 

volt Németországban. Stephan I. Klein egy 1925-ben Nagy 

Lajosnak írt levelében olvashatjuk: az orosz, francia, angol,

olasz, spanyol, norvég, dán, de még pl. a hollandi irodalomnak 

is jobb neve van itt, mint a magyarnak” ,23 Ezt híven tükrözi az 

1925-ben Németországban megjelent, magyar szépirodalomból 

fordított művek száma is. Az említett esztendőben Német-

13%-a voltországban a kiadott szépirodalmi műveknek 

műfordítás, és a fordításoknak csak másfél százaléka érintette a

magyar irodalmat. A folyóiratok és újságok közül a legtöbb 

magyar irodalommal foglalkozó írás a Das literarische Echo 

című berlini lapban jelent meg. Elsősorban ez a hetente
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megjelenő lap népszerűsítette Németországban a magyar irodal

mat, mindenekelőtt az „irodalmi levelek” rovatban.24 A Frank

furter Zeitungban megjelent magyar irodalmi fordítások sem 

reprezentatív értékűek abban a vonatkozásban, hogy milyen 

nagyságrendben adtak ki Németországban a húszas években 

magyar irodalmi alkotásokat. Ez az újság viszonylag sok magyar 

irodalmi remeket közölt. Stephan I. Klein, a magyar irodalom 

legaktívabb népszerűsítője Németországban, éppen Frankfurt am 

Mainban élt 1919 és 1933 között. A viszonylag nagyszámú 

magyar irodalmi fordítás döntő többsége az ő átültetésében 

jelent meg a lapban. A húszas évek első felében Stephan I. Klein 

fordításában olvashatunk írásokat Szép Ernő, Keleti Márton, 

Babits Mihály, Benedek Marcell, Kosztolányi Dezső tollából a 

Frankfurter Zeitungban. Ő fordította többek között Márai első 

két, e lapban megjelent cikkét németre 1920-ban, illetve 1921- 

ben. Stephan I. Klein természetesen nem a Frankfurter Zeitung 

megrendelésére fordította németre az újságban megjelenő 

magyar irodalmi alkotásokat, hanem ezek a művek korábban 

valamely német kiadó nyomtatásában már megjelentek. /Kivételt 

jelent a Frankfurter Zeitungban megjelent, Gyenes Béla által írt 

Aladár című regény, amely korábban nem jelent meg németül 

könyvformában./ Ugyanakkor a laphoz fűződő kapcsolatainak 

következménye, hogy - egyébként jó fordításai - igen nagy 

rendszerességgel jelentek meg. Természetesen a szépirodalmi 

írások, tárcák írói elsöprő többségben németek.

mindenekelőtt színikritika -

/Igen sok

származik akritikai írás
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szerkesztő, Diebold tollából, jónéhány írása került az újságba a 

Márai által is fordított és nagyra becsült Albert Ehrensteinnek és 

René Schickelének is. Thomas Mann ugyan nem ír rendszeresen 

a Frankfurter Zeitungba, de az említett évfolyamokban tőle is 

jónéhány írást találtam./ A magyar íróktól származó, szinte 

kizárólagosan szépirodalmi jellegű írások száma azonban 

lényegesen nagyobb, mint az angol, francia vagy egyéb 

nemzetek alkotói által írt művek. Ennek jelentőségét azonban 

nem szabad túlértékelnünk. Már csak azért sem, mivel az 

újságközlések nem vetekedhetnek a többnyire recenzióban 

értékelt önálló kötetközlésekkel. A magyar irodalom Német

országban végeredményben inkább kuriózum volt, mint szerves 

része egy világirodalmi kitekintésnek..

Márai egy rövid idő elteltével maga fordítja a Frankfurter 

Zeitungban megjelent cikkeit, illetőleg jelentős részüket eleve 

németül írja. Tárgyukat tekintve ezek között a cikkek között 

alig-alig akad magyar vonatkozású. Érdekes, hogy a Frankfurter 

Zeitung éppen akkor közöl tőle tárcákat viszonylag nagy 

számban, amikor Márai már nem tartózkodik Németországban. 

Az 1920-as évben (annak is a végén) egyetlenegy írás, 1921-ben 

öt cikk, 1922-ben pedig egyetlen sor sem jelenik meg Márai 

neve vagy monogramja alatt. A hosszabb hallgatást a Magányos 

Madách / Einsamer Madach / címet viselő tárca töri meg, 

amelyet önmaga írt németül vagy fordított németre. Az írás első 

ízben magyarul a Kassai Naplóban jelent meg 1923. február 4- 

én. A Frankfurter Zeitungban az 1923. augusztus 20-i
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Morgenblattban látott napvilágot.25 A hosszú hallgatás azért volt 

meglepő, mert Márai az Egy polgár vallomásai című művében 

úgy beszél a Frankfurter Zeitungban megjelenő írásairól, mintha 

azok többségükben éppen németországi emigrációja idején 

jelentek volna meg, és a Franciaországba való távozás után 

kezdett volna csökkenni a publikált cikkek száma.26 Az általam 

vizsgált évfolyamok alapján ennek éppen az ellenkezője igaz. 

Éppen az 1924-es esztendő második felétől szaporodnak meg az 

újságban a tőle közölt cikkek, amikor feleségével már Párizsban 

él. Németországi tartózkodása idején összesen csak hét cikke 

jelent meg a frankfurti lapban. Ezek közül időben az utolsó az 

említett Einsamer Madách. Az ezt követő írások párizsi 

emigrációjához köthetők. Elsősorban a francia fővárosból küldi 

őket Frankfurtba, néhányat pedig közel-keleti, londoni vagy 

éppen bécsi kirándulásai alkalmával ír. Salyámosy Miklós - 

Túróczi-Trostler József egy 1928. február 4-én a Pester 

Lloydban megjelent, Márai: Istenek nyomában című művének 

kritikájára hivatkozva - úgy értékeli Márai publicisztikai 

tevékenységét a német lapnál, hogy cikkei gyakran felszínesek . 

Ugyanakkor Salyámosy - Túróczi-Trostler nyomán - elismeri, 

hogy Márai az irónia eszközét kitűnően alkalmazta. 

Összességében azonban olyan feuilletonistának tartja Márait, 

akinek az írásait az határozza meg, hogy mit várnak tőle, 

hasonlóan Szenes Bélához vagy éppen Zilahy Lajoshoz. „Dies 

alles ist nicht seine Eigenart; er schrieb so, wie es in der 

„Frankfurter Zeitung” gern angenommen wurde und wie die



108

bürgerlichen Meister dieser Gattung schon immer geschrieben 

hatten. ”27 A Frankfurter Zeitungban található 54 Márai-írás 

inkább arról győz meg, hogy színvonaluk igen változó. Az 

írások többségének nyelvezete, stílusa meglepően könnyed, 

fesztelen. Márai könnyedén bánik a német nyelvvel. írásaiban - 

bár valóban tele van váratlan fordulatokkal és gondolatébresztő

filozofálgatással - nagyon ritkán érezhető erőltetettség. Ugyan

akkor Turóczi-Trostler a bírálatát nem a Frankfurter Zeitugban 

megjelent Márai-cikkekról írta, hanem csak azok töredékéről, 

hiszen az Istenek nyomában című kötet írásainak csak kis része 

jelent meg a lapban, így nem is vonatkoztatható a kritika Márai 

teljes németországi vagy Frankfurter Zeitung-beli publiciszti

kájára.

Legelső cikkének megjelenéséről a Frankfurter Zeitungban 

/1920. október 31./ éppen az Egy polgár vallomásai című 

művében számol be. A tekintélyes német lap szerkesztőségének 

felkeresését úgy állítja be, mintha számára nem is lett volna 

fontos ennek a cikknek a megjelenése.28 írása elfogadásában - 

bár erről mélyen hallgat - a már említett Stefan I. Kleinnek 

lehetett döntő szerepe, aki nemcsak az említett magyar, hanem 

általában a közép-európai irodalom kitűnő és kevésbé kitűnő 

darabjait folyamatosan fordította németre. Kapcsolatai révén 

ezeket rendszeresen meg is jelentette a vezető német lapokban, 

néha pedig antológiákban vagy éppen önálló kötetek formá

jában, a magyar irodalmat illetően a németre fordított kortárs 

magyar regények mellett például Babits: Gólyakalifa című
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alkotását. Figyelemre méltó nyolc kötetnyi novellafordítása, 

amelyekben harminchárom magyar író ötvenhét novellája 

szerepel. Köztük olyan novellafordítás is van, amelynek magyar 

eredetije ismeretlen, nevezetesen Bíró Lajos : Jetzt ist die Zeit 

des Moskals című munkája.29 Kleinnel, a befutott fordítóval 

Frankfurt am Mainban barátkozott össze Márai.30 Az ő

támogatásával figyeltek fel a Frankfurter Zeitungban a fiatal 

magyar emigránsra. A Schwazwaldból Frankfurtba érkező

Stefan I. Kleinnek és élettársának, Hermynia Zur Mühlen 

a meglehetősen különös kapcsolatára ésgrófnőnek

egyéniségükre Hermynia Zur Mühlen grófnő életrajzírója és 

Manfred Altner éppen Márai Sándor az Egy polgár vallomásai

című művének ezzel kapcsolatos részét idézi, amely egyben a 

fordító Máraival való ismeretségére is utal. „Eines morgens traf\ 

ans dem Schwarzwald kommend, Klein, der Übersetzer ein, mit 

zwei Hunden, mit einem dicken jungen ungarischen 

Exilschriftsteller(...) und seiner Freundin, der österreichischen 

Gräfin”31 Ha Stefan I. Klein fordítói tevékenységére utalunk, 

akkor nemcsak Márainak nyújtott segítségét vagy éppen a 

magyar irodalom németországi népszerűsítésében játszott 

szerepét kell kiemelnünk, hanem a fordítások színvonalát is 

értékelnünk kell. Ennek megítélésében Manfred Altner példáját 

követve hagyatkozhatunk Salyámosy Miklós véleményére:,,Was 

die Qualität seiner Leistungen als Übersetzer anbelangt, urteilt 

der ungarische Literaturwissenschaftler Miklós Salyámosy: 

Klein war in jeder Hinsicht eine aktive, schöpferische
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einmalige Gestalt übersetzerischer Meisterschaft und 

Kunst, (...) eine Ausnahmeer sehe inung im Hinblick auf die 

Zuverlässigkeit und das künstlerische Niveau seiner 

Übersetzeungen.” 32

Márai, aki cikkeiben többnyire világosan meghatározza a 

helyet, ahol a történet játszódik, első írásának színhelyét 

Prágába helyezi.33 Műfaját tekintve a Jósnő novella, amely 

magyarul is megjelent, mégpedig 1921-ben a Napkelet című 

folyóiratban és a Panaszkönyvben is.34 Témaválasztásában 

különös hangsúlyt kap az extremitás. A cikk címe 

„Wahrsagerin”, vagyis a Jósnő, akihez kíváncsiságból baráti 

tanácsra megy el. A hölgy megdöbbentő hasonlóságot fedez fel 

meghalt fia és Márai külseje között. A felismerés feszült pil

lanatainak a jósnő megváltozott beszédében érzékeltetett hatása 

teszi hitelessé az elbeszélést. Az öniróniát sem mellőző tör

ténetben a szerző a szerep mögé bújt Embert fedezi föl. Az 

Emberre való rátalálás jelenti számára az élményt - jelen 

esetben ezt a jósnő álarca mögött találja meg.

Hasonlóképpen jár el a Stefan I. Klein által fordított másik 

cikkben is, amely a Kinder Gottes címet viseli.35 Az Egy polgár 

vallomásaiból tudjuk, hogy Németországban naphosszat üldögélt 

kávéházakban és kocsmákban, néha magányosan, néha bará

taival. /Törzshelye volt például Lipcsében a Café Mercur, ahol 

tanulmányai rovására lapalapításon törte a fejét, és olyan 

világmegváltó gondolatokat szőtt, melyekre évek múltán ön

maga is elnéző mosollyal gondolt vissza. „Amire őszintén
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vágytunk, az álom volt, valami tiindéri elem hiányzott 

életünkből, a valószínűtlen, az ellenőrizhetetlen.... Fél napokat 

el tudtam ülni az egyetem mögött az öreg Kaffe Merkur-ban, 

Leipzig e nevezetes kávéházában, ahová „a világ minden lapja” 

járt,... s én mindennap lelkiismeretesen végigolvastastam a 

legtöbbjét; mintha leckére készülnék,”.. 36

Ezek a kávéházi, kocsmai időtöltések adtak lehetőséget, 

hogy megismerjen olyan figurákat, akik a társadalom peri

fériáján élnek. Az első Kinder Gottes címet viselő cikke / két 

írást jelentetett meg ezzel a címmel/ tulajdonképpen három ún. 

„kleines Feulleton”, melyekben egy-egy ilyen figurával fog

lalkozik. A szélhámosról, a szerencsétlenül járt légtornásznőről 

és a lecsúszott hivatalnokról néhány karakteres mondatban 

számol be. Márai nem bírál, nem von le megfellebbezhetetlenül 

következtetéséket, hanem egyszerűen csak figyel. Tudja, hogy 

az elfogadáshoz, sőt a megértéshez is, az első lépés, a kiin

dulópont az az állapot, melyben úgy nézünk, mintha először 

látnánk, első emberként figyelmünk tárgyát.37 Ez teszi lehetővé, 

a meghatározó vonások rögzítését.

A kiválasztott és megfigyelt figurák valamilyen szem

pontból extrémek. Tévedés lenne, ha azt gondolnánk, hogy 

Márai tudatosan keresi az extremitást. Sokkal inkább írói

előtanulmányokról, illetőleg riporteri kíváncsiságról van szó. 

Hozzá kell tennünk, hogy különösen a Frankfurter Zeitungban 

megjelent cikkei közül az első évek publikációira igaz ez.

Й r \--Ü jjV !

у
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Első írásaiban a hangsúly a leleplezésen van, az álarc 

levételén. A leleplezés azonban ezekben az írásokban 

/Wahrsagerin, Kinder Gottes I., Kinder Gottes II. /”a rejtett én“ 

kibontakozásának mozzanatait próbálja nyelvi jelekbe önteni. A 

leleplezés aktusában ezekben a cikkekben az író szerepe passzív, 

tehát csupán mint szemlélő van jelen, esetleg akaratán kívül 

provokálja a leleplezést. Úgy tűnik, Márai nem az önmagát 

gyötrő kérdésekre akar választ kapni, nem saját kérdéseire 

reflektál a cikkekben, ahogyan ez később dominál, hanem sokkal 

inkább a szemrevételező figyelő állását választja, a világban 

tapasztalható jelenségeket tárja föl, szinte leltározza. Ugyan

akkor ezekben a cikkekben a racionalitás, az empátia irra

cionális mozzanatok integrálásával párosul, mintegy a világ 

többértelműségét tudatosítva. Márai az érzéseket és a gon

dolatokat a szerkesztés, a fogalmazás és a stílus klasszikus 

szabályai nélkül veti papírra. Ekképpen jár el az 1921. május 

25-én megjelent tárcájában, mely a Kinder Gottes címet viseli.38 

/Mint említettem, azonos címmel már jelentetett meg írást./

A második Kinder Gottes című tárcája két rövidebb írást 

foglal magába. Az első címe: Szarvasfogak. Az ismerős székely 

férfival való találkozás az emberi tisztasággal szembesíti Márait. 

A székely nem ismeretlen számára. A jelenlegi öltözete és egy

kori parasztgúnyája közötti különbség viszont önmagában is 

meghökkentő: „Ich sah ihn durch die Gezeiten noch immer so: 

barfuß, ein kleines Bauerkind mit birnenförmigem Kopf, in 

weiten, weßen Hosen.”39 Márai saját jelenlegi kétes értékű
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világát érzékeli a felidéződő közös múlt tisztaságának tükrében. 

A találkozás szembesíti azokkal az értékekkel, amelyekkel a 

múltban mindketten azonosultak.

Márai önmagának bizonygatja, hogyan küzd a veszélybe 

került tisztaságért. Az általa kívánatosnak ítélt magatartást 

fogalmazza meg: fölényeskedés helyett alázatos akar lenni. Az 

íróból hirtelen feltörnek a feszültséget felszínre hozó és egyben 

a feszültséget oldó gondolatok. Figyelme a székelyre irányul, 

akitől várja, hogy a közös tiszta múltból lényével valamit még 

intenzívebben felidéz-e benne. A székely belső világa idegen 

attól, amiben él. Egyszerű szóhasználata, lényegretörő beszéde 

idegenül cseng a német pályaudvaron Márainak, akinek már 

szóhasználatát is szakadék választja el a székelyétől. A Márai 

kérdéseire adott válaszokból kiderül, hogy a székely szarvas

fogak eladásából tartja el családját. Ingázik Erdély és Német

ország között. Az „elüzletiesedett” világ már gyökeret vert 

lelkében és mindennapjaiban. A szarvasfogakkal való 

kereskedés, az üzlet tölti be gondolatait. A „Dm lebst von der 

Differenz?”4** kérdésre a székely mégis ártatlanül válaszol „Nein 

- erwidert er - von Hirschzähnen”41 Az író a beszélgetés során 

rádöbben, hogy a székely még őrzi tisztaságát, de arra is, hogy 

ez - a férfi tudtán kívül - veszélyben van. Nem érti, hogy a 

lélektelen üzlet világának bűvkörébe került, és ennek érték- 

romboló világára építette családja egzisztenciáját.

„Dieser Mensch ist noch gut.'’’’42 - fejezi be a cikket Márai 

és a megállapításban nyomatékot kap a még szó.
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Márai közel évtizedes első emigrációja során - a távolság 

adta lehetőségeken belül - élő kapcsolatot tartott a hazai és a 

határokon túl kisebbségben élő magyarság irodalmával. Erről 

tanúskodnak a háború után Erdélybe, illetőleg a Csehszlová

kiához tartozó Kassára, a Kassai Napló szerkesztőségébe küldött 

cikkei. Összesen 215 olyan írását /versét, cikkét, kritikáját, 

műfordítását és értekezését/ küldte el az említett lap szer

kesztőségébe 1921 és 1928 között, amelyet közlésre érdemesnek 

tartottak.43 Franciaországból pedig az Újság című lap 

tudósítójaként küldött - szintén elképesztő mennyiségben - 

cikkeket. Magyarországi barátaival, ismerőseivel, köztük jelen

tős számban az irodalmi élet akkori reprezentánsaival folytatott 

beszélgetéseire pedig elsősorban a PIM Márai-anyaga a bizo

nyíték. A Frankfurter Zeitungban 1921. február 21-én megjelent 

cikke, melynek Das Kräuterbuch /Füveskönyv/ a címe, szintén 

ezt az élő kapcsolatot igazolja.44 Szép Ernő 1919 őszén készült 

könyve az Október címet és az Őszi napló alcímet viseli. Márai 

említett írása e könyvről szóló valóságos „panegyricus”. 

Páratlan metafizikus tapasztalásként, misztikus élményként éli 

meg a könyv olvasását, „...es gehöre zu den schönsten Büchern, 

die bisher von Menschen geschrieben worden sind.”45 Szép 

Ernő - Máraihoz hasonlóan termékeny - munkásságának aligha 

legsikerültebb alkotásáról van szó. Egyike azon Szép-műveknek, 

amelyek többé-kevésbé feledésbe merültek. Márai e cikkében 

szinte elnézést kér a kritika/?/ emocionális töltetéért és a

tűréshatárt átlépő szubjektivizmusáért. A könyv egyébként a
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hazai folyóiratokban / például a Nyugatban Halász Gyulától /46 

kemény kritikát kap. Purcsi Barna Gyula Maeterlinck botanizáló 

írásainak és a technikai civilizációval következetesen szembe

forduló Jammes életérzéseinek lenyomatát látja Szép Ernő 

művében.47 Talán ugyanerre a jammes-i lenyomatra érez rá Szép 

Ernő műveiben Márai is, aki Jammes műveivel feltehetőleg 

ebben az időben ismerkedett meg, sőt fordított is tőle.48

Márai a Frankfurter Zeitungban megjelenő írásaiban ritkán 

foglalkozott politikával. Ha megtette, akkor is indirekt módon, 

mint például a Wilde Tiere című cikkében.49 Ekkor sem 

aktualizált, nem a politikai pártharcok izgatták, nem pártprog

ramokat elemzett. Mint említettem, a Geck-Diebold szerkesz

tőpáros amúgy sem tűrte volna a direkt politizálást a 

tárcarovatban. A cikkben - amely 1921. május 8-án a Kassai 

Naplóban is megjelent - meghökkentően keverednek az im- 

presszív és expresszív képek, a cím pedig szimbólumként vonul 

végig az egész íráson. A Wilde Tiere következetesen nagy kez

dőbetűkkel található a magyar fordításban is. Az állatok ösz

tönösen őszinte magatartása jelenti Márai számára az állan

dóságot és a folytonosságot, míg a cirkuszi környezet a 

labilitást, vagyis a biztonság hiányát. A szövegben látszólag 

idegen test a politikai attitűd bírálata. A politikusok cirkuszi 

környezetbe helyezése az állandóság hiányát és a való

szerűtlenség nyomasztó dimenzióját villantja fel. A cirkusz az 

állatokat is valószerűtlenné teszi, átformálja, kifordítja 

önmagukból. A politikum hagyományos formájától idegenkedő
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Márai egy magatartásformát utasít el. A cenzúra és öncenzúra 

következményét, az önbecsapást, amelytől eszményeikben oly 

távol áll a tudat mélyrétegeiből artikulátlan igazságtartalmakat a 

felszínre hozó fiatal expresszionisták Márai által kedvelt 

csoportja. Kétségtelen ugyanakkor, hogy ebben a cikkben - bár 

nagyon burkoltan, de 

konkrétan semmilyen párt vagy csoportosulás ellen, hanem a 

politikai párthoz kapcsolódó szerepvállalás és az emberség 

összeegyeztethetőségében kételkedik. Ebben a cikkben Márai 

igen messze jár a tényszerűségtől, a tény számára kiindulópont, 

melyhez reflexiókat fűz, hogy aztán a reflexiók „önál

lósuljanak”.

Márai hosszú életének jelentős részét töltötte utazással, 

bejárta Európa, Észak- és Közép-Amerika és a Közel-Kelet 

jórészét. Első és második emigrációja is arról tanúskodik, hogy 

figyelő szemmel járja a világot. Első emigrációja során a 

Frankfurter Zeitung és az Újság tudósítójaként elsősorban nem 

politikai vagy egyéb szenzációk miatt tölt elég gyakran 

hosszabb-rövidebb időt utazással, hanem egy kultúra, egy 

életforma megismerése a célja. Tudósítóként azonban a spanyol 

emigrációról, a népszövetségi vitákról, időnként a francia 

államférfiak álásfoglalásairól számol be az Újságban. Első 

jelentős vállalkozása az 1926-os közel-keleti cikksorozat, 

melyet folyamatosan küld el az Újságnak Pestre,50 és ezekből 

jónéhányat a Frankfurter Zeitung szerkesztőségébe, Német

országba. Ezek az írások jelennek meg nem sokkal később az

politizál Márai. Ez nem irányul
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Istenek nyomában című kötetében.51 Második emigrációja idején 

pedig naplóinak igen terjedelmes része lényegében úti

beszámoló. Mindenekelőtt Olaszországról, Mexikóról, az 

Egyesült Államok néhány vidékéről, valamint Ausztriáról és 

Svájcról ír.52 E műfajban első figyelemre méltó írása a 

Frankfurter Zetungban jelenik meg 1921.július elsején. Az „Um 

Bodensee” címet viselő cikkben53 sorraveszi a tó környékén 

található településeket, a madár- és növényvilágot, az 

embereket, és végül magát a tavat. A cikknek szinte minden 

mondata a humoros hatást célozza meg, hiszen a hangsúly a 

kirándulóra váró komikus helyzeteken és nehézségeken van. 

Megértő összekacsintás a szerző és az olvasó között e komikum 

eszköze, melynek végső forrása, hogy az üdülés és a pihenés 

helyett az ismeretlen szokások, váratlan jelenségek okoznak 

bosszúságokat a pihenni vágyóknak. Rónay László felhívja a 

figyelmet arra, hogy az Istenek nyomában című írásban a szerző 

nagy távolságot tart az anyag és önmaga között.54 Ezzel teljesen 

egyetérthetünk, sőt a második emigrációban írt útleírások 

többségénél ez még inkább szembetűnő. Ott a kritikus távolság- 

tartás a meghatározó, ritkábban jelenik meg a nyílt ítélkezés, a 

bírálat nyers formája. Az 1921-ben írt Um Bodensee című 

írásból azonban ez teljesen hiányzik, sokkal inkább az 

együttérzésen és a komikumon van a hangsúly. Maga a műfaj a 

húszas években vált nagyon népszerűvé. Ez - a műfaj lényegénél 

fogva - persze Márainál a tárgyilagossághoz való közeledést
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erősítette. Az irracionális és racionális elemeket ötvöző

ábrázolásmódtól kissé távolabb kerül.

A már említett 1923. augusztus 20-i Morgenblattban 

megjelent írás a Einsamer Madách címet viseli. Az írás Madách 

Imre születésének századik évében született. Kivételesnek

tekinthető Márai tárcái között, mert a későbbiekben sohasem 

bocsátkozik a Frankfurter Zeitung hasábjain magyar alkotókkal 

kapcsolatosan értékelésekbe. /А Frankfurter Zeitungban 

ugyanakkor néha-néha felbukkan egy-egy cikk, amely a magyar 

művészet vagy irodalom egyes jeles alakjainak állít emléket vagy 

értékeli őket. Ezek közé tartozik például az 1922. december 

30-i első reggeli kiadásben megjelent Petőfi-tanulmány és az 

1922. május 15-én az esti kiadásban megjelent, Bartókot méltató 

cikk. Ez utóbbi Kosztolányi Dezső írása, amely Bartók Béla 

ötvenedik születésnapja alkalmából készült, és amelyet Stephan 

I. Klein fordított németre./

/Érdekességként jegyzem meg, hogy a Vörös Lobogó

1919. július 3-i számában megjelent Márai-írásban található egy 

Madách- idézet.55 /А cikk Máraitól egyáltalában nem 

nemcsak a Frankfurter Zeitung tárca

rovatában jelent meg, hanem a Kassai Naplóban is 1923. február 

4-én, tehát mintegy fél évvel korábban, mint Németországban. 

Szokatlannak inkább az tekinthető, hogy Márai Sándor a Kassai 

Naplóban megjelent cikk alatt közli, hogy írását egy német lap 

szerkesztőjének már eladta. Ez az egyetlen cikk, amelynek két 

vagy több újságban való megjelenését az olvasó tudomására

szokatlan módon
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hozza. Ugyanakkor a Kassai Naplóban megjelent megjegyzés, 

miszerint a cikket egy német lapnak írta, azt is jelzi, hogy bár az 

írás egy fél évvel korábban Kassán is megjelent, mégis a német 

eredetit előzőleg már elfogadta Rudolf Geck, a Frankfurter 

Zeitung tárcarovatának vezetője.

A Magányos Madách címet viselő írásában egyrészt 

Madách Imre mindennapjait és egzisztenciális vívódásait, 

másrészt társadalmi „beágyazottságának” tükrében Madách 

kötődéseit rögzíti, mégpedig úgy, hogy a tizenkilencedik századi 

Magyarországot alig-alig, vagy egyáltalán nem ismerő német 

olvasó képet formálhasson Madách karakteréről és az őt 

körülvevő világról. Madách kiemelkedő művével, Az ember 

tragédiájával hiába foglalkozott volna részletesebben cikkében, 

hiszen ennek 1865 és 1933 között ugyan nyolc német fordítása 

létezett, de ezek jobbára ismeretlenek voltak a szélesebb német 

olvasóközönség előtt. A fordítók jórésze magyarországi németek 

közül került ki, s a német fordítások egyike-másika 

Magyarországon jelent meg. Valószínűleg a magyar irodalom 

iránt érdeklődők igen szűk tábora is alig ismerte a művet. A 

legismertebb fordítást, amelyet Lechner von der Lech készített, 

mint a Németországban megjelent magyar művek többsége, a 

lipcsei Ph. Reclam's Kiadónál jelent meg/56

Az elmaradott országban, a kis Nógrád megyei /Márai 

szerint - ki tudja miért - Zemplén megyei/ településen élő 

Madáchot olyan magányos idealistaként láttatja, aki azt a
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szellemi űrt próbálja kitölteni, amely Európa keleti és nyugati 

fele között évszázadok óta jelen van.

„Wer wirklich lebte, der lebte für sich, wer dachte, der 

dachte für sich”57 - írja cikkében, eképpen jellemezve a múlt 

század közepének Magyarországát, és sokat elárulva Madách 

egyéniségéről. Madách legfőbb érdeme, hogy szülőfalujának és 

az elmaradott Nógrád megyének sok évszázados mozdulat

lanságában is alkotott. Azért lehetett européer gondolkodó 

Márai szerint, mert lemondott mindenről, amit környezete 

felkínált számára. Kezdetben kényszerűségből, majd tudatosan 

választotta a magányt, így nem adott esélyt környezetének, hogy 

lehúzza önmagához. így válhatott érett íróvá, filozofáló írás

tudóvá. Cikkében úgy értékeli Madách tevékenységét, sőt egész 

életformáját, hogy az író tudatosan választott magányában az 

„európai gondolkodást és világszemléletet” képviseli Magyar- 

országon.

A cikkben a hangsúly a folyamaton van, amely Madáchot 

íróvá érleli. Életének első szakaszában írt alkotásait Márai

egyszerűen fércműveknek tartja, amelyek szót sem érdemelnek. 

Ez az ítélet kissé sommás. Nem tudjuk, hogy Márai ismerte-e 

egyáltalán Madách műveit, olvasott-e Madách-művet Az ember 

tragédiáján kívül.

Véleménye szerint az ösztönösen a magányt választó 

Madách azért nem találja hangját, mert a magány minden 

formája és tartalma nyűg számára, és hosszú időn át a kötődés 

lehetőségeit keresi.
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Márai hetedik és egyben utolsó, még Németországban írt és 

a Frankfurter Zeitungban megjelentetett tárcája nem tartozik 

legsikerültebb írásai köze. Egyrészt több tárgyi tévedés is van 

benne /mint már említettem, Alsósztregovát Nógrád megye 

helyett Zemplén megyébe teszi, de tárgyi tévedés az is, hogy 

felesége nevét tévesen említi/, másrészt a cikkben nem érzünk 

alapos átgondoltságot bizonyos állítások esetében. Például 

meghökkentő párhuzamot von Szent Ágoston és Madách közt, 

ami aligha tekinthető megalapozottnak.

Márai olvasmányos stílusú írása jól beleillett abba az 

elképzelésbe, amelyet az újság feuilletonista irányvonalának 

nagyhatalmú hívei elvártak a rovat külső és belső munka

társaitól. Mégis a következő hetekben, hónapokban hiába 

keresünk a Frankfurter Zeitungban Márai-írást vagy írásokat, 

nem találunk. Következő publikációja fél esztendőt várat 

magára. Röviddel az Einsamer Madách megjelenése után Márai 

távozik Németországból. Hirtelen távozása a német fővárosból 

- házasságát követően -, ha a Kassai Naplóban megjelent német 

vonatkozású cikkeit vizsgáljuk, aligha tekinthető teljesen 

váratlannak. Németországi publikációiban ugyan egy sort sem 

olvashatunk arról, hogyan érzi magát Németországban. 

Diszkréten és jól felfogott érdekből a német sajtóban hallgatott 

arról a sok nehézségről, amiben ott része volt. A Kassai 

Naplóban megjelent cikkei közül azonban nem egyben 

kiábrándítóan beszél a németországi tapasztalatokról, közér

zetéről. „Az életem szomorú volt Berlinben és unalmas”58 - írja
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a „Néhány év Berlinben” című cikkében, mely a Kassai 

Naplóban jelent meg. „Senki nem szeretett és senkit nem 

szerettem”59. Ez a két mondat sommásan reflektál közérzetére.

Maga a cikk pedig szinte sorról sorra vádirat a német főváros 

és a németek ellen. „Ifjúságomnak egy zavaros és visszavon

hatatlanul elpazarolt periódusában 

németek legnagyobb városában, Berlinben,... 

fiatalságának németországi szakaszát és ebben a mondatban már 

nem a németekről és Németországról mond ítéletet, hanem a 

németországi emigráció idejéről is. Ez a legelkeseredettebb 

cikke, amit a német emigráció idején ír. A Németországban

teret érzelmei ilyen heves 

kitörésének. Gondolataiból hiányzik a racionalitás mint rendező

elv. Sommás megállapításai pillanatnyi érzelmi kitöréseken 

alapulnak. Az Egy polgár vallomásaiban már árnyaltan, higgad

tan ír a berlini évekről. Igen távolságtartó, kritikával ír egykori 

lelkesedéseinek egykori tárgyairól, finom iróniával szemléli 

egykori önmagát. A németországi éveket egy évtized távlatából 

is önpusztító éveknek tartja, de érzékeli és értékeli annak 

pozitív mozzanatait is.61

Kétségtelen,hogy a szellemi töltekezés /a német ex- 

presszionizmus, Franz Kafka, Thomas Mann, Oswald Spengler, 

Paul Rickert, Friedrich Nietzsche/ mellett mindennapjaihoz az 

állandó nélkülözés és a szellemi hontalanság megélése is 

hozzátartozott. /А német emigráció idején összesen öt cikket 

jelentetett meg a Der Drachéban, hetet a Prager Tagblattban és

néhány évet éltem a 

értékeli„60

megjelent cikkeiben sohasem ad

у
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ugyanennyit a Frankfurter Zeitungban./ írásai jórészt a 

csehszlovákiai magyar lapokban, mindenekelőtt a Kassai 

Naplóban jelentek meg /összesen 116 cikk 1921 és 1923 

augusztusa között62/. Ebből pedig még apja támogatásával és 

kölcsönökkel együtt is csak nyomorúságosán lehetett megélni - 

legalábbis, ha hihetünk annak, amit helyzetéről az Egy polgár 

vallamásaiban leírt. Alig-alig rendelkezett tehát önálló bevé

tellel, rendszeres jövedelemmel pedig egyáltalán nem számol

hatott. Rossz közérzetét valamelyest ez a tény is be

folyásolhatta. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Frankfurter 

Zeitung und Handelsblatt ugyan - Márai állítása szerint - 

fejedelmien fizette tudósítóit, de a német újságban csak 1924-től 

publikál rendszeresen. A kezdeti franciaországi nélkülözések 

után anyagi helyzetének rendeződésében éppen ez - tudniillik az 

állandó tudósítói státusz - játszott igen komoly szerepet.

Fél esztendő után jelentkezik ismét írással, ezúttal már 

Franciaországból. És éppen az 1924-es esztendőben szapo

rodnak meg publikációi a német lapban, a franciaországi emig

ráció idején lesz a liberális lap állandó tudósítója.

Az Egy polgár vallomásai című munkájában leírtak szerint 

csak egy rövidebb tartózkodásra gondoltak Párizsban, de végül 

évekig maradtak ott. Németország elhagyása - átkelés Európába 

- fordulópontot jelent Márai életében. A franciaországi évek 

alatt lassan lezárul a zavaros és önemésztő fátumkeresés 

korszaka.63 Személyiséggé formálódik - az általa Európának 

Franciaországban. Polgárrá érlelődik, aki aznevezett
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értékőrzés és értékteremtés feszültségében határozza meg 

szerepét. Jelképesnek tekinthető, hogy az ifjúságára vissza

tekintő Márai az Egy polgár vallomásai című művének második 

kötetét éppen a Németországból Franciaországba való távozás 

eseményével kezdte. A két részre osztott fiatalság határ- 

mezsgyéje ez az utazás. A németországi évekről - útkere

séseiről, szenvedélyeiről és zsákutcáiról 

bíráló-elnéző modorban ír. A franciaországi évekről két

ségtelenül sokkal megértőbben szól. Jobban vállalja mindenestül 

ezt a korszakot, amely lényegében a „letisztulás” ideje. 

Németországi tevékenységével a későbbiekben sem vállalt 

közösséget. 1923 előtti írásaiból egyetlenegyet sem vett fel 

művei közé, beleértve A mészáros című regényét, amelyet 1923- 

ban még Berlinben írt, s amely 1924-ben Bécsben jelent meg.64 

/А regény egyébként korántsem nevezhető remekbe szabott 

alkotásnak./ A párizsi emigráció ideje Márai számára meghozta 

az újságírói sikert a Frankfurter Zeitungban. A magyar nyelvű 

újságok közül a Kassai Napló helyett egyre inkább az Újság 

című lapnak dolgozott. Ebben a Budapesten megjelenő 

napilapban igen nagy számban jelentek meg írásai. Köztük 

jónéhány olyan cikk, amely a magyarországi megjelenést 

megelőzően vagy azt követően a Frankfurter Zeitungban is 

napvilágot látott. A magyar és a német cikkek néha mondat 

szerinti egyezést mutatnak, néha eltérések vannak a német és a 

magyar változat között tartalmi vonatkozásban.

távolságtartóan,
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/А francia emigráció sokszor még a homályban maradó 

eseményei között igen nehéz kiigazodni. Márai esetleges 

Franciaországban megjelent munkái még ismeretlenek előttünk./ 

A franciaországi emigráció idején a Frankfurter Zeitungban 

publikált 44 írásának témája igen változatos. A párizsiakat 

felkavaró gyilkossági históriák, útirajzok, a művész-probléma, 

az újságíró tisztessége éppúgy témák Márai írásaiban, mint a 

párizsi hétköznapok. Önmaga írja az Egy polgár vallomásaiban, 

hogy a francia emigráció kezdeti szakaszában az „élményt” 

tartotta elsősorban fontosnak, mindent egyformán érdekesnek 

vélt, válogatás nélkül. Ebből eredezteti, hogy az „éhezőművész” 

lille-i „produkciója” vagy a politikai csatározások hangulatának 

leírása éppúgy foglalkoztaták, mint a kávéházak és kocsmák 

kínálta élmények.65 Hosszú évekkel később kapkodásként 

értékeli ezt az „élményhajszoló” magatartást, melyet az írói 

érettség hiányára vezet vissza. „Még nem tanultam meg, hogy az 

író számára minden dolog annyit ér csak, amennyit az 

egyéniség vegykonyhájában párolni lehet belőle”66 Sohasem, 

egy pillanatra sem érzi magát otthon „Európában”, de hat 

esztendeig nem tudott szabadulni Párizstól. Keresi a titkot. A 

francia karakterről tapasztalatokon alapuló állításokat tesz, de 

az áhított „francia titkot” nem találja meg. „Nem lehetett 

„megtanulni a titkot, ’’ a vér titka volt ez, a hagyományok titka; 

néha szinte azt hittem: a civilizáció titka” 61 A franciaországi 

tartózkodás vége felé van még egy óvatos, bizonytalan sejtése a 

„titokkal” kapcsolatban: „Már gyanítottam a titkukat is: a
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mértéktartás, az arányosság érzékének titka volt ez. Csodálatos 

biztonsággal és könyörtelenséggel tudták, mi kell nekik, s 

mikor, hol és milyen arányban kell és jó nekik valami, vagy 

valaki? ...nem bírtak belenyugodni, hogy szerepüket bevégezték 

a világban., .megajándékozták a világot a civilizációval, s a 

jövőben be kell érniök a világ szellemi és anyagi kistőkéseinek 

szerepével,...

Márai számára az 1924-es esztendő végén kezdődik egy 

közel egyéves időszak, amikor valóban nagy számban jelennek 

meg írásai. 1924-ben az idős Geck helyett Benno Reifenberget 

nevezi ki a laptulajdonos Heinrich Simon a tárcarovat élére, aki 

közel egy esztendőn át tucatjával jelenteti meg Márainak a 

Frankfurter Zeitung szerkesztőségébe eljuttatott írásait. Ezt a 

sikersorozatot 1924. december 6-án a Succi című írás nyitja

„ 68

69meg.

Márai a Succi című tárcát - az írótól nem szokatlan módon

- nemcsak a Frankfurter Zeitungban jelentette meg, hanem 

1925. február 11-én a Kassai Naplóban is. Akárcsak a 

Frankfurter Zeitungban elsőként megjelent írása, - mely a Jósnő 

címet viselte - a Succi is egy lelepleződés története, amelyhez 

azonban az áhított illúzió elvesztése is járul. Az előbbiben 

azonban ennek egzisztenciális következményei vannak: A jól 

felépített csalás és öncsalás lelepleződése révén senkivé lesz a 

jósnő. Succi csalásának lelepleződése azonban nem jár 

egzisztenciális következményekkel. Succi is az emberi hiszé

kenységet használja ki, de ő csak megerősödhet azon hitében,
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hogy erre a jövőben is bizton építhet. A lelepleződés felett pedig 

- a szerzőn kívül - mindenki könnyedén napirendre tér.

Márai tényközléssel kezdi írását. Az első sorokban nem 

kommentálja a Lille-ből származó hírt. „Über Sued las ich, daß 

er in Lille in einer kleinen franzözischen Stadt, fünf Stunden 

weit von Paris, in einem Saal des dortigen Rathauses zu 

hungern angefangen hat. Er hätte, so hieß es in der 

Zeitungsnotiz, mit der medizinischen Fakultät der Pariser 

Universität einen Vertrag abgeschlossen, in dem er sich 

verplichtete, zweiundvierzig Tage in einem Glasfarg ohne 

Speise und Trank, ja, ohne tägliches künstliche Nahrungsmittel 

zu verbringen"''° A körülmények - üvegkoporsó, a városházi 

díszterem, állandó orvosi kontroll - meglehetősen patetikusak. 

Illő keretet adnak a művésznek, aki az alkotást a tudomány 

szolgálatába is akarja állítani.

Az írói szubjektum vibráló jelenléte, az utazás kés

leltetésének és részletező leírásának a kíváncsiságot fokozó 

szerepe, az illúzó utáni vágy és a csalódástól való félelem 

feszültséget indukál. Márai győzködi magát, hiszi, szeretné 

hinni, hogy művésszel találkozhat Lille-ben. Kétségei ellenére - 

harcol ezért az illúzióért.

A Lille-be utazó Márai olyan miliőbe, „az üzlet mindenek 

felett” illúziók nélküli világába érkezik, ahol idegenül mozog. A 

gyógyszerész és a hoteltulajdonos fellépése egyre világosabban 

jelenítik meg a tervszerűen manipulált világot. A városba érkező 

vendég „tervszerű megkopasztásának kísérlete” Succi lelep-
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leződő világát készíti elő. Mikor Márai megtudja, hogy a 

hírekkel ellentétben Succi a Café Chicoré-ban koplal /az 

egyszerű vendéglőnek még a neve is hamisságot sugall / kifakad:

„wie kommt er in das Cafe„Nein” - fragte ich verzweifelt, 

Chicoré”71

Félelme egyre nő, de továbbmegy az úton. Komolyan 

felmerül benne a lehetősége annak, hogy mást talál, mint amiért 

idejött. A Cafe Chicoré-ban megtalálja a keresett Succit. A 

környezet és az éhművész külseje kiábrándító, de Márai még 

ekkor is próbál hinni, harcol az illúzióért „Das Genie blühte 

auch diesmal im Schatten.. . ”72 A férfi külső jellemzése 

aprólékos, képszerű, szinte naturalisztikus. „Er war sehr 

häßlich”13 - ezzel a megállapítással kezdi Márai, majd a 

visszataszító külső tulajdonságok sorozatához fokozatosan 

hasonló belső tulajdonságokat társít: „Das Gesicht, vollkommen 

leichenähnlich, fleckig und blaß, drückte eine niedrige 

Gesinnung und gewöhnliche Instinkte aus.”74 Az impresszárió 

szavai szinte cirkuszi látványossággá alacsonyítják az éhművész 

vállalkozását: „...schon in seinen Jugendjahren habe er fließend 

hungern können... Ich soll ihn mir morgen, bei Tageslicht, 

ansehen.”15 Az impresszárió tanácsának megfogadása, vagyis a 

szerző másnap reggeli ismételt megjelenése a Cafe Cichoréban 

azt jelzi, hogy Márai még mindig ragaszkodik ahhoz a művész

képhez, amit benne az újsághír kialakított. Ám a nappali 

megvilágításnál végképp lehull az álarc. A pincér közönyös 

szavaiból kiderül a kiábrándító igazság, az „éhezőművész”
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éhezésének nincs köze a művészethez. Sokkal inkább az őt

körülvevő lille-i valósághoz. A várt pénz összegyűlt, a kiszabott 

idő kivárásának Succi számára többé semmi értelme sem volt.

A szerző-elbeszélő jelenléte az írásban rendkívül intenzív. 

Az első mondattól majdnem a mű végéig szakadatlanul harcol 

egy illúzióba vetett hitért. De az igazság, a bizonyosság az 

illúziónál is fontosabb. Meggyőződni arról, hogy valóban 

művész-e Succi. Bizonygatja , szinte szuggerálja magának, az 

„együgyűnek” a dörzsölt világban, hogy Succi művész. „...Er 

liebt die Kunst.”76 - írja két alkalommal is.

Az illúzióért folytatott belső harc hangsúlyozódik. A 

vonaton Lille felé vele együtt utazik egy abbé, aki breviáriumot 

olvas és „Es ging von seinem Wesen eine Art Jungfräulichkeit 

- írja, nem értheti azt a harcot, mint amit ő vív az 

illúzió megtartásáért. Valami hasonló harcról van szó, amelyet 

Pascal vívott lelkében /akinek írását a szerző Lille-be tartva

„77aus,...

olvasta/, hogy az illúzió helyébe a bizonyosság lépjen, „...dieser 

Succi...ein altmodischer Künstler natürlich, ein Künstler ohne 

soziales Empfinden, ein Elfenbeinturm-Künstler, ein Mann des 

Vart pour Vart: er tut etwas völlig Zweckloses, nur aus 

Interesse an der Sache selbst, allein und auf sich verlassen, 

inmitten der Menschheit, die ihn.. .kaum versteht,.”78 - ilyennek 

látja a világ a művészt, de az elbeszélő Succi művész voltán mit 

sem csorbít. Succival nem történik semmi más, véli, mint 

bármely más művésszel: a publikum értetlenül áll művészete 

előtt.
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Az elbeszélő az éhművészről szóló konkrét hír kapcsán 

átlép egy másik dimenzióba, az egyetemes művészsorsról való 

reflexióra. A művész - szerinte - környezete számára sohasem 

normális. Ám minthogy „éhezőművész”-ről szól a beszámoló, 

aligha lehet nem kihallani az iróniát, a művészmagatartás 

parodisztikus kommentárját.

A művészsors problematikáját járja körül jónéhány Kafka- 

mű is. Márai, aki Kafka első magyar fordítója, már 1922-ben 

lefordította a Testvérgyilkosság, Az ítélet és Az átváltozás című 

elbeszéléseket.79 Az említett cikkben rövid utalást tesz arra, 

hogy olvasta és kitűnő műnek tartotta Franz Kafka 1922-ben 

készült Az éhezőművész című elbeszélését.80 /Kafkát név szerint

is megemlíti, igaz, a nyomtatásba hibásan két „f’-fel került./

Ezt a Kafka-művet és Márai tárcáját nemcsak az 

éhezőművész alakja, néhány szövegrészlet közötti hasonlóság, 

hanem a művekben felvetett problémák megközelítésének 

feltűnő hasonlósága is összekapcsolja. A művész helyzete a 

számára idegen világban - ez mindkét író problémája. Kafka 

elbeszélésében az éhezőművész, a Succiban maga Márai van 

egyedül a számára idegen világban.

A cikkekben többször téma valamiféle titok, amit Márai 

kívülállóként szemlél, s amely az emberek kisebb vagy nagyobb 

csoportja számára kohéziós erőt jelent. Ezen írások közé 

tartozik a Schach című cikke, amely abban az időszakban látott 

napvilágot, amikor szinte alig múlt el hét Márai-cikk nélkül a 

Frankfurter Zeitungban.
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Márainak két Schach81 című írása jelent meg Német

országban. Az egyiket Hans Reimann főszerkesztő jelentette 

meg 1921. augusztus 24-én a lipcsei Der Drache nevet viselő 

expresszionista hetilapban, míg a másikat Benno Eifenberg 

tarcarovatvezető 1925. február 3-án a Frankfurter Zeitungban. 

Két különböző írásról van szó. A Frankfurter Zeitungban 

megjelent Schach című írás ugyanakkor - nyolc nappal a német 

változatot követően, vagyis 1925. február 11-én - az Újság

című lapban is napvilágot látott.

A Schach című írás valójában a sakkozókról szól, rajtuk 

keresztül próbál egy titokhoz közelebb férkőzni. Márai kívülről 

- mintegy nagyítón keresztül - figyeli, mint számára ismeretlen 

és idegen világot, kívülállóként a beavatottakat. Állításai nagyon 

alapos és részletes megfigyelésre támaszkodnak. A mindenféle 

szempontból különböző embereket egy dolog köti össze : a sakk 

iránti szenvedély. Rövid, tömör megállapításokat tesz róluk. A 

pontos helymegjelölés, amellyel kezdi a cikket, a folytatásban 

lényegtelenné válik. A megjelölt hely - a Café Regence - és a 

megfigyelt csapat konkrét leírásától elrugaszkodva a sakkozókra 

vonatkozó - megfigyelésen alapuló - általános érvényű megálla

pításokat tesz. Ezek a kijelentések azonban nem a sakkra 

vonatkoznak, nem is a sakkból következően kell a sakkozóknak 

olyannak lenni, amilyennek Márai ábrázolja őket. A játékosok 

jellemzése apró mozaikokból áll össze, amelyeket egyszerűen 

egymás mellé helyez a szerző. Pl.: „Sie wechseln stumme 

Zeichen,vagy „Viele von ihnen haben einen Bart,” vagy
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„Schachspieler haben ein gutes Herz und sind religiös.”*2 Ezek 

a tömör és szűkszavú mondatok a lényegtelent hangsúlyozva a 

főtéma súlytalanságát látszanak sugallni. A megfigyelésből 

fakadó határozott megállapítások után az elbeszélő azt a titkot 

próbálja körüljárni, ami a sakkozók szenvedélye mögött van. A 

tömör, határozott mondatok helyébe egy feltételezés lép, mely 

szerint mintha a sakkozás a misztikummal érintkező szertartás

volna, melynek mélyebb értelmét legfeljebb találgatni lehet. „Es 

mag sein .. .viellicht handelt es sich um die Sprünge des 

Schicksaals, um die namenlose Ordnung der Welt, um die große 

Kabbala der Zahlen.”*3

Miután gondolatmenete visszatér a Café Regence sakko

zóihoz, a konkrét helyhez és személyekhez, az elbeszélő még 

mindig nem válik beavatottá. Aprólékos mozaikjai, melyekkel a 

sakkozók szokásairól, illetőleg a sakkozás misztériumával 

kapcsolatos feltételezésekről szólnak, nem juttatták el odáig, 

hogy részesévé váljon a titoknak, kívülálló maradt. A bécsi 

példa a sakkozás kibiceiről csak megerősíti, hogy ez a szűk 

kaszt mennyire zárt és a legtöbbek számára elérhetetlen. Úgy 

élnek, hogy a mindennapok valóságától függetleníteni tudják 

magukat „Schachspieler sind zeitlos und rein”*4 - olvasható az 

írásban. Nem érzik fontosnak azt, ami a kaszton kívülieket 

foglalkoztatja. Ezt látszik igazolni a Café Regence-be min

dennap sakkozni betérő hölgy példája is. Számára a kávéházon 

kívüli élet csak idézőjeles élet. Szenvedélyessége csak a sakk

asztalnál nyilvánul meg. Az ő életében - a többi sakkozóhoz
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hasonlóan - a létezés a sakk világában nyer értelmet. „/Sie/... 

sucht sich... eine Bekanntschaft aus, mit Würde und Takt, 

jedoch von verhaltener Erregung zitternd. Ein Opfer ihres 

Blutes, in den Krallen der Leidenschaft. Sie ist sehr schön, 

jung und doch schon verloren”85 jellemzi az elbeszélő a 

sakkozónőt. A léttévesztés problematizálódik a cikkban, pusztán 

helyzetrajzra, tézisszerű kijelentésre telik, nincs elemzés, csupán 

riporteri rögzítés. Valójában előtanulmány a szépirodalmi meg

jelenítéshez.

Utolsó mondatával Márai a hétköznapiság szintjére szállítja 

le a sakkozást. A mozaikokból - amelyek a cikk végére képpé 

állnak össze - meglepő eredményre jut a szerző, „...ein jeder 

muß etwas haben. ”86 - valójában a banalitásban múló lét 

önigazolására lesz az elbeszélő figyelmes.

Márai a konkrét esetek kapcsán cikkeiben szinte mindig 

megfogalmaz egy, a történéseken vagy azok elemzésén messze 

túlmutató problémát is. így van ez az egyik legsikeresebb 

Frankfurter Zeitung-beli cikkében is, amelyben egy 1925-ben 

elkövetett emberölés hátterét elemzi.

Ugyanazon a napon, 1925. február 11-én jelent meg 

németül a Frankfurter Zeitungban és magyarul a budapesti Az 

Újság című napilapban egy, az egész francia fővárost megrázó 

gyilkosság és per története Márai tollából. A német cím (Mord 

aus Barmherzigkeit,87 azaz Gyilkosság irgalomból) már ön

magában meghökkentő, nem mindennapi eseményt sejtet és 

azonnal megragadja az olvasó figyelmét.
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Az eddig elemzett cikkekkel műfaji szempontból 

összevetve ebben az írásában Márai mellőzi a novellisztikus

jegyeket, és elsősorban a tudósítás műfaji sajátságait 

alkalmazza. A cikk első mondata száraz tényközlés. A 

híranyaghoz a párizsi közvélemény reakcióját fűzi, amelynek 

kulcsszava az együttérzés, amivel a közvélemény Uminska 

bírósági perét figyeli.

Márai a második bekezdés első mondatában túllép a szen

záción, ekkor jut el a számára lényeges kérdésig. „Der Prozeß 

warf wieder einmal die Frage, die ewig aktuell bleibt, auf: darf 

der Mensch seinen Mitmenschen aus Mitleid töten?”%% A férfi

betegségének, gyötrelmeinek és a nő minden akadályt legyőző 

szeretetének, segíteni akarásának leírásával hasonló érzelmeket 

akar kelteni a német olvasókban, mint amelyeket a párizsiakban 

a nyomozás és a per nyomon követése kiváltott. A férfi halála 

után az addig tetterős és az eseményeket heroikus lelkierővel a 

kezében tartó Uminska összeomlik, aktivitása megszűnik. 

Hagyja, hogy történjenek vele az események Passzívvá válik, 

érdektelen számára a felmentő ítélet is. A fontos történések

számára már kizárólagosan csak belül játszódnak le, nem pedig 

a külvilágban. Környezete számára egyértelmű, hogy nem bűnös 

- ezt igazolja a közvélemény, a bírósági tárgyaláson jelenlévő 

hallgatóság együttérzése, de még a bíró viselkedése is. Az 

ülnökök számára sem lehet kétséges az ítélet. „Fräulein 

Uminska ...wurde von den Geschworenen nach vier Minuten 

Beratung unschuldig gefunden. ”89 Az, hogy mindössze négy
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percet igényelt a felmentő ítéletet hozó tanácskozás, azt 

mutatja, hogy az ülnökök is szinte formálisnak tartják a pert.

Csak Uminska lelkében merülnek fel kétségek tettének 

igazolhatóságával kapcsolatosan. Ő az, aki a történetet csak a 

maga komplexitásában képes érzékelni. Számára a tudósító 

kérdése - ezt igazolja apátiája és a bírósági tárgyalás alatt, 

valamint a döntést követően mutatott viselkedése - megvála

szolhatatlan marad. Márai az Újság című napilapban meg

jelentetett változatban a történet befejezését követően még 

három mondatot fűz az íráshoz. „Az utolsó sorokat már én is 

sírva írtam. Ibsen Alving asszonyára kellett gondolnom, aki 

kényszerül megölni beteg gyermekét... 90 Vájjon mikor fogom a 

napokban viszontlátni Uminska kisasszonyt egy nagy párizsi 

Music Hall girl-jei között?...”91

Az Alving asszonyra való utalás a német változatban is - a 

szövegbe szőve - megvan, de a másik két mondat hiányzik. Az 

állító mondat Márai azonosulása Uminska dilemmájával, és 

intenzív átélése a színésznő lelkében végbemenő egyéni 

tragédiának. A kérdő mondat Uminska későbbi sorsára reflektál. 

Kétely fogalmazódik meg Máraiban, hogy az őt ért csapás után 

Uminska be tud-e illeszkedni, illetőleg hagyják-e beilleszkedni - 

a mégiscsak gyilkos színésznőt - az őt körülvevő világba.

Márai Európát annyiban látja másnak, amennyiben az 

elvesztette tradicionális értékeit. Az „amerikai szellem” 

kényszerítő erejének tartja, hogy az öreg kontinens kénytelen 

átélni az átrendeződést, annak minden következményével.92 A
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franciákat, akik ”...megajándékozták a világot a civili

zációval,.. ,”93 egyrészt befelé fordulónak érzi, másrészt a pénz 

uralmát vélte rajtuk felfedezni. „Voltaire és Danton nemzete 

szőröstül bőröstül megadta magát a pénznek. ”94 Ez alól kivételt 

a Montparnasse jelent, amelyet „Európa szellemi és művészi 

mozgalmainak szabadegyeteme'1'1 -ként aposztrofál.95 A Mont- 

parnasse-t egyfajta légkörként éli meg, amelynek alig van köze a 

pénzközpontúvá vált francia fővároshoz. „A francia kispolgárok 

úgy rándultak ki vasárnap délután a Montparnassera 

exotikumot bámulni, ahogy régebben Keletre utaztak a 

vállalkozóbb franciák...”96 

kivételképpen a Montparnasse-on kívül is olyan felfogással 

találja magát szemben, amelynek központjában nem a „mindent 

a pénzben mérés” gondolata állt. Ehhez kapcsolódik a „Die 

nationale Devise”91 című írása, amely - az említettek mellett - 

arra a felfogásbeli különbségre mutat rá, amelyet a francia és a 

közép-európai karakter másságából eredeztet.

Már utaltam arra, hogy Márai az Egy polgár vallo

másaiban oldalakat szentel annak az úgynevezett titoknak, 

amelyhez a hatéves párizsi tartózkodása idején alig-alig képes 

közel férkőzni. A franciaországi tartózkodás vége felé is csak 

„gyanítja a franciák titkát”. Váratlan helyzetekkel szinte folya

matosan találkozik. Egy ilyen esetet ír le a „Die nationale 

Devise” című cikkében is. Ez az írás a Frankfurter Zeitungban 

1925. április 4-én, Az Újság című lapban 1925. március 14-én - 

A harisnyaszár címmel - látott napvilágot.98

írja. Márait meghökkenti, ha
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A helyzet személyes élményen alapul, amelyben a franciák 

nemzeti valutájukhoz való viszonya játssza a fő szerepet. A 

szerzőt meghökkenti, hogy miért talál visszautasításra egy 

párizsi belvárosi üzletben, amikor kényszerhelyzetben dollárral 

akar fizetni frank helyett. /Reifenberg rovatvezető szükségesnek 

tartotta, hogy zárójelben közölje erről a véleményét. Válasza 

tipikus német reagálás: valószínűleg törvény tiltotta az idegen 

valuta elfogadását Franciaországban. Ez a szerkesztői meg

jegyzés a magyar változatból természetesen hiányzik./ Márai 

tanácstalan. Az agyában végigfutó lehetőségek közül - a keres

kedő ostoba, attól fél,hogy Márai csaló, vagy esetleg hazafias 

magatartásról lenne szó, amely a szerző számára szokatlan 

módon nyilvánul meg - önmagában egyik sem tűnik való

színűnek.

A franciák pénzhez való viszonyáról az Egy polgár 

vallomásaiban meglehetősen kiábrándító képet fest. „A franciák 

tragikusan megadták magukat a pénznek; feltétel nélkül, 

minden szándékkal, kény re-ke gyre."99 A szerző hasztalan 

próbálkozik, hogy „közép-európai” gondolkodásával a francia 

nézőpontokat átlássa. „M/7 meinem verdorbenen mittel

europäischen Denken konnte ich mir diesen Scherz im ersten

Egyfelől a nemzetközi pénzvilág 

jelzései szerint a frank nap mint nap veszít értékéből, másfelől a 

franciák nem hajlandók ezt tudomásul venni, bármennyire 

érzékelik is az inflációt. Márai Franciaországban töltött addigi 

két évének a tapasztalata ez. Előszerettel hoz ez alkalommal is

»100Augenblick kaum erklären.
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jónéhány konkrét adatot az inflációra vonatkozóan. /Német- 

országi tartózkodása idején is többször előfordult, hogy a Kassai 

Napló által közölt írásaiban a német infláció, bérviszonyok és 

árviszonyok tételes ismertetésébe bocsátkozott./ Részletes és 

pontos adataival a cikk akarva vagy akaratlanul 

Franciaországba készülő német turisták számára informatív is 

egyben. Igaz azonban, hogy maga Márai ezen írásának hang

vételére - a hasonló témájú berlini cikkeivel ellentétben - 

rányomja bélyegét az a tény is, hogy nem küzdött folyamatosan 

anyagi gondokkal. Nem személyes aggodalommal ír a frank 

romlásáról és a nehezedő megélhetésről.

Érthetetlen a Párizsban élő külföldi számára a franknak ez

a

a misztikus tisztelete, amely mintha az elveszett „Gloire” része

lenne. „Sie lieben dieses blutarme Geld, - es ist zwar kränklich,
»101aber es gehört doch zur Familie.

Ami viszont számára is - mint minden Franciaországban 

élő számára - könnyen érzékelhető: az az infláció.

A cikk elején leírt kérdés, amely a kereskedővel való 

konfliktusáról szól, megválaszolatlan marad. Márai továbbra 

sem érti, hogy miért zárkózott el a boltos a dollár elfogadásától. 

A cikk további részében ez azonban mintha kevéssé lenne

érdekes. A történet inkább lehetőséget kínál arra, hogy Márai 

rámutasson arra az ellentmondásra, amely a franciáknak a 

sérthetetlen nemzeti valutához való misztikus ragaszkodásából 

és a mindennapok egyre súlyosbodó pénzromlásából fakad és
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sokszor nevetséges helyzeteket teremt, egyben rávilágítva arra, 

amiről később is oly gyakran ír: milyen a francia karakter?

Julien Benda Az írástudók árulása102 és Babits azonos című
103 az írástudó, azaz az értékest az értéktelentőlrecenziója

megkülönböztetni képes alkotó fogalmát és jelenkori szerepét 

próbálja tisztázni. Mind Benda, mind Babits az örök, illetőleg a 

megkérdőjelezhetetlen értékekre való rámutatásban jelölte ki az

írástudó feladatát. Benda és Babits szerint is az írástudó

értékőrző magatartását azzal adja fel, ha „földre száll,” vagyis a 

napi érdekek szolgálatába áll.

Márai 1925 nyarán Párzsban született Ich glaube ihm 

nicht című tárcája 

sokszor és sokaknál visszatérő problémát, az írástudó felelős

ségét boncolgatja.

104 első évtizedeibenezt a XX. század

A Márait megszólító személy - az első sorok még konkrét 

újságírót sejtetnek - a napi anyagi érdekek miatt lemond az 

írástudók „szent” felelősségéről. Tehetetlennek érzi önmagát, a 

körülmények erősebbek, mint ő. „ ...was soll ich tun? Man muß
»105 Márai bírálata a cikk folyamán fokozatosan 

kiszélesedik. A „Das Bild, Die Symphonie, Den Großen 

nagy kezdőbetűi jelzik, hogy a bírálat általános 

érvényességre tarthat számot. Az írás közepe táján világossá 

válik, hogy Márai nem egy konkrét személlyel vitatkozik tehát, 

hanem mindazokkal, akik - bár magukat művésznek tartják, 

mégis azt állítják, hogy a körülmények kényszerítő csapdája, a

doch leben...

»106Roman
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megélhetés nehézsége, a publikum elvárásai miatt - meg

alkuvásra kényszerülnek.

Valójában nem a körülmények miatt nem alkotnak nagyot, 

hanem ők teremtik a körülményeket. A publikum azt fogyasztja, 

amit kap. „Denn das Publikuum ist nicht schlecht... 

ihn, dessen Seele Kitsch ausdünstet, ewig und unermüdlich.

es gibt nur
„107

Ugyanakkor a művészet teljes életet követel az alkotótól.

„...es gibt keine Ausflüge in die Kunst, keine Sonntag-
„108nachmittage, die man später vergißt,... 

nincs lehetőség kompromisszumra, a felelősség nem függeszt

hető föl.

Ebben a kérdésben

Márai jelenléte a cikkben rendkívül intenzív. Véleményét - 

szokatlan módon - nagyon hangsúlyosan fejezi ki. Ez nyelvileg 

a sokszor ismételt egyes szám első személyű „ich glaube ihm 

nicht” állításban nyilvánul meg. Hallgatása - a hozzá forduló 

újságíró válasz nélkül hagyása - azt mutatja, hogy nem akar és 

nem is tud vele diskurzust kezdeni. A megalkuvók tábora 

ugyanis jól érzékelhetően meggyőzhetetlen tévedéséről, Márai 

pedig ragaszkodik igazához. Az írástudók felelősségét tekintve 

semmilyen tartalmú engedményre nincs lehetőség.

Márai nem tud közösséget vállalni azokkal, akik hiva

tásuknak hátat fordítottak. Elvesznek a mindennapok kavar

gásában, a kapcsolattartásban és saját karrierjük építésében. Itt 

a művészet és a művészi hivatás elárulásáról van szó, és az ezt 

elkendőző hazugságot le kell leplezni. Márai számára a 

művészet, a művészi hivatás szent ügy, és az árulásról képtelen
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szenvedélyek nélkül írni. Miután minden oldalról körüljárja ezt 

a hazugságot: beszélteti a „művészt”, leírja és elmondatja vele 

érveit, sőt még a mindennapjairól is ír, világossá teszi, hogy 

csak azokkal tud közösséget vállalni, akik soha semmilyen napi 

érdek miatt nem mondanak le felismert feladatukról. Akkor sem

teszik ezt, ha éheznek, ha a művészi hivatás áldozatokat követel 

tőlük. Ezzel szemben: „...ihr Herz ist rein, ihr Schlaf
„109ruhig,...

Márai nagy meggyőző erővel határolódik el ebben a 

cikkben mindazoktól, akik a politika vagy a népszerűség- 

hajhászás kedvéért felejteni kívánják az írástudást mint művészi 

helytállást, és saját felelősségüket a közönségre hárítják. Ez a 

magatartás éppen azért veszélyes, mert lényege a megalkuvás, a 

gerinctelen magatartásra való nevelés. Hiányzik belőle a 

felelősség a művészet és a közönség iránt.

Az Ein Irrtum című cikke, no amely 1925. június 18-án 

jelent meg, a sajtó felelősségével foglalkozik, mégpedig oly 

módon, hogy manipulativ hatásának egy tragikus példáját állítja 

reflektorfénybe: egy irracionális és egyben szerencsétlen gyil

kosság felelőseit keresi. Az írásban fontos szerepet kap a 

tényszerűség, Márai alig-alig szakad el a konkrétumoktól, a 

cikk - terjedelmét tekintve - jelentős részében szinte jegyző- 

könyvszerűen ismerteti egy különös gyilkosság körülményeit: az 

előzményeket, a helyszínt, a tettes kilétének napvilágra kerü

lését. A tényszerűséghez való ragaszkodásnak azonban határai 

vannak, és az eset éppen ott kezd komollyá válni, azzal kezd
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egyediségén messze túlmutatni, hogy a takarítónő gyilkossága -

önmagában - irracionálisnak tűnik. „Eine ältere Person, die,

nachdem sie aufgeräumt hat, sich auf den Weg macht, um für

ihr letztes Geldstück einen Revolver zu kaufen und Maurras zu

töten. Sie irrt sich, sie tötet einen armen, unbedeutenden
„inBeamten. Man faßt sich an den Kopf.

Nagyon szokatlan ugyan a gyilkos beismerő vallomása, a 

szerző számára azonban mégis a motiváció a leginkább érdekes. 

Ezen a ponton érhető ugyanis tetten a sajtó felelőssége.

A gyilkos takarítónő, aki tette után - csupán a tévedés 

miatt - a rendőrségen jelentkezik és bocsánatot kér, nem a 

gyilkosság főszereplője, ő csak kis láncszem a történetben.

Fontosabb tényező az ilyen történéseket kikényszerítő légkör. 

„Der Kugel kann das Ziel verfehlen, die Atmosphäre, die die

Az igazi

felelős azonban maga a sajtó, amely döntően befolyásolja a 

légkört. „Sie ist nicht verrückter als die anderen, als Daudet
„113

„112Waffe den Mördern in die Hand drückt, nicht.

selbst und die gesamte französische Rechtspresse.

A cikk jelentős része ugyan szigorú tényközlés, de a 

szerző a tények ismertetésén túl hangot ad véleményének a sajtó 

társadalmi felelősségéről, viszolyog a politikai gyilkosságra 

bujtogató újságírás új jelenségétől. Franciaországban ez még 

viszonylag ismeretlen, de a Balkánon, ahol az első világháború 

óta a mindennapokhoz tartoznak a hasonló események, már 

hétköznapi jelenség, és az ott élők ezen nem döbbennek meg. 

„Ich verstehe nicht weshalb Sie sich aufregen. Ich habe längere

i-g yet
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Zeit dort unten gelebt und kann Sie versichern, daß diese Mittel 

- Höllenmaschine ... - seit Kriegsende dort unten die normalen 

und gewönlichen Motive der politischen Agitation 

gehören... »114

Márai nem vonja kétségbe a személyes felelősséget, hiszen 

az asszonyt is felelősnek tartja /amennyiben persze értelmileg 

beszámítható/, de nem tartja bűnösebbnek, mint a politikai 

gyilkosságra szító sajtót. „In ihrem Zimmer ... viele, viele 

rechts und links gesinnte Zeitungen - sonst nichts. 

aszony pusztán végrehajtója a sajtó által kigondolt és sugallt 

tervnek.

”115 Az

Márai azt a légkört tarja őrültnek, amelyet a politika a 

jobb- és baloldali sajtó segítségével Franciaországban teremtett. 

Ennek az őrültségnek egyik megnyilvánulása, hogy a jobboldali 

újságok politikai gyilkosságra felhívó cikkei hatására éppen a 

szélsőjobboldali „Action Francaise” egy politikusa lesz merény

let célpontja, a másik pedig a tévedésből meggyilkolt Berger 

temetésén jelen lévő nacionalista szervezetet fiataljainak fana

tizmusa, amely azt sugározza, hogy az egyén élete többé nem 

fontos. A számukra természetes politikai merényleteknek 

sajnálatos, ám szükségszerű velejárója az esetenkénti tévedés. 

Ennek azonban - szerintük - nincs jelentősége. A cikk végén 

nyugtalanító érzés lesz úrrá az olvasón: ezen a temetésen egy 

ember földi pályája lezárult ugyan, de az ott megjelenő „Jugend 

Frankreich” aktivistáinak fanatikus arca azt jelzi, hogy ez a 

politikai mentalitás egyre inkább jelenlevő lesz.
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Az Ich glaube ihm nicht problématikájához hasonló kérdést 

vizsgál egy alig néhány hónappal később megjelent cikkében, 

melynek címadója egy ismert francia úságíró, az Oeuvre 

szerkesztője: Fouchardiere.116 A problémát azonban itt más 

oldalról közelíti meg, mint az előző cikkben. Ezúttal nem a 

mások előtt önmagát igazoló, mentegető, a körülményekre 

hivatkozó, az írástudó felelősségéről lemondó „művészről” van 

szó. Éppen ellenkezőleg, a rendkívül népszerű újságíró-író egy 

bankalkalmazotti tiltakozás kapcsán mindenki számára meglepő 

tárcát ír a művészi függetlenség fontosságáról.

Márai ezen írásának érdekessége, hogy a cikk jelentős 

része voltaképpen egy Fouchardiere-cikk átvétele. Az ezt 

megelőző rész lényegében nélkülözhetetlen bevezető. Márai 

tulajdonképpen cikke nagy részében csak közvetíti az újságíró 

egy tárcájában közölt cikkének gondolatait, tehát mintegy 

beépíti Fouchardiére önvallomását a saját írásába, azonosul vele.

A bevezető szakaszban a világirodalom ritka jelenségeként 

értékeli a francia művészt. Egyedülállónak tartja abban, hogy 

rendkívül sokat ír és rendkívül jól. Igényes közönségnek ír - 

mindenekelőtt az egyetemi ifjúságnak - gondolkodtató írásokat. 

Márai e cikkének apropója azonban mégsem az, hogy 

Fouchardiére iránti csodálatának egy írást szenteljen. /Pedig 

valóban kevés olyan újságíró lehet, aki kivétel nélkül a hét 

minden napján egy tárcával - sőt általában tárcanovellával - 

jelentkezik másfél évtizeden keresztül, és ezt rendkívüli 

igényességgel teszi./
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Fouchardiére azóta, hogy egy neves főfoglalkozású 

újságíró-írójaként tevékenykedik - szinte „borotvaélen” táncol. 

Amikor fiatal korában banktisztviselőként dolgozott és közben 

verseket írt - a megalkuvás kísértése nélkül - ,életét teljesen a 

művészetnek szentelhette. Zavartalanul az eszmények világában 

élt. A bankban a hivatalnoki munka - ami nem más, csak 

pénzkereseti forrás - semmi csapdát nem jelentett számára, sem 

direkt, sem indirekt módon, hiszen az életnek ezt a két szféráját 

egy világ választja el egymástól. Nincs lényegi érintkezési

pontjuk. Senki és semmi nem akarta eltéríteni akkor eszményei 

világától. A főfoglalkozású írót azonban naponta érik a 

kísértések: számára érdektelen témákkal kell foglalkoznia: ...”er 

schrieb über alles, aber selten nur das, was er gerne
„117geschrieben hätte.. 

művész maradjon, tárcanovellistaként naponta meg kell har-

igényesen.

Fouchardiére magatartásában Márai számára a művész miben

létének talán legalapvetőbb jellegzetessége nyilvánul meg: a 

tizenöt évi hivatásszerűen űzött irói mesterség sem tudta kiölni 

belőle azt a belső igényt, hogy a művészi függetlenség abszolút 

mércéjéhez mérje magát.

Párizs többek között azért kedves Márainak, mert rend

kívül sokszínű világában még olyan különös figurák is élnek, 

mint az Epistolaire.

Az alábbi hirdetés kelti föl Márai érdeklődését:

Meghalt mint költő, és azért, hogy

colnia, számára érdektelen témáról írni

„...Lufstspiele und Romane, je nach Bedarf und gegen
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Bestellung.

Geschichtliche Tragödien werden ins Haus geliefert. 

titkot sejt a sorok mögött. Valószerűtlennek tűnik számára, 

hogy valaki a XX. században - a Boccaccio korabeli epistolaire- 

ek mintájára - megrendelésre írjon. Az újságban olvasottak 

alapján egy „becsületes iparosról” van szó, akinek nincs köze a 

művészethez, tevékenysége sokkal inkább szolgáltatás, amint ez 

a szöveg szóhasználatából is kiderül.

A szöveg maga eléggé nyílt, az epistolaire mégis titokzatos 

Márai számára, mert irodalmi élményei alapján „valamilyennek” 

elképzeli, még mielőtt találkozna vele, és a valóság nem esik 

egybe ezzel az elképzeléssel. Egészen határozott képet rajzol 

önmagának az epistolaire külséjéről is. A találkozást követő 

első meglepetés a visszataszító környezettel kapcsolatos, a 

másodikat a férfi külseje okozza. Egyik sem illik ahhoz a patinás

amennyiben valóban epistolaire-ről van 

szó amit Márai elképzelt. Pedig az epistolaire nem akar 

titokzatos lenni. Márai titkot keres ott, ahol valójában nincs 

titok. Olyan férfit keres, aki az irodalmat a reneszánsz korabeli 

epistolaire-ek módján műveli, de nem zárja ki a beugratás 

lehetőségét sem. „Als ich die Ankündigung dieses sonderbaren 

Menschen zum ersten Male in einer Zeitschrift erblickte, hielt

A beszélgetés folyamán a 

légkör a szerző és az epistolaire között egyre gyanakvóbbá 

válik. A gyanakvás tehát kölcsönös, de más és más az eredete. 

Márai bizalmatlan magatartásának oka, hogy - mivel a rossz

Billige Rascheste Bedienung. 
»118

Preise.

Márai

foglalkozáshoz

»119ich das Ganze für einen Scherz.
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tréfa lehetőségét sem zárja ki - az epistolaire hirdetésének 

szavai mögé próbál látni, az epistolaire és az irodalom viszonyát 

próbálja kipuhatolni. Az epistolaire magatartását nem jellemzi 

folyamatos gyanakvás, de Márai túlzott érdeklődése kérdésessé 

teszi számára az író jövetelének valódi célját. Kölcsönösen mást 

kapnak egymástól, mint amit várnak.

Az epistolaire-nek nincsenek erkölcsi aggályai, nem akarja 

a vásárlót becsapni a hirdetéssel sem. A beszélgetőtársak közötti 

szakadék szemléletbeli különbözőségükből fakad: Az irodalmat 

nem lehet - Márai szerint - „kilóra mérni”, mint a hentesárut. 

Ezzel a kérdéssel az epistolaire egyáltalán nem szembesül. 

Egyrészt ez okozza Márai csalódását.

Az írástudónál tett látogatás alkalmat ad arra Márainak, 

hogy az írók és az epistolaire közötti morális különbségre is 

utaljon. Márai morálisan többre becsüli Boccaccio korának 

„béríró” epistolaire-jét, mint a megfizetett és írásait az őt 

finanszírozó érdekei szerint alakító újságírót, aki ezt rejteni 

próbálja. A reneszánsz korabeli epistolaire nem próbál másnak 

látszani, mint ami valójában. Ugyanez vonatkozik a párizsi 

epistolaire-re is. Ez azonban azt jelenti, hogy amit művel, az 

nem irodalom. Márai ezzel szembesülve is csalódottságot érez. 

Mint ahogy a párizsi epistolaire lakásában tartott madárról is 

kiderül, hogy nem az, aminek Márai vélte, s csak a lámpa 

felkapcsolása után válik világossá, hogy miről is van szó 

valójában, így magáról az epistolaire-ről is csak a beszélgetés 

végére válik egyértelművé, hogy semmi köze az irodalomhoz.
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Ami azt is jelenti: az epistolaire nem folytatja a hagyományt, 

csak ismétli, nem értelmezi, csak szajkózza, a múltból néz a 

jelenre, nem a jelenből a múltra. Indirekt módon írói „vallomás” 

ez, elhatárolódás az iparszerűen űzött írástól, ám ironikus 

rátekintés az irodalom pervertálódására.

A Frankfurter Zeitungban 193 0. júnis 6-án megjelent Luft

már első emigrácója után, itthonról 

küldte a német lap szerkesztőségébe. A Frankfurter Zeitungban 

megjelent írásai között csak elvétve akad olyan, amely valamely 

konkrét irodalmi művön és szerzőn keresztül vetne fel egy 

problémát. A vonatfülke, ahol a beszélgetés zajlik Márai és 

beszélgetőtársa között, visszatérő helyszín a szerző cikkeiben, 

/pl.: Die dritte Klasse, Succi/ Az új útitárs pontos, aprólékos 

leírása jelzi, hogy Márait érdekli ez az ember, és ennek oka

120um Remarque című írását,

mindenekelőtt az, hogy az illető izgatottan olvassa Remarque:

Nyugaton a helyzet változatlan című regényét „Für mich hatte

dieser franzözische Remarqiieleser irgendein beunruhigendes 

»121Interesse,...

Kínzó kíváncsisága Márait arra indítja, hogy beszédbe 

elegyedjen vele, s kipuhatolja, mi a véleménye a regényről, 

amely lázba hozta egész Európát. A párbeszédben maga Márai 

alig-alig szólal meg, inkább útitársát beszélteti, akiről kiderül, 

hogy háborús veterán, maga is ott volt a regény ábrázolta 

lövészárkokban. /Az utolsó sorokról, ahol Márai vissza

emlékezik egy Remarque-val kapcsolatos berlini élményére,
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nem tudhatjuk, hogy csak a párbeszédhez kapcsolt és az 

olvasónak szóló gondolat-e vagy a párbeszéd része./

Márait az a kérdés nyugtalanítja, hogy a tényeken alapuló 

Remarque-regény, melynek óriási sikere van, miért kelt magában 

a szerzőben és - mint írja - a „tucatemberben” 

érzéseket.

visszás

A problémát a Remarque-olvasó útitárs fogalmazza meg,

ami Márai számára azért megrendítő, mert ugyanazt mondja ki,

amit önmaga is gondol. „Ich bin ein wenig erschüttert, denn

dieser Mann sagte genau das, was am Remarque-Erfolg
„122befremdend ist, wie ich mir eingestand.

A pozitív és visszás érzések együttes hatásának okát 

és tartalmát Márai útitársa kissé szaggatottan, szinte félve 

mondja ki. A kétségtelenül olvasmányos és elsősorban 

tényszerűsége miatt fontos művel Remarque milliomos lett. Az 

útitárs éppen ezzel kapcsolatosan fogalmaz meg morális 

aggályokat. „Es ist sehr schwer zu entscheiden, was in solchen

Dingen recht ist. Ich glaube, daß es nicht so sehr eine Frage 

der Gerechtigkeit ist als eine Frage des Geschmackes, eine
„123Frage des Magens und des Herzens.

Márai még ezen is túlmutató ellenérzéssel emlékezik vissza 

egy berlini újság Remarque-interjújára. Itt már nemcsak arról 

van szó, hogy a regény, amely „önálló életet kezd élni”, 

gazdaggá teszi alkotóját, hanem arról is, hogy ez az önálló élet 

Remarque-ot is átformálja, érzéketlenné teszi aziránt, amiről írt. 

A készülő megfilmesítéssel kapcsolatosan Márai Remarque-ot
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idézi: „Ich möchte zum Beispiel, daß die sich entfernenden 

Schritte der todgeweichten Soldaten von den Tränen der Mütter 

begleitet würden. ..Zum Untermalen.. .Das ist ein sehr guter
124Effekt!”

Mind Márai, mind útitársa azt tartja fontosnak a regényben, 

hogy a szerző hitelesen örökíti át a háború borzalmas tényeit. 

Mégis úgy tűnik - Márai a Remarque-interjúra utalva érzékelteti 

ezt hogy a közönség figyelme elsősorban nem a regény 

tényeire, a háború okozta mérhetetlen szenvedésre, magának a 

háborúnak az abszurditására irányul, sokkal inkább a szerző 

személye kerül reflektorfénybe. Márai cikke - mint ezt az írás 

végén önmaga is leszögezi - nem a regény kritikája, hanem „a 

regény önálló élete” által kifejtett hatást vizsgálja. „Ich wollte 

nichts weiter als die Bemerkungen eines Durchschnittslesers 

aufzeichen, nicht über das Buch, sondern um die Luft, die 

darum ist”.125 Mindezt hitelesebbé teszi azáltal, hogy egy 

háborús veterán fogalmazza meg a könyv körül kialakult 

légkört. Minden joga megvan arra, hogy kimondja: bár a regény 

megírása szükséges volt, hatásában célt tévesztett, mert hábo

rútól elrettentő nevelő hatása hamar feledésbe merült, és 

helyébe a figyelem középpontjába az írót állító bestseller került 

Az utóbbi két cikk már annak a periódusnak a terméke, 

melyben Márai kapcsolata a Frankfurter Zeitunggal határozottan 

lazul. Márai Sándor legsikeresebb éve a német lapnál - a 

publikált cikkek számát tekintve - az 1925-ös év, melyben 

Eifenberg tárcarovatvezető tizenkilenc Márai-írást jelentetet
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meg. Ehhez képest meglepő, hogy a következő évben 

egyetlenegy tárca sem jelenik meg Máraitól. Igaz, 1927-ben hét,

1928- ban négy Márai-cikket közöl a Frankfurter Zeitung, de

1929- ben ismét egyetlenegyet sem. 1930-ban még további négy,

míg 1931. július 27-én a „Selbstanklage in Sachen 

„126Hauptper sónál

egyre nagyobb anyagi és morális gondokkal küszködő liberális 

német lap kapcsolata.

A Frankfurter Zeitung tehát az első világháborút követően 

egyre érezhetőbb anyagi gondokkal küszködik. Az 1927. 

novemberében lezajlott, a vállalkozás anyagi bázisának állapotát 

feltáró vizsgálat igazolta, hogy a lapkiadó vállalat a csőd szélén 

áll. A Sonnemann-Simon család nevében a lapot irányító 

Heinrich és Kurt Simon fő tevékenysége ezt követően külső 

tőkeerős társ keresésére irányult. A Frankfurter Zeitung und 

Handelsblatt családi vállalkozásként történő kiadása lehetetlenné

című írással zárul le Márai Sándor és az

vált. Az első megrázkódtatást az jelentette, hogy 1929 

novemberében az Sonnemann-Simon családtól az Imprimatur 

Gbmh megszerezte a részvények 49 százalékát, majd a náci 

hatalomátvétel után, 1934-ben a Sonnemann-Simon család a 

maradék 51 százalékot - ellenszolgáltatás nélkül - átadta az 

említett vállalkozásnak. Az anyagi válság mellett morális 

válságot mutat, hogy 1930-ban - tehát jóval a náci hatalom- 

átvétel előtt - a lap több neves, liberális elveket valló szer

kesztőjét politikai okokból vagy elbocsájtották, mint például 

Arthur Feilert /aki kezdetben a gazdaságpolitikai, majd a
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politikai rovatot vezette/, vagy megfosztották rovatvezetői

státuszától, mint Arno Eifenberg tárcarovatvezetőt, aki párizsi
Ъеtudósító lett.127 . 2

A lap anyagi válsága következtében egyre kevesebb - 

külső munkatárs írása jelenhetett meg. A 

tulajdonosok természetesen a költségeket - a lap színvonalának 

megtartása mellett

főként külföldi

minimálisra igyekeztek csökkenteni. 

Másrészt Eifenberg távozása a tárcarovat éléről - aki a Rudolf

Geck által felfedezett Márait gyakran juttatta publikálási 

lehetőséghez Márai és az újság kapcsolatában végleges 

szakításhoz vezetett. Az új rovatvezető, a svájci ügyvéd 

Traugott Gubler kevéssé ismerte Márait, és a liberális Eifenberg

által támogatott újságíróknak 

Zeitungban megjelent tárcák aláírásai is bizonyítják - sokkal 

ritkábban adott publikálási lehetőséget.

Márai elsősorban saját hangjának megtalálásával ma

gyarázza, hogy a párizsi tartózkodás vége felé egyre kevesebb 

írást közöltek tőle. ’’Mikor hozzájuk kerültem, tanulékony 

voltam és ügyeskedő; azt adtam, amit vártak tőlem. S mikor 

lassan megtaláltam a magam hangját, egyszerre idegen lett 

számukra minden, amit írtam. Német nyelven írtam, de idegen 

Valószínűsíthetjük, hogy mindezek együttesen 

járultak hozzá, hogy Márai és a német lap kapcsolata az 1931-es 

esztendőben végleg megszakadt. Márai már párizsi tartóz

kodásuk első időszakától már rendszeresen jelentetett meg 

írásokat Az Újság /majd 1925-től Újság/ című budapesti liberális

mint ezt a Frankfurter

128szellemben.'’'’



153

napilapban. Kezdetben kéthetente-havonta jelentek meg cikkei, 

majd az Istenek nyomában című útleírássorozattal a lap ismert 

szerkesztője lesz. Párizsi Napló, Műsoron kívül című rovatokkal 

pedig az Újság egyik legfoglalkoztatottab munkatársává válik. 

Német témájú cikk csak elvétve jelenik meg az Újságban Márai 

tollából. A Párizsból, illetőleg a világot járó újságíróként Közel- 

Keletről Pestre küldött cikkek mellett egyre gyakrabban 

magyarországi témákkal jelentkezik. Nagyon sok cikkből - és 

nem pusztán a témája miatt - egyértelműen kiderül, hogy 

magyarországi keltezésű. Márai tehát a hazatelepülését gon

dosan előkészíti. Fokozatosan egyre intenzívebbé válik a 

magyarországi irodalmi élettel való kapcsolata, amely egyébként 

teljesen az első emigráció idején nem szakadt meg.
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/magyarul: Márai Sándor: Magányos Madách 
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23. évfolyam, 33. szám, 6.1

82. uo.

83. uo.

84. uo.

85. uo.

86. uo.

Márai Sándor. Mord aus Barmherzigkeit 

lásd: Függelék

87.

38.

88. uo.

89. uo.



163

Henrik Ibsen :Kísértetek 

in: Henrik Ibsen összes művei 2. kötet 
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104.
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/magyarul: Márai Sándor: Nem hiszek neki 
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lásd: Függelék

120.
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121. uo.
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124. uo.
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Márai Sándor és a Die Weltbühne

Németországban a Der Drache című lipcsei hetilapon és a 

Frankfurter Zeitung und Handelsblatt című napilapon kívül - 

jelenlegi ismereteink szerint - még egy helyen, a Berlinben 

megjelenő Die Weltbühne című lapban publikált Márai Sándor - 

igaz, a legutóbbiban összesen két alkalommal. Az 1905-ben 

Jakobson által Die Schaubühne néven alapított, majd 1918-tól 

Die Weltbühne néven megjelenő, önmagát antimilitarista polgári 

lapként meghatározó folyóirat első ízben 1923. július 12-én Für 

Bestienrechte* címmel jelentette meg Márai Sándor egy írását. 

Ez a cikk Márai németországi emigrációjának utolsó

hónapjaiban - Weimarban
2

Ungarische Antwort címmel - majd kilenc évvel később - alig 

néhány hónappal az akkor már nagy tekintélyű folyóirat 

betiltása, illetőleg emigrációba kényszerítése előtt - 1932. június 

7-én látott napvilágot. Márai Sándor ekkor már az Újság című 

budapesti liberális napilap szerkesztője, és innen küldi a cikket a 

német hetilapnak. Az írás megjelentetésének apropója a 

Nemzetközi Pen Klub Budapesten zajló kongresszusának egy 

előadása, amelyet Ernst Toller, az egyik legismertebb és 

politikai nézetei és tevékenysége miatt egyik legtöbbet bírált 

német alkotó tartott. Márai Németország elhagyása után - 

érthető okokból - egy ideig kevesebb német tárgyú cikket ír. A 

Frankfurter Zeitung und Handelsblattban megjelent cikkei 

között alig van, amely sajátos német kérdéssel foglalkozna, a

keletkezett. A második írás
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tőle rendszeresen német vonatkozású cikkeket megjelentető 

Kassai Naplóval hamarosan - 1924 folyamán - megszakad a 

kapcsolata, az Újságban pedig elsősorban francia és - főként 

hazatelepedését követően - magyar vonatkozású cikkeket közöl. 

/А harmincas évek elejétől - többek között az egyre aggasztóbb 

német politikai változások hatására 

cikkeket /is/ ír, Németországból tudósít,3 sőt a német nyelvú 

irodalommal is foglalkozik írásaiban./ Tulajdonképpen a Die 

Weltbühnében megjelentetett cikkek közül az első semmiképpen 

nem német vonatkozású, a második jelentésrétegei pedig messze 

túlmutatnak a primer német kapcsolódáson.

Az első írás - mely először Márai Sándor Napló című 

rovatában Jogot a bestiáknak! címmel jelent meg 1923. március
4

22-én a Kassai Naplóban, majd a fent említett időpontban Für 

Bestienrechte címmel a német Die Weltbühnében - bizonyos
5

tekintetben a Frankfurter Zeitungban megjelent Wilde Tiere 

című írásra emlékeztet. Az a korábbi cikk a cirkuszi állatok

ismét német tárgyú

produkcióján keresztül a politikai manipuláció eszközeit bírálta. 

A Jogot a bestiáknak! azaz németül Für Bestienrechte című írás 

viszont természetellenes értékrendet leplez le. Nem vonja 

kétségbe az angol parlament alsóházába beterjeszett, az 

állatvédelemmel kapcsolatos törvénytervezet jogosságát, de az 

angol világbirodalom által legyőzőitek jogfosztottsága és 

szenvedései fényében az angol parlament képmutatását leplezi 

le. Már az első mondatokban gúnyt érzünk a szavak mögött 

„...dieses korrekte und vornehme Volk hat längst schon mit
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Mißbilligung das gräßliche Handwerk der Zirkus- und Variété- 

Dompteure betrachtet, die mit Hilfe von bösen und 

schmerzhaften Dressurmethoden die edeln Raubtiere zur 

Ausführung erniedrigender Dummheiten zwingen. 

dompteurök kegyetlen módszereinek részletes leírása során a 

gondolatok a második bekezdésben egy másik síkra terelődnek: 

„...ei, fatal, ich habe ganz vergessen, was die Dompteure mit 

ihren Opfern zu tun pflegen — wie ist es doch gleich?: also trotz 

Nagelpeitschen, Hunger, Gasangriffen, Minenstreuern, Schrap

nells, Messern, Bajonetten, Explosivgeschossen - oder gehört 

das nicht hierher? Gleichviel, wir wissen ja, worum es sich 

handelt, und kennen die Zähmungsmittel der Dompteure; es
7

bedarf keiner Einzelheiten. ” 

fényében a harmadik bekezdés már a megalázott és megkínzott 

emberekre is értelmezhető, majd a cikkíró az idomító és 

idomított viszonyát egyértelműen politikai síkra tereli: „Hier 

fällt mir ein, daß ich bei Hauptverhandlung des Talaat- 

Prozesses zugegen war, als der Mörder des Paschas, ein junger 

Armenier, erzählte, wie die Engländer durch die türkischen 

Dompteure eine Million Armenier niedermetzeln ließen. Auf 

ganz sonderbare Art. Mit glühenden Stäbeii, Nagelpeitschen, 

Messern.”* A cikk végére az író tehetetlensége érződik az 

önmagukat kúltúrnépnek tartó angolok álhumanizmusával 

szemben. Az egyik oldalon a vadállatok, akiket az angol 

képviselők humanista indíttatásból jogokkal próbálnak óvni a 

kínzásoktól, a másik oldalon az angolok által leigázott népek

„6 A

Ezeknek a mondatoknak a
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megkínzása, szenvedése - pontosabban mindennek agyonhall- 

gatása: mindez paradoxon. Az utolsó előtti bekezdés keserű 

mondataival - melyekben saját arénabeli szerepének értelmez- 

hetetlenségéről ír - saját élete fudamentális kérdéseire reflektál. 

A zárómondat visszatérés a konkrét paradoxonhoz, de egyben a 

cikk tehetetlenséget sugalló gúnyos lezárása. „Sie sind doch 

recht intelligente, nette, korrekte Herrschaften, die 

Engländer.

A német Die Weltbühne című folyóiratban és a budapesti 

Újság című napilapban - néhány nap eltéréssel - Márai tehát 

cikket közölt a Nemzetközi Pen Club 1932. májusában tartott 

magyarországi kongresszusáról. A két írás ugyanazt az eseményt 

dolgozza fel, de a németül írt változat megsem egyszerű 

fordítás, hiszen - a helyi adottságoknak megfelelően - bizonyos, 

lényeget nem érintő részeket kihagyott belőle a szerző. A cikk 

megírását kiváltó esemény a fent említett kongresszus egy 

előadása, melyet a német Ernst Toller tartott. A rendezvény igen 

feszült légkörben zajlott, s ennek hátterét ismerve különös 

nyomatékot kap Ernst Toller kérdésfelvetése, válasza, valamint 

a kérdésre adott magyar válasz.

„Miért érdemes élni”10 a magyar változat címe. A német 

cikk nagybetűkkel írt főcíme: Ungarische Antwort, alcíme pedig 

„Warum loht es sich zu leben”U A német változatban a kérdés 

lényegében ugyanez, de ott már a főcím utal rá, hogy a magyar 

válasz a feltett kérdésre - Márai számára - valamiért különös és

„9

meglepő.
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Toller kérdése valójában messze túlmutat a magyar 

irodalom és politika - a német folyóirat és olvasói számára 

kevéssé érdekes - kérdésein. Toller az emberi lét fundamentális

problémájára kérdez. A mindenki számára fontos kérdés 

megkerülhetetlenségét hangsúlyozandó 

Újságban megjelent magyar változatban - Márai nemzetközi 

irodalmi tekintélyekre hivatkozik. A kérdés jogossága egyébként 

a kérdező személyétől függetlenül is megkerülhetetlen. 

„...Toller, akit talán nem lehet elintézni azzal, hogy 

kommunista német író...'1' A kérdés megkerülhetetlenségét 

hangsúlyozó néhány mondatra a magyar változatban azért van 

szükség, mert éppen a magyar írók azok - mint ez mindkét 

változatból kiderül akik a Pen Klub ülésén értetlenül fogadják 

Toller kérdését, és nem vállalják a nyílt állásfoglalást. A válasz 

nemzeti megoszlás szempontjából is releváns: ” Wir wollen 

eingestehen, daß sie die Naiven, die Provinzler waren, Polen 

und Jugoslawen, in deren Namen der Deutsche Toller
13

sprach. ”

igaz, kizárólag az

A „bölcs hallgatásban” megnyilvánuló magyar válasz - 

amely homlokegyenest ellenkezik a Toller által adott válasszal - 

a következő: éppen az igazság az, miért nem érdemes élni. Ez -

az élettapasztalatokon alapuló kiábrándult
14

- ”Die Menschheit verändert sich nicht” -

Márai szerint

következtetésre

alapozódik.

A nemzetközi Pen Klub tevékenységének fontos része - 

mint ezt Márai a cikkben hangsúlyozza - éppen az igazság
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szolgálata. „Wenn es auch nichts Andres wäre, als einiege 

Männer, die um ihrer Überzeugung willen im Gefängnis sitzen, 

daraus zu befreien — es würde sich lohnend’

Ezzel a tevékenységgel a Magyar Pen Klub íróinak válasza 

- bölcs hallgatása - éppenúgy szembekerül, mint a magyar írók 

többségének viselkedése a kongresszus hátterében folyó bot

rányokban.

A cikk végén Márai megjegyzése - melyben sajnálkozik, 

hogy ezt a kérdést nem magyar, hanem a német irodalom egy 

jeles személyisége tette fel Budapesten, a Nemzetközi Pen Klub 

kongresszusán - elkeseredettséget sugall. „Schade, wir notieren 

das mit stillem Neid und hätten lieber gesehen, wenn im 

vergangenen Jahrzehnt auf demselben Platz ein ungarischer 

Repräsentant des Geistes dieselbe Frage auf gerollt hätte” A 

cikk megírása és a cikket lezáró elkeseredett megjegyzés - 

valószínűleg - nem választható el a kongresszus hátterében 

zajló, a Magyar Pen Klubot érintő feszültségektől.

A Die Weltbühne évfolyamai - ellentétben a Frankfurter 

Zeitunggal és a Der Drachéval - a különböző német könyv

tárakban meglévő anyagokból hiánytalanul összeállíthatók. 

Márai Sándor kapcsolata ezzel a német folyóirattal csak erre a 

két cikkre „terjedt ki”. Ennek ellenére az elérhetőség adta 

lehetőség és a filológiai feltárás során a teljességre való 

törekvés igénye miatt a függelékben való megjelentetésük 

feltétlenül szükséges.
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Jegyzetek a negyedik fejezethez

Márai Sándor: Für Bestienrechte1.

lásd: Függelék

83.
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lásd: Függelék

2.
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Márai Sándor: Jogot a bestiáknak! 
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Márai Sándor: Wilde Tiere
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5.

lásd: Függelék.
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Márai Sándor Németországról

Németországi tartózkodása idején Márai Sándor nem 

jelentetett meg olyan cikket a Frankfurter Zeitungban, amely 

valamilyen vonatkozásban Németországgal, a német emberekkel, 

a német viszonyokkal foglalkozott volna. A Der Drachéban, 

mint erre a második fejezetben utaltam, Hanns Reimann 

szerkesztő olyan cikkeket várt Máraitól, amelyek lokális 

problémákkal - a lipcsei polgárokat érintő kérdésekkel fog

lalkoznak. A megtalált cikkek közül kettőben eleget is tesz a 

szerző ennek a felkérésnek. Mégis összeségében alig-alig jelenik 

meg olyan cikk Márai tollából Németországban, amely vala

milyen formában, a személyes élmények tükrében sajátos német 

problémákat tárgyalna. Egészen más a helyzet a magyarul írt és 

Kassán, a Kassai Naplóban megjelentetett írásaival. A német- 

országi emigráció idején - tehát 1918 ősze és 1923 nyara között 

- számos olyan írása látott napvilágot ebben a csehszlovákiai 

magyar lapban, amelyben a németországi tapasztalatokra ref

lektál. Ez az a magyar nyelvű lap, amelyben - az említett 

időszakban - a legtöbbet publikál. /Ezen kívül magyarul első

sorban a pozsonyi Tűz, a Kassai Munkás és az erdélyi Keleti 

Újság közöl tőle több-kevesebb rendszerességgel írásokat./ 

Anyanyelvén megjelentetett cikkeinek elsöprő többségét tehát -

az elcsatolt területeken megjelenő 

lapokban adják ki. /А Pesti Hírlapban csak 1937-től publikál, a

ezekben az években
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szintén Budapesten megjelenő liberális Az Újsággal való 

kapcsolata pedig 1923-ban kezd formálódni./

A Kassai Naplóban - a verstől egészen a könyvismer

tetésig - műfaj és téma szempontjából igen változatos írásokat 

jelentet meg. Egy kritikát leszámítva, melyet 1920. május 5-én 

közöltét, a Kassai Napló 1921 májusától publikál Márai tollából 

rendszeresen verseket, cikkeket, tárcákat, portrékat, műfordí

tásokat vagy éppen elbeszéléseket. Intenzív kapcsolata a szlo

vákiai magyar napilappal 1924 nyaráig tart, ezt követően csak 

elvétve közöl itt írásokat. /А húszas évek második felében már 

főként az Újságba ír egyre rendszeresebben, sőt az évtized 

végén már hetente több írást is megjelentet a liberális pesti 

napilapban./ Néha-néha azonban még egészen 1928-ig feltűnnek 

tőle írások a Kassai Naplóban is.

A Kassai Naplóban publikált műveinek jórésze a német 

emigráció idején született. A téma így természetesen több 

esetben Németországgal kapcsolatos. Márai többek között a 

meglehetősen zavaros, nehezen kiismerhető német politikai 

viszonyok között próbál tájékozódni. A négyéves németországi 

tartózkodás során ideje jelentős részét tölti utazással, és ennek 

célja nemcsak az, hogy turistaként „ismerkedjen az országgal”, 

hanem az is, hogy az újságíró szemével lásson. „Utazni kezdtem 

Németországban s állandóan úgy éreztem magam, mint 

„kiküldött munkatársunk”, aki útban van, talán nyomoz is egy 

rejtély ügyében, amelyet minden titkával és ágabogával nem 

sikerült soha megfejteni...
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Németországról alkotott képét, a négyéves emigráció 

idéjén összegyűjtött tapasztalatok, élmények feldolgozását tehát 

egyrészt a Kassai Naplóban megjelent számos német vonat

kozású cikke, másrészt az Egy polgár vallomásai című művének 

jónéhány részlete tükrözi. Ezeken kívül komoly adalékokkal 

szolgálnak levelei, mindenekelőtt azok, amelyeket barátjának, 

Mihályi Ödönnek írt.

A Mihályi Ödönnek írt levelekből elsősorban a német-

országi tartózkodás kezdeteivel kapcsolatos nehézségekre

következtethetünk. „Leipzigről e pillanatban még nincs tiszta

képem, s csak nagyon vegyes érzésekről és nagyon vegyes
2

dolgokról írhatok” - írja barátjának szóló, Németországban

kelt egyik első levelében 1919. október 20-án, majd számba 

veszi a megélhetés költségeit. „Egy ebéd 8-10M. egy reggeli 3-4
3

M. Hotelben szobák /nagyszerű szobák/ 10 M.-től feljebb.” 

Máraitól a megélhetés költségeinek ilyenfajta rögzítése, sőt 

újságcikkbe foglalása mind a berlini tartózkodás idején, mind a 

párizsi emigrációban előfordul. /А berlini megélhetés költ

ségeiről a Kassai Naplóban ír4, míg a párizsi árakról, egy a 

Frankfurter Zeitungban megjelent írásában5./ A magas árakon 

meglepődő fiatal emigránst ugyan apja ellátta a tanulmányokhoz 

szükséges pénzzel, de a németországi tartózkodás alatt Márai 

lényegében folyamatosan anyagi nehézségekkel küszködött. 

„Apám, mikor külföldre utaztam, három hónapra előre ideadta 

a hópénzt. Ezt a jelentős összeget első héten elköltöttem, 

magam sem értem, hogyan és mire?’’'’6
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A négy év során három német nagyvárosban töltött 

hosszabb időt: Lipcsében, Frankfurt am Mainban, majd 

Berlinben. Az Egy polgár vallomásaiban erre mégis másként 

gondol vissza: „Három városban éltem hosszasabban Német-
7

országban: Leipzigben, Weimarban és Frankfurtban” - írja. 

Mégis ugyanebben a műben terjedelem szempontjából is a 

leghosszabban mégis a berlini évekről ír. Goethe három városa 

hagyta benne ugyanakkor a legmélyebb élményeket. „Utaztam a 

nyomában, ösztöneim húztak árnyékába-írja mintegy magya

rázatképpen.8 Vonzotta az a Goethe, akitől - mint írja - „...nem 

tanultam semmit. A zseni és müve átalakul légkörré a késői 

nemzedékek számára... „9

A lipcsei tartózkodást követő gyakori utazgatásait az Egy 

polgár vallomásaiban a következőképpen indokolja: „Valami 

elmondhatatlanul fontos és becses megszűnőben volt körü

löttem... Sürgős dolgom volt, látni akartam még valamit 

„eredeti állapotban”, mielőtt bekövetkezik az a félelmetes, 

definiálhatatlan változás. Útrakeltem.”10 Tanúja kíván lenni 

valami számára meghatározhatatlan, pusztulófélben lévőnek, ami 

többé-kevésbé már a múlt, de a jelenben még tettenérhető.

Az Egy polgár vallomásaiban tíz év távlatából egy-egy 

jellemző élményt és hangulatot köt minden városhoz. 

Münchenhez például a forradalom utáni káosz és a még fel

fellángoló utcai harcok emlékét idézi: „Münchenben minden

ütközet. ”Uhéten megesett valami apróbb uccai vagy 
12

„Münchenben talán még idegenebb maradtam, mint máshol”.
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A megszállt Ruhr-vidéken az idegen hatalom elleni szabotázzsal 

tiltakozó vasutasok maradtak meg emlékként. „...engem 

megvigasztalt, hogy már egy váltószerkezet is erősebb tud
13

mint a hatalom. ” A Kassai Naplóban tucatjával 

megjelenő német vonatkozású írásait vagy el sem küldi a 

Frankfurter Zeitungnak, vagy a német lap egyszerűen nem közli 

őket.

lenni,

Ezek a - főként tehát a Kassai Naplóban megjelenő - 

cikkek témáikban nemcsak azokhoz a városokhoz kötődnek, 

amelyekben hosszabb-rövidebb ideig Márai élt 1921 májusa és 

1923 szeptembere között. Akad néhány olyan cikke, amelyekben 

hiába keresnénk a leleplezett problémát, a rejtőzködő ellent

mondást, az újságíró rejtett feszültségeket feltáró magatartását. 

Erre példa a Stettin című írása. A Németországot beutazó szerző 

egyszerűen megfigyel és élményeket ír le, majd ennek okára s 

egyben céljára is rámutat: ”...egy tájban, egy városban, egy

emberben a legfontosabb mégis csak az, hogy mi személyesen 

láttuk. ” Berlini tartózkodásához kapcsolódik az Esős nap 

Frankfurtban című írás. Márai rövid látogatást tesz - alig több,

mint egyetlen napot tölt - abban a német városban, ahol berlini 

tartózkodása előtt egy esztendőt élt. A Frankfurtba vezető 

vonatúton Márait zavaros és földhözragadt, a mindennapi léttől 

szabadulni nem akaró - vagy nem tudó - útitársak zavaró 

társasága kíséri. „Emberek: amit tízórás úton marhaságot 

összefecsegtek” - írja. A vonatút során fokozatosan belefeled

kezik emlékeibe, és ezzel egyidejűleg egyre távolabb kerül a
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mindennapoktól. Egyre zavaróbbak lesznek számára a minden

napokban élő emberek által közvetített ingerek. Az úton Márai 

emlékeinek másik színhelyén, Weimaron halad át a vonat. Ő az 

emlékek hatására felélénkül, de Goethe városát az útitársak 

figyelemre sem méltatják. „Kis város, börzéje nincs”16 - 

értékeli. A nemcsak Berlint és Weimart, de a hétköznapokat és 

azok problémavilágát is maga mögött hagyó Márai feszülten 

tapasztalja útitársai érdektelenségét Weimar iránt. Frankfurthoz 

közeledve már teljesen átadja magát az emlékeknek. „Szervusz, 

Frankfurt, kiáltom, minden kövedet ismerem. ”1?

A frankfurti tartózkodás egy napja egykori kellemes -

vagy éppen az idő által megszépített - emlékek ütköztetése a

jelen valóságával. „Emlékek. Helyek, Frankfurt: asyl, otthon,
1 8

csönd, béke” Az egyik oldalon áll az emlékek világa, az 

eszményített Frankfurt. A másik oldalon a jelenvaló vidéki 

város, ahol már semmi sem olyan, mint ahogyan az emlékekben 

él. Az ott töltött rövid idő az emlékekből való kijózanodás 

ideje. A napi valóság és az emlékek nagyon távol esnek 

egymástól, és ennek Márai az okát is megjelöli, bár nehezen 

fogadja el: „Érthetetlen ez. Érthetetlen. Hogy, ha kifejeztél, 

elhagytál, elintéztél valamit, tőled függetlenül önálló életben él 

tovább. Egy ember, akit már nem ismersz: él tovább. Egy város:
' 19

van tovább. Fölháborító. Érthetetlen.” A kijózanító élmények 

sokasága egyetlen forrásból táplálkozik. A viszonyok változtak 

meg. Elvesztették napi jelentőségüket, emlékké formálódtak. 

„Ismerősöknek kellene telefonálni: nézem a készüléket az



180

asztalon, nem merem megérinteni "2( A frankfurti egy nap Márai

számára - a kijózanodás ideje. A hétköznapok világa és az

emlékek birodalmának távolsága áthidalhatatlan. „ ...úgy érzem

magam, mint egy hnllagyalázó. Minden halott, amit elhagytál.

Nem szabad elhagyni az életet. Ezek a kis példák mutatják. Ki
21

tudja, talán vissza sem lehet jönni?" A felismerést követően 

Márait a honvágy az emlékek élettelen világából a jelen élő 

viszonyaival teli világa felé hajtja. Ugyanakkor Frankfurt a 

szerző „jelenjében” a helyére kerül. „Frankfurt:vidék. Vidéki 

város...Persze, hogy csak itt lehet élni: itt és a többi 

vidéken."22

Mint ismert, Márai 1943-tól folyamatosan jelenteti meg 

Napló címmel írásait egészen haláláig. Első alkalommal az Új 

Élet egy 1919-es számában jelentkezik egy Napló című írással, 

amelyről Fried István valószínűsíti, hogy rekonstruált napló. 

1922 októberében és novemberében az említett kassai

napilapban főként Napló címmel jelennek meg írásai - 

többségében a „Kassai Napló Vasárnapja" című mellékletben -, 

és ezekben jórészt németországi tapasztalatairól ír.

Ez pontosan az az időszak, amikor - a Frankfurter 

Zeitungban megjelent cikkek tanúsága szerint - a Berlinben lakó 

Márainak egy esztendőre teljesen megszakad a kapcsolata a 

Frankfurter Zeitunggal. Ugyanakkor egyre több írása jelenik 

meg a Kassai Naplóban.

A németországi tapasztalatok közül az egyik legerő

teljesebb a háborút és forradalmakat követő szegénység, a
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holnap nyomasztó kiszámíthatatlansága okozta beletörődés.
23

Többek között erről ír az Orient-express című cikkében." Ez az
24

a Dritte Klasse című cikkét és még néhány írást 

leszámítva - egyedülálló abban a tekintetben, hogy forrása első

sorban maga a vonaton eltöltött idő. Az Orient-expresszen 

Salzburg és München között megtett út során egy, a külvilágtól 

hermetikusan elzárt világ mindennapjainak részesévé válik, 

ugyanakkor megőrzi a megfigyelő pozícióját. Mintegy két órányi 

időre „vendég” egy számára idegen életformában.

Az írás - formailag is elkülönülően - a „kint” és a 

„bent” ellentétére épül. Az első szakasz a „kint” világa, vagyis 

azoké, akiket minden szempontból sújtanak a háború követ

kezményei. Ezt támasztják alá a salzburgi nyomasztó tapasz

talatok, amelyek Németországban is tipikusak. A kint világa 

tehát a háború utáni trauma: az elszabadult, követhetetlen 

infláció, a beletörődött közönyös hangulat. Márai émelyeg a 

Salzburgban tapasztalt önáltatástól, melyben nemcsak a túlélési 

taktikát, hanem a tényekkel való szembenézés képtelenségét is 

benne érzi. Mind az osztrák „svindli”, mind a „bent” légköre, - 

vagyis a háborúból megggazdagodottak hermetikusan elzárt 

világa - taszítja. A „bent” légköre jól meghatározható morális 

okok miatt is zavaró. „...itt senki nem számol, mintha ezeknek 

az embereknek az élete nem ismerné a pénzt, s testük nem hat
25

év háborúban pnffadt volna ilyen kövérre.” A „kint” világa 

elviselhetőbb számára, mert a két világ morális megítélése 

között a különbség nyilvánvaló: „Ausztrián és Németországon

írása
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át, ahol a csapdosó esőben két nép robotolja lerongyolt 

napjait, lélegzet nélkül rohan át kivilágított, csukott ablakaival

az orient-express. Hogy a nyomor maga valahogy be ne
26

érjen.”

Az Orient jelképként jelenik meg a cikkben. Nemcsak a 

gazdagságot jelképezi, hanem az elzártságot, érinthetetlenséget 

is. „A luxusvonat Münchenig nem ereszkedik le semmilyen 

városhoz. Úgy megy át az országokon, mint ha egy hercegnő
27

átkocsizik a városon, elérhetetlenül

A háború után az egész németséget foglalkoztó problémák 

egyike a Ruhr-vidékkel kapcsolatos elhúzódó politikai feszültség 

Németország és a győztes hatalmak között. A Német szemle 

című írásában a politikai tudósító viszonylag tárgyilagosabb
29

stílusával él, míg a Kis, német képek című cikkben a szerző 

intenzív jelenléte nyilvánul meg - többek között magukban a kis 

történetek kiválasztásában is. A Kis, német képek első darabja, a 

Ruhr vidékkel kapcsolatos rövid írás, egy paradoxon. A Ruhr 

válságövezetéből érkező utas nyugodtabbnak tűnik az őt 

kérdésekkel elárasztó fővárosiaknál. A félelmet és értetlen

tanácstalanságot nem ő, hanem sokkal inkább az öt körülvevő 

kérdezők sugallják. Megnyilatkozásai a túlélést lehetővé tevő 

„nekünk élnünk kell” érzés és gondolat köré szerveződnek. A 

„nagypolitika” akarata és a válságot túlélni vágyó milliók 

életigenlése nem találkozik, és ennek oka nem kizárólag az 

emberi oldalt figyelmen kívül hagyó, a Ruhr-vidéket csak
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területi és anyagi problémaként kezelő hivatalnok-szemlélet, 

hanem sokszor a homályban maradó nyerészkedés is.

A második kép középpontjában az emberi tehetetlenség 

áll. „Egy nagyot ordítani, annyit lehetett volna. De az nem
30

segítene rajtuk. ” A szerző passzivitásra ítélt szemlélője a 

jelenetnek. Az ékszerész gazdagsága két szempontból is 

elgondolkodtató: egyrészt a dúsgazdag ékszerész és a közép- 

osztálybeli, de a háborúban elszegényedett öregasszonyok kont

rasztja, másrészt az egyéni gazdagság és az ország szegénysége 

közötti kiáltó ellentét miatt. „... kincskészletéből Németország
3 1

függő adósságának egy értelmes részletét lehetne fedezni. ” -

írja Márai. Szavaival nem vádol, „csak” a helyzet átgondolására 

késztet.

A harmadik kép az emberi megalázottság és a túlélés 

ösztönének kényszerű összekapcsolása. Az emberek és az 

állatok életének egy szintre hozásával az emberi élet 

értéktelenségére utal. „...az a negyed, ahol kizáróan csak az 

állatokat vágják le, az embereket aránylag békén hagyják. A
32

Centrumban ezt fordítva csinálják. ” ~ Márai naturalisztikus 

képet fest a szerencsétlen, vágóhíd felé tartó lesoványodott 

állatokról és a még szerencsétlenebb „mindent túlélni akaró”, a 

teheneket még az utolsó pillanatban megfejő, életösztön- 

vezérelte asszonyokról.

Márai ebben a képben is szemlélő marad, bár tehetet

lenségét nem fejezi ki olyan egyértelműen, mint az előző 

képben. Tény, hogy itt is passzivitásra van ítélve. A tehetetlen
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szemlélő kényszerű magatartása fokozza keserűségét. A 

szerencsétlen sorsúakat, az embertelen világban biológiai 

létükért küzdő embereket a tudomány oldaláról szemlélni 

jelen esetben elsősorban nem az objektivitásra való törekvést, 

hanem a tehetetlen keserűséget jelzi.

A német képek három darabja annyiban kapcsolódik 

össze, hogy a háború utáni német mindennapok egy-egy szeletét 

ragadja ki. Márai passzivitását egyrészt a tehetetlenség szüli, 

másrészt az akkori, a háború utáni Németország mindennapos 

jelenetei fölé emelkedve éppen azt jelzi, hogy az ember

telenséghez - még ha azok a mindennapok állandó részei is - 

nem szabad hozzászokni, nem lehet az élet magától értetődő 

velejárójának tekinteni.

ez

33
Az Allerhand, meine Herren!.. című cikk is

igazolja, hogy Márai gyakran visszatérő témája a háború utáni 

Németországban eluralkodó zűrzavaros állapotok. Márai 

cikkéből /is/ árad a tehetetlenség. „М7/ lehet itt tenni? 

Megtébolyodni? Röhögni?”** A szerző által felsorolt tények 

sokkolóan hatnak. A közéjük beiktatott ismétlések „Allerhand, 

meine Herren/” a sokféleség érzetét erősítik, szinte szug- 

gerálják, mégpedig tényekkel alátámasztva. Ez a sokféleség 

azonban nem színességet ad, hanem káoszt jelez. Az újságot 

áruló és szlogent kiabáló fiú csak a gondolatokat indítja meg - 

akaratlanul is - Máraiban. Egy gondolatsort, ami nem áll össze 

benne logikus sorrá, csak a dolgok visszásságát, logikátlanságát 

látja és a maga tehetetlenségét érzi. Az újságcikkekből vett
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rövid hírek /„...a thüringiai Genszen községből jelentik, hogy 

ott a régebbi községháza szolga Kirchner, 1866 és 1870-es 

veterán és a háborúban megvakult fia elhaláloztak. Az orvosi
35

vizsgálat megállapította, hogy mindaketten éhenhaltak” /, 

saját tapasztalatok /„Az urak, akik bezabáltak 1922 tavaszán 

egy este 21000 Márkát, zavartan hallgattak és tényleg nem
36

fizettek.” / igazolják számára, hogy Németország „mindenféle”: 

áttekinthetetlen viszonyok, a normák és felelősség hiánya 

jellemzik. A kor jellegzetessége, hogy emberi méltóságuktól 

fosztja meg az embereket, attól, hogy azok legyenek, amik. Az 

újságárus fiú jellemzése jó példa erre, aki gyerekkorától van 

megfosztva. Arra kényszerül, hogy tizenhárom évesen pénzt 

keressen az utcán. Ez koravénné teszi. „Okos, komisz, öreg
37

gyerekarc volt.” Már gyerekként közönyössé válik azok iránt 

a dolgok iránt, amelyek valójában még nem is tartoznának rá. 

„Csak a szeme volt fáradt és közönyös.”3*

Márai a saját tehetetlensége mellett kiemeli azok fele

lősségét, akiknek az egész társadalmat érintő döntés a kezében 

volt és van. hallgatom...ezt az óriási koncertet, hol minden 

zeneszám működik, csak épen dirigens nincsen, s a fülsiketítő 

zajból egyetlen értelem ordít föl: a pártok hatalmi
39

szomjúsága...”.

Kari Krist és helyzetének bemutatása naturalisztikus 

képekből áll. „A család néhány rongyba burkoltan, ing és más 

fehérnemű nélkül feküdt egy szemétdombon, mely undorító

Helyzetük, mely nemcsak az emberi, de az

a

„40szagot árasztott.
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állati léthez is méltatlan, Márai számára igazolhatatlan. Az 

egész helyzet szörnyűsége és a tehetetlenség érzése váltja ki
41

Máraiból a gúnyos megjegyzést: „Le a kalappalA cikk 

mögöttes tartalma, a megírását kikényszerítő problémák 

hasonlóak ahhoz, mint amit az Orient-expressben tapasz

talhattunk. Ugyanakkor ebben a cikkben felvillan a pártpolitika 

felelőtlensége is.

Márai a Napok Weimarban4- című írás műfaját naplóként 

határozza meg. Az a személyesség és intimitás, amellyel az 

olvasót hagyja bepillantani gondolataiba és érzéseibe, meglepő. 

A Frankfurter Zeitung, a Der Drache vagy éppen a Weltbühne 

által közölt írásokban idegen ez az feltárulkozás.

A lelkében és tudatában kavargó feldolgozatlan élmények 

sokasága, amelynek fő oka a külvilág riasztó kuszasága, Márait 

menekülésre készteti, „...hát mi közöm nekem ehhez a 

megbomlott külső élethez, ami itt történik most Európában, e
43

mocsári jelenségekhez, hát nem lehet elszökni ez elölj'’ 

Menekül azelől, ami elől nem lehet véglegesen elmenekülni. 

Ebben az állapotban az unalmas kisváros eseménytelenségét 

képes még a leginkább elviselni. Ugyanakkor érezteti, hogy ez a 

menekülés nem megoldás. Weimar, a vidéki kisváros keretet ad 

az írásnak. Weimar eseménytelen életében a legkisebb történés 

is szenzáció. Amit a világvárosokban figyelemre sem méltatnak, 

az itt fontos esemény, amiről még a sajtó is beszámol. A 

vájdlingüzlet átépítése vagy a pincér új öltözéke napi
44

„Biztosan többeket fog érdekelni...”beszédtéma. kezdi
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Márai a helyi szenzációkkal foglalkozó mondatait, amivel az 

unalmas kisváros kisszerűségére utal. Mégis - akkor és ott - ezt 

elviselhetőbbnek tartja. Weimart szigetnek érzi Németország

ban, a menekülés - rövid ideig tartó - lehetőségét látja benne, 

amelynek kisszerű eseményei elvonják a figyelmet - ideig-óráig 

- a taszító mindennapoktól.

Az unalmas kisvárosban töltött időt „tisztító betegség

ként” éli meg. „Kicsi világ ez, nem tudom, mások hogy vannak 

vele, vagy csak én vagyok ilyen istentelenül fáradt, de sokáig el 

tudnék élni itt, pontosan itten; mint egy jótékony tisztító 

betegség, úgy tör ki itt az unalom az idegenen, reggel, alighogy 

fölébredtem, rögtön unatkozni kezdek, boldogan és tudatosan
45

átunatkozom a napot, amíg elalszom. Aludni is csak itt lehet” 

Ezzel kapcsolatosan fogalmazódnak meg benne az írói hivatással 

összefüggő dilemmái is. Kiábrándultsága még Goethe és Schiller 

szobrával kapcsolatosan is deheroizáló érzéseket kelt benne. 

Úgy érzi, hogy már az irodalomhoz sincs köze „...irodalom...de 

hiszen nekem semmi közöm ehhez. Mi vagyok én, író? ...Én nem 

járok megszállottságban és üzleteket sem csinálok, nem vagyok
46

író.” Az irodalom értéke és értelme nem kérdőjeleződik meg 

benne, de ezt csak olyan zsenik képesek művelni, mint 

Shakespeare és Geothe, „...akik...már csak a dolgok végső, 

lényegi formáját mutatták...

Máraitól - legalábbis életének ebben a szakaszában - 

szokatlanul, feltör belőle a hazához való kötődés, az otthoniét 

fájó hiánya. „Nagy honvágyam van. Ez nekem még soha nem

,,47
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volt, de most éjjel, ha nem alszom, mindig Pestre gondolok.
» 48Magyarországra, magyar emberekre.

Értetlenül áll azelőtt, hogy miért nincs otthon, milyen 

„akarat” hozta Németországba. „Én nem tudom, ki és mi elől 

emigrálok itt össze-vissza, nem bántottam senkit és nem 

csináltam semmit, inkább csak szolidárisnak érzem magam egy 

csomó emberrel, - akikkel a magyar dolgokról, politikáról,
49

műveltségről egyforma véleményem van...” /Az idézet igazolni

látszik ugyanakkor azt is, hogy a németországi emigráció okai 

között a Tanácsköztársaság idején játszott újságírói szerep is 

fontos volt, hiszen németországi tartózkodását - igaz, önmagát 

is győzködve ennek megalapozatlanságáról 

tartja./ Az egyedüli, amibe - a cikk alapján - még kapaszkodni 

képes, az az anyanyelv, a magyar kultúra közege. Az irodalom 

világához - annak ellenére, hogy hite töretlenül megmaradt 

benne mint értékben - úgy érzi, nincs köze.

Jövőjét tehát a magyar kultúra, a magyar nyelv köze

gében tudja csak elképzelni, de hazatérését nem tartja idő

szerűnek. „De nem bírnám most őket, a fajtámat: tudom mit 

beszélnek vacsora után, nem lehet bírni őket. Betegek most, 

nem szabad közöttük lenni”50 Ezzel a gondolattal hirtelen 

visszazökken a valóságba. A hazatérés gondolata távolra kerül.

A weimari tartózkodás nem hoz lelki megnyugvást Márai 

számára, de ezt nem is várja. Egyszerűen az őt körülvevő 

csöndre, eseménytelenségre van szüksége. Jelenleg a maga

menekülésnek
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számára ezt a német kisvárost érzi csak elviselhetőnek. „Itt kell 

lenni Weimarban, meri itt legalább csönd van.”

A németországi tartózkodás ellentmondásokkal teli négy 

esztendejét jól érzékelteti az a kontraszt, amit Berlinben írt 

cikkei közül kettő mutat. Berlinhez, az ellentmondásokkal teli 

német világvároshoz való viszonya is folyamatosan változik. 

„Bódult félálomban telt el a tél, katasztrófa felett lebegtünk, s 

nem éreztünk bűntudatot. Berlin, a kétségbeesett és megtébo-
52

lyodott Berlin, megszépült a kegyetlen télen.” - írja berlini 

tartózkodásának egy nehéz periódusáról. Arról az időszakról, 

amelyet a Tél című írásában mint a soha nem látott és sohasem 

várt nyomorúság idejeként aposztrofál, „...a blokád legfék

telenebb hónapjaiban nem várt olyan nyomorúság Német

országra, mint ezen a télen”** A tények objektív hangú leírása 

nyomasztólag hat az olvasóra. Márai részletekbe menően ír az 

ország tönkretételéről, és éppen ezeknek a részleteknek a 

pontos ismerete /is/ igazolja, hogy a Németországban eltöltött 

idő alatt nyitott szemmel járt-kelt. Németország kirablása - a 

tények számbavételén túl - a szerzőt morális állásfoglalásra 

készteti. Nem hagy kétséget afelől, hogy felháborítja a 

németeket ért erkölcstelen eljárás. Az országot sújtó 

nehézségeket számba vevő felsorolás során objektivitásra 

törekszik, de már a tények számbavételekor érzékelhető a szerző 

állásfoglalása: „...az átcsatolt német városokat sáskamód, nem
54

százával, de ezrével lepték el a lengyel kereskedők.. ” Majd a 

tények ismertetését követően a morális felháborodásának a
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schieberek megszólításával ad hangot: „Meg kell mondani 

mindenkinek, akik festett papírral a zsebetekben jöttök most 

szerencsésebb földekről erre a szerencsétlen földre, hogy 

minden vámvizsgálat, szekatúra, gorombaság, ami veletek a 

német határon történik, jogos, százszor jogos.”55 Ugyanakkor a 

felháborodás mellett megpróbálja az utókor már talán bölcsebb 

szemével nézni az eseményeket, elfogadva, hogy „történelmi 

távlatból” a németországi történések kevéssé felháborítóak, 

tragikusak, sokkal inkább nevetségesek, „...az unokáink hasukat 

fogják fogni nevettiikben, ha visszanézve elgondolják ezt a torz
56

és esztelen komédiát.” Az érzelmi azonosulást és a utókor

ítéletét azonban a tényékhez való visszatérés követi. Márai 

tisztelettel gondol - próbál gondolni - a németekre /„Ez az 

ország produkált, kitalált, élt s fog produkálni, élni és kitalálni
57

tovább.” /, de a tények kiváltotta kilátástalanság és tehetet

lenség nem teszi lehetővé a gondolatmenet reális és egyben 

pozitív lezárását. Feszültségoldónak marad a humor, amely 

önálló bekezdésével akár egy apróhirdetésként is szerepelhetne: 

„Keresek egy különb ej ár atú, bútorozott, nyugalmas fekvésű 

országot. „ 58

Az egyik korábbi fejezetben már utaltam a Néhány év 

Berlinben című írására, amely 1923. szeptember 9-én jelent meg 

a Kassai Naplóban. Ebben a németországi évek hangsúlyosan 

szubjektív értékelésére vállalkozik a szerző. A cikk megjelené

sekor Márai már Párizsban van. Mivel a cikkben minden állítás

múlt idejű, azt pedig tudjuk, hogy Márai németországi
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tartózkodásának utolsó színhelye Berlin, aligha kérdőjelezhető 

meg az az állítás, hogy a cikk olyan összegző viszatekintés az 

elmúlt évekre, amely közvetlenül a németországi tartózkodás 

után, de már a franciaországi emigrációban született. A cikkben, 

amely alig néhány hónappal a Tél című után született, 

Németországról egészen más tónusban fogalmaz. Az előző 

cikkben a németek előtti főhajtás, valamint az élniakarásuk és 

produktivitásuk iránti tisztelet helyébe egészen más szempontok 

és megítélés kerül.

Itt tulajdonképpen nemcsak a berlini évekről van szó, 

hanem a négy évet felölelő németországi tartózkodásról is. 

Egyébként a cikkben a szerző is négy évet említ, ami tény

szerűen nem a berlini, hanem a németországi tartózkodás idő

tartamára igaz. „Berlinben négy éven át mindenki, aki a
59

környezetemben lélegzett, iparkodott belőlem élni...’’'' Az 

élmények és tapasztalatok minősége tekintetében itt nem tesz 

különbséget a berliniek és általában a németek között. Mintha 

szabadulni akarna ezektől a nyomasztó élményektől, mintha nem 

lett volna olyan vonatkozása berlini tartózkodásának, amelyre 

szívesen emlékezne. A cikk első mondatával már semmi kétséget 

nem hagy afelől, hogy ezt a négy évet eltékozolt időnek tartja. 

Minden élmény, minden tapasztalás viszolygást kelt benne. Nem 

beszél egyetlen olyan, a németeket jellemző tulajdonságról sem, 

amely számára rokonszenves lett volna. A „berliniek”-ből 

hiányzik minden emberi vonás, és az egyébként pozitívnak 

tartható tulajdonságok is éppen ezért - a visszájukra fordulnak.
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„Sehol a világon nem találunk olyan tökéletes telefon- 

hálózatot, mint Berlinben; csak épeti a telefonra nem ők jöttek 

rá; egy népnek nincsenek olyan gőzmasinái, elektromos lámpái, 

gatyamadzagjai, hatkötetes regényei, mindenféle képei, ezer

kürtös muzsikája; csak épen nem ők jöttek reá, nem ők."6°

Emlékek sokasága tolul fel Máraiban, és mintha minden 

kontroll nélkül, szelektálatlanul tárná őket elénk. Az emlékek 

felvillanó képeit ellentmondást nem tűrő megállapítások 

szakítják meg. „Az embereknek nem volt lelkűk„Berlinben 

senki nem ismeri az Istent„A németek, amióta élnek, nem 

találtak még föl semmit a világon„A németek ansássigek ezen 

a világon„Szenvedélyeik nincsenek"; „A németek szeretnek

igazat mondani„A németek világhírük piramisait otromba-
6 1

ságból rakták össze. Nem fog rajtuk az idő. Mulhatatlanok." . 

Pusztán az állításokat kiragadva, találunk néhány olyan 

kijelentést, amely önmagában nem lenne elmarasztaló, de a 

hozzá fűzött mondatokból kiderül, hogy mindenből hiányzik az 

a jegy, ami a németeket emberivé tehetné. Túl szabályosak, 

kissé a falanszter világára emlékeztetnek.

Ezeknek az állításoknak - melyek mögött visszafojtott 

indulat munkál - az igazságértéke persze megkérdőjelezhető. 

Márai tényekre alapozva szubjektív véleményt fogalmaz meg.

a tények érdekes 

rendszerbe állításával és különös írói szemlélettel - igaznak 

tűnnek. /Persze csak annyira, amennyire az általánosítások 

igazak lehetnek./

Ugyanakkor ezek az általánosítások
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A párizsi tapasztalatok, amelyeket közvetlenül a berlini

tartózkodás után szerzett, és amelyek nagyon eltértek a német

fővárosban szerzett élményeitől, még szembeszökőbbé tették

számára azt a szakadékot, ami a két nép „életfilozófiáját”

egymástól elválasztja. A cikk utolsó mondataival megsemmisítő

ítéletet mond a németekről. „Ok Európában nem kovász és nem

liszt; ők csak a teknő, amiben szabott áron megsütik a 
62

gondolatotAz egyetlen dolog, amiért köszönetét mond, az 

az érzés és indulat, ahogyan visszatekint rájuk. Ez pedig a furor 

teutonicus, amit a németországi négy esztendő vált ki belőle. 

Ennek summázatát már a cikk első mondatának első szavaiban

megadja. A németországi éveket zavaros és visszavonhatatlanul 

elpazarolt esztendőknek értékeli.

Evekkel később az Egy polgár vallomásaiban jóval hig

gadtabban, tárgyilagosabban beszél berlini éveiről, élményeiről
63

és a németekről. „Berlin nem volt idill ezekben az években.” -

állapítja meg sommásan. Ugyanakkor egy „másik” Német

országról is beszél, amely egészen más képet mutat. „A másik 

Németország, amelyet Geothe nevelt. A másik, ahol Thomas 

Mann „Buddenbrooks”-át, akár tetszik, akár nem, mégis csak 

egymillió példányban vásárolták meg a németek... 

Németország, ahol Tolsztojt, Dosztojevszkijt legalább annyian 

olvasták, mint Oroszországban, ahol valamilyen gyermekes és 

pedáns áhítattal, de mégis csak áhítattal hajoltak minden
64

nyomtatott betű fölé...” Ezek a gondolatok - melyeket a 

Németországból éppen vonaton távozó egykori énje gondola

ti másik
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iáiként tüntet fel önéletrajzi írásában - az 1923-as cikk tükrében 

sokkal inkább egy higgadt és megfontolt, és a németországi 

éveket újraértékelt szerző gondolatainak tűnnek.

Márai az 1923-as esztendőt követően sohasem tölt már

hosszabb időt Németországban. A nemzeti szocializmus uralma 

előtt Németország ismételten Márai érdeklődésének reflektor

fényébe kerül. De német vonatkozású cikkei akkor már nem a 

Kassai Naplóban, hanem az Újság című napilapban jelennek 

meg. Ennek elődjével, Az Újsággal kapcsolata éppen a 

franciaországi emigráció korszakában kezd kiépülni. Az e lapba

kezdetben főként franciaküldött cikkei értelemszerűen

tárgyúak. /Igaz, tekintélyét a lapnál elsősorban a közel-keleti 

útjáról küldött útirajzok alapozzák meg./ A harmincas évek ele

jén azonban, mikor már Kóbor Tamással együtt a lap legtöbbet 

foglalkoztatott szerzője, egyre gyakrabban tűnnek fel német 

tárgyú vagy részben német tárgyú írásai. Ennek apropója 

rendszerint az általa képviselt értékekre oly veszélyes nemzeti

szocialista rendszer bírálata.
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• •
Összegzés

A dolgozat megírását feltételező gyűjtő- és kutatómunka 

lehetővé tette, hogy Márai Sándor publicisztikájának egy olyan 

gyűjteménye jelenjen meg a dolgozat függelékeként, amelynek 

jelentős része mindeddig ismeretlen volt a kutatók számára. Az 

anyaggyűjtés azt igazolta, hogy Márai Sándor első emigrációja 

három Németországban megjelenő lapban tett közzé 

írásokat : a lipcsei Der Drachében, a Frankfurter Zeitung und 

Handelsblatt nevű napilapban és a berlini Die Weltbühne-ben. Itt 

közölt cikkeinek egy részét magyarországi, csehszlovákiai és 

romániai magyar lapokban is megjelentette. Közülük legtöbbet a 

Kassai Napló és az Újság című napilapokban. Nem kizárható, 

hogy az említetteken túl a jövőben még más németországi 

lapokban és folyóiratokban is találnak Máraitól származó 

írásokat a kutatók. Az általam vizsgált mikrofilmek - főként a 

Frankfurter Zeitung und Handelsblatt esetében - helyenként 

hiányosak, helyenként olvashatatlanok, így ennek a napilapnak 

egy százalékban alig kifejezhető részéből még kerülhetnek elő 

ismeretlen Márai-írások.

idején

Márai Sándor németországi tartózkodása idején - vagyis 

1919 kora ősze és 1923 nyara között - nem tartott rendszeres 

kapcsolatot a magyar emigráns irodalom képviselőivel. Erre utal 

levelezése, és hogy - eddigi ismereteink szerint - nem publikál 

kinti magyar lapokban, csak ismert és kevésbé ismert német
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újságokban és folyóiratokban. Sem akkor, sem a későbbiekben 

nem tartozott írócsoportokhoz.

Az expresszionizmus idealizmusának és formanyelvének 

dominanciája, mely a német irodaimban még Márai Lipcsébe 

érkezésekor is a legmeghatározóbb vonulat, őt is bűvkörébe 

vonja. Igaz, hatása - bár jónéhány, már az emegrációt követően 

írt versén is nyomott hagyott - nem tartós.

Az emigráció első helyszíne, Lipcse, az expresszioniz- 

mussal való szorosabb kapcsolat kialakításának helye, valamint 

egy világlapnak aligha nevezhető újsággal, a Der Drachéval 

kiépített kapcsolat időszaka. A Der Drache az Institut für 

Zeitungskunde hallgatója számára a német nyelven való 

publicisztika gyakorlatában való jártasság megszerzésének a 

helye is. A főként lokális kérdésekei foglalkozó lipcsei lapban 

megjelent cikkei témáikat tekintve kivétel nélkül túlmutatnak a 

helyi problémákon, s a szerző erre időnként egyértelműen fel is 

hívja a figyelmet. Helyenként az expreszionizmus stiláris 

jellemzői érhetők tetten.

Nem zárható ki, hogy a további kutatások során esetleg 

más, Németországban megjelenő - elsősorrban helyi - lapokban 

kerülnek még elő olyan Márai-írások, amelyek az expresszioniz- 

mushoz való kötődését méginkább alátámasztják.

Lipcsében - a németországi emigráció első színhelyén - 

írja azokat a verseket és fordításokat, melyek magyar 

nyelvterületen, magyarul jelennek meg. Bár első verseskötetével 

összevetve az itt írt versek önállóbb hangú költőt sejtetnek, a
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kötetből számomra a német expresszionizmus költészete magyar 

„közvetítőijének sikeres és kevésbé sikeres versfordításai 

érdekesek, melyek közül néhányat összevetettem más fordítók 

későbbi magyarításaival. A fordítások sokszor gyakorlatlanságot 

sejtetnek, de a Magyarországon akkor viszonylag kevésbé ismert 

német expresszionizmus magyar tolmácsolása miatt van 

jelentőségük.

A frankfurti és berlini tarózkodás idején egyre inkább az 

újságírás felé fordul, de cikkeinek jelentős része a szépirodalom 

és a publicisztika határterületén mozog. A Frankfurter Zeitung 

und Handelsblattban megjelent publikációi közül kezdetben 

néhányat még Stefan J. Klein fordít, de nagy részüket Márai 

németül írja. Ezek az írások tartalmi és stiláris szempontból 

egyaránt érettebb írót sejtetnek, cikkeiből eltűnnek a Der 

Drachéban még fellelhető grammatikai tévedések. Egyre 

gyakoribb a tényszerűségre való törekvés is a cikkekben. Az 

összegyűjtött írások igazolták, hogy a németországi cikkek 

jelentősebb részének a megjelentetése nem 1919 és 1923 közé - 

tehát a németországi tartózkodás idejére 

elsősorban a franciaországi emigráció periódusára, vagyis a 

húszas évek közepére és második felére. Kapcsolata a 

Frankfurter Zeitunggal csak jóval hazatérése után - 1931-ben - 

szakad meg teljesen.

Az első emigráció idején a Die Weltbühnében mindössze 

egyetlen cikke jelenik meg. Ezen kívül 1932-ben szintén

esik, hanem
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egyetlen írást közöl ebben a folyóiratban a Nemzetközi Pen Club 

budapesti kongresszusa idején.

A magyar irodalom folyamatainak figyelésétől és 

értékelésétől az első emigráció idején nem szakad el, de 

szemléletének formálódásában mégis az a közeg játszik nagyobb 

szerepet, amely az emigrációban veszi körül. Jelenlegi 

ismereteink szerint nem tartozik - életének ebben a szakaszában

sem - egyetlen irodalmi irányzathoz vagy művészcsoporthoz

sem.

A forradalmak után a hazáját elhagyó, a közösségi 

ideológiát megtestesítő kommunizmusban csalódott Márai 

lassanként az alkotó-értékőrző polgár eszménye felé fordul, 

akinek magatartásában az európai kultúra életképességének a 

zálogát látja. E meggyőződésének kiformálódása a németországi 

és franciaországi tartózkodás idejére esik. Ennek a folyamatnak 

a megértéséhez segítenek az általa a németországi emigráció 

idején magyar és németországi, illetőleg a franciaországi 

emigráció idején Németországban megjelentetett írásai.

A németországi zavaros viszonyok között tanulni, 

tájékozódni próbáló Márai - a csehszlovákiai, romániai és 

magyarországi lapokban is - egyaránt művel szépirodalmat és 

publicisztikát. Bizonyos alkotásai már túlmutatnak a kezdeti 

próbálkozásokon. Az általam vizsgált magyar és német nyelvű 

írásaiban sohasem kerül az érzelmektől fűtött, a - vélt vagy 

valós - nemzeti sérelmeket egyoldalúan szemlélő, partikuláris 

látásmód vonzásába.
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A világháború utáni Németország zavaros viszonyai - az 

egymást követő, sokszor nehezen értelmezhető forradalmak, 

illetőleg zavargások, az értékátrendeződéssel együtt járó 

zűrzavar, a mindennapok nyomorúságos létkörülményei - 

példatárént támasztották alá Spengler elméletét a nyugati 

kultúra megmerevedéséről, azaz kilátástalanságáról. A 

premodern és modern határán a változásokat értékválságként 

megélő és értelmező egyén éppen Márai németországi és 

franciaországi tartózkodása idején került Spengler sok 

tekintetben vitatható, sőt leegyszerűsítő gondolatainak hatása 

alá. A világháború és a forradalmak ideje az illúzióvesztés 

időszaka a németek számára is. A tradicionális értékrend

elvesztése miatt az egyén „légüres térbe” kerül.

Az expresszionisták idealista illúziója szerint az 

állítólagosán a tudatalattiban rejtőző értékvilág „felszínre 

hozatala” és megismertetése jelenthet kiutat az individuum 

válságából. Márai - egy darabig - ezen irányzat hatása alatt áll. 

Ugyanakkor a tradíció értékmegtartó és értékképző elemeinek 

az ismételt felmutatása, az individuum középpontba állítása az 

értékalkotó és értékteremtő polgár szerepének hangsúlyozásával 

egy másik válasz a nyugati kultúra megmerevedésének 

kilátástalanságára. Az emigrációból fokozatosan hazatelepülő 

Márai már ez utóbbi gondolatkörnek a hatása alatt áll, és 

szerepét a magyar irodalomban is ennek alapján alakítja ki.
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37íötufcí;fü
33on Sin dor Märai

Y^Xfe fagen, Scípsfg fei eine fabe ©tabt? 5Ueín(íd;, uníntereffant?
■ 3d) glaube, ©íe irren. ©íe 3ntenfitá’t bed Sehend fängt níd)t
bánon ab, roo man lebt. Unb bíc erfd;űtternbfte Sebendcrfcfcínungen 
fínbet man manómat ín ben cínfad;ftcn gorm audgebríídt.

©a, íu £eíp3íg, 3. ©.
3n bér ©urgftraßc.
Unter einem Sor.
©cf rá'gűber bem Sfűríngcr 5pof.
3n Scípjíg, ín bér ©urgftraße, unter cinem Sor, fd)ragűber bem 

Sfűríngcr Jpof, fífjt uon grűf bid Qíbenb eine aíte ©latufdpa. (27la= 
-tufcffa ift cin fd;ó'ned ruffífcfed SDort unb bcbcutct: ©iűttcrefen. ©cin, 
cd bebrütet m'el mefr. (Ed bcbcutct: ©u, mein armed,• altcd, (ícbcd 
27lűtterd;en.) ©őrt fífjt bíefe 27taíufd;fa, ©íe ift fcГ)r aít unb nícbríg, 
©íc fcfaüt ungefähr fo and, roíe ©telia ©auíb (m ,©lubber ©lerod". 
7hir fát fíc eine Äiftc nor fid;. ©ícfe- Stifte ift mit Seítungdpapíer be= 
bedt. ©arauf Hegen oíer Raufen Gipfel. ©0 fünf=fünf ©tűd, 311= 
faimncn aber зшапзЕд ©fűd ©pfeí, ©íe bűrfen (id; aber gar nícFjtd Ьс= 
fonbered norftelien, bad fínb feine Síroicr Safcl=©pfeí, bad finb aucf 
eine 3onat^au=c5Ipfe(, ed finb einfache, fieíne, geroőfnlicfe ©pfct, rote 

fíc eben ©ott gefd)affen fát. •"ilußcrbetn gíbt’d auf brr 5fíftc nod) ein 
©efäß — barin fcf minimen 6 bid 8 ©tűd ©aÍ3=5feringcd. Unb pintér 
ben ©а(з=peringed, roíc bereífd erroá'fnt, fítjt bíc ©latufcffa.

©íe ift anftá'nbíg angcfícíbct, roíe ed fid; eben für eine aíte, eínfad;c 
grau fd;ídt.

©íc fißt bort non grűf bid ©benb.
Жо fie nőm ©bcnb bid grűf ift, bad roeiß níemanb.
(Ed ift cigcntiíd; nícfíd roeíter.
2lur: tínfd unb rcd;fd, norne unb fíntcn: ©uguft Potid; unb ©ítfoff, 

funberte non Saben noli mit ©raunfd;roeíger SUurftroaren, Vieler 
©űdiíngen, £onfurrcn3, ©ngebof, ©utód, ©liitíoncn SPcrte in ©Загсп, 
©cib unb ©3ecffcí, gauftfcf tágén unb cleftrífd;em ©ef(atn = Samtam. 
©ebeiden ©íe: road fat bagen bíe ©latufcffa? ©íe f)at 20 Gipfel unb 
8 ©a(3Í;erínge. ©íe fiat eine ©ló'glícf feit — 1:100 000 — bag 
cin grbeítdtofer ©oíbat, bér ín bér ©lá'qfonnc í;erumfpa3Íert, ftefen 
bleibt unb für 90 Pfennig ein páufieín ©pfel fauff. ©iefe ©lőglícf* 
feit fat fie.

©íe meinen, ed ift eine traurige unb geroőfntícfe (Erfcfeínung? 3cf 
bitte ©íe: cd ift erfebenb unb außerorbentiid;. ©íefed ©lűttercfen ift 
eine ftiiíc unb gafntofe ©3eit = erfíá'rung. ©íe muß (eben,- ©íe fát bocf 
roof[ ©egíe mit ifren ©cfd;á'ft,- ©íe mufj írgenbroo fcfiafeit, muß 
maud;inal effen unb muß einige giede auf ifren ©od nafen. ©ie 
©lőgííd;feít ... — Unb fie lebt írofjbem. ©ie arbeitet. ©íe (aßt nieff 
naef. ©íe lebt, roíe ein pering, ed ift ©elbforocd für ©íc, bícfed Seben, 
©íe legt if re fd;á'bígen 3roati3íg *3tpfet Sag für Sag feraud. Sroß 
©itfoff. Sroß Bieter ©űdlinge.

©lun, gut, — fagen ©ie.
©ie meinen, ed fei ein ©cfmarrtt? . . .
©lir roar ed bér ©lűf e tóért, aud ©ubapeft naef £eip3t'g 31t fommen, 

um biefe ©latufcffa зи fefen. ©ie fann einem bie Äraft 311m ©3eitcr= 
leben roicbcrgcben. Unb wenn id; uon f ier roegfafre, roerbe icf ©ie ure 
ein Autogramm bitten.

3d; fürd;te nur, ©ie fann nid)t fefreiben.
©enfen ©ie naef. Ober aud; nieft. ©3ad geft d mief an.
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,5pter í;űben unt) Da Drüben
SDort ©änöor OTärot (ЭТафЬгис! geftűtírfl)

3eß effe t'in Solfébaué.
Saé Solfébaué ift ein grofjeé ©cbá'ube in bér 3eítjcr Straße.
Sie guten Seidiger fennen cé woßl beßer, álé id).
3cß aber effe ba brinnen.
CE|Jen unb fennen fínb зше£ uerfeßiebenen Sachen.
Ser Seípjíger 23űrger fpa3terf mit feinem ©oßn unb fagt: „©fpcé, 

bice? íft baé Solféf;aué, waé uu'r Seidiger sum Süße unb ©enuße béé 
Solfcé gebaut babén.’

3cß aber, ©ott fóti cé ní<J;t geben, tocnn icß mit meinem ©oßn 
einmal ba fpa3Íeren roűrbe, bann főnnte icß ißm fagen: „©íjteé, bíef? 
íft baé Solfébaué, roo Sein'Safer brci Stonate lang Sag für Sag 
25líőf3e mit Sotfrauf, an Sonn unb Feiertagen Dtotfraul mit gebratenen 
Kartoffel gcgcffcn ßat. Sif. 2.50 pro Sag."

Unb (afjt micß fagen:. bie Älöfje fínb im SMfébaué feßr gut, baé 
fRotfraut bireft pifant, unb bie gebratene &artoffel иогзйдПф!

Unb bie Scute, bie bort effen, ftilt, gut сгзодеп, arm unb intelligent. 
! (Einmal ging id) aber tn'é tyftoria 311m Stittageßen.

Sort ßab id) 50 Starf be3aß(f.
Qlllcrbíngé oßne ©etränfe.
Sine f(eine, alte tpumar aß icß unb ein Stenu.
2llé icf) eine Stunbe.bort war, bann würbe cé mir übet.
Siebt uon bem 5pumar.
©oiibcrn uon allen ben Seufcn, bie in Seip3t'g Spurnar eßen.
Unb ein wenig: uon allenSeutcn, bie 3ur3cit in bcr2Delt Spumar eßen.
Sic, Sperr ■ßolt^cifommlßar: machen Sie einmal ein ©cßieber= 

ra33ia im Sftorial
Unb nießt ín ben S)aup(baßnßof=2Dariefci[cn 3- Älaße, wo bie 

(umpigen, ocrßungcrfcnEigarctten=©cßiebcr waßrenb bcrSacßf feßlafen.
Sé ift feßr cinfaeß, fo ein ©cßieber=9?a33ia im Sftoria. ©ie geßen 

ßin unb einen feben Stcnfcß, bér uor bem 25 Stf. Stenn noeß ein ^)umar 
álé leicßte Sorfpeife für 15 StP. beftcllt, ben uerßaften ©ie.

©ie werben feßöne Srfolg ßaben. Probieren ©ie nur.
Unb ©ie főimen gleicß einige ©ítícn=Poíí3eí=3ettel mitneßmen unb 

3wifcßen bie Samen bort uerteilen. ©cnicren ©ie fieß nießt. ©апз rußig.
Saé ift aber noeß alléé nießt ber rießtige ©runb, warum icß baé 

Offforia uermeibe.
3cß will cé 3ßnen anoertrauen:

4 Sie Senfe, bie bort effen, feßmaßen дапз füreßterfieß.
Sie ©eßieber feßmaßen ein Äon3ert -gufammen jeben Stittag (m 

Qffton'a.
- Saé faun icß nießt auößalten. Sann geße ieß fieber зигйсР (n'é 

Solfébaué.
Sort főimen bie Seute wenígftené anftanbig eßen.

.: Unb beneßmen fieß ftill unb befeßeiben.
Sin alter Qlrbciter bei meiner Sifcß lieft feßon ben britten Sionaf 

Scnan'é „Saé Seben 3<ßu.' Sr ßält jeßt ungefäßr bei ber 20. ©eite. 
2lbcr er lieft cé.

Sabci ißt er Spaferflocfen ©uppe.
3m Sftoria freßen bie Seute pumar unb tefen ben ,3unggefellen .
2Denn man fo naeßbenft.
Sa, laßen wir eé ...



5

SDer S)aíaií£oma
Шоп ©ánbоt 9Лárni

/<£in Зпдгт'еиг erzählte mir in bér Jjeííigcn 9íací>t bed 3af;red 19ff, 
Vikiit SBefífaten^ ín einer 83ar: ,,©ie Fennen vielleicht mein liebeo
flibct, Fennen ed ficíjerlící) vont jporcwSogen. ЗФ Í>a6e bort fünf 
unvergeßliche 3aí;re uericbt, on bér cbincfifcben ©renje. jpabe 5Baffer= 
leitungcii gebaut unb bin bed außcrorbcutlicbcn ©lücFd teilhaftig geworben, 
bei einer Slclegcnbeit bein Salai Santa vorgcflcllt 311 werben/' 3n 
feiner ©tinimé (ag ctwad S3e(ef)rcnbcti. „ШЗспп bér Santa ftirbt, 3iсl)cn 
bie фпсЦсг ind Sanb fjinaud unb finbcit mit emfigent ©neben auf ein 
göttlicbed cinen ©angling; bird ifi ber neue Santa. Sad .ftitib
wirb nacb ben Siegeln eined vicliotifcnbjiibrigen S^iebungdprcgrammd 
erlogen; cd wirb Fafiríert, lenti Sprachen unb ©eograpbic unb barf 
fielt blofj non gennffen buftenben .Krautern ttá'bren; mit jiuatijig ЗаЬгси 
ifi ed bann ein unenblicb verfeiuerted SLBefen, übernimmt fein Qinit, 
tuirb áld ©ott unb .König uerebrt, f;idt. Fircbliebe unb tueltlicbe 
SJiacbt in P'aänbcit. Qlußerbcm tuerben feine SpFreincnte gegcffcit." Sr 
bif; bad Snbe einer -3igarre ab. „Sie Sjrfremente — bic, tucil er fiel) nur 
oon gctuiffeit buftenben flflat^ett näbrt, einen angenebmen SIcfcbntacF 
babén — tuie ©ebnepfenbreef, btitfen nur uon beit ßfriefteru unb Slbcligcn, 
ben priuiligierten Klaffen, genoffen tuerben; benn jebc feiner gunftionett 
ifi- heilig, unb beimmel) auch biefe: unb fo tuerben fie benn gefannnclt, 
an einem befiimntten großen gcß Fominen bie ©roßen bed Sanbcd 311= 
fammcit unb erhalten unter ’feierlichen Zeremonien einen Söiffen." Sr 
ficcFte bic Zigarre in beit SJiunb, brebte fie jiuifcljen ben Sippen, bantit 
fie feucht tuerbe, uttb naf>m aus ber 2mfc(;c ein ©treicbbolj. -,,©o ging 
bied feit Sabrtaufcnben, bid 311111 grübling cd ЗаЬгеб 19ff. Sa jcbocl;, 
vielleicht unter beut Sinflufj ber ruffifeben Srcigniffe, bie ihre SDcdcit 
bid hierf;er fanbten, entflaub unter üibctd Igimbert SDtillionen Sin-* 
ivohnern eine felifante 23emcgting, eine Unruhe, id; Fönnte fagen 
Revolution. Ser gegenwärtige SalaüSama ifl ein vierunbjivanjigjäbriger, 
blaffer, junger 5)?ann uott ettropäifeber 33ilbung; unb feine Untertanen, bie 
vielen, vielen SJiillionen mongolifcber 3äger unb Jpirten, forberten, baß bei 
bem großen geft bed ©taated nicht bloß bic SWitgliebcr ber privilegierten 
.Klaffen, fonbern. and; bie gewählten Vertreter bed Solfed einen iöiffcn 

■ vom geheiligten Kot beFommen mögen. Sie 'f'rieiicr unb Qlbefigcn, bie 
if;r [jöchfied фпойсд gefäf;rbet fat;en, fcbloffeit fiel; 3ufommen unb er= 
Flarten in einem einmütigen Sefrct, baß fie bicfeit SMFdwunfd; ablef;nen. 
Sad Q3olF geriet in 9(ufnii;r: Sd ivarén ГмрМК/ blutige fCage; fie 
titorbeten einanber mit Satt3en, unb viele Saufcnbe von 9)?enfd;eit Fanten 
untd Seben, ©pater wollte ich über bie weiteren Srcigniffe SrEunbigungen 
einjieben, boeb fanb ict; in Suropa lticmanb, ber barmit gewußt hätte."

Sr fiecFte fid; bie 3lílarre an, blied lange SiaucbwolFen in bie Stift 
unb febnute ihnen mit műben Qlugeit nach-
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, ©on ©ánbotSTÍátni
(Sinjigbírtc^tigtt Übttfefeung auS bem Ungatifdjen son Stefan 3- -Stein

ef;r (aut, bamit alte cd gören, nicht blofj jene, bie f;tcr auf (írben 
leben, fonbern auch bie Soten, unb аиф jene, bie поф ш’ф1 ge=

■ borén mürben, unter Sltifpantiung all meiner ©timmbänber —rufe feg: 
Зф melbe in ber ©афе bed Sobed eine befonbere Meinung an. SZBie 
. ed bid bentc- mar unb »uie ed аиф beute поф üblich ig, bad gilt nicht. 
Зф bin ein guter SSÜrger* Ьоф ifi bied bie einzige floalltc^e Sngitution, 
gegen bie t'cg protegiere. ЗФ oeriangc Slbänberutigen. Sin nened ©efetj 

. möge gebracht »»erben, — unb id) empfehle, ben roeiter unten folgenben 
©efetjentrourf je früher unb oor allen anberen ju oerhanbeln, benn er 
ift über alle Sftafjen bringenb. 9iicf)t mir, benn ich gobe biefe grage 
meinerfeitd bereitd erlebigt: »’ф mill nicht gerben. Den übrigen jeboch 
mache ich ben 23офф(ад, bag mir fürbergin nicht fterben. Sied ein= 
gellen. <id honbeit fich gier um einen »ergängnidoollen Regler, ber'feit 
Sagrtaufenben begangen roirb. 3emaub hat аиф glauben gemacht, bied 
ntüffe fo fein, ber SHenßg roerbe geboren, um nach 10, 30, 80 3ogren 
311 gerben. Sied ig bie größte Summgeit. 2Boju leben mir bann? 
Die »neigen »erbringen »fertig, fünfzig 3ogre t'hrcd Sehend in müh* 
famer 2lrbeit unb roenn fie ed foroeit gebracht hoben, bag ge geh eine 
armfelig© $ug, ein Jpaud unb ein Jjaudfäppcgen laufen unb geh in 
ber ®ufjcren=©tation=©agc jur 9tuge nieberlaffen főimen, fo trifft ge 
ber ©ф(ад. 3g bied fo in Srbnung? .Kommt enblich jur S3efinnung! 
SBentt man in geroigett Staaten bureg fojiale IBorfegrutigen unb @efet3= 
oerorbnungen ben sp'rojentfag ber ©eburten geigern faun, fo fehe ich 
nicht ein, roedgalb man nicht mit benfel6en fojialen Söorfcgrungcti unb 
©efegoerorbnungen bie ©terbegigern oerminbern Föntien foilte. S3ringt 
ein ©efefj, — bag, fagen mir, in ben ergen Sohren blog eit» geroiger 

.^rojentfat} ber ESerooguer gerben burfe. Sie SDíenfcgen holten an ge= 
roigen ©emohnheiten feg, bie in ber gamilie trabitiouell gnb unb bie 
ge bei ben ©Item gefegen. 3n ben jegn uont Sage ber Serffinbigung 
bed ©efeljed an дегефпе(еп 3agren foil blog gerben, mem befonberd 

.uiel baran liegt. 2Iber bamit fei aueg ©cglug. Ser Sob foil bureg 
©rlage ber glolijeifommigariate aid ftrafbarc Jjxmblung’ gebranbmarft 
roerben, bie mit einer fcgrocren ©clbbuge belegt roirb. Sann »»erben 
fieg bie 5)?enfcgen bad ©terben fфou uergegen lagen.

Siefed ©efeg ig. gücgg leiegt 311 Fongpieren. SWati braucht niegtd 
anbered ju tun, aid bie auf bie Steigerung ber ©eburtenpro^ente be^ug- 
negmenben ©efegartifel umgefegrt untereinanber 3U fegreiben unb an 
©teile ber „nein" überall’„ja" 31t fegen. beginnen roir "bad Seben 
bamit, bag roir überhaupt »liegt geboren roerben. Sied ig bad fiegerge. 
ЗФ, ein Sicgter, oergegere eueg, bag geg in meinem für fßigonen ein= 
gerichteten ©egirn oerlocfetibe unb prächtige Silber oon bem Sehen einer 
neuen SDlenfcggeit entfalten, bie — g)ecg unb ©cgroefel auf bie 23er= 
gangengeit f©leubernb — ben Sob leugnet unb »liegt geneigt ig, geboren 
311 roerben. Siefe SDlenfcggeit bebarf Feiner Sffliniger, bebarf Feiner 
öffentlichen Sebürfnidangalteti, bebarf Feiner ©täbte. ©ie gat Feine 
.Riagcnprobleme. 3gre ©ifenbagner greifen niematd, unb jebermann 
3ucft fröglich bie Sieg fei, roenn ber gettpreid geigt. Siefe 3Uenfcggeit 
Fatm igre Sätigfeit rugig bamit beginnen, bag ge bei» -grieben oon 
S3erfaifleö ratifiziert, Siebenbürgen an Ungarn 3urücfgibt, bad ©Ifafj an. 
Seutfcglanb. 2Bad roollt igr поф? ISefjarabien unb bad Äaplanb? , 
Sa gabt igr’d! granFreich Faun aid ©ntggcibiguiig ©übagen unb 
Stumänien ben 2)lard beFommen. ЗЛбдеп fie geg biefe ©ebiete in @0(3 
einlegen. ЗФ oerfünbe bad .Kodniod bed Ulicgtfeind. Sied ig meitied 
Sehend ©taube unb Sraum. 9ta©miftagd, roenn bie ©enne fcl^eint, 
gege icg auf ber íOlílcggrofje fpa3ieren unb |ргефе einen netten (ingei 
im ^epitaFleib an. Ser (ingei gibt mir feine ülbreffe. 2lnt näфgen' 
Sag (ифе icg ign auf. „3g 3ge bageim?" — frage icg bie jpaudroirtin. 
„gräulein 3c. ig bageim, erigiert aber »liegt" - ontroortet fie fegrog. 
©in alted SEßeib, ooller Vorurteile. „Sanfe, аиф ich niegt" —fage kg — 
„melben Sie пиф an."

^roei SWenfcgenragen, »or benen ed mich от meigen graut, roerben ■ 
in biefem Söeltfpgem felbgoergänblicg »erhungern: Sic gebammen unb 
bie Sekgenbegatter. ©d ig um fie niciit ggabe. ©ie roollten mlcg 
bereitd begeegen, obroogl icg bidger blog in einigen JeitungdartiFeln 
meinen ф1ап »orfiegtig angebeutet gäbe. 3gre Seputation fuegte nu'cg 
Forporatio in meiner ©infamfeit auf unb bot mir einen größeren Setrag 
an, roenn icg oon meinem Sorgaben Slbganb negnte. 3cg bin ein 
Sbealig, — mied bie Seufe fegrog ab. ©ie entfernten fieg roeinenb. 
©fliege oon ignen ergingen fieg in igrer 2But in lebendgefährlichen Srogungen. 
Sin £eicg>enbegatter rief, icg rotirbe bopFottiert unb niegt begraben roerben.

.6
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Зф lachte mir in bie gaug: biofj barauf marté ,id). Sine Hebamme, 
breite mit häglicher, fjeiferer Stimme,, ge merbe meinen in jef;n S3e= : 
jirFen ber Stabt im Sntgehen begriffenen jehn unehelichen Jlinbern 
núht $ur SZBelt 311 Fommen helfen. ©iefc grau - bie einzige Don ben 
Jjpebammen ber SSelt - ruerbe ich in ber neuen SZÖelt, bie nicht mehr 
lange fäumen Fann, ju meiner Slufräumfrau machen.

fOTeíne 23rüber im Seben! бфтапЕе! nW)t langer! Sie ^eit ber 
SBorte iff Dorbci, hinter unferem SiöcFen lauert bie ©efahr, bad Seben 
unferer grauen, unfercr Äinber, unfer eigenes Seben ig bebroht. Erwartet 
»on ber [Regierung Feine jjilfe: blt'cft euch um, unb if>r merbet feijen, 
bie *})olitifcr oon heute haben eS auf eueren Jjaudfrieben unb auf euer 
©lücF abgefehen, unb irreführen euch mit leeren SSÖorten! ©er Staat 
gemährt alle fünfzig ЗаГде fmchgend einem feiner föürger bie Ungerb= 
lícíjFeit. Unb mer gnb biefe Söürger? SDfcigenS gJolitiFcr, bie Sfiitglieber 
ber [Regierung felbg, bie mit mörberifchen Kriegen ober Sinfufmerlaub: 
nigen für amcríFanífchen Unfchlitt ben SJfitbürgern nach bem Seben 
trachten, geh um ben ЗВифегргеФ oon taufenb Seichen bie UngerblichFeit 
erpregen, ober fogenannte ©eiehrte, bereu [amtliche löerbienge barin 
begehen, ein neues »thermometer erfunben ju haben. ©ieS genügt тфи 

, 2Bir mollen alle ungerblid; fein. Sagt еиф nicht mit einer fo mageren 
' Äuh abfpeifen, bag if;r im SinbenFen ber Äitiber meitcrlebt. 21иф 

■ unfere ötinber gnb SSerlobtc bed ©obed, unb unfere SnFelFinber benFen 
blog alle fechö SWonate einmal an unS, menu eS an ber 3clt ig, ben 

' JBerfafjjettel beS Dom ©rogoafer geerbten Siegelringes ju erneuern, 
©laubt mir: ber дапде ©ob ig blog bie Srgnbung eines üBlinigerials 
rates, ber ben ©efegentmurf für bie Srbfchagdgeuer Fongpieren unb 
га[фег oDancieren molltc. ©iefe Sntbecfung machte ich einmal, ©ob 
über ihn! 3hr lebt unb fefjt nicht, bag an ben ©Jauern ber Raufer 
шффФаге tpiaFate hängen:

geller mann tu t r b mit 
Sob b eft raft!

Unb biefcS Urteil mirb feit DÍerggtaufenb Sahren — főméit uermag 
ich 3U entfinnen — ohne SiuSnainne pünFtlich oollgrecft. 3Bie lange 
feilen mir bieS noch bűiben? Stuf, if;r Unterbriicften! ©refen mir in 
föerbinbung mit bor Ili. 3nternationale ber g)rotoplaSmen unb rufen 
mir ge jum SBeltgrciF auf! Empfanget nicht! Sagen mir unS nicht 

. empfangen! SciDogner ber Slrmenfünberhäufer, in unüberfehbar langem 
, jlug, bie Jjijmne eines neuen SebenS auf ben Sippen, 311 bem langfamen 
©aFt beS 9h'cf;fS аиб[фгеВепЬ, fo marfchieren mir über bie irbifchen 
g)fabe borfhin jurücf, moher mir geFommen finb.

©lir möge niemanb fagen, ich folle bad ©laut halten. ©ie Saфe 
Poget пп'ф meine Jpaut: ich fcfimebe in gänbiger Sebenögefahr, feitbem 
ich lebe.' Sied halten meine ©croen nicht aus. Srmartet oon mir 
Feine grogén Schöpfungen, benn ich >ueig ja nicht, ob mir nicht mährenb 
beS Schreibend meines [Romanes, ben ich auf breigig S3ogen plane unb 

:bei bem ich bereits für [ефдс’д ЗЗодеп einen ÍBorfchug aufgenommen 
' habe, in ber -glitte ber Dierjehnten Seite bie geber für emig aus ber 
-műben Jpanb fällt? Schon biefer ©ebanFe allein beucht mich fmxhtbor. 
/•Grin eroigeSScätfel ig mir jebeS ©erW)tSurteilmit ^räFlugofrig. g)räf(ugD?-
■ grig? 2BaS für Spiele finb bieS? 3BaS für Spiele treiben mir alle,
: anberthalb ©lilliarben, fef)l:egen miteinanber ©efchäfte ab, hegelien im
■ grühling bie gelber, ob [фон niemanb Don und — mit 2tuSnabme ber 
• ©Jitglieber ber ganjöfifchen SlFabemie unb anberer ähnlicher 3ngitutc —
i mit ©emigheit meig, ob man ihm Don biefer grüfgingSfaat im Sommer • 
1 noch SSrot baefen mirb. SBetin man meniggené etrcaS SSegimmteS 

»eigen Fönnte. SÖenn in ben Einrichtungen ein Stpgem märe, man 
genau mügte, in biefem 3ahr girbt bie 58iSmarcf=Strage aus, in fünf: 
unbbreigig ЗаГдеп Fommt an meine Sfrage bie [Reihe: man Fönnte 
etroad anfangen. ©?an mürbe im 34. 3aí;r rafch and anbere Snbc ber 
Stabt überfiebclti. 3n ben fgitungen mürben Slnnoneen erfcljeinen: 
„Sin möbliertes jjimmer im IV. ffiejirF an einen foliben Eerm ju Der: 
mieten. Separater Síngang Dom ©reppenhaufc, Sterbegig uaef; 28 3а1деп/' 
— ©Iber fo? ЗФ gel) sí”/ unb am anbern ©ад‘gerbe ich an einer 
gleifchsergiftung. 0ber menu man juminbeg auch ben ©ob neun 
©lonate güher mügte, mie bie ©eburt. ©er ©atte nähert geh mit 
gehcimniöDolIem Säcgeln feiner grau unb flügcrt ihr bad füge ©cheimnid 
ind ©hr: nach neun ©Jonafen merben mir um eines meniger fein. 
3ßenn eS eine behörbliche Eontrollgelle gäbe, то allmöchentlich bad 
ftjgematifche ©omendDerjeichniS ber in ber nächgen ©Boche Stcrbenben



a
audgeljängt mürbe. SSenn bt'c 5)ienfd;cn in alphabetischer 9ieif;cnfolgc 
fliirben. 3d; jum Seifpiel heifjc Szárai. 2Bütbe meinen tarnen 
fofort nuf 3^rűí mabjarifieren. Sind ^niriotidmud. Sod; gibt ed in 
ber SBerbeentng Fein St;fkm, Feine ©cred;figFcit, Fein richtiges SOiag, — 
bcr Hob i;at ed auf unfere Qiafen abgefef;en, fd;(ägt ben nieber, ber 
gerabe feinen 23eifa(l finbet. 3d; bin ein ^f^iiifter. 2БШ Drbnung, 
ja fogar Spflem.

2Bill (eben. *

Seben mid icí>: liebe bad Seben mit einem FRaufd;, bafj bied fd;on 
ungefunb ifi. SBürbe 311m Selbfbnörber, »renn icf> nicht leben bürfte. 
3d; lebte in feiten, ba jebe ruhige 9)?ínute ebenfo íí;r Qígío hatte, mié 
bad fOfetallgelb. 3d; mürbe meiftend mit papier begaíglt unb fd;rieb 
bad papier rafcb coll. 3d; liebe bad Seben, habe für ailed, mad fid; 
bemegt unb roorin 23lut Freifi, ein F;eifKö, tauteö 3a. 3d; fal; 9?!enfd;en, 
acht Stüch in einem -Simmer, bie blínb marén unb meber güfje nod; 
J?änbe hotten. Sie ein Siumpf »raren, ein .Kopf. Siefe 9)?enfd;en 
hielt ber Staat in einem butiFlen ^imitier. 3d; fah fte SWittogd, ba 
fte gefüttert mürben, — unb rocnn id; mitunter in meinem ©tauben 
fchmanFenb mürbe, fällt mir bad gierige Schlürfen unb Sd;maf3en ein, 
mit bem biefe ad;t Siümpfe unb Jlöpfe bie Suppe oerfd;langen, fich 
nährten, um am Seben 31» bleiben. 3d; fal; einen 3meiunb3man3ig: 
jährigen 3üngling, beut ein Srptofromittcl im Sienfle für f;bherc 
militärifd;e Sntereffen bad 2Tugenlid;t oerlöfd;t hatte. Sa id; if;n auf; 
fuchte unb ihm ffumm gegenliberfafj, fagte er bied:„Su, f;ier iff eine 
Sonette, blonbe Pflegerin, ca. hunbertoiergig ^funb, дапз »nein gall,

• bad befte 2Beib,'roeifjt Su."-------„3ch roeifj" — fagte id;. — Unb
fcitf;er mcifj ich ed immer. 3d; lag auf ber Hreppe eined Jjoteld
3»rifd;en fütrf^ig SDJenfchen, hinter 9}?afd;inengeroehren, martete auf 
©cnbarmcnbajDnette unb roufjte. glol; bei einem SSrücFenFopf gebucht 
unb tüinfelnö mit 3roeitaufcnb gebuchten unb roinfelnben 2Uenfd;en oor 
^olyiftcnfugeín unb roufjte. 3Bctf; ed fegt bereite fef;r gut. Unb ed
intereffiert mich QUCh nicf;tö anbered. 3d; lefe nicht mehr unb fd;reibe 
blofj becd/alb, um leben 311 Főimen. 3eben SlugcnblírÜ feiere id; bad 
Seben. ЗВепп bie Sonne fd;eint, l;abc id; bad ©efüf;í, id; müfjte 
einen graef akiében, benn es ifi ein geht auf ber 3Belt. 3n Uniform 
geroanbete Sfteg'er feboffen aud Siepetiergeroehren auf eine ЗВепде, in ber 
auch id; mid; bcfanb,unb ich fuchte in meinen Sprad;erinnerungen nad;9Fegcr 
morfén, um ihnen 3urufen 311 Formen: ihr roifjt ec? nid;f, id; jebod; roeifj cd.

Seit 3al;rcn lebe id; mie ein Jpanbeldreifenber, ber ffatt in Hófehérig 
tüd;crn in Seben reift. 3d; oermag nid;td anbered 311 tun. Grutfinne 
mid; bcr Stifte ber Stuben, um bie abenblid;e 23e(eud;lung bed SWcered. 
einer 3Bolfduu(ci;blüte. eined 3Befcnd, an bem ein S3ifj 311 fehen mar. 
3n 3Bicn regnete ed einmal. Unb in jSürící; fcf;ien einmal bie Sonne, 
ein FWenfd; fagte- einmal: „3et;t befauf id; mici; mie ein фагарКие"— 
unb er befoff fiel; mie ein фагар1шс. einmal »oeintc meine FKutter. 
einmal gemann id; fechdtaufenb'fronen im Jíartenípiel. einmal (eud;tefe 
in Söafel ein jpotclfenfter mit rocifjcn SSorbängcn mie auf ber 23ül;ne. 
ein junger QU/jt fagte mir einmal: „Su bifl ein oerFommener, nuglofer 
Stienfcl;, reirft ed nie im Seben 311 ctmad bringen." 3d; habe bereitd 
mit 3»oan3igtaufenb 5)?enfcben gefprodjbn. 3eber hatte einen anberen 
©eruci), mancher oon il;nen bie @erool;nheit, bafj er einen beim Sprechen 
am StocFFnopf pachte unb biefeu brebte. $Kancf;er fprad; englifd;, 
mancher Scutfcb, mancher Ungarifd;. 3d; fai; im 3'rfud einen FWenfchen, 
bcr mit ben güfjcn afj. 3d; raerbe immer trunfener,— biefer Dtaufdj 
mill nicht auff;ören; menu cd regnet, liege id; auf bem Sioan unb 
rauche З'дагеКеп, fd;eint bie Sonne, fo fetje id; mid; auf bie Herraffe 
cined @üféd, ftreche bie 23cine aud unb fchiebe meinen Jjput na cf; hinten. 
3Ber Fann fid; bied abgemöfmen? 3d; nicf;t. FDieinetrocgen möge fid; 
nienmnb Jtopffchmcrgen machen, id; fehe jefcen gerne unb gal;lc. ber 
fWenfchhcit einen |'с!;тагзеп Jlaffee. 3d; möchte nur nicht gcflört merben.

■ 3Bitl oon nícmanb etroad. greuc mid;, bafj ich lebe.

t

Sftcine SOhutter unb ich, mir oerlad;ten fletd ben Hob. 3Bir beibe, 
- ineine Shutter unb ich, maren cd, bie einanber hinter bem Stücfen 
; anbercr 3uläc(;elten, rocnn auf ben Hob bie Siebe Farn. Und imponierte 

er nicht unb befag für und Feine ©ültigfeit. 3um «rfUnmat begannen 
mir über ben Hob laut 3U lachen, ba ber arme jparfagf;»; flarb. Ser 

■; arme jporfaght; flarb an ^ergoerfettung. 2ltn borgen rafierte er noch, 
\mittagd aber mar er bereits tot. So ifl bad Seben, fogén bie Sichter, 
vHeufel! 9tur bcr Hob iff fo. Ser arme J?arfagl;i; rafierte in feinem 
■ Sahen auf bem gran3=SeaF:tpia§ morgend nocl; meinen ©rofjoater,' unb 
/mittags mar er bereitd eine geroofebene, fette, alte Seiche. SnnE bem 

alten penfionierten SKittmeifler, £>nfe! ЗЗадпег, ber mit und in einem
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Jpauö rooljnte mib an biefem löormiftag mit meiner fuíufíer über 
írgenbeíne poliíífchc grage ín (Streit geraten mar! Äeiner Don beiben 
rooílte .nachgeben, — ingmifeí^en aber Farn mein ©rogoater beim unb 
fagte erfebüttert: „Jpabt ibr eö gebürt? Der arme Jparfagf»; ifi ge= 
fiorbett . . . !" — „Sr ifi gefiorben? . . /' — fragte meine 9)iutter, 
roinfte aber babéi binroeg über ben .Kopf beö Dnfcl ÜBagner, beö 
penfionierten SRittmeifierö, bie Debatte fei besfjalb, meil ber arme äparfagbh 
gefiorben ifi, bei meitem noch nicht erlebigt, DnFel 2liagncr möge ja 
nicht glauben,—bag er recht babe. Dieö reíjte mid; ju lautem Sachen, - 
benn еб mar lächerlich, um mie Dieleö fiärfer baö Seben aid ber Sob 
ifi. SOíeín ©rogoater gebaute'mid; empört an unb berrfd;te mich an:

,Sö t’fi fcf;on lange her, bag bu ein paar auf6 ©efäg befommen baft, 
id; möchte miffen, máé еб barüber $u lachen gibt, bag ber arme, gute 
jjarfagbb gefiorben ifi; börfi bu, SWargit, biefer íöengcl ifi feljön gan^ 
Dcrmilbert, I;alte bie -3üget etmaö firaffer" — unb er fieefte fiel; bie 
©erüiette hinter ben fragen unb begann bie ©uppe ju fcljlürfen, mit 
prachtuollem 21ppetit. — „Der arme Jparfagbh . . — brummte mein
©rogoaler tmehmalö unb löffelte bie ©uppe. Da lächelten mir einanber 
ju, meine SDiutter unb ich. Unb bann folgten 3af;re unb fiel6 fiarb irgenbmo 
ein jparfaghp, unb bie Überbringer ber 9tacf;rid;t löffelten meiter bie ©uppe, 
unb mich fcfjmer^te oor Derbaltenem Sachen ber fülagen. 3d; glaubte níemalé, 
bag jjarfagbb gefiorben fei. Unb bieö lägt fiel; auch nicht glauben.

//

SJlati fagte uon Jjarfaglji;, er fei eincö natürlichen Siobeö gefiorben. 
3ch glaube nicht, bag Jjarfagbh tatfächlich gefiorben fei, rcenn er aber 
bennoclj gefiorben fein füllte, eincö glaube ich gan^ befiimmt nicht: 
nämlich, bag er eineö natürlichen £obeö gefiorben fei. ©o etmaö gibt 
еб nicht. SOfich beuebt ber £ob nid;t natürlich. 3d; fcf;e nichtö Ülutürlicheö 
an ihm. ÜJatürlich ifi, bag man lebt. 2Шеб anbere ifl rol;c ©eroalt 
unb SRaubmorb. Die SHenfcben f;aben gute SBorte. 2Birb jemanb 
umfiänblich unb mit langer фгодеЬиг, nach Dorbcriger, richterlicher 2(m 
Fünbigung, mit Dorauö befiimmten FWitteln gehängt, fo fiirbt er eineö 
unnatürlichen Xobeö. Seber meig genau, in meldjer fPlinute, meldjen 
füagcö, mccbalb unb auf mclche 2lrt biefer fOtenfd; aufgehängt roirb, 
unb tro(3öem: eö ifi, beucht allen, unnatürlich. Unb ein ftob biefer 2lrt 
roirb oeraebtet. IZBenn ober jemanb in einer .fpoci;,5eit6nad;t, inmitten 
beö Siebedringenö unb beö neueingerichteten bürgerlichen ©cblnfpinmerö, 
ba ber Öler! an alleö benFt, nur gerabe an ben fCob nicht, oom ©d;(ag 
getroffen roirb, fo ifl bieö natürlich. Daö ifl 311111 nerrüeft roerben. 
Sin ©cbroeinófotclctt jeboef;, bei bem man annimmt, bag bírod; natürlichen 
£ob auö bem ©d;roein ein ülotelctt geroorben ifl, roirb mit bem Seltner 
jurücfgefchicft, man lagt ben 23efi(3er rufen unb macht if;m einen ©Fanbal, 
roeil bei einem ©d;roein ber natürliche f£ob nid)t gilt. 3d; möchte 
aud; ber fWenfdjen roegen ben S3efif3er rufen laffen unb il;m einen 
©Fanbal machen. 2Bo ifl ber 23efif3er? 2Baö tfl beim baö für ein 
Sofal? 23on morgen ab gef; ich in ben „Supiter" effen.

'£ob. %ob. f£ob. Jpabe ich grogé 2Ingft? ©ehr grogé, föor bem 
£ob? 3d; fürchte oielmehr ben ©chmerj. Denn - (uuroeg über jeben 
Jparfaghy unb jebeö Sad;en — jebc 5£obc6nac(;rid;t, bie mir roirb, bringt 
aud; einen ftropfen ©chnicr^ mit fiel;, ber ebenfo munbet, roie bet erfle 
©d;(ucF eincö fef;r bitteren ©eträufö. 2Beim fei;on ber £ob Qlnbercr 
bermageti fdjmerjt, roie fef;r roirb erft ber meine fcljmerjen? 21n 
2Inäflf;epe glaube id; nicht. 21ud; an fO?orpf;ium nicht, aud; an ÄoFain nicht. 
21иф an ben fchmerjlofen £ob nicht. 21ud; anö 3enfeitö nicht, ©taube roeber 
au bie ^lölle, nod; an ben Jpimmel, noch an bie heilige DreifaltigFeit.

3d; glaube an baö Seben.
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Schach
Von Sándor Máraí, Frankfurt a. M.

eiß ist am Zug: die beiden Jahre haben die Erwartung ge
rechtfertigt. Das Recht der Revolution, die Handgranate, 

ist nicht das Ideal. In jedem neuen Kampf ist es allenfalls gut, die 
Bauern vorzuscbicken. Man kann nicht wissen. Die Bodenreform 

ens nicht 
Juden

ist leider wegen des hohen К 
lösbar. Die Sozialisierung der Großbetrieb 
sind, sei s in Gottes Namen.

des holländischen Guld
ofern die Besitzer

urses
e, s

Paul Sch warz betrugt, rochiert, verschiebt die alteren
: man kann heute von seinem 

Er kauft polnische Mark und österreichische 
vier, die Wogen schlagen mit tiefem Rauschen 

seinem Kopf zusammen. Als letzte Eloffnung bleibt ihm die 
lotterie und die Weltrevolution -— als Ideal.

Points der 
fixenDienstjahre, doch ist all 

Gehalt nicht leben.
gebliches ver

Kronen, verkauft das Klavi 
über
Kla lsen

Liselotte Weil? schließt im Kino die Augen. Das Leben ist trotz
dem schon. Man braucht dazu ein Paar Florstrumpfe, ein Paar Lack
schuhe mit Spangen, ein. gutes Kostüm und ei 
kennt einen Drogisten, der binnen Zwei Tagen Hände 
Das Mundwasser ist wohl teuer, doch spielen bei entscheidenden 
Schritten des Leb

einen glatten Hut. Sie 
weiß macht.

ens derartige Ausgaben keine 
Augen. Auf der Leinwand beugt sieb die schwarze Damonin über 
den Kopf des Bankiers. Überschrift: »Auch ich hm ein Kind des 
Volkes. Mein Vat

Rolle. Sie öffnet die

der Konjunktur erschlagen, meine 
arne. Ich leugne ' 

en wir nach St. Mont

de voner wur
Mutter blieb hinter dem Schützengraben an der M 
es nicht, ich liebe dich. Morgen fahr

Liselotte Weiß bereitet sich für einen entscheidenden Zug vor.
zu essen, sondern ins Dampf-

z.«

Sie beschließt, morgen nicht zu Mittag 
bad zu gehen und zu baden.

warz tragt das Schweizer 
e englische Zigarette ine Versatzamt. .

Der Zug der schwarzen Damonin ist gelungen. Die Lagespension 
im Souvretta H

Paul Sch Visum seines Passes und eine
zerdrückt

betragt 60 Franken. Der Bankier sinkt erschöpft 
amomn liebäugelt mit Scheidemann. In 

der Nahe ist auch sin schlichter italienischer Prinz, doch bildet der 
die letzte Chance, denn Lire,

oure
der Reihe. Schwarze Daaus

das ist schon Liebe.
Die Ti urme erhoben das Sta 

A.-G. laßt ihre schwarzen Fi 
Produktions-A.-G. m. b. H.

\^/eißer König macht einen Ausflug. Unüberlegter Zug. Weißer 
König kehrt schleunigst auf seinen Platz zuruck. Gibt dem Chauffeur 
100 Franken Trinkgeld. Weißer König wird 
des Internationalen Cbauffeurklubs gewählt.

mmkapital, und die Kriegs-Produktions- 
ntafeln weiß streichen. Friedens-rme

Ehrenpräsidentenzum

Weiße Königin laßt lh 
erteilen. Man ka

ren Kindern ungarischen Sprachunterricht 
nn noch ..immer nicht wissen.

Liselotte Weiß lernt Fox-Trott. Mundwasser hat sie sich noch
keines gekauft, doch sind ihre Hände bereits weiß.

am Zug. Die beiden Jabre haben die Erwartung 
ion. die Handgranate, ist nicht 

werdet allenfalls ihr

Schwarz ist
gerechtfertigt. Das Recht der Revoluti 
das Ideal. Seht ihr, Bauern, in jedem Kampf 

'vorgeschickt. Dieser Kampf wird der letzte sein, vorwärts, Bauern. 
Regierungen dringen vor, Regierungen treten zuruck. Ebert bleibt. 
Läufer laufen aus, Läufer laufen zuruck. Der erste Mai ist 

gangen, Briands Stellung ist unerschuttert. Briand bleibt.

warz verkauft den Versatzzettel, den er über das Schweizer 
Visum und die englische Zigarette erhalten hat.

Liselotte Weiß ist Vortanzerin im Vergnugungslokal »Das Leben 
ist ein Wal

ver-

Paul Sch

zer.« Sie hat schon Floretrumpfe, Lackschuhe mit Spangen, 
ein gutes Kostüm und einen glatten Hut. Ihre Flande sind bereits 

wasser hat sie sich noch immer nicht gekauft.
Die Turme erhöhen ihr Stammkapital nicht mehr. Ist die Um

satzsteuer denn nicht hoch genug 1
Paul Schwarz bricht auf der Straße, ohne ein Wort, Verhungert

iß. Mundwe

zusamirien.
Neben der Tafel liegen einige an Erschöpfung ver 
Schustermatt.

blichene В auern.
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Die 2Uűí;rfacicdn.
£3on S.nrtbcr Sinrct.
Sit? hem rmrnrfdj-n SinnuiTript über

tragen ООП S.cftlU Q. it I e i n.

ЗФ merbe orfirebt [ein, bn-5 Benine, me? itT> tan ber 2?ctjr j 
fagcrin rocifi. frei Don jeber Siterntur ju crgüijicn:

'Зле SBafjtfngcrir. tnc'jntc in Sreg, in einer Sebengaffe be?; 
ibrabiefjin. ffiieine Skfanuten mncíiten mir!) auf fie aufmciiiaui i 
iagenb, baf gcgcmoörtig nufer Stnrlofc Rrcuee fie in ©uropa ber 
cn-.inc 3)ссп[ф fei, ber über myfiijclje Sir.ge mit einer ßcmiffcn 
Siaiuiiät ju fyveejen oermag.

Sr§ ©Kfeijen, in bem bie SiJa!jrfngirln ino^nte, Bar unter 
dfuboif erbaut Bőrben; möíjrcnb ber Síícgicnmg hiefe? inpmrigen 
SpabSburger? be! XV4. ft.ifjrf’unbert?. ber Ser ben Slnatsfnrgcr. 
mit mnijuimniger 5iur.fi in bie Seit be! £>:abfci)in ju feinen Übren 
unb Sflcbimiflcn fiüdiictc Sa! ©tifS'ea ift jiusnrfg Sieter lang 
linb jmei Sieter breit ©3 ftcf)"n in it)rn jefjn .f'nnfcr SrV! cim 
Seine ein SpicIbauS: erbeut c!S Su{""! eine! itaiier! unb Starren.

5n biefen Käufern roobnten bit ?!fciyinrrftcn, bie biefe freimütig 
gtmäb'tc ©efnnncnfdjaft nidjl DeriaiTen burf cn, etje fie ben Stein; 
ber Steifen gcfuubcn. Unb fo ОегЬгафЬе ^icr matuber eine .геф: 
geraume Seit.

Sie fSűnfer bérben jeM ge"cn ©ntree gcicigt. Sie S!a§T- 
fagcrin bebr^nt be! boríefjte ©tiif’djenbauS. Sie Heine Sür ift 
ion einer Sdjjlingpflange umranli. ban gelben unb
roten Sternblumen sieb! fei) eine bűnné ©icä'.efc! mit gclbciten 
tDucpftabrn baí;in. Sert: .Mvi-.me de Thibe."

Sie S-aijifngcrin füf.rte midi mit einer ©ererbe in bie S3M}* 
ining Qn eine müirigc Stube, bie cor Sofgopfropftbeit fcprcatj 
mar; fie miniie mir, idi möge mid; fci.cn. Sín ben SEenben Itbrcn, 
[lülige nub fd)ícd;te Siübcr. cn?gcüop[te SBögel, bcbmifcfje ©ícfet 
nnb Ecrfcbicbcntiiiber Sf-fuubct. Sartmícr ein éjauSfcgen: »©in 
ligír! veim mit [cinem Síiében ifi ein -Stud itarabic!.'

Sic 23n!);frgcrin: eine [огрпГсгЛс grau, mcit über Ыс Sündig: 
au! bem Beigen, feiten, frfnmiffiigen ©rfiebt g'äu-cn jmei bep 
ftíriuoíK-ite, Billige, {feine •Sd;.mcir.5ci;.~,en: bie in biden fSüffies 
паф oben gefünuiüe fperfiue Ijängt in tiniben Soden in iijre 
•a-lirnc: in frbuinr-cm ©nuanb, mit gcforcijtcn Seinen, {фва 
unb birf faf; fe bn. role eine bárodé? ©eficimr.iS,

í'int.T Ujr an brr JT-anb íbc: cuígcfioP'tc üsufer. mit taten 
GIpST'gen it:ib eine SbnPJ) ciuiguiopfrc biefe. mcift Stattet.

Sie 5FcVcccrin trr-fcljte mit ffit-rn Гиг.г’п Beigen Ringern 
fenafam bie STarPn .Sic вйп'ф’п gbr Sduafai ;,u etfaTjrtn. Sie 
fnb im Ле’.ф'я bt? SU'rr! g'boren. fibre Srrgang^nócit ift fin* 
fírt, reidjen Si: fjóre Scub ;;:r, bie Sünlcíqeii beginnt йф дп 
flüren."-^

Siefs'23r-r'e fyrrri fe По’.ГТгггг'п ir.onorrn, midi n?őt einmal 
anfiíicítnb, mic eine SUcfcOine, irgcnbmaíjin in eine ©de ba Stube 
fnrrnb.

Sie rnftm meine £enb in iijre mcicyf, fette f>ar.b unb Ъе» 
fT.-rídrfc fi rrfircüi .Sie Pub einer bon ber. fKiSionert. £aS. 
nrc:;[dii:.'ú: Seben ifi ro:s eine dunr, blüM unb beim eilt; ba* 
CfC'n ift nitfi'3 ?.u tun ‘

©men Síitflcr.bPtí fdjaute fe mir :n? ©icfd.'t 
»Si' itbaucr. mernem Soí;n ungíaub'irh cbnlicii' — [egte f.s, 

unb ibre Stimme fiiílsc fd) mit Seien.
SSir fciiiyienen. Sonn erteftte bie 23.’.'г’аг/rin aoermai? meine 

Г'спЬ*. picii bin bic ÜB’.imc eine? ?iystij:f:r5 22iг flatten in fretin 
ein ©e'cüäft S4ein Sóin mar Scutuanf bei ben 27. Sagem, fift 
Ь-j Sabac nefeiien, поф 1014. SJIctn So:;n mar сёпипЬдвспдгд
obfre . . .*

©ntfcfi Ь'тегПе idr bei; ibre i>anb mit ber meinen fyiele. fie 
mrt üjr:n bi-ien. lod.dicr. Ringern umfeffe unb frrcidjie. .Rbte 
'.'innen itnb ?Гч lüiiiui ..." — bereu n fie yon neuem. f;iü. Sibcr 
bic- meine üJiail: cn Siefc bc! ©cf.d;t5 mc: ftarr unb brücftt 
'.liciVS au?. 1

Sann уТГ'ЬПф, in bem monoiemeit Son Oen bomin: ,S:5ea 
bent eine braune Rrcu. Sic roerbrn einen Cricf bcíommen. bet 
©cib b-bcutct. 'Sit roerben lange Icbcru Sb: Seben aitb [ф5а 
fein, reicl) unb ab'dlid).'

Sann lief fe meine fvtr.b Io? Sie iebnte fd) im Se~ei jptriief, , 
tfjr тпфНдсг S3u[cn bebte Iangfcm, fe begann (UH, feft IautloJ 1 
?,u mcuicn.

Snfi percbe, ben Sr'и an bie Sktr.b gelernt, д»!.?фт bie Bei« 
b'n ©ulen unb bit Scart er; au! ibren toinjigen Sogen tolltca J 
ticine Sräncn bc? rrofe ©rfdi bereb '

Sun it>ar fc [eins fukbriegeun megr: tocr aut rmá eine die/ 
цели. Me meint. , - •< - --#4
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, Sra?C3 toar fic gefallen, toeil tocíjrer.b ter BorpeDur.g' eine 
©aireruít: gefnirjcft fette. ©ii fugte, toer.r^ «me Sorsúié 
xrtirfái, fällt jeher hinunter, ©te toxrt m3 ©qiiaí gelomrnen, 
to irt Bon ber Jcrcníctvícpe unterftüfet, Ьс-ф I<mn (te cuf3 ©tapeg 

, r.k már gttxüti, cítocá in üjrem Slötxz jci geriffen. fte шире 
; y.q cinen emberen Seruf рефел. „3q nitg т;ф fait Ьигф» 
t beipen," — fegte (te fcbticói- ©оф (inb ér;re ü&tiggcbliebenen 

gäljnc' gut unb toir teoDen goffer., baß fw ftdj burdjceigen tocrbe. 
f Sín unb für Пф ifi taron, tocS bie bőm Srapcj pc ja Репс 
i‘ícűnfríenn ergäfttc, nicpíS 3rrt<tocf[aiite§. 3n‘e:eparrt ifi (сЬзф,
; to i c pe eS crjőfíte. ©iefe junge Same toar irgenbtoo irt ipoícn 
geboren,- fcfaf; feine fanig"reifíiqen Gíterít, toar mit ginéi 3af-'

, rcn bon cinem Sirfug'паф ©ütemerifn mitgenommen tocrrbcn,
• mit bt er QaíjrcTt nacf; ífranfre; ф gelangt, mit (ефЗ Зсфтсп паф
• ©cfcttíanb, .mit. аф( Зсргел паф 3taí'en, mit jefn Rainen
irtaq ©eutfcfiniib, mit ЗсЬтсп паф_ JRufpcnb. ■ (Rad) tiefer
cctoiffcrmagen .betoegkn Hinipcit tc-ar im SHter bon gtoangig 

; "Зорге:: biefe Seme itt Hőin bort Srapcg gefallen uub to at eines 
'cócnbs 511 mir in jjronffurt inS Gafé géfommen unb fiat bon 
: mir ein Seintoanbtajőeutui^ in "einer pfantaftiftfen S-ргсфг ber» 
i taugt, bereu erftcs SÜ-or: eugfipf, b.riiteS frantöfifq, fünftes 
beutfd; toar, uttb toerm гф niqt irre, becubete fie bin 0a*; mit : 
fpenifq. ' . I

Sieje Same reife i<$ mit ЯпЬаф! in meine Erinnerungen 
ein. SJiit Slnbacft uttb ber Geioftj’uqt ber S-eruf igung. ?iie- : 
marti möge mir jemctS г.оф ben GIcnb fqteiöen unb ersöfíen. ' 
\г-щ [cg егпеЗ aoenbs in einem Gafc ritte grau,.bit feine 22äfqc 
fette, fein Gklb fa tie, feine SSofjnung, uiqt3 ju epeit, bit lein 

I SSaíerícni ■ mti) bie feine ÜJc u í i e x f p г а ф e főtte — einen 
j ERenfcfen, bcx bor Sfrmirt глф; SJluge gefimben falte, рф cn 
; eine ©ртафе gu fnüpfeu, in 'ber er Hegen ober рф freuen fenn;
! trenn ifm пафСЗ Pm Sunfef ein теп[фПфег ßebanfe ciniäQt,« 
! ötrmag er tfn шф| in jener einzigen ©practe ju benfen, fen- 
; bem in berfdpebenen, — ;ф fcf Sabef, jujemmengepregt in
• einem bcrfrüpelfeit fjraucr.Jörpcr mit деВгофспеп ÍRippett. .Siefe 
; SIrmut toar göttlid^ unb иг.спЬНф; uttb fonberbat, fotccli
i e§ jGp, toar bie bont Srepc.3 gefaCenc icüitftleriu bebei nigt 
j einmal glüdliaf.

fiitiber (Bottes.'- ■!

Son еД'пЬос Spüret. '' ■
■ %©e: Ш1 с п п,- bei ein §е:з qaL

S-T? Sef^, to0 *Ф meine Sugcnb ber Bringt, fern eine» сГвепЬЗ 
ein St3 äurr. Sltufjrrften еп1[ф1орспег Scann, ber jtoei ©utr.mt* 
mäntel trag unb рф mir af3 fjoumalift, pgSrifqet fyíüqtling, 
5teinficxbt<ffiegipeur unb 2anb§mann boqtefite unb ben mir in 
cnergtfcf-cm Son einen Heineren S3ctrcg Be rí engte, ©ein Senef> 

unb feilt ©err.üt trcrer. тёг.пПф unb offen. Gr cjüíjíie, bep- 
er mit einer,.genauen Sifk bie bctitfqsn Stäbte bereife unb an' 
einem öenniiteg • bie ííqjett ber ERcfrfeitSfo.jiaüiten, JlneS- 
föngigen,' ítommuniíicm, ©eutfgnationaíen SoL'Spcrteücr, ber 
2beeter, Leitungen, Gfripen urtb ffuben т’21г.[ргиф ju neerner.' 
Ppeg-e. fyit Serbin befemme er baS Öcib tr.3 ijcuS, beftfe ein 
Sofiiqcfforito, tir. Sippfrnuieitt unb Scicpforu Scämftc? 5cf: 
miro er eine proíofofíierte fjimta fein- Sc e: b"-e pfreube feg, bie 
ппф pels untoibcrpefliq pacit, trenn ;ф in brr prendie mit einem 
SanbSmcnn jufümenfommc, tourbe ce mittetifenter, gab mir ju 
triffen, baß er eben Bon ber Safn fomme unb bat mtq, ju ge- 

I fmlicn, bep er cn meinem Sipfj cubpccfe. Qr. га|'фстп öinicr- 
1 eittenber entnefm er brr Saicfe einen „ffmennon Bor. Cfabcra' 

betitelten ffiomert, ein дапз Hleiiui’ '©tücf «Seife urtb rir.en langen, 
teuerrigen ©űriéi, псф bqien Sefri-nmang iq r.iót ju fmaert 
mente, Ьс-ф mupte im cm3 bei Sorgfaft, mit ber er tiefen ©ürtel 
jufärnmcrtlegie unb auf bie Sifqfanie td, tarcr.rf ]фГ:ереп, biefer 
fei ein micft’geS Eirrrteug feine3 Scntfd, biene tocfrfcftinfiQ 
=um Grbropeiu ber 2йсп[феп.

„©с'р'.ерИф fmi mir je Scraf3foüegrr' — fegte er псф ein er 
Sirrtcipunbe im Son.c eirtej überitgenen ipIaubirerS unb bot mir 
bei Su cn. OS er bie fen „Straf' als goumefift. iScir.farbt» 
Sccgipcur, pofiiiicf/rr fjiüqtfing ober .SanbSmcnr. ca fiepe, barm:;

; ging er niqt nnfjcr ein. ©eine fieirren Gricbulffe, bie er mit Biet 
Gfcrme, ber Gieg-rng rir.t3 Gcfcnoua jmn Befier. gab, fepritm 
mim fűm Sann bat er п::ф tun Gntfcfulbigung, fe-jie рф für 
cir.cn Síuccnbíic cr.S 51аф5ет{'.[ффсп flnüSer, too eine elnfam: 
Junge Same mit ffntcrene ícufmte, Bcrppiptete bie Same jrtii 
einigen Sorten, für feine gutgefenbe fjiünfcirrif псф Berlin, 
betonte fccp, „guigcbenbe" öfter, Jam benn зи mir.„3<arä^ uub 

j fafr in feiner Gräffimg fori, ©rget; SRiííemccjí map te iq. ifm 
'>iÓpre_qr.n, bc| _idj ifnt^bm jicrfiten S?jj M„«iüei.SjSSÄ ‘ 

‘eine SSteirxitte, eine Safnbüqtc unb SciefiqeJ ^utfettä Bon ©ut 
’rmb S5fe' bringt, benn er möcfU — fegte er, tocqccnb er auf ben 
„ffnxmrtmt t»u Cfaimra'. jeigte — fein« mcngelfcfti Sibliotfef 
ergangen.

1 ©iefer pTtftrre Fcörber, ber П1ф(3 unBerfuqt Пер, um mtq 
ht meiner OcffeefeuS-Ginfamfeit ju ermuntern, begann gegen 27lit= 
temaqt in ge rüg nein Sou Bon feiner STaxtter зи [ргефеп. Зф
trfcfrcf, bap er поф ©elb 'moHe, —. benn iq Btrabfqeue cuq 

.fonp bie fentimentaien SJtörber — unb Jagte ifm Bon ur.gefäfr, j 
ctoir fetten ja eigentlicfj'alle eine Stutter unb barcuf fomme e? nirat 

SortDutfSBoII lieg er feine Stugen über miq gleiten, erfob 
рф, freer: e in bie Scjcpe 3 и rief ben „ícTBcr'njr* bon Cfaberc', bc3 
kenj Deine Stüdqvm Seife unb ben tauerrtigen ©űriéi, 30g feine 
beiben Stegenmäntel ап, тпегр-ийф abenr.ai3 Bom ©qeitef big 
jur Sofie unb fagte: „Sie pttb ein Boffifcmtmtn Berberoter НЛегрф, 
ber fein §егз cet, Sq jeboq fabc ein фегз; tooűen Sic bits 
geföHigp jur ítenr.ínié nefmen' — unb e: fnöpfte feinen Stegen» 
.mentei ju unb entfernte рф erfbbenen Hopfeg, obre feine ЗгФ-е 
.ju beefciqen.
• Sic ton Sixcrpc^ gefalicuc itüufrlerin.
> 3r-3__Gafä too iq mitunter ефгНф bur&püxúte, ßcqß gefc&iáíe 
Deine fcecben über, bie eúemeníare Sefrujacb: bei jtotiiperien

men

Serfjteur. b. 1
. fjr.g Gafc, too am erfiett Steifnaqísnacfmtííacj unferer Ыор , 

toeuige-jaget;, fant ein Scann, ber in 3':bü iu biefer Stcbt gei- 
tungen üerfeuft; et fei einen grogén Oirá <n:f bent ^unterteil, ; 
ift ftctg öerrauft, ftetä jut Seifte rapert, unb es fängt ifm ftetí 
eine’ faiba ЗфпГ11'1с ben ben Sippen, tooSct bag ©efrinmiSboilc 
ift, bag er (iq ja boq mitunter rafiettn mug, toeil ifm for.ft 
ein Bart toüqfe atnb er jutotiien ritte gange Sigaretie cn- 

; гаифсп urug, aus bc: ernmai eine faioe toirb. ©оф tourbe er 
! поф niemals ganj ráfiért uttb mit ainet gangen 3iaaret!e 
i gefetTcn, — überbies свет feigt er Scoriv. ©iefer Siorif ift 
; eir. alter Bcfanntcr Bon mir, ber cinjige Sienfq, ber miq aöftet,
I toeil iq ifm поф nie eine 3:“u"9 cefaufte, unb bei einer ©e- 
: legenfeit fernen toit'bcrin überein, bep mir beibe aus ber 
Вгапфс pr.fc, —<(toir toi per., toa-3 barin ftebt, eS toeriofnt рф 
ntq;, tag toil e:itcnb-;c beiäptgett. Sím erpen SSeifnaqtlncq- 
mitteg fam biefer Sisriq ins Gafe, too er bei gante fjafr fin- 
burq ein» unb ouSfcuft, in einem Ысиеп, осЬепШФеп Kn.jug, 
in guten ©cfufen, tcbcilsfcm Sut, refiert, unb tons mim an: 
meipen erfáüitcríe, er fatre рф eir.c сап:аф1, mit ©q-ti-
t:L Gr feíjíe рф an rir.en 2ifq. bepeütc Bier, grügte miq niqt, 
reriengte Born HcIIner mit err.Pom ©ciiqt' 3*«bungcn, fqiug bie 
Seine übcreiitanbcr. fcl. nahm eine gange ЗФотг!*е ЬетВог, 
rnr.qte pc cn. büefte гсфЗгг.’НФ gur 3*птгвегЬсс1с "fir.auf, r.icrie 
mir b-ent Hopf sur Suu;';.' — für;, er toar genau fo tolc Bor fünf 
ЗсЬггп, 'Ь-л er noch S?rir-.:L:nmter getoefert toar. ber bie eifere 
"-arbrisiquie a&folBier: r-a‘:c. unb efe er Bcrtommcn unb in 
tie p.citur.gi-branqc finabgcfur.frn toar. iE};» biefer Scorif ba- 
■rg. Bier trän!, feine 3*ьсг!::с r.tr.rite ur.b ©cp roar, baren 
nr-ar eitoas 2äqer:iq-:3 unb iiCy-.c~-V.dyzi. Unb Kenn iq jet‘

' surütfbenf?, bemteg iq niqt 51: fegen, tocs eä mefr to-cr, cb 
icqeriiq ober [фтет-Рф? Qq gicufe . . , aber Ia;|ct ton 

: bas lieber.

,cn.

HRetrfqen ncq bar Sahir gu (фгеи>еп pflege, fam eines Sbenb3 
eir.-e 2сг.г Bon niebriccm 23uq3, fefte pq cm meiner, ©ifef 

, uni r-c: miq r.cq einigen Siiuuten, iq möge rfr rin Smfqen* 
iuq cripen. Si-rfe jur.ge 2cr.e, tie pür «i”s halbe ©tunbe 
burás Gcfé fief, tote cine Heile Siette ton ber eir.cn ©rite ber 
©trerpe cuf bie cube re, maqte miq toü'brerj ur.icrer fur,gen 
B-e.'cr.r.ífáaf: mi: ihren Bor. mir nice geupmen Gig-rr.'qafter. 
oefonni. c'.;- ©ecer.irifrung für cin rinfcqej Scir.rocnbtcfqentuq. 
Hi: ©eme mar Hür.fHerin, in Hair. Born ©-.:o:g gefclien, фа tie 
;;q .-/tori Biopen пег eerier ur.b babéi Bie: ?,äf;;e и err een. Som.

Ucfericn; cm3 htm ПпдотгСфез 
Гоп 0 i t f с r. 3- íi 1 е : п.
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Das йгйиСегЬиф.
Bon ©áübor Slíátat.

'mag tdf) Ь:п Jongleur niéí зи fittben “Stsfcr Her.fé betrüg: I 
nidjt. Stiefem ÍKenfdjen ifi es miéiig, mié grün bet ©ráfér i 
jf-erbe anfang? OEtobcr ifi. unb mié Énbe Cfíobet. 5fjm ifi e? ! 
wicbiig. in todd’em SerhöífniS.nUt SSelt SKgase, Satania. í£ae=. 
raium, Sanaa Rabira unb ©ieiuröídfen ftegen, ob fie fidf mohi i 
fübíen malájé ©epftogenheiten fie buben, mer iljte Sermanbren! 
finb, ob fte ben vSonnenféein ober ben Stegen lieben. Sticfer 
SKenfch Hagí Щ aufridjtig an, weil er ben Kamen bér Un* 
Eräuier nidjt Eennt, He im allgemeinen als ©ra’arten bejeic§= 
net. obféon jebeS einjelnc ein eigene# Heines Seben ifi. ein 

L Kept auf= Safein befrei, unb feinerf.eirS bebetji bon ben йп.
; ruiffeiiben SfJenfd&en betüinben Eann: „"tudj bu mft nicbi? atu 
bereS, bift eine Siergatfung.“ 5>Ьгз if1 e5 mitíjiig, bag bér 
ßirnmef unt S 115c nadjmiíiagS im Stegen bie fyatbe bér Se* 
fórgnis babe. Sag bér. Suti bér amerifanijróen SieiEe trie bie 
Eíei'nfíáfctifdje- Scibcnfájafí fei. - Sag man bon einem febenen 
fonneníeféieuenen íjerbitüdjen braunen Statt mit einem ftarfen 
2ítem>ug ben Sufi Ьсз gan-en ßcrbftcg einrujieíjen bemrag. ga, 
bie Sícitíer finb üjm befonber? midjítg St jeidinet in einem 
punHicrten Siib, toie bie Blätter bom Saunte^ fallen. gdi Eann 
nidjt genau jcidjnen, mitt bat;?: n:d)i einmal Bcrfucjen. biefs geicj* 
r.nng roicbcnugcben, benn atidj b:‘ Heinfte Boriogene Sibmettbung 
fo-nte tre gi.fi fein. SB^S tűéig benn iái? S3 er bermag tS ju;

• miffen? Sr mißt'ab. bag ЬсЗ eine nierjebn Sefunben falle, ein 
enberei biog acht ©cíunben, boái if: biete Seteónung nidi! er aft. 
fo fagi er, benn man bermag nidjt fcen SEugenblid ,va erbafmen. bc 
bcS Síét főttig mirb unb ficrj feierlich bom Saume left, mir bc=. 
metfen feinen erft. wenn c3 bereit? feine Sohcifájmingungen 
in ber 2uft begonnen bat

23a3 ift biefcä ííráuterb’tdj? Siefcr ttlnian: biefeS triumpljtc* 
renbe Sieb, biefe? obnmäcgtige. дНЩсГ.де Sidtbafiir.firctien rm1 
Sein? Siefe mottuftige Umarmung ffioiteS? gej !as bis isat in 
brr. Siber.b hinein biefe? 23ищ. gdi mödjte es in Ьic Sbtadje. 
atter Söder üÍKtr*gen unb c3 ihnen auf ber Streue bericilen. ^icr j 
habt ihr, ein Sidifcr íájicft e3 eudj! ©in SRenjé. ber ráfi 'a ift | 
rrie :hr. Sie 23ctt ift um etnwS reidier geroorbirt. Sie ilauf»:

; t*ute Eönnen e? in bie tRuorif „freier.“ buéen. ' Beftijf er eine!
. iü-ettanfdjautmp? Kein, -et fdjáut Mog bie 23e.it ©UfeS Bné.i 

baS in b'r iforiarten Stjracfte eine# fieinen uuclüdfeligen 23o'?o§
1 •-'•drehen ifi. Innn für bie SöTjne bicrej Sode* eine Beruhigung 
: fein. SJEir gab *3 ©tauben unb 2-tirnuen. S3 ift e!n апатгЬтеЗ 
; ©efüht ju ttrffcn, bag im Sehre 1920. ba ein übcrrmcgcnbc- Seit
• -an Suroocs Seoöderung noch barr.it bcfdiűüiat war. bah bie; 

Seutc einenbet im Sinne cinc3 Вег.магЗ auf Earref'e Sir: mor=: 
ben. ein Sttentoh lebte, ber tmn Tferfritte? niejt ben Bcrtrcg für 
oicjtig hielt, fonbem bie ©ráfér, bie bort ebenfo rrachfen öie auf; 
ber Subarefie: SJ'argaretheninfel. Scan bie ©räfer fpriegen febej

! Sehr. Sjcbeg Sehr Bon neuem.
j Unb »er in biefern SÍBroenben be- £op?t3 im heften yaü eine! 

лйг.ГНегг eble Bafe 'ficht, bie eíro-гЗ crsrour.gen ift. ber irrt aiel-- 
ícrái. Zed; Eänr.en-biefe Since b-er SüDcít nidjt erörtert »erben, 
cben'ower.ig mie man mit ©ott Darüber tedjtcr. Eann, mclhalb 
er einen StraSgalrn fpih grfmaffeh hat.

^ebs beS ©efühl, ich muffe Bon егтаЗ in ber SBcir ein 
Seidjer. вг&еп, nur fo, »ie orbentiidje Seutc an ben Budj-feiten 
mit Sieiftifi jerrr 3^iien anftreidjen, bie ihnen befonberd зи 
§ergen fpreegen, igr.en Staunen ober neue J?cnnini§ oermittcln, 
ährüicf) einer Eieinen Sntbeäung. 34 mödjte auf biefe 2trt Bon 
tirrem Eleirrsn Such Snajeh geben, -ЬаЗ mii Borg!? ÍRomana- 
Sudjftahm in einer ungarifdjeu Srudcrei gefegt tcurbe^baS ben 
Süd _D £ t о b e t“ trägt unb Bon einem Sichler gqchriebcn 
tourbe, ber Srnö S 3 é в Ьв'Б^- ЗФ fühle Ьаз 2ebürfni3, biefe3 

.Sid;ter3 Kamen unb biefel Budjcs Site! ben SKcglrdrEeiten enb 
fpredjenb ,in bie SSeít 3U fcprcien, bie feljr Irénig ober gum 
großen .Seit überhaupt nidj:3 bon bie fern Such, Don be;ier. 
2'и or itub ben Sirmen toeifj. bie bamit gufammenhängen. 
S>iefe§ Such tieram icg cinéi ÉRorgrnö; ber Briefträger Ьгафгг 
ез mir ans 'Seri, in ber.©tube mar г§ noch bunfel, unb ich 
blätterte mii fáíáfrigrn gingern smifdjen ben unaufgefdjnitte* 
nen Sciien. ta3 eine Seite am 2!nfang uirb eine am Énbe, mit 
»urrgefrühftüdiem"'Kegen.. Sod) mären biefe geilen for.brrbar, 
a!3 hätte fie aar nidjt ein Sdjriftfteüer gefchrieocn. gerr nicht 
ein Seher gefegt, alä hätte ber Bertcger fein ©ctb für fie ge* 
30h.it, аГ§ 'hätte ber Schrifiitcttcr bamit gar Eeirte litcrarifáen 
ober BeröfieritCidiunce-abfidiien terfoigt. 2tgenb»ie bcuci 
m.ch. e5 fei Eüog gufett, bag bie? fejériében unb ein Sud; 
gémeiben fei, e3 Jönnie ebenfo bit Soicgct einer Saterue in 
einer cbcr.bticjen Brüfec auf ber Sirafjc fein; ober bc# Sachten 
eines Äinhci; ober ein geplöttccé $emb; ober ein 21temhaudj 
bon eines Sienidjan Sippen — eine frifdie fejene Sctfcme ber 
SSett.

23cí ift biere? Sud)? Es tja* ja einer, vfnfcnp. hat ein Sr.te, 
her fogar einen Siict unb eine innere 3vfas4ner.faffrr.be gorm;

. gib; Sledjenfdj-afi Den ben Sagen be3 CEto&er, Dom erfien bis gum
■ einuub&reigigficn. ltr.b bie ©äije beginnen mit einem großen 
.'Budifraben uri? er.ben тл; cinem 23unEí. hfdi mieberhote. bias 
«ft btoß gufett. Sin unbeholfener grar.g ber TtuSbrud-Sro:* 
torn bin teit. Sbrr.fo roic ein Enoipenber Jvtiihíin.'rííirauch, mean

. er terttoi in ben Sonncnídicir. aufjauégt. biefcS gaudjgen niét 
•jonbers auSgnbrüden Der mag. als mir feinen Eieinen gd&en unb 
•tneiren Stuten. Son ben Blumen fpriét biefes Sum; auf hun* 
•berjfe*.5unbtie;o3ia EübrucHen ©eikn ift brof; bon Stamen, воп 
neräiern. Bér müge! r mariimat Don einer Sroffel bie ttteba, Bon 
Einern Spertir-.g unt cr.bercn öbnhdien ©taubrnSg-rnoifen. Sin 
■;Р-а.,‘егБ"^. о7Н.,.р;е, fact ié ba; ©cfüEji. es gehöre gu ben
_.ta>onften Suöern, bie bifber ben SC.'m'éfn gefdjrübm rrorben 
"Pph. Suc;r? _©ejunl i;r tuSjcEíib unb fenn fclädel! »erben,

■ tne e5 je cum täd-ertidj Hi, menu jernnnb Dar. einem fé-jnen 
V.fetten Sörrengahn fagt. bieS fei ber fcör.fte Sömcrschu, ber
bisher auf her 23ctt crtc5t hat. SScnn er aber biefes ©efühl 

Saig ihm bie fjreube.
SSer bcrmcn biefe Kefthetif =u EottiroIIieren. üier fpriét ein 

teÍKnber SJÍenfé Bon Stumcn, ©räfern unb Slattern. Siöblié 
emft. ficine feiner SCimpern gudt, unb ié belauere gmifécn 
ben geilen fein ©efiét, mie mag e3 mohi fein, trägt Ejier eines 
groben ffiün'rterS Eaiter trainierter Sttunb Bor. arbeitet tjier | 

.bier.benb ein Jongleur, ober ein Iehenber SEer.fá? £cdj öer* j



2,0
к

ЖйЬе Х\гхг.
Son £ЛпЬог ÍSJürci (fjraniffurí).

'Sit miiben Siere mürben in bei Sicht neben bér Srűcfe gc*
: geigL JSie marén bie Srfinbnng eines genn au? gamourg.

3fá liebe bie Sicre, benn fie geben mir unjcnjuriert 3?aá)rid)t 
bon Singen unb З^еп. ott bie iá bloß fetten unb utiabfubtlid} 
benfe ..Vermitteln mir SJUtteilung über un? unb über midj unb 
barüber, ba? toir mit einanber etrna? gemein hoben.

2СГЗ - idj midi auf ben 23eg ди ben ^miiben Stieren machte, marén 
öie Straffen bol IcufIofen Sonneníáein? 2íuf ben Säumen tag 
bír Stprií mit feinem, grünem gauá. Qá mar unruhig. biefe? 
bieíe neroöfe Soub breitete über miá eine fámere Unrafi. ;á 
badjte an Sírbeiten. bie iá nodb bcrrichien müste. ebe bet erfte 3JJai ; 
fommt unj bie Seit bet ffonferenjm cbíSuft. §á baátt bie? ab- \ 
roIut unb bcíumlo-S: tafá егГеЫдеп. ma? nofmenbig ift, ebe enb= 
gültig bér еще SRoi fommt unb bie Jyrijt etter Äonferetpien ob« 
fäuft. - Srafá aífo ben Vornan beenben, enbíim ben bemühten 
bnnpcuben Srief fáreiben unb in bie SSafcfjanftatt geben, nach» 
fdjau’n, ma? mit bér gum ©áfáén gegebenen SBafáe ГоЗ ift.

■ ©?' ift fáon lange bér bab iá im 3'1Г^и? mar. Sei meinem 
Itfcten Sefuá im S’rfn? rprsácn an Stele be? VT:J3rűrt,-rr,3 ’-Po» 
Trtif’r üírr bie Sete be? Seben?.

Siefe? uncrmeBÍiáe Sett..... fáier !lncnbíiáíeit3=Simenib- 
nen.... unb аЯЬк? Ы03 mit bér Srófiát für etliájc Sage, immer 
mieber ’eríecí unb nenerriétti. . . cbntiá einer Heineren Sett.

2ie Vrer.fáen mürben bon rotbefraeften Stngefietltcn auf igre 
ifjlätje getrieben. Sie? mar niát einfaá;: manáer o'fenbaríc 
©ünfáe v_b Olnmrüáic. bier unb bort bob einer ein Siürf Veimet 
unb erfläi.- embört. er даос auf einen ’beffereit fftah Slnfpruá — 
Soge, erfte Steibe — unb bergíeiácn .Sie SompfeuTe. r'l-fen ein> 
anber burá bie Suft furre ftartőírá, Sorte /tu unb trieben mit 
einigen enetgifegen, gemopsten ©cbärber. bie 2Jtenfd;cn jufammen, 
iá fönr.te fegen: mie eine gerbe.

23ir fahen bort bc unfer eilige Saufettb; 3uín!auer- Sanier 
SJenfáen.

Sä? Crchefie. fbiefte. (SIsJtnir.* Sampen. SSgefpSnegeruá,
I unb über ettem etma? mie Uuheiiünbigfeit: öieíeiát mirb attbie? 
j morgen niát mer.r fein.

Unb in tauttofer iangfmner Stute fam ber__S e r b e: t 5 ro e 
Serein, „ __ •-

Sí fárin üb г bie [ägefpäneSeftreute Sianege, ^mifepen ben 
Sittern, fxoá trage auf bie SpiBe her Seiter. (Ir fejte ftq-! 
23anbte Don ben Sienfáen im Streife borfiáiig ben Stopf ab. Sie 

I Sampen btenbeten feine Slugen. er btingelte. Sann öffnete er ba? 
mächtige Staut f.ine 3öSne. fein roter Sachen bti^ten cuf mie 
ein- Sáréi Sann fdjíajj er mieber bei Sfccut.

©äbnie.
! Ser Sompteur ’cm in fámerger gufarenunifotm herein. lies 

feine Veitfáe taut burá bie Suft inaién. Gr trieb bie Somén, 
Siger unb Säten.im Streife. Sie Viere íroáen auf_Seffet, bitbefen 
©truppen unb bermitHimien anbere traurige tr.enfáíiáe Vorftet», 
tungen. Sie üTJenfáer. apptaubierten. Ser Sompteur grinfte, Der» 
beugte flá.

Sa bemerfte iá, bag mir aufgeregt -u merően beginnen.
Vornehmlich bie rocibtiáen Stert fáén. Sore blugm mürben 

c.’ob. tone gutbeiabenen Stopfe neigten fup Щ ben Steren bor un3 
ne raaeTen Die beganifmubten gänbe inr Sáoű. Sie Bereu boll 
Sttifmcrbf amfeit.

.©? ereignete fig r.iáí?: M03 bar. ben Stäfigen unb Staflungen 
:6er ftrömte ein fá'roerer. finntiáer ©erűd}. Sie jmetunbjroaníig- 
; S i 8 b ä r e n "tankten. Sie miiben Siete brobugierten fiegr igre 

reifen Sinicn, bie lírfprüngtiáfeii be? Störber?, bie niát eir.mai'
; infber Sreffur bertoren gegangene iefbftbemuöte Vomebmbeit ihre? 
Senebmenä. bie grofee SelbftDerjtänbtipfeit unb SEürbe. mit ber 
fie• bis ihnen bon ben fOeitfáen bürietten Ueberfiüifigftiten bot!» 
bringen — biefe UrboSiommenbeit int Schreiten he? Vantbcn?. 
biefe? eteaente Siá=umbrehen. in ben Stöuiiá fcjüíernben Síuqen 
Oie raubt’.ercríige SHugSeit. mciótiáe Síitialitát. opportuniítifáe 
Sáíauhii: — biete fámerföttige Scubeií. ba ber Söme bie Seiter 
binanfíroá bie Ы03 bon ber SSrcf: зц~ Síuíbrurf ge5raát mer» 
ben íann. — unb ber Gíebrjaa.’tn cütige. aümiffenbe. namf.jtige 

í 3ttiágüTfg{c:t: nur bie? atlein mar ceger.märtig.
Sie miiben fDlenféjen beftáíigten bie fünften Sicre. г:т-.Ъ rnaór». 

fáeiníiá bcáten cE» borán, man fenne auá Dom GiSbaren unb ; 
ron bem imaníehnfiáitcn ©ralbatm temen, 603 ba? Seben cm 

'•rrsfteS ©eiáer.? unb eine g^ohe Tfreube fci. —
Som frrei; Ь!с5 niemanb au?.

:

;

Unb termeit mir c2e mit gemciteren Eiüííem ben fárocrtr. Sier= 
: geruá ber Käfige einatmeten. — fcf. ij für einen ilnqer.büí über 
gebe? füJer.ieben Sef.á: ben Sáctter. bc: fyraae bűimen:

.Unlär.gü . . . ba iá jene St:fo?.-.ub mit einem Scmöulfnüttei 
cegtn ben ©oritta berteiiigte . . . me: ift ba eigentlich bon un?
i • S ом r
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ЯтЬег (Boűzs.
ЗЗоп SÜttbon ЭЯЙГоЬ. •

. бпффдсфпе.
. Sít 2Rűita tear cus cinem Лпей entfernt geftgenen Jíomjiat 

hierher getommen, too bie Scgrtccbergc mitunter ihre blutarmen 
.■•toetfjeu Stopfe aut- ben Sotten fjcrDorfrcaen unb bie Spieen beG 
! blauer .2tu?fä>iäge finb, boű (indián, (gr hatte ein Seiler ©e* 
ficht, ÍKtó^cr fa trug leie ein ШгегЬ ben eingebrannten Stempel,

: irnr-e nut fajba r |S)i{t§eit ben 2C6jáürfun_gcu~ bet fj-ahrhunberts. 
ySßcnn Su mti ifmt auf b«r Strcge fjjiac&ít, fbucire er поф immer 
" manómat mit эег[фатт:гг SSui ans. .СЕдфсп feine Vergangen«
; beit, biefe? frifée, ehrbare Safem. bä er noá Sänger-auf bie 
' Tvelber trug, ton ibm ir. bett betfdüebenen Stoftümen bér geii 
•'pereit? cSgefcEen tear, ff áj f ab ión buró bie ©ejeiten поф 
'imtner fa: batfug,1 ein feines Sauemlinb. mit birnenförmigem 
Äopf, in toeiien, taeigen ócfen. Scmal? tear tóm ein Suft 
'entfrrömt mie einem 2I3aIb.

Sinn trug er irautfcifuimanfdjctrcn' шгЬ einen Euratoap. 2tn 
bei 23rnft fjtng ióm bie ff innerttafet, mii grogén roten 23иф« 
ftacent Koniunliur! ! !

, Er [ргаф ktttgfam: ein Шсгп]"ф, ber teentg fpridfr,- a'öer Ьигф 
feine Sírt bie tHjorie uníerímriát, bernit fie*”©etoicht gemimten. 
fSie? ftnb bie überlegten Schmäher bet .ffahibmtberi?, fübift $ir 
'Stiefe finb es, bie bie meiften Üciranitel [ргефеп, füíjíft Sn: 
:Siefc iirtb es, bie über Seinen Stopf §inmegfd?auen. SBas [eben 
ifti? Sic finb überlegen. óvó cser möóte bentütig fein, meine 
Serien. 'Serie, fcerg biefer Perbelire Sonfaíí, in bem ©efdfäfte 
■GÍigEióíoffen. in bem miiirärricie Órommattfccteorte, itieber* 
'gerungene tGciirfdjer. teiberigCer.. mir ein ©eröuftp ’ jurrege, 
da? jenem au? ber 3-üt ebnító if:, be trir gufttntmen Crib ge- 
Surfeit. „Et <áeus est in me." £-ber aber Ьа% au? feinen ; 
Gingen, fernen fterr biiefenben, neraöfett ©cföfiäftscugen ba# j 
Sorlb eine? SBaibe? cuffptegele. einer prüfte. i

Sir fäxnter: einenber an, auf bem Söcbnr.pf, jtsiftSen gtoei i 
Sägen.

«Зф fejj Sió fóon lenge nicht Sóm blieb гф rror-bem ein 
teceniq."
L ."tfie'Iiá, in üielctt Singen ift г? аиф bei mit тф-г gan$ m 
Cupiuntg, beute iá. SiJcigt Su. 2Еиф im fóti-ege Siompromtfjc. 
Sting manóinál für (Selb unb bcs Erfolges meant bie? unb jette? 
tun. Stier bas iDratcrial rfr ba? eite gute, toeigr Su, ba? alte."

„S?__toar bar-сп bie 3kbe, beute ió, ja, Sóit iener grogén 
Sarntonic, feie am Ettbe gefunden, anfgcbrüai teerben mug, bie 
tu <f_ietn ffiloraft, SBaffet uttb neuer гогЬапЬеп if:. Seiber 
№?^0^Ф"1иапф-та1 Strafet. S-оф teilt tő) с? аиф brute поф,

! •//Kötete gépi es Sir?"
»Sume" — enrteortete er getanen. — .Sut.3 

: „Sf&cr tote?" "
:• Sr 6etrac;-tar feine ginoemöget: „Sinn fegt, feitbcmjrg bicj 

j gac&e mit ben öirfmgäbncn entebeeri Sebe, gebt e? mir gut; 
i ©oit fei San*."
• „SSas für eine ®афс?" .

„Siefe 0гфе mit ben’Strfcftgäönen. ‘.^ф taufe bie о^фпе in 
' Ungarn, unb ba§ gan^e ©efebeft bängt mit ber S&rtuta jnfant*
; men. Sín ber ©ecenb be? S? cf enger 'Selb-:? foftet ehx ft&ön 
' eniteicctter •’ptrfmgabn breigtg ungariföe Äronen. Sa? finb 

erei . . . fegen toir: ÍFairí. línb bort foftet" — er ur.íerftreiá: 
biefe SJctiteiirrng in feiner Rettung mit einem enetgifmen Sitió 
be? 5сасг1? — „rin fóört entteicfeíter Sufójabn fünfäpen SRarf."

„Su íebfr son ber Sitferent?"
ЗФ beginne ión gu oerfreben. Er 1сЬоф ]'фаиг mtó mit uit= 

ÍÓulbigen grogén Sütacn an. .Qft teieber ein guter Sefíer Зоаиепи. 
junge. . • •

©riine Snuac.
•ЗФ benfe jetjt be? öfteren an einen jungen ЗКали, mit Ь-tr.

; ich non 23 rest au bis Sberberg fubr, betteetl über bin fveiberr 
i Siebet ta.g4 3S:r faben nt her 9саф: nur ben Siebet unb um bü 
gelber toujten totr bloß. Unb audj um unfere ©ейф!гг ruugren 
teir nur, in bem^ burticln Slbtcit, bon taufenbfűnfóunbert iRiűio- 

GRenfmcn tett beibe, bie teir traft irgendeiner SSerfügitng im 
Surtfef _mii cinanber jucetc&r.en ©ейф(егп bafcjcü. 2E?:r
teuBten fojufegen niót? opn -etnanbet, es fei benn «Нфе ©e« 
meinptiipe uttb bie eitte, Iciótfinnige 23orfteGung, baj tett ÜJicu* 
fáén feien. reife fefir géme tu;i brr 23афп, benn c? if:

• gefaórliq. -llnö_ ió Гсбс аиф fepr gerne, benn сиф fctes ift ge* 
fabrlta;. Uttb fo fuhren teir benn bocin, toir beibe einenber 
gegenüber im Smueí, uttb beibe fccr fóíefifcben Erbe gegenüber 
uit Suticri, uitbcfannt; bie 25-ctt Igg für un? im Sunfet, unb 

, teir beibe tearen einanber ftentb. Зоф etjtetitgt ein tooó?= 
; er.jagenet SÜTcenfm feine Scfannti^aft, óeift es, unb teir fára'ie= 
Gcn^ 2tucb bie idjicfifd)«' gelber 1'фипедгп, icobterjoaen.

Sann Begann es ju bämmcin, ber fgug futjr bcu -Georgen 
entgegen, bie Erbe breóie \Щ, unb bic §elfe, bie bon beit ,Sr-n- 

I nenftragien gefpenbet roirb, näherte йф bem genfiét unfere? 
; Síbteiís. Sie ffetber fceiamen eine miibe §eűe, bämmerten in 
: einem reinen ©ruf auf, als hätten fic auf un? geteartei. ЛГсстф» 
mal. fcabe' :ф bű? ©efübt, bic »Seit fei jebr grog. So аиф je?:; 
in ber 2cä£e ber Т]'фефифеп ©renge, mir gegenüber am fvinjrer, 
begann bc? jungen ЗЗсаппе? finniges unb magere? ©ейфг ju 
fcämtrtern, biefe? ©efimi mit ber grogén, grogén 5Rafe, einer 
Siafe fremb teie bie 2Beti. G’.tb et hatte einen matten, ЬадБфеп 
■Jlcttnb. So Ье:гаф{е{еп toir einanber, jteei аи|дефепЬе Sonnen, 
uttb gähnten, benn e§ morgnefe.- Sie Г|‘фсфффеп Sätet funfet> 
ten bereits. Es tear im tDiärj, einer ber elften Sage im SDcarg. 
Heber ber 23eli gtängte ein großer Sautropfen, lnibefitmm&ar.

Ser junge SJiamt fteCre fiä an? fjenfter. 9hm fcó iá clog 
ferner. 3hüeien unb bie bagu gebörenben Seile. Saran gab e? 
ntót? ^ntereffmtie?.

Sar 3U9 fuhr an einem SIkttb *m Sonncnfc&etn borbei. Ser 
junge tDiann tieg feine Stimme pemehment „©xürte Säume!"

Er teanbte fien mir ju, feine aufgeregten feinen fingen 
brannten im gtigernben Sonr.enfáein. Seine ginget berühtreu 
meine Sáultcrn, benn er frretne beibe 2trme cru?: „©rüne 
Säume! ©rüne Säume!"

fvá termcg nicht gu fáitbem, Pta? in feiner unarrifufierten 
Stimme tag. Es mug her tSuufto írná üRitteilung сер 
teefert fein. So teilt fiep bie SSelt mit. llnb bt? Cberberg fpraó 
er fein iü?Pit m-ефг. 22-ar üieHeimi ein -Q-biot.

nett

I

:

„Зсетп" -— erteibert er — „nen öirfi’jäbttetr."
„Unb auf btes ftetift Su Seine ganje Erifieng? . . “
„Stum bk meiner gteau-“
E? ift • angenehmes fvcüljttitgsteettcr.
S-cnn fact ert „Qn Steterifa foftet ein óirfótaór. einen Sol« 

tar. feber ©röge. f, n bet Sótoeij 1"еф? bi? fteber. fvrattfen."
ЗФ fenn e? ni’dht f’ai-cu: „Su" — fage ich — „bie 'ircnfáen 

haben ja feine 23с?фе. SaSett niiíjtl, um дф fett gu effer. 
23-05U bienen ihnen фшфгарпе?"

„ftüt bie llcrfetie" — fpricöt er Iangfatn, cmft. „ieutjutage 
; taufen bic STcenfóen nur ötr^gügne."

’IRein legrer 23сфиф;
,Дигд, Su Ie5fí aífo bon ber 2i а I 

' „9tein" •— entfáeibet er: — „.ftet) lebe r-ort ő : r f ф д 5 5 » 
n e n."

0"и t a :

Ser 3:!? ‘"ährt ein. Etc oueenebtn bo* biof-'l ibrünitug?« 
teitter rfr.

S refer iRer.ftr. if: noch gut.
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5Um Bobenfee.
;
(

Son Súitbor StArnt (tjranffuct;.
91 a t u r.

' Einf3 bic oil erre icí) í felben yílpcn: blutarm, untccernütjrt, menj. 
Т>тз loijv’iTit Pleiícidjt balja, baf; ifire Suíuía jcljlccíjt tjL T>ci í'Jaft* 
mirt Dcrfldjcri iiiir, mul) bicfeü mcnißc ÜBcif;, bee Sdfncc, merbe in 
ttlidjcn 2Eod)cn bajcíjminben: fie tape и bann nur nod) alá 
magere, magenítaníc, gelbe Reifen in bie Spofic. 9Ud;t fo bie 
•jajlöciur Serge gegenüber, bic bideit, genmftelcn tilget um So* 
ImanSfiern fientn. unb in ber Srerne St. öallenS unberüfirt:, bom 
jiirieg Jungfräulid; gebliebene Sikific.
'( Stuf ban bcutfdjcn Ufer liegen Sftefelfícine, blüficn bie Säume. 
i(5* ift bic3 eine miibe unb gcrufifanre ülnnut. 2Ulmaf)(id) merben 
(trdr ericnicu, baf; man fid) und) über bic flcincn 03cfd>cnfe be3 
jEclrnö freuen fönne.llutcr meinen Sciicgcfäfirtctt befanb fid) ein 
(^ournalift, ber f ei) о (i feit О а 0 r c 11 fein Ж-aff er gefefien íjat unb ber, 
ibou einer föleiben Unnötige Staffers anbüdjtig gcfti.mmt, aifc 
ifpradj: „Setrcdjtcu Sic biefc STicfelftcinc, biefe ungdjencr uieleu 
fftlcfclftcinc, — unb jeber I;at eine anbere Sonn. iBafirfiaftia, 
bucim mau fiel» bie Sadjp rcd)t überlegt, fann man audj alt einem 
földjén SViefdficin erlernten, baf; ifir Sdjöpfcr 311 ben >13cg<jíjtcreu 
iflcfiürl Г

E a 11 b f ä) 0 f t.
r i e b r i d) ö 1) a f с n. Scbcrinann cntbccít ben See, álé fei 

Jer eine (iiilbcdung pon 11) in gauj allein. 'Л1; feien alle UGcf) 
íanger unb mübfcligcr Seife als crjte auf Um gcftoficn; mit foi« 
idjcin Wcjldit geigen ifi" bic ÜJIäniict ifiren Bremen, unerhört [tolj: 
,,Zúm, Sialiüine, ЫеЗ fjler ift ber See!"

Sab Sdjocfien. TMc melfleit idente flub bid. Íli muft 
ifurddbar fein, ln fofdjcr £>lfic bid ди jetii.
I Einbau, Sd) iefe In ber „Ei 11 baue г ;*}ti tinin* einafeitS, 
bafi baä uciicftc £>eft ber lilctaiifdi'n IL'loiiatefdjrfft .'lie Scue 
fHititbftfiau" eiligeIroffen fei unb Pon Sutcrcffcnun in ber fliiMl* 
mijeit Slbilotficf beflditlnt merően tómű, mibrerftite, bafi im 
ftlibt Ifcfiei: SV um ran beut' ab bic fiebcnt* ^ortfefjung Df? ijilmU 
• „ТИе i'ciriii ber ЖеМ' 311 felien fei Ter Seitiinnibcridj: lügt 
Jjinju, ber ni.iii frmnii'de ooMcIlbaf' b<r (merítÍebenen l'itbco- 
ifacncn unb Гонг.c 1.4'lmlb midi ben Jüngeren маш1Мenrnitnficbern 
вши Sejud) cniuioblru térben Tu geh leb tiiibcblngt bin.

E n 11 g c 11 и г и c 11 ftlcr fiel mir vln, mus Idj bei Und lUnn , 
ilaö: EUcnn fldi Me Sublimer In ber freien Satur fiber bie UUdj* I 
jimta beß ElMnbcű orlentlcmi mollcii ftreden fie дше! mit éptldjri 1 
'befeiiciilel'' Singer In b'e í'öIk. S<fi mdfi aanj beftlmml, bafi1 
Id) bon ber IHI (filmig bei lidlnbcJ 111<• nur!л eine '.Ibiimig bűben 1 
doabe, feilbriii mir öle? И tu!) <!ng:fu!liii '<t. treibt 
lu-AUHlltllU!
WlHOCf in 
fltlt

1

I

:

tnefi ein um*
nireb Snlnuiieii. meine mul u't itmidxf M-urijklni 

blv Wl»f ru finden unb bem flaplUn mit tlllflflll (У<* 
3U lagen: .f.'ft ülkf, .Wefl/

■JJ? c n f d) l) c i t !
Sie (Singeborcneii 

!.d a ScfJj(iftiijumj iK'ibefjalten. Sie treiben ,3-iuUfant] unb Sa(nia 
í mi éberei.

bie man fo ficljt l;aben ihre iiijpniini

<5 I 0 r a.
Sn Einbau raufte id) einer Tarne eine 'Jiofe, für bie mir adjt 

sD!art abgenoniinen mürben.
Sn beu bcutfdjen Ufcrrcftanranlö mirb ftatt Tefferi mit Sor- 

[iebe Sfjabarber ferbiert.
Sor ben Sdjtoinmibäbcrii treibt an ber Obcrfiädje bc3 2ikf* 

ferá irgenbeine ftinfenbe fdjmai^e Шде, bie Vlnfängern im 0d;mlm* 
men immer in ben Siunb bringt.
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(53 gibt SíuSfíügíer, 3Örtlid)e unb parmonifcpe Seelen, Die рф 

сиз einfarbigen JDlumen einen Slraup pflücfeit. Tann gibt c3 
[richtige unfomplijierie SBcfen, bic dkrpanbfarbeucS Unfraul 

nnb ÓiraS ЬигфетапЬег pflfiden, mie'3 gerabc fornnit. (53 gibt 
and) <Шфе, ble emft finb nnb fid) Ыор einige einfadje grüne Jölrit* 
tcr an ben £>ut fteden, anbeutenb, pe feien tropbetn geneigt, mit 
ber Statur eine geluiffe Soiibaritüt aufrecht 311 erhalten. Tod) 
ftirnmen pe affe in ber einen (5igenfd)aft überein, bap fie РФ nad) 
ЗЛбдПфГеИ um bie Grmcrbung eines S3iГ1 e11ei für bic Gd)iff8* 
btürfc brfidfen.

Tie itartoffein merbtu f)ier in bünue Sdjcibcu gefepnitten nnb 
in ^ett gebraten.

au

Sauna.
(53 gibt !)ler beflügelte rullbe Xiere, bie, wenn bu nad)t« ba3 

^enfter offen ,läpt. auf., bein Tett fliegen unb Ь1ф рефеи. Ulan 
fcí;íiót fid; gegen Pe, inban man tocgfaptl'. Síel;nlici)<ö Ia8 id) in 
ben lKeifefd)IIberungen berühmter 3ta!icuforfd>er nnb in ben Seit* 
fen nad) Öenebig gepilgerter £>od)}cltäreifcnber.

Tie Шгосп Pnb pertlid). 0ie Pnb intelligent, fofettieren mit 
bon Staffer nnb mit ber iiuft, flipen an bem ifapn oorbcl unb 
fdjinetjten Ыф nlcfjt fo beine |фт1еИдсп i^änbe ttom LHubecii, bu 
Dcrmöd)teft über pe aüerPnnb Sdjönei ju benfen,

Tie Ш1фе merben liier in ilBaffec дсГоф!, bann reicht mit 
Sutler (ibergoffttt, barni: bu bic S3orftclXimg pap, pe feien in Duller 
gtbarfen.

Vlbenbö fam ein i>unb ja ber Sianf, auf ber idi fap, legte b<n 
Qopf auf mein ftnle unb fdicule ju rnlr auf. (}r polte grüne 

‘.'Innen. Sein itopf glüh!« auf meinem ibilr, es mar ein fellfflinr» 
»Weiiipl, bab biefei: francé öunb, ben mit mir felnctlel ^r.tatfj« 
ttctblnbrl, mir ffljflrme glitt ЛФ fireld):lu feinen rtopf unb betrad}* 
Jeie fdite Vtugen; er Heti т'.Ф anuäpren. Tann fapen mir. cf be« 
шеде Рф Irgendein tcelpea 3>r nor une In ber Tnnfethelt. ЗФ 
ilet mit einem Oefjnnlcn, nxu <9 roopl fein man. .(Sine 
'Jlolie' — (agte uti. .(tin SH ber.“ Ter Jbumb fuhr nun auf
unb (lüutc РФ auf baj mrlhe Iler. .7Ülib eine fiapr n'd't flu* 
genun filnV' — fraqle mich fu mein Sffii"5 (|»)т(ф Hl btt 

wenn et ln ber óumbe l|t. Ui р(Ш РФ immer иле# 
frei oor

iWcnfrh,
Dcfonbt

JB offer, Stern c, S I I nt nt и It g 
Siicint j‘.c Hunne uiitcrgcltl, mielel mun cinen iíuh 11 .mi) inba I 

auf* ilix-jjVc pitta и и. Siet? ijt bie jcl.iucrpe, bie <1111 jiuiffteii au:'- 
i;cfiiUte ctuuüc bes Scgcs; Xitel: Träumerei. Ob:u out Siiuincl 
ifiottb unb Gternt Sie Sterne . . . пнчт mau bcbcnfl . . . 2Ba3 
ba3 Staffer -aiuangt, Da3 fpript in ben .'Taint. (5utmebcr uon unten, 
menu ber 51apn tin ilcef pot — unb je ber Slapu put ein Sjecf - - 
ift bcSpaib ein JTuptt -- ober uoii oben, mell bu nidtt ruberu famtfl, 
unb bu fpript bei jebiiu 9hlberfd)iag ein ménig perein. fflktiit fid; 
ber iTopu auf biefe Sírt fd)on bis 3НГ Hälfte mit SBuffcr gefüllt pat, 
bift bu aufs freie SUfcer pinauSgcIangt, unter bit unb ringsum 
überall bicfc3, fdjnw^es üHPaffcr, über bi r baö 31 er n с и ,3 с 11. Síim 
fonunt bic Träumerei. Tiefe beftept barin, bap fid) alle bie Scpupe 
au?3icpeu unb bie $üf;e febr unbequem palten, um uidjt noni 
SBaffcr im ftapu errcid;t 311 metben, unb mau beult baratt, tuie uu> 
cemütlicf) e3 fei, pier 
fplelcu fÖuntc, unb t
fen. Xicß treiben mir fo 10 bis 15 IWuutcn 
mit сШфеи fräftigcn iHubcrfdflägcu au8 llfcr jitriicf. Termál fiel) 
bie (ycfei(fd)afl bic Scpitpc anpept, finbá fid) rcgctiuiipig jcuianb, 
btr bcrträiuuf crflätt: „lücmcrftru Sie, tuie matt Ijcute ber 5f*ol«.ir- 
pcrti glänjtV" — C bar: „(5-3 gibt unau jiprecplidjc (^Jcfftplc ..."

311 ppeu, ba mau ja lm Ufcrcafé auep SMllatb 
tut un ber Sfapu umfippt, farín man and) ertriu--

Tnnu fepren mir
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werten Bud). fid) 3um unScrmb-e.tyigcn unb oufricjtiaen Siterartn 
emporgerungtn №■ fiibrte in feiner Shtgewb ein' aué 'für tjeibniidu 
ÜJegriffc fepr lieberlitfre? Seben, bis er eines Saoes mit göitüdi -r • 
$tlfe f-cf) зитгг Iűtboli]tf)en ©tauben bcfanntc. ifn'biefer Beteurung 
mo-efjte cucg et falber eftioen Seit babén. Soq giernen ipradi er 
•u cbriftlidjcr Scmut niemals. Sicfct Süftling aífo, fciefer cus-- 
fómeifenb-e §etbe, ber Sogn einer numibifécn Sflasin manb'c 
na cp fdjrnugigen unb mengen irbifa'jen greiiben, ben Síin na-5 
innen unb begann, fug ber SBcTt :u entwöhnen. SSir tonnen 
glauben, cr,_ber Serbe, music, Wa? er aufgab. <gr Wat ein fei;: 
flitger iKenidj. Gr pake ba? Seben mit aHrr, Sinnen einer 
fr:fegen Kaffe genauen.. Gr liebte Da? Seben. Sod) eines' Sagei 
mürbe et unrugtg, bu-ttg uubcrriebtgt unb traurig inmitten Oer 

,©enüt'fc. Sa Sn!2.ir ^^on taugte er, warum. Seit <?
ein gewaltige? Raffinement tTn 1угеп!сЬ1:а;еп Seben aibt, eine ttn« 
«Sorte 2J25gtid)feit, bte ptobuftm« Gntfagung. G'r Wollte uCcs 
burditeben. Sarum enilcgte er ettem. Gc entwöhnte fini l-e-3 
Seben-?, ber' ftSönen-«letber bet »erroiieften SJraucn be: befug- 
lidVen ST-olgnungcn. ffimwgltq етгаорпк er fiái 0ué ber TjtcuV- 
fd?öuer Scnbfcbaften, liebet -uiere unb guter {ytcunbe. llnb a!? 
Cr fo furdj'bar einfam geworben Wat, ba flehte er ,v.t ©eit, feilte 
üer, bin ui’b febrieb Ne? 'ebonite, fcr.n'cr'lirr.ft.-. .-.idridil leite Truer 
ber Sf-eit, tie .©cftänbniiie*. So mürbe er ein £<«:.„«. Kein, 
io mürbe bc-Sjcpriftficilet, -

I fPlcbicp, ber intelligente SanbaMige, Glifabctb Tjans, .fá öfter 
• Bürger, guter Spfcrbe unb geid; mad so Ik Speifcr. erjeugenter ©liter 
I Beflrer, ber jufeiebeue it'iann, w-u: ein berbamrm fcjUij:« Scynii 
; ftefler. Säe in feiner fjugenb unb fpäter in ben füiannesiabren ge«
Í «dm« Denen• ©ebiét«, tiítoriféeu Stamen, Slbf/anoiungen, geboren ;u 
; ben beix.licmten lyiic'me-.fen Der' ur.gjtt'eben Siierctut. itЗа?- fid:
! in SS-erbinbmig mit füllentem Saub über bk Bcrgänclidueit bcs 
j menfeuidien Sehens nur fairéiben lägt. fjeit er cefcnrieberr.
I tdirieb mit ber feftfrquüicrifríjcn ÜSotíuf: ber grogén Siiertanten,
I jütjne xage&udi in Beelen, fdirieb altes, wa-5 er in feinem Seben 
; geb-Jcft baue, nieder, uclier Betjraeifiung herüber, bag er nichts 

ikreiben főnné. Stier bette er nicht, siritit Harte ifm n.idii cur, 
erbittert fepricb e- Stamen unb ülcbidu«, Biergig §abte lang, ie: 
einem 'Dämmerigen З'-mmer, Ьсцeen geharnte? Tiobimir ein griinbe» 
joger.er eiferner Seb-iutelfiuht unb cin SórciDtiie; mii Bieí-ett Sfcbub» 
füctiern marén. Bis ihm eines Stages Süfabeti)- fj-cn erfd;icn. 
2)cabáá biieb allein in bem Dämmerigen З^птег. Cr mar uolier 
©efreuftijeit unb Segmcrg. Set ungarifege iOiann if: in feinem 
GDarcfter monogam, Sie ungatifdie ffreu weniger. 22;c fie .beibe 
miteinanber ausfommen. in ein mat&eir.atiidic? Gchetwni?. Bis» 
Dam biieb allein in feinen Siannesfübren, 311 einer 3cit. г!3 паи Der 
otogen Siiebcriage jeber tnigtrauifdi mar, u;tD er lebte au'ein. ohne 
fvrau, ohne fyrcur.be, címe ülmbitioiien. So iebte er Saijre far.c.

! Gr furáéi) 5’J niemanbem, ging nicht unter üäe.'iicften. '{frühmorgens 
Imamte er Sáiefjübungcn im Staü, jerid'o'j alle Baiter.
! büftere, hungrige Rianncimut ber Ginnmtfeii arbeitete in ii;:n. G: 
ritt ftunbeníang. «Kandimat (in feinen ©ebiditcni cefälit er fire 
euer, fo, Die Situation hat irgcnb'uie eine romuntifüt-e Sinic. bie 
bamais inntufvetifd) mar, — bei tefeibigte, Berfa firne, ciniamc OJiaun. 
£odi Die ‘4?ofc tDirb gar baib gut frhmc'.tjiidten unb hiuernber 
Suireiidifeit. Sie {yruu fecit ihm fefjr unb ciki. пчк- ne mit f.cú 
bringt: Des Seien. 3;lmct:en überfor.mti ihn fcrtcüc Sentueirfuu:: 
er beginnt ein Berhäffjiis mit einer Bäuerin. Deren. ?.’’ann er me: 
eifernen 3ЛП5С:' DJ' 1с'!1':т Sorte jagen lägt, unb bait bie Br í 
Gic! iidi rr-ebtenbe {freu in einem ebgeiegenen iVimmer Des SdtioiT-::- 
cittaefóíoiien: er ieirf: brinct ihr.bas Gficn. er räuite; ihr 3im:n.-er 
auf: Sicfe ebi-e unb reine r.ee!c if; hier fchru über bie Guttiinfcfjunr 

I hiitm-egg-efommen, feine Gncrgien arbeiten jügehos. Der gaujc 'iienfäj 
1 ift eine eingige vur;cIo?e Strömuno. Gr i-'t altéin. Dick grogé Gn:=
I t-cefunq mcd;t er: er, SKabiá. tu aüeiit, Dies fct)rcibi, tagt unb tut er;
; e: bearcift es nicht: -::_üt aiieiu.
i Sr tommi bic-ier Sikiinttt Darauf, bnn nid:; mir er. DJiauáiú, 
i cüeiu. ifi: be: В! e г. ? m in unenbficb nttb ctetfaitebcn a'.ieirt. Siek 
! Gnticdun.g maét ihr. ;,um Sirfjtcr. Ги:;; grübe:: er hierüber, c:
■ 'thr-eii-et burd) ben^citen ipari, finden Uiutie urtb ütdn bk Ücrmonie 
I in bi-efer hif'erer. Satfad'c. Sr fd:reibt er. in taunt einem haftnen 
j fahr, in SíöhHdjem Gntfaéen feinen in oder imtcvtrüdten Sfr.’.::
; unj äü‘dient SSUicn gereiften uns ввР.ктшенеп „vt-iuft': hk 

..Ttr.-.ierie Des Sicr.fcrn". Sii:c nueti in igren »veieferr. etruttníien: 
rrnmatifme a.im:i: ta. ber bas '.vo::h.nme ;»а: im: ima ie; gehen.

: -,n,-s ifot: geifidt“ -ur Beriörtliden ,f!-..:k mir'., iit -ünc Der uoit«
. :'r-:n .-:n ítv-f’-ekn ver iüh;;; ’{früe. =
1 n. ; Grieche:-he:: ni;b bie orokr fne.en, ie :rf•»V

trn. me^jeniien nur o«-;eijeru-t:; +-j;i::r.szviten.. а ja di
ne--r fein Bóiír'orhifhe: Gei':, <: yfötfderte kién: in. CS-:-uc• njeíSs-e. 
Sem er lét: berni:::, ur.b io reurbe üt: fehierte Sdriffeelier З'.п.п. 
SSer.'fe::, Der feine eigene Sragöbbe batte.

СЩашх Ж\йЬкф.
Bon Scurbps ÍXúro.i.

■ Se: ungcrifdje Deffcn óttnberffte: ©í&iirírtaxg bor einiger 3;k 
in iir.g.Kn fekte:; ;u:::íc. ifi itt; DuieesfiP 3immer eines SÍDeIvfit-еЗ im 
Semriiner irc-ntita: g:Dören. So ef lebte unb fiarb er, fcfcr cin- 
fám, urb itt tiefer ümiamiéit rr-ar mit feittsn orőgten ifoííegen 
bon bet B-efrlitcrr.tur uernmnbt. Sie-.in nxsr tóm cud) bie 3«U 
ßünittJ, te:::; I-Cr ’.engariid-e £ enter ?sn Brr íjunbert {yűjaen 
tonnte fein ©ífilifd.v.ffi-njefen join. Sie unca.ifdjen Hbelí-ftj: 
patten kin-; Saior.i.’bi-e Stabte r.sói Kínig::. 22e: raivtiic!) lette, 
ber lebte für tim, »er b-neóre. ber bait.; für fim. GS gab eitcrgifájc 
©enter unt-:: ihnen, ierffutí;! unb StóíétiBis, bie für fca-3 Setter« 
Unb lebUn nttb fű: fitj su £:uitb: gingen. SaS o-angé Зе:'--^‘гг 
föar eure eitrige Sfeaftaeifteeráiung írt C-:m fiebrigen ilcincn Sar.b, 
tie ЭРгадеатпи police stoitírafk. nfbtn Ber.r.irílidjung nation tier 
3beefeilte auf einen З-a'.'-heifd-i-ng be: Siru» gtfegeffen Kerben 
j.n?:fenen Dem fdla'ee'ben unb träumtuben ueecnrifd.cn Seben unb 
Der ©eiftigicit neefeii^tn Gurura Ser träne, untätige t-nb 
íjitá-neicrcúbe ungariíée Síbeí unb $seéar.:i &a:tc «in Baa: ctr.p» 

.finbfeme, begrifterte, auf iijrr ©eif'tgfeii brf mütig-e, ir.eijr eriiuüBe 
■S.innfr'er) en-.ri-are ce.i-eugt, bie, c-nre- D:-e Süliríct Bon {риЬНГит 
unb 3e:t’ eine eigenertia-e, tn ihren Refukatcn unfrudj'hare, ja, 
feaaiféc. aber in ihrer (ri fet!r г fl e t.P-: • t ar.tkare Stubenyolittf, 
Stú&ev.iur.':, •rettiben'ehen probityierten Bie iád; lebte inmitten b«> 
Dumpfen S.mteiietc: PrfiTber, inmitten niter. Büdicr unb alter 
urmüTinfer Gi-eúrr.nr.'sfiittn. Sie Scrbfi-ef: in Bon fentiét Srau- 
rivcii. Gfckme e^r.'r Sgirejrra. mit ihren Gichermüibsrn unb 

;ür;;-sen Särfcrn. tt: bemti ©ibie: bk einjtg- un«arifd)c fcra-- 
ntatiiée ü imtnttg c-, es rer. mürbe. $”• bkfen ungarifdien Sanb- 
Í ám.л 5 if ere: unb Schmu-:n if: cSe5 «*r fertig, aSe? iefcr 
Tar--- fér-- fékig, unb mer in ihnen lebt, b« mögt niditä aequ- 

tr-s bk- i-:rca::aeuí;-::r pir.Kriatun Ь-it. Sics wäre 
ГгсЧ m : her Bi S-rdu irr abüae ©unlbcrr. gewig jldi ab« 

crx-iUa hü" ie. Ье-.D bc«. QiSrnto: etnf:-: ;á»er in bet fcumnfen 
S-;m.-a'3 í-r-v.f-sn fitó btc Surad,-, Seren!» unb ©etanier.» 

err. uer-’r Berten Buhn. Gurocc f>r.te udi-Bj’n Sepolcon ttom 
nid--, eríec'- c.'.i mm; in ben stnccritésu Seblöffcrn begann. So(« 

•S •: SÍ Tt-íoiioti trug ncttottcíe unb poíttifepc 
be::-, mié jebe Kebcuution. mar fii KcDoIut'.on. beő oe= 
S,.%;:-.s. bee В rreguuc bemerte teilten GnbeS nidjt i-ur 

"’■’-'.'io'íu, í-r.i.'e:n ir. beit 'dini ;öten audi E'ier.fc.ien, unb in ben 
Ske-kűcn Die neuen, r:üoíuiicr.r.r.eu {yormen bcS Sebenä.

m--и.'. - r-r ••• •<'!•?•:: Som- S vs Serf ift attra heute nid>:3 ni?
ihat ti-ere ín rebrlte yäufer- Gr patte biete Büdjer 

un-:, rieh: iSiiker: Bit Лег ía? e'r unb in ben BPütfcern jagte e:
i::!j ivenn *:r ben S?üdí:::i Sa.;T^ TTUl^c пхзг,

b-rn {.-in .; r and; ben SiV-Sb :rn urb Der. Вгчеп па в er. Sem иг.»
........ ... Sieht:: -.rereu fci« BärfiiUpkle her .eurooJt'djen Genng,
feit f-M'--nr3 fent. r'.fi- - SRaib-er lagen, itviid-ett ihnen, tput'num, 
Уrcift, i'uit;!, ga, je»i.jt bi« Bucybtudceetc:; -=- ber cntreiceU? где-, 
rariféc Sicttíbetricb ftörten ipii nief)t. Gt batte niemetroen, für 
ben er fdtrieb unb er brauétc aué im borr.e&mftcn Sinne, nidu 
©e'fán:cd?viegrangen ди erleben unb ди bebienen. ©oethe arbeite;« 
nett Berleger unb Blabid) fag in feinem g an ver. Seben
feine Sruderci. B3a? er 511 fagen batte, reifte cin. Seben binbnrd; 
in bem Sief)-et, unb eS bauerte ein weiteres Seben, bis cs Cd 
SaceSliф: erbiidte. Sie SJcanuffripte ber д:о5«п .Bürger lagen, 
fy-aárgeíjnte lang in feinem Séfjükké. Ser Simter w.ct fin 
Staufer unter gefunben fDUr.fcgen. Sic ©cfur.ben trieben bamcii 
•in panfcfcftel S-eben unb SPotiiif. g’tahié nahm an ber grogén 
Bewegung feiner 3*á сп bem aebiunbBtctyiger Bcfreiungsfeteg, 
förner'.id)'feinen Síntcit. Siefer traurige ’Sirnn mit feinem hängen» 
ben Sdinur-ocrt. ber in feiner Sfoíarjeit Bíöníitíi aus Siebe tir.-e 
fcfefe-c Same ans bem Skmitct, namens Gitfabctb fyag. vur {ytcu 
r.cgm, fo eine redite írctpiíat3)éönf,cit. träte fein Seben lant 
Siíettánt cebtieben, пзепп tr in aíüdüáen SebenS'.tmfiänbeti et» 
'cb: pütt-e. Sodi bie Kcrriu-itn brang attd) bi? vu tgm. finfols-e 
•einen ungtüdhiegen ober Uiclmcbr gíüííideer, 3,ufaü3 fomm: er 
in? Gkfäncr.i?- GCifaóe'p ifnt), eine Senne, bie fiá audi gut 3.P- 
ber Kationcltraticr дет pübfé Пс: be te. Würbe ihm loäiirer.b kei
ner SlDloefenieeit untreu. Ж-abié fommt cue- bem. ©efiirtgni? 31;» 
rúd; bem З^йсГргаф foígí Grfcíiung, bem • torén Berfcítr.i? 
Sóeibuna. Gt bleibt allein.

25a? jeht folgt in biefem eigenartigen, ftaí.jer. Seben, bd hit 
bie grogé, reine, ftarfc feeltfogc Sat; fie witl: auf midi, wie ten co
unter ben Sdjriftftctíem ber 2D:fííiietaíur nur bei cinem, tm 
Seifigen Üluguíí, bem fronrrreen 23ifcr.or, crnyfunben bab:. Sicí-er 

; óeilige, l-er, зит .fheibcnfum geboten, mit feinen *„© c ft ä п l - 
i - i f f e n", emem erwa? wenig populären, aber i-ei;: idkne
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Um ein Söilb Wn bet ©eltfamfeU bet ©фа(;с 31t gebttt, bie hier' 
unter ben фаттгтег fűmen, fei nur crioaiitii,,' bah nutet emberem 
eine gtuei ©toetiuerte- í^oTje Jpolafaffabe eines Ualicuiftfjen Stenaif*! 
fancefyutfes für'.hmtberttaufenb granfeh(angcboten-mib glatt aug' 
genommen tourbe. -ffikr bűfűt in feinem „©aiott“ Spr«l- nab 5Bei> 
toenbuitf babén mag, ift ttnb bfeibt für mich ein ©eheimriTS. ■ Staber 
fkfjt mit fefjott ei tt-©a ri c nlj eins d>s n,тсГфеЗ 10 Éitetcr 1)ocf) itiib 
4 STZeter breit tunt unb auf bet ©tirnfcik bie.. Sn.f<bcift „floras 
non numero nisi sérenas" trug. , ©cilbem И) ein fejtéi 2Jtonűlá= 
geljalt h.egiefje, [pate kb ffeigig,. um-mit audj-fo cin ©artcnhatiS 
leifkn "gu fáimén. Sitte ítamine,-4 unb 5 ÍÖÍcler breit, nut fiit 
■mitícíűlktíibe- engfifd>e Schlöffet gebaut, fanben pro ©tűd füt 
50 bis 60 Stniifcnb grauten fveubige Síufnahtne. Stroíj ffricg unb 
„■la viechcreVfdjeint in gelulffett Streifen Don SJlariB ütődet S3c- 
bgtf иаф 4 bii 5 .SÜefét breiten ífaminen 311 Ijertfbeu.

SJÍatmorfauten, 7 SDieter фоф, taufte mii SSofíicbe ein ЬсЬгШкг 
?Ш|штЫег, bet mit feinem 31>ПпЬег in ftnnbtger Síufrcgung í>crutm 
fudjtelte. Sí 118 geredj net SJlarmotfáuíett. llnb faft hätte klj cin 10 
iUietct breites .©iiterfor g-cfauft,' ItwfdjeS, mit einem ilaíienifbcu 
Eö-appönfd'iíb (jefbmücft, .fid) als (Singangstür für mein bübfbtS, 
Zimmer im $oteí bortreffiid) geeignet- hätte. .

@3 bleibt cin fícitics SiätfeT, Inet be||te ttod) füt marmorne 
fVontnuen unb' gefrümmte gotifme ©dmtergcnSmämict in feinem 
illribatbausbalt Skttucubuhg babén tarnt.' ÖDic engfifegen ‘SorbB 
unb am'eritanifbe Sföuige, bie fiit fo cfloaS ©efb aiiägebeit, um in 
ihrem, ©arten linbcbingt „Horas non numero nisi serenas" lefeit 
31t fönnett, müffeu fdjon feljr деГаидикШ in 5)faris hcttimgcheii, 
bettor fte ftb amit Sfauf eitles fölben .Ungeheuers ctitfcfjlicfjeii. 
Ether. Sfunfd)t bleibt Shmfdjt; unb teb-habe beit fegueftrierten £>eil= 
broitnet naef). biefer Söerftcigerung nidjt nicht bebauet!, ®cr SBer» 
fa.uf biefer marmornen ©äulcit muh ifjú búit „jjciitncrfchrocrtr 
Saft" befreit haben.

(Eme beuífcfje ^etffeigenmg—in pans.
• fj3ariS, im, Suft.

ßlit фапЗ hterbeu je|t fd;ott feit Vgeraumer Seit Eletffctge- 
tungitt abgehalten, bie cinéit befonberen RetriS.hatalíer (Diel- 
Ieuf)i аиф ein trtenig fnftorifdjicn ©hatafter) befi^ett. .©ine 
©mmttiung, -bte bie Slrbctt lton SO ..Síaljren bebeukt, ntirb . in 
elfclifoOteleit Ekrfteigerungen berfauft, tttanbntal аиф ber[d;teu> 
hptt. 5\t§ Siitelblait beS ftatalogeS lautet: „Collections de 
M. Raoul Heilbrormer,; Áyant. fait l’objet d’une mesure de 
6Ó(mestre de guerre, Dont la vingt-troisieme vente aus encheres 
pfmligues aura lieu к Paris'. 31, Rue Deparcieux, 31.

. 2>iefc§ fcqueftrierte IBermögeu fteilbrottnérs unifafjt eine ge- 
таЬези Imexmcgficbe ЗЛеидс ,boc ..Runftgegéuflűu'béu áriét.$Irt: 
Sifber bon erfleit Srictftctit, aíteS ©olb, |>о1з» tmb ©ieinarbetten, 
Figuren, ^tftbrifd^c ©eluättber — ‘ CtrieS, maS ein fleißiger unb 
hggábter SJtenfd; bttrd; bte Slrbeit- cittcS langen Sehens bu§' alten 
SBeítícileit in fein ©efepäft (mehr £ehcttStoerl als ©efchöft unb 
itt {fachfrcifen bod;beriihmt) 3ufantmcugetrageu hatte. ®tefeS 
SUefenbbjett tuurbe uacb bem SlttSbrttd; bes ftriogcS fequeftriert, 
bie SlielierS unb ©efdjaftstofale befd;Iagttahmi unb SRaoul t'eil« 
broutter muhte flüd;tett. §eute befiht er luieber ein grobes tpatts 
— in Slmfterbam.
>' ,®ie mannomeit ©äufen, Stcppidjc, ©iatucn, tßilber blieben aber 
ln фапЗ unb markién in ben gefdgloffetien SaDeit auf bie SöeenbU 
guug bes RriegeS, bk and) t>ag ©nbe iljrer ©efattgeitid>aft bringen 
ioltte. Stach bem berloretten S?lieg blieb aber baS Ьс[ф1адпа1)тк 
beuifcf>e. ©igentum tueikrhin unter bcc Dbbul bes frati3Öfifdjen 
©ta'ateS, bet fidj nad; lticr Sahrcu eubtich faran niadjt, cS 31t fidj- 
ten, in Sfalaloge attfjuitchmett unb burdj öffentliche Sßeifteigeriutgcu 

-in ©etb Jint3ufe(jcn. Eßte fdjmterig es luat, btefe imeubltdicn SDtaf« 
fett Ooit Sfunftluei'fen loS зи toetbett, geigt bie STatfadje, bah nicht 
toettiger als b r e i f; t g S e r ft e i g e г и n g e n borgefeRcit mer= 
beit muhten, um in bem SBali hon Dbjefien einigermahen ßich= 
tutigen 311 fdjlageit.
v...®aS ©elb, ba§ bei biefett fjeiíbiehutgen eiitfaffiert mirb — unb 

eS beläuft fid) auf Diele ШИПонеп — tbirb 3ugtmfteu ®eutfchlattbS 
auf bgS SteparationStonto gefdjricben; bte beut fege Шдкгипд mith 
bauhr@orge bafür tragen, tute ber ßkgembert btefer ©umme bem 
férfit §af6rom;er eurüdferftattet luirb.

. Зф tuar 3clt9< einer ber intcreffanteften unter biefett breigig 
Sletfktgetiingen, ber breinubimangtaften in' ber Steibe, luo feltene 
Objefíe bou grohem .EBert mit Sétcgtigfeit an ben ÍDiattn gebra-cgi 
tourben- gn einer „mgison .pariiculüre" fce§ gnfierfkn-SKont 
ifktrnaffe, über bereu (Singattg 'jeigt baS' Ве[фе(Ь.еп< ©d)itb „tgote-l"; 
bängt, ftanben an einem geigen Slacginitf-ag auf beitf §of, im ©at* | 
ten, meqr als hnnbert £ец!е, bie um £ieit6rnuuers iingetnoliteni 
SlcÁíah in ben íTantpf 'gingen, fflefattttie ©cp.djkt bes Eouf» j 
Шг», filefchiber, .(Sammler, tpüiibfer unb ©.'"oh'mnrmer hilbelen 1 
©ruppen um phantaftifche ©egrnftänbe, bic í grof*«' Pet‘cfn 
bedungen, im grünen ©fafc 1>гrumlngen

—-rm—
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Scgíafenbes ШпЬ im %i)be~?ßavL
£onbon, im Sluguft

f ;

i.

SBormiítagS gegen elf gelje ich burd) ben ipari unb bteibe <ruf 
einer fíeinen Brüde über bem üeinen See fielen: ein breiter/ 
batg-gefmoffener ©nglänbet ftcljt mir im SSege, bét einen SÜnber» 
Wagen tor fiep ^erfdiiebt. ©3 ifi SírbciíS.jeit, ber [Mann muß tooljl 
pcufionicri fein, beníe idj nait; aber er toenbet mir ben tnaef)* 
iigen [Rüden unb ein fereißigjährigcS ©efid)t ju, rot, mit fpär» 
liegem rotblonben Bart, toanerflarc fdjöne bunrnte Slugen: bie 
grau iráni ober fpejieren gegangen, ber [Mann, augenfeheinfid) 
[jtepierbänMcr ober politifcber gournalift, fefsicot ben SinbetroageX' 
feibft mit bem Siinb im 5gbe=3}arf fpagieren, DormitragS um elf 
Hlir; id) bin ihm banfbar bafür unb finbe es recht hübjch ton 
ihm. Unfereiner in [Mitteleuropa, beníe icf), hat nidrt einmal 
3eit unb ©elb unb 2BoI)nung baju, feine Sünber in bie S3elt gii- 
fe^en; unb biefer nette' StroiM hier fyrf fogat Дей, bas Siinb 
fef&ft in bie Sonne ju tragen. Unb \if)t i!jm gerührt nach, biS! 
jum ©nie ber Stüde.

So einfad) ift aber bie Sadie bod) nicht, unb bei einer SSiefe 
cngelangt flärt frefj bie Situation auf: bet SMarm fdjiebt ben 
Stegen unter einen Saum mitten auf ber 23kfe, er orbnet atteS 
bübfdj unb fadjoerftönbig, was um ein Äinb unb um beffen 
Stegen ju orbnen ift, forgt, bag bie Sonne burdi bie Säume auf 
ba§ [Keine fällt, ftrcidjelt bcs Siinb unb geht,. beruhigt unb ge» 
erbneter Sadie, feinen 23eg: ich lebe ihn burch bas ©ittector bc§ 
Steifes in ber Stidjtung Stccabiiih hangiamén Schrittes Derfcfimin» 
ben. g.übfch fo, beníe ich, er ift a!fo both Spapierhänbtcr, ber fein 
Gcfebäft in biefer guten ©egenb hat, fonft mürbe er méíjr Зс^ 
unb mebr Sentimentalität beftnen. geh fene mid) unweit bon bem 
Stegen auf eine San! unb fange an cufjupaffen, bamif bem Siinb 
nid.rs jufiößt.

Sin einer Stunbe iomni ber Bapicthänbler fterjer jurüd, 
iröfte ief) midj unb, bemit id) mit bie S-ccrc bequem tnadje, 
nehme ich ben Jput ab unb jünbe mir eine 3igarctte an. 2Me 
Sonne fd)eint angenehm unb ^«rbfiiicf), wie bie géfbgxünen [Siefen 
unb bie mattfarbigen Slumenbeete hier ftänbig ctteaS SjerbftiicfieS 
girr schau tragen; es herrfd-t Stille, bon ber St. gdme3=Hircbe 
ber hört man itar unb fein bie ©toden läuten, ich fühle mich 
fauwogf. Sornehme unb Weniger borucljme grauen fpajiercn 
borbei, fait affe unhübfd), e§ ift etwas SMetancholifdjeS „in biefer 
Sonne, in biefer Stille, in ben matten Slumcn unb Icic£)tT}äBlic£)en 
Samen, ich Werbe fanft unb melancrwliidj gestimmt unb gäf)te 
in ©cbnn'cn mein ©elb nach. Um ©nbe reicht c§ immer 
ober- nicht, ©ott, ift eS bübfd) hier! 23a3 aber nun mit bem 
Siinb? Sie Sonne ftfieint, ein trlänbifdict Botigcimann fpagiert 
fajon fei: [Minuten hier borbei, fdicui fief) getaifen ben bctlaffcnen 
Sinberwagcn an unb geht beruhigt Weiter. So ift fS in Dr&= 
nung, beníe ich erleichtert, WnS iann auch bem Sünbe bafjicren? 
SBcnn & einen Schrei hören läfjt, läuft ficgcriicf) bie ganje 
SSiccnbiffi) 3ufammcn unb bet aíte SRothfdiilb bon vis-ä-vis iommt 
fclber bon feinem SftelaiS hergelaufen unb fiiftct bem Siinb eine 
glafme Bald). [Recht fo, beníe id) ermuntert, Wo !ann auch ein 
«inb • beffer aufgehoben werben als bcrlaffen in feinem Stegen 
unter ©otteS ijimmcl, in ber Sonne, beobachtet burd; einen 
itiänbifci)cn Sßofi.jiftcn unb einen ungarifden gournatiften?
- gefjt fiel mir aber ber StinberWagcn in bie Stugen unb er 
teer me!jr, als Ыов Лфбп unb bequem. Ser Stegen war gute 
anbertbaib [Dicier hod) unb ein Shier breit — eS war idmn ein 
tüdjüger Stegen. bas mufjie man ihm taffen, folib gebaut unb 
fgwarj cngeftrichen; .unb überbieS trug er einen Bclbadjin 
Welder bon bier fíeinen Säulen gehalten würbe; wie bie Bat* 
badjine auf ben Sanbwagen in2oScana, in welchen bie SignotinaS 
no4 Ijeu‘e 0011 ibr«w ©uie nach glorety futfehUrt fommen. Unter 
biefem Satbachin tag mein greunb, bet Sohn b:S SapicrtjänblcrS 
Don ber Skcabiüti; er Гад ftid bc, genoß bie Sonne, wit id), 
bloß bn& er eS bequemer hatte auf biefer ©rbe m bem engtifchen 
itinberwagen; unb baS war fein gutes 3tcd)t.

S)er SSagen rollte auf ©ummitäbetn natürlich, auf WcS beun 
fonft? 2er [Sagen war hier in Sonbon fief)erlieg niditS SefonbereS .
— btog ein bequemer, richtiger fiinberwagen, ben ein jebet SaDier» | 
hänbter feinem ©qtgeborenen für bie paar фгипЬ Sterling Iciften | 
fann. ©S War ein Sinbcrwagen, bem 3-DCd entfprcchenb, nänttid)! 
für bie Bequemlichkeit eines britifáen Staatsbürgers gebaut; ber | 
Don bem erften Stugenbticfe feines 2-ebenS an ba.ju gewöhnt wirb, i 
mögliáft öiel_ Splatj auf biefer ©rbe für ftdi fclbfi ju beanfprudien. | 
ga, man mußte nur etwas grünblichcr hiufchen, eS war fein ein= j 
fccher Srinberwagen, eS war fdion ein Ironie, es war fájón ein | 
house unb bemjufotge natürlich auch ein casr.ie. ©r mar ju ; 
Spaufe, ber gunge; er tag in ©nglanb in feiner Siege.

2a würbe ich, atS eS mir in ben Sinn fam, über baS Sd)icxfat 
be« Sinbes Doüfommcrt beruhigt unb idi mcdite mid) Wieber auf 
meinen 33ca. geh сгзапГе eS auch nur, weit, wie gefagt, in uitferer 

. ©egenb man nicht einmal bc.yu ©etb bat, fieri baS Siinb, ganj 
cicfdiroeige eine S-icgr mit Battedin reiften ли íönnen. gdj war 
froh, bag ber junge ©ngtänber in bem ;öbbc»>teri гЗ fo gut ^aitc; 
er butte eS Dcrbient, beim ba liegt bie Söfung bcS [RätfctS: man 
mug nur bie SEicge richtig wählen, in bie man hineingeboren wirb, 
ha” if: аСеЗ. S ä n Ь о r SM i r a i.
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Sívamtaz 3imgen raerbeu gefugt Beiter fteht <ruf ben ^leiden .yu lefen, bafj ber gemeine S5ih=. 
пт 2H- ©giDirig 2o!jn pro Sag bffotimrt unb biefet ©eirog frei* 
geri fleh btt einem ftorporcl fájón cuf 14 Shilling tagiig, ©tan 
muß fiep 3U brei Sitten SDienfoeit Berpfiid)ien,- bit Sftefe:t>e=3ett 
beruert neun 2<tBre. Benn bc§ noch ínrmet nicht genügenb reis- 
Вей unb imponierenb erfdjeint, ber möge ruxg foigertbe Setciii 
beh'ryigen:

Sie englifcpe Sltmee beftept niept <ru5 allerlei hergelaufenem 
Sc-lbnersoif. ilnb auch nicJjt ale.@nglänber fönnen ihr bettreten.' 
„Stramme jungen toerben gefugt", fünbigt ba.3 iptaiat an, 
„Benfcben mit'fmrfiofm ©otlcben unb geBorfmmer Statur, in bent 
Silier Bon achtjehn bis breifjig fjahren." (So ftnijt e3 gefcf)rieben. 
SSenn jemenb alfo ft^on 31 Sagte alt ifi, ober übet feine gebot» 
ferne Statur Berfügt, ober bei Gelegenheit jemanben geogrreigt 
ober gehupt bat unb bafür 10 Shilling Suse jelien muffte,. folcge 
©jifienjen toeifi bie engufdje Sirmee ftoig Bon ficf> ob. 5>a mußt 
fein Seinen: in ©nglcnb fann nicht ein jeher nur jo minricitl- 
b; mich iS ©olbat Kerben; Kenn jemanb зил: ©eifpiel ein magerer, 
trauriger Siedjíing ift, ber fann Bot Segniucgt Bor bem genann» 
ten Зс& bergeben, man fegieft iljn born fort. „©3 tut un3 teib, 
Sir,' fegt man ihm — „aber Sie muffen fájón eir.fegen, baß
toi: niept einen-jeben in unferen Scrci3 aufnehmen ionnen. — 
arbeiten nur mit fofgfemten, jmei Beter go^cn jungen Bannern, 
— tja. Sie müjfen faion Beleihen . .

Sieve (SgfiufiBität ber Strmee ifi ber fgmpatbifíhfte rrrintarifrifepe 
3-3, Bon bem iá) je gehört Babe. Sei un3 unb überall jeufeiiö 
bvl ibcnalg Kar bie Simtee fóron nachgiebiger; Kenn man fe5r 
betum bettelte, fo übte fie fájón ©armgenigfeit unb nahm einen 
jeben, tnie er ging unb ftanb; and} bann, roenn er ein iKiftcien 
Surgenfranrhcit befeg, ober ein Sruefibanb trug; cS lieg fieg trog» 
Lem, bejonberß in ben Ickten 5?rieg3jahren, mit Sproteftion immer 
eíroas in ber finnéit machen, birg man frontbienfitauglicg r-" 
fnnbirt »erbe. Stiríjt fo geht e5 in Sngianb ju, too ba-3 Solbcteu. 
gcroerbe, _ nach ben Berbeplafcicn yu fegiießen, eine Sírt 3eti- 
Bemein für ftitte cnftänbtge Benfdjen yu fein fdjeint, ein „Skr- 
bmb junger ©ngianber für Eftenf<hen.red)te“ — cin Serein, fccfien 
27crtglisber mit Ser Sióit nt einer $ar.b unb mit bent ©ajoneti 
in ber anberen herumgeben.

mir^ ba3 sut an unb muff befennen, baß «3
toahrenb ber 3£it, bie ich Bor ihm Betbraegte, Bon feinem ein- 
jigen jungen ©ngfänber betreten tourbe. SJlögliró ift e§ febon, bag 
bar; trübe, regnetifdje Bette; biefen Stittfranb be3 ©cfc;äfic? Ber- 
иг fechte unb bah an fonnigen Sagen Sie jungen ©ngianber fiáj in 
Scharen brängen,^ um Soibaten 31t toerben. fjebcnfaüä fteht e3 
tc’b, 3jtfchau*r bicfeS З^Й nur mii einet geroiffen ©r-
ieiegterung anbficfen fenn: e3 roar Ьгг erfte fJTecf in GuroBc, too 
man mich ЯкфподеГ, ber iái rocbcr fofafamer SJiaiur noch írram- 
mer cunge bin, unt feinen É?oei3 аГЗ Soibaten haben moegte.

fjai fehfe mich auf eine'©an! ben fcbottifchcn ©erbiften gegen
über unb jünbeie mir meine Spfcife an. Stein §crj äcz fchroer. 
Sie tergebiidje Segnfugt bite mir bicrc Seinen in bie Siugen.

sál. ifenbott, ®nbe Siugufr.
Sn bor Eiöhe be3 Suátnghcrm=©clai3, in einer Slebenftrage 

fcrr фаД SJtaE ftehen jtoci fáotíifihe ©arbiften mit bem ©äretifeil» 
Sifchafo parabefixamm Bot einem ЗеГй Sie ©arbifton tragen, _toie 
man e3 ihnen anfieht. biefe einen Sutben Betet hohen Särenfel» 
£íácfo3 in ber unerfihütterlidjen lleberjeugung, bag ihre SSürbe 
baburch gehoben toitb. 3ebc3 Sirgument gegen Die SRiájtigíeit 
tiefet- ©ebanfengangeS s-erfchmiljt, fobalb man bie Seute mit _;Г)гет 
Siumtbau gefáimücft, fieri beroegen fleht: e3 ift gönj'iá) unmöglich, 
fces bie Sfräger biefe§ ©аиеЗ fich mit 3;15ВДИП in eine rilnter» 
hcltmtg einiaffen, ba fqon beim elften Scopfnicea ber Sifchaio 
ihnen вот íropf heteunterfailen müßte. ЭсЗЬаГЬ ift bie Bürbe 
groß. Sie fiepen, bie Seine fteif gefprrijt, wie bie Suppen ba unb 
hinter ibnen fiept bc3 flcine 3^- Sn biefem Зс^ »erben eng= 
Iifche Soibaten angerooxben.

Elacp ©eenbigung be3 S?riege3 ging man in dngianb fcpleunigit 
fcaxan, ba3 ©efeg über bie allgemeine Bepipftiiht außer firaft ju 
fepen. Seitbcm halt ©nglanb roie&er ein S6Ibner§ccr. Sa3 ©efeg 
über bie allgemeine Bcnrpfiicht war übrigens für bie ©inroohner 
ber großen ffnfel auch fonft uiát fo gefährlich. Bern ber «xieg 
niebt fonbetlicp gefiel, bem ftanb e3 frei, bem Süljén timings» 
Somitee feine РазШпцфе Ueberjcugung entgcgen.tuhalien unb 
ЬсЗ Ü от it ее cd>ictг unb erfannte bic Sercchiigung Diejcr ©riBat» 
cnf.rót; her Sichere ©cjifift fonnte auf bie Sauet ЬсЗ firiege3 
florieren gépén. Sei uns Kai man e3 mit einer Ecuance- cnber§ 
gemeept. — aber ЬсЗ toolen Kir tcrgeffen. 2tnb:rerieif3 ift_ c? 
mehr, baß in Gngianb nur roenige ihre pajifiinfchcn Sínfiáten 
Junbgeían haben. Ünb [cijtcn ©nbc3 ohrfeigte cucj bori ein fritter 
ober lauter Serror alle in bie ürméé hinein.

bem Sfugenblicf aber, a[3 ber Krieg beenbigt roar, fpatte 
bie allgemeine Beprpfliát ein ©nbc unb ein jeher ging nach) §aufe. 
Ur.b fest toerben in Sonbon roieber Soibaten geroorben.

2:e3 gefcpicht auf folgenbe ürt:
Scesert bem bäncer. an einer Sreiterroanb ©lafate, —

© -riete mit [oefenben S-encn ai:3 bem Soibetenleben. Bear, fteht 
tn sergnügien Sofbcten, Sen ftolicn unb fmmuefen ’ Soibaten. 
(Sec Sahrheit juliebe muß ich bemerfen, bay roeber her berreeft« 
S>'rar, r.oep berjer.ige. beffert ©aueb aufgefepniiten ober ber ent- 
Icrfi würbe, unb «benforoenig bic firiegt-frü&pel abgebilbct Waren 
— oiroopl, roenn man c3 genau nimmt, auch biefe Sjenen ge* 
Icqertiidi jum Soibater.Ieben gehören.) SJiit einem Bort, ber 
S,larifiganger er5!icft rei.tenbe, anrieher.be Biiiiiär-SiaEaie, bie_ fo 
in Dcrr Sül Bor. „Sefoffcner fSartrS" unb „Büijterner ijroief“ 
g:lalter ftr.b, man ficht ben бгавеп unb ben ungefjorfamen Sol- 
coirn Sie Soántcf/una unb anbere Sür/.Kc, cnneimeln'oe ©.yenen.

''r'rccfoie ünb farbig unb anyicbcnb, fo boß ber ©ctrachier 
с.;Г'::Г, Teiróf 2 и ft be!»nimm fann. in ba-3 Я-It ein-nfeijren unb 
Г.ЦГ auf bie Sauer Bon fccci Saljren aÍ3 Sötbner зи Berpflichter:- 
éjá yum Stifpiel, toc3 meine ÍBerfon betrifft, ich fonnte biefe 
Sepr.jucht nur mit Büpe unb Slot ur.terbrücien, — cSer bann 
gelang e3 mir Ьоф unb ich hielt mich 3urüd.

ro-.r
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er fim an fein Sej tuner. Ser Bettler ftent ein ©tüd S&cifcbrot, 
eine Karate SJtiich, einen Sípfeí unb ein ©tüd SSurft cor |гф hin unb 
crbn-ct aße3, 1>й£[ф unb finrmoll, inu fidj im ’ipaEbíreis, bemrit er, be» 
5or er au elfen anfängt, поф einmal llnfchcu galten fanra. Ser 
SifA ift паф «Псп Kegeln ber Лип ft gebedt. Sann greift er mit 
feinem поф gebliebenen 2Irm зи uni bringt tengjem uni umftänb» 
fl® feien Siffcn ;n bie Deffnung, bic er an ber ©teile b<S ttJtunbeS 
bat. ©r _bält fein Sejeuner, et bettelt fett eine Biertcfftunbc lang 

■ nicht, er führt jtfct fein Bfibatleben, mic in fciefer grogén Stabt ju 
biefer ©tunbe ein jeher. ЗФ Babe übrigens Berechnungen aufgc* 
ftent unb gefunben, bag фп feine SJMiIscit nicht mehr als 1.15 gr. 
töltet; nnb fo sid berbient er WirHIA fpielcnb, baS feigt b-cifeTnb. 
®x.V4jt ш ber Sonnt auf bem SPfiafter unb berfpeift iein 2ЛаГ)1 — 
итрг.лМ'.филЬ mit Sfuííur, bon ber bkrsulcnöc поф immer fo oiel 
öorlktnbcn ift bag bic Broiamen foga:" auf bie Stube ber Settler 
abfaHen.

fiavijev Brief.
Son ©üitbor DTtäraf.

3n letter fpri-gen in ber еигораффеп Spceffc immer 
bitter »Serifer Briefe" aus ber gebet unerfArodener Sßilger. ЗФ 
für meine Berfnn tef« biefe Seriate liier in Bcri3 ftctS »'ü ®anl» 
barfeit. ЗФ erfahre fo bieleS, was im fonjt niegt einmal abnen 
mürbe; fo pflege iA ftänbig сиз einer SBitner З^йипд зи ег= 
forfAen, umhin гф in SPariS зи SJtittag effen geben jón. Зп 
& etjeiben iSiener Seüung IaS iф bor furaem in bem Bericht 
eines bis паф Bori3 borgebrungenen 23iener SBeltreifenben, bag 
in einem ber ^ieflgen' SRefmuicmtS ber Seifner mit „freutibltAem 
2йфе1п" bor фт b.aS £or3=b’oeubre.SabIett abíub,_ тс1фсЗ 
mer foHte baS glauben? — ипзсфИде Heine ©фйрс1ф.'П mit 
fAmadbaftem ЗД'фетагп enthielt 3n bemfelben Seriét folgte 
bie ge]tfteäung, baff ber STletro in Baris рйпНИф unb )фпгП 
berfehrt, maS ftf)Iie рПф аиф торг ift, unb bah bit Baxiferinnen 
bie SluSlänber reAt gern haben főtten, maS anberfeits nüpt mahr 
ift ffitebr ift bieimehr (unb baS aeugt bon ber auf его rbentliq 
ftarfen Beobachtungsgabe bcS BerfafferS), bag bie gabrgSfie .an 
ben §aliefietten bcS KutobuS bt ber теффеп §auptftabi Slum» 

abreigen muffen, ©o ftanb псиПф in einem Sparifer Brief

II.
©S fdjüttct unb früh um neun Uhr ftcíjcn gmei Söxänucr unb 

eine grau im _§of unb-fingen in bem ftrömenben Siegen Ijcrj. 
jcrreigcnb- Sie SÖiänner tragen Sicgcubäuie unb hollen i-, ber 
§anb bie Sianbolinc;. bic greи fteht in einem Aut mit Strang, 
feberiv unb cinem tfoftüm unb hält einen SicgciifAirm. . Sie 
fjenfier bcS i>aufcs_füllen рф tehgfam mit фи&Шитп. ©ämtlmjc 
bJubineiicn grogén^STcobcfaronS teifnen in ben ffcnft'crn, ber 
фаиЗйсгг höbt im gc|tiäicn SJlorgeriroct gu unb ber ЭУафтспп ift 
tum ber ©trage hcrciimcfommcn unb ГафсП felig. ©ic ftr.fc alle 
entjüert nnb he;fi_a=aiibäA;ig gerührt. Sic . fiünftlcrin jclbfi ift 
1фоп uralt, man füraitet, U41S рф ÍKwtusfteíicn .lennie, rnenn igr 
■ г Surfen bie ©ф1тпГс unb ben 5ßubcr bom ©грфй аста]ф1 
©te ift [сГ;г alt unb bid; c3 tut mir икф, luk alt fte ift. Sie 
ÜAanucr mit ÍKr 3Jtgcn!jauí achten щф! auf ben Stegen; fic grei= 
jen. mit т'ГЬеп ©often in bic Saiten unb ba? SSafftt rickU ihnen 
bon ben tputmnbern. herunter. Sic fjrau finnt cinen ijgliAen 
Gaficnha'ucr unb tie Begleitung ift аиф jtufcrfüg- 2113 fie aber 
enben, brauft ber Beifaü ййгтт)ф IoS. Sie SJlänntr berheugen рф 
oft, bte jjtxrn hebt mit beiben i>änben bie Stüde unb nuxAt ßrag* 
fuge. Bon ben genfiem fliegen gmge ©ouftüde im ifktpiex ge-. 
midéit фпеп ju, unb bas ЗНаффеп uni her Siegen motten nicht 
cufhöten. Senn gepen fte fort; bas Bmhlifum haß fkh поф ein 
ЗЗсЙфеп in ben fünften cuf unb befprieht baS Ereignis. SleS 
atteS gefAieht tu bem mobernen férgén bon Baris, in ber ©itp. 
2IÖ iA bit Sreppen hbmtuffteige; fonmet mir einr^Jrau entgegen

irxrn
gebnaft Stuf ©hrenmoit. - •

5>игф |о1фе Seitüre ermuntert farm, йф, паф mehr als cin. 
fábrigem Stufeníhalt in 5f3ariS, ber Suit тф1 entfagen,. аиф brei 
mingig Síin« Singe unter bem Site! ,5j3arifer Brief' 3« berőffent. 
liAen, bie, хф glaube, ©ecíc unb Stem bon Spnris, minkjícr.5 
fö biél enthalten, mié bet Htteiro ober ЬаЗ .?>«rS=b’oeuPre.

I, •
23ir motten bei ber Belüftigung bleiben. Sn biefem féjünen, 

arogen Sanb, тсГфеЗ an fonnigen Sagen mic ein einziger TciAer, 
iteber (Harten nürft, befmt аиф bic ffeinftc SeSenSfur.fiion ihr 
iaufer.bjährigeS Scremonictt, er. bem iic Scbölfcrung mit relk 
giöfem Eifer fefttjält. ©о аиф bal ©цеп. Ser fjransofe, biefe-3 
jpiebbürgcrlidifíc iícbcmefcn in Europa, mit bem ЬсгаНфеп brr bag. 
xifrfjc Bürger' in feinet fhtmpfcn Sanftmut cin IebcnSfufiigc: 
fíabalier ifi, ift im ©runbe genommen bet anfpruASiofefie ©per, 
unb bic bielen Sänge, bie er рф bei einer ttttabljeit аи^рфсп 
lägt, mürben bei uns für einen gefunbm töarjcr Sanari eine Sttri 
Störperbclcibigung bebcutcn. ©r igt btclcrlci, bamit mir ЬаЗ аиф
enibeden, unS Ьоф fehr ménig. Sic farmen ber STiahíjeii, bic unb fpridii тгф an: 
а[фе1пфеп ©enüpe, bie ihm bie geremonien .bc? gebedten ©1{фЗ 
berfdiajfcn, finb ibm beinahe mutiger alü.bie Speifcr. fclbft. ©3 
ftedt fo tie! Shcatcr in-фт; et fpielt fiA ba§ ©ffen gerne йог.
Sa3 miibe unb Pcrbitteüe greifen, ba§ 3.;- Э. in ©nglanb übHA
ift, mürbe igni eine Cluälctei bebcutcn. SaS .PiorS b’oeubre, bamit innerte пиф cAer an bie ЗидепЬ."
mir bei fccm BcifpicI bleiben, ift teine с[дс1кПфс [гапз5р|фс ©öcifc. ©S mar bie 2Ва;феггп, п>с1фе ^Ме Steppet herunterferm.
$)icr bereitet man cS nicht einmal gut 3ц; nnb mer ein пфпдсЗ - jjj
Shots b’oeubre geniegen toi И, ber foil e§ nicht in Baris шфеп, ' . . _
fett рф bieimehr tafA auf baS erftbeftc fchtoefcifciie Schiff begeben , ®uf beP SouIePm^too b« S^c|r am bt^teften ift f^Ieppt 
ur.b eS bort főtten. Sic berühmte „Spor.cr ©r.te" ift für unfern ein-Saftauto em anbereS паф ^ф. SaS erfte ~apauto ф под jung 
©с{фтс;- cin matteS, gcfchnindtojcS Siet, теТфсЗ an alles erinnert, ru1t*9» Ьаг ítoeíte lägt фф an einem ®^id imA3iehen S p
nur шф/ ап oen Begriff, üntcr те1фст bie В В íí. г' ber ©ibc bie f?>on öottfommen íA’utt^unb mrfabe, cm ЬсгБгаифкЗ a.teS Siet,
gcbrater.tri Guten рф borsuftcHcn cinig qcmorbcr. pnb. llnb auf *lJ* сиЗ^егоифеФеЗ SSeien. ©5^ trug fém -дапзеЗ ^eben lang

. , m, „L;:,! M ~ > ,7T---- ■=;----- fÁroere Saften, jefet bat eS einen Згиф erlitten, trgenbroo im Ваиф,; °.m ber Ktchlipe fen haben bie Stanjoien feit bem Gönnen. ^ bie ^ Jibgte ■@tbünTI£ ^en. Unbeholfen unb Irani tappt
■ fomg mgt Piel SteucS erpmben. Sie GnIIad« toerben m tbrem £§ паЙ Ьш 2aftttut0/ ге1£ dn gtDgC5, bermunbeieS altcS
■ S ut ur.getoa^en, offne Butt r unb ^Amalä,.mi[ оцепет geuer crj ,ft etwas auffattcnb SraurigcS ап фт, etwas bon cinem

ЛТнЫ &,.r„íh menfAIiAen ефЩО, гЛй SebenbigeS in feinem Befen, те1фсЗ
i° ®.е,ЧьГ^гВ«?5 № bie SIrbcit unb ЬаЗ ©«hidfol ber STcenf^en teilte. Sie ЗДтсгА

.pe .bas BtAtige beim бцеп an: bie greube an ber ©ituatum ^ ;{ b gab-eaji{ 6ci ber SlutobuS^alteftctte (wo man bie 
'■ext firro imilanbc, bei einer ©сг)ице1 фотшпсЗ fr.íeí íüoMgelaunt йU.-J ь ! ^ 1М1Ьг
Bige зи erschien. Bei иг.З ftebt einer einen Setter ©rbäpfel •p?f,,T!m“n ßbmBen muB) ra'nbet 1Ф ?“•. 'm. * '
traurig an. MerbingS ift <S wahr, bag Sei uns baS Яеид ©rb- cAtcr ^ ^
äs fel genannt wirb unb bei ihnen фоттеЗ friteS, maS iefcnntliq ^irm m_ ber §шхо, fangt an aujgcrcgtjugptfuliercn unb jagt
bi=I vornehmer Hingt; Ье^аГЬ freuen fxe рф'сиф fo тЩ§>

©-Aonifeti einem ЗДг «ähle iA ju meinen greunben einer. ВеГи- . ®фтЬте1*1сг bie SrofAfcngäule berarüg паф^аик |ф(срр:т' 
let cuf ber BIac<- be la ©oncorfce, her unter ber. Strichen beS 1Inb e.r lu^reIt. тД Ьет ^Всдсп1ф1гт unb b.e jung. ~ame 
sjtcrme'StiniÍKriurnS fifet unb ber ftócn Süonat mtniger wirb. ЗФ nh*. m.l^r ‘'cJn. ‘iDP!- pOiir waren a_. 1сЬ.,ар bewegt, c_ ferine 
weg; niÁí eingchenber зи erörtern, wa3 unb roo eS ibm fcSTt, heute n:t?1 bßE unr eine csamnuung für ba^.Hanfe ncpcu.o _bcr= 
ift er ungefähr nur mehr ein auSaeftredter 2Irm xmb eine Ceffnung cnpauei bauen, ^jn BartS gto. c§ Jcctne Bjccbe mehr. Unb 10 
fiait bcS 27hmbe3 im ©eptfit. BtTttagS, wenn kg г.аф §cufe дере, Ür'b bie пГ1сг‘ Barifct barauf angemtcicn, bic Biaicnincn зи Iicoen,
kbe iA ihn oft, wie'er einen Beutel öffnet unb, ОогрАпср ber- mit fccr.er. fic Icoen.
fAieb-ene ©egenftänbe bot рф auf ,ba3 Bflcr.ep legt ©3 ift bie Seit . ~a5 haben mir. Wenn wir aucy гиф{ atte alte Bcrifcr Waren,
beS SejeunerS unb ein ©iodroerf höher, hinter ben fflügelfenfiern bi- 5Kt Sínfunjt be? 2Iuiobu3 ,H" fAwcigenb erfannt.
tut je?t ber Stttinifier ber HJlarir.e, Wenn er сиф поф fo befAäitigi 
ift, bcSfelhe Wie ber Bettler bor feinem £>aufe: um gwölf U&r fegt

fr

„§cben ©ie bie fAöne SJlufif gehört, mein hbcrr? ©5 War 
eine äugerft fAör.e SJhrjtf unb eine Rebe U-cberrafAung an biefem 
Perregpietcr. ttttorgen. 23a3 mir befonbers gsfief, war ber Sejt 
ЬсЗ Siebe3, fc«3 bie Same fang; es mar ein einfacher Sept, er>

■
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Bearbeitet ginaagprogcfic. 2ÍÍ3 32-jäQrigcu Síbbcí-at trifft ií;n bic 
SBalií, in ber Oigenfífj-afi eines ©cncrajTagentcn bér beüt- : 
fiién ^Reparations* 3a^unScn n-a-á) Scrlin ju faíjren. Gr j 
íjat bic Steilung angenommen.

S3íc!Ickf;t glaubte er, 3U ifjrer Sínnaíjme Betccbtigí jü fein, 
fca er noá; .gcit Sor fiáj íiabc, bit fi-d; auf Sfdjtgeíjnte crftrccfenbe : 
Sírbeit bet’ bcuífrBcn ^Reparationen fjerfönii<f) ju ©nbe füljren gu ; 
tőimen. Oicfct 32=jäbtige Siaat§;errcfär a. 2>. unb Stem Sorter | 
Síböolaí, SJiiíglieb beS SííuBg Spíji 23-eta ftappa, beS ejflufinften ' 
SUubS ber 22-oIt, Bat ben JDlut, eine SBcrani-toortung nuf fidj gu ' 
íaben, Sor- ber fogat fein greunb unb 83c[d)üi;er Omen О j 
Soung gurüigcfcíjrctít iff. Ocnn glcung ift e3, ber ifim gu feinen j 
Stellungen gc^oíícn unb il;n an feinen linícrrteljmungen beteiligt 
Bat. .gteci Scanner íjaben Setjnrour Spartcr ©iibert „gent-ad)**: 
Soung unb SioBinfon, baS SKitgiieb ber, ^attic ©ommiffion. 
Soung tear, teie Betlauict, gsjteuitgen. biejen Sofien niebergU" 
legen, b-a iónt feine. eigenen gefáaruiáen S-erpfut§tungcn: nitfit 
erlaubten, (engere _3cit Bon Simacrifa fortgubieiSen. „Business" 
ruft itjn jurád. ' .

($3 ift biefic-tB* nicBt t.in BioBer £u?a2.' bar, 3Rr. ©aicS 23. SR. 
©crrafi, ber amcriianifdic Sanficr. Oireíior ber фетр Sajrobcr 
SSent ©bmp. unb brr Scatter SR. f. r. f. 91-atior.gI Sant, ber 
gície&jcitig mit teepmour fßarlcr ©tibeti aiS j&csbadjtcr Bei du 
SíckijáBaní neefi Seriin lammt, -cicié gnljrc lang ап ben Souns-. 
fefjcn Unternehmungen als ipauptoctciligter intereffiert teat unt 
ebenfaíl3 eng mit bem ginanomann Souug befreunbef- ift. 2Tu‘. 
S3. SR. ©artab, ber fajt um breijjig galten after ift сГз fair, 
greunb Schmant. Betracfiict feinen SerTincr itufent^att nur aiS 
borübetgcBcnb. Oie cigcntficfie SírBcit Bleibt bem 32jäT;rigen 
Stböaíaten corBei-aiten. ber auf ben SBunfcB 2)oung3 ben teimtig* 
fren iinaii.tpoiitifeBen Soften, ben je ein Staatsmann inncgcgaBt 
В-at, betreiben rcirb.

Der junge Шапп.
sic. ijJsriS, im September.

Oer „junge SRann' f/eigf, um enblief; etteaS- SpofitiDea über 
ifjn 3u Berid;;en, mit Bollern Seamen Scpmout (parkt © i 1 В e r x; 
to'.bcr parier Sciüiä ctfo, nod| gepmout ©iíócrt Sr ift tctfäaj- 
lit) 32 igaljre alt, ba er im Safjtc 1892 am 13. CtioBcr in Sic» 
Sort geboren mürbe. Sein Sßalcr mar bet feite cíjrenracne SRr. 
Seynxaur parier, feine SRuiier Garrp fjenuings xSoopet) ©ii= 
Bert: Beibe entflammten ben Beftcn Siete Sorter intrigier, 
for,---len.

Sn bem gaBre, aß ber SEciifticg febon fo gut teie B?- 
fefi.'a;fcn mar, im galjre 1912 legte Scpmour-SParfer ©iibert tn 
ban ScutigeiS Golicge fein Müiturientcn=<£jamen , mit gutem Gr- 
folg aS. Sm Sagte 1916, a;3 feine europáifáett 'S?omtniItioiten 
febon tüd)tig in ben geBü^engräBen im Orcct lagen unb aufein» 
anicr Iosgcidjoffcn, Beenbetc ber junge ЗЛапп „cura lau :e". jeinc 
er?-: tentiferen grubien in ben füllen Stäumcn fccr Oat>arb=Uni> 
Bcrfiiät. Sr ffiurbfc „'Honorary" (ein cfabcmijcBct Oilcl in b.n 
Staaten) unb 2. 2. S3. (Sitercfure Sangncac S.) Sr ftubicric 
Slgn'ofopgic unb Slationalötonomie. Oann heiratete er — nid;:. 
Sr ift cutn Beute по cf) febig. SRadgie firn ticfmcljr baren, naeit 
Scftcgcn feiner SlbBoiatcmSjküfung als ©etjilfe in ЬлЗ Borncljm: 
unó grogé SRceBí3anteaíí§=Süto ber ígérten SBitf) SraBciB Sj ,y>en- 
ber:a:t in Sic nt Sort eiiijutreten. .teo er inncróaíb ctr.cä Sabres 
als norgügiidie erfte Strafte eriannt unb gum prcftifeBcn SB’f 
bes SütDS ernannt tourbe.

!

(gier blieb er jcbodfi nur ein pabr. ffm fsaljrc 1918 fang! b;e 
rige tlicfie Äarricre beä jungen Si-аппеЗ an. unb nun gebt c? 
mit uitfj-eimikBcu Surften fcorm'lr'S. ffn biefent fsabre geijt er 
in ben ■•Siaa'Sbienft über unb Bearbeitet bic OroBIcmc ber 
cmeritanifdien Ärteo?nttciäcn. Sr ift Scp.ift unb SRitgiieb Oer 
cir,.rilsnirc>cn rcpuBíiíanifc^eu ipariéi. Síibe 1918 teitb er .ticeiter 
Sprä’ibeni im jyiuanjnünijicrimn (naái ber cmeriíanijáicn iigrerar- . 
cfiie eine Sírt gfcalSjcfrctär) unb Bleibt in tiefer berantmoí* 
tunnSBeHen gtcCunn gwei 3'abre fang. Sr Bearbeitet bic aefami.. 
euch Beute neeb gültige glcucrreform, teirb Bocügeféat'i unb ent- 
tei-'t jpätrr mit Sátorain ben Sjtfatt’ für bic Sonfofibierung ber 
епд';геВел Sájulbcn in SImcrifa.

?Iacf) bem Sturj ber Ocmotraicn frebt er tor bem teiátígften 
SPenbepunft feiner politfebcn iTamerc. 2113 Oltenbiilanet müfte | 
er feine gtcüung Beriajfcn, jebodi 2?! e Г Г о n. ber neue rel’ubti* | 
Janijáé ginan-minifter, Bebält ibn radier trat) b.-3 SiuríC? I 
feiner Sßarici. S3 Jommf in ben SScrctnietcn 'Staater. Böáfi feiten 

-r öoliHfrficr S-amtet Bon ber ©egenaartei jum 
Slciben aufgeforbett teitb. 2J!r. gepmour iparfet ©iibcr: erlebte 
e •• 23 .fcSjrcn. Gr blieb nom Bolle brei fsagie
Sf'.iSfeirctct für ginan.-cn. Sr fonnte einen Berföniiüjcn Srfoig 
Duácn. teie iijn bic größten mrb ftärljtcn politifácn Sriflcnncn in ’ 
Slmtifa Jor.m erlebt Baben. s_.„ f '••••, ‘'гПcf. St ;i.
cffr.et in ber 23iüiam Street 52 fein Cfficc als íReájtSantealí unb
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kleines ЗеиШгШ.
“ HQörfitrr.l VLtitz Srifion Bemart totó in

43a x i * folgenbeS «jäfiitx ., •*
5>ct au3geje^nete_©^rifffteIT« uni Berfcffcr sielet fRomane,. 

fci$ ba3 Bari|er 6picßfc'irgertum mii ипегЬШПфег Schärfe uni) 
Cpott iionifierien, toofint; in ißariS in ein« ber fleinen Stebengafjen 
bei ЙЬепие be S’Opera... ЯЬгпЬЗ. wenn <r паф Jpäuft ging, (ab 
« tarn« ba 4 ©ebäube b« рмпаоШфеп ©taaisbanf, bie Ban gut 
tt gtance; к toofinte f.n b« Stäfie berfetben.

■ SintS З1аф!3 fiel eSibm auf, bas. Me Banf Son einem berca fa
lteten ШЗаф!« behütet :totrb. Ser 23аф1« tear ein Вафде1'фо[|епес 
SEerf cuä ber Bretagne, ein Briefe, ber, mit einem aítmobifájen 
©etoefir Bcmaffnei, uuetmüblicg um baS ©ebäube freifie unb bie
23otüb«gefieitben ■ mii__mißtrauten ©liefen mufterie. Sriftan
Semaxb fab ifin jeb« 5?аф{ — unb bie firenge ©etoiffenfiaffigfeit 
ЬеЗ jungen SSädjietä erfüllte ifin .mit grcube. S3 ifi eine Set« 
trauenSmürbige Sani eine gute S3anf, bie Sangue be gtance, — 
föratb « au leinen 5!3efannicn, — ein fiöqft serläjjlicfieS gnfiitut.
S5aS ©ей. ЬаЗ ir,an feiner Ofifiiut anserixaut, toirb bori »ofil be* 
bűiét ©in prächtiger 232ф1{г fiúiét bie ©фа^е ber Sangut be 
gran«, — fo gtaSiflii er.

©г beobacfitfte btn Я3аф{ет ЮофепГапд. «ЯафЬет « fufi bon 
ber unseränberien ©etoiffenfiafíigfeit be5 jungen Beamten ройепЬЗ 
überzeugt fictie, Бе)фГов er eines SEbenbS felbfi @сГЬ in -ber 
Sanque be gram« ju besonierert. ©r befcfilog e3 sor Bern ©ф!а?еп* 
дедел; bie ©eÄoiüfieit. fein @e[b son morgen aB in guten фапЬеп 
au toiffen, evfüilje ifin mii freubiger Síufie unb er [фПег аиЗ* 
ge.geimnet unb iräumie Son ben ginjén.

S-cfion iií ellet grüfie ftanb ?.r auf, um bie noftoenbigen Scr« 
srbnungen ju treffen, bernit fein SbaSit-aT ЬаГЬ in ber Sanque be 
gcauce cr.ßeregi toirb. SSäfireub Ьез SInftcibcng fiel ез ifim ein, 
baß er'gnetjt поф ЬаЗ _STasitaI befeb-affen itmj, Besor et es an* 
legi; berot. er btfan jufäiitg feinen «pfennig, ©о шеф*? er рф- 
baren, fiqä ©cib aubjutrei&e.rr unb tat begfiaib аЯеЗ. toa? iämtikfi?. | 
©rfiriftfteiler überall’ auf bcu ©rbe t-п, toenn ftc ©elb noitoenbyg/ 
basen: er . ielcSboniertc, n’.cф1е Bifmí«, píöfitim fielen-ifim bi'i 
fieften $jt>een ein, er Гег^эгаф ©tüde ju УфгеФеп unö enim-ff 
Sor feine-.л Scr’eccr bi-: SKöre eines aroggügigm «Romans. /iffiit* 
tags Bate er аиф tatlíájVié) bag ©db in bei Safcfie. '£ги* 
feni graufen. ’

©r íirs fidj in bar Sanque fie grance ein íbonto können 
unb заГгЦ- tag ©"ib ein. Sann ging er fcfir felóftfimer fo/Л; feine 
Sefannten bie ifin. unfertocgS ttafen, fragten ifm: „Усип"? — 
unb er cnfmotfefe'beicfi.'iben: • . . i-ф főmmé g:ra>; au§ ber
Eangut Ьс grrncc, №o iá) ein finne3 ifnpitai anoeicy, bebe . . . 
ja, ein 7!eines . • . nein, icfi bitte Sie, bcufy.i 'Sie. тф(3
SmiinJmt? . . Sfut . . • alfr, еЗ ift ein fiöcfi7c teritaueng* 
toűrbij'cS guftitut . . . tas ©elb toirb bort Son ej/icm vRiefen be* 
fiüt::, toie hie ©фай? bcs .ffetn ©aíiguTa . . .*

So -enefitfe’er unb tai befdjciben. Stber e;.--ging in bet Siót 
fefir ferbjíbetouöt umfiér unb grüßte nur fo p.ef;enbei.

ЯЬепЪЗ, aI3 tx иаф §aufe pilgerte, ЬеоЬаф1е1е er поф lange 
'ben'SSäcfiier, ber аиФ bieSmal getoiffenfiaft fernen ЯипЬдапд 
maqte..©eine Skiffe bitéit in bem .2ПопЬ{фет. Sriftcm Sernarb 
fafi ifin fiep lange mit toofitgefällvgenr 2афе1п^ an. Sann ging 

1 ex паф ^airfe, bifriebigt tiTtb rujfyig, ba rr tourte, bafe iem ©clö 
' toofit auffcetoafiri toirb, — es' to at, trofi иопцфех «Romane, 
gránjofe genug, um bomb frofi fein ju fönnen.

;-.Qn ben паф[1еп b/tei Sagen fiolte ex пайгПф ЬаЗ ©ей in. 
brei SRaten Son ber 56anl ab, ba er jufällig toieber feineä fiatie. 
Жт brittrn STberrb,- aL3 er jiemlicfi fpät an bem Banfgebaube 

■ sorbtiging; jafi er feinem größten Settounbem, bag bet 
53аф1ег mit ber fßaffe toieber Sienft fiat ©г Ьаф4е паф, fanb 
aber feine ©rflärung. Er Ьаф1е lange unb angeftrengt паф,

: bann-fcfiüttelte et ben Äopf. Unb jagte, inbem_er fiifi bem 
23сф4ег ncfierít unb fiöjlicfi ben fönnen,"_fagíe
er. erflärenb unb mit einer lebten Beibeugung, „Sie formen 
паф фаи{е: gefien, mein greunb." sm.

I J( У
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„TUafyt Trieben Iй

ЯоапЗ, ben 19. Dííür.
: Ser grofje SDknn, bér gefietn in ipart? in hnpofanter Stille 

beerbigt Würbe, bér grope .veibe, bér bei feinem SegrőbntS ' tine 
ftrtúlidje Seeleitung raünfdjtc, bat bie SRcnfdjen mcber geliebt, 
паи benirteift. Gr hatte nur feine fegr gute ÜFtetnung bon фпгп; 
Gr roar au ftarl, um ju lieben, unb ju fing, um haften ju Eöuneti. 
Gr freie: „Sic SSciSheii ma-cpi uns -ailciu fairig, ben Sob Dergeffen 
ди. formen.* Gr Iie5ie nicht ben Sob; aber er fanb noch 2Bifj, 
um tbn 3u empfangen. Gin getebner, ber in Sour? roar, im ihn 
au fegen, ergäbt mir, Paß Sinatole grance äroci.Säge bot 
feinem erőbe noch gu ben ifjn bcbanbelnben STctjien Jagte: . „Sie 
Slngelegenbeit bauert lange . . . gljc feib Stergte; fönnt iíjr benn 
feine fimnfgeit etfinben? . . *

Gr batte feine eigentticEje Sfranf^eii: et flarb fehr ftiH unb mit 
biel Slobleftc. ber Sob Betrübte feinengewalttätigen Singriff auf 
baS Seben be? SBeifen, ber laute ©jenen nie-liebte. Sief er Sob 
ruft in bem Gmpfinben feinen Scnmcrj, feine Gmpörmtg Verbot. 
Sie ärsiiiäjen S3uKctin§ lauteten wochenlang: „2Rr. Sinatole 
grance befinbet fitfj in einem guftanb - ber immer, größer -'Werben«! 
ben ©Фптфе." Gr lebte fein lange?, Bornehme?/ reife? Seben: 
b 5 ju énbe; als feine SJtSfte ibn .beriiefen, ftarb er, of)Ki irg.enb« 
ehren ЬапаГеп ober brutalen ©rmtb. . Gr .tourbe blpfe [фгоасд, 
febr frówatg — bi? in ben Sob. . 

llnb in ber lebten Kacljt fagte et, jtceimal, fe-^ir leije: „Hainan
. Human ..."
Gr rief feine flutter. G? toirb erjä^It, bag alle SRenfdjen, 

fcie bon einer.STmiter geboren tourten, in feem lebten StugcnMicf i 
ifcre? Seben? ba? große Urtoort „-Kutter" • laut ober-frill au?«j 
fpretben. Sie 23cructeilten fdjreien „-Kutter", bie Ätnber imb j 
bie ©reifen fmreien поф igr. G? fft ein- erfdjüttcrnber, aber 
natürliröer Stuf Unenblidj toidjtrg toirb aber biefc? Sort an ten 
Sippen be? fterbenben SInatcte grance.

. G-о [meint, roenn ein Seben boll unb reif toirb, genügt ein 
ftnjige? 23ort, um beffen gngalt auSjubrüden. Siambem er ade? 
Ben beit SRcnjéen fagte, toc? ihm ппфид fd/;n, tourbe er, Bor 
Bier fßionaten, SO gehre. ali. Seine grambe begrüßten ifjr. fjter 
in Srccabero; e? gab Biele Sieben. 2tm Énbe. bt? gefte? ftanb 
g.cr.ncr, itífon bemal? ntübc unb frafilos, auf, hob fein ©Ia? unb' 
tooüte anttootten. Gr roar aber febr mühe.unb fagte bloß: 
^2j':aá)t grieben." Unb. feiste fttfj an feinett 1Щсф jurücf. .

Gr mußte, tea? er fegte. G? toar nidbt nur bie (Hefte. bes 
gret'en gopanne?, ber nur псф Siebe prebigte. Gr toaBnte, er 
bob mit feiner miiben фапЬ ben grjjatt be? Seben? an? Siebt 
uno jeia-te inn. Gr, bcrjmmer fädelte, tourbe-cmft. Gr fagte es 
mit bi'fer btbliftíjen Siärfe ber .SEoüe, too ber Sßrebtger e? nicht 
mebr fur notroenbia ewmtct, feine ©а(зе поф ju begrünben:-fie 
fl:';en für йф. Ser ÍKcnírf), ber biefe jtoei SSorte fpraó, war nicbt 
nur grance, bet ©ájriftfíelkr unb ba? SRítgíieb ber fommuniftifiíien 

■ partéi; e? toar grance, ber Gutopüer. Gr liebte Guropa, er j 
far.nte eS, er erflätie e? uttb cngftigíe fidj baxum. Gr liebte ! 

' Síart? über alle .STcaßen in Guropa, er.liebte gialien, ©tieefen» j 
íartb ur.b ben ©üben. Gr far.nte aüe ©teine biefe? Grbteií? unb 
tennie ben- ©cift. ber biefe ©teine fünf, gn feinem Sfüüetfdjranf 
gab e? Steifen, gefüllt bon alten Südfern, bon benen febe? ^aat» 
"fájátf ba?- ©eger.tcil Behauptete unb bewies toic fein .SlacoDar. 
Gr liebte biefe ©ptelereien be? ©ciftc?, er läd’dte über fie. Unb 
mit feinen lebten öffentlichen Sorten riet er grieben.

2Rit.fcir.cn Ief.ten pribatert Sorten fagte er: „Maman . . .* 
Gr Wollte nic&t. baß man ibn nach feinem Sobe jciófneí, ob- 

6übet, ©ein Gefiept tourbe Ejäg[;cg;'er toußte e§. Gr iWSte ba? 
Sr-ö.íitióe unb liebte Ьа? ’©й5пе. Gr .tourbe immer fipteätiiet »nb 
fritier. Gr. lebte adj-tjig ganre lang, er lebte ebei unb bornebm 
bi? jum festen Stopfen feine? Seifte?. S-tcfe lebten Stopfen 

, hieben „SRutter" unb „grieben".
SBenn man feinet gebenft, totrb man fagen: „Gr tooüte ben 

. grieben.“

> •
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I ©ííd>iiften fogufagcn, tuen.л man ben Sínbíid! eines $intger» | 
; Tünfííers als ©efcpäft begegnen barf. ©3 Paar eben etncS.j 
: meiner Ttrinen ©е[фф1е, bie iá fo tiiáíig betreibe, unb bon 1 

benen iá lebe, (sine Sdfanbe eigeníliró, wenn man eS genau 
nimmt 2Bie aber Succi unb bie enbeten? 21km uerbringt 
bie 3<it ...

Jen Sitte fianb ier> berloteu. ©3 mar fmon fjjät am STbenb, 
Oie (Sterne funcctten. unb bet ЗТрофе'сг, bei bem icb ppec»

; nribon berfangte, motttc mir mit allen I-Iitteln cm gebrauchte? | 
; 6 HP §a:nücat=2iuio berTaufen.

■ !

§HCCl,
'2)on Siutbot 2№irat ($ottS).

lieber Succi IaS xc§, baff er in Sitte, in einer Keinen 
frangöpfáen Stabt, fünf Stunben melt bon ipariá, in einem 
Saat be» bortigen 5Ratí>cufe3 311 hungern angefang.m hat. 
batte, fo bie& «3 in bér .geirnngSnotig, mit bet шгЬгдт^феп 
jyaMtät ber P-arifer Uniberptät einen Perírag cbgefájtofjen, in 
bem er рф berpftiáíeíe, jmeiunb'bie.'jtg Sage in einem ©taSfcrg 
ebne Speife unb Srarú, ja, ohne jégíicheS fünpíiác JldjrungS* 
mittel 3U perbringen, ©in £>ungerfünftl'er äTfo, mie man 
fegt.

„Occasion," fegte er berebt unb feurig. 3l'b halte aber j 
! írin ©etb. Sann bot er mir Seine fviafdjnt parfüm an, bie j 
i bie Sinne angenehm rcy.cn. Sic Taufte iá, ba iá [ehr gern

babe, wenn man meine Sinne augencTjm rügt. Sann gab er 
ntir eine §otetabreffe unb gminferte mit ben Stugcm.

„Tout Comfort,' fa.gfc er. £а{[афГ1ф, tu bem betagten 
fiotel penb neben bem Sett ein Pibet. Set SScpfeet, ben id) 
bi/cv tiefj, um miá Sei iljm ttaef Succi 31t erTunbigen, wollte 
juerft bon her Stnectegenheit nicfjtä'tuiffen.

„©3 gibt bet uns fo biete Séf cnSmütbi gleiten,' behauptet: 
er langatmig, „ber Sperr Tommt Wohl font Sanbe, ober et iff 
fogat ÜfuSlönber, Wollen Sie ni át heute ebenb bic Орет be*

1 fűiben? Sión faiéit ,S^cíá". SSir haben eine cruSgegriáncíc 
Sängerin. Sie mannt 5itt im Stotel: SJir haben íme; 
©aberreis in b:r Stabt, fogar .Ptetrieíév, Wo bie Stäbchen fárt i 
fo befott-etiert fmb wie bie fyoíies ©irts in Paris. Зф fa^.i 
ba» Programm unb Tann Sie ltttjtdfcstn ..."

$>ф Stieb pari, ©nblicb, fauer geworben, feats er:
„3a, es gibt einen Stcrm in ber Stabt, ber’hungert . . . 

er fist im ©-éré (a ^iroré."
„Stein," fragte Щ rergpoeifett, „m:e Tommt er in ba? ©afé 

©bicoré? ©r liegt boá auf bem Stafbaus in einem ©fas» 
faxg? ..."

„Oh. quelle idee . . fagte ber SJlcmt. — „3m ©afé 
©tjicore pbt er- ©S ift Tein fe^tr feine? ©afé. ЗФ Emn ЗЬпсл 
ba» unfere eher empfehlen."

llnb maáte eine ©ebärbe ur.b bcmcigtc рф tief.
ЗФ mar erfmtagen. ^übfebe Sache, nun fahre irij fünf 

.Síimben weit, unb finbe patt eine? ftuncjerfűnpícrS irgenb ; 
eilten 2ttann, bet in einem berrufenen ©afé píjt unb Tein ©etb \ 
bat, um рф Speifcn ju beftetten. Sas ^ätte icf> sur Stot in 
paris аиф finben Tonnen. Pon ben §ungcrTüitftIem IaS 1ф 
einmal in einer ttmnberfáölten ©rgähltmg be» berftorbenen 
Sárififtetters grang Raffia, báp tbre Runft in ber kotigen 
3eit nicht mehr gefehlt toirb unb pe fefbft bem tangfamen, 
aber páeren Pevbungern auSgcfetd pnb. Sic ©гзарТипд torn: 
über ette Saasen fáön unb tief... unb nun bas 2e6en!

„Team bem ©afé ©Túcoré!" fmrie ieft ben (S^auffeur an. 
©S gait, mieber einmal, eine Каре 3U retten. 2Bir
fuhren Ьигф beit abenblidjcn Siebet, .^übferje, gcfááftige RIein= 

i gabt, lauter Síiben mit reellen 23arcn, Döfi, puábnnbtungen,
I Putter en gro», Porträts beS berftorbenen Ütnatote 3r<:Tlce, 
j ©еЯйдеГ, SiffuS — ba fiebt man, maS Crbnung, ©efetifd)aft 
■ unb Staat beift. 3m hoffte immer noch, baf; Succi ein STünft*
I éer märe, bet alte b:c billigen ©luter nevaátet ur.b bungert.
! Sicin ©ott, maS fyfl ber Ptann auch fonfi tun? ©in junger* 
j Йunter tarn unmöglich im 3'áil etina Scg-rtctbcrmeiftcr feilt! | 
©: muh hungern, um r.lctjt 311 Ьсфиидсп: ...

3á fanb Succi unb fanb ihn [ehr aSgemagcrt. ©r lag 1 
auf einem nicbtigcit Sctt im ©afé Ghicoré, Tein ©tai'ßrg 
natürtiá. Tein KafbauS, feine mcbijinifcfie fvaTuItät mären um ; 
ibn. Sa» ©enie btupte аиф bieSmat tm Smattcn, metáer in [ 
bem fchmuhigen Pcbenraum be? ©aféS гсфТ bumbfig гоф. Sa [ 
tag Succi unb hungerte, ©r atmete tief unb feine Singen traten j 
gcfáínffen. ©t mar feilt häßM- Sein tanger, uenoilbcrier j 
Part mumS mie an? ben mageren PacTenTitoáen hrrbor. ©ine; 
breite, aber uninteiligente Stirn. Stumpfe, platte Slafe, 6Tut* j 
teere breite Sippen. Sie .f»ärtb« öcrftcdltc er tu ben. Safácn be? | 
feng-r.t Sctbaíenmaníets. SaS ©срф{, роГГТоттсп leieren»1

©in ifmngerTünftlet сПегефт StangeS, ein еигорт]'фег 
^-atir, ein Skfeffcncr unb ein großer fiünftter Ьази. ©in R'lnp^ 
Icr.fagte idj зи mir felbp, benn, menn man e§ genau nimmt, 0 Le 
gluci SL'cgriffe „Rünftler' unb „ipunger" beefen рф [фон feit ben 
erfíen ífanbíungen in ber ©isseit, als ber erfte, gum tPtammut* 
Säten meniger begabte 11гтеп[ф feine Sage зираиге, in bet 
£5I;te rerbre^jte unb Eeine Stere mit gro§en Slafen auf bie 
ffetsroanb зе;фпе!е, mägrenb bie emberen, bie Ягпедеп|ф.т, 
praTtifmen unb ©efunöen auf ЬегЗсдЬ ncá§iríфeп hwren шн> 
Rxclati riefen. S-er seiátnenbe Игтефф fraß Weniger,eben, iueil 
er fio metcnфoIiíФ reranlcgt mar unb Seine Siere íiiáncte.ftatt 
auf bie 3cgb su gehen. 2;иф fonft muß er aber eilt Rünftlcr fein, 
fадч iá) 3U mir, biefer Succi, Ь-гг рф „ber ©afar ber junger* 
ifin filer' nennt; ein attmobifáer Stünftter паШйпф, ein Rutifiler 
obne fo.jialeS ©mpfirtben, ein ©-tfenbeinturm*RünPter, ein Tlann 
ÍK5 t’art ponr hart: er hit elmaS boltig 3>retÉofe§, nur auS 
3'uiercffi an ber Sacf-e fclbfi, allein unb auf рф berioffen, in» 
mitten ber Sccnjííjtjcit, bie ipn ftauncub cngafft unb Таит ber» 
flei|t. 6r übt feilte Runft auf Seben unb Sob au?, mit allen 
Roufcguntgen. ©r hungert ber Runft зиПсЬе. ©r liebt bic Runft, 
c; ftirbi аиф bafiir.

So |ргаф iá 31t mir, ba ich einfältig bin. llnb ba teb in 
t-:r testen 3c'tt iuriet fonftruftibiftif^c Sitcratur getefen habi, 
í cfáiop Iф, Roften unb ÜJÍübe nicht ju )феиеп unb паф Sitte 
gu fahren, um mir ben £ungerKlnfttec Succi angufeheu.

ЗФ ließ mir Seit. 23enn [фоп, benn fá,on, Ьаф{е iá,, 
ber Rottege folt erft tüátig feine Runft entfalten, rebor 
1Ф ihn auffuáe: fo an bie ein bis gioei ИВофеп hungern 
imPoníert_ mir ГсфПевПсг) nic^t КпЬегПф. 3h ergälfite ■ 
bor. meinem Porbaben einem Peíannten, bem 3user! 
RahriS, brr feit сфг З'Гфгеп auf bent SS auf cb orb; 
SDrontParnapí int ©^fé bu Some pßt unb bie ungarifctic 
Sprache г-з йг.егПагЕфт ©rünben pießbnb -prieht- ■ 
R-rSriS, ber einen treißm Surbcm trägt unb аиф fonft ein 
ЬЬфр . geachteter tUlann ift, hörte шеф aufnterTfam an mtb 
nufte traurig mit bem Ropf. „Seit mann hungert ber ttJtann?" 
fragte er еиЬГ:ф. Зф гсф-nete n-лф unb fanb, baß Succi jeiji 
fáon an bie breißig Sage Bungcm bürfte. RaBri.S borjog 
Р-егаф’Пф ben 2)lunb. „Зф tue es feit aáí ЗаЬгеи," fegte 
et IcR.gfcm unb berabíaffenb.

Ser 22eg паф Sitte mar . őbc. Зп b:m SfbteiT faßen 
: reijenfce Rteinftäbter, fülle unb befangene Scute, bie bie Sen»
Í faiton ber 60 Rifometer in ber Stu.nbe поф immer п1Ф1 boürg 
; berioanbcn unb Tein SSort gu fpreien wagten. Uie&cn mir 

faß ein etter SCbáé. ©r las bie „2fction'.fyranreife* unb гф 
„S'Dcubre". SSir marén gtoei Pleiten uitb bemühten uns,

; ehtan-ber Trinen ефтегд engutun. Sann IaS et fein Pre* 
biarium unb гф PcScaT. ©r Iärfiettc гтф an unb fagte: „©in 

; herrtiáer Sag. SKie&cn Sie b'e 23älb-er angufehm,. mie bie 
I rn _З'ПгЬеп prangen." ©r mar guPoríommenb, cbgmar er 
i mußte, baß iá ein ffKnb fei unb mein Seelenheil ?фоп ber»
Í Ioren_ hatte. ©S ging bon feinem 22efen eine Sírt 3ungfräu= 
í Itá/Tett au?, métáé miibe паф 23ein roá. ©r huf mir ber»
1 з'-bcu. So fuhren mir паф Sitte.
! Unterwegs mürbe «3 Obenb. Зф fuhr mS UnSephmnfe, 

n.:á> einer fremben Stabt, in einem fremben Sanb, ich fuhr in
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aSnliá), fíecfig unb.blafl, brücfte eine nichtige ©cfinnung unb 
gemőfinlicbe tjnftinfte an?. Um ben ЗЛипЬ Ing ©ier. ß? tr-ar 
cin gieriger SJtunb — brr SJiunb eine? gierigen, nichtigen 
ÜJienfácn. Umfjeimlidj trat bieíer faftenbc SJlunb, bér SJiimb 
eine? nicfjt дяпз freivuitligen BlUcten. Batte gern Slritíiruití, 
Sein, gebratene §afen, ßierfuracn in biefen SDtimb geftecff, 
rnn 3u féljen, tote et aufbtülji, 31t lügen aurbbtt nnb leben1 
big tritb.

.Sued, ber ©äfar-ber §ungerfünftlcr, nahm feine SloHs 
am uns. ßinige fieute ftanben in bem З'-тш.ег, főben finft bar 
Silb an, gärten bie rődjclnben Sítemjüge be? Äimfucr« —

1 Sírbeifet, Sproftituierie gingen leife cin unb au.?. Siu? bet : 
; Sdjänfe hörte man ©Iäfet flirten. Stehen bent Sett Ьс5 
ftünftíerS ftemb eine tton bet mebistnifi^en'fygfnttät plombierte-; 
Slecíjbofe mit fünf fittet SSaffet: bie burfte et ttäijtcnb bet - 
ttreiunbbtettig Sage trinfen, fonft nichts. (SS стеб frblecbt 
bier, пай .UBenfően unb Sitten,-bie mit ftemb traten. Sein ; 
fjmärefcrio, ein Heiner, bi&t Süfcfranjofe ober Italiener, 30g ■= 
апф fort. Sir festen un§ in bie ©-cbenfe Unb дргафеп, nam- 
bem er ba§ ©elb eingefteeft batte, flüftemb miteinanber.

j „©eit einunbbteifjig Sagen hungeji er," fegte bet Saun, 
ßr bat eine gute tpreffe gehabt... hier ..unb 30g tprooinj* 

i. Blätter mit bcjoblten IßBotoS Ьсгзог. ©erfjäunbnierjig tgaijre 
; fei er alt unb fáon in-feinen Sfngenbiahrcn Babe er flttBcnb :
. Büngern fennen, ßr hungert jebe? gabt ein bie- srnrimoJ. 
j fftaliener. SeiäjSfttgimgSlss ... ijdb foil iBtt mir morgen. Bet j 
! Sagesliát, anfeben. Sifcicu.
I 2Im Sorgen trat aber ©ucci fort. Set ft'cllncr, ber ben 
i ©фтгаф im fiofal teiebiim unb forgfälfig mit ©agemeBI bc=
!'[freute, fdjiitielte ben ffobf. Stein, Sued fei aerreift, fagte er.
! Sann? $cnte morgen. Sobin? Шеф SSritffcI. SB c? halb? Sinn, :
' er í;a!te bar ©elb beifammen, bie 30 000 vjranc?, bie er moitte.
: Sr hungert immer nur frlange, bi-? er ba? ©eib, ba? er fürs 
j ffaßr Вгаиф!, beifammen bat. Sr nahm ttgíztíj über 1000 
| granfen eitt, bie fieiiic tarnen вот fianb in Sagen üorgetahren 
unb brachten ©ucci ©c(b. Seben fPiornen [tanh er Bon feinem 
33eft auf, unb immer hungriger sribüe er bie (f innah men nach.- 
St? 30 000. Sie Seite hielt er nicht. SS03U? fja, cr fubr паф 
Srüffcl, —v geftrrn gegen SRiítcrnnáit ftemb er auf, taitmelnb, 
bat um Saffcr, ÍTognaf, ©eit, Sein, ЗЗпиШоп. ßr tranf mi« 
ein SPalmfinnigcr, aiTc? nacBeinanber, bic ftärfiten ©фп5р[е* 
Gr3 burfrctc ifin unheimlich. Sann ftccfte er ba? ©cib ritt, flieg 
in ben Sagen unb fitbr fart. $fa, fagte ber SMiner, aEcß 
mа? trr.br ifi. er Bat feinen Stilen maljrenb ber einnnbbrrißifl 
Sage gegeifert . . . aber, im Srrirmtcn gefant, getnenfen bat cV 
in ber Starbt. ©eft, jcf)r gerne, unb tagsüber bat er fleh bier, 
fünf Snfeftionen gegeben. Sílfo fiampfer mit C-el? fragte icg 
unb tat gefdjeit. Stein, Srofain unb Storphium. ßr ^atte fo 
grofle Sájmez'-jm ...

Stuf bem Stücftneg, im 3ug, mürbe mir’? üBel. ß§ paite 
mich eine intenfme SCngfl üor btefem SrrenhauS, in fccm 
amte, Sournaliften, ©oifcaten unb tpungerfünftler buráéin* 
anber fpa.jieten, immer ГтЬ[ф aneinanber Borbei. Sßari? mar 
glamme unb Siebt. 5Ф fe^te mich neben ben Sliauffcur unb 
fagte ihm, ftitT unb jurebenb: „©eben ©ie mehr ©as." ßr gab ' 
unb tnir fugten fcurcfj tie Stue t-e StiBoíi mit ftcbjig ffiilo» 
meter. Sie Soltgifien lieben e? aber ju. ß? mar ein mer!=s 
mürbigeT SIBenb. I
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да car b. ‘
ЯЗсп-З, im ©egemben 

; 5picarb mürbe gü einem gaft © c f ä n g n i 3 Dcrartcilt. Sr 
^tanb, Don feiner ■ fpüten, traurigen Serüíjmt^eit műbe bcfttaftt, 
.jufümmingcbtochen unb арафЦф Dot bem ©eriá)t, ЬсЗ g.nt 
SanrJjerjigíeit unb ©nabe malten ließ, ©r [taub mit feinen brei* 
ЧтЬзсфщ gafren, enttarnt, obne 5J5erücfe unb 2kir.bg SIr.jug, bie 
Shuinen einc'3 SoppcIIebetil [фц|;гпЬ, Dór bem .©ericgt unb 6e= 
iannte eine Sat, .beren 6фи1Ь er ben ©öttem-äufcgrieb. " ;
; SaJ eine gafr ©cfängniS toirb ißicatb [фон - überleben. Sr 
íft tr>unf(ijIo3 'aetnorben, fat feine'SInfprüöe Tncfr an ba3 2:bcn, 
5f$rrücEe, jugenbiiäje Sinjüg'e, STcimi, Derfteite Rotels,' intime ©u* 
фегЗ in -Síai^iieftaiiranís, Síutó,- Stufregung, Unterf4Iagung> -— 
аЯсЗ,-ma3 'einem ibftumbfcgíjigiáqrigen Seben мф einen Derfpä’ 
teteit, [кЬстЬеп'ЩрфтиЗ, geliehen ■ falte, bie - Siinomittel eines 
SicibfommerS. affeS ifi' babin. Sßicarb felírt, fojufagen, Ьшгф 
bal ©e'ängniS in baS normale Seben a'urüi ^

-.ЗйейтЬзефзч. Safte lang ftanb ^icarb geartet unb mütbig 
"ba. et-faB aber hinter ©ittern, — hinter ben ©ittcrn ber $aupt»
£ ű f f e ber Opera ’ Comiqne.' ' '

SirieS 21аф1з ЬигфЬгаф er biefeS ©itter, ftertte bie ©а[феп 
bolt mit ©clb, unb fuhr mit fjräulein SJiargucrite ©triefr in ein 
teueres'-. Siejimrmnt foupieren. • SSer főtte ?icarb, ben-, ehrbarm 
■Äaffietif-btr Ónéra Comique. in bcm gcfchminfien,-Éteren Síbe* 
mann erfanni. ber einer jungen'©amt, bie bereits ein Sflnb Don 
■einem emberen SJesnn hatte, unb gleicbgcitig поф ein Sir.b .Don 
'ebenfalls'einem unberen SJlann ermattete, mit Dcrjtoeifelter Seibern 
'Jtíja"t ben 2>of rnadjtc? '■ • " "

Sie Sh c fr au 23icatb§, ju ber ber Staffierer jebe’n morgen aurütf-- 
lehrfe, filier inbeffen in .ber freinDfvgertiüen Sürfnurg unb 
träumte Don Stenten unb ©rohmuttct’SIüif. ^3'carb fcanb fihulb’: 
toS Dor iqr: er erfüllte. mle fott man cS nur fagen, reflloS cüe . 
bie' pflügten, bie ihm ©tcat ur.b ©efcttfchgft - aufbürbeten: Sr 
mar ber beftie Sf-at'tcter, ber freuefte greunb. ein jäiffidjer She? 
mann, ein. Derläßliier, uncrmüMicfer ÜTcitarheiter. -Sann ejpio* 
b:erte biefeS Sehen unb Sßicarb uniirfälug eine fj alb e 2JHÍI t о н 
{jranft г.

Sßicarb ifi eine g’gur cv? ben Stomöbien ©terhhűmS unb 
©tora Siaifetl- Sr ift „ber ffiaifterst",' ber bie mertlofen tHefie 

' jfft:eeS fécinhürgcrTiícn SefetnS in bem ÜíugcniTic? b<r S/fennt» 
ui3. auf ben ©ciíiterfonfen, trägt, er ift ber enigíeifte 5?йгд-ег„ 
Scpesnoüj unb Sramenférb autfKlcf. ’

Gr .mar auch, Sßioarb, friif-er bei ber ©(írni ere. SJKt br«j 
trnb'cdbaig' ffabrerr mer&Seít er поф !n Perhorpcreh .Aimmern. Sf.i* 
jr.-e. tíg't SRouge cut" baS ©eürm. ftüminff bie far'Hofen, greifen 
?!hvt, Jf»e4 b*/>tnbTxche i^fütien a»F - feint ©Sähe,’ fcf.mfí ber 
©:Ii:B?en ©elbfcheine, SmTSf^mui. 'fofthcre SScrgnüguhg-n unb 
fchrt. i’bcn ÜRornen mn. Dvr tlfir. ju bcz- fthWenben Srefrau, au 
bem Sehen )őarfcrer3 Sicnrb aurütf. Sr ikUf fid) nué) ipöter? 
'in einem reueDoffer Slugenhlbá- freimillis ber SfPoIigeL Ser herbe и 

t geholte . Sireltor ber Opera Comique tooílte ben 2tu3führun^:n 
frine§ erfteh Sfaffi.tcrs uirgt ©h/ouhen fd>:nxen- ©r Dcrorímcté eme 
Sfepifton unb.fcer fjehlbctnag mar.— nid/t ju entteden- 2Ш bicarb 
e34erfuhr, ’ fcufjte,er. ( Sar.n hätte er e3 alio поф meitertreihen 
fonnám, trein'e er пкТапфо!;1'ф. ' " h-

■Sein SBcxtdilgcr ßicK line fchr Dornehme S2ctt:ibigung3rebe unb. 
ifjicerrb [фёифз1е bei be- SJerhanbCuna taut. 21иф feine Tfrau, bie 
betrogene S h e f t а и, ferjíucljgfc unb beteuerte b'-e Ünfehulb фтез 
SJtemneS.'.Sr fei tugenbfafi unb ehrher aettxfen. Kl bie 5>erfon . -.

Sie Serfon lernte ti ah, mit ÍBcrufung auf bal Siinb, Ьсв Гк 
amgenhnitiefj Ьет .поф 'einem enteren 'üfteran «rmartet, Dor bem 
©erimt зи;ег)'фе!псп. ©о toanbert. ber fíaffierer ipicarb, Derjio§en 
öonr_2siett unb-.S« eUfcfaft, ein ©teil, mit reifen ©puren Don Siouge' 
auf ;b:h;Sippen, КККрпд unb in einem f^feáfgtfóHitenen Stnjug, 
in \taä. SefStt'anU. .:'6r 5Ы«гПев. eine fűibe 2КШоп 'granfen 
©■фа1Ь:п" urtb-jméi grauen «i -bitfer fonberbaren-2Se[t;..eine; bie 
er ■ betrogen'hat unb bk паф ihm meint, unb eine'crib ere,, ber 
er attel,-toc3 ein Staffierer Don her Opera Comique ^u [фсп1сп 
fat, ,-T<hcnIfe.; unb bie .ihn betrog.
- v Sßictni),, mie man. fieft, Derftchf bie Crbnung ber Heft famrt 
mefx. • .St-üeft-' аиф оспа rMercsh-othen <m3. unb fegte''auf 

■ jugenblicf: fileibung, obmofl er heute faum 64 gafre alt ift, bei 
I ber ■ фаирЬхг^агЫищ faft feinen Sert тлЬг. 
f . .-■ч' . ' ".---------------- '
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Äonfefftonä * SJiäntel gufammen mrb fiunben афр де[фЬдепе 
Snirtben '^тнЬихф auf bem ftorribot, toaren тфй gu бйхедеп, 
tnieber í£ía| gu ' тфтеп. gn Srmfferuá 6гаф{еп fie fionfeif, 
grg-aretten, Sajfer unb ©ф-’йоГаЬг.' — Kit Serfcub . . . — 
fügten , fie nni> boten bie ©сфгп an.5 ©ér Stoibart, bet nur 
170 graniten erfpart üjűitte, lauft« m ШифЗ «ine ©фофЬг! SßaU* 

•fflcall=3igareíten füt brei ©фгвefeít grateten unb bot fie . mit, 
jebe gebnte Kiruite, erreft unb bartnöcfig’ an. Er ftSft гаифЬе 
nut STíaxtjIanb. Es toüte gu fdjabe fűt пиф — mernie et — 
iéj fd}mec£e еЗ-папгКф nkfjt' mebu- .

21иф bie gtoeite Síadjt üebbta^ten tort ftetfertb auf bem Sorri- 
bor, barmi bie'grau fdjíafen fomite. ©et eme, bet ГгапШфг, 
mar fo műbe. bafj et feinen ШхБейЗапзид angegoqen batte unb ficS) 
rnrier b'te Säreie (фГауеп fegte — et legte ben $opf in ben 
©фти£, stolen spapierabföíle unb СвапдепдфаГеп, fo fÄiief 
et «irt. Sir {ргафеп, leije, übet alle mögliche ©inge, über 
©ibet, ЙарйаКЗтиЗ, ©beaterftüde, ©ameimtabe, antüe Jfurefi 
unb ©togfi. Sie rü.nrten аГГсз fonberbat апЬафйд an, ber* 
fudjtcn alles m igt Seftbifb etnguorbnen, fogten.gu теф*3 »ja*, 
•bsöot fie eS richtig erfaßten, überlegten unb gutbiegen. ©3 gab : 
leine -ЕифеЗ in фгет ©enien, teilte emgeletnie Säje. ©3 : 
toaren orgamjieríe SItbeiter, junge Seute.

Siacfj Кагфедд ейьаф1е bet Stcii&art, Вгоф unter ben Sünien 
bettor, in bén roten фаагеп hingen ^apietjefeen, et ftellie рф 

“bot bem g-ehjret in b'te Sonne unb fragte: „gfi ЬаЗ |фоп Un. 
ßatn? . . stuf einmal toaren alle bor ’bem genfter. Sie 
{ргафеп iein Sori Sie bergaffen §ortbb unb ©areienmg, ! 
5hreg unb ©rodi, fфtoieaen unb befaßen fid) bie 2апЬ{фа{1, 
аГЗ trenn fie fie ЬаЗ erfte ®af fügen. „ga, ЬаЗ гф Ungarn', 
— fagfe ber Siote beftimmt, af3 toenn er ЬаЗ Scnb an einem 
fieberen geidjen «rianni hätte. »Sn ©bot toetben toit unga. 
rifdjeS Sto: iaufen . . ." ^©аЗ toerben teit," — fegien bie 
anderen.

ЯЬет fie toutben рГо^Пф Щ1ег. Sie Тргафеп bt3 Subáéit 
mir noeg toenige ©orte gu mit. Sie bejeiben fn§, mit {ф<йф* 
fernen Sinten, bie giüfjc unä bie Ebenen. Sie toaren ju jjaufe j 
unb febtoiegen jmit biefem fonberbaren ©фатаешЬГ, fcas man 
fe^t ftaui empfmbet, toenn men паф langen Steifen brirriíebrt.

Dritte Ша^е.
sm fjJariS.

S3on ’ SjSattiS bi3 SSien fuHft гф brüte filaffe. S3 tear «in 
gemcinfameä Slbteil, Bier Йефеп ijolgbüiiíe für jteeiunbbtcifjig 
5?erfonen. ©er Sagen teát übcrfüüt mit Strbeitern unt ©ag= 
Efjnctn, bie, Ьог’Шкфпаф1еп, паф фап[е fuljreu. 2íuf brr ©are 
be S’Sfi tear b&f'Sagcn bor ЯЬдапд Ьез ЗидеЗ^фоп boll, ©re 
gteeite' Pfaffe tear з^тЖф leer, ©er SSeg ift lang unb febt 
teuer. ЗФ fbb1 ЬигфаиЗ triebt ju Siubiertgtoeden brüte klaffe. 
<Bo Шегагч'ф bin йф' тмх Ьоф mdjt”. • • ХНеГтефг febüe mir 

■ ЬаЗ ©ей, um bequemer gu fagren. Sir jagen gteeiunibteigig 
ЗЛепдфеп in bem Saggon, für g»ei lange КафЬе unb einen ©ag 
gnfemmengefpetri. Slnfangä betbielíen tett un§ ftilL gtoei 
blutfunge Smrociger (2frbeiter fafen mit gegenüber, ein Sann 
mit totem Satt unb фагффет 5IuЗfфIag um bie Siafe, ein 
jüngerer STrbeiter in Йпкффеп, ein'ffeftgaíí, bet рф ofterä im 
«Spregef befcb, unb поф gtoü anbere.. ©er Sloibart urtb bie 
übrigen brei Пмгеп ungarifie Utbditer, ^eimtearibexer. ’ 5n 
5{kiri3 leben 60 OOO ur.garlftbe Stbeiier, Emigranten, Slot-StuS* 
toanbeser, fe^r arme Seute, bie in bem frif^fetniexten Ungarn 
Jeirre Ur&ert finben ©nnen.; STOein in ber Sienault.gabril in 
5£ari3 arMfen 5000 Ungarn. San ergüffie mit, bag fie Йф{!де 
unb gute STubefter feien- Sie цпдап|феп SIr&eiter %ab?n in ben 
lebten 3<rfjren, ро1йг]'ф.ипЬ Ппй[ф121рйф, feibEybiel-gelitten. Sie 
tourben gerfireut in аПе Ягф-йтдеп ber íÉinbrofe. ■ Stun teuren 
fie, in (Йирреп gu gtoei unb btoi, tn bie ßeitnat gurüd.

2Ф toerbe biefe gabxt lange niát Bcrgeffent ©3 tear fe^r 
ermübenb unb fo fÄön, еф( unb dufriátig. Sie ©фте^ег 2fr* 
Beiter fiiegen in SSafel au3. Sic babén Пф auf gemütlimc 
SSanberburfqen auSgefpieft unb fangen Гсгеде unb пгф1 febt 
unierbaltcnbe Seimat3!ieber. SK-ein« Bier iitbaüer börrrn auf* 
mertfam unb Г/5тПф gu, batten Seine Eirrmärebe, ermunterten 
fie aber feirreäfaHS. Sie Siamt teer febr lang unb ermübertb. 
Sepiafen ionn'.en mir пгфг. Sie Suft tear ftiefig, bunxpf, gu. 
toeüen ипейгадПф. ©egen Kargen, in ber ©фгоегз fingen fie 
an miberinanber befannt gu toetócn. ©er eine tear SSonteut, 
bie anbeten brei SfeTtrifer. Sin Sabr, gtoei fjdbre babén fie 
in grarrfr Фф berfebi. ©er Sine batte brei. ber Sínbe re gteei 
©aufenb granfen erfpart, ber ©ritte fegte, fleinlaui; 800 .. . 

' — unb bet Vierte, ber mit bem roten Sari, batte 
170 granfen. — 0Ф baf* fidbabt, -benre-fte er befmeiben, 
io tear fange gcii Erarcf. ©ann Jönnie :ф toieber геф( arbeiten. 
Síéin,- {ф babe аиЗде|ргофеп $«ф gehabt . . . — {teilte er тгеф, 
ftiű unb opne {едйфеп. tragifeben ©onfaü, feit, lege ; {1ф in bie 
©de, {{йфЬе ben iiopf mit ber фапЪ unb [аф irt bte Stbmriger 
2a rüncBaft Binau'. ‘ '

Seq3u-nbbrcf&ig Sturrben fuhren- tarr 'miteinareber. gu 
meiner grau jagten ü«: ©nübige grau. Sie toerben műbe fern; 
febt to:sb e3 geit. bag Sie [фТагеп. _Sie ftanben ben ber San* 
auf, falteten ihre neuere Sintermäreief, 'biefe хидгепЬочиеп

nur

!
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5фаф.
Шоп Sünbor iUÍ&rai (SJktris).

'Z'cS Safé Kegence in Щап5 pat cinen Kebenrcum, too nap* 
mittags bie Scpargberüpmtpeitcn bér Staat pep jufammenfini/eu. 
©S pub 2eute non üerfáj-iebenem Sitter unö Spóroltét, manóje unter 
ipnen ftnb nebenbei auep fonp berüpmie Sfkttöníkpfeüen im ©ebiet 
bér épolitit, bér íhmji unb bér ginanj. §n DaS Safe Kegence 
lommen fie jebocp о n3 f-cf) I ie б Г i<í}, Sabcnjunge unb Staatsmann, um 
Scp<up ju jpieíen. Sie Seibenfcpaít treibt fie, Stag für Slag, ju- 
fanunen; eine fülle ©efeüfpjafí, beperrfept unb mil ben IemtIo|eu 
SJtanieren bér retigiöfen iBefeffcnen. Sie paben ade cinen íeúcnben 
3ug im ©efiept, erbulben bie Kufe ber Äedner unb bér übrigen, 
jisiíen ©afte nersös, ntit ieibenber -Kiene. Sie toetpfeín frumme 
3etcpen unb fcptoeigen- brei, mer Stunben Dang. SSenn fie pá> 
műbe ergeben, nap SJtaniel unb ßul tappen, пскр betruníen unb 
mit unfieper jitlernben фагеЬея nacig t>er ebén übexftanoenen Söonne, 
gíeicpen fie Cpiumrauójern an: Jriipen SKorgen benn tBertaffen bet 
Sünbenftätte. Sieíe Don ipn-en paben einen 23art- S3 pnb Scpacp* 
Spietcr. ©ott gab ipnen Stüífel auf, bie pe, fonft fJcmilienDőln: 
ober tüchtige Sbrogipen, nur fie allein 3u löfen berufen pnb. @3 mag 
fein, bafj bie einzelnen 3üge einen jmeiten Sinn ijaben, biedekpt 
banbeit e3 fieri um bie Sprünge be§ ScpicffaíS. um bie nermenfofe 
Crbnung ber 22elt, um bie große Äabbata bet ßagien, З^Ф«П nnb 
bie ©efepe beS КаишеЗ. Step, ber iSeifbaarige bori, ber jc^t ben 
3ug mit bem ipferp petauScefunben pai, raie er pep bie ipänbe reibt 
unb mit ben rteinen ©rofsater-SIuaen luftig btinjctt! Sicperikp pat 
er fca cimas überaus íctugeS cuSceínoóeít in feinem tunben Stopf, 
eito-aS Seines unb UebcrlcgeneS, гоаз tpm brausen, im Sieben, in 
feinen fccbjig Qaqren stedckp: neep nie gelungen ifi. Kun ifi er 
errifmäbigt. -. Sa, bas Unpeitnlicpe bei febem Spiel ifi biefe reft- 
Iofc ЗЗоппе ber Sutfcpäbigung -— ba trampelt ber Orogift mit ben 
ffi'Bcn unb feine Singen funfetn! Sr I)ai, ber gclbperr, bie 
Stürme in feiner ©email!..

Sn SSien panben auf bem King bor ben fjenfrern eines Scpacp* 
Safés ftönbig arme_ Ricbipe, bie peg in baS Sofai nie pereintoagten, 
Hop son ber Strafe auS ben ©ang bcS SpielcS beobaegteten unb 
manóimat aufgeregt auf bem ^Jertfrcr trommelten, toenn bie Ваше 
in ©cfapt mar. Stpatgfpieíer paben ein gute? 5?егз unb pnb réti* 
giöS, Sie fügen peg bem Scptcifaí. Kíancge son ipnen fr&reibcn 
ei.ngefójricbene Briefe an bie SRcbalíionen, toorin fie euffepen* 
erregenbe Seprűié bclannigeóen. Son fenfcitoncllcn Söfungen 6e* 
riepten, ia, lufiige, faft biíanfe Situationen erjagten, too, pm,
tnii ber Same unb bem Säufer . . . Sie beugen fug, japrjepnte»
tang, über bie tarierten Bretter, 3e:tnítcr, .ícricae unb ÍReSo- 
tutionen íaufcn über ipre Stopfe ptnmeg, toa§ íümmerí fie ber igád 
Son toitliicpen Röntgen, toenn ipr eigener in ©efap: ifi! Smncp= 
fpieter pnb jetííoS unb rein. Sie lampfcn mit ben pöcgften, frifiaíU 
perien Straften bes SebenS: mit ÍRaum unb SSetsegung. 2BaS 
fülűmért fie bie Bebatte im UnierpauS? ...

3n baS Safé SRegence lommt jeben Kacpmitiog eine fepr fepöne, 
fcpíanfe fjrau béréin, fuept peg einen Sifep unb eine Sefannifegaft 
auS, mit 23ütbe unb Solt, jebocg son serpaítener Srregung 3ÍÍ« 
lernb. ©in Opfer iptes S5!uieS, in ben firaden ber Seibenfpafl.

; Sie ift fepr fpön, jung unb borg fajon Seríoren. Sie ifi Sójaói-
j fpieterin. Sie ift — 3>rau|en im Seben" — unnaijbar für feben, 

erreiepbar aber am Segaeptifóje für ben ©emeir.pen aueg. Sie pat 
bie SRanieren einer Könne, einer grogén fíünftlerin, bie in StSfefe 
leben muf, um ipre Runft Timiig entfalten 3U főnnen. ЗгачФгп 
ipr unb ber SSett gibt eS Sürme son ^inbernipen, bie pe erp 
bepegen mug, besor pe jut 23anrpeit gelangt- Sie ift eine peroin 
— nun ja, ein feber map ettoaS pcben.

ScSpalb fpieii pc, [eben Kacpmiitcg, Scftacp in Шаг:”, mit un= 
befannten ipartnrrn.
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2Horb aus 3armí)er3Tg?eiL
sm paris, tm {{február.

Sie fungs pofntféje Sdjaufpielerin, StaniSíama Un in {Tű, bic 
i^ren Bräutigam, ben polniféien S^rifíjtetter ЗДаппеЗ 3gnomfIg 
cm 15. Suli 1924 IjUr In Baris mit einem SReBolBerféjus tötete, 
ift Jjreimtbjraangig Scijre alt Giné erfqrndene unb unféjcinbare 
Grfáetnung, ein jdjeueS, junges Sötäbegen, biefe crme Spro.jeg- unb 
£gccter--£elbin. SaS ©ep.ájt farnál, bie ©eftclt jierlidj, grogé 
erfc^roifene Síugen unb eine fonberbare, traurige Sinntut bet Вг= 
Regungen, fo fianb fie einfaq, o|ne patbeiifdje Bofe unb trcgifcge j 
©eften, Bor ben ©eíéiroorenen. StaniSicroa Uminfta iont cu3 
23arfé)au, SJliiglieb einer unSebeuienben Earfáauer Sügne, юо 
fe Heine Elnfängerroffen fpieííe, nedj 5f3crri§ unb mutbe bier bie 
iperotne eineä großen SrcmcS. SßariS beobedftete feit SBoájen mit 
aufrichtigem ERitieib unb manner Beteiligung ben Berlauf biefeS 
SDtamaS. Saä Urteil entfprai) ben Grroartungen: Stanislama 
Uminfíc mürbe freigefptocrien.

S-er Sptojeg marf mieber einmal Me {Jrage, bie emig citucU 
bleibt, auf: barf ber EJlcnfcr) feinen iDtitmenfcpen aus SJliiieio 
töten? gräulein Untinfia, ein arnteS ЕЛаЬфсп, Berbbte fieg Bor 
einem ffagr mit bem ernten, bamcfS jdjon tränten polnifdjen 
Seprifífielíet, bem {jreunbe Ralfen, bamit er пей Baris, mo.tr 
Seilung unb Sir&cit ju finben goffie, fagren tonnte. Gr litt an 
Subertulofe unb firebs. Elrbeii fanb er nicht, feine firannjeil 
mutbe Bon ben beganbelnbcn SIcrjten unheilbar crflärt {jräuiein 
Uminfta läßt igr bürfiigeS Gngagemcnt in (Stieg unb fägrt, falt 
opne Sftiíteí. ju bem tränten ©eíiebíen nach Baris. 3bnomi*b 
fanb im §of3itű[ 5fktuL33rouffe Slufnagme. Gr íjat ungeimliá ge
litten. Ser Strebs Berurfcgte Scfirner.jen, bie nur noch ju füllen, 
aber nla'it nteljr gu Miien waren. Sie Uminfta sflegtc ben ffran- 
ten jmei Suocften Tang. Sic Elergte erwähnten bie SJiögiidi'eii 
einer Biut=Ueberleiiimg, ohne bag fie c ben Grfolg bes 'per
fumes erufíliai genfaubt batten. Sie Meine Utninfía, biefe-: 
fchmägitigc SRäbmen, bas trog üjrer breiunbjWangig {fahre faum 
mié fiebgenn mirít_, Псу biefe légié ípoffnung nidbi fallen unb 
bejtanb barauf, bag bie Ucberleiiung burmgefünrí mirb — unb 
bot ju bic-fem 3meíf ii)t Blut an. Sie Ucberlcitung blieb of)ne 
Grfolg. 3roc> S~ge nachher, cm 14. ffuíi, erílaríen bie Sfer^te 
ben Зч’/счЬ ЗЬпогоГТв hoffnungslos. Gr ^aite noá ^öcfiftenä eine 
SBoehe 31t leben ....

GS mar im Sommer. Ser ixrente litt, Bon ber ©togfiabttjibe 
unb Bon Den unbenfbaren C-ualen д[е:ф gcauält unb forberte bie 
{yreitnbin auf, itjn Bon feinen £-maien 3U befreien: iffn 3a toter- 
Gr forberte el on bitiem Saat jweimaf. fetireienb. bap ba* SjauS 
jrmmmenlief. Sie Uminfta fuegte i?n ju beruhigen. Sic junge 
SlfauÍEiel’erin, ber unerwartet b:3 fogenannte Sqictfal bie grófit 
{Rotte ber „irrau Üleing' cufjWang. fämBfte mit den Sröfici 
gegen biefc furtbinarc Serfueíung. ben EJlentajen, ber ibr Bon affen 
£ebemcfcn cm nac^ften fianb, ju töten. Sie Berbroc&te bie le^te 
•Eicdli meiucnb neben bem Sette ЬеЗ iftcnJem ЗЬсот!!!) febne mö^- 
tenb ber дспзеп Slcefit. Seine Ctucfen, biefe unbcfmreiblidk 
dualen ЬсЗ ffrebfeS, liegen niqt псф. Sie Uminfta Börte biefe 
Scfireie bis дит ЗЛогдег.дгаисп eni Sann, als ber ffirantc in einem 
tlcren Slugenblid toieocr um Griöfung bat, псЬт fia ben ÍReBolüet, 
ben er fáon Borger ibt gefáer.tt 6аГ-г^ З’-сМс niíjiff впЬ langfam, 
unb fenog ab- З1)0010^1) itató fofori

Sie ÜJÍutter bes „Grmcrbeter.' cat Gncbe fü: bie „Efíörterin'. ! 
ScS Smrourgcriíit bcbanbeíte ben усЯ mit fo Biel Saí: unb | 
SRilbe, aís menn in ben Scr.freiben ícuíer ältere Sermanbitn beS 
ttffäbmcnS fegen. Str Stefiben: aaó ifr bie fínímorien in b-en 
ERunb. G3 mar notmenbig, bitje STtiíbe, benn jjräulein Uminfta 
beruibigte fieri mit feinem 2Bon. Sie ftanb, fámömtig, in einem 
billigen fegmarsen if leih unb grogra, fámarjen Rilif/dí ьег bem 
©ériéit, ípracj „3a“ ober „Elein" unb fogat bcS ebne parbeíií. 
Sie mar blog febr műbe, ber Sráfib-ent mugte íie öfrer-j bitten, 
bag fte fiá fege. Elit Ijaíte e? noq in biefem berühmten Satifer 
Sc^murgeriqiSfccI ein Screeibigtr íeicéiter — unb feiten febroerer 
ein Staatsanwalt.

fftäulein Uminfta, „btt irren tränten ffreunb cu? Bern* 
fjersigfeii tötete' — fo beég: es in ber UncilSbegriinpunq — 
mürbe Bon ben Gefabworenen r.ccri Bier SRinuten Beratung un- 
féjulbig gefunben. Gine cite polnifcfie Seme c:r.g 5U ibr, nabm 
bie ©ccuälte bei ber »enb ur.b fübrie fic. mi: man ein mübeS, 
trauriges S.inb fttpri. bei ber irenb cuS bem egrfurmtSBoff fiiffcn 
Saal.
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Шагу .picffoíb.
Spaciá, bn ganuar.

.' SonntagnathimttogFSotftdlung mii bet S1 d f о i b- „Ser 
Heine 2otb' — unb has Äir.o ifr Bader íiinber; eá tut gut, unter 
ifjúén gu fein. SDícrrt). Spidfotb, bie amerifanifche Scgaufpieíenn 
bon gerealtigrr Shaft, erfmuníiró on ©ее!» unb Schönheit unb 
Sonnen,v Berleifi bem ileinen §eíben be? berühmten gugenb* 
románé? ©e fialt, bem armen Эсеге fferfe- Stragenjurtgen, bér 
plöfcltdj gu unermeßlichem епдЩфел gibeilommiB gelangt.

Sie Sidfoto ift eine amerifenifehe ©фопфей, bie Ser* 
íörperung bér neuen cmeriíanr'ájen gtauenraffe, eine? bon ben 
fchönen, gefunben Sinbern burájaffim.iíicríer,, in SSohlftenb unb 
einem neuen SlrbeitStempo Ieócnber 23icnfcgen, í^e fehon ameti= 
!апЦфе Sförper, bemujjt ft^öne, begeiferte, ausgeglichene ©rém* 
plare biefer auffitebenben, fa, pSpftfch ftíion fettigen neuen 2Üen= 
fepenraffe finb. Si? ©mörttjdi fcer SímftiKínetin ifi faft efíjucll; 
fm gefunb unb 5^gxenifc§, fo febr einfag, bereust, lebensfähig 
unb rein.

Sie äpictfotb, niept ntegt jung, magi biefen gangen, übrigen? 
alten, gilm, — bor beffen erafath*etgähienbet, BerftänMu£)tt unb 
füllet Sedjni! bie internationaler. fjiIm=Ungeiüme mit ihren ge’ 
bredjfelten Sridä unb iíjren gréangigtaufenb Statiften fuh поф 

’5cmte berfeden fennen — mit ben Singen, ben §änben,^ ben 
Seinen tine? Heinen g u n g e n. ©3 ift etgreifenb, ftie fegr fie 
o5ne 2iften; o5ne fflcittcl arbeitet, unb ЬаЗ Stärken feibft toirft fo 
fe§r crgahlt, Jo fc5r für Heine ßinber an einem Sonr.iagHTteh*

• mittag, bas Icinerlei 5feimabormcn*Saffineme:n h'et an S-°?3e 
Jnäre. (Sin paanr.atigeS 21ит1афеп, fcaS ift feie gonge Stolle, unb 
Ъаз jic тапфта! in Seinen аиЗбпфй Sic fpieit mit einem Spunb, 
einem (ßferb, einem alten ЗЛаппе, einem [cbmicriaen Saueinrinb. 
Siefer gilm hat gleiáfani natürliche Scgbnbeit; au3 feinen 2anb=;

, fdjaften, feinen Stimmungen ftrömt fo toogltuenbe, frifc^e Sufi, 
mie au3 .irgenbeinem fünften, ПтЬНфеп ©arten.

Siifo’rb, bie Stange, tummelt fiep in bie fern ©orten, in biefem 
ЗЛагфеп; mit entgüiertbcn, füf;en Siniergliebern ftpreiiet \k 
бигф bie einfachen Situationen,' jeber bat fie gern, — ein Iteber, 
guter Spieifamerab, Wirb fie glcicfi mit jebem ein tottiig 
bcrremnbt. in beiten Stäbe fie gerät; аиф mit bem gufchauer. gn 
biefem gilm gibt c3 nicht eine eingige^aufregenbe, Bctjátobme 
Situation, nidit einen 5ai3bremetif<pen Stria, unb, gebe iá) reciter 
— сиф niept eine eingige 2ie5e3fgene, bie bie gilmfaBrifanien Ьоф 
bom Stanbtunft be? SUIaffengcfchmadS fúr unentóepríiq halten. 
Sfcicmonb hat hier auch nur cine friooíe Sereectung. ScS reingige 
Seben cine? ileinen gungen roHt 5'к :*n jrfjn Üfflen Borüber, 
unb bér 3ufmauer reirb nierjt műbe- Bon bitiem reingtgen 2eben, 
biefen ©pifoben mit .(junben, Singen unb reobtreolleiiben 
Sülenúüen..

3t?i<h. im mcnfcfitiícn Sinne be? 23críe3. ntug feber З'МФаи.’г 
fein, um biefen naib*cMcn 2uni3 bér Unierpaltúnn nufncfimen ju 
fennen. ben bér Scdforbfiím gibt. Unb reie rricfi mug biefe fáöne, 
Huge grau feilt — nein, id) fage c3 nicht riófig, — П>еТф шфег 
©efettfepoft SPrinabonno пшв fe fein, um fo allem Sinneniiijcl. 
enifogen gu iönnen, um nicht ipre Staben geigen gu müiten unb | 
mit reagnreiaig lüfernen Sagen поф ben ihr fco näpernben j 
ültärtirern gu fepe'n. Sie (cau^t'ni^t mit Slätinetn, bie пшф ihr] 
lüfern fmb, Scei- unb SSierecie *u Silben; ibte greunbe fmb eine; 
ölte Stere Soriét SJtoriifrau, ein ©фгфри^ег unb 2J2r. §oSS3, ber 
Hranter. Unb аиф biefe tun e3. 1

Sie Setouste, weife, energifme StaiBität, bie Smeriia? Stunfi 
^araf.erificrt. ifi ciné iSrer Гггг[‘Р:е;ф|Ъп ©rf^einungen, eine 
Safe in biefer ginilifierien Ssüfte, too nur поф еГеЙг^фе ffiafíeen 
bem ouSgebörrten Sonbe пеибцгдегПфег Seiobeng еп1геифегп. 
Son Stcrp ipéciforb — reie bon feber táji теп’ГфПфеп ©ríheinung, 
bie auS SLmeriia gu un3 Sommt — feömt uns in ©е[фтсй, ©oüen, 
unb Síbf^t foDiel ungewohnte grille, ffinberHugheit, 2eben3* 
föfiigieit unb Schönheit entgegen, bah unfer Suge рф erft baran 
gewöhnen mug, wenn e? nicht einfmtafen will. Siefe SJtenfchen 
finb rein, e3 ift поф ©Гаи&е unb greube in i§nen; fie finb neu, 
iönnen mit fcem 2eben noep umgehen. Sie [eben in gefunben 
Käufern unb reifen in grogén i?5arf§. (SJlarp Sidforb reenigfenS.)

gn allem, toa3 fie tut, ift поф (Seift, ЗЗогпеЬпфей, Steinheit:
! аиф in ihrer Srotii gn Seri in fah :ф einen ^idforb-gilm:
: ba3 2eben eines Heinén ЯЗацетпйЬфепЗ tourbe Bon biefer fünf*
; unbbteigigfähtigen 0фаи[р{е1етп bargefteíít, Вот аф(еп 2ebtn?=, 
1 fahr Bi5 gu ihrer ijeirat. Son bem legten Silb — ber Stäuiigam* | 
Sormunb nimmt fein SJtünbel auf feinen ®фод unb füfjt e3 — i 

, nur fo Biel: auf bem Silbe fieSt man ben Stüden eine? groben 
; £ehnftuhlc3, toorin ber Sormunb fiijt. Sr ftreeft bie SIrme паф 
: SJtarp aus unb gieijt fie auf feiner. 6фо§. ©r fügt fie; Bon biefem 

Suffe fiehi men nichts, nur ben SRüden Ье§ 2е5п1афГЗ unb ЗЛагрг
• greei feinen Seine. Siefe gwei Seine fträuben рф anfangs empört,
I ftrampeln. Sann erftarren fie, unb ba3 eine Sein gleitet Iangfam, 
i aium тегП'.ф Bon bem anberen herab unb bängt io matt unb er*
I geben. Sonn beginnen beibe Seine Iangfam, guftieben, luftig gu 
j baumeln; nun ift alle? gut.

ÜJtcn gönnt e? innert.
i

sm.I
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&íngeína§ un grogén ^aris.
■ .:! vTÍ ,v,.t(................. ; -í fan gebrnin. .

'©kmá'toenige frattaöfircbe SBorte berficbe 1Ф unb • mußte audj 
toenig.oon bem ©eifte bieftr ©ргофе, cís ,ié) in НЯйпфеп in ben 
gug ftieg. fQiint tyrangöfin —.’fein« toeitcre ^кфп — teilte baS 
Goupé mit. mix. $Da? fdjien mii- eine günftige ©elgeenbeit 
SBsad)ftubi«n..'S-on Kpmpbeiifrurg au? begannen merne frango' 
ftfdpen ©nttöufcbungen. SM< grangöfm {ргаф Sag trttb Ксф auf 
mid) ein, in miá |inein, über mi<|, über Г»ф, nn mir Bor&ci. Salb 
merttf .idj'сиф, baß-fie Blotto,.burrrrn, piump ursb fl« feint listige 
grangöfin toor.;.Csrft. c& Siancp ^ängit {tt§. ein Speifemogcn an, 
bapinein rettete idj mid). Hd-ri _ . • „....

Stetige patt« mir bie totrflkb febr: ange5r«bte SJla^ming mit» 
gegeben,, untre £угапзо]'еп ptägiw^ft »énig aufgufatlen. 5216>er als 
iq nun, toöhrrnb bie-anbetn Seuie um mid? Söffet unb.Sutter- 
Brot frübfiüdien, nur tint' £г!а[фе ©barapagner tranf, • fiel kt) 
bereits auf.. Unb man hätte mir border nicht alljubieT bon 1{кг13 
b от id) m arme n főtten. Stun ctJ mid) ein Stobt Bom Sabnbaf auf 
ißneumetifräbern зи meinem ijotcl cm SouIeBarb Slontpatnaffe 
futfqierie, erfdjietun mir.baS Sreiben unb .bit Straften Iinfs unb 
red)is nidjt me£r als mie multiplijitrles, nkftt gtanbioS, fonbern 
auSnufjerifq muliipiijjicrits Berfin, unb bér. Eirfelíunri, bon ber 
Seinebrucfe aug* er&ticft, to« tin bobét Stn'enrienraaft ‘ .

Jjfidjt jufäßig fliegen meinem фоМ bit- SfaffrebSufer ■'(beS 
Esetten? ober StefanpS) buS-ome unb bt la Stoionbe. gegenüber, 
gefüllt mit allerlei báutrnb toetpfelnben Sfünfilern; auto rneib* 
Hegen. S-c&on bort lemen manqe fjteunbe unb Söefanutc auf 
rr.idj 5u. Cb id> bon ba ausins Steftaurant jirm „üteget bon; 
Souíoufe“ geriet unb bit jtoci Suftenb feinfier Sluftern für2 -Dif-. 
nicni aft, fouö'em tbtnfo billigen töfiti<§en SBein tranf, ober ob 
erft — idj »cift tie SReibenfoige. niqt mehr. 2t6ef сф bin innere 
batb einer SE-oÉ-e tooíil in 60 merftoürbigcn Sofaien qercefen. 
Si.'tinc ftoraucflofe’ ..©ftlofcre, too id) fein 23ort auf btr ©peife* 
la'fe entsifiern fonnie, unb De?i)a!b immer baä bi-erte ®erid)t bon 
oben toSjíic. Unb toenn idi ЗТецф Ьсф1е, famm 2B:inb?rg* 
[Éneden, unb c:S id; midi auf eine raffinierte jrifqpaitete freut?, 
erfmien ein Bieder mit Spinat. ítber сЛс Speiftn futb leder unb 
fpottbidig mtb bér fíaífee ift ftarl

SÍÉ über bie £5fíiÉfeit ber Sranjofen Ite&e für тапфе? 
fegen unb ftreiien. Sludi im ©abcru^bc Ia В . . . unb in noÉ 
bnrm'o'cren Strbrcdvtrineipen toar ÍÉ, too ^an für ©elb bit 
SísaÉ'n ftreidKÍn fann unb аищ, totnn man • fein Selb opfern 
tuiü, geneppt toirb, jum Bcifbitt, inbem «tn iunger raubtrifÉ 
geí'.-ttc-eíer 'Jeialer mid; bcimtidi unb fatfd?- абзегипе*. unb mir 
bnS B"ib fÉenft. í?urio> Sneipfn unb ffabaretts g;bt cs mit 
bergnügiidjen Kamen: „Lapin agile" unb '„I^vrchc enragse" 
ur.b „Lc pirc tranquiiie". Unb im ^goie!?'* Ьсгг№" 1оЯсг Эе, 
tr:-ú. Vn’r. Kt"tonen brrnacn f:d> boci. juffltmnen, fanjen gu 
toiiber Srcufif mit ben ÜKäb^on, bie entjüdenb gefCeibet unb ber, 
äeit tofl ,auf SfalbSauge' gefÉminft .finb. S&k Síönigin bort"’ ift 
btt fptpnäfifle ЯШ. SBeitn fit Solo tanjt unb att<3 an ipr un- 
nac^abmiiÉ rollt, ift man begeiftert, unb to can fie ein ©bonforí 
3irm Sffttn, gibt, fingt ЬаЗ ißuilifum ben Sttfrain traurig mit. 
BieHeiÉt, meil fie bann tinfammeln gebt.’SM fub toieber entert 
Sofate in. anbtrtn Stabtteilen, то Arbeiter auf Bánién fipcn, 
ohne irgent ettocs ju Dcrjebren ober au trinfen. Stber fie iprin» 
gen 3Ur S>ube!fat£mufi! begeiftert burdjtinanberi. unb ber ßeiner 
fann un3 niÉt bebienen/ benn ét tanát mit. Unb btn ЗМпзеш 
quirlt bkfer S<btnei§ Bon btr Stirn.

‘ Snfangä bin i<b immer cufä ©eratetoobr IoSgtjogen, fprang 
рВрПф in eilten' Stulo-OmnlbuS ober in eine Srambabn, : Bei*, 
langte Bier Stationen meit unb bieit-Ьег fíonbufteurin ай mein 
Äferngtlb-’bit1' bomit fit batauS 'nrijme, toaS ibr jufärne. ' SM? 
Uniergrunbbabn ifi bctrlicb angelegt unb . faubet. ®S - rieÉí fin 
ben tiefen unb ;gttäumigen • unterirbifÉcti ©ängen nacb einer, 
bbgierrifeben Seife, mit ber bie SBagere unb perrons cbgefpript; 
toerben. ЯЬег toenn. man niÉt bie ©egenb toeiß, toobin man 
тШ, nir^t einem bie Untcrgrunbbabn nichts.

Sbie. jPh'eiautoS finb? biEig, i^re (Ebouffeurt futb 31ml 3>i! 
tufftfÉe _Dffi3tere- S>e_r 23agtnBerfebr, btfonberS in ben §aupL •. 
ftraßen ' ifi 'unbejébreibrid? unb boÉ mii einer tSenfo unerbörten 
SSagebaljigfeit unb angemöbnien fíaltbiüíigleit queren SBagen 
tmb SKtnfÉon bi«_ fáufenben Stäberietten. ©benfo auftegenb tote 
ber .Bertepr ifi bie SiÉíberfÉraenbung tn ben Bouie&arbs unb 
bie bcffifÉc S7hifd Bon Stutobuppen, Slustufcrn, Sfaruffcűorgeín.

_3n3tuiíÉcn babe iq miq Ьоф ettoaS orientiert, аиф ettoaS 
beffer fpredKn unb. ЬепЪреп gelernt 21иф führen Heb» Srourcbe 
miq fept plamnüBiger Ьтш. ©S ift f^öneS SEetter. CDic ÜTcenfqen i 
ftptn Bor btn Sotaleu im Srekn. Зф fuhr an Berfaides Borbei i 
псф ©bartreS,^ too гф in ber Saibebrale bic fqönftcn Явфеси | 
fcnjter fab- ЗФ toar am Щапфеоп unb am Suptmbourg.

Kun_ — 3toei Sage fpäter fa§re iq fort. Vive la femme!
: Зф muBte Ьоф eine Stebue gefeben hoben. ©3 to« ]"фоп fáön,
I »aS men mit großem Kufmanb bori Bot Ser Szenerie, ber %dt=
: ben, her Sfoftüme toegen. ®en Seri Berftanb idi glüdli^ertoeife! 
nicht; bas Sort „Baris" fam häufig Bor. Unb toeit iq für Sana ' 
апф nixfyi fo Ге:ф1 in [Jvucr forr.me, toeii.üb.-aff ade? tanjt, gefiel.

, mir^ in. btr 5tetuc nur eine -fehr fu’tigc Sanj'faene naq am-eritii«
' rrifeber S^ceT’itrioSlrt, 'gefügt unb t>on 5)üonnf
;Ba2te unb SKaunce Gi)cBaricr. "2Tcan muß abet'auq 3toiebeffuppe 
I gier gegeuan. buben. Зф ^ fle. -
1 Km SamSfag abenb patte SpaScin т:ф mit 15—20 entern Sem 
ten зит Koenbeiien eingeíaben. SaS tourbe ciné toíc ®e\&\á)U, 
bie in beS ícunftlerS Ettelier begann,' too feine fqön?n Kcuarcűe 
ur.b geiánungen wie Leitungen in einem ifcanfcntaffenaahnargf, 
fpreqjirrrmer b«aurflebent; • unb - ftc enbftc (toenigftens für mid;) 
in einer SffU- ünb unter ben ©äften toaren fqöne ©rcotenfrauen 
— arát Kiqa. -^er ^фтагде ,!RofcSi!Ic. ein Std*cr cuS iücnrt!, 
nique unb ЗгйпЬег, otumanen, ein fremgöftfeher Sotbat, ber mir 
meine Sitte аБ[ф!идл baß'1ф einmal feine UJtü^e auffepen möge, 
unb bem !ф Bon ba an böfe toar, unb ©ott toeiß toer adeS ba toar.

v 3®, aber bie febönjien unb am ftiengften eingtbalienen ©efe^e 
birr fir.b ungefcbriefiene.

i
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Ausflug пафШспасо.,
-sin- fKibtcra.

.... Ser gurft Bon EJionaco erhält bon fc-еот Eaiino jährlich eine 
3iöil[iite Bon 17 SDiiEioncn. granfen. So? Unternehmen, ba§ 
Sa fi по fe.Ibft, bat für 'búg »ergangene gaijr an bie 100 
SJtiEionen. granfen Stcingebinn aufgewieien. Segr гпогаЩф fann 
man btcfe beiben Unternehmungen, Sag (Safmo unb fein gürften* 
tum, nicht-nennen. 27ioute (Sarto^ ift unb bleibt, neben munber» 
baren -ÖottrS unb 1го?цфет Vegetation, ein gewaltiger Serein« 
bei,'eine Bauernfängerei erfreu Slangeg. 100 VtiEionen granfen 
jährlich firrb eine fegr beträchtliche Summe. (S3 mügén fájón 
einige 2Гсеп]феп babéi nicht'nur ihr Selb, fonbern сшф ' ihre 
(Sjiftenj,' тапфтаГ auáj itjr Seben Гайеп. Sie tun es auch in 

Der Zat. Ser griebljof be§ ©afino§ weift 3000 ©rüber auf . ...
(S§ ijt ein großer, füfjer, Wilber Schwinbet. biefeg gürftentum 

iSionaco. Ser Bring wohnt oben auf bem Sergplafeau in betn 
fájöncn, Vinicn=ulrtrahmten 7|3<ilai3, Salt fief) ein Paar Dufjenb 
Solbcien, gibt eigene Sriefmarfen au3, mit benen er übrigens 

fabelhaft« ©eichäftc macht, ja er läßt jogar eigenes Selb bruefen, 
ailerbingS nur in ber ööfje Bon 1 bis 2 granf-Stotcn. Stm Sat).n= 
bof Bon Vtonaco lieft man baä ernfie 23ort: Souane, 3ottreBifio_n. 
Sein« Sofbaten jpagieten mit großen, ftirrenben Säbeln bemaff* 
net herum, in bunter Uniform, tabeito?. Sa§ gürftentum hat 
Vtinifierium für bag gnnete, unb feine SinWofjner — fo 10 000 
an. ber Qctijl ■— finb befreit Вот Vtititarbienit unb begabten 
feine Steuern. Sie männlicben SJtitgtieber ber Bcsötfcrung finb 
SroubietS. Seltner unb Setefiioe. (Sine fabelhafte SßoiigeUDrganf* 
faiion-Ijat.SJfonaco. Ser Sajwinbet wirb Wúrbig unb ernft fct* 
■trieben. Sob=ernft, möchte man fagen.

(Sin - wunberbarer, tounbcrfcijSner Sdjwinbet. Sine fofette 
Statur: tiefblaues SJtcer unter bem tiefblauen tőimmel, am. Ufer 
ragen ginnoberrote geifen emöor, ein Sonnenfchein. Ьав einem bie 
giugen . (фтегзел, wilbgemorbene Vegetation, Síaííeen, Valmen, 
2Jtimofa*S3äume unb OixmncmSätber Sie fchöne 5üaiera=2anb> 
pia ft, ber grobe, ewige Seiffeb beS Silber.?, Wirb Ь'ег fünftíiái ge- 

! öfieat. bie SBirfunaen Werben meifterbaff bcrauggebracfit. 2lEe§.
: bie Berne, bei große, ftiUc SJtecr, bie Sinsblicte, bie ein ®ett, ber 
4 Spietcr [rin mußte, .gier öerfegwenbete, aüe? nur Staffage gu bem 1 
5nhalt.be? gürftentumg; sum (S a f i n o. SIEerbina?, fo ergähit 
mcn_mir, hat bie Singiehunggfraft be3 Unternehmen? etwa? naaj= 
getaffen. Sie. дапз Bcrnebmen Seute, foweit fie noch tatfäuhtici) 
egiftieren, gehen пай Sanne?, wo swar auch) gefpiett Wirb, bodj 
ber Betrieb Dotiäufig noch nidjt ein,gig unb aEain auf ba? Spiel 
eingeftettt ifL ■ Sie ffiefumergahí SFtonie Sarfo? hat ftarf nadjge= 
tafien. 2Jian etnpfinbei e_3 überaE- ©irrige große Metren, — Svene 
be Bourhong. V. — reftbieren auch bie?mal hier; fonft nicht fetir 
Biete 2iiiiteIítanb3=Sncí2nber unb Síbenieurer. Beiben ®ejd>-íccgt3. 
Sa3 Seben teuer. SJtonie Sarto ifi fritier geworben.

Sag (Safino macht Stnftrengungen, ben Schaben зи erfetjen. Sin 
j fogenannten Stttraftionen febtt e3 nicht- Sie üJbinimatfäije in ben 
j Spielfäten fine- erhöht Worben. (S3 traf fdjmerglich bie paar Ijun»
! bert alte. Stoiber, bie ba? StammpuBtifum beS (Safinog4 6itbcten, 
g'aljr für gatjr bei ben Sifdjcn 6ocfíen, freifenten, ftaúten unb 
manóimat 5 granien fetten. Siejc? gagr muffen fie fehon mim 
beftenS 10 granfen rigficren. Sie finb unheimlich, biete often 
Staben, bie ihre Vorigen тафеп, Bon 10 Uhr früh Bei in bie Stacht 
bi» roEenbe Stugei anftarren, witb, unhöflich unb gierig taufáen, 
— fie finb unheimlich- Sie minbeftens TOjaBrige grau, tie fchoi* 
iifdje Baronin, bie mir Bor .einem gaBr bura eine .große, rote 
Shihgtocf? auffiel, bie fie ftänbig atg ЙаВВаГа am ^cife trug, faß 
аиф biefeg gabr auf ihrem gewohnten tptafc, gweit?r Saat, гефгег 
Sifch, hielt bie Jhubgtodfe trampfhaft mit ben gingeru. umftammert j 
unb Beobachtete mii cufncúiigUrrfinnigen Singen bie ííugcí. ©3 

j rft feine leicht? SeBcnc-arBcii,* bie fie fiep aewähtt hat.
I _ Set Scpwinbct ift ftar unb Ieucfitenb. ©egen eine 3JÍ а f cb i n e 
fämpfen taufenb SJtenfcftcn. Stur Bormittagg, wenn man fich auf 
ber 2erraffe b_pg (Safe be_Vari? fe§t, unter ben Bunten Schirmen,; 
Me güße ausffrcdft unb feinen Sfneritif trinft. Bergeint man bem ■ 
Sri manches. Sic Sonne iqeint ftarf,-bie S7timofa=Saum: Blühen,; 
jawoht- Ser Siífá fängt an, unwiberiehtici) gu witfen. 3igcuner 
fpiefen Sogca. ba3 auch noch fogar. liebet bem aEen fáwcBt aber 

I ein Suft, cin Suft Bon SJtecr, Bon Vatmen, Bon ben fcjönften 
j So’otfen ber Seit. Bon Üiufo, Bon ©uerfain, Bon ЭГитеп, Bon 
I jconne. San ftreeft bie güße in biefer Sonne au3. Sitte ßauner 
j unb biefe Vtoncaaffen boch. Siefen Suft eher, ben trägt man mit.
; 53 ift ein Saud) Bon etwa? in ihm enthaften, ein .(jauch, bag an 
; etwa? bon Borfmtftutiimcn Singen erinnert. Sie hieß eS mir? SJtan 

ha; c5 bergcjicn. gn fátccien Stomar.en B-rß e? „bc? große Seben".
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Щ1 Camas in #otiő.; ; ; г»

. • •, __ : . .. am .2ßari6, im gcBnutr.
■ JZie £ a m a 8 jjnb fefjt mit bem £onboner_Sug паф 5}3ari3: 

gefgntmen. 2Idjt £шпа8 cits ZibeL ЗФ weif тф1, 06 man; 
emnfinbet, tool baS §iforifdje, wie man gu fagen pflegt, jeDci.» j 
fafs abet ba3 ■ SeunruBigenoe, Ег|фййепгЬе, faft 11пд1аиШфе: 
an biefer 3eiiung§notig if. 2ldji £amaS aii3 2tbet fnb aage» 
Tónimen, 'aéft 'SBejen mit ffüfen, $Snben unt) BerftSrcbmSBoűen 
Síugen, аф* enítemíe Sertoanbte beS weifen 5Кеп{феп, aét 
atme Sermaitbie auS .bet SroDing! SariS, ЬаЗ 1'фоп BieíeS -ge» 
fefyen: — d, ‘mié .BieteSl -íjat auf feinen SouteflarbS [фон jo 
gieiníiq аЯгЗ empfangen, toa3 eS an éjotifqen ©äffen in biefer 
Skít gibt ©3 Bot bunCe фегпфег unb SBeife au3 bem SDtorgen« 
íanb. gq'eben, bie ©elben Bbfíiq begrüft unb feinen ©гой. gegen 
bie, Sdjwá^en gehegt 2tber bie aqt 2ama3 au3 Zibet ^at fo= 
gat - Saris mit einet ©ebärbe beS Berwunberten gniereffeS 
empfangen...

:<SS geföie§t gum erferrmal, feiibem bie Erbe mit Ф2ен[феп 
Betabea^um bie Sonne ireift, Ьав cc&t ©eiftlidje cm3 Zibet 3a8 
riefen^afte plateau be§ ÜSongoIenlanbeS Всг1ацеп, .um gu nnS 
паф ©тора letüberguflüdften. SSiíIEommen, Srüber au3 Zibet 1 
©in -febet Won unS, ber ben Segriff „ЗЛеп?ф!“, теГфег Bon un* 
ruhigen • ®фкт in biefen unrugigtn 3£йеп etwas gu oft be
rnit tmirbe, поф als SrißaiangetegenBett betastet, begrüft 
еифтй best hrrgen Stiem beS fteubigen SerwunbemS. Za habt 
фг alfa Európa, фг фофтйгЬеп, ЬаЗ та?феф!е unb 
faTfí^le, Wie фг _еЗ febcn Wolltet — benn Sonbon Eanntet фг 
fqon bom ^Srenfagen,. mt& feit SfafrBunberten betreibt фг bunöe 
unb «iát immer faire ©eftfjäfte mit- ben EmwoBnetn ber SfnfeL 
5£ariS iff abet поф ипЬегйфг! Bon eurem Sqriíí. 23йШ>тт*я, 
S3 rub er, auf biefem Soben; mit fedjen uns feit langem nidjt me§r.

2Sr faBen un3 feit langem niqt meijr — minbeftenS feit 
einigen taufenb ffabrcn. Sie famen auf her ©are Saint 2agatc 
an; in einem SSagen erfter Sflape, alfo genau toie EBamberiatn. 
Яш Stnfang biefer Steife, al3 fte'füg патПф in Zibet auf ben 
23eg' IШJфíen, toaren фге Sieifemögliäieiten Ьигфаиз nüfjt oer» 
artig bequem, jie muften fq aß fSeigballen gufamutenpatfen laffen 
unb würben fo über bie twetarrrfqe ©renge gcfdjmuggert. Ziefe 
?v Í и ф Í würbe фпеп feinergea поф Bon ^ber Erpebition be8 
©eneraß Sruce Borgefmlaqen. unb bei епдЩфе Hauptmann Sióéi 
balj, фпеп. fie gu Bertoirfliifen. Zne 2ama3 befertierten au3 
Zibet, toelcneS ein gläubiger SJiongoIe nimt Berfaffen barf, unb 
Borten in Skris auf bem SSabnfof ieefenrafig bie SegrüfungS^ 
Worte кез ’Zräfbenten. ‘Вот „Eil tB STTpin'* an, erwiberten auf 
erTgfiiq bie ©rüfe be3 ZireftorS ber ,©eograpfifd)en ©efeH« 
fqaft' fotoie beS SracfSfetretärS für Steife unb Serfdjr. 23enn 
fte айз bem SJlarS паф Sj3ari3 g-efommen wären, fo fätten fe Г1ф 
пЩ űberlegcn»cinfaqrc Бетфтеп. fennen. Z-er iöänptling ber 
SamaS, §err £bafpa Zfcring, йБегге{ф1е bem беггп t&ergc, 
íöuptímg be? »Elub Sllpin', паф einigen Ведф'феп 3?ortcn cine 
prächtige toeiBfeibene ©фагре. Zann festen fe fii) ale, ofne .mit 
ber SSimpct v gu - gutfen, in 2£uto3 unb fufren, o^ne mit. ber' 
SSimper. gn gutfen,. Ьигф SßariS. Sie рфгеп Ьигф bie ЕВ2®?3! 
ElpfeeS, Ьигф biefe eitle európai^ Strafe, bie Bon ber :§cnb 
eines flefnen,; beleibten ЗЛаппсЗ, ber au3 ben fjenftern ,be3 SouBte 

.feinen SiuSblid В^Йе, cu3 bem Scörper Bon. fjariá mit .einer' 
energiíфcn Setoegung ВегаиЗде[фпйЬеп würbe. Zié £ama3 faBen 
ПФ ben £оивге an unb [ргафеп fein SBort. Sie fufren Ьигф bie ! 
©ärten ber Zuiilerien unb Bor ben Sogen be§ Síre be ZriompB^ : 
Zie£ama3 Suferten niqt§, fk fuBrtn in ta5 $otei in berSiue .be j 
Selber, wo 'jie fиф' foforí mii bem Stufgug in фге 3immer 6e» j 
förbern liefen unb mftinfiiB -ben gournaliften au5 bem.SSeg, 
gingen. .ZaS'Baben fe in Europa ?фоп geiemt Oben im 3immer | 
angeiangt, Betfangten .fe fofort- паф einem Sab. Sie .babétén! 
паф ber Steife, wie еЗ йЬПф ifL 3n Zibet Buben f e аф1{аи[епЬ!

! ffapre fang nlift gebabet, Bier in Europa ftnb fe Wie toll пай ! 
j Säbern; fe taffen Zag unb SRamt' baő' Ijeife SEaffer fliefen ..unb; 
j ffen fhmbentang barin, gn Zibet tranfen fe gum SÖetübrot 
rangigen Snttertee, Bier afen fe röti de boeuf mit SieiS.^Sie 
fügten fq. woft^ im Sotet in SJarlä.

ЗЛап fenni biefe Somas ans ben ЗЗепфФп SBen феЬ'т8, пхш 
weif, baf fe .in Zibet in riefgen Sitöfem, bie wie ©фпэаФея» 

j nefet unter ben fyetfen Seben, gu Zaufenben' gu faromén to oB nett, 
i in roten Jpemben Ьигф bie finferen ©änge toanbeln, bie ©ebet*
I mübíen in Setrieb Batten, ein . entBattfameS 2eben füBttn unb 
! fonft’grofe-pautenger unb ЗНфЬёЬиег fmb. Za3 Soll erfält fe...
! ffBre gwei_^erren, ber Zafфi Soma unó ber Zalai £ama, bie 
; cor ungefägr poangig gaBren in SDleinung&neq^iebenBeiten ge* 
.raten ftnb, Вегда1ФеГп аидепЫйГПф mit ben SotfcBtwiiten-unD 
; ЬсЯеФеп bie 23ürb< eines SoEtSfornmiffarS; е{деп!Пф feine 
fiarriere für £ama3, bie КзВег ©ott über ©Stiem unb B111^^ 
STitttionen Sßenfqen toaren. Zie £ama8 Beo&aфten biefe ©Sttre* 

j bämmerung mit апдрИфет. Sntereffe. Sinn ftüqieten biefe аф* 
gu uns, fe fnb auf einer Crie-ntierungSreife begriffen. Zte £ama8 
farnen naq_ Saris unb bie 25ett touoe um eine Siuance enger. 
Sie geben in grófén Sfapugen Bernm unb fфweiдen. 3taф Zäet, 

i bürfen fe, nüBt metrr gurüti. £Saitd, bie Вейфе Stabt, werben fte; 
nimi тфг fegen,__ bie Seiqtfnnigen! £3aS Werben fe Hof bei 
uns beginnen, biefe armen ©Stier? Sefommen fe einen SEäfig int 
3oo ober werben fte Bon ben 3JhiffcTownS fjrateiltni аГЗ *от11фе • 
©ruppe Berpfliqiet? ... •

i.
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Grgolung beg „granc?" — immer nut übet tue ScgmnJungcn 
ber nationalen Sebife.) geboíi: in ben lebten jmei Sagten betlor 
biefe „nationale S-eoife" 50 o. fr. ifttet Sau ff raft — niát nur auf 
ben au?t5nbifácn S.örfenöiä^cn nctürlicg. Sn ben franiöfifácn 
ipauö&altui gen regte ftá eine 3etiícnc’ ntdii?... Sann flieg öie 
Seine unb ber Sprei? heg 23rot:5 mürbe um 5 Gentimeg ergögt...

Sie granjofen flutfiien, fonfi blies сЯе§ beim alten. Sie 
femme, de menage fűm aber йог einem Saht íoíenbleiá ju mit 
unb jagte eriéüfteti: „i;crt, bag Stet foftet 1.35!" Sieg geigte 

' Seilnabme unb Ьггдсв с? gelangmeiit. §eutc ftebt bag 33rot auf 
1.65 unb iaj lätgie niát mefjr geíancroeilt, benn meine Síu?gaócn 
ftnb min heften? um 40 fi. fr. geftiegen, toenn iá ben Sianűcrb 
be? nötigen Sabre? beibeljaii'en foE. Sie Srangofen fimofen mit. 
bem „teueren Seben". Sie mürben aber nie bie Scgcuptung übet | 
bie Sippen bringen, baß ba? frangöfiftgc @c!b bierfcá 1<ф[сф‘сг 
teurbe; fia fagen nur, ba? Srot mürbe öiermat teurer. . .

Die „tiGncmaie Setrife“.
sru Sprrri?, Gäbe 27tärg.

' S^ biefert Sagen, ba bie tcüufer irt ipari? апдеВПф mieb-er ein
mal bon fSctuta = S ф га a n ? u r. gen erbebten, mugte icg an« 
ermartet Selb гсефГеГг., gegen tüRittag, als bie Sanfen )‘фоп iljre 
Scgalier gcfdjiaffen Ratten, ^jcfi tjattc fein frcn.jöüfcfieg Selb meijr 
Sei mir. So mar iái дезюиг.деп, ben ©efóöíténiann, in beffen ©e= 
fegäft iá eimag Selangiofe? faufie, зи bitten, er möge fion mir 
einen Sallar fáéin ai? ißran-b nebmen, — iá fame morgen 
»ieber, mürbe mit fyranc? bcgaSIen unb ben Sóéin abfjoíen. Ser 
mié? mein Slngcbot, obmonl ber SSeri be? Sodatfáeine? meine 
Sóulb bielfacg üócrfiieg, mit beftimmter jjöfüáfeü jurüc. Só 
födte ein anbereä 2Raí mic&cr boróeifommen, meinte bér Sefifjcr, 
ein unéerfctjter grangofe mit [bigém grauen Sari, — tó fottie 
mai borbcííommen, fie mürben bie 2Bare für miá betfeitc fteden 
unb iá mürbe mir tvrernes be.jaHcn. Sódat? för.nten fie Ictber 
niát ennegmen. . .

ÍHbit meinem berborbenen mitteleurcpaifáen Senfen formte iá 
mir biefen ©фег.з im crfíen üíugen&íiá faunt erüören. SÓ badjte 
manrijeftig, ber Sffiann utcáé fiá über miá luftig. Sí&er ber^ frau= 
jcfiíáe Srämer bíieb ftanhgafí, er ncfim ben Soílarfmeiu niát au, 
bertangíe für feine 23cre fran.jőüfáe? Selb unb lief; babon itltíjt 
ab. Spater überlegte iá, bieliettfjt ifi ber SJJann címa? bejárául:, 
ober er fenni ba§ Sodc&©eíb überhaupt niát, ober baft er gar 
ben Sdjcin für lined: unb mim für einen SárainMct? SXbar ba? 
©efáaft befinbet ftcfi auf ber 9iue fcc Ia [pair, roo tägliq _js5n= 
taujenb Sfretnbc bor&ctqe&en, unb ber Sóéin mar аиф bei fíüá= 
tigern Sínbíiá ungroeifclbaft cf? emt 31; crienncn.

Später bann überbaa;!: im noá'.nat? ben Keinen Sorral unb 
fragte miá, ob Üá ber üRcun cf? [Patriot befennen weilte. ob 
c: bemonjirierte ober eine Heine iranjöftiqe S'ilbentat ju ooff= 
bringen meinte- S* tecif. c? nicht. Só glaube, beibe ídögfiá« 
Hiten britében, ber SJiann mar cérna? Scfdjrcinf:, aber cum patrio- 
íi’á bercníugr — ober iuar er nur дапз einfach ein fjran.joff, ber 
mii fteroifáer ©cite auf bi-- Sartifabe fjinmic?, auf ber ba? Sanb 
euaenciiJfi-.f; für feine teirtfmefifirfte Grificn;: ’ämpri? (Siót e? ! 
iiij;t &:<í;:iitt nodt bie britté iUön.üdjrrit, bai auifanbifa-e? Skib ’ 
S,,n 0 c f e ‘o •’ ? n> scr. rtuáí аг.пгпоштеп teerten barf? S- 3íeb.)

Senn ipauí, ег ift bie ‘0Üe.2?aí)t^cií, bat ben Scgriir „Sodar" 
admäijiini 'сгф fennen cri-.-jit . Sie ílaíuta.-Scdcu Jommen bon 
3eit ju -Seit anreitürmi ü.ri itgen fiaj micber: ber grenjofe Srcutgi 
aber rur" in. feine Sridv: ;u' biMf, um iefriutteden. bas er beute 

30 H-5 4Ó У. fr. inc'er’airicd-m muf> aÖ Bo: einem Sa&r — 
ogne babéi mebr »u bfriic-cn. Set Keine ffann erfänrf von 
biefen jeitrocife aurirauHnbeit ipoimaftütmen immer nur nem 
Е-офеп. menn brr eigen?-! ege ea'.uriH ).á [фоп gelegt bat, ber 
tprei? bc? Stole? aber um 5 Crniimt? fteigtl . .

2Tir;- faun nigig "■.b.aubten. baf; ber ffrembc, ber längere 3e>f • 
gier b-.rirbí, mcifte,'? nur au? fceu ешйМпЬИфеп 3c'f'jnGc" SJU 
her „foioifafen tpauffe ober 23aiffc in ф-аг;?" dlotij nimmt- S'-e 
fratujofifáen 3errungen berieten Iföápen? über bie feigenben ober 
fadenben Seroegungen bet „nationalen Scbife": (Stefer 
SíuSbraá ift fegt á—aírerifíifá: f>e fáreiben nie über Siurj ober

I

fBon biefem Unteifmieb ber Üíuffaífung, bon biefem ©Iauben. 
ieben fte. Sie SIrbciter, fomcit fie ürbrit finben — [RenaultS. 
arbeitet augenblicflig mit ftarfer SRcbuftion — fmb noá eun Beften 
heran, fie berittenen 3.60 bis 4.50 yrene? bie Siunbe. Sa? gebt 
an. Gin Stienfiboie ocrlangt 250 bi? 300 granc? ®ebait unö bode' 
Scrpnegung. Sqlimtner ftebt t? um Seamtc, geftbeioibete. Gin 1 
Sippfräulein erlangt ?cum mebr ai? 500, ein Sar.ibeamtcr mit 
4 bi-? 6jäfiriger Srari? SOO, ja, ber 2Jtofutift einer großen biefigtn 

■ S?ar,f, in berantmonungäbottcr Steilung, reánete mir.au?, baß 
er e? mit aden 3u=nc&cn=obcr=binicrSaren niát Sober bringt al? 
auf 1200 Sirene? monatlim. Gr fgiägt f.tb ban! feine? Dur* 
2Jiict?bertrag boricuftg gcfimericr. billigen SPobnunggtinfe? unb 

: bor unglaubítácn irbarfemfeit ber fraii.jöüiácn saujirau gerabe 
• noá burá- 3Jarl5 mürbe aber teuer. 22ob!acrftanbcn: „ba? Sebeu" 

mürbe teuer, — ba? Seih blieb natüríió meiternin bie „nationale 
Semife".

i Sa; fab^ einmal in meinem imtet bie 3'-?ггг2ьКй: "eine? 
j Jpotefier?, eine? ftetnreiácn Serf? übrigen?; in biefen 3fSürr;rt= 
! rifien femmrite er ba? narie 6>cib. biefe »eriiefe, gciM;c&«grün-: 
I ©ifmung ban Suofer unb 3'nn- bier feit Striegäcnbe ben i-1- 
1 bemen yranfen n’ertritt. Sie 3:'9urreiif0a0fsI baä mU- biefem 
©:Ib=Grfa?, bübfq in [Reigen georbnet lag ba? epicíinarf:n=©eí5, 
fca? bon jenem reimen ÜTiamt mit bitneifeneifet gefammeft teirb. 
21 иá í;cutc noá, íoo bet SBert ber Sí;o:,í tägtim in Зйг'':а- ^ш= 
íierbam ■ unb Soitbon um cineméi ‘Buníte fiitfí. Sn vftuitcrbatn 
unb Sonbon, ja, — aber in ben 3‘9'I~en?iüen unb in r;m ípenjen 
bc? Sefifeer? Meist c? auá acute fo menuotl mié ein?: eriíóer 
unb ®oIb. Sic lieben biefe? Blutarme ®eiO, — a i|i 3:'3a- 
franfíiá, aber e? geböri bocb jut jycmilic- 

; Sa? @elb teirb überall auf ber 2Be!i geliebt, nircer.bírao ecet 
fo ffeiníió, fa teurierifd, !° fpfennig=.;itiírnb mié in fjrcníteiá- 
G? ifi ba? Sanb ber mit Sanfnoíen usdgcftopften alten Strümpfe, 
ba? Sanb be: mit Silber gefüllten Strohiäde, ba? Sar.b be? „®ci= 
gigen"! Sie fmb [Patrioten unb lieben biefe? ípateríanb burá; 
bie bódén gatrümpfe — me^e aber bem tPaíeríanb. raenn c? bicú; 
líieb-e mit teentofem GeE jurüá.iabít. Sie 4 ORiQionen PÍnaier 
an ber. frenjönfám fflüpen mürben mit Muiunterlauicnen Stagen 
ibre TRenten Oer:eibigen.

Sá teünfóe • feinem fjremfcen, eine S'nfíation in yrcr.íreitg 
mitjuerícSen.

um
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L\G
f.

j gon 33í:d, irat bem fis bie Scanner, bis für fie unb um fie 
j fempren, cnbiidt. grauen lönncn fluq, innia, berfit^rcrifig, let*
I bcnfcgaftlicb unb mütterlich Miden — ber S3i;d bei Earlier ifi 
j aber ber Slid ber Scriferin. E? ift eine unfjeimlic^e guile bon | 
toeiblidjcrn SBtffMi unb 33erftcnbni§ in ifint enthalten; bie Ear« j 
iter ift ic:n Samon, fis lechzt niefrt unb berlangt nidjt?, bic ! 
SJcännct toerben nicht übcrmäjjig toll in iljrer Stühe, unb e§ joaf=! 
ftp fen ibretroegen feine gamiltentragöbien — fie ift nur einfach' 
Me Sari term. 2 is ift bie „©elicbte", man bcrlangi e§ fo bon 
igr — fie ift aber eine jonberfmre, ’luge, ungefabrtiege unb 5u6erft 
toertöollc Sorts be? Sljeaieritjp? „©eliebie", fein Samun unb . 
feine ©atün, both bon beiben ettoa; — fie ift intelligent, aber 
fern Slaufirumpf, fajon unb natürlich, gcfdjminlí mrb'gcfaiti,1 
unenbiiäj elegant unb nnenbíidj einfa$ — unb über bie TOänner 
toetB fte alle?, nur mißbraucht'fk btefes gépeimé iSiffcn nie- Sie 
bat ein gutes Sets. Sie ift and) ein toenig «ciü. unb bor allen j 

: Singen fennt fic genau ihre Síufp-аЬе auf biefer Erbe: fte ift für ; 
j Ь-e üJiäimer ba, eS ift ein феф, voilá. Siefen fiugen, toe:6Iic§en ’
; 33iid. tiefe fleinen Saufen, too fie fdjtoeigi unb Me 27tcmnei 
■ bfiefi: ben feriöfen g.reunb ober ben ©igolot ober ben, ber пой 
ailci toerben fenn, feriefer greunfc ober ©igoioi, ben feinen ©re« 
tudjon: biefcn Síid rnadjí irr niemanb netdj. 53ic -fte fitb irt bem 
toeiäen Simmer beroegt — auf ber Sübne, b. 5. bei fid? ju 
•ibauit —broifejen if; reu Sorgen, unb ne bat immer toelrac: feiet- 
ber.^ Scrfüm, Stetige. 22ofjnung, Jtsdjnungen, Heiner greunfc, 
großer Iircunb,_cinJ5)ebidjt in einer .geiifdirift. eine fonbetbare ; 
Slumc, eine fchönc Sapcfe, Scl;::titd;r пай einer Steife, raffinierte 
Spetjcn ob-r ;;n toifbe? ЗтспЬедГои? nadimittdg? — tote fic fiö 

I in ihrem ficinen unb fonberbaren Seben bctocat, flua, nicht 
i glücltdt unb nidjt unqtudtidj, einfach unb fein, — ba? ifi SJaibe« 

icinc Earlier. Sa? ift bie Sariferin, unb biefc Stolle totrb bon 
SJi.'beieine Earlier tagija; gcfpteli.

Slurt fing btef Huge л rau. bief* grog.; SáauiOtcTerirt, Oor 
einigen Sagen auf ber Siitjnc gu fernen an. Sie bat eine icrir 
belifate Sgerm mtt bent ©igolot gehabt — tote „periferifeg" auch 
btefe? ISort tft unb in feine Sbtcá: übcrfcij.bar, fonfi rotrb her 
GiRoíot fogleió j’uttt Suijätter, obwohl er.e; ntöji in — mit einem 
SSort neef) biefer Sscne, ton ber fertöfe greunfc ba-,idommt. befam 
bi: Earlier einen Sttcfuramor. Sie foielte bie Stolle hamei; fegon 
iutnberrmal. $nnb*rhncl? Sauienb, füniraufenbmni. feitbem fte 

;ГеО;, fcteH fte ftanbig tiefe Stoffe — ©Mi mag miffert, tos« bie 
; ftuge EjstHer siofefirij fo temifdj fant. bag fte faróm mufti;. laut,
I Ij'JÍtert'co.-íraml’ftjafi. ;te Bsrltejj bie Sffübr.e unb [acht; nod; immer.
— fic Icáié Boti егйшегз unb Suaí.

5Й Bin überzeugt, e? gibt feinen fo guten SBiij, ber bie £eitec= 
feit einer geübten Sdjcu)pteferin berart peinlicher Steife erregen 
fönnte. ©ott mag roiffen, toa? in ben Sternen ber feinen Earlier 
píöijíidi ju oibrieren angefangen E>at — toarnm fte DlrbTtdi ben ' 
reichen fjreunb. I>en ©igolot, ba? Stubiifum unb ftd> felbfi fo über« 
mäijig fomifm gefunben hat — tea? meg fte bei ber tjunberaten 
Sorftellung etfcnni haben, bag ber Sa-cijiranvpi fte be-art 0b?*mSI> 
tiger. ?oiu;:e?.6:n jeherSDIenfm ift in ben erítud)írtértSugenbliatn 
íeine? Seben? bem S-aöfrompf nabe — in ben Slugenbíicfen, mo er 
ben 3of<nnmcnr:ang_.5rotíd)cn SEublifum unb iBet örtfiáfeit trfenm,
— unb 3JÍrbcliene Earlier ift cine Huge ffrau. Sie if eine !dj:r?» 
fnnige. unb äugerft Huge grau — ja, bie Uebertreibuncen brr 
Statur rämen fid; jct+meife immer.

Der £Gü3?rampf auf ber Ътте.
•siti- iparid, 1. -EtcL

Sie fdjöne Sarifer Sqaufötelertn SJlabcIeinc Earlier, Cie 
feht todbrenb ber 100. SorfteEung be? atnüfanbunbcSeutcmen 
Stüde? „Le Grcluchon délicat" ben Sadjfrcmof befotnnten bat. 
ifi - feiten in neuen Stollen зи fejjen, ba fte jebe ihrer SioHen 
minbefen? hunbcrtmal nadieinanber fpiclt. S3or einem íjaar 
brachte fte ba? feine „litcrarifcije" Sufifpiel — in фагг? mug 
biefc? Sort in filammern gefetjt toerben — ba? Erftli::g?itüd 
be? jungen unb bt? baljin uitOctannictt Slutor? Sßaul Sialar 
jum Sieg; be? .Síid mat „Nous ne sommes pas si forts' be= 
titelt, unb ber Stiel toatlte icincstocg? eine üíttjpielung auf bie 
iüeratifchen fjägigfeiien ber ff3arifc.r SuftjpicI = Slutoren bebeuien. j 
SJtabeleinc Earlier, tro(j be? 2adjframpfc?, ber fr пай langer ; 
unb bebeutenber fáaufpielcttfdjer Satigícit ptöiglim übettodlngie j
— fte lami? aebn SJitnuien lang unuhterbrodjen unb mugie fálieg= 
ПЙ bie Sübnc octlajfcn — geljört beute ди ben erojen urfrtűng= 
liefen fjrauéntalenlen auf ben Sfiartfcr Sühnen.

Sie ®arP.et ifi tefjaarig. Sb« ©.'falt, ííjre főttbe, ber ttton-s i 
fáiefenbe Síid febönen Slugen, igre Síimmé befiimrner. fte !
für eine eigenartige Solle, bie bie SBclt gerne mifserf h! unb btc 
nur in Sari; войепЬЗ Ju Ocrftegcn ift: für bie Stofe ber Sari* 
fetin. E? tft eine feqr feytocre Stode, feie nicfjrg mit 2K—acril* [ 
€tüdm, Unter»äfd;e=Srama'if ur.b pifanien Siabgcn gemein bar. i 
Sic Sarimrin. bie Осп Gübclcb; Earlier fo gar.j M;ne Ln« 
ftrrngung OcrfSrpcrt toirb, bic Sariferitt iit iQ’cbifein- Earlier 
felbfi; bk.fr? jene, feine unb r.ebc.-t fublimiericr ©rifiigfeif in 
erfter Sm.ic boeb lörocrtid;; 5?&äitomcn. Sie brauqt aber.:-’ Orr 
feem Sublüum nidjt? tociier ju tun unb fpreetjen. nt? nai ft ‘aa?= 
übet ju ßauf: geiar. unb gciprod)en fat — fc nebt im felben 
Picibe grrum, bat äbrtlitfic Sorgen, unb ihr tögtéá ff- ícbrn fEmt 
cbcr.bj ohne Unterbrechung in ba? Sehen ber Stoffe unb beS 
Shruicr; über. SeShctb rotrli :I;re Punft. b:e int Eirunbe nur mit 
■ntonbären ur.b fetnUrtOolcn ffäfccn an ba; toi Hirne Seien cc= 
ir.üpft ifr, am Énbe boch cqt uríb muráíicn — f-e iit her SotcäcL 
eine; Seben?, rnenn auch nur eine; Solonlcbcn?. unb toirtt mit 
ben eehren unb ftaxren fffiffeirt eine? Schm?. 25c? mer.r.
hier Sober unb sámiofe. Llönncr unb .4leibe: bieic lOUrt'I ünb:
— e? finb eben ihre STctitcI! Sic Earlier mii-;, um Seitoiele ;u 
nennen, unmöglidj in einem Shoir-- ober Siraob'-ffo-Suftlpiel. unb 
uttCenlbar in einer 2ternT;eim=3toIIc; fte ift íörpcrfió un-xhia, 
etnxt; anbere; ju fOeelon ei* ftcfi fci&ft: bie mobornc Sémik rin. 
©? märe i'-cmcrfjt. ihr Scancet an 2?ieUci*i<,f-:tt Вогдшвсигп; fte 
hat ihr: gagigi-eifen erfanut unb b't'-bf í'-tour't jm'fsen ben 
jen. bie ihr son limit, ©o:t unb ft'étirern gegeben torrben f.nb.

. Nur. toerben bie Steiler., Md fic r&moimmi, tmtürlid: für ü: 
gejehrjebtn: auf ter Г-artkt Ebc-nfbivie fonvni far.m 'in« Sluf« ! 
führang anberä juftanbe. gut bie Earlier »offen jebsdj bie Äsn- 
fettiouffsSioffeu ber fjirnten SIcntcuiL Srrftan Srtvnarb, íoadj-a 
©uitrn unb Stöbert gier? butepdu? niqt. Sie Stollen, bie fk auf« 
richtig fpielert iann, ftnb anberer Statur, — Ptelícidjt íiíerarifáj 
ntd;: toertuoüer. als bie ertocljnten, immerhin aoer anber? ge- 
färbt Sie Earlier fpiclt in füllen Snftfpiekn. Siele grau ift leqr 
fein, febr frill, fte Berfteht eä, mit iíjrer Нидеп ©relic gute unb 
ilucc éUtitreiíungen ju madicn —, fic hat einer, fanden ur.b ua* |

an»
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3á) glaube ifjra má)l
Шоп Sünbor SJtűrat (Sßaris.)

Unr’onft ícrrmnt et mit beóanbfctjuBíen ífünbcn- г!nb crnft= 
geidjminftem ©efidji ju mir, umfonft [qíebt er [cinen Dirin unter 
ben meinen unb [priefjt:: „So ift ba§ Seben, mein Jfceuitb, [o 
ifi b03 Ш’пЬК’ипт, glaube nur nidi, bap eä mir greube metdr, 
glaube nur niqt, baß tq baran glaube: über es ift nun einmal 

l’o, man muß bas ißubirum bebienen, man rmip ”6 [einem ’@e= 
fqmaci uniertoerfen. [Man münfqt eä [o, man trrfangr ei [o üon 
mir. Зф mürbe öiet lieber ein iDrama berfaifen ober einen érü
ltén Komán aí§ ben (gfefq „Sie Soffartante’' für baS SIpcüos 
Sweater — Ьоф toerben beutjuiage nut S!ctd-5 ícgchlt, mai [ott 
icf) tun? Sian mup Ьаф leben ..."

34 fdmeige, menu er ei [agr unb mid) mit [einen Sai[er= 
äugen tief anblidt; aber iq gTaube qm n i 4 t.

34 glaube фгп niqt, menu et behauptet, bag er (Eéjanne liebt 
unb ipicoijo in genüget tpinuqi gerne bQt, 'tub ba'g fik) ifim bér 
Жаден beim porträtieren ber Sle^gerin зи[апип:п?фгитр[{.' 34 
glaube фт niqt, Ьдв er gerne noq einmal jung [cin, in bent 
Säjmabinger ШеПег ärmfiq leben .unb imcrbiiilik: [eine Sirbeit 
feiften möqte, [eine Sirbeit, bie nur' ibm gegärt unb bie fein cn= 
bexer auf ber 23«Гг [4affen- Tann; bag er, fafe yran unb tfinb 
niqt mären, gerne ödes ^intnerfen unb Seben unb Sirbeit neu am 
fangen тофи, — frei, Sóder ©lenbe unb Segeifterung; id) gleube 

■ ifc^nf^i, i1 .
Зф glaube inm nicht, als er mir gerufjrt ju erjagten beginnt,! 

mic er jetji, j-etrt епЬлф bie SSieriaufenb beifammen bat, bie er 
Ьгаиф:, um fieri Son ber Skit jicei SDtonate lang зигйсЕ.феЬеп $u ■ 

: fönneh, adóin, ft-q in [einem 3 immer abju'd/Iiegen, unb <пЬПф! 
S*5 fertigjubringen, man weiß [топ, 5)e§ ЭЗИЬ, Sie Sijmptjo* I 
nie, S- e n ©regen Komán, [egt, in jit>:i -Rónaién, enbliq, — 
nein, iq glaube ibm nidi, iq [affe фп leiqt am Sírm unb 
[lüftete it)m ins Сфг: e-3 gibt leine ÜiuSflugc in bie ííunft, frinc 
Sonntagnacfimutage, bie man [pater öergijji, um treitcr ©e= 
[cnäfte ju тафеп, — iq glaube ibm nid-t.

34 glaube niqt, baß er ein STutrtptet ift, iq glaub, аиф nidi, 
Ьоф er es fcer 3ra’J un^ Фет &inb jnliebe tut, — iq glaube 
nidi, bag er eä bem ЗЗиЬШит gulieb-e тафг unb iq glaube n’mt, 
baß er eä eigcntliq anbets тафеп mödjie. Senn baS SßuMtfum 
ift -niqt fqleqt unb es gibt feine KJtärtprcr — e§ gibt nur ilq,j 
beffen (Seele ititfq ausbünfiet, enüg unb unetmübiid.

©r läßt jid Splarfate jeiebnen unt> Tfebt mit bem eigenen Kubm : 
bie Streßen sott; unb bas Stabio fingt [einen Kubm über bie 
Slbenbianbfqafq Sann gebt er aber in bie Sfneipe unb [e^r ftq 
3u ben Síiden, [euf.jt unb perbrebt bie Slugen unb [priqi: [amobL 
tja, tja.

3q glaube фт niqt. ЗФ glaube ni<bt, baf [ein фегз rein 
unb [eine SIBfidten ebei fmb, iq glaube nidt, -fcap er bar ©utc 
liebt unb bc3 S5[e Seraqtet. 34 glaube фш niqt, benn er tele= j 
pboniert ben д-апзсп'Есд, er f-ennt ede, [priqt laut unb überlegen, j 
[pricEii in atteä bir‘ein' ic'r,e Stimme forrrmt burd bie Kaie, er' 
tut gefqeit urib I>at fqon adeä ггидег gemußt. 34 glaube ibm 
niqt, Ь-гз er in her Sicfe [eine?- jjerjcns etftwS апЬсгсз erfebtrt,. 
aö er mirtlid [dafft

3d gfaube qm nidi, bag ШиЬШага unb Scríeger, Яип[фапЫ 
[er unb Sritifer фп ö'a bem gemaqt рабет, toaä er mürbe — iq 
glaube ibrre r.iqi, benn iq fenne bie emberen, bie für iünfjig 
pfennig fPferbffletfq jum SfSenbbrot effen unb mit iicipem 
ültem burd bie ©rbe manbetn, ?J-:ucr unb Sranb auf bie Stabte 
merfen, unb ibr фег; ift rein u'nb ipr Sqlaf rupig, — id gfaube 
nicht cn ben Siteraten, iq glaube an bie 2> i 4 t e r, traurige 
Jtincer im ©arten ©ette?.

(rr aber gebt gefecentíiq gu ben Süden unb bittet um Snt» 
[фисЫдипд ur.b beteuert, bef, er eä gerne aitbcrä miimfc — es 
g:i)t ieiber niqt, Sic minen, baä tBubüfurre , . .

34 gfaube igm niqt, iq bin ctimobifq unb reidje ignt «iqt
I bie íöanb; benn er bat [ein Sort, Ьаз er ©ott gab,- gebroden.
; Unb menu er [iq in [einer [Reu: auf heu Scoof ftedic unb mit een | 
3efen.auf [einer Smreibmcfdini §l)m:ten ?um Sob ber reinen j 
•'tunft 3u tispen ar.ftnge: аиф benn, аиф bann, аиф bann gfaubte j

. :4 ibm niqt, • • J

!
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2í5cnbau3gaóe einer naíioncíiftifaen geifutig beröffentíidjt feit 
einem SRonat Seiíartireí, in Ьепеп fic bie öoirteíiícfic igugenb otjne 
nmfdjraeife, mit offenem Sorten anfeuert, ben акт«»« su neijmen 

sei i^sris, im 3'uni. unb Écilíauj bort niebcriuiiijicfan, me fie ifin erreichen. §tíj

Ьес1STÄ*L'SS'tLíS^?,?ÄS ?5”$S'ÄÄ&Ä SfÄ С
•Пс§е Staffierer ber .faction granqaife", ben cine Jiätrin, Serie £Íotbcnl „UI ... 5lír., §Ш!.Ь _ ifaegeu _ ©fiartfa
Son nef öli,• ermorbet fiat, wirb beerbtet. 4? ^ С*'086« iCln ®s*tt’Wcn «г*

. - ** ** f ™»í« 1Й eri^üítcrnbj bee »«jM.Ijj. Sere« Xi b«%«SnSä'fc «„tfe “llSfSgií" №

Ш(%&£ írsr^fiíSÍWiáS @*2 »5»«K« e”“rt“=1>» »»*•* *w*í«
S?rau ЬПеб mit smei nodj Keinen SHinbéen auruct, — be? britté. 4 fafafaf.l,,',!, „? -n. • о- l —. ... - , -,•binb erwartet fie erft. SSerger mar ein jiitter DRenjé, cin Heine; Í *Г- 2te ©c-eff-imt

• franfafifcfier'Seamter, ber mit ber Sfaliiii io gu: mic niói§ ju bJfa'eV3:!* ^^,?21ГЛ!Ьег*|.ш"сп ub-C:: b:c ®;/
.fmafferi batte. ШкдЗ, ай et bie ttntcrgninbbafin Detlieji, um nem f** Ö 1L' VV-I T ^
Senfe äu gefcn — bie garcilie bereitere firn auf eine fJSfingfi-- ?е°.СП

,fa íj rí bor unb Íme. Serge: fyiiic bie Stcifcbünbef fenon fertig- \'f' ~1™п ~Л r-otfafifa -Inita.tCn fie mgt tcifen, ju ,
gefánürí — tuurbe er píöfiliá, ofjne ben e: ben SSíer bemeri: ^'*СПс,- Ч^'8-С-ё^‘С/ ^г*г1и'г5г" u.n® ;
bätte, angefcrjoiien; er fiel unb ftarö пса; einigen totunben. üou.ubten ^cb<..-uvM.e. -er _ funf5egn;avngc ^gihppe ^_au e.

’ < ' . « ЛД - cn - -xi э тпссгн im aut b?n S&g, um einen SSatcr su tet-:n, — öoliätitcn
®.er. 5«cr entfam^ unbemerft_ in fcem ©eirange. Diaqmuma, ,-*icgen ben K'nafien Sei icotwefir . nicber, (Seifiitmoíb tt)!rb 

•um jeajä melbcte Hm eine aurgeregre «rau bei bem 5oii,ei= illf-cniert Шп franaöiifcSer- ^journalist «Karte mir 'untán*. , 
ptareftenunb öertangte bereitet gu werben; jie 1« ber £a, г. ^ щ miá. ü5:r Ь;г Grci(,nip: in S „ t д a r i e n embörte, or. 
€:e Seiet Sana Sonn** unb toar SIuitaumcRau bei einer cm- ftunöcrt; öcrjif5c nicflr. BfSbaI6 €ie ftj, aufreacn! 3m Sa&e
iamen хше gemejcn Siaü langem Sttoor l« Soan . m m fc.rt untf„ rcS{ unb fü!m Sic Bctf ^tn> b°c& biefe
reÄ “i' ^Ssblai^terngeJe^juSuDin ro«.cg.r.:: ^ittcr_ _ ^öífcnmciéinc, ©aígen, 2otó unb Skuobcr - feit
.Ä5eCum feít3luftetfem bánfa faj g e^fr ífai- fa «bitte namifa *Сй5№<*га Ш'1ВС bCT
Sr. Serger, uett ]ie meni tannic, burmaui ment toten; e3 i’t cn I, » ““‘ч• rc trr fv • o->-S“^ 3*ÄW - Ä irítíferesÄÄ'"• n”^'* fft pó {а^г-^ ац? Süíícfa 2eitar:iiet ju fátcicen pflegt, übir bcu afar fie aus
Jujnurqo...., n-л фи не i--, Svtr.t, ,u e------ ЬФ !•=) niút öicí mefa »ulte, cö főméit ein Seitcniict ben Serfcfa: cet-

5:12 9clt^ ;ic ши* пт-лр а и г i г cni; »д ungnia-.u; —eilen fann) ja bar.r., bann П’-ärc bie -iacfie in Cübnuna-
barurcr. 4.iC_ ariuC jjiau, .'ct-.uc.ic n: Serben:;, sie gebier, fo Hingt ei, ifi аист jent пой nigjt ир.гегЬегшшф, cP;
Scrger, »к ;,ic ifir iCib .ut -. Swei eanber bet lie cu^ me S-nbcrt fidj ejr.fseS um ein tüerfeijen, bc3 ein antcriä Sei, »on | 
„rmt. .c^mrnitiag-- er,,_r,l.c bic Bonnion, an- i.e bt_c .. j г;псг erbeten iíurraumerrcu, nem gutgemaefit trerben íansi.
in ucn.Seüungcn gclcien каКе. юигае ;ic magica curgcrc^: okj gj-j b«n ScgräSnia Bcn ©rneff berget ftanb bie ptitvicrifcbe . 
eilte torort sur т-'Oitjei, um H“) 3U iU-cn. '..чаиреиг, ]:e va. j.-, | gUgC1Ib fyranltcte6§, bie пса Stuf gaben ju crfiUleu fiat, bewaffnet 
8ClrH; • v:.r. , .. 0, r. . .... ........ . ... -mit St öden unb Gummüuiissetn (ait6:fan:uc ätiiitcl

..faan P““ c—a.ui ^Cr ^'.сл?г1 ru.unaa.nege.nita. bas tie «r-- j :urn Síusbruií ber SBiefätb 5'агаЬ? ищ bin Sarg. 'Huf ten @c- 
mit xaubetä. ycmßem mit bcn Stnardjiisen сгрзЗ .gu tun fan | nrfltctu fta„b geimricfien, fcajj fie feinen Karbon, jebo* ten Sc» 
иг in üictmciyc eme .c ül tin, eine cruaic.LC gerinn, eie и. j -r^f bcr gitniofaSärc fennen; unb fiiiimmfienfaiia, ©cti, werben 
untuSiqcä ifeben in fiejer furchtbaren £at ausic&cu wottte. ,in ; -.-v- r.r.ninrer Sfanbtafdje fanb men fünf pfennig unb cinen SReocIoét. I ;u *>" unb fca Utin- 

ifaem 3immcr Sájunbtomane,. £ic6e§Iiricfc unb bicle, niete | 
re^t? unb lints gefinnic geitunger;, — fenf: nicí;tá.'

2tufrium:frau aui ber iübtic^cii iprouin-. ©ine eitere tpeiior, j 
bie; naabem fie aufgeräumt fiat, fiefj auf bcn tSeg tr.amt, um für j 
ifit rchtc-5 ©elbíiüő cinen fRcrwÍBer ju faulet: unb Sícurraé 
töten. Sie irrt fietj, fie tc‘et einen armen, unsebeutenben £:* | 
amten. ?"an fant fidj an Ьеп Яозй

Cine íHcrtficfrc? Sic ifi nini oemVter aí3 bie anteren, ni? i 
Saabét fcíóű unb bic gcfamte fron.iöjifé: fReeStSjjrcffc. Sic

&m 3rrfum.

w -
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Eater unb isié be? Seben nun eitnral cué aujet^cß SKarfeiileS ; 
eine berarrige Slientei einem . tüchtigen gaqmann gufüifrt. Kun ; 
rebete Sougrat eilen feinen Patienten ein, fie .feien fcfjte-etfrani, 
3. Ta 2oftor fínocf; er befyanbelte fie auf alle gatte mit ben gefabr* 
Iicgfierx SKitíeín; er-bemäntelte fie, ob fie ge'unb merer. ebet пг-фЬ; 
feine- Sümtigíeií fennie feine ©rengem ©r mattié fiq betätigen. 
2>»r S-c&minbel fam ijerau?, cl? gang Sorfiqtige, tie Sougrat 
fnmf erftärt ljctte, in itjrer Sergraeiflung auq entere Slerjte 
fonfultierten. 6= gut fl-ф fyerauSgejiettt, baß biete Eon ibnen fern» 
gefuttb toaren.

@r lebte mit- einer grau, für bie er Biel ©etb braucrite unb bie 
fe^t mit ibm gufamnten Berieft et mürbe; er gab feinen Satienten 
„gnfeftionen", fc&Iäferte- fie ein unb beraubte fie. Ёфат unb 
gurdjt hielten bie Cpfcr, gumeift grauen, Bon einer Sftngeice 

I gurürf.

Der Sírsí am Sdieibemeg.
, -sm- ifJaril, im guni.

2er Slrgt, ber in ttJlarfeiile feine Patienten mit gnjeiiionen ein» 
gefcfjtäfsrt bat, um fte narfjfier gu berauben, beißt IfHerie S о и g = 
rat; er raiibte meiften? iäqetiiq Heine Setrage, groifci)en 160 
unb 400 granc?. ©ein galt ift in ber Sbriminaigefmimte beb 
fpieioä. 2er leiqtfmnige Siegt, ber au? Scrfcgen ober Kamiäffig» 
feit tötet, ber gelbfdjer, ber für ©elb gejafjrlidje ober „Beroahne" ©in* 
griffe Bomimmt, ber Slrgt, ber ein ©rpreffer ift unb bie Stranffjeit 
ci? febmu^ige? ©efcfiäft auSr.üfjt, unb alle bie mtberen traurigen 
im'o fettenen gälte, bie Bon 3c'-t gu 3-it аиф ben Stuf be? Sicrgie» 
ftanbe? beimfuqeti, bleiben Ijinier -bem gall be? üüarfeitter SIrgte?
Weit gurücf. .

gq Tjcrie «inen greunb, et tear bamal? ein junger Slrgt unb ©ine§ ^£age§ befuéíe if)n ein ffirieg&famerab, ber fe^t aT= 
©cfjuifoüege Bon mir; et mußte eine Setbftmörberin, bie ©ift ge» жппп ange|i«ß. mar, unb bat ibn
»turft barte, mit Sftcgenfonben bebänbek, eine <£onbe lief einen um ferne befreie |xlie. ffir eine 6апМс;фе bet ;гф. gnier» 
SJtiliimeter *i tief, baS SKäbÄen ftarb unb bie ЗеИиядеп mären riiant qr an bent jy^ bcB Softer Sougrat ueg ber Dem Kann 
mit feem Kamen meines greunbe? Bott, ©roße ©ripörung, er über bie „6cije be? Setrage?, ben ewugcnbl.cfid, bei i«g Seite, 
mürbe rergafrei, man wollte igm bie Üiuäübung feines Berufe? P“ tOmtingtt. btoot er фп ermoriete unb beraume: er bunte 
terbictcn; im weiß, baf; er ein gemiffenbaficr unb talentierter «*. firms«. Ьф m ber^ §anbta,cge 10C00 granc»
Song: wer, aber er mar ÜIrgt,- etwa? gelang фтп niot unb man ’"e.n 10 0Л lumpige ürranc em .^^9- ben et mona.Itq
barte es leimt, ibn 3u Berurteilen unb 3« ©raube 8u rieten. StcS btegt Bcrbten:^ et„ Betragi, ber tarn bt SHogliéfeiíen Вепргаф,. 
Sublifum ift gegen Siebte ftren.g. g« feinem Senf ift bie grage ^5 ^te ** . »^gnt battq einen Жспдспеп 3u ermorbem ©r ;
fees Vertrauens -,u bem gacbmann fo fenerrf geftetti alá in bem Sa5 bem ®сП>Ь«еп Засциез ЯтпеЬе eine ЗщеИюп unb bet «Kenn , 
Seruf bcS ÜtrjfeS. 2er fttcufe, bet einen Sirjt euifuefit, übergibt .:rcrS in «stgen 2tugen3[iicn._£er 2-Ouor labte bie Seióe, .ent | 
Hi ibm mciftons auf £e5c„ unb 2ob; er liefert na auf ©nabe »««« « ьГШ^д^ф^к

paar Sagen mürbe er feftgenommen.
2ie beiibrutice ©inraoIjntrjtÉaft bon üTcarfeitfe mellte b-:n 

Siefcr Skrre Sougrat tear nun ein mcrtmürbiccr ÜIrgt. ein fgnóen; er ift jebenfalls in bet Srimincíárouit 3rt
bcifpiciofer ütrgt, ein ftoc&ft fonberbarer ЙегГ. ©r ift 35 Sagte j Scrt -bcr сг^£ gtrgt, ber fein SrgtfimeS ®ifen gu gemeinem SHauS* 
dt. bient: гссГдгепЬ 3>c§ Sr.egcS in yrontfpitälern unb erptetr m3rb ge5rcuqt bat. 2-iefeS Sbcnotncn ties aifo X-irrre Sougrai 
fefbjtaeruanbtieg für eine Serteuubung bat Sreug ber ©greru тесТ. univ. unb tear ©pegialift für geheime Stanfbeiieu unb für
légion. Saib benaq fegrie er nadj STiarfetttf gurfid, etablierte fiá baS 25ien. ©in ÜKarfeitler Sanfter unb ein Jieftauraieur, bie иЗ
Borncfim, beiraiete bie £оф‘ег eines eugefe^enen STiarieiGer not einem ganr Bon фт ЬебапЬеГп Псбсп, [inb дтИфеп feinen
ЙоЯедеп, bk ©ne bauerte jeboq cuS unbefannten ©rünben Ы05 főnben ceftoróen. Sei bem Sernör gab er alles feeienrubig gu,
ein 3-anr lang. 2er 2oftot Sougrat mußte fiq ncq Srcjis um» nur über bc§ ©ift, bc§ er Bermenbete, mottle er ni^is auSfagen. 
fc^en. ©r fcqeint irgenbeine mtjfenftfiaftliqe ©ntbedfung gemaefit gu

фаоеп, fegeint ba§ ’-Kittet gu „Kiorb oine ©dmterg" gcfutiben ,gu 
liabcn. 2er ©pef ber Siriminalpoligei in KTarfeiile, ber ein «bgelär» 
teter SKer.ftn fein muß, £>err KoBert, erflärie erfqürieri: 
„Ce n’esi plus un homme, c’est im monstre.“ -

unb Uuguabe auS; ber ÜIrgt gibt ßm eine gnjeftion, ber Äranfe 
fjat faum baS ü-tca.t bereingurefcen; wie fou er suq?

3n granfreia ift cs Sitié, baß Ülrrgte, bk n:^t Тфг narenefi, 
деЬоф geiqäitetüati^ genug ftnb, in айсп möglióen Зе'-,ил?еп 
annoncieren. Sougrat Ij-atte fiq in biefen Slunonccr. als tüqtigen 
gcc^mann für Slutfrenfljeiten — in ipafenfiäbicn eine giemíiá 
ftdicre Srcr:? für Slergtc — angepriefer.. ©S famen ffranfe, bann 
fo'qe, bie ten gadimann nur au? Sícngútiéftii ober Sorftqt ( 
aufgefuq: gatten; cngefienbe ©Tgemäitner, reuige alte gcmiíurt»
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Ша Saib. !
Son ©йкЬог futárai (fjSariS).

.Billa ©оЗу* tp; eine felfr ftiüc, íutje ©trage, neben bet j 
Яьег.ие bu S3oi3 bt Boulogne. gteolf, bielleipt bierjeljn. Sin» i 
famffien^őuf«; einige BrüxrtauíoS; ein Sebt;, ba5 Úxtj térén ge* | 
fügrt totrb. Síre Hörrfer Kein, aus ben adliger galten, bie! 
©frage fein шф, fül. дф toeig iript шфг, n>ie idj in bie ©cgenb | 
fcm; iá) bleibe fielen, jtelje. ben $ut unb Iefe bermunbert Sffla 
©cib. $kr too^nie Sírtaioíe grance.

. £et 23eg ifi mit Süt3 bejtreui iá) gebe bie §őuftr entlang. 
|ифе Ьаз фаиЗ bon grance. SMe Hausnummer фаЬе йф tooljt 
cinft trgenbtoo geleftn, aber fit ifi mir entfalten. дф betreute bie 
Häufet mib rak, Ь>е1фе8 too§I grance gehört ^at gaft ette 
ftnb §йЬ?ф, borneifm, emflöcfig, men ftójt, be? §ier reiche unb 
feine Bürger ttogntn; groß« gefÜK^Íeiten gibt es in biefeu 
Höufern farnn, es rfi nagt gaubourg ©t ©cmrain, aber cS muffen 
febon feine, fülle Bürger fein, bie gier toognen. дф рифе ba§ 
HauS, aber TeineS fgeint mir fieser.

i

Sin fDtenfg lonrmt crus bem einen Sor, anfegeineub ein Sien:r 
ober Нси^пггфгг- őr betrautet mbg migirauifg, in ber Keinen 
©Irage beriegren fgembar feiten grercix.

»дф fuge baS Hau? b«3 Sjeztn Stnatoie prance," fege i<f>
3u tgrn.

-prance, fjccnce," — fagt er unb bénít паф. »дф lenne фп 
пШ, Herr."

2TIS - iá; ibm aber erjagte, bas es f;icr bor einem gagr ein 
grogéi Begräbnis gab, mit ^Regierung unb HJiitiiär. fca erinnert 
er рф. Stummer 5, fagt er- gc, >S mar ein gropes Begräbnis.

SaS HcnS ifi ein ©icc£ goq, aus «gtein gebaut, es fjat eine 
bogc SDianfarbe. Sie genftcr ftttb berijängt. Sieben bem Sor 
bängt als ülnKobfer ber berügmtc entife Stoiijciobf, ben grance 
einfi auS gtoren.j тйдеЬгафг f»t. Sic genfiét iiub fcfjr r,oc'i. j 
mit feibenen SotSängcu berijängt. fein Saut, aber baS HauS 
fc&eint Ьоф beroognt. grance Hatte őrben; fo unb fo.

дф fübte mitg niqt fefjr ЬедсдПф. SaS HauS. то graue: 
über bierjig gegre lang gemobr.t bat, ift поф ЗЗогтдаиЗ, еД ifi 
поф Eeben um unb in bem Hau?, es ift cin 23-oíjubaus. (Js ift 
ein gug bőm Seben, bon feinem uito fíiflrni Sc&eti iu iqm. in 
biefer^ ©(rape, in ber ©ййе. ди ,;едп. .jinaniig gafiren tömben i 
bie ffrcnrXn formten, bn? icr nnfíopfen, ycs fegen, bnS Beit.! 
ben Si;á berrmnüevn. Sann mirb eS ein STtufcnm fein; brute "ft I 

, es поф be* SBabiiSou# eon 2fnatofe groucr.
. GS ift febr unfxtffcnb, (jier ju fteijen, beníe iá; moju ftebe i~) 
Hire? üíber iá) bin иптШшгКф gergefommen unb bet Siener bon ■ 
vis ä vis Hri SKonfteuer grcnce feum geiannt.

grance ging oft auf biefet ©trage unter ben gelben Säumen 
ftxijiitin unb Ьсф1е einmal an ffgitatuS, ber паф jraanjig ga^ren 
рф eines gemiffen guben aus ??а,:агеф nirai mebr entpnner.

Í ionnie. Set SRubrn ift Kein, unb пеЬеп|'афКф; bas SBerf ift aüeS 
I unb birit ftüL

дф freue mig. Büla ©aib gefegen ,ju gaben, поф bebor eS ■ 
ein Slufeum* geworben ift; unb merba nie meíir ^inee^rti. Sie 
Unfierbligfeit ift, trie man pegf, ein iomblijierter Borganc, aus : 
tauienb fReóenfagliáíeiten cerroócn, niemanb meig, №o jie j 
fängt, trann pe empört, guegt mirb bas Sor getroffen, bann ' 

: merbeti bit Bor^ängr pintér fcen genftern geruv,ifrgclaffert.

I

I
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л Xleberroeíf-^ongre^ !S i í 2Г u I fi e II u it 5.
2cm Sfougrcf tsurbe eine fpiriiriftifrae Slugftdlung angeglicberi. 

(Sin alter ‘spiriiift mit langem Spipbart -erfiirrte ben Sinn be: 
S3eranftaßung. E3 finb 5{?f|oto3 Son ddaterialifationen, son tjeifrar= 
erfqcinungen, jumeijl bunile unb Seqajrsommcne Kufnafimen, Ьа 
©elfter itdj nur fámáé) jum tp^ctograp^ierftserbcn eignen. 2a bin 
iá fása fteptifq-er, unb tsenn man mix bie Pooffgcßingenc 2Iuf= 
nähme eines 2J2eromtuger»Sönig3 aeigí, fqrseige iq nur au3 
$5fliqfeii. SUian fie§t jjanbarbcßcn, bie bie Scebien unter bei 
Seitung ber ©eifter Serferrigt basen, f«ht hübfáe Stäglörbe unb 
3ífá<nfreáer au? Stroh, man fehl augfffljtiiqe Spartituren ber 
Sphärenmuff; ber intcreffaniefte Seil bor 2iu3ftedung fmb aber bie 
Silber, bie teiftoeife bie ©eifter feI6ft, tcißseife son ben ©eiftern 
berühmftr Serfbrbenet SRaier bejeffene -Dtebicn gemalt -haben. 
Sir babén in unferer Siodeition, fag te ber Spirit; jt mit bem langen 
Spijjharí, bio Serie Son einigen fc^r berühmten Seiftern; fo; 
batten bie SJiater Sorregcio, fjca Sßtgeßco, Colja unb Dtcmóranbí 
öfters bie Siebenűtsürbigfeit, unferem Stuf ju folgen unb burq' 
bie .&anb be? ÜRebium? tjübfáe Sanbfqafen. trcffenbe StJxrrtrnlS 
ju maién. Siun, iá fall eine Sanbfáaft Son ©opa, unb fann c?

' niqt Serfátseicen, bag bicfe 2cnbfáaft. fámaá tear. Sáma-Ф,
! [ár fároatfl. 3U 2e5,;eiíen baf bet Selige unoergleiálicí) befere 
I Silber gcmcít. 2Iuá Siembrimbí, iá fenn niát urnáin, es ju fagen,
■ mar in feinem 2eben ein óefferer Sßorrräiift at? naá feinem Sobc. j 
; Se: Sob fáeini auf bie Sünftler eine ungünftige Eiríung augju» 

üben. Sá weis e§ niát, tsie fiá bie Spiritiften ju biefér übet»! 
irbifáen Äunft fjeden, abet bag Serí be? terftorbenen Stembranbt! 
ifi mir fáon lieber al? bie Sanbfá’Oft, bis ein Uftcbium in feinem | 
díufirage mait. 2ie ©eifter tun befer, auá tseiter§in Stufte! 
in bie 2uft ju góbén, mii ffiingetn 2örm 311 шафгп, unb ma? . 
©eifter im allgemeinen зи tun pflegen, cis Silber зи malen. 
Sie lammt «3 übrigen?, bag alle biefe ©rfqeinungcn, bie Ьигф 
Seiten persorgebraát merben, alle biefe ipanblungen, ' bie son 
©eiftern berrügren, nie bie intedeftuede Sphäre eine? breifäbrigcn ! 
itinbeä überfáreifen? fja, auá bie Silber fmb infaníiliftifá, bie 
Ssn ©eiftern gemäß tsotben fmb. Satt mirb, fo fqetnt c?, naá \ 
bent Stöbe finbifá-

2er S g с г I 0 dt ;p о l m c 3 ber Sphären.
Sim bebe Sf«rtn Eancn Segle gcfproáen, ber bic tpaupU! 

attraftion be§ fjr.ternctionalen- Spiriíualijtifácn ffongrejfeS ifi. j 
Er ift ein Sann son engtifcher £icbcn3tsü:b:gieii unb Sürbe,! 
bn? Sii-t be-3 5ri!ifc=n ©cnilcmang. ein Sann, bem man jebcS t 
Sori gíaubí. nc-ó besot er 3и foremen enfängt. Sens Sir Eor.cn : 
2-onie heijauptet. bag er feine s-rftorscue Suiter fomie feinen' 
im Síriege gejodener. Sonn naá iS tent Ssbc gcfdjcn unb де- 
íproáen bat, gefeiten, lebenbig, mir er miá ficht, fo gibt e? reinen ' 
Siberfpruá; ber Sann lügt niát. Cr mag firn irren, aber er lügt 
niát; mit bem Stnöenfcn bei- gerodenen Segne? treibt man auá 
fonft niát Sálit:;. Síéin. -Sir Sonan Sohle, bejfen Berühmtheit 
unb Stuioritär bie Spiririftm als fqüijcnbcn Santci benutzen, ift 
ein üsemeugter Stüber. Er glaubt, bag e? naq bem 2obc ein: 
2-eben gib:, er glaubt an Seancen unb STcebicn, et glaubt an über= | 
irbifác Strafte. St jagte mir juerft, bas fein fáIeát-:3 ffran» • 

j söfttq ibn Sir.berr, feine Sinfimten in ißari? au?3ubr:iten; mein!
' Sreunb Sernarb Sgcrs, fegte er ГафеГпЬ. behauptet, bas epirt Eng-.
I länber, ttenn er franjöjifá ípriát, nie ba? fegt, toa? er miH, fon. 

bem meifien? nur, tea? er farm. 2ann cr-aaßc er tsciier: ..f;a, 
rá bin Spirit ift: iq sabc meint IRutttr unb meinen Sohn ge.; 
féljen, iá habe fte geforoáen. fjá íserbe beute aSettb einen 

: Fortran baßen, unb man trió miá hören, in Sßttcrifa, in; 
j Sl'uftrarieu, 'in ?icm=3ee.ranö ur.b in Sor.ireai. Sau íoirb miá;
I bőreit in ben -taton?, in .ffnieíhabeu, auf ben 'Scíiiffen, unb ma? . 
fenn iá tagen? fjq tartn nur fagen, bag .iá au bie Seele glaube, i 
céléin au bie Seeie gTauóe iq. Sir Ssiriíiften fümpfen mii btr '

I Seeíe gegen ben Sate:iali?mug, ber biefen ííricg setbroáen ^ccí,
1 gegen ben Saierialümu? ber ítiráen, gegen ben Satcriclt3mu3i 

ber Sjífenfáaft. gegen ben ÍDÍaieriaíiSmu? ber Sorai. Sir Spiri- 
tifien tampfen für bie Seele. Sir glauben an bie Seele, bie mit 
bem 2oie niát gerbten ge5í; natura non fedi saitus, iúá}i£ 
gebt in biefer Seit serloren. £a, mir scree inen ben 2sb unb 
behaupten ba?_ £ehen. Щ face ifimen übrigen?, iá habe meinen 

: Pcq'toebenen Sonn gcfproáen . .

-sen- Щеп», am 7. SePíemÚer.
Sie £ e i I n e I; m r tt.

©ejtem früh Scfuqtc iá ba? S p i : 11; ft e n h а и 3 in £> c = 
ri?, tso fiá bie Spiritiften au? йДег Herren 2änbern' gerfammeß' 
hatten. 6? ift ein fqöneS áŰU5 in ber Eopernica?ftrase, brei 
(Stocím-eríe h°á, rüumliá unb elegant ausgefiaííet. átér ein ßon= 
ferenjfaal, bort ein Saal für Ejperimente unb Hebungen,' cie= 
gante SRäume für bie Sireftion, Sibtiothci unb SeEretariaL Sa? 
фай? ägneß einem grasen 23üro für Qenfeii3angelegenheiten, то 
bie mit ber täglichen ?oft einlaufenben Slaáriáien über ©etftcr= 
erfqeinungen gebuát merben, einem „fjnftüut für ©eifteiEunbc', 
um experimentiert, angenommen, behauptri unb beroiefen mirb. 
2I!Ie3 geht ftiH unb mit einer ieüscrftänblüi)en Süro’ratie зи. Sir 
Senfáen müffen nun einmal ade Singe jmifáen §imm:t unb 
©rbe mit ítummern Berfegen in ba? ^Mruptbuá^ einjühren, fonft 
finben mir uns in beut Sirnsart niát jureát- Senn alfo ein 
©eift heule in SombaS fiá äuHert, fo merben bie SleuBerungen in 
eingcfdjriebenem SQrief ber tfkrij.’r ober 2onboner genitale juge* 
fegieri, fto man fie sergleiát, beurteilt unb aufarbeüet tluá 
in Sautfqlanb gibt e? eine bebeutenbe 3entiale, in ^annooer, 
bie Skreinigung ^Sahrer Seg". fjißalen gibt e§ auf öden Qei= 
nerm unb grÖEercn in. unb au3länbifdjer. tßlüycn. Sie Sriáci= 
nungen ber Uebertseß merben hier auf ber Erbe mit grogét Strenge 
unb Saáfunbe in Esibeuj gehalten.

Sá stöáie miá über bie S p i r i t i ft с и nur Sorfáiig ausern, 
urtb e3 liegt mir fern, tniq über fie lufiig maá)tn ju tooden. Sá 
Eenne fie ,ju toenig. Sie fmb harmlofe unt ernfte Senfáeu, e? 
toöre bidig unt Iciái, über bie etmaö nein anmutenbe Síri árCr 
Eicungen fiá luftig 3ц machen. Sie leite SSerfpottnng, bie ba? 
Sßublßum ben Spiritiften im .allgemeinen enigegenbringi, jlamtut 
toogl in erftcr 2ir.ie son bc: Ucbcrktftung burq irbifác Slngeleaen. 
heiten, bie uni SRenfqen aufgebütbei fmb; man tour.bert ftá 
über bie iörüber, bie 3eü für bie ^Probleme beg fjenfeß? finben, 
tto mir boq hier auf ber ’Erbe fásn genug jn tun haben. Siuq 
v58rübeiá fagc icrj niegt itonifm: tiefe [qß-epten Senfáen nennen 
einanbet „SBrubcr' ur.b ,£тГСЕисг"- So bar §ade be§ .paufeS 
in ber Eopernicusfßafe Perfammcßen fiá geftern ftüb piedeiáí 
300 bi? 400 Srüber -unb Sq^eftern, fte Earnen aus aden Selß= 
teilen, au? SImerifa, fjnbien, Seuífátanb, greníteiá, Englanb. . 
Siur au? bem ÍKifgcbiet jinb bicgmal feine Spiritiften ttaq tBari? ; 
cet-mmen, fonft aber haben fiá ffreunb .unb geinb mteber gelrof* 
fen. Sic nennen uá fflruber unb Sálscfier; iá irrte burq bis 
Sänge ЬеЗ Spiriiifien=2Iofter3, ba flüfierie mir eine fü|c Stimme 
ju: ,©nq«n Sie ettsag. mein Srubjer?..." E§ toar bieg eine 
hübfáe Sefretärin; bie Spiritiften fitjeb bie fanfieften, §5jTL-áfieri 
DRenfárn, bie man fá benEen fann. ! SRan führte miá Зи 35ru= i 
ber Siipert, gu Sruber Sir Conan Soßle, man gab ülugfunfi unb 
■Jiat, adeg fanft unb höflich. . Í

Sie Spiritiften marteten tr.jaifqetn in ber §ade auf bie Sr» 
j Öffnung fceg slongreffc?. Sie marén fajt ade gut angejogen, roomit . 
iá nur íeife anbeuíen mid, baf iá Í feinen einjigen tproletarier | 
unter ihnen gefeijen i)übe, ohmohi eS faunt augunegmen if, baf 

• bie Per&reßete íöentegung noá ßnmerj aie eiirft, nur Scitsertreió 
I ber begüterten Stlaffen geóiieben.rsare: Ser ííongtef ift mit mate» 

delien Spefen perbunben, man fap 1 nur begüterte ÍBriiber unb 
Sá®eftcrn, elegante §crren unb bífámurfíe Samen, haupifäq* 
Иф Snglänber. Sie Spiritiften fmb ; jum grögten Seil bejahrte,1 
alte üJienfqen. Eie Esrnrnt ЬаЗ? §at bie ffugenb fein gnteteffe 
am fjenfeit?? Cber mug man erft all merben unb siete 2icbften, 
siele fjreur.be unb Sesanrtte scrliercn, bi? in einem bie Segn» 
fuát, fie ioifberfehen ju fönitcn, ftarf mirb?'Süße 2Renfq;n, Pie 
ber Uebertselt nähet fnb aI3 bie fjugenb, Bod fdeugierbe unb 
Sehnfuqt naq ©emigheii, fűden bie diöutnliáiciten beg Spitt»; 
tifenbaufeg. Sie bliden einanbet ernft an, fpreqcn ftüftcrnb, be* j 
tsegen ftq lautlo?. tprofpeítc, Spirßiftert=§pmnen, Srofqüren soer» | 

: ben perlauft Ein ßdr.er Sr.ber in blauem Sutban fleht mit giän»' 
jenben Slugen in einer Gcfe. Sic Seilnebmet maáen ßinen ?ana= | 
íiíáen EinbauE. ©3 fmb alle ddenfáea, bic irren Perftorbencn-i 
Sohn ober ihre perforbene Soáter noq einmal foremen möáten.; 
©ine grogé •Serr.fuqi treibt fte jufammen. Side tDlcnfóen haóen 
eine Sebnfuár.

i
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Sir ©onan Sohte, bér SSetfaffer bon ungmligen Sbertocí 
§oImc§=ÍRomancn, ift ein prächtiger alter SKann: er ift ungefähr 
bér gefür.befie SJtenfen, ben iá) je gefeijen, gefunb cn fiörp :r uub 
an bér (Seele: unb toenn er ап ba~ Seben glaubt urrb ben Seb 
in jeber gorin' berneint, alfo aura in bér górni ЬеЗ ffiiegeS, fp 
muffen alle SOtenfcijen, аиф bic feine <Spiritiftcn {inb, tEpn hergtitg . 
bie $änbc reichen. J

SerSSortrag.
Ser 23pt»rag bon Eon ап SobTe, mit Sidit&ilbcrit begleitet, ^at 

űScnbS in írem Hótel des Sociétés Savantes ftaügefunien, ©inc 
ungeheure -DJaffe bon Sefumern ftettie fid) cin. SjSofijei rüdte cuS, 
eine grau fiel in OSnmacbt. Sie Laterna magica be§ allen 
(Saales funítionierte fcglecbt cS ging feúr gentüílim gu, baS 
фиЬШит Iacfite bieL unb bér arme (Samut Sobíe ärgerte fidj über 
bie fchíecbte frangöfifáie 5tegie. Ser Sortrag to űrbe in bet aUgc’ 
meinen Stufregung nur mangelhaft überje^t unb berbotmetfept, 
man fab félcdét gelungene SBbotcS, bie gröjjtenteiís bic berftor» 
benot ЗЗегзапЫеп bon Sit ©onan Soplc barfteäten. SJian hielt 
buzá) ur.b bat wenig erfahren. Stuai bat man mir meinen fch5= 
neu, eiten Sjxqierftotf in bem (Scbränge geftobien; c-5 nxtr fear 
entmutigenb. Ser Songreh mirb nocfi jicben Sage bauern. Stuf 
bem weiteren Sirogramm flehen bic Scricftic her einzelnen Йот» 
miffionen, muflfaiifchc SSorfühtuitgcn unb pipcfjometrifcic ©.ipert* 
mente. (SS ift ein ftiiler Songreh, obmoiji eS eilt S3cttiongrc& ift. 
©S ift fthr einfach, föa§ bie ©piriiificn tootten, unb cin ménig 
rügrenb: es ftnb alte SRenidjen, bie iTirc berfterbenen Sfinbcr поф 
einmal fegen möchten.

ч
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fünfoeljn Fahr« lang tagiig etwas зи erjäbien — elf о nicht „be» 
ricbten' — ba gei)t ttnem bet Sitem aus! Souis gowft ereifert ftd) 
täglich in bem „©latin',-es ift aber weiter nWit gefährlich; ln swan- 
jig Зе*1еп fä)intpft er ein Wenig auf Seutfchianb, bér Stefi fintet 
ftá benn immer irgcnbwie. Síuá) Gtemínt S3aukí ftrengt ftá mei* 
ßenS nicht übermäßig an, bernit bie Keinen Sibonnenten bei „iyour- 
nai' ni4t cm3 bér Fcffung gebraut metben. fjou^irbiére ]еЬоф 
ídjreibt für ein gute? fßuMifum; bie franjöfifcfje ofabemiicfie ffugcnb 
lieft üjn, fein SSort hat ©emiefjt, fo leicht unb roifeig er es аиф hin* 
wirft. Eie tguejemb lieft tljn, unb er erracift ftá) banfbar für biefeS 
Qntereffe; lein Sieg Bergest, ogne baß er ihr ettoeS fdjenit

Sleuitch erjäijtte er etwas, was feinen greunben дц benfert gab.: 
Sr Jcf)itberte feine Sinbrücfe in einem Streiflofal oer ftreiienben | 
^Jenifer SBanfbcamten. Sin ber 23anb bing ein gro&eS 5$Iafat mit j 
ber Süuff^rift: „Sitern, laßt eure Söbnt niejt SBanfbeamte Wer* ! 
ben!' fjouc5<rrbiere behauptet, er öetmunberie fub febr, ei* er ties 
lei. 23ie benn? Sr feibft, er war Ьоф fünf;«!)11 yépre íang San?.' 
beamtet/ Ьевог er Sdjriftftelltr Würbe. EaS beißt, er-Wat fünfzehn ‘ 
Sebre teng Е1фкг, Ьевог er Sájnfífteíler würbe. STHt sroanjig j 
Fahren trat er in eine Sanf ein unb faß bort fünfjeljn Fahre bang '■ 
SUcmanb ftörte ibn, niemanb Wollte etwa? Bon фт_ Sr träumte ben I 
ganzen Sieg, er fótiéi febr fwöne ©ebiefite, er träumte unb träumte, 
er führte ein BerfeinerieS, ejfiufiBcS, in wahrem Sinne lies SBortes 
BerträumteS E^terieben Sa? Séféit war дтаг Kein,, bemgemcß 
ober Bericngte man nicht Okies Bon ibm; hie unb ba überprüfte er 
einen SSecfifei, ober er fmrieb bie Schuß ber SIrmen in bie ЗЗйфег 
ein. Sonft träumie er unb fe&tieb ©ebichte. Sr befäjiftigte ftó 
intenftn mit ftdi fefbft, mit bri фгоЫепкп ber EichtfunjV.mit Sott, 
mit SJcreniwortung unb Sinuenfreube.

Staef) fünfaebn Fanten fiel es ibm ein, baß er ficb geirrt bat; 
er ift ein_ Siebter, ohne 3Wí'f€i. unb Kin Sfanfbeantler; 'meSbaib 
ft§t er affo in einer Slant? Sin Stüter foil biiiten, дит Sonnet- 
Wetter; fo nahm er feinen Slbfcfikb Ben ber Slanf unb lief ftcij Bon 
einer 3ctiung engagieren. Sion nun er. beferäftigte er fteb affo au?» 
[фКсвПф aiS ScbrijtfteHer. 23aS gefebeb? S3 oergingen »icbcrttm ; 
fünrjefin 3c.bre unb er [фпеЬ, er feftrieb täglich; er fcbtie5 über 
Sotr.s yoreft unb Freimaurerei über Siffenimpfungen unb Sieo» 
note Sufe, er fcgrteb über äße?, aber feiten nur baS, maS er gerne 
gcfciricber. bette. Sr mußte mit_bem Saufe ber 2Dett Stfintt balfen; 
er muBte fff) für Saaeeereignipe intcrefftcrcn, bic ibn nicht’- an= 
gingen, er potcmifierte gegen unb mit SJítnfdjcit, bic ifin niefit inter» 
clfterten, unb mit ber Sräumeret war es ein für cilemat au?. 23on 
Schichten War ieine Siebe mehr, er würbe erbittert unb oft ftumpf» 
finnig, ba 23eItfenfationen einen baib erbittert unb ftmnBfftnn'g 
maefjen; er lebte nicht mehr ejfluüB unb Berfeinert, mußte Bicimehr 

23a3 feine fair athlctiichc Seifntug bcmlrírnjwert macht, ift bic oft berh unb ungebulbig jufcblagen. ^eitbem er berufsmäßig ‘Sief)» 
Sírt, wie feine Sächelchen сгчГк’огп. SDíit ber 3cituna?fprache fiat j te: ift, bat er noái feine 3cit gefunben. etwa* 511 biefiten; mit einem 
er nieptá зи fehaffen, er fefireu-t ein reines. wunberfcftöncS 7fran= Sort, er würbe cin Jfounmíiít crft-сп Slang:?.
3?;ifó. Gr fpreibt iäciid), über bies unb jene?, ffeitte Gr:,ählunger.; íjrenfreim, fo fffiließt wefimütig fíoud'arbiére, gibt c?_BÍe[e
.faft feine fjeuiiletong megr, «he: Keine ScoBCiien. Scpän; aber anqt^cnbt Süncjíer unter jungen SJcannern; tie ©ргафе allein p’t

. fc&on eine Eicgtutig. £<ЗЬаГЬ, unb ba ein großes SoK nie Eichier i 
genug babén fann, faßt eure Sügne, fran.jofifche Sliem, gerieft 
auch Künftig Sanlbecmte Werben.

>r' ^оифагЫёге.
6ánbor SJlirat

Seorge be I-a fjo^atbíére unb fein 23er! gehören ju ben wenigen 
'erfreuligjen Stf<h<inungen ber franjöftícfjen fjournaliftti Sr ift ein 
feiner unb mutiger ffitcnfd), mit einer tabeilofen [tnfStabilalen ©e» 
finnung, er ift geiftreidj,_ofjne t8 fein зи Wotten. unb et hat bie fon« 
ber5cre ®abe, §5<^ft gefährliche, fepwierige, beliíate Síngeiegenheiten 
immer lalÍBoí unb höflich*rüífiájtSloS behanbeln ju fönnen. lieber- 
Ыез iji aber fjou<harbiere ein ftilleä Siaturrounber. Sr fmreibt 
nämiieg feit fünfjebn fahren, Sag für Stag, ob baS 23etier fchon ift 
ober ob 13 regnet, ob er í>ol3ismerjen fyit, ober 06 in feinem 
■§cufe ein fiinb getauft Wtrb: er fch,reibt feit fünfsebn fahren feben 
Sag ein geuittetott- Sr entfaltet eine unheimliche Zeitig feit, gein 
Serf wirft baib überlebensgroß. Sr fchreibt wöchentlich fieben 
geutiletonS; bi< franjöftfchen 3£Kungen erfcheinen аиф an bem 
Storgen паф ben Sonn» unb Feiertagen.

ЗФ ftnbe ЬаЗ ипЬегаПф. Sínem Stier Wäre baS juBiei. ©e» 
toiß, eS gibt Biel Вйфйае F'oumaliften, bie fiái Berpflihtet 
fühlen, täglich für ihre ЗеКвпЗ „etwas' ju fáreiben. 3f!t* 
hing ift ЗйЬ'й^фг- ur>b ber Foumatifi hat feine 35Ü, {t barf niefjt 
binge naepfennen, fonft wirb er Bon ben Sreigniffen überfiott; er 
muß bie Sifiuclitäten поф warm auftifmen, fonft finb fte nam ein 
paar Stunben feine Sffiualiiäten mehr. Solange tägtien 
etwa? gefebiefit, muß еЗ )'фоп феггеп geben, bie täglich herüber 
5фгейеп. Sí ift ein 23enif, bei Den melften WenigftenS, unb ber 
gourncHft gewöhnt ftw mit ber 3:Ú an biefe? ZemBo; er |фге:ЬГ 
tägticb,_wic er gefit unt fteíji. Sr ift gezwungen, ftá) täg-Пф über 
bie taufenben Singeicaenhetten jtt äußern; cí gibt ^Reporter, bic nicht 
fwiafen fönnen, wer.n fte ibren täglichen „FaÖ" niát batten, ej gibt 
ausgezeichnete £<ifariifler, bic fttü unb emng bie Sanclitätcu ber 
ZcgeSpoIitif Bcrfofgen unb erläutern, bis bic SOanalitäten ftá enfem» 
mein unb aus tauienb 23anali‘äteu ein Síbfánitt ber @efcni<f)te wirb 
ober fonft was. Fa, es gibt аиф Ffutßrioniften, bie imftanbe ftnb, 
tágító etwa* ,;u fóreiben, waS mit Sl'tualitäien .jufammenfiangt. 
Was £>änbe unb FüB£ bat unb übcrbicS eine períön'iáie Siote trägt. 
Steer biefe tägliche Schreibarbeit ift, fa, f.e muß oft unperföniiffl 
Werben, wo ferne ber arme рЛапп fonft ijbt?_ STccit fenn ftó unmög» 
Пф teatieg in fiunbert 3e'Kn BcriragSmäßig empören ober becei» 
ftem; Ьа? бегз ertragt eg niét. Sinftänbige Feuiücioni.'ten fterben 
entweber früh, ober fte ikreiben wenig. FCUlí)<ttbtére ift eine StuS- 
nahme; er fmreibt йЬегтегффКф Biet unb erfreut ftá) ber beiten 
©e'unbficit.
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Sippen gefüfiít. bie Situation wirft überlebensgroß, fcbon erlebt 
uub boát pöilig neu — biti hie Srfdtetnumi mit einem fe.-uimcr» 
iclen Säfinen enbet. gu bent bebauerücíicn '{Jatt, wenn niimTim bcr 
töeireffcrtbe, bem biefe? Srlebni? teil würbe, ein geuiüctontft ifi, 
jeft er jicf; fiin unb imreibt über bie Sifafirnefimung ein geuitieton 
für bie „Sépédie be Souíoufe.'

?lun ifi aber biefe? STtema, ba? geuiüeton über bie Äafih 
iöpfigieit, ewig unb international. geh Ic? fcbon ähnliche gcttitle» 
tóttá in ungarifctjcn, bcutfcfien unb frangöfifakn geitungen, j<J. 
liebet fiaben fcbon ÍPieuímcn, bit Stefiníicnes erlebt fiaóen, in ruffi= 
jener Ергафе herüber ftunbe gegeben: Sie ftafiTEöpfe batten btefe 
Sníbeíung für wichtig; fie finb auch fonft fefir «nmfiubfam unb 
fcftüdtiern. Seicfit empfinbett fie fiarmfofe töemerfungen aí? Mn* 
tügftcjjiciten imb Sorte Wie Sahlenberg, ftalitfora, ffatenCer, 
Sali, ffalif, ft'aiabrien Permeiben fie mbgficfift im Sefpräcfi. gn 
bem „STiatin' erfebeint faft tägfkh bie Períocenbe SInnonce „ЗТЫ,! 

Sinna ©flag . . “
Стаки feiert — unb ttf) fiabe fefigefteüt, bag itf) immer mit einer 
gewiffen ©nttäufcfmng bc? 23ifb bcr grau Sinna SfiiTag mit tgren 
185 .gwtimeter langen öaaren anbfiefe. SJiir gefien nänuicfi Oie . , . 
aber nein, barüber woíííe icg nicht fcgreiSen.

gebe? gabt febrt biefe? geuiüeton in ber SBeTipteffe wieber. 
2iuf fponifnj, auf bcutfcfi, auf frangöfifefi . . . jebe? gafir rntbedi 
ein geuiüefonifr auf bei: Seit biefe? ftiile ÜBunber. gebe? gear 
fefet fieft ein STafilfopf bin unb fängt in reiigiöfer Unruhe mit tem' 
ipetm gu fiebern an.

«r &aí}ííü?fe.
SJon Sünbor Süíűrai (tfJari?).

gn ber Sépéchc be SToufouje Ta5 icf> unlängft ein geuitíeton, 
baj micb tief ergriffen Ipát. Фа? Feuilleton ftatrtmte au?,ber geber 
eine? brctficjäbrigen granjofen, bcr tu fefir gewählten unb fett» 
fimentaler. Senbungen über bie SafilEöpftgfeit fenrieb, über tte 
ííafiífieit im ШТ-ígetneinen unb über bie Staijfföpfigfeit bcr 'Dcenfd}» 
beit. Cf? war ein fentimentafe? geuilicton; unb ber Ütcrfaifer, wo.? 
mich am meinen wunberte, empfichft am SnDe nicht einmal einen 
befonberen fpaarbatfam. ©r fd’rieb über bie Sinfctiauungen unb 
b-r? ©efüfi[?frben bcr iafitföpfigen STTeitfrfien — in einem Son, at? 
Wenn er über bie Sitten eine? frempen Üloife?, über bie felt fame 
Oöemofmficifcn einer fonberberen Sette berichten würbe, 
heberte er mit Sott, bcr bie Stofilhcit auf bie fUleufcfien ^crarifcfticft, 
— mit ©cti urb mit'ber ?iatur. 6? Wäre ein grobe? 3?iiftDcrftänri= 
r.i-r-, gerab: biete retigiöfen Senkungen in bem erwähnten geuitic* 
ion frinoT ciif.jufaffen: bcr 2<ertcifcr fetrieb in chrfürcfitiger. unb 
religiöfer Sonati über bie Sibficbten ©otte?, ber bie fDieufcijen 
mit SafjTbeit [traft.

Sr fefirieb, bag er eine? Sorgen? beim Sitifficfien Por bem 
Spiegel ftanb unb fiá bie igenre lammte; ba bemerfre er Pibfilirri, 
taj ibnt bie .Scare attí-gefien. Sr Wunberte fieft fefir unb fittefie 
auf ben ftamm. Saun trat er ju bem genftcr unb 30g bie 3)or= 
bange beite:;:, bernit ba? Sorgcniiwt bcrcinftrömen unb er btefe 
fonberbare "iawrerfebetnung näijtr betraeftten faun ga, an ben 
Sdür.itn Hub ihm bee .Scare fcbon auögegangen. Sanft war narb 
natürlich aiitj in fcitöttiicr Crbuting. ,ba? -verj, jdjlug, bie .J,iii;nc 
fur.ttionicrtcn gut, bie giaucn läcftclien ifin an uni bie Ü ul Uten 
fiiegen fenwübreno. SHofi ba? mit ben Saaren . . . bie Saute 
an ben Sdüäien fins ihm frftot: auígegaitgen.

fRcccbcn i* biefe iprifcfic iPetrcmiuug geiefeu Babe, lege im 
ii: 3С^ИП3 wit einer gcfangmclticn tSeweguna beifeite; gieim- 
jeitig bemerfe ief> fiöd;ft erferjütrerr. bai; icf) einen [eieftrifdiwiubcb i 
artigen STnrcQ befomme Si.-fn ülnfcif nennt 23ergfon „Sie Sr» 
inncrung an bie Scocuwart“. Ser CfufaC ift banal unb Ьоф 
eiementar unb üőermcítigcnb; cj ift fo, at? ob mau. Wcifirenö bcr 
Sauer eine? Serüb;-:- mit betn SScroufjticin ba? fefjon Sin.mah 
Sriebtc bc? <V.fühl* wafirnefitneu würbe; <? ftingt etwa? fom« 
bli.-i'rt. iit aber bauat unb mieberiwit tim oh.

3”nt 2:tv:cf: man biieft ba? erft: i'iat i:t beit Spiegel mi: | 
btc'cm Iaurfoic-t Schrei bc? dürfennen? auf ben Sippen, mir bem ; 
fermer.-.baftcu Schrei brr Srfenutr.i?, br.3 bie groben unb gieidt». 
(tüftigen Sricuc ber ?iaiur auch un-3 pcrwüfieü, — 0. Sott, bi«; 
•Saar: aefit.t aub! — unb in bem. fauienbürn Seit bcr Scfunbe,1 
wwrenb se”m ba? Srfemteu bi? wm Skwunifeitt bringt. frbcin;

-пп b*e *:*■» ret:ö'!Í:ri: Srfntuen ri-tme’ író ott erf-M 
gälte — einmal, irgenowo, bat mau biejen Sdnci fcbon auf ben

:

Sann

fieute, Wo bte 23ubifrifuf поф immer
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gafafomer! Bläuen bic •.ükbe ift, ober лхпп .bie 3cugen bér Scrtcib'igung 

üjter -евтрафк für. bie. Galatonier SluSbrui berkiben. Oenn bér 
gnnje Ekal.fűbit mit-ben Gaialonicrn: bér Sorfipenbe, berOtcalBi 

: anmak', bie Santbufer, beo ' ipubíifum unb-bie gangé.-frattgöiiiebe 
CcffcnlTicpreit. ;Sn-bUfem-Saal gibt eä tatfäcplup nur einen Sin* 
gefragten: ben O&erften Siiciotti ©aribalbi. Фчс Satatonier fipen 
ade gemein ferm in einer Sa „7, ©aribalbi* Ghfct aber einfam auf 
einem Stuhl neben: her Sanfreibe. Gr palt iie• Sinnt; über ber 
S?ruft cerfdjränff. Gr fpriqt räpelnb. <5r jtfilägt um fiep, maebt 
mcttauSbótenbe Gicbärbcn. ©in großer Äomö.biant. 2tlä bie Gpcfä 
ber frangöftfien ©epeimpoli-ei ipn ber. Spionage überführen, 
erftieft er jajier an feinem Зовт' Unb neuerikp bie Gpren-Slrie:

Werbe pier beleibigt Stan ftedt miep al* einen Beträtet pin. 
ФНеЗ .iff ber Uebcrticfenirigen meine* ©еррГеф!* lmnürbig ..."
' Oror-fieb-epn • Saialgnitr . fixieren lip.n ..unaufhörlich mit ftarren: 
.bltpenben Slugen, gräufam-unb' unerb7fiIicp’’unS ipm .{epli bie 

. Uraft, biefem Sfrommelfeuer ber Stallage'ftaubgupalten'; er'errötet, 
fefineppi na<b Sufi, toie ein gu Slobe Benrriietter.

ФаЗ ®eftä.rbrt:3 Oberfi 2ßacia3 t(i furg. Gr fpriept feie ein 
jäügei jüder ©ajftjwpia, ber .©roßpapa. ber Satabniew. Gr toil 
nur gute*. Фег gange SJtar.n .ftrapli Bon gcíáiqílkpem Berank i 
mortungSgcfüpl unb ЗЬеаПёшиЗ. Gr tiefi fein (Seftänbnia in ettoc-3 ! 
gebrochenem grangöfijcp Bon einem 5j3apier3ettcl ab, ben 3toicier j 
auf ber Siafe. ■

„2113 mir псф. Gaialoniest gocen batten toir lein anbereB 3''--' 
als bic SSemegung gu organifieren, bie ba? unterbriufte BoG .cnb» 
lieb frei' unb fet&fränbig шафсп- foil •. . . 23ir ba^en nicht baren 
gebaept, bag toir picrbuicp . biplomqtifqe .Sfonflifte mit fyranlreiá 
Beturfacben fönnfen. SBenn unfer Unternehmen gu jfranfrekp in 
irgendeine S3cgiepung 311 bringen ift, fo lann bi:3 eingig unfert 
Snmpatpie für . ihren Staat; fein . . . Sir jogén'gegen Spanien, 
ifren alten fjeinb. Sir ftnb begeifterte fjreunbe be* frangöjtfqen 
BoffeB: Sie Sxepublii Gaiaiotiien märe ein Sodtoer? Згап^гг^- 
gemörben, gegen jebe fpanifme Seftrebung Ф-iefc,' Siepubltf hätte | 
auf ihre ffreunbkbaft beíonberen Sert gelegt — unb bies hat 

. feine SüKqiigieit. benn fie liegt am Sege gn bem afrifanbecen 
ЯоГопмГвей?« fjranfrcicp*. .Sir träumten. взп.-einer'Mtalbrtifcpeu ; 
Slcpublif: tS irvere "ein'neue* Belgien.bet Sprenäeit getoorbeh

Gr reinigt fernen. 3toüfer, Kbit erregt шп ’рф, «2« Slugen1 
’ bangen mit GSrfurqi an feiner ©efiatt. Gr fept fiep toorttoS. j

linb dS jlq ©cribclbi in einer Bcrtcibigung auf ibn beruft, j 
febneibet et ibm. mit ber bitierruhigen tparinaefigfeit ber alten i 
Herren fca3 Sort ab: j

„Stein, nein unb noq einmal, nein!'
Süiebr fagt er niait, aber bie* genügt um ©aribalbi gum : 

Sdimeigen ju bringen. • i
ffn bet 2ani ber Stngeftagten ft^en bie tSrrfcbtoSrer in ТЬаГЬ j 

: farbiger fyetbuniform. Фа ift §err ©affot, ein blaifer junger i 
Scann, mit langet, bi? an bie Sámliéra teiqenber fmmarven • 
Siüjtcrmäbne, ber jum Siugenminifter ber fűn ft: gen caiaton:f<ben | 
SlepnbrtJ cuSerlorrn marb. 2tm anmuiigfren Bon aden ifi jener; 
fimfbar gerübrte ette .‘perr, ber jmer Tein Sort fprii.t aber feinen 
Üugcnbticf rubig fann. Gr beißt ffojepb-Sorba be Га СРиейс. 
ein fcbüáterner jcríireuier ibrofeffor, ber mii. forgfälttger ©e> 
toiffenbaftigfeit bie • Sctfaflung ber fünftigen Siepubtif entmorkr 
batte. 2ÍI3 bie . Safatonicr Bercaftet tourben, 30g er freimiffig mit 

I ben 'JScrrätern. Gr fam mit ifinen nach ij3aris. Unter ben bi* ли 
ben Записи Beroaffneten Uufiiänbifcben, ein friebfiqrinfifqer 
Sann, mit einem -iefigen tRegenfqimt....

Seiftet Sforreb. ber Serietbiger SJeaciaS, tictjtei toüienbe 2tn= 
griffe gegen ©aribalbi. SITS eröriert. mirb, toie ©aribalbi mit feinem 1 
Stamen, feiner Stellung, feiner Sergangenheit ein agent ;provo*

, cateur fein bunk, toirft ber iScxteibigcr rupfg ein:

Gin 'ftonjoilfcber Ф!р1ота1 batte einft eridart, bag bie ißDTiaei 
im allgemeinen nur in ben feltenfien yäden b°b£ SircEjenfürften 
at* agents provexmteurs SefeSäftigt- Sie tialienifcne häolijei fqctnt 
bagegen ju bitiem 3Äette Oberfie ju' Bcrtocnben .. .

©aribalbi fegrtii toütenb auf. SEber bie jtoölf fatalonifqtn 
; Slugcnnacre ubften fiq bewegungslos auf ibn. Gr maájt eine bbft£' 
riiae ©efte.

-am- ípartS, ben 22. 3<*nuar-

Sebet ^reffeiegithnation, tuxi) GmpfebkcngSbriefe lonnten mir 
betju »öqelfen; bloß' btuub einen gtürflichen 3ufa2 5£I®tg mir, 
bureb bie Senge bon ijutiberten Steugierigen bis in ben Sifjungä* 
faal ber „XII. .chambre correctionélle" Borjubringen, jur §aupt=’ 
Berbanbbing be3 großen f a t aló п i f ф e n S3 et f'dj to ö г и n gS*' 
ЬЗ r 0 3 e f f e5. ■’ . -.

Seraaffnete'Sürfreber Ьейафеп forgfam bie b°ben Säten, benn 
яоф feítra mar je eine folcbe SJiaffe Ieitb'tenflammten Sempera» 
mente? por einem ißarifer ©cricgt berfammelt, toie jene 3toölf fata= 
Ioniftben Seridjfflärcr,'mtb.ibr ©egner, ber Oberft SUdotii. ©ar i«
Ь в I b i — ber SJerräter, ber „agent provocateur" SRuffoIiniä, ber j 
Spion btt iatalonifcben- , Я5ег[фср5гег. — nebft'. ber gemob.nten ' 
Sippfcbaft, eine Яе% Bon' greunben unb. ^etnben," ein”.gange? 
^eeit tUcnniS-'^Kcgier Jülenjcben.; ; 1gtn.S<2cI- bepfebf' füb&b-c', 
Siitrfmimg, 'blib'enbe. Sluggn, ungejügclk ©eMrben/..nnbcbeYrícb;eÍ ! 
Süttenenfpiel, rörbelnbe STnUagen, Sdjmüre ber Slutracbe etb:feen ' 
bie ebnebis» fcbmüIe.SufL Unb- bodb ift biefe fatalonifcbe - Singe»' 
legenbeit leine Operette, unb fte toirb аиф bon mentettben als 
eine fobb« betrachtet. Ser toeiß, ob ni^t .erft паф SBeenbigung 
btä Spieles im.. SJeröanbbmgäfaal, bas ernfte Фгата feinen 2Ln= 
fang nebmen toirb! Sie erregten ibatatonier Petfprecben Oberften 
©aribalbi, ber jtoeifelloS bte Stade be? agent. provocateurs unb; 
Cerräterä fpiette, gang ungeniert ffugel unb ©uidotine. . '

3m Saal btrrfdjt eine burtpau? einheitliche • Stimmung. 5duf j 
ber einen Seite Cberft SJlacia unb feine fecbjebn ©enoffen, bic S3er= I 
feptobrer — unb . auf ber enberen: ber Sieffc tc* großen ©aribalbi, | 
ber Senäier. ФаЗ ftnb bie gegnerischen Parteien unb bßS ©ange 
erinnert eper an bie Gnquete eines GprenraíeS, als an bie S3er= 
banblung eine? 3iBiIgerúbte3. Sereit* in ben erfien Siunben 
ber Serbanblung toirb ©aribalbi burá bie hoppelte Slnflage nieber» 
gefcbmetteri. Gr bat 600 000 Sire an bet fataTonifipen Sccbc Ber= 
bient... 2C* bie Slnflage Borgelefen toirb, beginnt er buefftäbtteb 
*u röcheln, ba* Slut fteigt ipm gu icopf unb minutenlang febeint 
er Bon einem Scblaganfad bebtogi ...

f5só ergolt er fiep toicber unb fein Bornegmer Certeibiger, 
вс: ft er Gampincbi maót Bergtoeifelte SInftrengungen зи feiner 
^renrettung. Фепп biefer gange Cr0jég brept fiep um bie Gpre, 
J«ben ЯидепВНс? ertönt' biefe? peiile 28ort in irgenbeiner Se= 
jiegung. Gbre • pier unb Gpre bort, ifalienifcpe Gpre. lataloniicpc 
•bre uni pangófifőe Gpre, bagu n-pg. Me befortbere £au3 Gbre 
ber ÄiribalbiS, .ein feber t*irft fi<b in bte"Sruft'; ЫепЙпдеНвдкп.' 
tränen unb tödfeírt, toerm über ipte Gpre gefproepen toirb unb fctbjt 
kr Jr*rV»W**e*f^rinbe. ©erisptSpräfibent legt ba3 . größte 0r 
leibt «f ba Gbrexbmptcr — in Süíterlicpíeit mid er au<p niept 
pintér Ъея ЯпПЗдегрс jurOrfftepen. ^>ier 5»P krater- ©Crtkrrun gu*
^at 4^ tS bUjt EaialBcioe fab a totjä^Ik&i »ctfce Qeai*
lemen, trSumenbe StcPoluiionSre, romantifene Serfcptoörcr. Ф:с : 
gange Sctoegung fcpmciit ein wenig nacp Subtotg ffioffutp unb ; 
©aribalbi, паф irgeiibeinem alterfümlicpen феЫЗшиЗ, Bon bem i 
biefe-SJieniqen ernfílúp unb аитфйд ЬигфдГйд! gu fein fcpeinen ... . 
SJteiftcr Gampincpi, ber Certeibiger @aribalbi3, operiert аиф berm 
епЬ[ргсфепЬ bei jebe: mögliipen ©etegenpeii mit bem nieber> 
Íфmeíteг7lbcn Slrgument, baß ber Berräterifcpe Oberft ben fjrangofen 
пгфЬ nur au3 ben Síorriboren bet ’„Sureté’ Generale' als Sptpel 
beíannt fei — fonbent аиф auB ben Зе13|ф1иф{еп ber Slrgonnen, 
wo er in 1914 unb ín ben fcarauffolgenben gaprsn 'Seite an Seite 
mit ben frangöftfőén Stameraben unter-ber toeper.ben Sfrieolars 

1 fümpfte unb blutete!- Unb аиф biefeä paipetifqe Slrgument Berfeplt 
I rtiqt feine SltigenblicfStoirfu-ng.

I ■ fjnhejfen enbett ad bie* nitptS an bet. unbarmpergigsn Satfcqc, 
baß ©aribalbi, ber СепгсиепЗгсапп ber itclienifcpen fjasriffn, 
bie eataTonifó^n Scrfepniörei. an Spanien В er raten patte- 
fjftr ben Scttai crpielt ber agent proe-ocateur eine раПВе ■ Slfflimt 
Sire. -Згапггсйф-.aber-.mußle;-~um einen ' biplotoatifqen.-' Stonflifi ; 

■im ffieime jn - erftttten,.::iÜLjen>ri?'nfretf-i;•" bu caietonifcpcn Вес-! 
fcptoörer . Bcrpaftcn unb fibre.-SSaffen Ьс]"ф1адПартеп.

'Лил ftpen bic Slufüprer in ber traurigen Sani bes ©crlcpts» 
'freies gmifepen ©enbarmen. 3« ber- eriten SReipe Oberft 3E а c t Oi 
fca3 Saupt bet Barfqmörung, ber fünftige Btäjtbent ber geplan
ten IRepubtif Gatalonien. Gin feiner, ernfter SJlann, mit bkptem 
fcpneeto'igem £чеаr, ein ÜEuüferiopf, beffen Slugen fo blau unb 

! fo Bod Stauer ftnb. bag man meint, fte fönnten jebe ÜJlinute gu 
j meinen beginnen. Gin-aller ÜJlann, ber fein ganje* Seben auf 
1 einen SSurfel gefegt patte. Gr Bérlőt. ШсапфтаГ 6ti<pt er toirtliq 
1 in Фгапсп auB, wenn Born Senat, Bon ben patriotifepen SlotiBen 

ber cctaionikpen Scricr-mörung, . Bon Bermcgenen unb bäptten

■ i

i

:
:

: fjeber im Saal füplt, bap ein Urteil fiep in biefem fjatk er= 
üorigt bat. Sticiotti' ©aribalbi bat äufgebört in Pen Slugen ber 23eit 

I CÍ3 eprlióer ÜTccufcp gu gelten.
Sanbor Sfarai.
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lebt! llnb типЬетПф, wie bicfe ©tobt aEe§ fonferDiert, wie 
(te ba§ ©cltfame unb ba§ tpergliáe фгег SergaagenBeit Bütenb 
Bewagrt unb wer.ngleiq БГо§ in einem §ofgimmer ^tet am 
ETlonímatíre in bet ©eftalt eine? fciften, Bcmooften llrmenfdjen, 
wie Sari3 ben Epistolaire erhalten ^at! EIT? iá bie Ein* 
fünbigung biefe§ fonberBaten EJtenfáen gum erften HJlale in 
einet Зе^!Чг'^ erblicfie, hielt icg ba§ ©ange für einen ©фсгр 
lim gegen bie erftarfte Slonfurteng aufjufomtnen, muß näm= 
lief) bet Epistolaire heutzutage feine Etnfünbigung in bie 

I 3eitungen ein rüden, untét аЯ bie gnferate, in benen fdjmadjen 
lüJiännetn ВЗйЙегфеп, ftarfen ffllännem hingegen SBoto=
' grapgien. Beiben ©efáleátern ©elegenijeiten gu Sefannt*
, fdjaften — аиф ©itup gegen §ergweh ober jübifáe SBifje 
gegen ben SrüBfinn empfohlen Werben. ipier Deríünbet auá 
bet Epistolaire, bag er Sriefe fcf>reiBe, аиф ©clegenBeit3= • 
gebiegte unb Oben für SerloBungen unb fogat ©tarnen, Sufi* 
fpiele unb Elomane, je паф SSebatf unb gegen Scftettung. 
Sittige greife. Siaftgefie Sebienung. (Scf<^icf)tltef)e Sragöbien 
Werben in§ фаиЗ geliefert. ißribatforrefponbeng — аиф 
fcx3frete — mit garantiert Гхфегет ©rfolg.

2nbem iá án Betraáte, erwäge iá iw fritter., ein um 
mieDiel anftänbigerer EJlenfá biefer Epistolaire §ier im 
SJlanfcrbgimmetáen am ©ipfel be? Ettontmcrtre fein mag 
at3. wir.übrigen Epistolaires unten in bet ©rogftabt, bie wir I 
(nixgt minbet auf SSunfá unb паф SejieEung) bie SJler.fá*

I Beit mit att bem Beliefern, toa§ фг gum täglichen ©сбгаиф ! 
; erforberliá erfáeint — unb un? baBei biefen ein wenig 
! fámierigen ©árifífunbigen Bier oben am Serge Doll §oámut 

fern öom Sexbe Bülten, weil er feine SBare mit unfáulbiger 
©áamlofigíeit feilbietet... llnb beule iá an jene ©djeift*; 
íunbigen, beten 23ate unten in bet ©tabt bon igren Ser=; 
[egern feiIge5oten Wirb, fo Bin iá) mit batüBer im fiatén, 
bag bon ben Beiben SJerfcufSBuben btefe Bier oben bie 
fBmpatBifáere unb anftänbigere ift. ©iefer SJÍatm ift noá niát 
angefränfelt.

„2á BcSe 3Br Sufetar gelefen," fage iá etwa? borgeBeugí,
I um ign Beffer Betrauten gu íónnen. „§aBen ©ie biei ElrBeit?"

X
!Der Epistolaire.

Son Ülícjanber Síárai (SßariS).
Stiemanb antwortet auf mein SHopfen, iá brüefe bie Süt* 

ffin!e niebet unb öffne BeButfam bie Süt. Sím fjenfter gegenüber 
bet Süre Baust ein Stieglig in einem fleinen ©ittcriäfig unb 
Blidi íeilnaBmíog in ben 6of BiuaB. 3ueríl erblide iá ein . 
SügelBrett, ЬаЗ in bet Eilitte be3 3iwmer3 über bie Sehnen 
gmeier ©iüBIe gelegt ift; auf bem Sügclbrett ©árifter., 3£i= 
trmgen unb ein Stnienfag. 2m £ofe unter bem ^enfrer 
bämmert im §clBbunfel ЬеЗ Elobem5ertcgeä bie troefnenbe 
23a[фе auf cu3gefpannten ©фпйтеп. Stuf einem Sifáe Der* 
fáiebene ©peiferefte in fleinen Sannen imb Söpfen. 2n bem 
einen Sopf ©emüfe, in einem anberen Slinöfleifá unb £alB3= 
baren. Sie Saucen in ben Sannen finb geronnen, ©in fáwetet1 
©eruá tiegi über bem Elaum. Stuf einem auágcmetgelten i 
Sette bicfe.235tíerbüá?T unb fyoíianten. 2>or bem fjerrfter ein! 
©áoeióíifá mit BoBem SIuffaB- Sím Elcnbe beö . Sifáe? 
brennt eine £ampe mit grünem ©áirm.

©er ©áriftfunbige erB.eBt fein §aupt unb Blicft miá 
prüfenb an. <Sr ift niát gang fo, wie iá iB" wir Dorgeftettt 
Batte, aber immerBin äBnlkfi. fsá Babe geaBnt, bag er eine 
Breite, fáwarje &aI?Binbe trägt, gu einer Sofarbe geBunben, 
auá feine geftreifie, fpuiige ©abnBofe unb ben fáwargen 
Sratenrod Babe iá öorausgewugt, unb wie erwartet, liegt ber 
Breitränbrrge SünfilerBut am Sett. Soá war er in meiner 
Sorfiettung unterfeBt, bortlo?, aber mit cinem grogén ©ánun:= 
bari. Siefer graumelierte günfgiger trägt aber fowol;! Satt 
wie ©ánurrbart. Unb am meiften üfierrafát e? miá, ba| er 
überaus Brciifáuítrig unb ftart ift. ©in Scann Don Tjunberi 
Silo. UeBcr feinen breiten Sáultem fpanut fug b-cr fáwarge 
Slocf. ©exn Sart ifi noá foBlíá^arg, nur ber ©ánurrbart 
ift grau. Eleit foláen ©á'uUctn fönntc er Bier am ©ipfel be§ 
EJlontmartre in biefem perlaffenen ©ögá^n feb,r wog! ein ©afi= 
Wirt ober ein SfanbleiBer fein. ©er. ©árifítunbigen Babe iá 
mir anbet? borgefteilt. 3á Wugte nitt>t, baf; man burás 
©áreiben fo f г ift unb fiarf wirb.

,©ie wünfáen?' fragt er nriá mit tiefet Orgclftimmc.
„©inb ©ie ber Epistolaire?" frage iá ftitt.
2a, er fei ber Epistolaire.
©ein ©áilb Böngt atterbing§ borne am Sore, aber tn 

biefem winfeligen grogén Sjof üönnie iá-miá _gerabe fo gut 
ju einem ©cláer berirrt BuBen. @r beutet auf einen ©tuBl: 
unb beqtáert mir mit feiner Sagftimmc, bag er ber ©árifb | 
Tunbige fei. Elm 2enf{er9epmfe tieft ein 23eäer. ©ie ©peife=: 
refte unb ber ©áriftfunbige erfüllen ba3 3immcr mit einem ’ 
fäuerlkben ©eruq. ЗсвгпЬ etwa? Unreine? Bafkt fo einem 
©фnfUunbigen an. 2ф В<^к oou jcBet SIngft bor att jenen, •
bie fiá mit ©átetbou Befaffen. ©ie Baufen am ©nbe ber ©tabt, | 
jteBen árén &ut tief in bie Slugen, grügen murrenb unb man 
fann nie Wiffen, Wa3 fte eigentliá im ©фейе füBren. 23enn 
iá Solijift wäre, würbe гф шхф felBft Iängft fteáBrieftiá bet= 
folgen; biefen bidfen fferf ba würbe iá aBer auf ber ©teile 
berpaften. 24 füBIe, bag ber ißroteft ЬеЗ ©piejjetS gegen ben 
©árififtetter niát mtnber Begrünbet ift al3 ber SlBfáeu ЬеЗ 
©árififíetters bor bem ©piefjBürger.

2-tefer ©efelle ba ift aBer eBenfatti ein ©áriftfteűer: er 
BeBcubtet e3 fa felBft unb er fáreiBt аиф tatföáliá. ©3 

! Bcnbclt fiá niát borúm, wie ober wa3 et fáreiBt; er ifi eBen 
ber ©árififtetter in Eceinfuftur, ber |1ф webet an bie 2°игпа’

I liftif, поф ап ЬаЗ ©rama, SíaBarett ober an literariferje EJlobe= 
i torBeiien berloren Bot- Sitfet Ellann Betreibt fene? §anb= 
werí, ЬаЗ un§ nurmeBr сиЗ ben Elobellen SocräccioB Befonni 
ift. ©r ifi ber ©árififunbige, ber einft auf bem §auptpla§ 
lateinifáer Síöbíe in feiner ЗЗиЬе Bodcnb, für ЬаЗ unwiffer.be 
Soli bie 2ie&c?Briefe, bie fdjlauen unb liftigen Seriräge, ©e= 
IegenBeit3gebiáíe ober аиф ©áaufpiele für §оф=ек unb 
SBiegenfeft oerfegte unb er fonnie аиф bem Bitterer, ©фтегз 
ü&er ben Sob eines Sieben in теп]'фПфеп EBorten unb ge= 
Bunbener 20rm 2lu3brud öerleáen. ©r fátieb unb fáilberte 

; all ЬаЗ, ma§ bie Ettenfáen füllten, Wa3 mit ánon gefáag 
! ober wa3 f.e game als gefáeBen Betraáten Wollten. 2Bet ber- 
1 mag noá megr? 23ie wunberliq, ba§ ber Epistolaire поф

:

■

©r rur.jelt bie ElugenBrauen uttb papi mit feinen 
ffeifáigen Sápén, al3 wotte er ben Е1аиф einer pfeife au§= 
ftogen.

„2г пафЬет,' fagt er futj. ,,©twa3 pnbet fiá immer. SCu-3 
bem Siertel. ]'ифеп miá Diele auf. E71.it Wa3 fann хф bienen?"!

I
I ©er bide SJlenfá fyii eine gan; bűnné unb nrBig^ Stimme.
I EJlan aBnt, bag er eine fáöne, Janfte Seele Baben mug, wie es ;
I йф für einen ©áriftfteller gejiemt. 2Ф beginne фп feBr nett:
! 3U finben; nur ift leiber bie Suft in feinem 3'iwmer äugerft ' 
fálcát. ©ke Sampe Beleuát-et feine fáwarjumrcnberíen Elägei ' 
an ber furjen, weiáen §anb. EJlan merít fogleiá, bag e§ bie 
§>anb eines ©áriftftetterS ift.

!

2á fönnte фп ftunbenlang anguden.
„SJlit n>a3 famn iá alfo bienen, Sieur?" fragt er mit altem 

ШпгПфег Etebewenbxmg.
„Sitte íáőn," Beginne iw jögernb, „ЬаЗ ift feBr fámét gu 

erflären. 2«?t *aw iá eigentliá nur, um miá gu er rar.» 
biger. . .. 23o? Sie öerlangen ... Unb Wa3 ©ie aroriten ... 
Unb ob ©ie überbaust tafá arbeiten... Eíamliá, iá felóft 
Pflege . .. ©a3 Beißt, Bei mir fittbet рф immer fo eine
Bíróéit .. ."

j 2á blei5e fieden. ©er ©áriftfmxbige fieBt miá fanft an 
Wie ein Sek&bater. 2át war er entfáicben elegant, wie et 
feinen grogén SeiB in bem Breiten ScBnftuBl gureáírüdte. ©r 
Blicft miá fo ton o&en фегаВ unb mit 23oBlwotten am

„ЕВеГфе Elri Don Bíróéit?' fragt er bann mit ftiiler Е1аф=

i

Hát.
„2« пафЬет,* antworte iá eifrig. „Sie iniereffieren miá 

augcrorbentliá, mein фетг. ©in ©áriftftetter! íöetgeiBer. 
'iie mit, aber iá möáte fo gerne einige fragen an ©ie ftetten. 
3um Sexfpiel: iá la3 in bem 2nferaí, ba§ ©e аиф So mane 
unb ©nemen Derfaffen; ЬаЗ tnierefften nriá überaus, 
mcáen ©ie Ьс§?'

©г Blingeít ur.b minit mit ber §anb.
„2á fá-xeiBe ti eben,' fagt er fegt mit Strenge.

2Sie

v'

■"--Sglá2
\ 3
4/i
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„SaS Ift f<§on rid)tig,' fege id?. ,3ia, imb menu <5 frife^ 
genust mezben foil?'

„SEknn es frifd) gefdirieben merően foil, iemmi eS rurtürlug 
rr.el teurer. 2íud| hängt eS bobon dB, ftxrS Sie haben mollen. 
Sr. SJezfeu ift <3 tarts cí3 in Strófa, Ка>)чфсЗ SJHILeu ift

„2Пкг," гшкгЬгефе kg ii>n gierig, „baS ift с5 fa «Bat, bah 
eS де?фгкЬеп toerbeu muß. (Erlauben ©ie nur, baS ift ja 
entfegiief) fóroer... etmaS gut gu fdirdben ... gum SSeifpiel 
du Srama... EHdjt?'

Gr fenütt-íít ernji ben Kopf.
„Sa тгафЬет. SSemt man Hebung hat ift es nkfjt fo 

fárr-cr.'
„2tbet,' [age kfj, „andj angenommen, baf> man bie Hebung 

hat... Dtkbi maljr?"
„Sann nicht" fagi er fing.
„©фаиеп ©ie,* Beginne id) mkber, „kg mill ftgon lange 

ein Srama fdjreiben.. STBex kh habe поф trie ben SDhit 
genabt.'

Gr trieft imb bört bie ЗЗефк an:
„SITfo, 'Ä-ie münfdjen ein Stoma?'
„2Гиф baS. ©ie mürben es auf fid? nehmen, ein Srama 

gu [фreiben?"
„ ©e Го fber ft än bi kr>," anttoartd er. „©ie fönnen aber паф 

Sa-eikben сшф fertige Sramen becontmen ... ЗФ habe сф! auf 
Säger.' >

„©iub fLe lang?'
„Sd>e3 gu fünf 2Шеп," antmortet er IiebenStoürbig.
©ii£e. Ser ©tiegfih nt feinem Käfig beginnt leife gu 

ifräagen. Se^t bemerte im erft, bah eS gar Mn ©tieglig ift, 
i foubern eine Giftet. Sd berftege mkg niegt auf S3ögel.
I „llnb alfo,' beginne kb bon neuem, „toaS mürben ©ie für 
I ein Srama bedangen?'

teurer als тРкГаНетИфе«. Sie HJbenftfien, bie mich cuffuchen, 
tooEen ЗЗе^фкЬепез. Stun, mir fann e3 glekg fein. Sodj 
befolgen ©ie meinen Stet: nehmen ©ie baS fertige, ©ie 
toerben großen Grfolg batnii hüben.'

ДЗо?' frage id).
„23o man e3 eben auffügren foE,' antmortet er ruhig- 
©фгсгЬел ©te auch EiebeSbriefe?' frage гф паф einem

i

;:

n
23е1Гфеп.

Gr bergieht ben ÜJhmb:
„fjreilkfj. Sie §älfte meiner Klienten imH [о!ф:г geug.’ 

Statürlkh ift baS meine ©pegialität Safür bin kg ja ; 
Epistolaire. SSoEert ©ie baS?'

„23etn Gott,' fage idj- „3!tHri i ebenfalls ...'
„Ginen Ginführung’-brief,' fagt er unb nidt beifällig.
„Hnb einen 2Ibf4kb§btkf,' fage 1ф unb nide ebenfalls 

beifällig.
Gr berfpridjt mir, bafj ich bie Soriefe binnen trier Sagen 

erhalten roerbe. Sleußerft preiswert, bie beiben für fünfgehn 
granfen. Síi iuürbe fie nicht [фгеФеп um ЬаЗ ©elb.

2ПЗ er gu ahnen .beginnt, bafj 1ф itjn ausfrage, mirb er 
berftimmt. Gine Sienftmagb fomrnt itt3 3*тт<гг/ räumt 
fchlottcrig ben Sifcb ab unb günbet bk große Earnpe an. Sett 1 
merte im, bah ber SPogel in bem Käfig аиф feine Gifter ift. i 
Gber ein Stotíehlchen, benn fein Saud) [фттех! roffieg. Si 
berftelje mich enbgültig nic^t auf SögeL

,,2IIfo auf ©amSSag,' fagt ber ©фп}гГи11Ь5де. ,ДНЗ bogin 
merfcen bk Sriefe in3 reine gefфrkben fein. Unb überlegen \ 
•Sie nodjmalS, ob ©ie ЬаЗ Srama moden. %üz ШеГфеп STnlaÉ 
mürben Sie e§ benötigen?'

„3mu 2Trribieren,' fage ii.
Gr blieft mich bon ber ©eite an unb gudt leife bie 2Гфfei; 

er fegöpft ЗсгЬафк Gr reicht mir gh>ar поф bie §anb, aber 
er begleitet mich hinaus.

„Schreiben ©k in ben STbfihieb-Sbrief:' fage iig rn her 
Eure, ,unb e§ ift beffer, тот mir uns ninnnermebr mieber= 
"che:;!

y é M freist d.
,ДЕе:1 t<h felbft пф! ben SJtuf hdbe, es gu fegretben...'

;

!

23enn eS eg't frifm gefфrieben merben foE,' antmerrtet 
ier, „unb man fkb an gemiffe Sebingungen halten muß, ift eS 
j natürlich teurer. Slber ich habe Sramen auf Sager — Ь-> 
iknberS für lailberne. fpod^eiten — mit äußerft bantbaren 
; Stoben unb mit дШсПфет 2tuSgang, bie ©ie fchou für fünf- 
I ólmáért Sbanten Betommen tonnen."
, „Sit baS Gnbe аиф tatfäd)!^ дГйсШф?' frage kh miß»
I ггаииф.

Gr berubigt тф:
„ЗЗоЕЕопппеп дШсНкд. Hnb *©к tonnen ncrtürlicg S9ren 

Samen unteifchreiben.'
„ЗФ term meinen Шатеп unter Sh^ Smama fe^an?'
Gr ?фс-^ т;ф groh an, berfteht nkgt:
„Stun, menu ©ie eS begahlt haben,' fagt er bermunbert 

..S-ogu fonft mürben Sie benn ein Srama taufen?'
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Unt -DHííernűcEjt geigt ba§ Sbermometer öretßig ©rab. 

lieber Slulí. £a§ ifi bie erfte 3iad;t be?- Se iram, bag 
größte gefi bér mohammebanifchen SBeít, bag bem HJtonate 
be§ fjafíeng Sfoinaban folgt: mit fjochgrabigcm gkber unb 
frőjieír.b (ige idj inmitten bér §ifee im fiafino ©iro, irn ©ax= 
ten be? Sgephoarbg, Don cffen Seiten brőíjnt bie Sfaggbanb, 
ntoifcgen fáimén ur.b öogenlampen gudcn unruhige fyalíen 
bér ber&erifáe Siener férőiért SSbiftg, bér fiiéi mefjr cí-g S3e= j 
iäubungSmütcI, Sírgnei gegen §фе unb gieber ift.

■ gá főmmé Don bér ©egenb „©IdS-afa", quer burcf) baS j 
feftítcbe, nächtliche fiairo, roo iá) etwas ©rjd>ütternbe-3 ]гф,j 
etwas, mag iá) íángft mit Sa&DÍon untergegangen gíau&te — ] 
idf fob baS orientaíifcfie Sacámnol auf offener Straße, in j 
biefer fonberboren Slacbt, bie bet arabifdie fiáménál, eine j 
Stccgt beg StchDergcffeng unb bcr llnDerantmortIid)feit ift.; 
22ie afeie waren esV ipunberttcufenb? SJtefjr? Sei ©in&cud) 
ber yinfternig füllten fid; öie ©affen mit Streitern, oor_ben 
Sardern mürben bie So.mpen angegünbet, unb au? ben ßäu= 
fern ürömien gröqlenb, in grünen, gelben, blauen unb fd;roar= 
gen Cr-&en unb fpiiltcrnctfi bie fdnoorgcn unb meinen 23ei= 
ber, rürüfse Saojobcren, f'aibmüiiifigc Streberinnen, 2еэап= 
timer Sc^^nóeiíen. Siegerinnen eug bem Subán, ipari:er 
fiofotíen — ba§ ©angc friicbgie, quietfdjtc, uinfcitcng fid) 
mii Sunberttaufenb Sfrmen, brei ©affen meiier non hier ift ( 
bie Srácot ein eingige-3, riefcnbafieS gedenbei- 33ocd>.inű[, mi: j 
einer finbifefjen, faft toüraütigcn 3^3С^°Г19-С^< auí bcr fyafim j 
bőim üt feber SJerrcqr unmöglich. £eute, in ber erfíen Stací;í j 
be? Seircm, ifi es niá;t ber ü&íidjc Sic&esmarft, főnben: 
bie Tceucuflagc einer bcibnifíjen Orgie, £jn ben Entminen, I 
fi einen ©äßdjen im gangen Dergau&ertcn arablíd&en Sietteti 
toälgr Пф eine beraufebte ЭДепдс braufien inmitten ber Staufer j 

-im Bot. im fiebridjí,' tangt, röchelt, fuchtelt mit SJleffcrn | 
herum, ba.groifcben tönt bie monotone arabifd;« SJiufif . . . 
£> ernte nacht bteiben сПе ©efef/iifte im атаЬЦфсп Siettet 
fiaim? off-en, bie fteinen SRefiaurantS - finD bummpotl, auf 
bem. ifit fcjmtmmen illuminierte Sarfeu, bie fyaften ftnb aus. 
um STciiternacht erreicht b;e 2>ihe breißig ©rab.

©s rft bebenftid), im ©ebrättge cud; nur einen Sd;ritt gu ; 
I hm, ipeft, _S<h«ri аф, Хгафота, Slut feuere fpogieren Sírni; 
! in Sírm cuf ben ©affen, bie Stugen ber fjrauen fmb bit? mit: 
! Scbmarg nnterffridien, tvaS eine Strgnei gegen 2гафота fein 1 
foil. Skr Simonabenberfäufer parabiert mit einem got&enen 
§ö!bmonb über feinem ffruge, bie gange Stabt ift mie oen 
gcu5err, ber 2acf ber 3rö^ifaiio"n, mit bem bie ©roberer 
Stabt unb Stabíbemoíjner bier überíündjt babon, fällt Enifternb 
Don ben Sörpcm unb ©ebüuben bor ab, unb bie bernrünfcgten 
©einer í-cs SJforgenlanbe? burditofen entfeffeít bie Stacht,; 
3 er tram mem unb begtücfen, ber 3auber toirb immer farben= 
reicq-er, unmabrfáeintidier, ungeftümer unb greuenerregenber. 
Soater Börte id) bie „beuienben Scrmifdie“ unb erft bann 

I emrrcnb im_gum gmeiten STwt biefer. Säumet ber öfilióen ! 
! ©fftafe, biefe fdjaumfpribenbe Eingabe, big gut Setoußt.- 
! tofigfeit.

©in 3'лцЬог liegt cuf biefer Stabt, ber icf) bei Sag unb 
?tcd;t refdoS neegforfebe, id; mod;te ión erroifegen. SeS SfacbtS j 
bringt mid) ba§ STuto b’-uauf gur З'^^^О' 2Jfonbfd;ein. 
ciinern bie fíuppcln gerftreuter SRoftijccn unb STiinarctien,: 
ipaímenoafen niefen gergauft im Spinbe, unb Ьигф eine id)ier j 
ur.abfcób-are Steife flatógcgiebcítcr Säufer gieft ein eingiacr; 
biefer, fii&erner Strom, bcr Stit — baS alte Ssiertct entlang, j 
gelangt man an bie 2anbftrafjc, fir.tcr bem Mena House! 
hinauf gu ben tppramiben, gur Sphinp, gum гоегбПфеп Un=! 
geiüm. ba§ man oon 3eit gu 3oit üßerfefminfe unb cinpubert, j 
um guminbeft im SKonbfcbein ein fatonfäriiges SJipfteriurn 
ben in St&enbKeibern üolgicrenben ©uglünbcrn gu bieten, bie 
cuS bem Sangfaat bc3 Menn FTouse gu einem niertcíjtün=

■ bigén, roinfeínben ,wonderful" ferausfpagieren. 23опаф foil 
; icq baS fcg-euBticbe Sier fragen, bag mit feinen fofien Stugen

unb bem febiefmäuligen 2ädieln feit Sabrtaufenben nicfitg 
fegt at?- ©tőfjenioűijn unb Sfiaffeneienb ur.b fteft, mie immer 
raiebet etteg, mag -Itenfcfiengcöße, guter SSitte, SBafumi^, j 
©raufamfeit unb Etenf^enmerf feißt, Dom Langfamen SCtem, 
beä Sanbeä berqüilt unb ber ©rbe gteidigemadjt toirb. Sag ; 
Stuto läuft in biefem Sar.be, ©äfar ging biefen SSeg unb ; 
aueq Stapoteon, beibe im tiefften .übergeugt Don ihrem un=j 

i menfátid) übermenfchli<hen Stetíft — toie Diet Slut fed biefer |
’ Sanb etngefogen, trie Diet Stut. — Slug Slut, aug Scftncrg, | 

aug SJiadittochn, ©röße,- fycmatiämug uttb aug Habgier, 
tourbe fciefc Stabt gemöbelt, hier grcifdjen bem Stil unb ber 
SSüfte, gtoifeben gmoi riefengafien 23ahtgeichen ber gruchh 
barfeit unb be§ Sobeg.

Sknn gurücí in§ §otet, in ben grotegf prunfooilen tpataft, j 
too fegt toic attnaagtig Stbenteurer unb Siptomaten Seit j 
trinfen, rafch eiggefugiten SBhiffp braußen im ©at= j
ten, um bag fjicber gu fübten; fchtafen fanr. man ohnehin ! 

j nicht. Sie Stabt fenfcet uns Don roeitem ihr ©ebraug nad;, 
in biefem tropifeben ©arten, too bie 2uft bleiern, febnrarg unb 
ciühenb ift — bie Sternen fmb фгсг gum Steißen gefpannt,: 
cg ift bie ertreme Spannung ber Stopén, too btt nicht toeißt 
unb gar fein Jjntcreife fcafür baft, ob bu gíücííid; ober un=' 

; giüdlicb bift. ^>icr fpit?í fid; adeg unraahrfdjeiniieh gu unb 
toämft in? Ungehcueriime — bift bu gefunb, fo ftrörnu bu über 

: oon 2e6cnS!uft, bocb toirb man Dorn geringften f.opffcbmerg 
ü&ertoö.iiigt, ü&crmanr.t, roic Don einer Sobegtranfheit.

Ur.b bann am Sage eine fyafrt Erur-ii bic Stabt, bic in 
ihrem europaifepen SSiertef ein wenig iparig ift unb ein wenig 

! auch SSufarcft, ein wenig SSiCLancourr unb mitunter ffieigrab,; 
— aber immer finbet fim cin SBinrel, ein fvieef, too bag ПТсог- j 
gerdanb mit roiiber ©erraft burdibriegt, unD immer ift eg auch ; 
ein wenig fiaira, bag mächtige, ©g faßt eine Etitiior. 2üen=

: fa;en, Stoug=SiopccTcagen frürmen auf ben Straßen bat;in ur.b 
weiße ©fet tragen gtoifdienburch bag SSaffer in bie Käufer, wo 
eg Stufgüge gibt, oi;ne baß e§ einem DtcHcicf>t mnnatetang ein*

. fiele, ba? дегЬгофспе fjenfter eineg ipaíafteg gu erfeijen. Sa? 
Stoff hat feinen fifebioe, aber bie ©nglanber haben neben bem 
fiSnigäidioB eine fia ferne für weiße?- Etilitär untergebracht, 
jeber Sintoobncr, ber gebügelte £>ofen trägt, brachte einige 
3al;re an bcr iparifc: Uniöcrfttät gu, allein ber Sibf-aü floht 
tagelang in Suefcnräffern oor ben .fpcrifern — ur.b ba? gange

■ toäi.gt fiq eribíog hitt, in einem ewigen, fd>nxir,gen ©ewoge, 
Don r.nerfchöpftiqen Cuellen genäi;rt, gottergeben unb ben 
Sanfg einer fremben Scation augaeliefert, unb man läßt 
aiieg über fid; ergeben, ©ifenbeton unb 3':плег1Ц Síuíog unb 
Sanfg, in ber ©etoißbeit, bie?- aiieg fei Don ©ott gewodt unb

] olioS Dergehe unb febre gurücf unb Den 3c'f 3U 3etf werbe 
; aleg Dom Scmbe begraben ur.b bertoetjt.

r I

:

Srei Straßen Weiter, an ber ©de beS europäifmen S?ier= 
te'?. Dor würboDoilen paläfren betoeffnete SßoUgiifien unb 
Sorenftiile. biefer Scccpt, in ben Scaót bcr mopcrmmebei* 
niferen Se'eiTer.geit giehett fiep bie ©uropäer referoiert guriid. 

; Sn ber. engiifchen fiaferr.en überall Dolle Scretifcbaft. STtan 
j fanr. r.ie wißen, wann ber fyunfen aufflammt, roann ber 
! angeöäufie З'апЬГютг gur ©rpioüon fommt

n ein mngcr.bcr ©ermüd) feine fyacfel hinid;Icu&ert, es genügt 
tüerd. Í'cuf er bei- „fif Sülah" unb bie cngiifdkn Sar.fS 

; rr~::ü gu tun. vldein gcidü.ebt tiidiiS; bic Sc-r.dit,
’ bi£ 'ftpük Sco.d’t oerfogt in fi rí), morgen ficht man cuf ten 
2trauen nur mehr Sifcie ur.b fiebrichi.

Sri ü: bic cü'c Scadt bc? Speiram in fiaira.

cg genügt.
to

: c:::
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Unb biefer gauge 3cmert-itrcum, biefe mobeme, gufammen» 

geműrfeíte, еГе?1п|ф beleuchtete, berfitfd)te Sletropotis ift 
irgenbmie bureg baS erabifehe Seben unterminiert, bas int 
Síhgrunbe gärt, brobeít, brauft, aber bor bér ©ruption immer 
berícb.ücgtcrt inne^ätt, fug feige Pergieljt urtb ft^tueigt....

... Stcgelang fdjmeife 1ф im 2Jt u 5 f i bérűm, in biefem' 
geíjeimniSDoden grrgarten, auf bunílen, bebedten ©tragen, 
mo in ^.«Iberbclften ©efqäften im Зф^еНф! farbiger Samten 
ein« nJUttion SJiüBiggänget mit flugen Slugen hämmern, pfeifen 
гашфеп. beten, fdjnifceín unb fpieíen, ben fjrcmben mit h5f= 
liá/cm ©Icidjmut emtreien unb mit einer Iäffigen ©efic bon 
bannen gieijen lajfen; man fifet, fdimeigt, trinft ffaffee, nid;t3 
hört man als ba.3 Sditürfen ber Skifferpfeife aber aus bem 
Siadjbarhaufe baS ©eräufeg, baS ber feine §atnmcr eines 
©olbfdtmiebä Perurfcdjt... SDian fragt niditS, man br-aud)t 
feine Slninort gu geben, „fedj bin ein SÍraber, bu ein grember, 
ich bieibe f)ier, bu gehft — Sidcb fdicnfe bir biei ©iüd!" —| 
bas fugt ein jeher unb füijrt babéi bi« feanb an bie Stirn. ©3 
Qif-t fein gmeites Solt, ba3 fid) fo treu feinem ©ott ergeben 
hätte, einem fdjläfrigen unb trägen ©ott, ber fid) nidjts auä 
biefer ©rgcbur.g madjt.

SSir fifecn mitten unter feinen unb groediofen ©egcnfiäu*: 
ben in einer 3cäe be3 bürftig beleudjtcten BagatS, bau 3iep« 

i pichen unb Sitiién umgeben, raumen ein« 3‘3c'ette unb 
I fdrmeigen. fjn biefem 3!Bieíkí)t roirb ödes beqtänbüd;er, Iöft 
: [ich adeS. maS im Seren biefc3 SoifeS geljeimntSDűíí mirft —j 

ber gange 3'Ouber, bie großen Probleme bou Stob. EDeacfet, ©ott 
unb Seibenfdiafi berfiüchtigen fich inmitten beS bumpfen 
SdiiueigcnS, buraj baS ©eroirr bcS SJiuSfi bringt fein SIuto= 
geräufcf) — hier bin ich tueit im Btorgculanb, ein ménig cud) 
bafieim. Sin in bem alten ИЯагфеп, beä man bot bielen Saíjt; 
hunbertcu gu ergäbten begann, am Bbrgen nie fertig crgäfdte, 
in ber Samt bon frifebem anfing unb baS nod) immer nicht 

j gang gu ©nbe ift.

1 Stuf ber Bcüde mirb ein Strebet bem Sluto überfabren. 
©)er Siraber, ein fyiUmadttT, in fdjmuhige Sumpen gemideh 
tcr tauber Settler, ftürgt h^ bleibt liegen. Sím Brüdenranb 
fbeht ber eingeborene Sßoligift, ex rührt fid> nicht, niemanb eilt 
hin, bi« ipajfaatten nehmen Ьоз Ereignis mit einem Iäffigen 
Slid gut Stenrrfnis, es ift SJHtfag, man gegt feines SBegeS. 
Sieben un3 rafen SlutoS bahin, fie meichen bem Iiegenbeu. Shot* 
per aus, niemanb bleibt ftegen, niemanb ercunbigt fid). ®et 
©bauffeur ffeigt au3, fjebt ben regungSÍofen Körper, fd)üttelt: 
ihn, ber Siraber öffnet fein Sluge. ©r fiiért bor fid; h'-n, bet 
©háuffeut fefeüttelt ihn abermals, gibt ihm bann einen 
Schmung. ®er Siraber тпаф! einen Schritt, firdt gleich in bie 
irnie unb Friert auf allen Bieren cuf3 Sirottoir, ohne einen; 
Saut bon [хф gu geben. SDout fteijt er auf, berfumt Irumm unb j 
hinfertb meitergugeijen, fefet fidvfabaun auf bie Erbe unb ruht« 
au§. S)er ©bauffeur fefet fidj gum Bolant gurüd, mir ftürmen 
babon, ber Sßoligift, an bem mit borbeifafjten, nidt mit bem 
SEopfe unb geigt ben SBeg.

Sötte ber ©h<ruffeur ben ßunb eines englifdkn Beamten 
überfahren, To hätte man ihn aufgefthriehen unb borgelaben. ■ 
.So aber mat ез nur ein tauber Siraber, beffcntbalber fiefe. 
feiner aufguregen braudjte, ber ©bauffeur fo meuig inie ber 
SSbfigift unb — mc3 bas тгф^д-ре ift — nidjt einmal baS 
Dpfer felbft.

к

i

3umeilen taffen fich bie Sefianbtcifc bcS 3au“rrS Ьигф= 
fdiauen: bie SSüfte, ber ©ott, ba3 Blut, bas 3omcni, bie 
Baummodc unb ber Betcnbe 
Siairo aus biefen ©lementen gebaut unb ber Sau fícbt fejt gu= 
fammen, beute faun nichts mehr baran änbern. Sfairo ift bie 
erfte Stabt im Orient, fóo man manches aus bem Steife; 
faff er merfen muß, mas man cu§ ©uropa miíSr.aá)tc unb toaS 
Bier feine hunberiprogentige. ©eltung bafifer: man muß feine 
Stufih)t über bie -МодПфГейеп beő Ш5еп|'феп1еЬепЗ, ber 
heit, ber Slrbeit, Ьаирг[сфаф aber ber ©егеф-tigfeit, béé 
©lüdeS unb ber Store! einer Stesifion ur.tergiehen. llnb hat 
man bas getan, fo fejje man fгф in eine haibbunftc 3ede be? 
SJtuSfi, fфmeige eine SSeife, trinfe feinen Sfaffe« aus unb 
frage ben Eigentümer, ber ifm ЬорПф сп|фаи{:

,33o mirb baä ade? bei еиф finauSlaufen, ©ffenbi?"
©r mirb пф beróeugen, bie Sirme cu?breitcn unb mit ehr= 

erbietigem Есфе!п gur Sinimort geben:
^Гуф mei§ e^ nid>t, ©ffer.bt. Зп?фаСаЬ, ©ffenbi.'
Hub ex fdytnd über Ьид h'nioe3» über eine fflicge.

ffahrhunberte lang mürbe

ч



Jiffes fiiéit. Se: Spaß if: nicht einmal feqr teuer, für 8000 {francén tvirb’ 
ber.Segrling garantiert unb enbgülíig gutn iperoS ber 2uft aus» 

, geSilbet eingerechnet baS iprüfungSgcib unb ben {yührerfdjem. 
23er ein. toenig gu fpareu öcrfteqt, toet ein ЬфФеп ftrcbfam ifb 
wer Safróengeíb unb ©lud gat, bcc iann f)ier. obtooffl auf Hit« 
fifcm-BaftS Breistoeri realifiert, Ьоф inrmcrfiin поф in brauch- 
barem 3uitcnb ben S-aórtaufenbe aften Staunt bér 'Uícnfróhcit 
terminlichen. 21иф ^>апЬеГп ifi nicht Verpönt. 2Лап [agt etroa: 
-250 000 ift fine Berrüdte fJotb^ning, ber gange Bogel if: fjödjftenä 
ISO 000 n>ert, aber bas auf Hrcbtt, unb außerbem muß ber Bobén 
ber ffaoine mit neuem Stnoleumbeiag überzogen toerbcn. - 22a3 
stnft in vergangenen Sanqegnten eine ийвифе Зе!Фпипй in 
Sigbiättcrn nxir: — bie Stabt ber 3nlunft, in »еГфет ber SScr- 
re hr auSidjtießlim mittels {Jlugjeug abgctoicfelt toirb — bas бабе 
iá als SSiríIi<5Íeit panbgreifTkb unb erreichbar зит erften Stale 

I bier in SReuilla emprunben. Sie уафтаипег, bie fern mit ber 
i Sache beicbäiiigen, »iffen ja' recht mobl. bag eigentlich nichts 
i 2-cionbereS baren ift. Ser Häufe: (oil für. fein ©eib fróon etraa» 

baren: bie óíoge Satfamc; Ьав bet üípparat, ben er. erfiegt, аиф 
liegen rann, imvonierr iám nirói meqr, er legt 23ert auf foltbe 

! üuéitaríung unb auf fparfamen ШегЬгаиф Von Cef. Шот 
1 Apparat toirb аиф eine tabelloie Sinie geforbert, fogar fein 

inneres barf nicht gan.3 frómudíoS fein, ba ntufj «8 bequeme 
Seljnjiühle geben unb auf ben SBänben bír Sabine eine funfi* 
getnerbelnbe Sapefe — unb Vor bem {Jerrfter ein Sorhang. Яиф ] 
gibt es рфегПф {фоп фапдаге, то baS DteinigungSgelb grbrüdi | 
toerben lamt. , , !

5Ф bin auSgegekfmei barüber orientiert, bafj h^n^nfass ti11 j 
gefróidter SßtTot pro SJiorwt nicht bie! teurer gu flehen iorrrmt als 
ein guter ©hwffeur. Qn ©ngtanb befi^en bereits 130, unb in 
granfrekt) 80 IßriBate glugjeuge unb Sßiioten, bie фг 2fto* 
naiSgehalt erhalten unb ihren Saufpafj beforrrmen, menu fie auBiel 
Bengin fkhien. 2Bie {ф höre, foil in Shneriia • bie 3^51 ber 
priBaien {ffluggeugbefther bereits Saufenb . überfteigen. Яиф 
gibt es SffietfenhänMer für деЬгсшф1е tileroplane, , einen Silo» j 
meter Son meiner Жсфттд Iann man {фоп аи[деЬгаиф!е 
Apparate panbeln, unb ber фапМег ift genötigt, fein фе:[ in j 
Seinen Singeigen gu fuchen, toenn er feine Sipparcte IoSfchlagen j 
toill. Якфч'фетПф gibt es {фоп ipaufterer ber Slüiatil, bie auf I 
2Вип}ф ins §auS fonottén unb,. деЬгаиф!е gflugaeuge laufen, 
ttnb аиф bie Шс1о1еп=<5фи1еп inferierett bereits, Ьоф mitb fie 
bie Юаф[епЬе НогНиггепз balb gtoingen, Snferaie 3ц vető [fent- 
Пфеп mie: „Sie ältefie, befannte Зс-©фи1е btlbet т]фе[1епЗ aus. 
Prüfung toirb garantiert. Зсф1ге1фе SRefetengen. Befieht -.{eit 
1925 Г

SaS ift aEeS garta паНкПф, man bdrf {сф barüber nicht auf’ 
halten. 2Senn ber 2Леп{ф - feinen Sraum 0етт!Л:фО ift eS 
nahtíiegenb, ba§ halb altes ©ifen barauS toirb. Sie erfte Solo’ 
motive tourbe mit фо1з gehei3t, ber erfte 21егорГап mit SBenain. 
ЗФ erinnert mi4 поф талфез 2Rat cm baS fjahr 1912, als 1ф 
mit toeitgeöffneten Slugen neben einem З^1111 ftehenb bie Herren 
fflleriot unb 2афат in ber Suft betounberie. SamalS toaten 
tin {Flugapparat unb ein Spilot поф тф1 ben ©efe^en irbifa^er 
Singe untertoorfen. SBeit toaren fte, unb geheimniSüott. ipeute 
habe 1ф зит erjien EJlalt aus, eigener Srfahrung feftgefteEt, baß 
{jlugaeuge bereits billig 3U haben fmb, in gebrauchtem З^к^Ь — 
unb baß ber Spilot monatlich auf Vier freie Sonntage unb jährfih 
auf atoei Stnjüge Яп[ршф h^t . . . • : _ '

Son "ütlcjanbcr DJiilrai (Шаг'.»).
{jo einer З^'-!1111? ‘OS im bas Qnferai, baß tooqlerbaltene, 

nur ménig geótauhte у!идзеиде aus erfitr í>anb 3U oer- | 
laufen üro. Sá maróié mim banet auf ben 23eg поф EteuiEü, ! 
um biefen.meritoürbigen Sllteifenhänbler amgufurócn;

Sa ftanb in einer großen ©arage, eher einem großen ©фирреп, | 
1а::сфПф ein balbeS Suhenb SoppeCbeder, Bier baDon дапз alt- J 
тоос;фе ERobeEe; trauriger Sinblid in ibrer’ bebauernSmerten j 
Somi! Borfrüb gealterter te6nii<her {formen; — biefe nun tooüte Í 
ber cpänbier ioSmeroen. З11”! mit arótgig 2|3feri3efräftert: 3tc<i Í 
£inber. 5hr- Sleinmen, toaS habt, ihr im unenbíiróen Яефетгеег j 
3ц futóén? 23aS főttem eure amqig ШíгrbtIтäítг im £amafe mit; 
Sem ©emirót ber 23oIIen, ber fticfigen 23umt ber'Uiebel, bem lőtten! 

: SirSeí ber Tlnmeíter, unb. bet gannenqen UnenbRchfeit ber ©ni» j 
• rernungen? Som mar Ьа аиф ein 300=Ш?£ГЬе|’1аг1ег, einferm 'unb : 

in йф gelehrt ‘tanD er ón Sáuppen. fampfbereit, im Semußtiein j 
'•tr.er {Jübigietien unb, tote' bie Ülbtatifer^ зи fagen pflegen, mit i 
100 000 itilometem im SSanjll SaS goibene OJtitteímag Vertrat 130 j 
S;e:befrdf:e, breifigig, áréit unb bequem: ber richtige ШодеГ für i 
errioierre DrcmtSanmälte, ober äußent befmaftigte ißrofqfoten b-er i 
"lüebi.jin. Sin fjtug;eug, bai Icngfam aber рфег fliegt, mit bem i 
man nicht Biel Umftänbe тафеп muß, аиф Bergegri es ménig unb. 
man Iann fiá ibm niqig anoertrauen. bitte oier natürliq altes. 
3:?en. ©elegerrneüsfäufe. 23er fume:, ber finbet, unb ber 
■rttcanifer, ber mim berumfübne, етвг’аЫ mir befonberS ben D7H:= 
:?i':arfen, ber ‘mon für bie 'Sagateile oon '250 000 ijrcncS 
barer, ift, mi: überorüicem ÜTcoter, au-3 erfiet £anb, ab 'JteuittB»;

: Зигфатеп, fern: fjanttfon.jeffion unb baibfänrigcr ©arantie. (23enn 1 
rrm ylftgen üe Jtebe ift, fmtoärme :ó einfeó für Sorte, m:e:
, rarer.::eJ.) '

„Síel»:“, fegte ber fffiecanixer mit fmlaftruntener Stimme,' 
..mere rür ber. Setter, gcrabe ba» IRimtige, für 'ÜRittelbiüänjer. :f: i

ausgeteiróner, er macht 110 Rilomete: vro Stur.be, ber Siß iann | 
au; Sericr.cer, mi: einem ócauemeten Beruiufát merően, benn '-Ь '• 
rc; -'rüber ein Sóutcoccra:. unb, als et btraefeett: mürbe, rat mar 

1 -14; riet auf ive Зедиетифсеи gefáauu Йскгиф ber ba, == f 
•feinen 3C0 5?feri>e:räften, bem rieftgen ícübler, ben Bielen „son- 
pape“-s unb ben „gerollíen" {Jlügeln — (im überjefje toorítoörtlic§ 
bie ÜluSbtücfe bes fUieáaniíetS) — ber ift etroaS дапз anbereS,1 
eóer für 'Sboriameaie, mit bem. fann eine Biet größere Schnettigteit 
детаф: toerben. "Unb Me jmei mingigen“,. fpraá er mit пафрсб» 
rlgem 2cróeln, „;a; fié fwb mirflim nur füt SauSgcóraum jtr 
emsfeblen, für {уа5г|фи1еп, ober für 2oíaífIüge, wie jum Seifpiet:, 
Sonbon—Saris“. - • '•

Ueber bie jroei ifleineit fprem er überhaupt nicht Biel. Unb 
; :ф hie bet eprem 2tnúíid intmer ben Sinbrucf. brß ein reicher 
■ Шара, merni Ье: braoe ©oqn Die fReifeprüfang abgelegt bat, einen 
I ber Heinen ÜlpBaratr für ben Buben laufen 1 toirb, betmü .er 
! rate {Jreube gäbe unb fleh ein »entg im {Jliegtn übt: mrt btefem 

Iann er fpielen, bis er genüger.be yerngieit hefigt, bann toirb фтп 
ein огРетПфег großer Stopárát in bie tpanb gegeben.

©S ifi Ьоф inrereffant, baß toir [фоп fo- toeit Satten. Stefet 
’SóuvBen Betrat mir meqr über ben gegenwärtigen Stanb ber 
Suftfróiffabrt. als 2inbbergqs C^eanflug. lieber bem ÍSingang 
Sängt eine Safcl: „{jeber merbe ülBiariter.“ . „2emet {ylkgen in 
ШЗ-. {jahqmute" — genau, mir „Semet frembe 'Sprachen — in 
ber ISeriiafmuIe" ober „Heine ©laße meqr!'

i
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gérome ober gemt?
Bon jjnefem ^rifífteHeinbcn Brüberpaor {ft — au<f)Jn Ь«р£>фег 

UeberfefpHtg .— én fRonwn: befonni-getoorben- (-.Sm ©фаНеп be& 
йгеи^еЗ"), m bem-eür fcuíífetDnrfüfá) blenbenber фкф .gegcn-iaS 
íjubentum Ьцгф eint tiefere Ыф£е^фе: tSinfkffi in. bie;religőfe 
Steinzeit ЬеЗ ofijitbif^en Socflebcnajo-gef4idft'ge^Ibert - mar, baf 

! fogaz ein fzoTOTOex 3ube фф cbergfoubifdV fogén tonnter e§ - fonn 
’ unter дПкШфеп Umftänben ein an tifemiiißbet fjeuißetonift:immer.
; ifin аиф поф Pidletcbt 'ein SJttnfqf fein: 2Bte her trauernbe ©eniitS 

ber -о[ЦйН|феп Sbinbljeit, bie деЬгофепеп. gfíügcícynt int ©фгтиф 
ber 5|'1Пфеп 'STctebcrung-’n/ ging- Ьигф biefert- Bontan ein Heiner 
bíumenőugiger ^nbenfunge: ein ©датФф-ШфШйп non profaner 
фнтЬ erttgünbet. ипоегдерПф biefeá 5?naben Slob für. feinen 
©rop ixt ter, ben greifen 2фога{фге1Бег,:' ein тфЩфес. Opfertab, 
beffen 1гад!|фе ©röße biéfe groei ^ranjofen allerbtngs einem,gut 
аи§детф1еп ©infntt in bie РоШ-Ыппиф. religiöfen Вгаифе. ber 
Dftjuben gu bartien ЬаЬет ©фст ЬатаХЗ bat -man рф fragen 
müffen: .fjat jjier. ein groper ©toff gtoei Heine Briber bewältigt, 
ober f^at bloß ein Bruber, ber ein Sinter ift ben anberen, ber 
ein geuiEfetoniffc ift/ übttrt>ältigt? Bun fommen bie beiben Brüber 
mit фгепг Виф: „Quand Tsrael est ro>". (S i еф-errf ф.:а f t 
Sf;rael§. ; „Quand Israel est roi.".‘ Bon fjerome unb S^n 
SEíjaraub. SimaltSea Bnlag. 280 <©.) Birge^n geutöetonßmiber 

: bie ungariffre Beöoíution: Bieren Süefpunfte einer íjefcetifcben 
; ©eftnnung, gitté; ©фгййел um ’einen, fóíeá)ten í?em. ©rfte ©фёф1:
; ффогрфроеЩфеBerrídruu-g ber BlagnatemQíigardfie; .ЬаЗ 
I фф1оп|фе nrrrrTirtS niäjt gn genau; bag ipoetif-c^e^ bie-тадраГг^фе 
! 3i^brunnen=Bt>m;anti?,.ift aus britter фапЬ. ©ine SarftelTungbe»! 

©rnpor?ommen§-- ber ^uben'.in Subapeft páppt рф als. ginéite 
©ф;ф£ оЬегНафПф an unb laßt einen ©eift УфШгт-, -ber- feibft 

I irt Ungarn <rl3 esprit kecskemétien аиф niфt me|r -en vogue 
! ift Ser S?ern aber ift; фар, unoerpepíter, bítnbcr фар gegen аЯеЗ 
I iua§ Ьеи1[ф ift, оч>ег аиф nur .fdjeint Sie gang offene Senbeng 
I be§ ВифеЗ ift; "bab perirrte, bem ,„Iugubre pédantisme teuto- 
nique" Perftüene Ungarn роШг[ф ing fjrangöfi^e pinübergureU 
ten. Sag Виф enbet gmar mit fübrfdjen. fjlüdj-tlingen, aber mit 

i Bibmard beginnt eg fein politifdjcs ©ejkjüft. - . ' .
Sro^bem glaubt bie beutfüpe-’Borrcbe ber Ь-еиНфеп Sluggabe 

— ber Borrebner fyeift-pemfdmt genug; „Ser Berlag-“ — ben 
! toeiteften beutfфen Seferfreifeu mit biefen S?oIonkí=2Irtifeín „eine 
; fy^ube bereiten gu lonnen". ©r, „Ser Bextag", „ibentifigiert"; fb$
! natürfkf? пгф£ .. . . ©r. toitt blop. • fyreube fpenben, aber 

genießen — lueföjer Berlag toil % г e и b e geniepen?— üHfa ir.it- 
biefer öoffnung ift eö ©jftg. ©§ intereffiert in Seutf^Ianb faum.

; einen SJienfcijeu, птз bie ©räfin Sílmáffp unb bie ©räfin Seieti im 
] pa^re 1920 . einem Bruber S^araub über bte fftenolution 'crga^Tt 

gaben. ^}n_U.ngarn mirb bie Regierung, toopl bie ©egentnart {ЕфеЗ 
©cifte? aufgeboten pabenp Ьаз ВйфГегп überfeinen gu taffen, fxür 
Seub^tahb ift ЬаЗ гетфНф pe.rfpatete, atfo bertor'ene- BerTeqer* 
2Гпфе;

!

'

!

•
©eijtig fogufagen ift bto§ bas priBafe. Btobfem bief-er Brüber?: 

gemeinfefaft'anregettb. Sief: man фг fo íorrmtuneg ©ГаЬога1> famv 
matr t>on^ ber Pagen gtoar, сбег Ьеппоф ппаЬтепЬВаггп Bor»
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..fteífuna. ,b\eíeS 23rüber}>aűte£ nid>t cbEonmten/ 2Bfe gtoel Stettiner 
,®ünaex treten fie bor.: „bet cine gtöfjér, bér -embere Hein, unb eá 
.begannt, ein SRatfefcaten: íjei&t- bér größere Sean,'tft bér tífinere 
rSéronte? •. Sfftan erfährt nut toenigeä: (gin Sruber STIjawub' 
'tear bot gteangig Sa§ren Seltbr an bér Untberfltät íni Bubabeft 
^ф'пфгпе ott bafj er föbn bamals bon ben ungari^dübifcíjen 
Sítecaten gelernt §at, bie Suben niájt gu lieben. ‘ 3>er S&eutfcfjem- 

й-eint nieíjr.. cíngef&ifeíjt. Sm Saljre 1920 reffte becfelbí 
Brubet гааф. Subabejt, falj ben meinen .unb liefe рф bom toten 
terror teas 'eraäijlen. ^cimgefebrt ^aí 'er- fidi) —tearä "bet
étetne?^ — „mit Ьеш. фсфейпдеЬПеоепеп, tote inan in SBieniagt..- 
gufärnmenfebarieri,'' nnb toefjtenb • btefer: fenem" baff, ba3. tont er 
gejeijen, gu ö erfaßte eigen, half jener biefem ergaíjíeu, .:-toa3 man 
iftm ín- Bubäbeft ergabt batte, (gin einfacher Sorgang: trenn 
einer eine Seife tnt, fann ber anbere tea» .berfebtoeigeu .

JUlan mix^te biefe gtoei Brüber — beren. „Sobujariicit bei 
фгеп 3^genoffen, ben beiben (5>oncourt3, íaum- tne§r nacbftelft"

. („bet Berlag") — auSeinanberjebaricten. Samti man.mit einem 
; Bíicf .feftftetten. Sann: ba§ ift ^jea.n. ' Unb atif ben emberen mii 

'einem ginget geigen: biefer ift Jerome. ’SM.
I
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©páter, in lengén Bőpten, in ben fo merttoürbtgen 
„hotels' Sfkííápimis, mitten unter Otangenroälbem, SBüften 
ober Sergen, in jenen Säpten, too man in Sípén ift unb rings 
um_ba3 tjotel berirrte Scpafale jenien unb fämtlipe euro= 
päifpe Sorurteile nur burp effeftibe taufenbe Silometer pin= 
burpbämmern, fupte ip in mir пар £Re<f>ifertigung für biefe 
mitunter beftembíip=aggreffibe 0?rage: пор fei pier alles jung, 
bie Seelen 3U tounb, gu empfinblicg, gu bott bon bitteren ©r= 
innerungen. (Sine Iäperlipe Behauptung, bag fie „nipt fkr= 
ben fönnten': geqtreut mie fie finb in aller Herren Säubern, 
toofür feilten fie fterben, für bie Sjbeen fforbS, für bie fram 
gafifc^e Strifblore ober für bie ©íorteiíe in Sponbruun ? •

©in Staprtaufenb pinburp patte man ipnen ©rnnb unb 
Soben borenfpalten, fte paben pp ber (Srbe entfrembet, nur 
©räber patten fie in ben fjriebpöfen ber 23eit, fie mußten ipre 
fJtaprung. taufen, tonnten fie nipt Ьцгф iprer §änbe Slrbeií 

$eufe ínéig kp е§, bap ber jübifepe Staat in Baläftina pernorbringen. Sept paben fie ipr Sanb, too fie leben, too ipre 
nt Weber gar nipt ober поф lange nipt erbaut toerben totrb. fíinber bas Sicpt ber 23eit etblicfen unb perantoapfen, too 
ip tocig, bag fo тлапфе bon ben Gmigranien in bie Stäbte baS ffeíb für fie unb Ьигф ipren fjfleig Sfrüpte trägt, ba§ 
luropaS gurüeffepren ober guriktiepren toerben, ermübei bom ipnen поф götílipem unb meufppipem ©efepe nie toieber 
ampfe, entmutigt bon ber ÜíuSpptSíopgíeit ober bon ben genommen toerben ’fann. Unb biefeS Sanb toar bereits bot 
■ offnungsbroden alljuferncr SiuSppten. Silber bie, bk btam 2000 Sapren ipr eigen. ®ie psuben paben in ber Serbannung 
:n bleiben, unb аиф beren gibt e§ biele, ftnb bereit, für baS gäpe unb mit unermüblipem Gtfer arbeiten, auSparrcn, pp 
inge Sanb gu’leben unb gu perben — unb Ungäpiige fmb behaupten unb [eben geiemt Sept lemen fie паф unb nap 
pon bafür geftorben. Unb bas grogé ©rgebnis beS grogén für ettoaS fterben.
rperimenteS liegt für bie Sieben gunäepft in biefem: bag fte Tenn biefe ©eneration. bie pfuben, bie fegt in Sßaläfttna 
toaS pienieben paben, roofür eS рф Iopnt unb toofür fte аиф SBälber pftangen, ©ümpfe treefnen. Stabte erraten, fjelber 
:reit pnb 3u fterben. bebauen, 23ege Ьгефеп, tarnen niфí peim паф bem gelobten j

Süip, bei kp {ein pvube bin, ber kp aber bei jebem ftp Sanbe, um 3U ГеЬсп, рф gu bereipern, gu praifen. Tiefe 
ktenben Siniap mit aller Uebergetigung einer bergroeifelten ©cnerciinn, bie ©eneration bcS beginnenben SlufbauS, tann; 
ugenb für Sienfpenrepte unb HJtenfepentoürbe ber pgubem gu Sebgeiten feine bequemen (Srfoige geroärtigen: pier toirb 
paft eintrat, rote iá) midp аиф ber ЗЛепкрепгерк ber 33oto- altes für bie ^ufunft gefpaffen, nicht einmal’für bie timber, 
:ben, Beger unb Soíibianer bebenfentoS annepmen toürbe, nein, für bie S i n b e S t i n b e r. (SS bebarf bet übcrmenfp^ 
balb kp biefe berícpt toügfe, — nipt aus SteroiSmuS, főm Пфеп STnftrengung, ber opferfreubigen pingabe, ber Seihen 
:rn notgebrungen, benn clles, tocS bie üTtenipenmürbc perab= bon gtoei bis bret ©enerationen, bernit in Buíáftina cinft gu= 
pt, enimürbigt in feiner Serfon feben eingeínen, ber mit friebenc SBenfpen leben unb рф ernäpren fánnen. 23аЗ bis 
elópbetougífein in biefem SStrbel lebt, — mkp berüprte eS bepin де|'фсрсп roirb, ift ununterbropenc Sírbeit unb ©nt= 
fo ctto-aS feitfam, in eien Stabten unb Sotonien SßaläftinaS, fogung; bie Sienfpen, bie peimge'eprt ftnb unb im Sanbe 
jeraH biefelbc pereotppe grage gu párén: bleiben Wollen, tarnen peim, nipt, um рф gu bereipern, fte

„Sinb Sie ein Sínbe?" famen um arm 3“ fein.
Unb als kp bie fjirage berneinte, napmen bie freunblkpen 

epptet oft bk ЭДаЗ’е ftarrer pöflipfeit an. Ta fegte ip 
ir: Sitetn, baS geptnipt. 23enn ipr pier baSfelbe treibt, 
aS toir mit еиф mitunter getrieben paben, roenn ipr pier 
ationaiiSmuS mapt unb -Aaffenfpug unb pinefifpe SDiauern, 
opian, fo toerben jene, bei benen ipr in bk Spuk gegangen 
ib, Iepten ©nbes Ьоф rept bepclten.

§tr ^däßim.
©inbrüiiebonfeinerfReife. 

Son Sánbor Blárai-
Зепфакт, im guni.

©incr, ber fein Sfube fa9Íe »Bie pjuben tonnen 
iel, berpepen ftp auf manpeS. Bur eines tonnen fte nipt: 
ir etwas ft e r P e n. Unb cs gibt Sälle, too fein Älügeln 
tepr pilfi, Wo gq'torben fein mug . .

pgp fap bk guben bort, too pe nkpt Hügeln; fap baS, 
»für pe perben.

Batüriip Wirb bie bort unten mepr als noitoenbig
erörtert.

©in SotTbíutgionift fann bort nipt anber? über bie oft 
brimitioen Srgc'uniffc bc? SInfanc? fbrepen at? gleipfam 
meiggtüpcnb, im Stone irtnig'ten ©utgücfen?. Ter jübifpe 
©pauffeur, ber aup mip über bcö Sanb iutfpiertc, berftcl, ip



66
к

I weiß nkbt gum wieoielien SJlale, in heritable J5egeiftenmg§= t 
j anfälle bor jebem ©utSljofe, bor jeher mit fünfgunbert ©ufa= j 
■ Ippten angebauten 2г!афе, bie man bort. bor Sírmut unb ! 

©ntbufmSmuS [фоп als „SBalb" begegnet. Heberaff erb lieft i 
man Söälber, unb bor lauter 23äiber fiebt man bie Slerml^feit i 
ber Säume тфф mir pufferte oft baS ©egenteil, гф fab bie 
SSälber тфЬ, fo Wenig Säume gab eS.

Jn St i f ф о п = I e = 3 i о n, biefer ЬКфепЬеп, alten Stotb= 
|'фш>[феп Kolonie, bie freilkb ber SSeltanfcbauung' паф 
Нф menü) mit ben neuen fogialiftifc^en Jubenfoíonien gu |'cgaf= 
fen bat, fagte mir gum Schluffe ber Sertealter ber SBeinfefferci, 
ein ©reis, ber ]Тф nkgt reált mit mir auSfannte: „SSenn bie 
©ojimS berfomnten . .

27iic§ überiam ein 2яфеп. — „S3 er foil biergerfornmen? .
— fragte йф, unb beríuфte PergebsnS, febarf gu fein. 23ir 
mürben berlegen unb hielten im ©е|ргсф irme. SSir ftanben 
einanber gegenüber, baé Jargonwort blieb jimfdj-en nnS in 
ber 2uft-, |фтеЬеп, ber Kontaft batte ftcb cufgelöft, зт{[феп 
uns toar ein JrentbeS, ДпЬедшшдПфеЗ. Sum -crftenmal 
batte гф in Satäftina bas ©efüfl, unter Juben gu fein; plöb= 
Пф füglte гф гтф entmutigt, — eS bebarf поф 3eü, biel 
Seit, bebarf neuer 23еп[феп unb ©eifter; hier nkbt anberS 
als bei uns.

Jrgenbwie fmb fie поф immer bon biefer ,Jrefbeif be= 
гаиУфЬ, bon biefer armfeligen, b'fffbfen, unter епдЩфег 2Iuf= 
fwäjt unb агаМ]'фет £aß gepflegten unb gebegten erften fyrei» 
b«it, bie jie bort unten фг eigen nennen. Sin ben Straßen’ 
eefen bie b£6räi^en Scjeln, auf ber Straße bie besräif(be 
©ргафе: bon affen Seiten füblft bu bicr; pom jübifсфеп (Exxjiá» 
faí umbranbet, bon biefem eigenartigften ©фЫЬ'а! aller IRaf* 

; fen: дГйсШфе Söller tonnten ihre ©ргафе Ьигф Jabríaufenbe 
I ausbauen, berfeinern, bertiefen, bie Juben fámén паф 2000 
I Jahren erft jefjí bagu, eine tótgefagte ©ргафе gu neuem Seben 
; su erweefen. Jn Sßaläftina fprkbt heute bie Sirbenfdjaft, ,bie 
; bor fünf Jahren ö teile tájt поф fein SBort феЬгаДф berftanb,
1 bie ©ргафе фгег Säter. Stern SBortfcijab ber ©ibel mußten 
ineue 23 orte einberieiSt werben: ©leftrigität, ©rpreffto* 

niSntuS, Kautfdjuf, SxaffenKbuß finb im ШфеЬгаффеп un--- 
beíannte Segriffe. SDabei jinb e3 unberänbert bie oribobojen 
Juben JerufaiemS, bie in Saläftina fibbifib, unb bie neuen,

- jungen, „religionsfeinblkben' Juben, bie Ьебгафф [ргефет 
Sie iönnen einanber nicht berfteben unb Wollen e3 gar niegt

Jn Saläftina (Ьоф Wob! nkbt im ©betto bon Jerufalem) 
fab гф guerft Juben, bie anberS, mit megr ДидедтиидетфеД, 
mehr ©infadjbeit, mehr Selbftoerftänbiicbfeit Juben waren 
als in affen anbem Sänbern ber ©rbe. tpier jag icg öuerft ben 
ruhigen jübifcfien Síid, in bem feine Serboffiiät,_lein Stoß, 
feine SSegmut unb аиф fein Seteuern ju finben ift: fo fann 
nur ber [фаиеп, ber bageim ift, ber nimí jeben Slugenbliá an» 
gefфricп ju werben befüregtet, ber ein УфйЬепЬеЗ 5>аф_ g&er 
feinem §aupt Weiß, ber рф frei im felb ft erbauten фаи|'е, im 
felbftgepflanjien ©arten bewegt, ber Ыф mit Stein unb Srot, 
©rträgniffen be§ eigenen SobenS unb eigenen JIciße§, be« 
Wirtet, ber Ыф in einer ©ргафе bewifffommt, bie bie ©ргафе 
feiner Säter unb feiner SlutSäerwanbtcn ift, unb ber in allem: 
im $aufe, im ©arten, im ©ргефеп, in STrbeit, SRecgt unb 
SfTiát b a b e i m ift, in einem Sanbe, beffen ©фоЯеп Ьигф 
unb Ьигф mit ben fonberbarften Smten ЬеЗ 2Леп1'фепде?ф1еф» 
te§, ber ®-ef(f)ie£)te b«3 JubentumS getränft ftnb. Juben mit' 
großer ЗЛеффептйгЬс иагЧф fáwn begegnet; aber Juben 
mit ber Sube Poffenbeter 2Ле^фПф1еД babe im juerft in 
fßaläftina gefeben.

* iI
Sic ßeimat, biefe neue unb Ьоф ungeimíia) alte $eimat, 

ift eng, unbequem, gefäbrluf), fie maa>t Piet Sorgen; aber fie 
, tft eine §eimat Sie paar iaufenbe Jufcen tmter Sierjebw 
miffionen, bie ba§ wiffen, geboren nicht 3U b_en ипдШЛгфеп 
ibreB Stammeg. Jb^ Seben ift mübePoff, aber fie Wiffen, Wofür 
unb wo fie gu leben unb gn fterben babén.

:

OB bie Kolonien blühen ?
Oie Kolonien blüben n^t, benn bie fffatur befleißigt firn , 

beS SlübenS аиф in Saläfiina erft, wenn fie bagu geneigt unb j 
befägigt ift, unb fünimert fiá п’!ф! um bie 23йп?фе ber_be=j 
geiferten 3ioniftcn еигора1]'фег Stabte. Sie Kolonien jmb ; 
feine ffRuftcrwirtfbafíen, benn bie Jüben, tnsbefonbere aber; 
biejenigen, bie als Sanbarbeiter паф Saiäftina gieben, ftnb !

I nur gunt geringften Steile SJlufierwirte, im übrigen aber fleißige,; 
gutmütige Seutc, bie bie Kniffe ber Sanbmirtfcgaft auf eigene 
Koften erlernen muffen, um erft bann, wenn überhaupt, ÜJlufter» 
Wirte gu werben. Sille biefe Seute batten йф früher mit £ite= 
ratur, Söbn9e'^unbe, фапЬе!, SemtSwiffenfcbaft, Kunft= 
gefc£)icf)te unb ber liebe ©ott Weiß Womit поф abgegeben; unter 
Staufenben finbet fim faum einer, bent аиф „ebebem" bie 2anb= 
т1Й?фаф fein Srot gegeben hätte. Jefet fmb fie freiwillig gu 
Säuern geworben unb, WaS mehr ing ©еЫф! fällt, wollen 
fie babéi аиф auSbarren.

Slffe biefe 2cutc Waren in ©uropa Juben: Juben Ьигф 
©фифа! unb ИеЬегдеидипд.. Jcbí ftnb fie babeim. in Salä= 
frina, auf eine anbere SDeife Juben; fmb e? д1с1ф[ст Ьигф 
Seförbetung. SSicíTcicbt faun bc§ nur ein Stimtfube bemerfen. 
Sie ftnb Jubeu. wie tfie etwa gur Jett ffffoftS, unmittelbar псф 
ber г51иф! aus Slegßpten fotebe Waren: fie ftiblen ]Тф als baS 
Soll ber SluSerroäblten.
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Sn einer halben Stimbe bin тф in З^Ф0, ber<-2ibenb 

naht [фоп. Sä gelingt mir, ein unfäglicf) felteneä unb toert-- 
BoIIeä ©etränf gu еггеЦфеп: Grinfnxtfjer, teincä, lalteä Guett» 
toaffer, fein 3‘íteruenreaffer, fonbem еф!е§ Guetttoaffer, bas 
bor meinen Singen in biefer Dafe fprubeit, reo e3 anbere 
Sehenäreürbigfeüen allerbing? toirffidj ntó)t gibt. Smmer^in: 
tut eä reoljí. nadj ben Salgfelbetn ЬеЗ Goten SRceteä. raieber; 
einmal i]3aímcn ju feben, biejte unb üppige Bflangen, Häufet, | 
in benen gutgefütterte Slraher leben. Sä gibt eine ©affe unb | 
fogar ein Kaffeehauä, unb Bor bem Kaffeeíjaufe f©en Slraber | 
Bor bem Sróacijbreít unb хапфеп З'^^еп, in З^Ф0 geljt; 
eä паф |‘ефЗ Щг abenfcä luftig her. lim bie Guette hem™ 
tourbe ein 3eTnenibaffm erbaut, toorin man baä feltene unb 
reerinoITe ©etränf cuffängt; über bem 3etnentbafim rourben 
Seite errichtet, in ben 3e‘ten Bänfe, ba3 ©ange mutet toie ein 
Bergnügungäetabliffement im freien an. Bur eben bergr.ügt 
füp ^ier feiner. Sn einem 3«It ftfct eine Smu auf bet Baut, j 
reie an einem Reinen Sabeotie eine müßige Game fug jux; 
Guelfe f«ht, toeil ipt gerabe nidpiä Beffereä entfällt.

Sie fyrau trägt eutopaifdje Kleiber, gelbe 0фефе, leib» 
farbene (Strümpfe, fdjtoargen SRocf, Blufe. Sie bat feinen 
Hut, in ber Hanb hält fte einen Gonncnfdjitm, mit bem fte 
jerftreut Siguren in ben Sanb geiánet. Bei meinem Eintritt 
fährt fte erregt auf, tnuftert baä Sluio, meinen Begleiter ... 
Sie fieijt auf, tritt auf tmä gu:

„Bon too {tab bve H«uea?"
,2(u§ Geuífáianb, З^и^'Ф • •
„Cg" — unb ihr ©eftót eríjeitert fáj — „idj bin eben» 

Sine еигораЦфе Garne. Sübin. fjür 
ne bübiá anaesoaen. eine anaenebme

fine grau aus Job^
Bon Sáubor 2JIárai.

Scrufrtlem, im September.
ЗФ hielt mit» fünfgeljn SRinuten beim Goten SR-eer cruf 

Enger hielt гф eä nupt аиЗ.
3m Umfrriä bon mehreren Kilometern um beä Gote SReer 

herum reä^ft feine fylora, baä elenbefte $апЬдеюафз юе>.ф1 
mit Sibfcpeu bem Orte auä, ben ЗФ0009 lm Зотае erfc^úf; : 
nur ЬсЗ S а I § , baä Bon ber Sluäbünftung beä SReereä übrig»; 
bleibt, giigert meift auf ben ©efilben, toie ein frifger ’Scpnee»; 
fal in ber fünfgiggrabigen $t^e. 3m ber. brüten Bube falj 
icj feinen. 2Ш kp лпф nadj Úbíauf einer Bierteífíunbe ent»: 
fernen tooiitc, trat auä biefer brüten Bube ein fübif<i;er. 
Slrbeiier, ein „Spalug" in ruffife^em Hembc, mit. Hornbrille 
nni langen Haaren Ijerauä. Sr trug in ber ПапЬ einen 
©hner unb unter bem türm ein SSerfjeug.

Scgalom/ fagte er unb blieb fielen, „feit toann fmb Sie

I :

5*er?"
„Seit fünfje^n HRinuten,* gab jurücf. „Hnb Sie?" 
„Seit jtoei ÜRonaten. SIber über ben Sommer muß {ф 

Esx£>_bifrbleiben.'
Sr fü§rt mi<h in bie Bube, brei Betten, SRo3Rione§e, Sn-=: 

ftnimecte unb noep jreei Simfug^en. Siner ift aus Задг€5/ 
Scüor beiber JRetpte. ©egenfeitige Borftettung.

„2Ba3 treiben Sie ba?" fads au? 2 о b ,5 
Sericgoä Begriffe ift fte fjöbfd) апдег3одеп, eine angenehme 
junge grau. 23a? fte Hier matfit? Sie ift mit 2Rann unb 
ítinb ba. Cb e§ in 5£пФ° S^ben gibt? ÍRein, feine außer 

! itinen. SIu? 2obj eingereanbert? S^/ ö°r brei S«hK^ 2^ 
liebet ©ott, reaS tut man hier ben ganjen lieben Sag, feit 
bret Sehren, in 2>ie I’eufgt:

„Gie Stpenfe," fegt fie mit milfcem H“>hn ^mb beutet auf 
ba? Sepmhauä h^, n>o bie Slrober Scíiaát fpielen, „gepört 
unä. 23it famen alä Shaluggcn, Ьоф hielt e§ mein ÜRann 
auf ber fogialiftiíóen Sieblung nitfit auä, unb unfet ©_elb 

reichte nitpt für ben Slnfcnq eineä ©runbftücfeä." Snergifcj, 
mit einer traurigen Stomif: „23ir fmb feine Sojiatiften, mir 
hatten ein ©efdjäft in Sobg... Senwnb gab unä ben Bat, 
nach S«rüh° 3u fommen, hier gab eä feine Söjenfe unb bier 
leben feine Suben. Seht fmb reir ba, feit brei Sahren. 23ir 
haben fein ©eib, natp 2obj jurütfgufahren, toir muffen h'«» 
bleiben ..."

Spr SIu ge glärtgt buqrig, aufgeregt, fie moniert baä^ Sluio, 
unä: "üRenfdjen auä Suropa, HRenfcpen, fie famen mit bem1 

I Schiffe, langten auf bem Skiffe, haben фге Äieiber, lejen 
1 3eitungen, befuchen einanber, fübren ©efpräche . . . bäten 
Ginge, fönnen iné 2h<saiet geben, fmb unter f«h о 2obj, 
2obg, о öu ©héttő bon 2obg, metche? H«imreeh fepreit псф 
bir hier in S£e^°, im aHerjübifdjjten 2anbe, too. bet Sf?ataft 
fceä Herobeä ftanb, toelcpeä Heimmeh fehnt fié Hier паф 
еиф surüd, 2obs, Sobger „©efebäft", bürgerliche Stellung, 
Straßen, reo man ein neue« Hleib hetum-geigen unb neue 

! gelbe Halbfaiupe Saufen farm ... Шиф baä tw^t Н^тюед,
I ba? Heimreer, паф 2obj.
i „©eben Sie noch nüpt," fagt fie frafiloä, faft heirer. —
I „SRein SRarm ift дГегф jurácf. . . Sine (ёфаСг Äaffee."

Sie ift паре baran, in Gränen аиазиЬгефеп, ihre Sippen 
gittem. SRan'fteht ihr an, baß fte ftch an biefem Samstag 

! Slbcnb febör. aufgepufjt pet, jur Gucie fam, fie batte eben 
’Spleen, bie f iimpcibifcpe' junge grau in S«fricpo, Jefcte fiep mit 
htm 0ormenf<^irrn auf Sie Sani, f^iette für lief), unb Dcc/j^ 
trüben' Hergenä an 2obj, an? Sehen, baä einen biäreeiler. f»

! íréit, biä Ssrkpo binauätreibt, an ipre S’ugenb, bie fie hi« 
in SeriQo .-и oerleben hat, unter агаЬЦфеп Bauern, tagéin 

I iagau?, bie unb 'ba fommt ein 2Iuto mit englifcHm 2gbpä 
■ heranqebrcuft, Staub unb Barfüm bleiben raó ihm jurücf 
unb bann reieber nur 3«1фо, bie Ifamele, bie ülraber, 
biefeä Sehen.

SIBer reir müffen fort, b-enn bie Serpentine ifi gereur.oen, 
eä if: SIbenb, unb iá hab« fein Bertraucn зиг Sanft beä arabi= 
íd'er ^tjcu.ffcuT’3 cy‘” Ti-rrnf fr» -iff Ьгь* 9eГен ciei-

„Ger Sberen Hajeffob befaßt ^ф mit ber SR>««, Sfatifaís auä 
betn Goten SRerre gu gereinnen. 23ir fmb hi«r $iontere, 
resterfneben baä Staffer imb bie Berhältniffe."

Sф erfahre folgenbeä: 2>ie brei jungen Snben leben feit 
gisxi HRonaten am Goten 2Reer, in einem Älirrca, beä fein 
^eáűfÜmbHer Singeborener, gefcpiocige benn rin ©uropäer 
csf bie Bauer berträgt. Gie НФ« Ф fmtftani, beträgt glericH» 
taäßig 50 ©tab bei Gag, 30 bei $аф1; biefe НФС milbert 
fein Rkit men bau nt, feine hanbbreitc grüne fyl&be. Grinfreaffer 
»mb Sfftn bringt^ ein Siamel ЕдВф Oon 10 Kilometer Srrt», 
fecnsng. Bie falgtge, hei he Suft fwt bie Haut ber Bebau eml= 
©erien gegerbt fie geigen ipre Slrme, fie ftnb öotl Don 2Iuä» 
fölSgea unb bie Heut ift bort, Ьтйфгд, tore ba§ pergament 
Shoe Sugen fnb rot, entgfmbet unb trie fig. Spt Hal3 unb, 
©cameз Ф üűn b« ámenben, falgigen Buäbünftung tounb; 
baj fie überbitä сиф fiebern, toeil fee malariafranf fmb, oer» 
Seht fuh hi« 0011 Seit gtoei Bconcrten le&en fie hier.
23оЗ |иф«п fie?

Bte Hntreort fH ehtfаф. ..
„Kalifáig- toerben x eine fy^brü erbauen, fobaib 

®db ba ift"
„Serben Sie Arbeiter firrben. bie geneigt ftnb, hier gu

leben?"
„ülrbeiter? Gaä n^t. Kein Slrbeiter toürbe eä hi«r cm3» 

pcíten, toie Ь°Ф ber Sohn аиф toäre. 2Cber Shaluggen finbet 
man, foniel man toiü ..."

5Ф toriß genug, lüfte ben %rut gmn 21&1'ф'.еЬ; iá iann 
! ei niát länger au-h^en, bie fünfgehn SRinirten fmb mit.; 
' 2Reme P«hm Bor her Bube unb toinfen mit iprtn'
: gegerbten, tounben Hänben bem Sluto паф. ЗФ i«h« поф,! 
! reie fie jup mit ihren S^fimmenten auf ben 23eg gum Goten 
j 2R:er тсфеп. Saä fmb fte? Gie primitioen Heiben einer 
j neuen Sanbncpme? Gie SBeftgoten gegen mit Stiffen auä, um 
! йф ein Ве:ф gu «rohem, ber ЗадгеЬег Softer 'mit fcgtoieligcr! 
' Heut unb Kalifáig. !

I

golgt ber Sokban. ЗФ шафе bie Ве1апп1|'фаН ber 
дг.есрНфгп _SfImiIie, bon ber tó auä ben 0фйЬепшдеп 

j früherer Befuáer fфon mußte, bereunbere bie auägeftopfien 
: Hpönen imb Smofaíe, bie baä дтлсфПФе S'amüimpaupt 

mengeiä beijerer Sefchöftigung naáíá im 23eibenge&йfф beä 
Sorban erlegt hat, írinfe fÍRüncpnetbröu in'einer Sírophütíe, 
Ь-aé ffamilienpaupt fpteíí gu meiner Spoe auf bem ©ranrnio», 

: Boon bie дггефП'фе iRationarhpnme unb toiü mir in Reinen! 
I 3опГегПгп S°"bantoaner enfefimieren, baä bier аи!Ьепй?ф j 
I unb ein frommeä ®>е|'феп1 für bie Gopeimgebíiebenen ift.' S4 j 
I ft?e am Ufer beá S^boná in biefer Hüüe unb гаифе] 
i S'^^uetten. !

— и

fáén Shcuffeurä. S<i, gnöbige Sr<rl:» f° ift -a-’ 2-:'er,, ciei- 
teirii.-t frrmr.en Sic einmal поф ncá Sobg.

Sep lap паф leben 2Renfфел einem 'Hub fo пафйагсеп.
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'Kaufmann fefet fug bor feilt berfdrürdt feine Sinne auf
ber S3 ruft, rtidfr mit bem Jip'bfe. 3d fügte feinen Slid in 
meinem Süden, ben fatten, fingen, überlegenen Síid- Sau* 
rcelnb gege idj hinaus Ln fcen Sonnenideiit.

■-Santoffeln §erum, entfernt ficf); auf' einen • Stugenblicf, bringt 
irtaffee. "-£cnn f^Ikst er bie ©ittcrtür.

. Hír fmb cttein. Gr tritt зпг Skmb, he5t einen Seppith, 
gkbt bie 0cfiublabe be3 S3anbfdrGide§ heraus unb legt-mir 
fe^'e^unfceri, adiíniiberí Qaíjte alie'orienialifdje Stoffe-Der, 
Srofate, mit Srillanien belegte Sättel, mit ■ pnibenem-©rrff, 
fag^ier= unb ndmbergierie fSbamcäg-ener klingen, municr-- 
bare, wie Silber glängenbc .pljönijigdé Safin, auä ©otb ge* 
flbcgiene ©elbbörfcn, Zanägtaä, einen -grie^if^én SKtb-elcpf 
aus Stange'. 7 ." Gr gebt fa-tffie auf. tmo aö im. 3iftnrer,--bie 
Seppidc fangen bat- ©ermifd .feiner Stritte. auf,! einer 
.Sdvublabe; entnimmt er аВецик-фе Srofdjen, er öffnet eine 
Gifehfifte boll nád:er Gbelfteine, Smaragb, '9hi6m, Serien.

: 3d beziehe ben Sliem,-eiiixiS' fo SluftegenbeS Ijcbe icg r.rci 
nie gefehen. 3d habe eine SQjnung Dom 23ert biefer ©egen* 
fxänbe, öom Grlöä btefeg platingefdmüdten grieegif-egen iftferbe» 
Topfe? tonnte man fünfmal bie ‘Seit umreifen ...

Gr [egt ft cf), giegt feine fjüg« unter bie ftnie, reicgiiuir 
ben Staffed

„Ca vous interese;??" fragt er in bemfefben imperänSer* 
ten Sone.

Gr föoítet nient, pi ebi mldj ernft un. SBisíct mir türíifde 
.Rigareíten an, mir fdroeigen. Gr hat mir: bie-Schäfte béé 
Sbariur- borgelegí, gier in biefer eíenben Suté, in ©elö unang*

I briidbarc Segäfte. é?ci frage пае) ben greifen: bie ffiíinge 
; tone jmeibunberi Ißfunb. Sie Stofde taufenb. 2er Sfcrbc-- 
foaf breitaufenb. Gr bergient feine LPiene, lagt ■ niefjt, bafj 
ctmaS bittig ober teuer fei; and kg fege fein -Sort, iä) fenne 
midj in ben Steifen aus unb meiß, baß man in Sonbon bop* 
pcfteS ©elb für аЕсЗ befommen fönnie. Son Staffer unb 
fjranc fagt er fein Hoti; braugen auf ben ©affen tobt bie 
fgrifdje 3nHation, bmr pintér ber Gifeníür bőrt bad Stanbaí 
auf Sgrien auf, gier-geigt er feine Schäfte unD beftimmt bie 
Strife in ©ofb.

„Unb bie ©egen.fl önbe braugen, im erften Зтппег?" frag:

Gr Kdjeit, gebt feine ^änbe unb läßt fie mit einer. hüb= 
fegen ©efie fallen.

„2ШеЗ‘ für bunberl Siafier, toenn 2u’S иШрг/фегг ..."
... Gr üerbeugt fug lief, wägtenb kg. gehe, natürlich offne 

elmar- gefauft ,ju babén, id) pabe if>m freimütiq gejagt, id fei 
arm. Gr fperct hinter mir bie ©hierfür ber Sdjaftammer gu, 
greift ben Sorhang barer, begleitet mid) gier Süt. Stauben 
auf bet .Sí cage [ebe id ben. gjug in bie 3mi<he> ber atabifcúe

*
■ Só Pergeljen bie Slagé tn Seirut 3d marté auf bie Gr= 

laubitis,) naag-ЭакаЗСиЗ gu fahren. -Sie geir bröngt, кad 
Pier Sagen fährt'meüt'-^cgiff, bann.miig id fort..; Slug id) 
eä?7 ... Sonnte man r.idjt ’ Epet; bleiben?'..^fft cs nidjt 
alle'S einä? ... 3d faáré mit bém Suíó na<h Saalbef, fqaue 
mir jenen tounberbaren Saaltempel an, für ben i<g cüe 2Inib 
quiíöíen SÍeggpten^ h:^3e^en mürbe; bad Sluio führt mid auf 
ben Si&anon, auf bie Sdj'neeberge, hinunter in§ 2al, ober nach 
Sajadi, ein Sfbenb in ber SiHa. befreunbeter Sarifer rnit ber | 
fgrifegen haute volée — ber SJtann ift bofcenftan&ig, ein Por= i 
n eg mer St) riet, im Stutofduppen' ein ^ifpano'Suipa,'. baüor ! 
liegt' ein Äantel, ber '§aui$iii lieg ftch-im ©arten einen! 
eigenen Srunnen bohren, mad gier ber größte Sugud ift, unb i 
i^ fiabc eine feg made Sorfteüung Pöm £uju§, in bem bie §em 
ren be§ Slorgenlaubeä leben, heute nod Ie6en.

2a§ Sanb ift időn, reid, fauber, bie Satur fegnete feine 
Grbe mit alien <£-iiägen unb ÍReijen: bie Sienfden füfiren 
Strieg. .^mifdcn Seiru: unb Scalbet biegt ber iSeg ab; not 
gwei biügenben ©arten . fielen Trahtgaun, frangöfifde Sa= 
trouille, Sanfs. Sf&er hinter bem Srchtgaune gieht unter fiar= 
!er milttärifcger Sebedung eine Podbepadte Haramane, bie be
rühmte 2ama6gcner ftatamanc, gmei Sugcnb Kamele im 
©änfemarfd),. baneben gcrlumpte fprifd/e Säuern; fic geben, 
bie ©Iüdlichen, r.ad 2ama3fuS, bon bort meiter nad) Sergen, 
fübren. Stoffe, Seihe, Softbarfeiten mit ... Gä berichten 
bereite Gifenbagngüge unb 2iuio3, aber bie Saufleutc Don 
SamaöiuS f<hiden ibte Staren heute nod mit ber Saramane 
паф Seirui, nad Serpen unb Stefopotamien, in3 2al be§ 
SligriS unb fccS ©ubgeoi. gd ermähne bieg einem frangöpfthen 
fyliegeroffigier in Stafcd). Gr ladt „2a3 Sarabiei?" fragt 
er. „Seit einer guten gíng-StafdLne ftáji Stunden in ber 
Sufilinie . . ."

3mifdtn Seirui unb bem SnrabicS Hegen in ben Sergen, 
un'er gelfen,_mit gieid mobernen ©emehren in ber öanb, bie 
©fdebei-Srufen. Sie im Seben iomme id mehr зшп Sigri« 
unb gum Gupbrat. 2er Hotelier, bem id eine« 2Ibcnb-3 mein 
Setb Hage,_ per,t mid mirbugt an. „3d berfiege Sie nicht",

' fagt er migmuiig. „Tuai motten erie bort? 6= ai&t fein an* 
fiäubigeg ßoiel ist gangen Sara bieg

id-

£ S t
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wirren Sröume ein, bie Seben Reißen . . . Unb aus Sagbabj 
füíjrt bie 23cf)n ncdj 27i о f f u I,'über fKefopotamieit. SaS| 
©ange ifi fo nabe, ein gmei Sage nur mit bcr ©ijcnbabn, fo \ 
banbgreifná — SagDab, Wann főmmé iá mieber einmat пащ 
Sagbab bírt?

3wifáen SamaSfuS unb Sagbab belint fid) bie SSüfte 
; unb ein geffengebirge. gn biefem ©eBirge leben 120 000! 
I STienféjen, Die SfáebebSrujen. ©ute Staát, kufcnbúr.beine! 
?icc>t, iá főmmé wbb( nie naá Sagbáfc bin.

gdjaPammer Eprien.
Son Sánboc 2)2áraL

Seiner, im ganuat.
2íu3 SiBertrg moEfe iá ben 23eg паф Seirut ín Serien 

im Síuío . 3urüdlegen, Ьоф fanb fid) £cin Síuto ba*u bereit 
Sie Sou:« liegt gwar außerhalb bei SDrufengone, _aber поф 
immer, nabe genug, um einen Saumfmuß au§_ brufifáen ©e= 
wehren 3U • ermögliáenr Ser SaucnjdjuB trifft. einmal Das 
Üfütfl, einmal ben ©bauffeur, einmal ben. gabrgaff. З^0^’ 
fáifberte ber .(Eigentümer bes SlutopcifS in §aifa, — fefber. 
em fbrifdjer Säu6er, ber mit bem geé cuf ß°pfe uu^ 
mit einem grofjen Äreug am §aÍ3 aus SkmaSfuS' entflohen 
mar, fein gangeS Sermögen bis auf feine grau mitgenommen 
batte, (Damit femanb bort aufpafci, fagte er unb gminferte), 
_ mit großer SRebegeroanbtljeit fämtlidje ©reuet beS ©rufen 
frtegeS. bre mir beoorftünben, fottte id) ben Sruíen in bie: 
S>änbe .failen. Sooieí iá) midj erinnern Eann, waren ab*’ 
gefcbnittene Obren unb um ben фаГё gewunbene Sänne baS 
SJtinimum, womit bie ©rufen ibr SRaáegelüft Befriebigten. 
Sfbgereánet bie Sb-oniafie be§ ÜJiorgenlänberg blieb als £at= 
fad>e fooiel übrig, baß er fein 2tuto gab, тоЬигф er um ein 
gutes ©efdjöft fam. 23enn aber ein Sqrier bie fiunbfcbatt, 
taufen läfit, ift in ©amasfus roirflid) etwas loS. Somit be*' 
ftieg id) in gaffa ein а1(егЗ[фгсафе§ Scbiff, „©bili'_ genannt,; 
unö fegelte über bas SJieer паф Semit Sie Stufen b^ben j 
feine Sdjiffe.

*
9Iber Seimi erreiche iá Ьоф, obwobt mein iofifarBener 

urtgarifdjer Dteiiepaß Bon frangöiifáen.unb arcóifáen ©rettv ; 
gelehrten Biel berumgebrebi unb bas Born Sarifer 2Iußen* I 
minifterium. mit fnaBper Slot erfämpfte ©inreifeBifum naá 
Sprien groeimal genau unterfudjt wirb, ebe man ihn ab* 
ftempeli. ©3 ift ein großes, eifenbeíálageneS Sor, bcS.Sor 
beS Seiruter §afer.s, Spriens, beä gangen ипепЬПфеп 
EJlorgertíanbeS ,. . gá. burámig eS. gebe burm bie .'Stabt,. 
Straßenfot. unb ©ott fei Sanf, naá bem manieooil beqarr* 
lieben SonnenTmein Bon Stegppten unb Saläjtina íebe iá • 
епЬПф ein paar.riáíige SBotfen am Fimmel, auf ben j 
Straßen icrafrmageir, ftangöjifdje Sotbaten, muberne
Sauten — unb boá ift bas ©ange anbers als bie öäfen 
HegppienS. ober bie arcbifqen Stabte Sj3aIäftincS, trgenöwie 
ift eS bcS, was Bon jeber als „SJiorgeitianb' in mir lebte, waS; 
im bie gange. 3eii erfetjnte unb fu^te,— baS.giöiiifiertc, oer- 
fümmerte, uralte Seirut bter cm Sibanon, bas ift fámt edjteS, 
toirffiáeS SJlorgentcnb. •

S3as anberS ift Seirut etls bie 23oqla&t beS großen, noá= 
mutigen, maáíigen Samasfus,- ber Stabt, bie iá erreichen 
Witt unb bie man engebtiá niát betreten barf, weil fie tm 
frangöfifáen ÜTcinifterium bergeií pintér Sáío§ unb Stieget 
£>ewarnt Wirb? 23a« ift Diefes Seirut cm Stbanon, Bor ben 
Sácfefammexn SSabpIonS unb ÜUefopotamienS, Wogin führen 
feine SBeg-e? gá bm im SSarenbaus ber Síultur ber 2Jlenfá= 
beit, in biefem fonnigen Safer Sprien, wo ©öfter, Sfüniie, 
íaeligbnen unb große 2JienfábeiispIcne erfonnen unb Bet
rau ft unb gabrbunberfe binburdg naá Oft unü 23eft weiter-1 
beförbert würben. 23aS gebt fe^t hier Bor, in bieiem unter* 
nepmungStuftigen Sanbe, in biefem Sanbe fübifáer Serfunft, 
wo Salomo Der SBeife feine 3ebern gum Sempeßau befieEte 
unb _gum Saufóe einen unruhigen ©eift hier gurücfließ, einen!

I überfprubelnben, ipbetnben, erfinberifáen, ungufriebenen 
. ©eift? 22ie weit finb biefe ЯгаЬег bon Sprien gaben, wtc 
. Weit finb biefe guben Don Sprien Ülraber? SSieöiel oefommr 
: man hier bereits Bom Often, вот gereufáboffen unb rubigen, 
í вот berfpiellen unb weifen, berfámenberifáen цвЬ fanari*
I fáén Orient gu feben?

gó gable fünfnunbert Siaffer cn 3°HscbüSr. (Siát ciel 
©elb, öieEeióí brei Soíar.) gá' fíebe b’-er int Sore beS 32-= 
cmteS.

, .. So öffne biá benn, Sefam.

a
Sor Seirut im feafen [heben bte; frangöftfáe S?riegsfáifle 

mit ícngröbrigen Sbanonen in fáöner groníaufftettung ber 
Stab} gegenüber Sorrfí bietet bie Suáí bas übíiáe Silc. 
Sárién unö farbige SootSieuíe Urib am liier eine morgen* 
lanbiíáe Stabt im leidben SFtorgennebel Sie íjáuíei fuic’ 
mit Säulen peid)mü<ft unb in brei 2oggien gegiiebert gíeiá 
ben .Raufern in Ser.ebig. gá bin íá°n' biefeá motgeniänbi* 
fáén Sbenters etwas műbe geworben. So wir £>aifa, gaffa, 
fo Üiletanbrien, — hier aber flogen gewaltige Sdfneebcrge 
ihren Sopf in ben betlblauen Fimmel.. Unten am Ufer far* 
bige Säufer ba8 ÜJfeei. Satmen, atteS in ben miiben ÜlquarcEU 
färben ber Sropengegenb. 2ü>er hinter ber Sanbíáaft bas &e* 
fánette, bobeitSBoffe ©ebirge mit grünen gleden an ber Seite, 
mit einigem Sánee cm ©ißfei: es ift bas „@ranb Eiben', 
ber Libanon, ber ewige Sibanon; bie arünen gleden auf feinem 
ЯЬЬапд finb SBälber, 3 e Ь e r n. w 51 b er, bie 3Jbcm ^ 
2ihanonä,

I Зсоф ift es früh, tá be'be feine Suft, au Sanb gu .geben,
I bie- SoofSleute fál<a3en einen .^öü.enläxm um . baS Sáiff 
j Serum; iá Utje auf einer Sanf an Sorb, Bor mir eine große
■ 2-anbfarie, bie iá betocáte. gá beginne miá für biefe 2anc*; 
faxte gu intereffieren. ©ines ÉlaátS ift mir etwas nagege* 
treten, etwa-s. was bis bapin unbeimíiá weit meinem 2eben 
entfernt nmr. ©ineS ScátS ifi etwas benbgreifíió geworben, 
was früher bunfle Sebnfuát war, eine alte, ur.&euíliáe Sor* 
fieEung:. iá biot im Sore Ьез ÓftenS, bes eóien ЗЛогдеп* 
íanbeS, ЬсЬе nur bie §anb Ьагиф aitsgufireden. Sie 2anb* 
farié ^wááft, ja, iá bin. bis über ben §aÍ3 brir.nen in ber 
SogeíperfpefiiBe: ber paímengéfámüdte fáneeice ©lang вог

■ mir ift S e i r u t; ein wenig weiter, bunber'gwangig Udometer 
entfernt, mit einem guten riüuto in gwer Sfunben erreid/ber, 
bie croge, .elegante, maátige Siabt fceS Oftens Sa m a S f u §; 
aus S-amaSfuS aber gept fáon ber 23eg bireft naá Sagba b, 
пащ bem Sagbab beS ЗЛагфепЗ — alter Sáwinbíer, SouglcS 
gairbanfs, wie war’s, wenn im beine Suliffen einmal mit

, ber SBiiíUáfeit oergleiáen woEte? — unb iá meiTe aufgc* 
regt mit einem Síeiftüí bie Kilometer cuf ber 2cnbfarte ab .. 
Sa gteiá hinter Sagbab — ©ott wie nape — beginnt fáon

baEo,

; Sage in Seirnt gá fireifc in ber Stabt, auf feen eien* i 
I ben ©aßen umher, gá wiE weiter, muß weiter, um {eben ; 
I Sreis werbe iá morgen, fpäteftens übermotger: in SamaefuS > 
I fein; id) ícpiage miá mit bem engíifáen Uonfutaí, mit fron*;
■ gcfifdjon Sebőrben herum, ©in £eißbunger, ein unftiEbarei 
: Surft bat fid) meiner bier bemSátigl, ber Surft пащ bem ШЬи’> 

genlanbe .... ©ntóüEe biá, bu ©ebeimniSBoffeS. 2aß míg Dir; 
naperícmmen, öu ÍRubeBoEes, Seiges, Sámu§iges. §iur cinen i 
Srobfen в on ber Scrfofe, bie hier bie Húgén ber SEenfáen fo 
woEüfiia glcr.gen magi! gá taffe' mid;' geben, ocrgeffe cE< 
europaifáen SorüátSmaßregeln, fpeife in crobifáen 23irtS* 
SSuietn, rcfiere miá beim arabifdjen Sarbier, trinfe meinen 
ícaffee im arcbifáen SíaffeebauS. greiliá fmb Diefe Eoície 
fáon gum. ©roßteil Bon áetn; SufaBeí, bem Scrifcr STcöbei* 
főnig eingeriáiei, Unb untéi ben © often torát häufig isep-

Serfien, Das gebeimniSBoEc, ewig un&efamite, 
ipr Sraumbeuter in 3U£íertütenbüíen, iá reiáe euá e’-rri 

[ Seutung meine . famíliáén wieberíeprcn&en, cerwideííen, ‘
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fran5Őfif<ge @ef<55fi2-ag<nt int SJlcIon^at auf. Sfter es gi£t fa^ríu unb in ben 'Spanier ©efcrjáfteu bi8_ .3итДсЬегЬгив j
Б;ег bóá etwas, etwas... hparifer {Jetten berrauft werben. fin Ьсг ©г.Ц'е ein Saácr unDj

— über fftrifráe fyrifeur beugt fidj über mub mtb fragt: cin Erämer. Stuf bem'Srpttoif ffcebt öa-S SAntu^teaffec'ini
„фабеп Sie Eobfirámerjen, £ert? Urlauben Sie mir, baß idj ^tfüfjen, bie fyenfier ber.'baufälligen ráauf et 'fmb mit (5ifern;
Sie futiere.“ gittern gefchüßt. '2ßet 6«r ift’tö menißftenä rngig. Bieber

Sich habe wirííirá Sbojjff^merjen, Iaffe mich bon igm furic« cin ©efráőfí, inj bleibe fiebert, fenn mich eines £5фе1пЗ nicht ■'
ren. Sr macht es io: er furát ein ..©Ifenbeinjtö&ráen heraus, . er »e^ten: baü £>anS ifi einjl&fig, bie Stauern BrodEelnfeB fie:
am Stabilen fmb brei ft) ins ige Slfeubeintugeln neben« Syeniten fmb’ blirib, in einem Sßarierttfenfier 'gar- ber Sigtniümet:
einanbet befefiigt ©eiinbe, mich lawn anrühtenb, beginnt er jbei alte 'Sledjleller' auSgefteät, et fälbffc fi^f in bet Zuie ber'
mir mit biefen brei Engeln Stirn unb Srálafe ju fteeu*«Itt. Sube. Unb über ber. fdjmuijiriefenben ©faStüre hangt in fran«;
Sie fiinfen Eügeídjen roßen an meiner Stirn, anfangs genj göfifcfjer unb orabifráer Sdjrift be? SchUb i . »Antiquités". j
Teidg-t, bann beginnen fie f rá to e r e r ju werben, rühren immer 
fdjwerer, immer fmjienbet bie Sternen oonStimunDScnwie an.
S3 ift, als maffierten mich brei feine, falte ginger, nur ifi es

й'В&й&Ш* fcSSt ““3- »©•«<***»*Rf derá p“is ^**■* *• i«b b* »ub«t №mi Ы. 8W. яда KÄtÄÄ fts*: SS
er jlijt im Samasjener S-eibencafían bor bem baufättigen 
£aufe. Sr fent mein SSdjefn, ba? unwilitürlidje, etwas Per« 
äcbtlithe Säbeln, fleht langfam auf. Sr .fragt nichts, mißt 
minj mit einem StJlicf, etwa? wie ein SSdkin bufrát auch über 
fein ©cfkilt. er wenbet ben Softf ab.

„Sireten Sie ein“, fagt er auf franaöfifcb- 
Sc gebt borán, ia) folge ihm tufiloS; baé. iiofal ift finfier, 

alles Hebt bor Sdjinub, an ben Bűnben bic febmierige Bare, 
fj^ßuigifdje Seaf-'П, Samasgener Síingen, einige alle, mit bf3crl= 
■mutier belegte SJlöbeljiücfe. Sknig interenant, banale 2otai= 
ware, gum ©regiéit geföífrát unb wertlos. Sr empfiehlt nicgtS, 
geigt nichts bet. bat bie Sinne auf ber Stuft öcrfráránít, ftcíjt 
űná) in ber STdite be§ nichtigen Simmers, Iäfct mich unter ben 
©egenftänben berumgeben.

„Stein,“ fege idj nadj fünf SKinuten. „?U4t3 fjníerefíanícá.

I

*
ísrá weiß n:d>i. Warum irá jfcben bleibe, ich Icdjie tor 3ter= 

ft ofträt unb S^tflreutbeit; einen SIugenMicf fällt mir Selig
!

3f<3j weiß, ba3 ©an.je ift nichts als cin Scf/Winbel berÜIutofuc« 
I geftion, aber ein guter, ein Wobíiuenber Sráwinöel. Biríliá 

Wirb mir ber Stopf leiefjter . . . Scnabe, baß bie Seance fájón 
aus ift- £er Bann ift fertig, lächelt mit einigem Sióig, 
Toilä. ■

5<д Восс noch nie ein fo raffiniertes SB-erlgeug gefehen, irá 
frage ihn, Wo er eS ber bat. „2Iu3 Seheran" — faat er einfach- 
— „5?n Werften ift e§ im attgemeinen ©ebraueg. ©3 in ba3 
perfifráe Slfpirin . . — fügt er Iccbelnb bingu.

iperfien ... ja freilich, e3 liegt gieten f)i<w. uará rerátö.

Sage in -Beirut. Sie Siabt bat еПеЗ unb nicbiS. 25enn
iá mtrá über etwas befráwere, miá mit etwa?, mit Sräbern,
Safaren, SpeifeqaHen, arabifäen Eaffcebäuiern unjufriefcen 
geige — immer ift bic 2In!morf eine Sfanboemegung: „bjn Sa- 

j ma?fu3 Baben Sie aieS.“ Sie Stabt ift nerpäi, -überfüllt. Stic
‘ feH.a■ er tóit sur §infe:Wanb, 3iei,t eine« fd;:mi*igen S5orbang

I ‘SLSÄ.itÄ'Ä™ »S«“IS; «K«. SÄS S'tÄ1' ftI fér ijSiaíaíe, eine SJienge Sciottcn oom ÜJiontmartre. Coloniale H “ 5 Lb C Z
! Glegans auf ben Strafen. Cffi3iere mit íőunbepeiííráe. Se« faaVS'lrifl1
! fannte öomSrátffe. non ber Seit bet Ueberfobrt naá) UIercn= * “ J1 ‘ ' 1..3 . ) _ , _.
i brien; eine? Sages enibeefe ich öen ©erftner ber iwtabi, wo ^as 31шгг;ег ift geräumiger, 1ф bleibe neben. -fEne ©m=

bie fSeiruter Spezialität eine Sírt fiebrigen §oniggebccf3. cer, J^tung ift ein turuWeS Sota, an ben Bauten Sepöicbe: 
fauft wirb Safarbfftiei, 'Serie, írámieriqeS, íráleáte? ©elb. oie w3on|tcn onenlaliiajen Sepfttaje, bie Pon Seppimwebcm

' üluf Der Strase bfi^t mitunter ein fchtäfrig glängenbes cra= f £<er|;cn je eriomien würben, rieteugtoge tarbige Reifer, an
i>cn Ban Den, auf bem TjuBboten, aut c:m Sofa. „З'ецшеп 
Sie ^Ia§/ fagt bet fyknn, gr gebt gi.caufqlc« in feinen

tübieu.“

bifcbeS 2Iugenüaar auf.
gn einer Scebengaife Schweigen,- halboerfallenc Scuter. 

■fjrá bog oon ber beríebrSreirácn Strase hier ein, non einer 
SchlagaDer ber Stabt, Wo bie Straßenbahn fährt, SlutoS über«
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nifcfjet SßcfoS gegen ÍRorbamerifa 'aufgcT)cijtcu 3ciiuug i'A 3U 
bebtcucit. STjm mar cg gícid)giiítig, baji biefeS Volf burA 
feilten SRcidjtum, burA feine grojjc 3aí)í, buti) fein ©lücf baS 
bisherige Verhältnis gtoifdjeit beit Vollem gerftőrtc littb ba« 
mit blc ©enbung'ber anbctcti SQSffer cntmertetc, gícid)QÍiítig, 
bab cS bag fiegrcidjc Volf luar, otjuc gerümpft 311 íjaben, ba-S 
rcid)c 23otí, of)ttc ba§ ©Icttb gelaunt ju buben, bab c3 an 
SJüffcIn uitb ©aöanncn: bag ißatcnt fief) betbiente, bag atibcre 
auSermählte Völfer auf blutigen ©djfaAtfcíbetn unb [Ruinen 
bou ÄaiferreiAen 'gemonnen fabelt. SERoife batte für biefe 
©djifanen nichts übrig. 23a8 itju bemegte, mären ЗЬесп bc3 
Sßropr^eten, unter anbetem bic ©idjcrflcit 311111 Scifptct — bic 
er bei feiner anberen Siatioit, iiid)t bei tporlugal ober VoSuieu 
fjatte — bab niemals ein SDteffiaS in beit Vereinigten (Staaten 
jur 2Mt fommett merbc. ©r mar bon jenem VebürfniS, in 
©Anmljungcn аиЗзиЬгсАеп, ergriffen, baS bic Sfiropljeteit gegen 
bie unfruchtbaren grauen unb ßänber bemegte. ©t fAIkf 
meuig. ©t berbraAte feine 92aAtbamit, an biefem Volf bon 
92clu big Sog SingelcS bie grófjai ©Aaufpiclc ber litt« 
gcrcAtigfcit ber 2ffieu 2Mt au3gnproBicixu. ©ine Sfourncc, 
bic alle großen ©djaufpiclcr untfafjtc: eines 5R0d;13 3. 2). mar 
eS ber Stob bcS (SofraicS in ©Ijicüßcv ©r mar barüber entfett. 
Stau faun fiA feine Votfteiluug inaAeit, ma§ aus ber fcimit« 
feen Sebre, bie bic ÜRenfdjen bor ©brifti erhalten haben, am 
®2id)tgau=©cc mürbe. ®ic 9lcgcr erhöhten um зсЬи ©cuts ben 

reis für baS ©AuhmiAfen für alle bic Seufc, bie rangingen, 
um bic Vergiftung зи fejjen. 3ehn ©ombopS galoppierten bot 
bent fjorb, in meldjcm ber £>tif3ptofeffor, ©ogent ber ©hcmic 
an ber llnibcrfttät fUíiAigatt, beit bon ihrem fReftor bärge« 
botciicn ©djicrtingSbcAec bradjtc;- baS зтешпЬзтап^дйе 
Sicfcrbcregimcnt bilbcte bei feiner tßarabe in ber 'jmciimb» 
gmangigften Sirmorhftrafjc mit jeber feiner Jlompanien einen 
groben SuAftabcH, bic 3itfammcn beit ©ah ergaben: Sokrn- 
tos-Dies, ©ofrateS ftirbi. ©in trofttofer Stag, cS fAueite. ®i* 
SiAtreftamen, tneldje bic ciitsclncn VhQicn ber .©anbfung: 
right to dead; left leg taken; right knee out of life 
enfünbigten, braugen burA ben ©d)itce mie gli'Aenbe ©ifen. 
®er fatfAe gricAifAe ©ül ber öffcntfidjcii ©ebäube, auA .bcS 

. ©efangniffcg, mirftc nod) mie- eine Sctomiug ber allgemeinen 
Rendjelei. ®ic noA unbcfAricbeiien phonographtfAen flatten 
- biefe iJKaüen, beren gebleit feinergeit bcmirfte, bafj man 

ft A an Xenophon unb tpiaio hatten muhte — mürben mit 
Uugebulb gcljaubhabt, meií ©ofrateS зи leifc fpraA- ©ofrateS 
fpraA etluaS burA bie 92afe. llnb maS folt. man erft Don 
©ofrateS’ Süliig fagen, einem 21изид aus grün uitb meifc 
üertifal geftreiftem ©toff... Heart attacked, Assistant 
Professor Robinson said Socrates last minute is 
come;.. fDioife mar faum cingcfdjtafcit, als An baS Vfeifett 
einer Sofomotibe auf bem Oftbabuhof útit einem Stud auf« 
fahren lieg: alte ©dnffSitrenen im £>afeit bon 9!em 2)orf Beut« 
ten auf ciitmai, um beit Sieb bcS ©ofrateS 31t berliniben . •.

23ered>tigtc Ucbccfehuiig bon ©ftaim jJrifA-

V
iUcsaitber Sparet

§ejld)i eines £üubes
©eftetu abenb fiel mir im S>albfd)laf baS ©e[id)t eines 

fiiubeS ein, im VofporuS, au SDeef eines ©djiffcS, auf ber 
fyahtt' itad> ber erften S3ud)t beS @А)тагзсп HicctcS. ©s ifi 
baS fdjüttfte ©cfid)t, bas mir int ©cbädjtuls haften blieb; 
bicfleidit itid)t bas fAönfte, bas id) fah, aber baS fcfiönftc, an 
bag id) mich erinnere. 2Bie fommt es, ba§ bie ©djönheit 
immer traurig ift, menn fic ein menfchltAcS ©cfiAt burch* 
Icudjtet? S>a3 ilinb fafj auf einem Slanbünbel, nvag acht ober 
neun ^aljre dt gemefen feilt. Satte ßlbramie .&aut, deine 
(pänbe unb nnefte fjüfje. ©S fájj in Siimpen unb feine Vtiefe 
gfitten mit fAmcrjbotl trohigem unb fdjeuem ©tóig, faft 
hoheitSbott über ÜRcufAen unb ©inge fjmmeg, ein SSItef, bet 
uo-d) baS Önuerfte eines ©mpfinbenS in bie SBclt ftrahtte, 
beffen 2Бигзс1п fid) boti ben erften primiüben 3toeifein beS 
Sebeiig nährten — bas mar nidjt baS friebliAc unb literarifd) 
abgeflärtc ©lohen ber Síiére unb and) mcnídjíiA mat cS nidji. 
meil ihm baS Semuhtfein fehlte — és mar, als felje bic 92atur 
burA smei buiifet fAintmernbe, ^errli-d;e Singen, mit jenem 
bcängftigtcu 3meifcl, mit bem fie burd) mcHfAüdje Singen in 
bie ®е!В fieht. mttnutenlang Oetrndjtete ich "bas SÍ inb, bas ju 

.feinem bet ©djiffSpajfagiete gehörte; ;es meinte nicht uitb 
bettelte ntd>t; es reifte itgcnbmohin, einige ©tunbcit bon 
©tambul entfernt; «bet biefe tiefe unb hochmütige Vetjmeif« 
hing, biefe erhabene unb bcrfAüdjterie Vornehmheit eines 
liitinfAIidjcn SfiefenS, biefeS miibe jjfmsou tu ben Singen, biefe 
SBchmut unb biefe jungfräuliAe, grimmige Sluftehnung im 
©eh«u löerbc id> mohi nie bergejfcit. ©tu ift [either ber« 
gattgeu unb nod) Immer fcljc iA ЗШьсАси baS Siitb. 3d) 
fonitte nur crfd)iitcrt bor iljm ftcheu, nmében tonnte id) es 
iitdjt, cine Sírt Vcfangcuhcit hidi mi A 3urüd; Id) marf ihm 
eine SRünge hin; Iaiigfam, faft ftnnenb beugte eS ftA unb hielt 
bie 312йпзе mit einer uucublid) bornehmen, gletdjgültigeu unb 
tehénben ©kfte in ber Pianb, giciAfam fmnS, gar nid)t mie 
©clb, eljer' mie cinbit ©egetiftanb, ctmaS, mag mau fo gut 
аиф. megmerfeu fomite. ©s baufte niAt, lieh ben buitfd 
glängenbcn SMicf eine ©efunbe lang auf mir ruhen unb fiarrte 
metier <ruf bic ßcute. Sind) biefeS ©eftdjt ift für mid) eine 
©rfd)ütteruug. ©g fällt mir feiten ein, fehtt aber in gröf;eccu 
Snietballeu rcgclntäfjig 3urücf,
оспа) eines ÍAöitcu DiorgenS jeine yciubieLigicit auS, Durch 
beit Sdjctj eines SlmetifaiterS herborgerufen, ber in ber 9iue 
92Opale eine Vfcibcbrofd)fe beftieg uitb ftA naA Viarrth fabren 
lieg. Hfioife mar 3ц gercd)t, um'in feinem .fpafs bet btöbcu 
Vormiirfe ber Sabenbefiher ober ber lierniiitelS fiibanierifa«
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J)íe ptitDC.
Son 2fíe£anber ÍDJárai (^ScriS).

Sic töitWe tiacfi Sínaiote yrancc, bér tó geftem aBenb tn 
einer ©cfettfóaft Porgeftcűt mutbe, ifi eine unierfe$te S-ame 
grr-ifericn 40 unb 50, Stonb, [tűri gepuberí, eine nicht unan» 
депорте ©tfóeinung mii lebhaften Slugen,-bie mit Bteí 3Q'i- 
ccfü§r unb fe|r forrclt ben Bebrütfenben unb ermübenbcn 
ftanb erträgt, in bem jtcí> bie SMtme eines grogén SlanneS im 
allgemeinen unb beS Sínaiote francé im Befonberen Bcfinbet. 
Sie machte auf mid; einen überaus einfachen ©inbtucf, ein 
ídjíidgíer SJienfó, ein Sppus bér nüchternen, etwas fótauen, 
hauShöíterifdhen unb fparfamen ^ytansöfin, bet nichts ferner 
ftetji ats Stbenturen unb eine -Rotte in bér SBelt. Ser .SppuS, 
für ben eS unbebingt [фоп eine SÍPenture unb eine fRotte in 
bér SBett bebeuíet, grau ober SSittóe cine* gremee ju fein 
unb ió n>ar öerBtüffí bon bér inftinffiPen, fajt Baurifóen 
Sicherheit, mit bér fie ihre Sage ohne bic geringfte SSerfómocfí» 
heit ober SieBebtenerci trägt.

Ser fftoman biefer grau ift aüBeíannt unb fo fcSr ihr 
eigen, bag id) meber gefonnen поф bercrótigí Bin, benfeIBcn 

: hier aufäutif-феп. 2Bo unb unter РзеТфеп llmftänben ich'biefer j 
i fyrcu аиф begegnen fottte, wäre fie bie legte, in ber ich bie i 
; SSitwe паф Sínaiote fyrance bermutete. Sa§ ift глф! bie1 
tpclbin ber „iKoten Sitié", nein, baS ift nur bie тугаи beS 
yrance. Sits fotóé bat fie, ben Suchern ihres ©fatten gegen» 
üBergeftettr, etwa? unheimlich StBfeitiges. grance War für 
■UHtttonen Sefer ein dterpeifoníiáfteS ©ricBniS; einen 2Iugen= 
Blicf habe id> baS ©-efüht, bah i<h, ohne ihn perfönikt) ge= 
fan nt 5U hoben, unBebingt mehr mit Sínaiote fyrance gemein 

I hatte ata biefe grau, bie nur feine grau war. ЙЗа? rann fie 
; über ign Puffen? Ilm ШеГфе 3eit er ju Sett ging, Wa5 er 
einmal in ber grüh fagte, bug er SdjöpfemeS gem :ag, bag 
er baS ©etb leichtfertig auSgaB, bag. er einmal, als e§ gu 
regnen anfing, ärgerlich Brummte, weit man feinen Sóirm 
nicht fanb. ЗФ halte es für auSgefáloffan, bag fie mehr über 
фп wiffen formte. fftidjt nur unb überhaupt nicht, Weit fie 
perföniieft ungeeignet ift, bie Sebeutung eines Stnatcte grancc 
ju exfaffen (ba§ Bann гф nicht beurteilen), fonbem bor allem, 
weit einem grogén (Seift niemanb fo fern ift, als ber ЭДеп[ф, 
fcer unter ein unb bemfeiben Saw nut фт lebt Sas liegt 
niót an ben Ш1сп[феп, bas ift ein ©efef; beS SJliüeuS. 
gofepbinc Wußte bon -RaPoteon im Stugcnfilid, als ©cetije 

I feine Skbeutung Bereits ffar erfannt hatte, nur fo biel, bah 
! er ein jiemtió ungejogener -Щстп'ф mit runbem, fpigem 2кшф- 

fei, her im Swtaf [фпагфе, Weit feine SRafe immer perftopfi 
fei. Sie fügen SJietaphoren Bom 23anberer, ber in bet gernc 
Bezaubert bo: ber Schönheit beS Serges ftehen Bíeiót unb rom 
Snpcnbitten, ber oben auf bem S-erge mit фтг. jufammen lebt 
unb nur iobiet meig, bag ber ©Upfet im grübiing Begraft 
unb int SSinter fahl ift, fönrten wir uns mii geqcnfeüiccm 

' ©ntgegenrommen ber Sangemeile Baí&er erfaffen; feft ficht, 
bag ich, wenn id) über ben ©Barafte: beS iöergeS вег1а5Пфеп 

! SefÓetb miit, niót ben .'őirten, fonbern ben ©eograpben um 
: StuSfunft fragen unb wenn 1ф Рот ©bararter beS fyrancc 
■ ettraS miffen miit, feine ЗЗйфег lefen unb nkg-t feine у rau 
! Befragen »erbe. Sietteiót mar er Bei trübem SSelte; mig» 
i qetaunt unb hatte am 18 2Rat 1921 feinen StuBf: icfi weiß 
über фп mehr. 23eig, bag er Bei ber Sütőéit guxgeicunt mar 
unb in fpätem, fpätem SSter an-:ng, bie ScenfcBen gu lieben.
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■фа#' обпс ф<?рМ.
Son Шег-апЬсг tülarai (fßaril).

llm gatB fünf frülj, паф einer ЬигфгоафЬеп unb Ьигф= 
gefptodjenen 57íacf)t fanb {ф fein Sert unb fafjte. mir- ein 
irjetj, in einem Jgoteí fce3 HJiontmürire ju йЬетафкп. ^uerft 
glaubte {ф, iS [et ein дегооВпПфеЗ- öotel garni, röte--affe 
übrigen; über ba3 roar iS Ьвф niáit gaítj, ber вег!ф1а(епе 
Skitre-empfing. -mid? jögerrtb unb gab mir ju tetfte^en,bag 
et mit!) nur-barum-beréinlaífe, roeil er-mir ben üotneljmen 
феггл anfefe; fonft (ei et nicf)t geffiüfjnt,- ©äfte ebne ©epätf 
ju beherbergen unb betgleidgen.-Samt lieff er baS dimmer im 
trotaug bejaíiíen - unb führte tnieg Ьигф eine -lange, ‘{фта1е 
(Stiege urrb [фгойГс Äottibote in ein bunte3- unb fdfmales 
dimmer beS erften ©tocfel. 2>аЗ Zimmer mar bü^nenbüft, 
übtibeiotiert, üJlanímarixe. -gdf 'S°g ben Socljcttg öaí bab 
genfiét, [фо&:- einen Seljnftufjr ttrtb einen 6ef[el aufammen 
unb legte пйф im SBintermanterauf bie groei ©^gelegen» 
beíten, roeil ba§ Sett fd^mu^ig roar. 2ф |фПе( аидепЫкШф 
ein.

Ólad) einer Ijalben ©tunbe егГОаф{е {ф auf рефепЬе 
©фтегдеп im Serjen, bot ©г?ф5р^пд, 2Жсфо1, Ш1оЙп, 
einet Unmenge (фгсагзеп SfaffécB unb nor ипацЗде[ф1ау'ет 

I fein. Ser ©egrnerj jjulfte jroifc&en §interfűpf unb £erj mit 
immer fiarferen ©tößcn. ^ф rührte пиф niфt, jünbete - fein 
Ötét an. Зф faß regungslos iftt Sunisl unb Ьафи baren, 
Ьа§ 1ф abfolut feine Sofumente mitgaBe. gn meiner 33rief= 
tafme gibt c§ einige Sanfnoten, baS ift аЕеЗ. Зф babe fet"c 
Sapiere, feine Siftienfarfcn, üBetnaupi iticptS. gu £aufe 
Babe 1ф irgenbroo einen Saß, baS ift аЕеЗ. Sfenn es jefjt ju* 
fällig paffieten follte, fc^üfft.-maro пйф in bie SJlotgue. Stags 
Пф roerben jeljn Seute unter äfjnlicben llmftänben in bie 

I SDlargu« gefdfafft gn- meinem Sfocf ift bie (Stilette meines 
i ©djneibetg eingenäijt, bieCCcie^t mürbe er ben Sfocf- etfennen 
i. unb meine ЙЬreffe geben, gnbeffen glaube itfi тфй bag ЬйЗ 
gníeteffc fceS ©djufjmannS unb -ЬеЗ tpotelierS fontéit ginge. 
Зф Ьаф1е mit fener abrupten ßettigfeit, bie. benjälugenBIicfen 
be-3 'рГв^Пфеп '©гГОафепЗ folgt. Gnoihi séauton. ’ 53a3 Scfi 
bu getan? gíege bie. Silány. -2Ba3 Bleibt1? -Dii^tS obcr'-поф 
roeniger, !ф1сф{е-ипЬ BalBe 21rBeít. ÍSie íebft bú? SkS. treipfi 
bu?;23ie nennft bu Ыф?'SBafum-Bift ^bu-jut Stefi gefommen?

' ©íauBft bu, man fSnne nur fű Ье[фа'иПф-burás Seben fpajie* 
ren? Йф Гоаде Ыф ab unb гф fin&e bid) íeidji. Su ffiarft 
niét gut genug, ©togmeife unb |фтегфа!{ fám bér fteíjt'£. 
reim: bu — roarft — nimt — gut genug. SBarft eitel unb 
feig tn ber ©üte. garooql, man mug fie jtdj gum Programm 
тафсп, roenn еЗ.пгфг anberS geqt: man mug flcf) bie ©üte 
gum. Programm тафеп,. tnenn man eitel unb feig bagu.ift: 
unb. eS тфЬапЬегЗ gept. SHidjt bc§ ift baS lle&el, bag-nicBi§' 
псф bír jurücfBIeibt, fonbern bag c°- ein 0ф:сф1сЗ ift. Shn 
roirjt fein guter. Sünger unb аиф fein Sbatu3. £a3 geft. fann. 

j (eben- SlugenBIicf aus fein, geßt,. morgen, übermorgen. 23é* 
ginne ,e3 öpn.neuem, enters, ge^t, fofort, jeber SlugenBIid .ift 

j fcift&ar. Unb roenn bu поф 50 gabre leben foEteft, Ьеппоф ift;
! lebet jKugen&íié foftbar. 2üa3 Iiegft bu ba? 11m Ь1ф brauft.
1 eine Seit unb bein őetj ifi leer.

Stil Ьег^ ©фтегз naálicg, ging iá auf bie Straffe. 2ф 
begegnete ntcmanb, .auf ber fGIacc Síanáe erroiírót: kg ein- 
SajL Slsbm in fcen фаЕеЗ ein grüáftüá ein. ^unberte alte 

. SSferb'e fqliefen mitten unter b'en groiebelfränjen. Sie.(Dien» 
[феп. lagen jerlumöt neben ben Sferben in .ber falten ЯафЬ 
auf bem Soben unb »arteten auf ben ©адсЗапЬгиф. Um. 
[ефз Eft graute ber STtorgen.

Í
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Pr
üiiím Programm.
Son Sanbor ÜTiärai (ípariS).

' .'ö;ur: finbe тш bet ©ibe eine SBenbung: ..-Je voudrais 
rendre á Dien, quoi qu’il m’advienne, uce irrte reconnais- 
sar.te et rarie.'1

©r gä^fte feöggtg З'адге, dS er bet« niebetfcritieb.

SBonnittcgS tear i-i) im 5b:3. ©3 fajr.eiíe. 23ie gemöfjn* 
lidj in IßariS, nur einige SOtinuien. Sic Sdöreäite liefen auf 
bent £ekh gufmnntcn, «3 tear, elé feien testije Sínjein auf 
getaucht, fte fcmiegiert fidj eng ar.einanber. Siedtten bie Stopfe 
unter bie toeifjen fiügel. \yu>ra unb IJauna fegen ber SItiaae 
befreunbet unb erfefneefen gu. 63 bauerte nur einige Selun* 
ben, bie naffe érbe fag ben Scrjnee augenBíicfé ein, im 3tu 
tear er terfcfjtounben.

(Seit Satiren tjabe i-ij leinen Sánee gefeiten.

Бабе es bon S3, gehört unb fdjrciöe es neeb ^eute, in 
ber Sacrjt auf, um eS uiegt gu sercefjen. Scabame St tear bie 
yfrau eines ftciurcicgert SDianneS unb Gerüchte fiái бог einigen 
Stimmten in einen nemeinfamen SScfannten, einen feljt üet- 
mögenben, jungen ©cfdjäftSir.cun, ließ fieri son nirent ©itten 
jegeiben unb bont neuen Gatten, ber fia fcbtoärnterifcf) liebt, 
eine iJtaáíűoíle SSonnung in einem monbänen iße.jiri «inrtrfj* 
ten. Sic ÜSoijnuug íjat adu Simmer, umfaßt gföei Stodisertc, 
cuó bem einen Salon füget eine rgnnenfiiege in ben gteciíen 
Stocf. §eutc gab baS junge iftaat feinen erften 2íbenb. S3., mit 
bem fDianr. unb grau norfj bon früheren Sagen ber befreunbet, 
erfcljien um neun im Sticfenfalon, tea ein Siener im graä 
bie ©äfte «ntneibeic unb in ber STiitte bcS Zater.S, unter alten 
Süiibeln unb SvU'.iftfujäijcn ftcnb int bollen ©lang iigreS neu» 
erblühten ©tücfeS bie Hausfrau, bie ©lüdhrünfdje entgegen» 
neljmenb. 2113 fte 58. geteabrte, eilte fic. ihm entgegen unb 
Tagte iljm mit einer leisten ©efte: Stun, c3 ifi cefáeben. Unb 
glauben Sie mir; icf) lebe lieber jo, arm, aber gtücltidj, als 
teie früher, rcidj, aber unglüdliieg.

63 gibt einen geteiffen SbemmungSPunlt in jehem ©efiänb» 
mS,- too man nicht weiter rann, rso ein gegcimniSbolle” S3efo 
unjer SBort abfe^neibet, too famíliáé SicgerungSoeniile ber 
ménfőjükén ©etneinfoefr: Scgamgcfüljl, ©éne mtb berglei«! 
феп automatifdj in gunftion treten. §cnte toohnte ief) einem 
großen Strojejj bei, bem фгсрез eines StaubmörberS, ber mit. 
befonbérS prajifem Sorting ben Sob eines bon tgm erfdjlage, 
nen ©reifes fenüberte unb fiás barűber cuSbreitete, tote er 
feinem C.pfer cin Staffer in bie SSruft ftiejj. Ser Siegtet: ,,©3i 
finb Slnncitspunlte oorbanben, baj; Sic itjm in bie flegle 
fte (fjen trollten unb ba3 Steffer nur gufällig tiefer bincBglitt.* 
Ser Slngeflagte fátreigt. Sticgter: „Selennen Sie, ja ober 
niát, Ьав Sie ifjtu in bie Stelle ftedjen toofften?" Ser 2ln* 
gellagte ftcmmclnb. feit terfcfiämt, in her größten Serlegen» 
vcit; „Qn ben tpals? . . . Stein, nein, baS ift ein fprrtum . . . 
in ben Speis?" 6t bob [eine Spanb gum Speis, tote um ju j 
geigen, baß ber ßal§ ein empfinblicitereS unb beíanníereS! 
-Crnan ift als bie £ruft unb baß er einer [óláén Stöbert nie | 
fafjig toäre, jemanb cm 5pal3 gu berieten.
- .
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3um_ ©фГир fingen mieber affe 40 0CO. SßrofqTor Selb 
feij bänbigenbe Sd<i)tnge5ung füprt btt fmgenbe Sftaffe mit er- 
fiaunlieper Srägifion. gin Spormed: .Baterlanb' йоп Siuboif 
Su'4 Erei ©tropfen. Sn bie britté fallen рй^Пф bie hei! 
Si^eetgioden. Uber mas ftnb brei Si^engloden gegen 40 000 
Seiten? ScpmäcplicpeS SebimmeL. günfgigtaufenb guporer 
faßen, ftanben tn bei fjqtgaSe.

о r •

io. pmtifcfje <5011 gerfeit.
(Epilog.

era ffStcn, gnbe
2) {e £>cuptauffüprungen in ber ©ängerpalle.

EaS erfte Songért, ant greücg, begann um 13 Upr; фиПндипд 
für gtang ©cpubert. 40 OOO Sliotenblätter • flattern meiß 
Bor ben erpipten ©efkptent. Sn ber фаНе bie 3upötet gapi-, 
шфег псф cts ara fflegrüßungSabenb. Sei Eageälkpt ift ber 
Unblid biefer SJlaffen momöglüp поф ипдереиегНфег. гÍ3 im 
2üpt ber Sogenlampen. STOan if öerblüfft unb glaubt eS laum, 
baß 40 000 Ш1еП)феп внгШф fingen toetben bei peffüptem 
Eag ...

Sor ben ©ängem bet ЭТй[егфог ber 23iener ©taatSoper, Skt> 
ftärft Ьигф SJtügtieber beS ©ртпрдопкогфе[1егЗ unb beS öfter. 
reüpi|Vpen tDtufiferüerbanbeS. Sn ben ©ängen ber fjeftpaíle, йог 
allen Euren 2Леп[фепта|7еп, bie feinen ©ipplap mept finben-

Eer SunbeSfangter ег[фе:1пй Eie öfterreicpi|Ept fftaiioual« 
ppmne grüßt ipn. Sr°f. ©tiegler birigiert bie fjanfartn fton 
Ótkparb .Strauß, bent 10. Sängerfq't gemibmet fyei-егПф ber 
Scginn, braufenb ber STuSilang. ЩГБриф ertönen 5НгфепдГо<1еп 
in ber fycft^alle. Erei ©loden läuten. Sütőn fielt fie nkpt, fie 
finb nkpt in ber üläpe. EaS fftabio mept fle peran: ^ulbigurrg 
[йг[5гапз©фиЬегй

Eer Spot l’ept itn. Sntrabuftian gut: „фртпе', bem léptén 
( ЗЛаппегфог йоп ©фиЬегй 40 000 ffüännei tragen eine Santitcne.
■ ©tarier Släferqor unterftüpt bie ©änger. Eropbem йеграиф. 

baS Sianiffimo be§ ©ф!и)[еЗ . . .
Et. ^г'еЬг!ф fi i ft, bet Sräfibent brs beuífóen Sänger» 

bunbeS, Hattert ЬаЗ SirigenieniürnKptn pinán unb pölt feine 
ЩеЬе auf ©фиЬегк Eer Eeuifáe mürbe fiep felbft bertieren, fcoS .

I beuiftpe SSefen mürbe aufpören gu fein, menn bie Seifen ©фи.: 
berts {einen SBiberpaff mepr in ben beutfepen Merjen főnben- 
SJcit einem 2ob auf bie ©фиоегграМ [ф1к[й bie SRtbe.

Eaun träumen 40 000 SJtcnner ben „Sinbenbcum'. Stoftffor 
Seiborfer birigierte. Eie nätpfte SJtummer: „Eeutfcptanb,: 
mein Satcrlanb' дебарг ein fjoriiiTimo. Eie iffiefenpaffe fiprumpfte • 
Зит Üffufiitämmcrtein йог foiqem 2aut. . j

Eer 0{1таг1Нфе ©ängerbunb tritt bann als Singel» 
ipor йог. „ÍReiterS Ubfcpieb" йоп Süpticp, baS „©epeiben" bon 
фапЗ ЗВадпег-бфопНгф unb-„Ecpeim" йоп S°(eí Eirigen«
ten: Sari fyüpr^, Sari 2 u ,3 e unb Srofejfot ffieiborfer. 
Ecr ©фт аЬ1[фе ©ängerbunb mit [einem gpormeifhr 25il= 
petm Slagét töft bie Cftmäder ab. Ear.n bánit großer Seifaff 
Slbolf ЯЧгф! für [einen ,2Ib'óieb'.

STBenbS, um 9 Upr, bag 3meite grope Songért. EaSfelbe Sio= 
gramm. Shit bajj ftatt beS Dftmäriifcpen ber ^reu-ptftpe 
©ängerbunb unter §ugo §artung Me ginjeltpöre fang.

EaS brüte Songért, ЬаЗ legte tn ber fyeftpaffe, ЬгафЕе ein 
Ьигфтедз auf böüifqe SJote. eingefieiltej Programm. Eirigenten: 
bie Herren SBopIgemutp mtb. Ä e I b 0 r f e r.

Eit Borträge ber eingelnen gpöte — im brüten Songért 
traten neue Beretne an, ber Seriintr, ber Sabener unb anbere 
— pielten рф auf gieieper форе. 21иф bit Seteiligung be§ 
i]3nbliium4 mar ebenfo groß mie beim erften Songért. ;

*
3n beiben gefttagen gab eS Je 25 bis 30 Heinere Songerte. ©e» 

rüpmt mürben befonberä: 1. E<r ©апдегфог ber granifui. 
ter 2 epret, bie unter ber £eüung B'ofePor ©amb'ieS ein 
interqfonteS ВС09га1лт braqten. 2. Ecr ©tuttgarter 2ie- 
berlrang, Eirigent: Sammerfänget Sieg. 3. Eer fi a f f e I e x ! 
2eprergefang.Berein, gefüprt йоп Er. SRobert 2aug«. 
4. Eie ВйгпЬггдет 2eprer mit iprem gpormeifter Sin. 
ber. 5. Eer ©aarbrüdener 2tebertrang mit Sßbilipp 
©tilg. 6. Eer ф e f f i f ф e ©ängerbunb. 7. Eer S 5 1 n e r 

: Blännergefangüetein unter 2eitung йоп Sßrofeffor 
Ш5фатЬ E r u n t,

Sn ber Uebeq'üffe ber Earbietungen, bie als © tu nben.j 
iongerte bie gmet Sefttag» зиг großen ©апдег|фГаф1 gefalte
ten, mar eS nur noep mögtiq, einige ©pigenicifiungen eotbent gu 
patten.

i

gineS ber [фопреп, üieiteiept baS ftpönfte Songert'pörte man in 
ber Stuguftmerfircpe. Eer EffeneriKünnergeiangBerein 
üeranftaitete pier eine ©ebätptntsfeier für feinen fürgtiep tier, 
fiorbenen - Spornte ift er, ben Somponiften Slatpteu \H tu
rn a n n , unb Ьгаф(е fein iepteS SSeri: „E ie 2 a t e i n i f ф e 

i 2JI e f f e", 3. cappella üertont, gur Urauffüprung. Unter 2ii!ung 
be§ sjhifiibtreitorS Unton Sjcrbörfet iam ein gegiüdtcS 
SScti unb ein Папд[фоп fultiüierter ЕИппсгфог mit praept-- 
fiollen Eenören unb Söffen gu SBort unb Eon. Eine reine, iünft. 

í Ierifcgs 2eiftuttg im Stapmen eines ©äitgeririegS. Eie Siuguftiner. 
firepe mar, htfofetn eS erlaubt ift, йоп einet Jrircpe fo maS 3ц 
Jagen: faft auSüeriauft ,'
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©aß _ bent Slföof bér SuBifopf’ ber Singer ©amen nix§f g«. i 
fällt, baji er in allen llebertreibungen bér SJiobe Reichen bei @nt« 
рййфипд fieht, toirb in biefem 3u]’<mtmenhang тф1 üb errat (fjen. 
Sra, tft man geneigt, baS clbeme Sprikhüin Вот Stcinera bem 
aileä rein ifi, röenfomenig au bcljetgigen, toie bér S&if^of bánj 
Sina e3 hit, ínirb топ mtbebingí augeben bürfen, bag er in ben 
Seitfäßen unb .Jjraftifdjen: Siegeln.feine? 'Hirtenbriefs. nichts mehr 
getan hat als feine SPflid^f, bie-alie emfte фцрПфе Sjjfticíit ,'beS 
SeelforgerS/ bes $iríen. SSer .in-atter Seít. toäre fdjőner legiti» 
miért, 311 ben tproblemen bér ©rgiehung fo enifcgieben; fo mutig 
•Stellung gu nehmen, аГ§ ein Зрфв?? v ©aß-feine Seprebungen 1 
ménig STuSfidjt’^aben bur^gugreifen, tji gu beftagen. '

STnftaft beffen bori man, bag e5 gerabe Me djriftlicgfogiaTen 
Singer finb, bie gegen фгеп fitten aufmudten'. ©gS ©erücpf, bag 
bér fíinfjenfürft Cefterceitgg unb bet prieperlidje Sunbesf angler 
an bér angeíünbigten ülbberufung beS Singer SSifcgofS beteiligt 
finb, büqte nichts mehr fein als ein ©erikht;. bíe Sermutung, bog 
eine einflußreiche unb fürftlicfje SunbeSrätin auS Sing babéi 
nrittoirícn foflj, иоф тел igét als-ein ©erficht: ein SBiener 
ЗейипдЗдегйфк 2Bo aber bon betfcgiebenen ©eiten SBerf^iebent" j 

! tiфе§ angenommen unb gemelbet mirb, batf cs ertaubt fein, аиф 
eine Vermutung gu äußern.

©em SBifc^Df bon Sing mirb es nicgt fo gefdjabet hoben, bag 
et fufi mit fyragen befaßt, melege bie DcffentlidBfeit fo brennen.

I SBenn ihm та? gefфabet hot, fo bie ©aifahe aUein, bag bie 
j Deffentlkgfeit рф mit фт auSgiebig befaßt.hat. <Sr ift ibr auf*
! gefallen. ©aS hot in Cefterrcicg nod) feinem teohtsrtan. fjm 

alten Ceftcrreidj mar es fo, im neuen ift es niegt anherS. ©aS 
Stthriour „militant" allein mug ign fegreer belüften. Stilitant beißt 

j hier: ипВегрфпиф, unerbittlich; bor nichts gutüáfdjredlenber' 
tpuritani'SmuS; faBonaroliftger ©ifrr, Sfrcuggug! SJiilitant fein 
beißt: ©Ijarafter baBen!^ 23enn aber bür einer ©Barafter h°i, f°

: fagt man фт, baß bie'innere fvrögíiáifeií bes ©übbeutfegen fuß 
„bagegen" mehre. Unb pe raegrt fiát.

2BaS min aber biefe innere ^гВШфЕси? ©en ffrembenserfebr. 
©iefeS .gaubertuort Töft fgict аЯс РкоЫете, Son rechts unb 

iinfs. ЗЗегтиШф berglcicbt man in Sing ben eigenen mit bem 
tJrembenBerfcijt Ьсг benachbarten ©iögcjc, то ein gang auberer 
SBifcftof lebt unb leben läßt. Sei einem SScrglcii) mit biefem fontmt 

! ber Singer ©ifmof cllerbingS febr fc&fccftt meg. G? farm ober boái 
ntóí iefcer Stifcbof fo fein roie ber GrjBifcbof mm ©afgburg, ein] 
Slnbänger beS liebenSmürbigen ffaiBoIijiSmuS, ber bie ©omglocten 
läuten läßt, menn eg eine Sügüoemerfung rorfgreiBt Salgbiirg, 
то SJlogcrt geboren mürbe, ift ja аиф fonft gang teas anbereS als 

■ Sing, то Иermann SBagt-gur SBeit fam, ein поф leBenber Semeis 
(für bie Singer), baß ein; fogar' febr lieBenSteürbiger Sfatholigis« 
mu§ аиф in Sing autochthon fein fönnte. ©0 nageliegenbe 2}et 
gteiÄSmögliqfeiten re igen bie intereffierten Streife auf!

S3or einigen ЭЗофеп IaS man, bef ber Singer SSiföaf ein 
itongeri, ba? in Ьег^шсдг einer fieinen ©emeinbe (Me ein gut 
Ьеффгег ffiurort ift)"fiaitfinben foUte, berboten hoi urtb ein mteber. 
holies ©е[иф um Semiffigung abftelägig erlebigen bat Icffen mit 
ber tSegrünbung, bag ein Songért in einer Згкфе nur als Seit 
bei ©otteSbienfteS erlaubt fei. SJlan toirb anr.egmen büqen, ba§ 
folce ©nrfeeibungen bem Sifcb-of megr fromme Seelen entfrembet 
beben, aiS fämtliqe Hirtenbriefe üóer moberne ©ittliqfeit.

Stur;um: SDenn ber Siicgpf^Bpn Sing, ®r. ffofannes SKcria 
! ©fbZn.cz, тггёПф gefrürgt teerbefe" foUte, fo mirb er frütgen jut 
; Hebung bes ffrembenberfegrSf;*

gin mtftiattier i3tfc^öf.
sm 2Sten, im Sugufl.

SHer Singer © tf ф o>f SEc. Igohanneß ©fölln er ift аиф 
jenen Ь^ггтеМф'феп Se:4ungSlqern befannt, bie für bie SSelt 
ber ■ fcth-olifchen ^гесагсф-ге 'ieirt befonbereä tyntereffe hoben. Oft 
ift ber ЯЗффор in ben SBiener geitungen angegriffen teotben, oft 
hoben фп Leitungen üerteibigt. 3iun ftnb Sage gefommen, ba 
фп feine mehr berteibigi. ©r fol auf ]^manfenbem Sobcn .flehen, 
heißt es bloß, unb ber 23чфо[ fregt fug gegraungen, in einem 
©фгефеп an eine Sofalrorrefponbeng рф fetbft gu tierteibigen. <Dte 
2!а{|'афе dTein,. baß ein fc-n.fr тф1 Sngftliiher SJlan-n in einem 
ausführlichen -Schreiben, те1фе5 bie 3etiungen.au5gug-3miife Ber> 
öfferiil^t boSm, gu Eingriffen ©teilung nimmt, bejtütigt bie 
Stichtigfeit jener SJtelbungen, bte miffen motfen, baß man фодегеи 
Crts- mit bem 33if4of bon Sing nicht jufrieben fei. t&iS bor fürgém 
hat рф ©t. ffohanneS ©föilner als ber ^militante SSif^cf 
bon Sing" einer unbolfstümlühen SßobuTarität erfreuen finnen. 
3hm 1'фет1 pe in feiner eigenen ©iögefe einen ЬеЬепГОфеп ©rab 
erreicht gu hoben, ©er SSiíфof bat für ben 21. unb 22. Sluguft 
eine grope ©iögefanfbnobi einberufen. Dbfcimn man bon geiftlicfier 
Seite belehrt mirb, bap ein ЗиТоттегфапд gmifepen .ber ©in= 
Berufung ber Spnobe unb ben ©егйфЬеп bon ber Sibberafung bes 
SiföofS--nicht bepege unß überbau})! BoIIfommen аи§дс[ф1ррегс fei, j 
ioeii ein'folder Зи[ат-тегфапд bem 23efen einer ©iögefanfgnobe 
toiberf(jre<hen mürbe, gibt eS tägikh neue fKetbungcn, neue Qu» 
farmnengänge, neue ©сгйф!е.

©en unmittelbaren 2inlaß gu ben lebten Singriffen gegen фп, 
glaubt bet Singer SbifcBof mit feinem Ießten Hirtenbrief gegeben 
gu haben. ©S mar ein Hi^ubrief über-moberne „Sitilici|feit§, 
fragen", ©iefeu Hiriertbrief erläutert er nun in bem ©ágreiben 
an bie Sofalforrefponbcng.

2<r S8if<hof ftxeitet gegen bie ©Egcffe ber Sörpedultur. ©ic 
fei gum üörperfult entartet, ©egert bie Scacftfultuc,. bie рф hinter 
bem ©prikhiein вег^фапае: ©enr Steinen ift ales rein, ©inn unb 
©ebanfe bes тепрфПфеп Hergena fei bon fjugenb an gum Sc-fen 
geneigt. SBenn фг!рПфс ЗЛаЬфек unb fjrcuen turnen, fo fei es 
аиф bom фпрПфсп StanbBunft erfreulich, mcii ja аиф bie bem 
©griftentum geroolte ffiorperpfiege ben gefunben, parfén, fфöncn 
Sörper eq'trebe. Stbcr ЦЛаЬфеп unb ffrauen folliert nicht gemeinfam 
mit Шшппегп turnen, feine offentli-феп ©фаФигпсп Bcranftaiten. 
STcan йЬсг1фаЬе bie fporttiejen Seiftungen. НаФР^^йМпдеп rm 
Springen, im- Scpmimmen, im fjlicgen feien fein tecfenilichct j 
SDlaßftab für mcnfmtkfre ©röße._ „9Нф1 bie mannhaften Hünen' 
unb mchrhaftcu Siccfen pnb bie magren ©tögen unb Heibcn eine? 
ffiotfeS, fonbern feine ©cifteMjeroen."

©aS Schreiben bc? Sifcfiofs erläuieri in Пагсг ©ргпще bie ; 
Seitfäße unb bic praftifegen Stccein feineä SirienBriefS über | 
moberne SittlimfeiiSfragen, f^iägt iurepgreifenbe tDiaßncbmen bor

1

3 ;

unb empfiehlt ©Item nnb ©rgiehem gähefte ©eltenbmachung. 
31атепШф bie ©item merben. aufgeforbert,- ben unberanimort« 
Ифеп Seicgquin, bie hitanmaqfenben ©öegter unb Sögrte bei 
©efcüfchoften, befonberS bei ©angfurfen ober ’ рсд апВадпепЬеп 
Sefanntfcgoften unbeaufprgtigt gu Гарей, in feiner SSeife miigu» 
mamen, fonbern „gemäß alter, erratet, фггрИфег Sitte ihre ?Pflicht 
gu tun"..

; •
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Sin fjöí>cr, melfchaatiger SJÍann. Sín Sterunbftebjtgjffhrlger. 
IRubig fteht ct in-feltűnt altbälerüdjcn SonntagSgcmanb, ín feinen 
bPigcí<í>utjtcn ©llcfeln,-bie ЭЛUfce In bér £>aub. Sin SnttaflungS« 
gcuge, bér ©ebaiter bet Slngcííagten. .-

— Qbre Defdjäfttgung?
— 9?ur Dauer — Innlct bie Síntmort.
Sr [agt e3, ofjne nadjgubettfert, gang [ponton, föle fidj baS 2Bort

[einen Sippen mittcilt, mié c3 if;tn baS Seben belgcbtatí;! íjat, [ein 
bicruubficOgig Qabtc niteS Seben. DicfcS SBörtdjen, ble[e3 „9tur" 
lenn man nidjt befínieren. Die Stimme lommt au§ bér SCiefe, 
au? einem [cit 3at)rí;nnberten mit flatten nlebergo[cf)tngenen 23e> 
hu-filfcln. ' Sr [agt c? tute ein negatltxS ißtäbllat, tulc etmaS 
einfid;l?bi>ü GrtqnnteS, tn bag eg fid) gefügt (yiti Sr ficht ben
rtidjter mit gtci[enfja[tem, gefdjrcdtcm 3minfctn an, bcaittmortet 
jebe Qrage ofjnc nadjgubenten. Sein „Sülbruber" (bäuetUdje 
Shrenbcgciguitg für bag nod) ältere, ©iftopfer) mar au[ beit ffltarll 
gcloinmcn, um gebörrtei OOft gu betlanfen, unb ba [agte ber
tütbruber, baft . . . unb hier miebcrtjolte ber 3£uge [eiten gotigen 
fjtud), mit bent ber Srttbniber [eine Dftegcr bcbaci>t batte. Sie
effeu ihn auf. Unb [enc 3ote, ein getneineg Dö-tigleílsmort fpelcbt 
ber 3enge bor Slidjlerti unb tßübdlmn mit einer fo organlfehcn 
Sctbftecrftänbliihfcit in ben gtofjcn Saat hinein, ba[i [1ф bet 
Bgrfiijcnbc nid/t eluntat 311 einem OtbmingSnif Beftimnit ficht, 
ttlcmonb [афеИ, unb bet Sitte f^at gar leine Síljiiung -banon, bafj 
er fid) aud) anberS batte auSbrüdett Tonnen, tóort bleibt -2Bort.
SBo hätte er beim ein. anbereg fjernefimeu [often?

*
S3 fomnten bergerrte alte SBelber mit ©efdjmütften in ben j

S3äud)cn, fie lommen [todgeftü(}t, eg tonimen jüngere SBeiber, btei 
23crmanbten ber Bingettagtcn, es.fomnit bie fjtau bes DflegerS. j 
Die grauen fpreeben genau [0 uubemufjt tűié tie ÜJtiinnet; bed 
nüffcn genau blefetbcn toben SluSbrüdc, beiten ttjr Seben lében] 
ftlüolcu Stun genommen Tjat. Die eine leimt ben Sad;bctt>a[t [0, 
bie. anbete tnleber aubcrS, Ид ©cbädjtnts tniift gurücKangeit auf 
Sage Bor brei fjatjcc.ii unb ob im QUober 1926 töranntiufin im 
.‘CHnije mar unb ob bama(s:DonnetStag.am Slbenb Slattte SDlad 
SSiüi .gefdjtdt l>at? ©emifj, fie, Dante SJtari l>at gefdjidl, Dante 
27laci.f>at nidjt gefdjldt, fie. toiffen, aufhrel Qafjre gurüdteichcnb 
altes f с Г) r gut.

Ss fommt bag Dorf, Staute ßlltg Dorf, cg [agtauS, eg bepo- 
tiled, (tagt an, • entlüftet, fdjmört, bodj ÜDigellagte unb 3cuQeit 
tneibeu fid) mit ben Slugett. Síig märe c? ein eingeletnleg Sptcl 
Sie ßrau btidt ben ©alten, blidt ben Sotjn unb Me Slcrmaubten 
ntdjl an, Me fie fdjou feit SDlortaten ntdjt gefe^cu l)aL Der 23er. 
lefjr ift bloft ein iiiünbtidjer. 1

*
Stad) eiitgelncit SBorten ^at man ben Sinbrud bt8 DotemS 

unb Dabug. Diefer Stamm lebt abgefdjicben auf einer ungarlfdjcnj 
Snjel, anbcrtba’ib Stunben lóéit bon 5)3c;t entfernt. SRlemanii 
lümmcrte ftd) um fie, nteiuatg. Sie machten tf;rc ©е[е[)е uatt) | 
SebcuSbcbatf. Sä gibt Зсидеп bafüt, bafe Dante Eibl lij:e Sttern 
liebte. ©emifj (lebte fie itjre Sttern, bodj fit mürben att, fielen 
ber Qamiüe, bet ©cmelnfdjaft gur Saft unb fie räumte fit aug 
bem 'ЛЗеде. Dag Dorf l;alte jdjon etűdje földje Ißribatfadjeiu ‘Sllg 
Sibi cdtärle, non ben S3ergtftungen nichts gemußt 3U tjaben, lag, 
itjr ber STiidjtet: „Slang Suropa tjat eg gehört, Mof Sie adeln 
nietjt?" 2l(g in blefcin S-aate bor ber. Slngellagtcn unb bot bei;; 
Зсидеп bag SE.ort „Suropa" etfiungen mar,, büdt ber Зц|ьш 
um ft ei) - ©tcidjrnut auf berV Ökfdjtern bet Beugen. 2Bag fütn. 
mert Suropa itjre tpribatfadje?

Diefe tauen morbeten mit e? bie Statur tut. SBag fd; ln 
ibrcni Seben at? überftüffig ertoleg, liefen fie aug btefem aug. 
fcfjeiben. Sitte Sttern ftitb überfl.ü.fftg, inbatlbe, ©gttert, trunl- 
füdjttge ©diebte finb überftüffig. .Sie.mürben..batjer' ermprbet. 
gtctjt taufdicu fie ben SBorteu bes SUdjterg, ^fteifbte Slntlagty 
bie aug ibret tprlbatfadje ein Drama madjt ■

Siadj bcu Dielen „Slur SBauern", ein $err, bér '©emelnbeatgt'. 
Dicfen f>at Dante Sibl einen Dag bor bem Slobe 3U ben ftptbeuben 
Slcrgiitctcii boten taffen, um ben S3etbäd;t bc? SUotbeg abg’u- 
lenien. 3um Dell ifl eg tbr aud; gelungen. Drei 5tal)te biubutcij 
fptad) man nicl)tв über ble Sadje.

Der Strgl ifl ein SUann in ben bierglger ЗЬФееп, mager, madji 
feinen bcfoitberS gefunben Sinbtud, bat angegraute Scbläfen unb 
ift uorfiditig. Sdimargcr Stod, bUlgemafdjeite jülrfdjlebetbcub 
jd.'iitie. bie betutid) iauber finb unb aud) mqbrcnb bcS DJcrtjärg' i 
uiclit af.g’cflreift roerben. Gt mar eg, ben Dante Sibi ^оlen lief;, j

ivrtuhfiutcv 3cUuu0
Feuilleton.

§iammc5öcfc{^..
SgDliuiT,- im Februar.

Die fünfte .Kuube lin .23 u b a p e ft e r 21 r f e u 11 p г о д c f.
Der ftaattid)? Slpparat bat eben mit cinem bageten,..bürten, 

fdjimargen SBeib gerungen, bag ßatep unb iKutter ermorb'ete unb 
fdjon-am Slbctib ben Strld beg ^enletä giigemeffcn .bclain. fflUt. 
(фтагдпп Л.opftud), einem вфпир[1иф|Чи ber £>anb/ -f^t-Me; 
Säucrin fteif. unb lnc>d)ia borgeiielgt cuf ber 23апГ, hinter i§t ein. 
Öuftigfolbat, redjtä ЬЦ ilnmätte, Itnlg ber Bffeiitlidx Slnitäger,. 
tbr gegenüber ble Sltd>tcr. Die. Stpp[cba]t unb ©ebattetjtbgfi ber. 
augcltagten Dante ßlbl ftebt auf-bem flortlbor, Dante Sibi:ent* 
tuortei. fehl auf ble gftagen .bcg Щф1«г. unb ble Dlígalürter’ SÖCf, 
manbtfd>aft,. bie SJtänncr . in [plij au8[aufenbcn •^afftEmüiiett, 
in Stiefeln unb ffdgjaden, bie grauen alle in ©фтагд mit einem.. 
Duф auf bem Sopf, ftetjen int fiorrtbor betűin unb marten,, bafs 
fie gut З'йдсп!фа[1 aufgerufen merbtn. ffitm ;a(tei' SDlamtpreft 
fein Obr an bie Dür beS 23eri)at'btungS[aaIeg, er-ift-Dante S.tbie 
©atte. Die anbemi . ftetjeii mit дсЬр1Мдещ fjjlin^eiu ■ 6fiitib{n 
btnburtb. . ‘

Dante . Sibi leugnet, D<t i[3räfibent. läft b(n erftin -Bfügc.H 
antreten, .

* . V
Dante Sfblg .23ctttxtnMe aug Dlfjatürt treten ber fRellji идф, 

bor, an ble DVarricre heran, bie SJläiiner ln mllitärlici>er/©ttawm« 
tjeit, btc SBeiber mit ln ble füllen gr[U'mmteit- S)änDfn,.gcfd/mäbig. 
Die SJtänncr finb bon etmag Singc[d>ücbtertem gefeimgeicbuet. 
Sie babén ÍXngft bor Ihren Tratten Dtefeg. töoll lebt Jn einer 
рпшЩьеп .ffleflaltung bes SDiatrlarcIjatS. Das SBeib ift bie 
Graimtie, Den SJtann batte ber itrteg mit fid) gefd/bentmt, [pütte 
ibn miebet in bie £>clmat gurüd, ober Hef ibit gäiigücb unter» 
geben. Dag SBplb blieb (tűéin auf ben mageren Siede,rn gurüd, 
rang mit bet Sírbelt, ber. Slot, bein .Stotar, bem 53kb- Qu beit 
Dütfern bilbcte fldj eine 2Be(t -ber ffrauen berauS, ber ®unj> bet 
ßraucn. De.r .2Uan.it mürbe uadj feiner .Slüdlebr. m,lebet, .eltf* 
gefteüt unb man entfefyleb- über ibn: je • паф [einer. Daugltcblcit; 
man etttfehieb,über Seben unb Dob. , Sr mutbe mit lejueHen-.unb 
[oglaien ©naben gemefjen, ber;S2amp[ ttmg Seben mürbe impte.r, 
fdjmcrer, trübte bcir Düd; bet Slat ber gebäumte mar ;ftetg..'gur 
ßmnb, ble SBeiber becrfdjleii.

Dante Sibi bat tijce alten Sttern Ьигф einen mit .Slrfentt Der» 
mengten Dee ltd QenfeitS befärbert, ein uom Schlage g'erüJbrteä, 
fdjmcdälUgeg ©tcJieupaat, ju beffen. SBartung 
bungen metben tnuften, ein uctarmteg .Sbepaar au? bem D01^, 
4iarafit.cn,-^ benn -bie-,Sitten für Ifjre SBarturig bag 5>ац2 :Рег< 
(ргафеп. Damit, cs .aber nid)f gur Ucbertraguitg lammen..mige, 
unb bamlt аиф ber SBefngarten пвф früher-'.frei m«rbf, tarn Dante 
Sibi eines ИЬспЬз aug. ihrem И nme feit', lodjte. beit Eliten', am 
fDio.rgen. einen .Dee;., unb am tolcrtnöd^ftcn Dage marén beibe ti>f, 

Diefeä Drama [фШ-bet^fRldjiet au5 ben 3eaEen'
Da§ 2pro3ibnuaUrial tft burdjftcbtig, bie Sügen ftrahlcft ffiabebcltl 
Dante Sibi möchte ben IDlorb einem altnt ЗЛйНсгфеп anbrehett/ 
bas Ihren ©Itern ffiein gef^idt t>at, unb nun hanbett.eg fid) borúm, 
ob cg bie[et:2Bein mar, cb eä ©efgnapg фаг ober. bleHildji Ьеипоф 
lener Dee, ’.

Die Зеидеп [djmaben, mohi. uub [opberbar, fie ftbmahen mit 
iöebddjt, [фта^еп lein ü6erflüffigeg 2Bort tóié Inmitten.1 xlnes 
groben Dramas aug ber 23er[cníung,;ireten hier-aus-ben .Eühncn" 
lutiffen bcg ипдасИфеп.ЕсЬепв ©cftalten bor, fomm.en aus bem 
Unbcfanntcn, aus. tí>ret :2Beltt>?cfte<ít^clt, "aug Ihrem '©(аттег- 
Ir ben, jagen cfmag her,, ritten llRpment. lang kftrahtt flé'baS Шф1' 
bcg, 21 eflc-ftotgunb ,.fte,фScfфltgiJibeп.3.ШIftb«r.. .tóer bicfec©erlфt5* 
bcrbanMung änmof;nt,'nm&3empfiubcnj'lmh' bieiej Doll T.Cv^’hieht 

Í feinen [djidbcnben Deuter gefunben .hat. : .

'



barnít et bit <3tetbciib.cn unterfucbe.uub Ые tbbtld) Sßergifteteu, 
Me »cnlge ©tunben batauf bcn ©elft aufgeßeben batten, beftaßten 
fid; gu Ihm über „Innere ©djmergeu", et horchte Mofe baB фегд 
ab, fontlatiír.tí^ergertteUejumg unb uetfdjrleb Öob, Slatl unb 
Strobfctu SD« Ütrgl Ifl ein befangener feierlicher ffltenfch, bem ti 
natürlich tjler nur batum дц tun Ift, bab feine StgUldhe Slutorltät 
aujbg: gangen ©a^e fcbarlento? haootgehe. 3U Ihm .fjében fid) bU 
beiben- tnebet über Gtbreclvangen/. nadj. übe:' ClMöucjen beltagig 
.mobet' IjbUe'er ei-benn <mdj lulffeu főben? л ':: г г г r.i

' .. /л i.;-.
;;$)er „Pfleger";
; ©itt lumáitlf^et üßdiier,allein toon SBuffjS,' gep>re6té: í^ttrtt/-éln" 

Idjfltftr angebauter; r'btíidjer ©c§naujbatf №ngt .l^nr-tatarífcTj Tib eV 
bén SDlunb. ©t1 ift[d)Iau unb :begcneviert; (Seine SlTmetv MinienIpU: 
fílnlev ©.infoit umher: (5r roelf} ucn'nidjtj?;'- theifí £)Hcí;Jicn*, bali'ed 
unb feine .tjrtiu gebúngeir »űrben, uní bié’Wtcu gr. ;ь"едег„ Ц». 
pián ihnen .hierfür baBi£>au? öerfprocíjEu hat, jawohl; i«;: ja', aber 
jie btaudjen ba 8 $>aii8; nicht, fle haben пай'.bet SBeétblgtmg groel; 
ШП’шпеп fftpneu'belommen, jawohl, ja, ja,, fle 'tniffen «8 .gettóit,' 
baft bie ИЦеп'поп SCante'ßibi berglffét 'tóurbeit, bod)'.fie haben bféi 
ЗаГ;г.е fang .übet beit SCee ;де[сС;гЫедсп, J2únrete 5’lbl Ift ble. SÖJBtbetln, 

©; [е'д: fleh neben feine grau: }urüárj©'r:lft;:eín íliélncf. /дЬе 
[djunbéner, 'uö'nWdjet, miftgebiibeter Sííeufc^r" ©élné grau ;:.wtrtí, 
erhaben neben Ihm, Sie Midit ац[ if)jt hftáb; biílgted'.'lhni'Mft.^h' 
Äugen.blefenSch»Behling, bi.eje? Sticht? i»it cittern P%ú, bér uűtr 
!au i’h«t Seite'.fbeltcrleben muh,.bűié? .Ut'^ifga'lüü'ijébt lange 
! .lein'WtfenU"gebén'.wirb-.: '. .' :.Vl.

. S.éúgen'.über ^eugetu'Stante Clbl. blidt .guiüellítt auf, bacb,V.}c* 
mali auf .'bte Slnlíilger.' EBehn .[ié et»á? Unangené»h'mé5'.h5rt(1»iüU 

.fie mit bpr ^bürgerlich ab, Xv.:' &"■;

'■ - 9>et JKldgter, fdjllcjbt ble CethanbIung..Sj»;^erbenibU, 8лца?п; 
gebühren [eftgefteHt, unb ble Beugen trc.tip-.in Ы? QierlchtSÍau^el
hinab,-um Ihr .Selb ju beheben......-Aiki-tn, W ::

©tevWugellagte bleibt.mit .einem guftigfolbaten uEein Im..Saal 
jttrücf. - • . r V'i -\- А‘л i-.?

3m Sehen haben »eher-. Satte nach Sahir ein SBdd .fütr.flé.-Sie. 
•••flnb ble erften; bíé gur iPüffe'gebehi-'für einen S}orntlHaglflnh.'-iehtt 
•tpengb'* ein gtofjc* Stüd ©elb. ßtlle bíefe .Slenfdjett/.lMElnnér .unb^ 
grauen, Me fid) nod; ein 5BeiIdjeu t'other' inít'$liWagen.'.b£ltlegten;i' 
roanberu jéjjt gufammen .frleblich bem .-gahlllfd) -gu, »ije-weim gm 1 
-nicht?.gefdjefjen toüre., Ser Stamm, bií .gamlUe; ©le, »ifién, е?5Ш- 
5®a?'fődén fle; |cljt nodj bgrüber .'-[hredjen? Bfjex ©a.tte mdd)K,beg}: 
I3elaftung3}eugeii'telne,S3or»üt[e, bér Sohn hllft-bír. 8cugtn,; bic 
gégéit' [eitle fülűtter ble [d)»et[te»Wuejagcn'.'ge.ma$t'.fratj<bet.bldem;i 
:huubevtiährtgehvSüinte iDiari, ibie-'Styfen •hitVáM-'i .-1 г;:;;...'. '- лейг: 
■\ Sie »áriéit háS ilríell igát-' nidji ab;. Öüt- iJladjmlttag •'Бegogna”. 
Idj Ihnen auf bér Stráfjc. Sie géljén nem ^áufe,’t-ad; Sifjalrtt-'

Sltcganber Mtárnlr’-



f'O í t e f e r u n g, aber Ьоф «ine Striegätteferung. ©a[i 
folcíje Budget mie • bieS unb „3eu" non 3eit au 3c£t 0«* 
fdjticbeu merheti, i[t beraiiubcrnätocrt. Unb bab mit ttjáéit ucrbient 
m'trb, unb jhKK JcfKffelnieife, W in OAnuitg unb Ьоф nid)t in 
Crbnuitg. SQerfte^en Sic: ©ie berbienen alle ám Sitiege f:. ba3 
ift fo fdjraer gu ,fagen. . . ©aä Wat etmaä fo UnauSfpredjlicíjeS, 
UnfonnuIietbateS, bet Jtrieg . . . Unb menu ein ©djriftftíllep ifjú 
etíebt fiat unb iljii nidjt Íoímerben lanu, baS Berftcfje tcf), 
bag cr mit. biefen Grinncttmgeii ju Betbienen beginnt, mie mit 
einem Stomanfujet unb fid) photographieren lägt unb ein 2anb< 
f;au3 bon biefem ©elbe tauft, baä ifjút biefe Gtinitetuttgcn — 
unfetc Erinnerungen — eiutragen . . . Séf) fct)e, ©ie Berftefjen 
midi nidjt. . . ЗФ tueifj, baä ift fiteng geurteilt. . .©eijeu ©ie, id) 
mar biet 3<фгс braujjeu, ипаиё[ргефПф 9Лап fpridjt nidjt 
gerne babon . . . Stber meil ©ie mid) anrcbeteit, Sie Jinb 5fu3. 
läitbcr, uid;t luafjr . . . Ungar? 3a • • • ЗФ bábé itgenbiuie 
baä ©efütjt, baff biefe SMcgätiteraiur ber Icfjtc Stbfcfiuitt ber 
SiricgUicfcrungcn ift . . . Stucfj bei unä luirb fie fef)t getauft . . . 
©aä ift erfreulidj . . . Hub bed) . . . SBer btaufjen luar, miffen 
Sie, iuer bag erlebt I)at, ber . . . ©af jemanb mit biefem Siontan« 
tljcma SUtiHionen einfjeimfen foif, roic Batbuffe ober SJtoiijieut 
Stemarque . . . 3d) fette mir bot, baf man baä ©etb, baä mit 
einem foTdjen „SUjcina" berbient mürbe, aud) unter bie ltnglüct. 
Iid)eu beS Stricgeä bertcilen tonnte . . . Sie loiffen, bie Sternen« 
fronten ober bie, benen ein Strut ober ein Sein fel)tt . . . ©Ufer 
fpciic Stricgägcmiun . . . 3d) félje, Sic Berftefjen mid) triebt . . . 
ЗФ rebe uidjt gegen baä Sud), baä Sud) ift gut uub noimenbig 
Stber getabc bamit berbicucu . .

C£r madjte eine Heine Scmcgung.
■— Sie jinb mirftidj fireng, — faßte id). — ©аз Sud) ift bon 

einet groufameu ©fjrtidjfcit. ©cr c3 fdjticb, luar ein armer 
ffltanit ... (Sr fpefulierte nid)t bamit, cr bcfrfjrieb biefes furdjt. 
bare ©ticbitiä, luaä I)iittc cr foitft gu fd)teibeu bermodjt? Unb 
bag cr bamit berbient bat,-ift fdjíicftíicfj feine Sünbe. (St ber. 

i biente eben burd) Sd)tiftftcifcrci, bafiir tann er nid)t3 . . £>m . . 
3d) Derftefje, maä Sie gejagt tjabeu, aber Sie fitib ungerecht, 
nehmen Sie eä mir niefji übel" . . .

(Sr fat) rutjig auf: '
„SJtöglicfj, ba^ id) ungercdjt bin. G§ ift fcT)t fd)tuer 311 ent.

1 fdjcibcu, maä iu folcfjcii ©ingen redjt ift. ЗФ fltaube, bafj eä nicf)t 
fo fcl)r eine fjragc ber ©credjtlgteit ift aiä eine ßtagc beä @e>

! fdjmactcä, cine Stage beä ЗЛадёпз uub beä ^erjeuä . . @3 
fdjmcrgt mief) uid)t, baß biefet ©djriftftetter mit meinen ßeibeu 
ÜJUttioucu berbient Г/at . . e§ gibt biete biofer Sírt . . . Stber um. 
gefefjrt, féljen Sie, baä ift itgenbiuie eine groteäte gortfefjung 
jener „St'ricgäiitcratut", jener anbercu, mit bet fie uns feiuergeit 
aittricbcu, biefe fdjrcibeuben Sd)anbmäutcr, SiriegSbcridjterftattcr, 
orbcitbcijangeueii Scgeiftcrer unb mit ©d)tad)tbautibi)!Ieu tröften- 
ben ftfcuHtetoniften . . . ©idjer audj bei 3f)uen . . ©afj Stcmar« 
queä Stbfietjteu eljrtid) fiub . . .? Sarbuffeä Stbficfiteii mären eben, 
faiig cíjrtich . . . ©аз ift eine tJragc beä ©efdgmadeS, baä ©ange, 
3d) tann mir borftetfen, baf? jemanb bie gmingenbe Sfoimcubigteit 
fietjt, fold) ein Sud) 31t fdjreibcu . . . Stber bann STartcuphotoä 
unb Sttitlioucii unb (Sngagemcntä unb Scrfitmungärcdjt uub bie 
2ocfc uub ba3 Stutogramm beä Stuiorä . . Sitit einem SBort, luie 
eä 311 fein pflegt ... 3» biefem 3aüe-" • •

©ine Itciue Seiuegung. Sine neue Steu. 2Bir fdjmicgcit. 
3d; bin ein menig erfdjüüctt, beim biefer SJtaun jagte genau baä, j 
maä am Steiuavquc>Grfoig beftembettb ift, mic Id) mir eingeftaub. | 
Gr faun nid)iä bafiir. Sfbcr eä ift ba cliuaS . . . Sor einigen 
Sagen luar id) iu Berlin uub id) erinnere mid) an ein 3nterBiem j 
mit Stemarque, antäftief) beä Scrtaufeä bet jjifmrcdjte Bon „3m | 
Sßcftcn nid)tä Steueä" ... ©3 mar ein ittufirierter Strittet, man ; 
tonnte fejjen (mie. fie getabc beu Scrtrag unterge^neten, Stemarque 
unb bic ©ireftoren bet rjüimgcfcHídjaft, uitb ber Steporter be»

; febreibt, mic fie bem fuugen SDteifter ben Scijecí ber beutfdjcn Sauf 
über 25 000 ©ottar überreichen unb mic bet junge 2Лelfter fid) über 
ijituiäubcruugeu feines crfotgicidjcu SBcrfeä fingert unb ber 5tc= 
porter iljn fragt, ob cr motjt feibft bcu giim iniaenicreu mürbe. 
Sie rauf Stemarque: „Stein . . . Gs luirb ein SprecOfitm .... 
©ic Stcgic ift in uoi'jügticficn .fbäiiiiCii/Sic miffen, 2ubro:g Siro . . 
3d; roerbe mit ein paar ЗЬсси Ьазидсбеп..Uub jeftt, mört« 
lief): „3di utöcf)te 3um Scifpict, bag bie fid) eulferneiibcn Sdjritte 
ber tobgemcif)tcn Solbatcu Uou beu ©rauen ber SSJi'ittcr begleitet 
mürben , . . 3um Itutcrmateu . . . ©aä ift ein fefjr guter.Gffcft!'’ 
Sinn ja, ein fefjr guter ©ffett. ©uentuett gmeitaufeub ©otiar ertra 
für bcu Steiftet.

Síit baä foil uidjt gegen Sicmarqucä Sud) fptcdjcii. 3d) tuoHU 
niditä mciter aiä bic Scmcifuugcu eines ©urdifcbitittätcfcrä auf« j 
3eid)itcu, nidjt über baä Sud), foubevn um bie 2uft, bic batum ift. 1 
©ic Scmcrtuugcu cincä ©uj)eitb«SStenfdjeii, bee fid; bind) eine j 
uicr Завее tang müíjrenbe .Coöftе baä Siedjt bajit cctauft íjat, cinci 
íctiíií über bicfcä Sud) 311 iiufictii.

Jlufí unt iícmaniue.
.So« SŰ^o*bet Bon fDiarái.

..Wir publizieren aus einer neuen Berliner kultur- 
kritischen Zeitschrift „Clique“, die als Programm einen 
leidenschaftlichen Kampf neuen die Clique inaugurieren I 
möchte, nachfolgenden Aufsatz. Die erste Nummer der | 
Zeitschrift bringt ferner Beiträge von Albert Weidner, 
Theodor Sapper. Theodor Loosing und anderen. Salamon 
Dembitzer zeichnet als Herausgeber, Schriftleiter ist 
Dr. Alexander von Sacher-Masoch.
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©iefer ОЛепГф flieg in 2pon in baä St6teif, um fUliftcruadjt. 
Gr fag orbcutlid) auä, grüßte uidjt, aber ftceifte feine Stiefel ab, 
30g fcietfkf> .^аиЗЕфи^е über, fuipfte baä 2id)t au, logt« feinen 
Sllaniel ab, fteefte Д1сф eine Sleu 3tuifcTjcn bic Зоф'с unb framtc 
aüä bem Slcifefadf beä Ьсибфец <Sct)ciftffcetIcr§ 6г!ф SUacia 
Stemarque SSerf „3m SScften nicf)t3 Steueä" ^erBor. ©ie frau» 
3önfd>e Stuägabe, Bon bet bis ijeutc in ЗгапГгеф 400 000 Gjetn« i 
ptare berfauft motbeu fmb. Gr öffnete baä ®иф etma in ber SJtitte, 
trennte bie ©eiten mit feinen bideu furjen auf, — До
mie baä teiber biefe Bott uuä ju tun pfiegen, зит ©djtecfeu jener 
bibliophilen ©emüter, bie Südjet überhaupt тф! auffdjneiben — 
unb Ia3 biä neun Uhr früh, «Ifo biä 311m Safjnhof bon SJlatfeillc, 
ЬаЗ Sud) iu einem 3U9C 3U ©ube. S3iäT)reub bicfcä metjrmödjigcn 
Sunrmefä burdj bcu SScften, то еЗ гпз»ваДфеп 3iemtid) Biet SfeucS 
gibt, biefeä gemöhntidjc fRcifcertebiuä: ©er Goupéuadibar, ber Sie« 
marque tieft, iu irgeubeiner ©ргафе. Stemarque beutfeij, Sletnarque 
italienifq, cnglifcf), frai^öfifd). ©er 2efer iit bet §oteIf)aIte: 
Stemarque, ber ijaubmerfer, auf bem SSege 311t Strbeit, tu bet 
ЗЛйпфепег ©trofeenbahn: Stemarque, ber ©1?фпафЬаг im bet« 
giften Steftaurant, berfuufcii in feine 2eftürc: Stemarque. ©er 
junge Stmerifaner, im SBitielmeer, bäud/tiitgä im Soot tiegenb: ■ 
Stemarque. Stein Steifegefährte ЬигфСаЗ bie bierhuubert Stitomcter j 
biä Starfeitte, ohne in Stuigon ober Strtcä auf3ubtideii, unb ftedte 
ftdj febe 23iertcffttmbc regcInmÉig clue Sfeu au. Son 3« S^it 
fieilte icg mit einem ©eitenbtid feft; 3'1 Slbiguon Г/ieft er bei bcu 
Sferfcen, iu Strteä bei ber fdjma^en ©jene, то ber ©си(1фе unb 
ber yran3ofe nebetieiuauber in bet ©tube liegen, einige ffiitometcr 
boc'fDtarfeiűe ftarb itat. Sttä ber 3nfl in bie £>attc roftlc, taä er, 
bie Iejjfen Зс>^гп. legte baä Йиф h^« jminferte miibe, ftreefte 
lief), rieb feilte geröteten Stber mit ber Sjaubffädje, giiivbctc fid; bic1 
breifjigfíe Bleu an, bic er mit (фппффеп gingeru auä ber фоДеи» j 
tafcje fjetnorframte, pnb ftarrte in ben [üfjtid)«ungetolííen ifflirbet 
beä Serronä. Gin fünfun-bbierjig= biä adt/tunbbierjtg^ä^riger ge. 
brungenet, зёетпПсд Tahkr 2Леп1ф mit ©hmnafiatbitbuug, ein Stci« 
fenber ober STaufmauit, mit einem bitteren 3ч0 int fDtunbtmnfcf, 
aber mit freier ©time unb lebhaften, Bcrftänbigcn Stugen. gut 
ииф hatte biefer fraugöftfehe Stcmarquctefer irgeubeiti Ьсип» 
Tugigenbeä 3ntereffe, biefer Sitenfd;, ber Bor inapp 12 3nf)tcit auä 
bem ©duitjeugraben geírodjcit mar, luaä id) au einem Sänbdjcn in 
feinem Sbuopffod) fcftftctleii tonnte, — auä bem ©djüfjengrabcn,' tuo 
er ber ипБсГашВе 2>ctb beä Steinarque.Stomaucä mar. ©et Stomau. 
helb Ьаф1е паф, btieä ben Stauch Bor (1ф hiú unb gupfte fid) am 
Cfir. ©ann fugr ber 3ug Io3, mir ftarrten auf baä SJtecr mit fenem 
gufriebenen Gntbederbtid!, mit. bem man bei jcber ©etegenheit Bon 
neuem baä SJteer gu entbcclen pflegt. 3» ©outou Грмф 1ф ihn ап.

— „Gä ift ein guteä Виф," fagte er, fid) an mid) menbenb, 
rutqig, otjne überrafAt ju fein. — .„5S.a3 bie faefitief/en Stngaben be. 
trifft, ift baä Зиф fehr genau. ЛаШгПф map er аиф Bier 3ahte 
brausen, mie bie Spctbcu beä Bu<hcä, nur hxir cr fdjoit älter, aiä 
et an bie Steihe tarn, ©in guteä Sud), baä atteä fpieíte fid) genau 
fo ab. ©iejer ©eutfefje — er fagte nicht Bodjc — biefer ©eutfdje 
übertreibt nid>t3, an beiben fronten trug fldj atlcS genau fo 311. 
©oíáe 3üd)Cr fmb fe[)r uotmeubig,..benn bte fUleuftheit Bcrgcffcit 
Дфпей. ©3 ift rnaíjr — fügte et'htngu —, fcafi bie ©cucration, bte 
ihn шкдетаф! fyxt, iimitun gegenüber bem Siriegäbagittuä ift — 
hier fächelte er mit jenem feitfamen grongofentadjetn, baä bie 
tiefften 2eben3mat)rf)eiten im Sfaoberton mitjutetten Bermag, — 
eä ift unBorftettbar, bag biefe Generation, mie immer ermuntert, поф' 
einmal in ben Strieg j5ge. Stber bic 3undcn... — fagte er mit 
eine: Teidjien Зетедипд. — ©ie mufe niau baä Виф fefen taffen, 
bie heute ЗСфиедфаопдеп. 3m übrigen ift cä ein gutes Виф."

,,3m übrigen. — fagte ber Sfanfmann ober Sicifenbe, aiä ber 
3ug auä bee Spade Bon ©outou rollte. — SBiffcn ©ie maä? ©aä 
Виф ift gut uub bod> ift ettuaä barin, maä mir nicht gefällt. Siet« 
tcia)t uiót citnnaf im Bud) fctbft, nur ln feinet- Sfäf/e. ©iefer 
ЭЛеиГф, — er fat) nach bem Samen am ©itetbfatt — 2Koufcur 
Sterncrsue. 3m Gnbergcbuiä ift heute аиф er niditä aubereä atä 
ein „Brofiteur" beä itriegeä . . . SblifiBerftchcn ©te mid) nidjt er 
tonnte beä nicht Botauäahncu. Sffä er baä Виф fcf>rteb. 3ch meif, 
meäqatb er eä gefcfirteben hnt. 8tfä bie 2Лenferjen heimfamen, tuar 
in jebem Stoff gu einem fotchen Виф. ©r tonnte e3 auffchreiben, 
beä ift fein Berbienft. Stber fchenSie, atä Batbuffe burd) „Feu" 
Ttuiionä: mürbe, quite ich ebenfetfä nur baä ©efüfjt, ifeä fei 
irqenbeir.e

1

(Stuä bem lliigarifd)tu вой ©ифсг-Тифф.)
unóeiouBte, gutgemeinte, fehr torrefte St r i e g ä ■
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libán S e t g über „atonale Dpe r".
Síuf ©inlabung ЬеЗ u 11 n r 6 u n b s' fprad; Scrg über 

atonale Oper. Oer ©rfoíg bc§ „SBogged" in bcr Staatioper letifie 
ba§ ^ntereffe be§ SuPIifumB auf einen SBiencr Shtfifer. 2JHi 
einem Scplag populär in feiner §eimatfiabt, faß er ba öor einem 
biept gebrängten Sluöitorium, bem man gerabegu bie ftauneube fjragc 
ablefen fonnte: „SBarum bat man Sie unS fo lange bcrpeimíid)t 
in unferer SBiener Dcffentlidjieit? . . Scrg fprad) über feine 
Oper unb ein Scpüier ißuftricrte auf bem ffiaotet bie eiulüfjlicpeu-' 
Siusfüprungen. HÚeiftenS gept ja eine 3upörerfdjaft auS einem 
SorlragSfaal mit bem ©efüpí perau», angeregt morben gu fein. 
OieSmal ging es banfenb, meil grüubiicp beteprt, peim. Scleprt 
niept nur über „atonale" SDlufit, fonbern auef) über eine fonferbatiüe 
S?ritu, bie bei jebet ©efegeupeit, aber auep gang opne Slntafj bie neue 
OJtufif al« ein beftruftiöes Spaoá au»gugcben öerftanben pat, als 
ein müftel ©ebiet, mo opne ©efey, opne 3ufamntenpang, opne Ora* 
bition, opne ©emiffen Stufif „gegen bie Shifif" gemaept mirb. Sem 

; ber Situation bcr Slufif au§gepcnb, mie fic bar fünfgepn 3nPrcb 
mar, gur 3^t alfo, ba er Pefddop, Ьаё Sücpnerfdfe Orama gu fom-1 
panieren, geigte Serg, melcpe Slufgaben, neue Stufgabeu namentlid) 
in parmonifeper £>infiäpt, er gu bemiiftigen patte. Oer Sortrag gab 

. fepr einleucptenbe, glängcnb belegte SIntmort auf bie fvrage: „S>ie 
errcicpe icp opne bie Pemäprtcn SJtittel ber Sonatität unb epne bie 
auf ipr bafierten ®eftaítung»mög[icpíeiten biefelbe ©cfdjioffenpeii, 
biefclbe gmingenbe mufiíaíifcpe ©inpeitlidjfcit; eine ©cfcploffenpeit 
niept nur in ben flcinen formen ber Sgcnen unb Sluftrittc, fonbern 
auep bie ©inpeítíicpíeit in ben großen formen ber eingcluen Slrte, 
in bcr ©efamtardjitcfionii Ьсз gangen 2Berf»?" Oie Sintmort fiiprie 
bie 3^pörerfcpajt gur ©infiept, roic faifd) ba» 23ort „ctoual" ge* 
beuiet merbe, mie fepief biefe» -Sort überhaupt fei unb meldic ftreuge : 
©efepmäidgleit unb Serbunbenpeit mit ber Orafcition ber ÜRufif — : 
ber beutfepen Stuf if atlerbingS — fein SBerf aufguraetfen pat. Oabei 
üermicb c« bcr Sortragcnbe, gejen eine Sfritif gu polemifieren, bie 
ipre Icjitale Silbung öor bcr Stirne pat; er öermieb её, fo gut e§ 
ging. ©» ging aber nidjt gang opne IfMemif. So erregte ein übri* 
gen» gang fad’Iid) angefepter, mit ícrifaler @rünblid)!eit geführter 
Scitenpieb fepr pcitere Scfricbigung. Um bie „fijc ЗЬее", öou ber 

; fomopl ber Üirgt al» ber bon ifim gepeinigte SSoggecf befangen, in 
i iprer bramatifepen Slbmanbfung bergufteßen, patte Serg, mie mau 
j meifg, ben fdiöuen ©infaß: bie Sarintionenfotm gu öermenben. Sin* 

iäßlicp ber SBicner premiere meinte nun eine fritifepe Stimme, baß 
bic SJapl einer Sariationeuform „meber in ber Sgene nod) in ber 
Situation notmenbig begrünbet" erfdjcine. Serg fam biefem Sor*

I mu:f entgegen unb ergäplte, mie er burcP ben Sorpalt beunrupigt 
unb beftreot, ba§ in ber Shififipeotic offenbar Serfaumte naepgu* 
polen: im „3t i e m a n n" naepfepfug. Unb mie er Peim Segnff 
„iß affacagli a" unter tpinmeis auf „©pacoune unb fjolia", 
biefer älteften fyorm be§ OftinatoS gu feiner größten lleberrafdiung 
auf bie — im Sfiemann! — eingctlammcrt, gur ©rllärung fiepen* 
ben SBorte: („J^ire 3:bee'v) [tief?. SEnrgum, ber Sortrag mar über* 
paupt ein fepr fepöner Sorftoß. Unb eine fepr mopttuenbe Ginfiam*

. merung aller bom ©rfolg be» „Soggccf" Siebergefcplagencn .
Oie Sacp folge ^ ttnangferS.

3n bie Seitung ber 3‘ongerte ber SSicncr 5}JpiIparmonifer mer* 
i ben fiep nun JRidpnrb Strauß unb ©leinen» ff г с u в teilen.
; ©in ffongert mirb Soäcanini birigicrcn. ^urtmängler pat fiep 
: gmar in feinem Slbfdnebübrief an bie Spilparmonifer für eingeirte 
j ff'ongerte gur Serfügung gefießt, aber bie Herren, peifjt e§, finb 
i gegen i^urtmänglcc berftimmt. SBcii er fic ocrlaffcn pat. З^аг 
j peißt её and), bafj fyiirtmängler feinerfeits guten ©runb patte,
! oerftimmt gu fein unb n n cerftimmt, bie Spifparmonifer öielfeicpt 
: gar nidji ccrfaffeu patte. 216er bie 3Bieuer Spifparmonifer finb palt 
! Oipiomaten unb bie Situation ifi öennutlidj fo, baß eine Ser*
I ftimmung geacu ^uetmängier ber Stimmung Beffer enifpridit.

S. M.

:
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£efDíícm(Uagc in 5ad)cu ^ansperfonaf. Sauon, 3u tea? iq ihr berpfliétci bin, ^аБе ié niét? gelefen. 
Sie befommt fecfijig 5j3engö irrt 2Jtonat unb fagt bei ©mpfang 

be§ Betrages: „Sitin’ bie Sanb." Sann antmorte ié: „Ефоп gut." 
ferner erhält fie Unterfunft in ber bereits ermähnten SSeife, unb 
Verpflegung. Siefc fauft fie ein, fodjt fte, férőiért fie, reäfcht fie 
auf, unb icb eile fte. 23оm ©erlüget ftiege ié Leuten unb 23ruft, j 
fte nimmt fim ben ЭйгзеГ unb bic glügel. Socfi fetbft bánon bébi | 
ftc manéntaí nőé ein Stílé für mié falt ,311m grüffftüd auf. | 

Singen babe ié fte nőé niét gehört, in? Síjcater gebt fte; 
niét. ironnicg naémittag gebt fte um halb fünf auS unb fortran: 
urn cat 3Utüí Samt fejti fte ifié itt ber aufgeräumten, buttfíen ; 
'cüáe auf ben STciiítfaften, fnaóbert an cinem Etüden Brot,

I ober tut niét mat bas, fonbern fi íj t bloß unb fcfittjeigt. 3reeifel= ; 
! tos ift fie treu, jieif>ig uttb egríirá. Sas gteifé fcf)ceibt fte

í
fiamé: Sberefe Síabar, Sitter: aétunbbretijig, Beruf:

: üTiabéen für aüeS, ÍR e 11 g i 0 n : fatbotifé, gamtlienftanb :
I gefáieben.

©te ifi ber Sienftbofe, ié bin ber §crr. 23enn ié morgen? per» 
fqtafen au? bem ©éíafötmmer főmmé, fiat Stíjercfe fénn ben 
,'tnb beruntergefübrt, mein Zimmer aufgeräumt, ba? Sab her= 
geriátet unb baS fjrübftücf gemaét. Sie ftammt au§ Sác tm Storni» 
tat Séfé:, tor Safer unb bie Srübet mirtféaften auf feésebn etge= 
ncn unb nierunbjtnanjig bajugepaétetcn Siorgcn £anb. SSie ié 
einmal fíüqiig erfuhr, befigt fte aét ©arntíuren SSöfdtc, brei Scar 
Smufe unb einen majferbiqtcn Scgcnmantct. SSenn ié He naé 

I 3'igarcitcn Knunterféicfe, fetjt fte fié bajit ihren £ut auf.
©г ifi bie Crbnung ber ÍSett, bap cs Sicn.cr gibt unb Sjerren. 

Sc? habe niét ié behauptet, ber feiner Sadie niqt fo ganj ficf)er 
i"t, fonbern üe, bie e? genau reeiß. Sic reeiB es au? ©rfabtung.

©ie félaft hinter einer ©tasmanb im Sorsimmer, in einem 
nett unb bebagltm eingerichteten Saum, ©r bat згааг fein fjenfter, 
bőé immerbin enthält er Eqranf, SBüfétifé unb ein jufamnun» < 
!íappbare? ©ifenbett. ©eíegenttié fah iq, baß fte auf bem Sifq»; 
реп neben ihrem Seit aiie Seitungen liege' hat, bann ftcht bort 
ein Slchf-trS mit зи ftopfenben ©trumpfen, eine SBccfcruhr, ein 
Soiegef unb in einer alten 3tgarettcn=Sfcébofe hat fie Snopje. 
Sie Ssaretten habe iq gerauqt, fie hat nur bie ©éaétEf auf» ^ 
gehoben.

S3enn ié naqt? naq Sjaufe főmmé, maée iq fein Siót im 
. Sorjimmer, um fte niqt 3u meden. fjq tue ba? au3 fojtalem 
[ Sfíimtóemustfcin, benn im meiß non fvrancis fjammes, baß ber 
Staunt Bon Sienftbotcn heilig ifi. ©ic ift mit ihrem £ogt? fegr 
jufrieben. Cefters hat fte mir erjähtt, an was für Ctfen man in 

. Subcprfr bie Sienftboien féfafen läßt; eettnuiliq er, Diel fái im»
I meren Crter, als in einem falten Sorgimmer, in einem lufilofen 
i £:á hinter einet @ta?manb.
Í Ser. дапзеп Sag lebt fte neben mir, fiehí mié im Bamthemb 
[ unb Sarttoffeln, betrunfen, in Serjmeiftung. ©ie ift biejeuige, für 
: bie ié fein großer Eüann teerben fann. ©ie ift bebeuienb taf:= 
j sóder, nőé nie habe iq [ie im Diegfigé gefeiten, fte mar nőé nie» j 
mats befsffen, auq non Serjroeiffung habe id) поф niét? bemerít.' 
Sie faun für mié nőé eine ©röge »erben. Sie ift fefton lange 
gefqieben, unb mie tie ruhig fagt, braurat fte feinen SRann. Sc? 
facie fie fo, mie menn unferciner bemerft: „SJiann fann auq 
ohne l_n--rortcb [eben, bie Seiten ftnb niét Ьапаф."

fir. meiner ©áubíabe bemahre ié ihr Sienfibué 3>опфеп 
einer £:5en?Berfiqerung?poiice unb einet 21nmelbung at? tpunbe» 
heiiger. fjr, ber Ginteiiung be? Suqcä Га? iq, fcaf> fte зиг Sreue 
gegen mié perpftiétet ift.

um
j Dierjig feiler teuerer auf, beim ffaufmann befommt fie Sro» 

jentc. Bon ben Sohlen gibt fte ber Sortierlfrau ab.
Síit bem £>unb fpriét fte воп mir etwa fo: „'ja, je^i tufi bu 

großartig unb bellit. SIber »arte nur, gteiq fommt ber gnäbige 
£ierr herait?!" Ser ,gnabige §err’ bin ié, unb fie nennt mié 
nur fceshaib fo, bamit ber töunb fte baffer Berftent. Smtiejliq 

. fann fte ja auq niqt fegen: „Ser 5f[erauber fommt betau?," 
cué niét: „Sefle nur, gíeié fommt bet Sííárai!" Ser öunb 
mürbe e? beftimmt niqt nerftchen. fjé bin ber gnäbige £err, 
ber .ftunb ift bet §unb, unb fte ift bie Shcrcfc.

Seit fjahren fqon leben mir unter berniéiben Saé. ISähtenb 
ié brin im 3imrrier - fthe unb arbeite, ficht fie braußen in ber 
stüqe unb fcfiätt fiarroffeln. Srci Stunben lang foqt fte am 
fDcittageffen, unb in зеЬп 2Jíimtien effc ié e? auf.

3u Scibnaéten friegt fte ©cib, Sleibuttgsftüdc, mögltéft 
praftifée, unb je einen ?iuß= unb SJlohnfiolIcn. ©ílbfmerftanbfté 
gebt fie auf reine befonbere Soilette, niét auf bic, mo bie §err= 
fmaft h'ngeht, fonbern auf eine anbere, reeiß ©ott, reo. 23o eben 
bie Sienftbotcn hingehen.

25tr fönnen niét langer al? fOiinutcn 3ufammen in einem 
Dcaitme fein, mir fenfen bie Singen, unb entreeber geht fte gíeté 
ginau? ncó einigen gteimgiiltigen 23ort:n ober ié. 23ir feheu 
uns nicmal? in bie 2(ugen. fjé fenne bie fparhe ihrer Sfucen 
niét. 3é fönnte fa in bem Sienftbué r.aéfehcn, boré Ьсзи 

j hehe ié feine Sufi.
I Strbeiifcm unb fattber ift fte, ihre 3äbno finb gefunb. ’Ber- 
! gcnqer.e? Qchr habe ié p.e gegen Socen impfen taffen, bamit 
j fte tanger hält.

ittcranbcr l’l.irat.
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duktion der ganzen Welt Beiiall 
erntet. . •

England also ist doch das merk
würdigste Reich der Welt. In sei
ner Hauptstadt stoßt neben dem 
verkehrsreichsten Straßenzug, dem 
Piccadilly, wo sich Miets- und 
Geschäftspaläste an einander rei
hen, der Spaziergänger unerwar
tet auf gewaltige Rasenflächen, wo 

Schafherde 
den. Denn die Wiese ist Privat
eigentum eines Lords, der nicht 
geneigt ist, sie bebauen zu lassen, 
sondern lieber . seine Schafe dort 
am Piccadilly weiden läßt. Die 
Engländer achten das Privateigen
tum und erheben nicht Einspruch. 
Doch sie achten es so sehr, daß 
sie manchmal auch Einspruch er
heben. Zum Beispiel jetzt, wo sie 
für die Rechte der Bestien auf den 
Plan . treten. , Der Gesetzentwurf 
fordert, daß die Bändiger mit den 
wilden Tieren, die ja doch ihr 
Privateigentum sind, gut. um
gehen, sie nicht quälen und — 
vor allem — nicht zur Ausführung 
von Dingen zwingem, die der ur- 
sprünglidien Natur, den ererbten 
Neigungen, den Eigentümlichkei
ten ihrer Rasse und ihres Orga
nismus zuwiderlaufen.

Die Bestien werden es jetzt, so 
scheint es, gut haben unter eng
lischer Herrschaft. Hier fällt mir 
ein, daß ich bei der Hauptverhand
lung des Talaat-Prozesses 
gegen war. als, der Mörder des 
Paschas, ein junger Armenier, er
zählte, wie die Engländer durch 
die türkischen Dompteure eine 
Million Armenier niedermetzeln 
ließen. Auf ganz sonderbare Art. 
Akit glühenden Stäben, Nagelpeit
schen, ALessern. Die indischen 
Legenden kommen uns gar nicht 
mehr in den Sinn. Es gibt hier 
so viele näher liegende Beispiele 
dafür, wie die Dompteure der 
Welt die gefangenen Bestien zur 
Ausführung von Dingen dressie
ren, die ihrer Natur, ihren ererb
ten Neigungen, den Eigentümlich
keiten ihrer Rasse und ihres Or
ganismus zuwiderlaufen.

Ich, zum Beispiel, stehe schon 
-eit Jahren auf einer ganz dum
men f eiler und sehe mit blödem 
Blick in der Arena umher und 
verstehe von alledem nichts. Doch 
es geht Vielen von uns so.

Darum freut mich, daß es we
nigstens unsern Kollegen, den 
Bestien, von jetzt an gut gehen 
wird in England. Sie sind doch 
recht intelligente, - nette, korrekte 
Herrschaften, die Engländer.

Sándor Mnrai ■

Für Besfienrechte 
In einer Zeitung las ich voll ver- 
‘ ständnisinniger Begeisterung, 

daß man im englischen Unter
hause daran gehe, einen Gesetz
entwurf über den Schutz der.

: Bestien zu unterbreiten. Die Engj' 
länder sind also, wie sich wieder 
einmal zeigt, doch „erstklassige" 
Alenschen und die wertvollste 
Rasse der Welt. Nämlich dieses 
korrekte und vornehme Volk ■ hat 
längst schon mit Mißbilligung das 
gräßliche Handwerk der Zirkus- 
und Variété-Dompteure betrachtet, 
die mit . Hilfe von ; bösen , und 
schmerzhaften . Dressurmethoden 
die edeln Raubtiere zur Ausfüh
rung erniedrigender Dummheiten 
zwingen. Sie lassen den weisen 
Elefanten auf zwei Beinen gehen, 
den braunen Baren ■ Kugeln sto
ßen, den Löweni auf Leitern sitzen 
und trichtern ihnen all die andern 
langweiligen und in der Tat 
empörenden Attraktionen ■ • mit 
Eisenstäben ein, die wir so sehr 
gut kennen.

Die Bestien freilich ergeben 
sich nicht' so leicht ■ darein: sie 
sind: viel zu intelligent und ge
schmackvoll, Wissen/ wie schlecht 
es sie kleidet, auf zwei Beinen zu 
gehen und Kugeln zu stoßen, und 
wehren, sich deshalb mit •:ihrer 
ganzen Vitalität gegen den Terror 
des Dompteurs. Anfangs. /Trotz 
furchtbaren Quälereien, glühenden 
Stäben, Hunger, Nagelpeitschen ... 
ei, fatal, ich habe ganz vergessen, 
was die Dompteure mit ihren Op
fern zu tun pflegen — wie ist es 
doch gleich?: also trotz Nagel
peitschen, Hunger, Gasangriffen, 
Minenstreuern, Schrapnells, Mes
sern, Bajonetten, Explosivgeschos
sen — oder gehör) das nicht hier
her? Gleichviel, wir wissen ja, 
worum es sich handelt, und ken
nen die Zähmungsmittel der 
Dompteure; es bedarf keiner 
Einzelheiten.

So peinigen also die Bändiger 
die wilden Tiere, bis sie gehor
sam werden, sanft, müde und 
träge und Alles mit sich machen 
lassen, sei es, daß der Dompteur 
Holz auf ihrem Rücken hacke oder 
den Kopf in ihren Rachen stecke. 
Alles lassen sie geschehen ■—• so 
sehr fürchten sie die Peitsche. 
Traurig klettern sie auf den Lei
tern herüm und lassen wehmütig 
die Rüssel hängen. Wovon dann 
— nicht das Tier, aber der Bän
diger ausgezeichnet lebt, Ruhm 
und Gewinn häuft und mit man
cher besonders gelungenen Pro

sanfte n friedlich wei-

■ rii;

zu-
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ÍiI Ungarische Antwort
рЧГ • Warum lohnt es sich zu leben?
«Ttlm-großen Saal der Ungarischen Wissenschaftlichen Akademie 
f r,-.fragte Toller, ob es sich lohnt, für etwas Andres >zu leben 
f als für die Freiheit. Seit der Saal gebaut wurde, ward vieb 
fi leicht zum erstenmal diese Frage gestellt.

Allerlei wurde da gefragt und geklärt, nur das nicht. Imt rtueriei wurue ua geuagi uuu gciuau, uui uaa jnuin, ini
p.Saale wurde es still für eine Minute. Diese Frage wirkte bei- 
p nahe kindlich. Es. wirkt immer kindlich, wenn in einer Ver- 
k Sammlung der Zeitgenossen die Frage gestellt wird, ob 
feohne Gerechtigkeit leben kann. Im Saale saßen gutwillige und

____ ;, kahlköpfige und bärtige, berühmte und weniger be-
ч. rühmte Schriftsteller und hörten Toller an, , Menschen,

man

||<.weise
fcj.rühmte bcnrittstelter und Porten loner an, , jvienscnen,: von 
^welchen viele, reich an Lebenspraxis, schon längst vor ihrem 
^Gewissen die Frage beantwortet haben, ob man ohne Gerecht 
K-.tigkeit leben kann. Und sie fügen hinzu: „Die Menschheit ver
hindert sich nicht." Und zum Schluß mit tiefer Überzeugung: 
l&.Es lohnt sich nicht." ,
Iák. Es ist wahr, es waren viele, die. Beifall geklatscht haben 
äfund mit voller Kehle riefen, daß 
Щ-ebensziel gibt außer dem Dienst an der Gerechtigkeit. Wir 
H'Wollen eingestehen, daß sie die Naiven, die Provinzler waren, 
ÜPolen und Jugoslawen, in deren Namen der Deutsche Toller 
Ifiprach. Die Mehrheit schwieg diplomatisch und weise. Auf 
leiten bekannten Gesichtern war zu lesen, daß es sich lohnt, 
Щйг. vieles zu leben, zum Beispiel für Erfolg, für Bargeld, ; für 
ilDrden, für Popularität, für Ruhe, für vieles andre, ■ eher als 
iflür .Gerechtigkeit, • •

Was ist das Ziel des PEN-Clubs? Die Frage ist kompli
ziert. Wenn es auch nichts Andres wäre, als einige Männer
die um ihrer Überzeugung willen im Gefängnis sitzen, daraus 
zu befreien — cs würde sich lohnen. Für uns Ungarn ist es 
eine besondere Freude, daß im großen Saale der „Ungarischen 
Wissenschaftlichen Akademie" jemand gefragt hat, ob es sich 
lohnt, ohne Gerechtigkeit zu leben, Es war ein Deutscher. 
Schade, wir notieren das mit stillem Neid und hätten lieber ge
sehen, wenn im vergangenen Jahrzehnt auf demselben Platz 
ein ungarischer Repräsentant des Geistes (lieselbe Frage auf-

Alexander Mórái im ,Ujsag‘, 19. Mai 1932.

i

es für den Schriftsteller kein

gerollt hätte.




