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Férje halottaságyánál 
. öngyilkos lett 

a MAV menetjegyiroda volt 
vezérigazgatójának felesége 

Budapest, október 28. Néhány 
nnp óta Budapesten hire járt, hogy 
B á r s o n y Oszkár, a MAV menet-
jegyirodájának nyugalmazott ve-
zérigazgatója snlyos beteg. A ve-
zérigazgató állapota szerdán reggel 
válságosra fordult és bár orvosai 
mindent elkövettek, hogy meg-
mentsék az életnek, délután meg-
halt. Felesége, aki már hónapok óta 
emlegette, hogy ura halálát nem 
éli tul, szoborrá meredve kétségbe-
esetlen állt az ágy mellett és hoz-
zátartozóinak valósággal erőszak-
kal kellett kivinniök a halottas 
szobából, mert nem akart elmoz-
dulni halott férje mellől. Hozzátar-
tozói aggódva vigyáztak rá, mert 
tudtak kijelentéseiről és gyana-
kodtak, hogy egy óvatlan pillanat-
ban öngyilkosságot követhet el. A 
temetés előkészületeinek gondjai 
között azonban valahogyan Bár-
sonyné néhány pillanatra magára 
maradt Amint később megállapí-
tották, ekkor azonnal berohant a 
hálószobába, ahol halott férje fe-
küdt, magúra zárva az ajtót és köz-
vetlenül » halottaságy mellett egy 
talbavert szögre felakasztotta ma-
gút 

Hozzátartozói néhány perc múl-
va észrevették eltűnését és rá is 
törték az ajtót, akkorra azonban 
már élettelenül lógott a selyemsál-
ból csavart hurokban. Testét nyom-
ban levágták a sálról és kihívták 
a mentőket, de már nem tudtak 
segíteni az urához sirig hü as»-
szonyon. A tragikusan meghalt uri-
asszonyt férjével együtt pénteken 
délután temetik el. 

Középkori haláltánc 
RT. Kozáky István szabadegyetemi 

előadása 

(A Dcimagyarország munkatársától) 
Az egyetembarátok rendezésében csü-
törtökön este dr. K o z á k y István 
egyetemi magántanár, a neves zeneesz-
téta ©Középkori* haláltánc címen tai-
tott előadást. Dr. Schmiedt Henrik el-
nök üdvözölte a közönséget s néhány 
meteg szóval méltatta a kiváló tehet-
ségű dr. Kozáky Istvánt. Zsúfolt te-
rem hallgatósága előtt Kozáky előadá-
sa bevezetőjéül megállapította, hogy a 
haláltánc a középkori hatálelmélkeoé-
seknek egyik legjellegzetesebb irodai 
mi, művészettörténeti és néprajzi ki-
bontakozása. Éppen azért különösen a 
középkori haláltánc pdobiémáját nem 
lehet csak irodumi, vagy csak művé-
szettörténeti szempontból vizsgálni. Az 
első haláltánc Spanyolországban ke 
letkezett 1380 körül. Verses szövege 
önmagáért van, nem kiséri illusztráció 
cs kimutatható rajta, hogy milyen je 
lenetci lehettek annnk a népi haláltánc-
misztériumjiátékának, amelybőB kelet-
kezett. A keleti eredetű »Akárki«-mon-
da, a Jederman-, Everyman-legcnda 
volt irodalmilag egyik forrása az el-
ső Haláltáncnak, mig a másik forrás, 
* szintén keleti arab származású ha-
lott-legenda, a ©három élő és halott< 
legendája már sorozatos jelenetekre 
bontja a* Everyman-legendát, amikor 
azzal egyesül. A két legenda egyesü-
lése, a i u. n, ©összlegenda*, amelyet 
többek között a hires francia ciszter 
cita, Hélinant, már a XII. században 
egész égvéni módon dolgozott ki, a 

XIV. század folyamán a rsrinasnri köl-
temények rangsorozatárai bővült. 
Ezekben a latin vadomori-dlstichonok-
ban a középkori társadalmi élet min-
den rétegének képviselője közeli halá-
lát siratja, miközben újra és újra a 
©vado mori* refrént ismétli, melyet a 
XVI. századi magyar fordító igy ad 
vissza magyarul: elmegyek meghalni. 
A német Halál-táncok között legrégibb 
és leghíresebb a lübecki Halál-tánc 
volt. 

Az első >halott-tánc«, La Chalse-
Dieu bencés kolostorában 11400) sző-

iottmooda« nyomán tisztin csuk ha-
lottak lépnek fel. 

A halál és tánc motívuma keleti ha-
tás alatt kapcsolódott egvbe és pedig 
az «pokrif iratok közvetítésével, vi-
szont a danse maeabre, az ősi temetői 
néptáncoknak késői ivadéka, amelvek-
nek létezéséről néprajzi adatunk is 
van. 

Mtg a középkort haláltánc történe-
tében a magvar haláltáncnak alig volt 
szerepe, addig a XVI. század óta Hol-
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nem láttuk annak, hogy valaha is ve-
zető kormányzati pozíciót ambicionált 
volna, de fel lehet tenni, hogy ilyen 

bein nyomán kifejlődött közös európai kivételes tehetségekkel, két évtized 
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veg nékül, csak freskóképsorozatokon ) m á r olvan magyar költők nevével ta-
ábrázolja az ősszlegendának vadomori! lálkozunk, mint Vórösmartv Arany 
bővülését, csakhogy itt a ©bázeli ha- Madách, Ady, Babits. 

Rassay Károly a polgár 
Miért nem csatiékozott Rassay Károly a politikai együtt-

működés frontjához ? 
Budapest, október 28. A napokban 

figyelmet keltő füzet jelent meg a 
könyvpiacon. E g r e s s y Dénes néven, 
valószínűleg álnéveü, mutatkozik be 
az avatott tollú szerző, aki ©Rassay 
Károly, a polgár* cimen irta meg hu-
szonegynéhány oldalas füzetéit, A bro-
súra publicisztikai értékelésére és tag-
lalására még visszatérünk, ezúttal áz 
alábbi -részletek közlésére szorítko-
zunk: 

Rögtön bevezetőben kijelenti az iró, 
hogy Rassay Károly, a magyar képvi-
selőház legnagyobb tekintélye. Szerin-
te Rassay ©ma valóságos spirituális 
hatalmat jelent, amellyel mindenkinek 
számolnia kell. aki a magyar jövőről 
gondolkozik*. Egész pályáját ©a jó-
zanság, a pontos számvetésnek képes 
sé.ge, az elkápráztató látszatnak, a pil-
lanat lármájának semmibevevése jel-
lemzi*. 

Rassay és Thiars 
Különösen kihangsúlyozza a szerző 

Rassay parlamenti működésének azt a 
jelleczetességét, hogy Rassay inkábba 
bizottságokban szeretett felszólalni, 
mint a pténumban. Majd szószerint eze-
ket irja: 

©Totálisan elrontott helyzetekben, 
amikor már a miniszteri táircák leg-
generózusabb szétosztása sem segít, 
Rassay Károly Ítélőképessége, elhatá-
rozottsága, 24 órán tul néző bölcs mér-
séklése csodákat művelhet. Éppen mert 
semmi néptribunt nincs benne, dacára, 
hogv államférfiúi formátuma talán a 
szószéken rovellálódik leginkább.* 

Ugyanebben a fejezetben még eze-
ket olvassuk Rassayról: 

©Nagy eseményeknek kell bekövet-
kezniük, hogy az ilyen egyéniséget — 
a balközép megtestesülését — a töme-
gek kegyeikbe fogadják. Thiers érvé-
nyesüléséhez Franciaország katasztró-
fája kellett* 

R a ő soy , a „bron isTt lc In " 

Rassay kvalitásairól Egressy Dénes 
megjegyzi, hogy az ilyen kvalitások, 
melyek sokkal ritkábbak, mint a neon-
fényüek, kevésbé alkalmasak arra, 
hogy a mai időkben azok elismerését 
megszerezzék, lelkesedését felidézzék, 
kik valamely okból kétségbe vannak 
esve, fenyegetve látják jelenüket, re-
ménytelennek jövőjüket és valami cso-
dára várnak, mely őket bajaikból ki-
ragadja. Pláne, hogy olyan férfiúról 
van szó, aki a nagyszabású politikus 
java kvalitásait bírja, kivéve talán oz I 
rmberckkel való bánnitudás szép ké-
pességét. De akik, felelősségük tuda-
tában. lemondottak a csodavárásról 
vagy akikben közeledő katasztrófák 
földalatti moraja felébreszti a felelős-
ságérzetet, akaratlanul is a legkülönb 
polgári erények mágikus erejétől von-
tatva, fordulnak feléje és meggyőződé-
sének és akaratának heroizmusában 
valami védelmet, valami biztonságot 
látnak. ©Roc.her de Bronzé* (Bjronta 
szikla), hogy Bismarck kedvenc kife-7 
jezését használjuk, ki ne kötné hozzá, 
szívesen imbolygó csónakUt. . 

Miután az író Bronzszikiinak ne 
vezte el Rassayt, megállapítja, hogy a 
magyar politikában csak egy államfér 
fit lehet hozzá hasonlítani, az ifjabb 
gróf Andrássy Gyulát. 

Rassay és Tocquavilla 
Ezután Rassay Károly jövőbeli fej-

lődési lehetőségeiről szólva, a követ-
kezőket irja: ©Nem tudjuk, soha jelét 

közéleti tapasztalataival és közéleti si-
kereivel él benne az aktivitás vágya, 
még ha ezt talán önmagának sem valt-
ja be.« 

Eaitán Rassaynak a demokráciához 
való viszonyát világítja meg és azt ál-
lit ja, hogy Rassayt, Tocquevil'e esz-
ményi demokráciája vezeti politikájá-
ban. Küzdött a zsarnokság ellen, ame-
lyet paragrafusokba szedtek vagy pa-
ragrafusok mögé rejtettek és küzdött 
az ellen a zsarnokság ellen is, ame'y 
neki elöirnl próbálta — véle Rácz Ba-
ci módjára fülbehuzatni —, hogy mi-
ként Járjon el, miiven utakon, milyen 
gesztusokkal _ nem annyira a nép ér-
dekében, mint inkább a nép gusztusai 
szerint.* (Szószerinti szöveg.) 

A portrérajzoló szerint RassaynaP 
Tocqueville mellett másik politikai 
ideálja Cavour. Senkisem vallja olya* 
meggyőződéssel Cavour jelzőit: ©tisz-
tesség és energia*, mint ö. 

Miért itéli el Rassay az együttműködés 

gondolatát ? 
A bismarcki ©Rocher de Bronzé* —r magyar polgár fogalmán — ebben 

az ifjabb Andrássy Gyulával, Tocque jma tervezett összefogásban nem látja 
villelel és Vavourral történt össaeha 
sonlitások elolvasása után érkezünk a 
füzetnek kétségtelenül legérdekesebb 
fejezetéhez, amely érzésünk szerint az 
egész füzet megjelenésére alkalmul és 
indokul szolgált. Ez a fejezet igyekszik 
ugyanis megokolni, miért tartja távol 
magát Rassay Károly a munkásság, 
parasztság, értelmiség együttmüködé 
sének frontjától és miért vislkedik 
nemcsak passzive, «te egyenesen elítélő 
módon az együttműködés gondolatával' 
szemben. 

A demokratikus politikai közvéle-
mény által már régóta felvetett e 
kérdésre a füzet az alábbi választ ad-
ja: 

©Ahhoz a kezdeményezéshez, mely 

a polgár megfelelő elhelyezkedésének 
lehetőséigét a igy nem látja a szabad-
ság garanciáját. 

Ki az, aki Rassaynál 
alkalmasabb ? 

Semmiféle osztályban nem állott 
be az utolsó esztendők folyamán olyan 
lélekhasadas, mint éppen a polgárság-
ban: s valtjuk be, a tervezett összefo-
gásnál a polgárság nagyobb részere 
ma még számítani sem lehet, mert ezt 
az összefogást ő egyebest maga eliea 
irányulónak érzi. Kar, bogy ezt a gon-
dolatot nem fejthetjük ki alaposabban, 
de tényként kell megállapítanunk, bogy 
a gyakorlati politikus joggal vetheti 

egyik napilapnak hasábjairól indult el,! fel a kérdést: ki az a polgár, akit ma 
nemzeti társadalom különböző osz- egyenrangú félként állithat a jól szer-

tályának összefogásához, a polgári 
elem arcélbe állításához, Rassay Ká-
roly eddig nem szólt hozzá. Nem mint-
ha ez az elgondolás idegen volna tőle, 
_ az első ilynemű összefogási kísérlet-
ben a húszas évek elején Rassay Ká-
rolynak vezető szerepe volt 

— Akt nem ismeri Rassay Károlyt, 
annak valóban csodálkoznia kelt azon, 
hogy azonnal a gondolat felvetésénél 
nem állott ki a politika vásári bódéja 
elé s nem vált kikiáltójává e gondo-
latnak, holott semmi kétség, hogy Igy 
állván oda, egész tekintélyével, dialek-
tikájának lebilincselő erejével, e moz-
galomban a vezető helyet foglalná el. 
Ila nem tette, ha nem foglalta el e 
mozgalomban az őt megillető helyet, 

vezett munkásság mellé, amely a ma-
ga oéljainak követésében az összefo-
gásnál természetesen azt a pozíciót 
fogja igényelni, mely ót egységénél, 
szervezeténél, nemzetközi lehetőségei-
nél fogva megilleti? Ma a ©polgár* né-
hány reprezentatív embert jelent; a 
©munkás* szervezett tömeget. Hisszük, 
hogy ez nem mindig lesz így, de nagy 
dolgoknak kell bekövetkezniök, hogy a 
polgári lélekbasadás szakadéka fölött 
az okosság, a belátás, a megbocsátó 
megértés hidakat építsen s ezzei a pol-
gárt egyenrangú félként állítsa szö-
vetségesül a munkásság és a paraszt-
ság mellé. Ki az, aki erre Rassay Ká-
rolynál alkalmasabb volna? Ki az, aki 
nálánál jobban tudná Jules Ferry mon-
dásának értelmét, hogy aki nem tud 

azt egvedüt annak a körülménynek tn- ---

teletében, melyeknek Rassay Károly, 
egész életében protagonistája volt, fel-

gvakorlatl államférfin, akinek polHl 
kai koncepciója a ©polaiár* fogalmán 
képül fel — a jó európai és modern 
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épül majd a polgári front, akkor a pol-
gár elmondhatja: masírozzunk, akkor 
majd kapunk szövetségeseket.* 

íme a demokratikus közvélemény 

által régóta virt válasz arra a kér-

désre, miért nem látja vezérkarában 

Rassay Károly az uj, demokratikus 

Magyarországért küzdő tábor. 
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