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NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK

1 koreai fegyverszünet meghiúsításának új amerikai terse
Az amerikaiak új tervet for

ralnak a koreai fegyverszünet 
meghiúsítására. Maxwell Tay
lor, az amerikai 8. hadsereg 
parancsnoka vasárnap kijelen
tette, hogy ha Dél-Korea 
„egyedül folytatja” a harcot, 
akkor vissza lehet vonni az 
amerikai csapatokat az arcvo
nalról és helyüket a liszintna* 
nista hadsereg foglalhatja el. 
Hétfőn Taylor értekezletet tar
tott hadtestparancsnokaival és 
ez az értekezlet, hír szerint 
kapcsolatban volt azzal a terv
vel, hogy a- amerikai csapato
kat e fegyverszünet aláírása 
esetén a liszinmanista bábha-d- 
sereg váltsa fel.

Ugyanakkor az „Internatio
nal News Service” tokiói jelen
tése szerint Clark valószínűnek 
tartja, hogy Li Szin Man meg
tagadja a fegyverszüneti felté
telek elfogadását é.s nem haj
landó megengedni, hogy hadse
rege két . kilométerrel vissza
húzódjék a mostani arcvonal
tól délre. Az Egyesült Államok
nak nem szándéka megtagadni 
a fegyver- és lőszerszájjításo-

kat a Koreai Köztársaságtól, 
még akkor sem, ha a dél koreai 
hadsereget kivonják Clark pa
rancsnoksága alól, vagyis, ha 
a liszinmanista csapatok nem 
tartják be a fegyverszüneti 
megállapodást.

Knowland, a háborús uszító 
amerikai szenátor is kijelen
tette, hogy ha Li Szin Man 
„egyedül folytatja” az akciót, 
akkor sem szavazna amellett, 
hogy az Egyesüli Államok 
szüntesse meg a katonai felsze
relés és utánpótlás terén nyuj- 

, tott támogatást. E terv szerint 
az amerikai fél a fegyverszü
neti egyezmény aláírása után 
amerikai katonák helyett Li 
Szin Man hadseregét hasz
nálná fel arra, hogy megta
gadja a fegyverszüneti egyez- 

■ menynek megfelelő eljárást, 
megtagadja a katonai demar
kációs vonal elismerését és 
megtagadja a visszavonulást 

ettől a vonaltól délre, a demi- 
ütarizált övezet létesítése cél
jából. Ez Li Szin Mant nyíltan 
felbíztatja arra, hogy továbbra 
is igyekezzék zátonyra juttatni 
a fegyverszünetet és folytatni 
a háborút.

De Gasperi kapott megbízást az új olasz kormány 
megalakítására

Atcide De Gasperi — az Egyesült Államok parancsára — 
kedden este megkapta a megbízatást az új olasz kormány meg
alakítására. Kedden este a köztársasági elnöki hivatal igen zava
ros közleményt adott ki, melyből zavarossága ellenére is világo
san kitűnt, hogy nincs meg az a szükséges többség a parlament
ben — és még kevésbbé az országban, — amelyre ez az új De 
Gasperi-kormány támaszkodna. Kitűnik az is, hogy az egyedüli 
ok, amelyért ismét De Gasperít bízták meg a kormány megalakí
tásával, a nemzetközi helyzet, és nem véletlen, hogy a hivatalos 
közleményben a nemzetközi helyzetet a belső helyzet előtt emlí
tik meg. Éppen azért az első kérdés, amely az esti órákban római 
demokratikus körökben felvetődött, ez volt: „Kicsoda tehát való
jában De Gasperi? Az olasz köztársaság miniszterelnöke-e, vagy 
pedig az Egyesült Államok, nagykövete?”

A közeli napokban De Gasperi megkezdi majd a tárgyalásait, 
hogy megalakíthassa kormányát, amire kedden este kapta meg 
a megbízatást. Minden bizonnyal nehéz dolga lesz.

Fokozódó válságjelek az Egyesült Államok 
gazdasági életében

Az amerikai sajtó és a tekin
télyes üzleti körök képviselői 
nyugtalanságuknak adnak ki
fejezést azzal kapcsolatban, 
hogy az Egyesült Államok gaz
dasági életében válság jelei 
mutatkoznak, amelyek különö
sen most kezdenek észlelhetőyé 
válni. Hivatalos adatok szerint 
az Egyesült Államokban csök
ken az ipari termelés, ai hadi
ipar magas termelési színvona
lától eltekintve. Csökkent a 
használati cikkek, a teher- és 
személygépkocsi, televíziós ké

szülékek és az építőanyagok 
gyártása. A külkereskedelem 
adata szerint ismét hatalmas 
„árukészletek” halmozódtak fel, 
amelyek összértéke elérte a 67

milliárd dollárt. A közeli hóna
pokban egves iparágakban a 
foglalkoztatás jeleptős csök
kentése várható.

KOM A ROM MEGYEI 
DOLGOZÓK L A PJA

M eg je le n ik  h e te n k é n t  k é ts z e r .  
S z e rk e sz ti  a  s z e rk e s z tő b iz o t ts á g  

F e le lő s  k ia d ó : NAGY KÁLMÁN. 

S z e rk e s z tő s é g  éa  k ia d ó h iv a ta l-  
T a ta b á n y a . I. k é r  

T ó th  B u cso k l-ú t 362 . sz . 
T e lefon : S z e rk , 380. K iad ó h iv . 428 

E lő fiz e té s i d íj:  1 h ó r a  3 .50  Ft. 
S z ik ra  t a n n y o m d a  

B u d a p e s t .  VIII. R ö k k  S z ilá rd -u . 6 
F v . K u lc sá r M ihály .

Hírek levelekből
T atabányán a  VI-os aknától a 

XIV-es aknáig  vezető ú tszakasz  olyan 
rossz állapotban van, hogy sokszor 
valóságos rosszullét kerülget bennün
ket az autóbuszon — írja  Danes Is t
ván e lv társ, XIV-es aknai bányász. 
— Az út jav ításához  szükséges kavi
csot néhány helyen leöntöttél« m ár 
az út szélére, én azonban úgy lá
tom, mire a  kavics az ú tra  kerül, ad 
d igra az állam tól kapott szép au tó 
buszaink tönkrem ennek. Jav ítsák  meg 
minél előbb az u ta t, kettős ered
m ényt érnek el vele: a mi gyom runk 
sem kavarog fel és az autóbuszok 
sem mennek tönkre.

★
Tölcsér Péterné elvté rsnő, régi 

oroszlányi levelezőnk most H ajdúszo
boszlóról, a SZOT üdülőből írt le
velében öröm m el ú jságo lta, hogy n a 
gyon jól érzi m agát, jó az e llá tás  és 
különösképpen annak örü l, hogy ez a 
szép gyógyfürdőhely a dolgozó em 
berek gyógyítását szolgálja.

Uj levelezőnk, idős Lilli M ihály elv
tá rs , csolnoki bányász arró l írt, hogy 
náluk  a Il-es aknán sokat beszél
nek a  terv teljesítésrő l, mégsem  tesz
nek m eg h iindent ennek érdekében. 
Nem kapcsolják be például a m unka
versenybe a  villanyszerelőket, a gép
kezelőket, és a műhely dolgozóit. Pe
dig van közöttük is olyan, aki m eg
érdem elné, hogy neve a dicsőségtáb
lán szerepeljen. Ha ezt az üzem ve
zetői m egtennék, bizonyos, hogy job 
ban m enne a  m unka, m int eddig.

★
N agy öröm szám om ra, hogy 56 éves 

korom ra m egértem , hogy 21 napos 
gyógyüdültetésben részesültem  — írja 
levelében Petries Ján o s  elv társ, a 
ta tabányai karb idgyár dolgozója. — 
Az üdülés u tán  frissen, kipihenve fo
gok ú jra  neki a m unkának, s ígé
rem, hogy jobban dolgozom, mint 
eddig. .

Levelező értekezletet tartott Tatán 
a „Szövetkezet"

A „Szövetkezet” című lap le
velezői értekezletet tartottak 
július 3-án Tatán. Az értekezle
ten Tóth László eivtárs, a „Szö
vetkezet” munkatársa a levele
zés fontosságáról, jelentőségéről 
beszélt. Ismertette a falusi le
velezők fontos szerepét. El
mondta, hogy a levelező adhat 
igazi képet a fa'u életéről, a 
termelőszövetkezeti mozgalom 
fejlődéséről, a növényápolási 
munkák menetéről, vagy az ara
tási és cséplési munkák sikeres 
előrehaladásáról.

A levelezők elmondták eddigi 
tapasztalataikat és ígéretet tet
tek arra, hogy továbbra is se
gíteni fogják a lapot level eik- 
kek Lázár József dadi lakos 
panasza megoldásához kért se

gítséget a szerkesztőségtől El
mondta, hogy 1952 tavaszán 
darálót kértek a község szá
mára. A sok viaskodás után 
1952 őszén meg is kapták a da
rálót. De még mindig nem mű
ködik. Csejdei elvtársnőnek az 
a véleménye, hogy nem érde
mes üzembe állítani, mert 
úgyis ráfizet a szövetkezet 
Tóth elvtárs ígéretet tett a 
szerkesztőség nevében, hogy se
gítségükre lesz a panaszok 
megoldásában. A levelezők pe
dig azt ígérték, hogy ezután 
mép gyakrabban fogják tájé
koztatni községük életéről és a 
[elmerült problémákról a „Szö
vetkezet” szerkesztőségét.

Ásoth Miklós 
tömegszervezeti előadó

Mezőgazdasági akadémia nyílik Debrecenben
A N épköztársaság  Elnöki T anácsa 

törvényerejű rendeletet bocsátott ki 
Debrecenben három éves M ezőgazda- 
sági Akadémia létesítéséről. Áz új 
főiskola első évfolyam án ez év őszén 
indul m eg az oktatás.

Az akadém ia olyan felsőfokú kép
zettségű szakem bereket ad nép
gazdaságunknak, akik a lkalm asak a 
szocialista nagyüzem i gazdaság i te r 
melés m inden ágának  közvetlen, 
gyakorlati szak irány ítására . Éppen 
ezért az akadém ia a m ezőgazdasági 
term elés m inden ágaza tában , első
sorban a növényterm elésben, á llat- 
tenyésztésben, de a m ezőgazdasági 
üzem ek tervezésének leglényegesebb 
gyakorlati kérdéseiben is já ra to s  
szakem bereket képez ki.

Az akadém iára  felvételüket kér. 
hetik a m ost é re ttség izett középisko
lásokon kívül azok a 18 életévüket 
betöltött, de legfeljebb 30 éves dol
gozók is, akik m ezőgazdasági gim 
názium i, vagy m ezőgazdasági te ch 
nikumi érettségi (képesítő) b izonyít
vánnyal rendelkeznek, függetlenül 
attól, hogy jelenleg  a m ezőgazda
ságban dolgoznak-e, továbbá bárm i
lyen érettségi bizonyítvánnyal ren 
delkezők, akik legalább egy éve a 
m ezőgazdaságban dolgoznak.

A debreceni M ezőgazdasági A kadé
m iára való felvételt a földm űvelés
ügyi m inisztérium tól kell kérni. A

kérelem hez a következő okm ányokat 
kell csatolni: a születési anyakönyvi 
kivonat, érettségi bizonyítvány, v a 
gyoni bizonyítvány a szülők lakó
helyéről. amely a szülők vagyoni 
helyzetét is feltünteti, részletes ön
életrajz, a jelenlegi és korábbi be
osztások és a pontos lakcím feltün
tetésével, m unkaadóigczolás jelenle
gi m unkaköréről, hatóság i (SZTK) 
orvosi igazo lás egészségi á llapo tá
ról. A kérelm eket jú liu s  hó 25-ig 
kell beküldeni a földm űvelésügyi mi
nisztérium  szakoktatási o sztá lya (Bu
dapest, V. kér., Kossuth Lajos-tér 
11. III. em elet 389) címre. A je len t
kezők augusz tus első nap ja iban  fel
vételi v izsgát tesznek, m elyre m in
den jelentkező névreszóló értesítést 
kap. A felvételi v izsga anyagáról, 

valam int az akadém iával kapcsola
tos részletes tudnivalókról a szak- 
ok tatási főosztály az érdeklődőket 
tá jékozta tja .

Az akadém iára felvételt nyert ha ll
gatók — am ennyiben erre  igényt ta r
tanak  — diákszállási elhelyezést 
kapnak és részükre az akadém ia 
kedvezményesen biztosít te ljes (napi 
három szori) étkezést. A term elésből 
jö tt hallgatók  ösztönd íjat kapnak, 
am elynek m inim ális összege havi 443 
forint.

Az akadém ia végzett h a llg a tó i „ok
leveles m ezőgazdász” oklevelet kap
nak. (MTI)

Ember rab lók
Az amerikai titkos szolgálat, hogy az ENSZ-ben a Cseh

szlovák Köztársaság ellen felsorakoztatott hazúg rágalmakat alá
támassza, 21 kártevő ügynökét nyugatra akarja szöktetni  ̂ hogy 
ezekkel „bizonyíthassák” a „terrort és a szabadság hiányát , ama 
hazugságokat, melyeket az USA csatlósainak képviselői Cseh
szlovákiára szórnak.

De az amerikaiak számításába hiba csúszik. A kártevő ügy
nökséget az akció előtti napon az állambiztonsági szervek letar
tóztatják. így a repülőgépen nem a beszervezettek, hanem gya
nútlan egyéb utasok utaznak. Van közöttük egy termelőszövet
kezeti tag, egy idősebb vidéki ember, aki traktort akar venni 
Prágában, egy színésznő, aki a barandovi filmstúdióba tart, 
aztán egy boxoló, egy fiatat házaspár, akik közül a férfi iskolára 
megy. Az utasok közölt van egy Prokov nevű kohómérnök, aki 
kiváló szakember, de nem vesz tudomást a körülötte végbemenő 
fejlődésről, távol tartja magát az eseményektől, és Horváth, a 
kommunista képviselő. A gépen utazik egy volt kávéháztulajdonos 
is, kinek jegyét a kémbanda által beszervezett másodpilóta bizto
sította, bizonyos anyagiakért.

Bár nem a várt utasok jöttek el, a másodpilóta, annak fele
sége s a mechanikus fegyveresen megtámadják a pilótát és a 
távirászt. Az utasok csak a ronaui repülőtéren veszik észre, hogy 
emberrablás áldozatául estek. Az amerikai katonai repülőtéren 
Jacobs USA ezredes kenetteljes szavakkal üdvözli az utasokat. 
Az összecsődített újságírók és szenzációhajhászó fotósok azon
ban alaposan csalódnak. Az utasok erélyesen követelik, hogy szál
lítsák őket vissza Csehszlovákiába. Az akció tehát kudarccal indul. 
Ezt a magyarul beszélő csehszlovák filmet Tatabányán a Sza
badság Filmszínházban július 9-től 12-ig, a Petőfi Filmszínház
ban pedig július 13-tól 15-ig mutatják be.

Mozik műsorából
T atabánya, Petőfi-film színház: 10-

től 12-ig, Teli Vilmos. 13-tól 15-ig, 
Em berrablók. T atabánya, Szabadság 
F ilm színház; 9-től 12-ig, Em berrablók. 
13-tól 15-ig, Teli Vilmos. Dorog: 9-től
12- ig, C sászár pékje. 13-tól 15-ig, 
Este hatkor háború u tán . Esztergom : 
9-től 12-ig, Az asszony állja  szavát.
13- tól 15-ig, Erkel. T ata Tó: 9-től 12- 
ig, Az asszony á ilia  szavát. 13-tól
15- ig, Express szerelem . Komárom:
11- től 13-ig, Két k ra jcá r rem énysége.
14- től 16-ig, Solvay titkos aktái. 
N yergesújfalu, Alkotm ány: 11-től 12- 
ig, Boldog nyár. 14-től 15-ig, Első 
hangverseny. N yergesújfalu, Viscosa:
12- től 13-ig, Két út. 16-tól 17-ig,
Hősök tavasza. A lm ásfüzitő: 10-től 
12-ig, Solvay titkos aktái. 14-től 15- 
ig. Szép ifjúság. Annavölgy: 11-től 
12-ig, H urrá  tavasz . I5-től 16-ig, H e
lyes úton. Ács: 10-től 12-ig, F e ltám a
dott a tenger. 15-től 16-ig, Eladó 
lány. Kisbér: 11-től 12-ig, Eső után 
napsü tés. 15-től. 16-ig, Z űrzavaros
éjszaka. Kesztölc: 11-től 12-ig, Fe
ledhetetlen 1919. 15-től 16-ig, H árom  
sürgöny. L ábatlan : 12-től 13-ig, Asz- 
szonysors. 15-től 16-ig, Boldogság 
felé. O roszlány: 11-től 12-ig; Z űrza
varos éjszaka. 15-től 16-ig, H arm adik 
csapás. Sárisáp: 11-től 12-ig, Első 
hangverseny. 15-től 16-ig, Boldog 
a ra tá s. Szőny: I2-től 13-ig, Eladó 
lány. 16-tp| 17-ig, Első hqpgyerseny. 
T atabánya, Táncsics: 11-től 12-ig, 
E xpress szerelem . 15-től 16-ig. H ol
nap mindenki táncraperdiil. Tát: 11- 
től 12-ig, Afrikában történt. 15-től
16- ig, Csapajev. Tokod: 11-tői 12-ig, 
K ővirág. 15-től 16-ig, F eltám adott a 
tenger.

KESKENYFILMEK MŰSORA 
jú liu s  11-től 12-ig, szom battól 

vasá rn ap ig  !
Ácsteszér: Két krajcár rem énysége. 

Ászár: K arrier Párizsban. Bajót: Ve
szélyes vizeken. Baj: Szem besítés. 
Bajna: Erkel. B ábolnapuszta: Boro- 
dinói győzelem. Bakonyszom bathely: 
Eső u tán  napsütés. Bársonyos: H urrá 
tavasz. Bököd: Csapajev. Bana: Hő
sök tavasza . Bakonybánk: Lányok 
beleszólnak. Csév: Vidám vásár. 
C sászár: E xpress szerelem . Csolnok: 
Ifjú szívvel. Uny: Állami áruház. 
D unaalm ás: Egy ifjú házaspár tö r
ténete. Dömös: Első hangverseny. 
Szentgyörgym ező: Táncosnő. Ete:
Rem énység útja. Gyermely-Szomor: 
A köpeny. H anta: Gőgös hercegnő. 
Héreg:'' Tövis és borostyán. Környe: 
C sászár pékje. Kömlőd; Tövis és bo
rostyán. Leányvár: Előre tengeré
szek. L ábatlan: Holnap mindenki 
táncraperdiil. Mocsa: Gőgös herceg
nő. N agyigm ánd: Úri m uri. Naszály: 
Fiúk, lányok, kutyák. N agysáp: Fe
hérhajú  lány. O roszlány: Vadvízor
szág. P ilism arót: Budapest. Réde: 
Szevasztopol hősei. Sur: Vallom ás. 
Siittő: Szerelm i bá jita l. Szend: H ar
m adik csapás. Szőnyfalu: Egy életen 
át. T arján : Tűzkeresztség. Tata: Egy 
ifjú h ázaspár története. Tokod: Nincs 
béke az o lajfák a la tt. Tárkány: F ia
talok. V értesszőllős: Állami, áruház. 
Szomód: Fehérhajú lány. Bakony- 
sárkány: Teljes gőzzel. M ogyorós
bánya: Békés napok. Epöl: Arany
csillag  lovagja. Környebánya: Falusi 
orvos. K isigm ánd: Hű barátok. Aka: 
Első bokszkesztyű. Vérteskethely: 
„B ” -ügy. Tagyospuszta: Nyugati
övezet. Szák: U tolsó éjszaka. Kocs: 
Két k ra jcár rem énysége.

S P O R T
A megyei labdarúgó  ba jnokság  állása  
1953 jú lius 6-ig le já tszo tt bajnoki 

mérkőzések után:

1. Almásf. Timf. Sz. 17 53:14 32
2. Komáromi Lokomotiv 17 75:17 25
3. O roszlányi Bánvász 17 51:10 25
4. Almásfüzitői Szikra 17 55:30 25
5. Ácsi Kinizsi 16 31:18 23
6. N yergesujfalui Szikra 16 41:24 21
7. Tb. Bányász II. 17 34:30 17
8. Eszterg. Dózsa 17 33:34 15
9. Tokodi Bányász 17 24:27 16

10. Szőnyi M aszolaj 17 26:40. 14
11. Tatai Postás 14 32:34 13
12. Tokodi Ü veggyár 16 29:44 12
13. T atabányai V asas 17 28:52 12
14. Dorogi B. II. 16 28:45 11
15. Tb. Építők II. 17 23:46 10
16. Esztergom i Bányász 17 18:42 10
17. Esztergom i V asas II. 17 15:52 9

18. Bábolnai Traktor 14 20:61 7

A vasárnap i forduló eredm ényei:
Esztergom i V asas II—T atabányai 

V asas 3:2
Almásfüzitői Timföld Szikra— 

Esztergom i. B- 5:2
Ácsi Kinizsi—Tb Építők II. 3:1
Komáromi Lokomotív—Tb. B á

nyász II. 3:1
Almásfüzitői Szikra—Eszterg. Dó

zsa 4:0
Szőnyi M aszolaj—Oroszlányi Bá

nyász 1:0
Tokodi B ányász—-Nyergesujfalui 

Szikra 2:1

E lm aradt mérkőzések:
N yergesujfalui Szikra—Bábolnai

Traktor.
Tokodi Ü veggyár—Bábolnai T traktor 
Tatai P o stás—Bábolnai Traktor. 
Dorogi B ányász II—Tatai Postás. 
Tatai P ostás—Ácsi Kinizsi.

A  L É P C S Ő  M E S É J E
Irta: Hrisztó Szmirnenszki

Ajánlom m indazoknak, akik azt 
m ondanák:

„Nem rám  vonatkozik.”

— Ki vagy? — kérdezte tóle 
az ördög.

— Plebejus születésű vagyok 
és minden rongyos a fivérem! 
Ő, milyen borzalmas a föld, s 
milyen boldogtalanok az embe
rek!

így beszélt a fiatalember, a 
homloka em It, a keze ökölbe
szorult. A lépcső alatt állt, ró
zsaszín erezésíí, fehér márvány- 
lépcső előtt. Tekintetét a mesz- 
szeségbe röpítette, ahol mint 
áradt folyó zavaros árja, úgy 
zsivajgott a nyomor szürke tö
mege. Ide-oda hullámzott, egy 
szemvillanás alatt forrásba jött, 
száraz, fekete karok • erdeje 
nyúlt ki betőle, s felháborodott 
villámok, dühös jaj kiáltások re
megi ették meg köröskörül a 
levegőt, s visszhangjuk oly 
lassan, ünnepélyesen ült el, 
mint valami távoli ágyú
dörgés. A tömeg egyre 
dagadt. mind újabbak özön
löttek hozzá és sárgás porfelhők, 
magányos árnyképek rajzolód
tak ki mind világosabban a 
szürke háttérben. Valahonnan 
így aggastyán vánszorgott elő, 
%aknem fiaidig görnyedtem

mintha elvesztett ifjúságát ke
resné. Rongyos ruhájába egy 
mezítlábas leányka kapaszko. 
dotf s búzavirágkék szemével 
nyájasan nézte a magas lépcsőt. 
Nézte s egyre mosolygott. Akik 
utánuk következtek, éppoly ron
gyos', szürke, kiaszott alakok 
voltak, s valami elnyújtott, ha
lotti dalt énekeltek karban. Né
melyik fülsiketítőén fütyült, a 
másik zsebébe dugott kézzel, re
kedt fejhangon nevetett és sze
mében az őrület tüze lobo
gott.

— Plebejus születésű vagyok 
és minden rongyos a fivérem! 
Ö, milyen borzalmas a föld és 
milyen boldogtalanok az embe
rek! Bezzeg ti ott fön t. . .

így beszélt a fiatalember, aki
nek emelt volt a homloka, s a 
keze fenyegetően ökölbe szorít
va.

— Ön gyűlöli azokat odafönt? 
— kérdezte az ördög és rava
szul a fiatalemberhez hajolt.

— Ő, de bosszút tudnék állni 
ezeken a hercegeken és fejedel
meken! Be szörnyű bosszút áll- 
nék rajtuk fivéremiért, akiknek 
az arca sárga, mint a viasz, s 
gyászosabban nuőszörögnek, 
mint a decemberi hóviharok! 
Nézd. mily meztelen, vérző a

húsuk, hallgasd, milyen fájdal
masan nyöszörögnek! Bosszút 
akarok állni értük. Engedj!

Az ördög elvigyorodott:
— En vagyok a fenívalók őre 

és bahsis nélkül nem szolgálta
tom ki őket.

— Nincs aranyam, nincs sem
mim, amivel megvesztegethetné- 
le k . . .  Szegény, rongyos ifjú 
vagyok. . .  De kész vagyok a 
fejemet is odaadni.

Az ördög megint elvigyoro
dott:

— 0, én nem kívánok olyan 
sokat! Csak a hallásodat add 
nekem!

—- A hallásomat? Örömmel!... 
Legalább soha semmit sem fo
gok hallani, legalább . . .

— Majd hallasz megint! — 
nyugtatta meg az ördög és titat 
nyitott neki. — Eredj!

A fiatalember három lépcsőt 
is ugrott szaladtában, de az őr- 
döa szőrös karja visszarán
totta:

— Elég! Állj meg és hall
gasd, hogyan nyöszörögnek oda
lent a fivéreid.

A fiatalember megállt és hall
gatózni kezdett. — Különös:

miért kezdtek el egyszerre vidá
man dalolni, gondtalanul nevet
gélni! . . .  Ismét megindult fel
felé, de az ördög megállította:

— Ha újabb három fokot 
akarsz lépni, nekem kell adnod 
a szemedet!

A fiatalember kétségbeesetten 
legyintett:

— De hiszen akkor nem lát
hatom sem fivéreimet, sem azo
kat, akiken bosszút akarok áll
ni!

Majd megint látni fogsz! — 
nyugtatta meg az ördög. Más 
szemeket adok neked, sokkal 
szebbeket!

A fiatalember megtette a /tá
rom fokot és lepillantott. Az ör
dög eszébejuttatta:

— Nézd, milyen meztelen, 
vérző a húsuk!

— Istenem! Ez is milyen kü
lönös: hol tehettek szert ezekre 
a szép ünneplő ruhákra! S vér
ző sebek helyett csodálatos bí
borvörös rózsák ékesítik őket!...

1 Az ördög három fokonként 
zsebrevágta a maga bérét. De a 
fiatalember csak ment mind fel
jebb és feljebb, készségesen oda- 
adott mindent, csakhogy felér

hessen, s a kövér fejedelmek és 
hercegek között szabadjára 
ereszthesse haragját! Már csak 
egy fok volt hátra, egyetlenegy 
fok és fönt van! S bosszút áll
hat fivéreiért!

— Plebejus születésű vagyok 
és minden rongyos . . .

— Fiatalember, még csak egy 
fok! Csak egyetlen fok és tied 
a bosszú! De én ezért a fokért 
mindég kettős árai számítok: 
add nekem érte a szívedet és 
az emlékezetedet.

A fiatalember tagadóan rázta 
a fejét:

— A szívemet? Nem! Ez na
gyon kegyetlen dolog volna!

Az ördög öblösen, nagyhan
gon felnevetett:

— Nem vagyok én annyira 
kegyetlen. Cserébe arany szí
vet és új emlékezetet adok ne
ked! Ha nem egyezel bele, soha 
át nem lépheted ezt a fokot és 
sohasem bosszulhatod meg fivé
reidet, azokat, akiknek az arcuk 
homokszínű és gyászosabban 
nyöszörögnek, mint a decemberi 
hóviharok.

A fiatalember nézte az ördög 
zöldesen villogó, ironikus sze
meit.

— Én leszek a‘ legboldogtala
nabb ember az egész világon.

Elveszel tőlem mindent, ami 
emberi.

— Ellenkezőleg — te leszel a 
legboldogabb! . . .  Nos? Bele
egyezel? Csak a szívedet és az 
emlékezetedet kérem.

A fiatalember elgondolkozott, 
fekete árnyék terült az arcára, 
összeráncolódott homlokáról za
varos izzadságcseppek csorogtak 
le, dühösen össze szorított a az 
öklét és a fogain keresztül szi
szegte: — Hát legyen! Vedd 
el!

. . .  5 mint a nyári vihar, taj- 
tékozva, szélkuszált hajjal át
lépte az utolsó lépcsőfokot. Most 
már fönt volt a tetőn. S arcán 
hirtelen mosoly ragyogott fe{, 
szemeiben békés öröm fényese
déit, s öklei elernyedtek.

Nézte a keringőző hercegeket, 
s lepillantott oda, ahol a ron
gyos, szürke tömeg üvöltözött 
és átkozódott. Lepillantott, de 
arcának egyetlen izma sem rán- 
dult meg: fénylő, vidám elége
dett maradt. Odalent ünnepi ru
hákba öltözött tömeget látott, s 
nyöszörgésük már himnuszként 
szólt a fülében.

— Ki vagy? — kérdezte reked, 
te sen, ravaszul az ördög.

— Vérbeli herceg vagyok és 
az istenek a fivéreim! Ó, milyen 
szép a föld és milyen boldogok 
az emberek.


