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Első sorban a társadalomnak kell megmoz
dulnia. A kormányzatnak anyagot kell gyűj
tenie, kezére kell járnia, nem gáncsot vetnie.
Az lebegjen a szeme előtt, hogy a politikai hely
zet és tekintély a nemzet számbeli, anyagi és
művelődési erejének az eredménye, azzal egye
nes arányban áll. Tehát első sorban az eredőt
kell megmunkálnunk. A politika aztán önmagá
tól csinálódik, automatikusan az exigencázikhoz képest a szerves fejlődés természeti törvé
nyei szerint.
Való, hogy egy nemzet gyarapodási erejének
fajbeli, gazdasági, helyzet és időbeli föltételeinek
határai vannak, a 'melyeket belső nemzeti
munkával kierőszakolni, kitolni alig lehet. De
pótolni igen. Nekünk magyaroknak e tekintet
ben Európa minden népénél kedvezőbb a hely
zetünk. Hatszáz millió fajbeli rokonunk, test
vérünk áll mögöttünk. Ezeknek egy érzésbeli
kapcsokkal megerősített művelődési és gazdasági
érdekközösségbe való összevonása által oly fokra
hatványozhatjuk hiányos erőnket, hogy Európa
leghatalmasabb államai is kénytelenek lenné
nek a mi szimpátiánkkal számolni hatalmas
összeköttetéseinknél fogva, hozzánk nem nyúl
hatnának vakmerő koczkázatok nélkül.
Ideiglenes szövetségek és entente-ok; ér
tékén messze felülemelkedő vérségi pecséttel
ellátott örök időkre szóló világszervezet kulcsát
tartjuk a kezünkben. Jelszavunk: Túrán. Túrán,
az emberi művelődés bölcsője, a harcz, az al
kotás, a dicsőség, az erő, az előkelőség őseredője.
Feladatunk: fölébresztése a turáni önérzetnek,
á vérrokonok lekötött erőinek felszabadítása,
összegyűjtése és értékesítése, fajunk, nemze
tünk, az egész emberiség javára. Holt tőkék
mozgósítása a gazdasági és szellemi művelődés
zászlója alatt. Feltámasztása a világtest egy
elhalt részének.
Ennek a szervező nagy munkának végrehaj
tására gondviselésszerüen mi vagyunk pre
desztinálva.
' A legilletékesebb helyről tudjuk, hogy a tuí-ánság türk eleme (az egész iszlám), a bolgár
ság egy része, az oroszbirodalom elégedetlen
népelemei, mongolok, tatárok készségesen el
ismerik szellemi f elsőbbségünket, tőlünk várják
Messiásukat.
Ennek a betódulásnak a jelentőségét nem
nehéz kiszámítani. Szabad tere nyilnék a magyar
faji Géniusz invencziójának termelőképessé
gének, új kiapadhatatlan vagyonforrások fa
kadnának a számunkra, holott más pozicziónkban kevésbbé szolid, de élelmesebb faj béliek és
államok konkurrencziájában s nemzetközi hely
zetünk mostohasága folytán kezdenek eliszapo
sodni a régi források is erkölcseinkkel s teremtő
nyugalmunkkal együtt, a melyeknek a létért
való küzdelem súrlódásai között s áldatlan
politikai szenvedelmek nyűgében el kellett
kopniok.
Nem juthatunk levegőhöz, ha a N'ppon felől
felkerekedett turáni szél áramlatait nem for
dítjuk magunk felé. És csak rajtunk múlik,
hogy azt megtegyük. Nagy, elodázhatatlan,
szükségtörvényszerü feladatunkat csak az te
kintheti utópiának, a ki vérét s vérrokonságát
nem ismeri s a kinek lelkéből hiányzik a hit
ereje.
Ismételjük: a társadalomnak kell megmoz
dulnia. Ne legyünk államfelforgatók, arra semmi
szükség. Inkább konzervatív alapon álljunk:
tiszteljük a statusquot.
Más államok belbékéjének megzavarásától
is óvakodnunk kell. Azok bármi czímen szerzett
jogait respektáljuk, a «quieta non movere»
álláspontjára kell helyezkednünk. Ha éle lesz
akcziónknak, az nem lehet egyéb, minthogy
ezt az álláspontunkat elfogadtassuk, szinte er
kölcsileg ráerőszakoljuk a rejtett aspirácziókat
tápláló államok politikai világára.
A mi specziális magyar érdekeink szempont
jából a legfontosabb feladatunk: a magyar er

kölcsi, szellemi és közgazdasági vagyon elhe
lyezése Túrán vérei között. Földmívelési szak
tudásunk értékesítése, gyárak, pénzintézetek
alapítása, tudományos, művészeti készségünk
értékeinek átutalása tanintézetek, állandó közös
tudományos institucziók stb. által. Erre külö
nösen nagy súlyt kell helyeznünk, ha a vezetés
és irányítás munkáját kezünkben akarjuk tar
tani. A kultúra a leghatalmasabb felszívó, egybe
forrasztó erő s a mely nemzet elfogadja, ki
sajátítja a másik művelődését: az magát annak
egyben alá is rendelte öntudatlanul.
Ezzel nagyjában elmondtuk a mondani va
lónkat. Nem akartunk egyebet, mint felvilá
gosítani azokat, a kiket illet a most megalakult
Turáni Szövetség czéljai felől.
A kinek lelkéből ki nem veszett a faj szeretet
és a hit: csatlakozzék hozzánk pártkülönbség
nélkül.
Ütött az óra! Cselekedni kell.
Sursum corda! És el ne felejtsük: Magyar
jövője Kelet.
XI. A szellemek világában.
Morvay Edus a turáni gyűlésből hazamenőben
úgy érezte magát, mint a ki megtalálta Dárius
elásott kincseit, de döbbenetében nem tudja mit
kezdjen vele. Nem hitt a kincs létezésében. A
belényesi tiszteletes riadóját, a melynek hang
hullámai először rezdítették meg lelkében a
nagyturáni eszmét, alig vette többe, mint a
falusi mesélő bácsik képzeletében megtermett
néplegendát, a mely a gyermekek és együgyűek
értelmi világában hitté válhatik, de alapjában
véve nem tart hitelre igényt, egyéb czélt nem
akar szolgálni, mint hogy elandalítson, kéjes
rezgésbe hozza a fantáziát szolgáló agysejteket.
A mesélő tiszteletes regéjét, a mely a kincses
barlang szájára rámutatott, élvezettel hall
gatta ő is a belényesi kastély terrasszán, de
többé nem gondolt reá. És ime, most, midőn a
hivatott mesemondó szájából hallotta ugyanazt
a legendát, mintha varázsvesző érintésére meg
nyílt volna előtte a csudát rejtegető föld, egy
szerre lába előtt hever a valóság, a megteste
sült ábránd, a lehetővé varázsolt lehetetlenség.
Csak ki kell emelni. Merész, biztos kézzel meg
fogni s megrázni (mint Zeusz a villám üstökét),
hogy egetrázó dörgésébe belereszkessen a föld
golyó fele.
Az Edus megtérmékenyedett elméjének in
dukáló zsenije szempillantások alatt, úgyszól
ván a fogantatással egy időben fejlesztette to
vább az eszmét, a mit az iró megfogalmazott.
Az impresszionistának merész körvonalakban
odavetett vázlatát a fegyelmezett agyú építő
mester miliméterre pontos egybevágó terv
rajzává dolgozta át. Aziróművész minden egyes
gondolata, a mint agysejtéiben meghonosodott,
száz rajt eresztett, belevitte az eszmét a prak
tikabilis élet minden zugába, hogy betöltse
vele annak réseit s elsöpörje a kishitűség sor
vasztó árnyékait.
Az Edus határt nem ismerő, a földi arányokat
szinte megvető lángelméje végigszáguldott a
világtörténelem országútján, a melyen őseink
lovainak patkója is ott dübörgött, míg mai
hazájában meg nem telepedett: átiramodott az
Etelközön, a Volgán, Urálon, ruthén, ukrainai,
gorol, orosztatár, csuvas, baskir, osztják, vogul,
kirgiz földön, átvágott a próféta egyébb félre
eső országaiba Törökországtól Észak-Indiáig,
feltörtetett északra, finnek, esztek, lappok,
cseremiszek, szamojédok csendes hazájába,
majd új lendületet vett, felszállott a pamiri
fensíkra, szemlét tartott mandzsun, mongolon,
khinain, míg végre Nippon tűzhányóin megte
lepedett. Ott megbolygatta a föld méhét, az
alvó titánok, mint ezelőtt tiz évvel újra föl
ébredtek s megkezdődött a nagy kövek hen-
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— Mit akar ezzel mondani, Edouard? —
kérdezte a leány.
— Csak azt — válaszolta Edus, — hogy hí
vatlanok kezeügyében féltem az eszmét, a minek
terjesztésére apostolok kellenek.
— De tulaj donképen miről van szó? — ér
deklődött élénken Juana. — Alig ismerek ma
gára — konstatálta, — idáig úgy lekicsinyelte,
kigúnyolta a legnagyobb dolgokat is és most
érdeklődik, aggódik az én Edouardom, szinte
haragszom magamra, hogy nem tudok rajta

(Folytatás.)

gergetése, az izzó láva folyása, a mely Magyar
országig nem fog megállani. . .
És mindenütt, a merre csak száguldott, erődítvényeket emelt az Edus képzelet-zsenije.
Egy áttörhetetlen, megszakíthatatlan sztratégiai vonalat húzott végig Ázsián, Magyaror
szágtól Japánig, a melynek ezek a várak voltak
a távirda-oszlopai s a fölébredt turáni önérzet
a villamos eszmeközlés sodronyai. Ha Buda
pesten megnyomták a gombot: fülelt Istambul,
Bokchara, Szamarkand, Peking, Tokió. Az őr
ségek a várakban, a magyar művelődés emlő
jén felgyarapodott harczosok, megadták a vészjelt a mezei hadaknak s száz perez alatt egy
nemzetté olvadt hatszáz millió Turáni.
. . . Nem, nem mese ez — állapította meg
Edus önmagában, — csak ember kell hozzá, a
ki képes legyen az égig érő eszmét a földön el
teríteni, hogy hozzáférhessen az egész emberi
ség. Egy új Prometheus! Egy modern Dzsingiszkhán, Attila, a kinek nem embervért fakaszt az
albohacen pengéje, hanem megnyitja a műve
lődés forrásait a sivatagokon, a kősziklákon is.
Ez valami! — kiáltott fel szinte öntudatla
nul egy népes utcza közepén, oly hangosan,
hogy megállottak és utána néztek az emberek.
Olyan jókedve támadt, megerőltetésébe került,
hogy meg ne szólítson valakit. A Bristolba
lépve meg sem állotta, hogy meg ne tréfálja
a portást. Válla közé csapott a Bathu-kán ter
metű, de franko-gall modorú úrnak.
— Na, öregem, tudja-e, kiféle maga?
Batu-kán csak hajlongott s rázta a fejét,
mintha meg akarna válni eme becses testré
szétől.
— Nem tudom, hogy méltóztatik becses kér
dését értelmezni.
^^^^^^^^^^^^^^^^^_
— Hát majd megmondom én, kiféle, — vá
laszolt a jókedvű úr, — de jól megjegyezze ma
gának és el ne felejtse soha; maga egyenes iva
déka a kétezer év óta alvó turáni sasnak, tehát
sasfiók maga is; próbálgassa a szárnyait, mert
szüksége lehet reá.
A sasfiók nem próbálgatta a szárnyait, inkább
még a száját is összecsukta bámulatában. .Be
csípve (!) még sohasem látta a méltóságos urat.
A méltóságos úr Juanitát is meg akarta tré
fálni, de belebukott a szándékába. A kisasszony
megelőzte: megmosta a fejét.
— Allez, Edouard, egy órája várok magára,
sírni szeretnék, olyan éhes vagyok.
— Ohó, hát hány óra van?
— Tíz. öltözzön át hamar és menjünk va
csorázni.
Edus mindig szmokingot öltött, midőn te
rített asztalhoz ült, még otthon is. Oxfordban
szokta meg. Ám most egyszerre valahogy igen
összezsugorodott ítéletében Oxford tekintélye,
mert kinevette a spanyol leányt.
— Hagyja azt az átöltözködést, édes kis
pajtásom, ideje, hogy leszokjam az eféle komé
diákról.
— Mi történt magával? — kérdezte Juana
ugyancsak nevetve.
— Idáig még semmi, — válaszolt Edus kétesértékü jóhiszeműséggel, — semmi, de nem
lehetetlen, hogy egy hónap múlva már lóbőrsátor alatt fogok hálni, farkasnóta lesz az al
tatóm s kanczatej a borom.
Juana szájára tapasztotta kezét.
— Ne tréfáljon, mert ha itt hagy engem, meg
halok.
Edus nem reflektált mindjárt a leány szavaira.
Kissé megszeppent tőlük. Eddig nem érezte,
mert mindig kedves volt neki a leány közelléte,
most egyszerre tudatára jött annak, hogy az a
nagy szabadság, a minek szerinte maga vetette
meg alapját fölsőbbséges világnézlete^segítségével, alighanem csak fikezió. Tökéletes szabad
ság talán nincs is. Lám, a leányt csakugyan
nem hagyhatja el, kötelezettséget vállalt vele
szemben. A vacsoránál azonban (a melyhez
csakugyan nem öltözködött át) csakhamar
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visszanyerte önhitét. (Nem, nem, az a korlát
talanság, a melyért annyit áldozott s fog még
áldozni ezentúl is, valameddig odaadható értéke
van, valameddig az emberek ki nem kerülik,
szégyenpadra nem húzzák, csak teljes lehet.
Érzi, hiszen már eddig is sikerült neki földi
poziczióját úgy megerősítenie, hogy a mennyi
ben embertől erednek, nem érez többé sem testi,
sem lelki fájdalmakat. Lám, le tudott mondani
a szerelemről is s vakmerő szemmel, kaczagva
néz a nélkülözés elébe, a melyet csupa daczból
(hogy kipróbálja az erejét rajta is), kihítt. Nem,
nem, a J u a n a lelke csak egy kicsi pont eme
végtelenségben, a mi az ő röptének nem fog
ellentállani, inkább hozzá fog tapadni a czentrifugális erő törvényénél fogva s együtt fog
röpülni vele.) "•• •••Edus kinevette magát, mint a ki megcsúszott
a dinnyehéj ben s azon való örömében, hogy
orra nem bukott, annál begyesebben folytatja

sétáját.
— Juana, — mesélte, mialatt egy fiatal libát
trancsirozott, — roppant érdekes kalandom volt
ma délután.
— Bizonyára a fekete herczegjével, — szólt
közbe a leány.
Nem szerette, hogy Edus intim barátságot
tart a misztikus, ördöngösség hírében álló
indiai sirdarral, féltette őt az okkultistából
theozofussá vedlett férfi befolyásától, a mely
a szerinte a nélkül is exaltált magyar úr lelkére
csak kártékony lehet.
— Nem vele — világosította fel Edus, — az
egyszer szegény lesántult emberek társaságá
ban kódorogtam a magaslatokon.
— Barátjaival, — kérdezte a leány, — a
kiknek társaságában oly jól éreztem magamat
itt, tavaly őszszel?
— Úgy van Juana. Tudja mi trötént velük?
— Érdekel.
Vállukra vették a csákányt és most törik a
követ, mint akármelyik napszámos, egyszóval
lemondtak az ősemberek legklasszikusabb elő
jogáról, a semmittevésről és munkába állottak.
— Egyszóval észretértek — vélte Juana.
— Vagy elrugaszkodtak az észtől — vélte
Edus. — Tudja Juana, — magyarázta — van
nak emberek, a kikre a munka nem hat nemesítőleg, ellenkezőleg diszkreditálják a munka hi
telét s az én barátaim ezek közé tartoznak.
Kár értük — sóhajtotta a bizarr filozófus, —
tiz elszánt hetyke hidalgó helyett tiz dummer
Auguszt fogja a czirkuszt mulattatni.
— Maga ugyan kevésre taksálja a munkát, —
jegyezte meg Juana nevetve.
— Nem én, Juana — ellenvetette a férfi, —
csak nevetségesnek tartom, hogy mindenki a
csillagot rúgja, a kinek sarkantyúja van. Az én
embereim, — fejtegette — megteltek lelkese
déssel, felfúvódtak mint az ökörhólyag és most
emelkednek fölfelé, mint az igazi nagy léggöm
bök, holott az a sorsuk, hogy a levegőben szét
pattanjanak.

— Pedig örüljön, Juana — kérte a férfi, —
találtam valamit, a mi az egekig ér, a mit ha
sikerül valakinek lefektetni a földön, új képet
kap az emberiség: kiegyenlítődnek a faji erők,
megszűnik a háború s elkövetkezett a szeretet
országa, mert át lesz hidalva mindenki számára
az a meredély a mi a földi léttől elválasztja a
földöntúlit. Áh, Juana, — kiáltotta szinte uj
jongva, — lehetséges, hogy az én elmém gyü
mölcse nem csak a magam számára termett,
részesülni fog benne az egész világ.
A leány persze nem értette, nem bírta követni
a férfi csapongó eszmemenetét. De nem árulta
el tudatlanságát, hogy kedvét ne szegje a fér
finak. Csak annyit kérdezett, ezt is félve:
— És mi az, a mit talált, Edouard? Mi a neve
az égig érő ideának?
— A turáni eszme (majd egyszer megmagya
rázom): abban van a Föld kulcsa, csak be kell
a zárba illeszteni.
— És maga azt meg fogja próbálni?
— Meglátjuk Juana — mondta a férfi a
leánynak, — hogy s mint lesz. Először minden
esetre keresztül hajtom magamat még egy nagy
próbán s csak úgy fogok munkához, ha azt kiállottam, mert kontár apostol nem akarok lenni.
— S mi lesz az az újabb nagy próba? — kér
dezte Juana.
Edus pezsgőt töltött magának.
— Még nem szenvedtem eleget — állította
mosolyogva, — nem nélkülöztem, nem éheztem,
mint Bemete Péter, még pezsgőt iszom.
A leány egyszerre elborult.
— Ah, — sóhajtotta — ismét az a fixa idea,
az az örök marotte!
De hamarosan felvidította a férfi. Tréfásan
kezelte a nyomor kérdését.
— Hát nem elégszer mondtad te is, hogy
szeretnél szegény lenni?
— Az más, az én gazdagságom szégyelleni
való, nem is tartom meg, csak a helyét keresem...
De azért — tette hozzá — éhezni még nem
akarok.
Edus kaczagott a kedves őszinteségen.
— Nem — mondta, — mert még nem jutot
tál odáig, a meddig én . . .
— Nincs is szándékomban.
— Én meg nem is kívánom azt tőled — je
gyezte meg a férfi komolyan, — mert az én utam
sok lesz egy gyenge nőnek.
A párbeszéd megszakadt. Egy olajbarna férfi
közeledett az asztalhoz és levelet kézbesített
Edusnak. A boríték nem volt megezímezve, csak
két angol szó állott rajta: (Bizalmas, saját ke
zéhez.)
— Á herczeg szolgája, — magyarázta Edus
Juanának — még Oxfordból ismerem.
A szolga eltűnt, Edus feltörte a levelet. El
olvasta, de tartalmát nem közölte Juanával.
Oka lehetett rá. Ugyanis így szólt (magyar for
dításban) az angol levél:
«Sir! Tudatom önnel, hogy ma éjjel megigérte ,
nekem dicsőségesen uralkodó ősöm a nagy
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rajza.

WEDDINGEN OTTÓ KAPITÁNY, AZ ELPUSZTULT NÉ
MET «U Í9.» TENGERALATTJÁRÓ PARANCSNOKA.

Mougra, hogy holnap este megjelenik nálam S
teljesíteni fogja minden lehető kérésemet, önre
gondoltam, dear brother, (kedves testvér), ha
valami fontos kérdezni valója van, szerencsél
tessen mondott napon hét órakor, azt hiszem
dicső ősöm szívesen fog a rendelkezésére állani.
Az ön alázatos hivő testvére, Gauri-Singa.
Edusnak szinte átszellemült az arcza. Igenis,
gondolta magában, lesz egy fontos kérdezni
valóm.
Miután nem akart róla szólni Juanának, meg
előzte a leány esetleges kérdezősködését. Csak
annyit mondott neki:
— Holnap este a herczegnél fogok teázni.
A leány engedelmesen bólintott. Egyáltalá
ban kínos aggodalommal vigyázott rá, hogy
barátjának terhére ne essék. Olvasni tudott a
szeméből. Most is kitalálta a szándékát. Tizen
egykor már húzta a keztyűjét.
— Edouard, nem akarom gondolataiban meg
zavarni, magára hagyom.
Morvay felkísérte a leányt, maga meg kisé
tált az ilyen időtájban most még néptelen kor
zóra. Kinyitotta száját: úgy szívta tüdejébe a
nedves tavaszi levegőt. Lesétált az Erzsébethíd alatt a rakodó partra. Egy gyanús alak meg
szólította. Tüzet kért tőle. Kezdő lehetett, mert
elfelejtett szivart tenni a szájába, a mit persze
rögtön észrevett Edus. Hogy pótolja mulasztá
sát humoros kedvében zsebébe nyúlt szivartárczájáért, persze folyton szemmel tartva az
atyafit, már azért is, mert nem akart felsülni a
humorával. A kezdetleges zsebmetsző gyanús
nak találta ezt a mozdulatot (alighanem forgó
pisztolyt orrontott a zsebben.) denique rövid
habozás után odébb kotródott.
— Ne szaladjon, uram — kiáltott utána
Edus, — csak szivarral akarok szolgálni a fü
zemhez.
Utána sietett az álmélkodó embernek s kezébe
nyomta a szivart.
— Tessék, most rágyújthat..
(Folytatása

következik.)

A HARCZOS HALÁLA*
K.

Szegényt ott a csatatéren
Golyó érte, elesett.
Hozzászálla álomképben
Neje, a kit szeretett.

Karthaios.

Búcsúszóra súgja halkan :
«Te vagy Márta? Jaj, sebem .
Ne búsulj, ne sírj miattam,
Márta, drága gyermekemé

«Aludj, aludj én vitézem,
Hadd rejtsem el testedet
Hólepelbe lágyan, szépen
Hogy itt meg ne leljenek I

Elpihent 6 ; mint az anyja
Káborul a csöndes éj.
Puha hó a vánkosalja,
Hólepel a szemfedél:

El ne jőne, föl ne keltne
Senki; — szíved megszakad,
Ha megtudod ki ölelte
Drága Mártád azalatt.*
Űj görög népnyelvből fordította : Hegedűs

* Ezt a v é n e t a z újgörög költő a balkáni háborúkor irta.
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VASÁKNAPI ÚJSÁG.

A Zuboly nevet most találják utoljára la
put.kb ;n egy érdekes czikk alatt: a név vise
li" ji', Bányai Elemér társunk elesett a harczban, a mely az uzsoki szoros környékén hazánk
határát védte az orosz betörési kísérletek elle
nében. Mikor a múlt évi augusztus elején, mint
népfölkelő hadnagy bevonult a hadsereghez,
aggódva búcsúztunk el tőle : a hogy az ő im
pulzív, harczhoz szokott, önmagát semmiben
sem kímélő lényét ismertük, szinte predesztináltnak tudtuk arra, hogy ottmaradjon a csata
téren. Sokáig távol a harcztérlől, Nagyszeben
ben teljesített szolgálatot, mint zászlóaljsegéd
tiszt, barátaihoz irt leveleiből láttuk, mennyire
magával ragadta a háború roppant apparátusá
nak közvetlen látása s milyen egészen, minden
erejét, idegzetének minden szálát odaadva dol
gozott a neki szokatlan munkakörben. A mig
ott tudtuk, megnyugodva gondoltunk rá, de
aggodalmunk újra feltámadt, mikor márczius
hóban megtudtuk, hogy csapatával együtt el
indult a hareztérre. Végzete, melyet szinte előre
láttunk, hamar beteljesedett: nagypéntek nap
ján már leterítette az orosz golyó.
Mi, társai és barátai kimondhatatl tnul saj
náljuk és gyászoljuk, életünk egy jelentékeny
darabja szállt vele sirba. A nagyközönség csak
mint érdekes, dokumentumokban gazdag, tömör
fjrmáju és egyéni gondolkodásból fikadó czikkek íróját ismerte. Megszokta, hogy ha Budapest
képén valami változás esett, Zuboly búcsúz
tassa el a régit, hogyha valami aktualitás fel
vetette az egykori Budapest valamely helyét
vagy eseményének emlékét, ő tájékoztasson róla,
hogy a magyar irodalom közelmúltjának fele
désbe merülő dokumentumait ő mutassa meg —
általában a nagyközönség megszokta és szerette
őt abban a szerepben, a melyet ő maga jelölt
ki magának. Új műfajt hozott a magyar új
ságírásba, a melyet tudományos riportnak le
hetne nevezni s ezzel a műfajjal országosan
ismeitté és kedveltté tette a nevét. Dolgozott
ezenkivül az újságírás minden ágában: irt tö
mérdek társadalmi, politikai kulturális czikket,
nevezetes halottakról nekrológokat, nevezetes

DR. BÁNYAI ELEMÉR (ZUBOLY).

élőkről ismertető czikkeket, irt néhány vaskos
népszerű történelmi könyvet — saját bevallása
szerint azért választotta a Zuboly nevet, mert
mint Zuboly takács a «Szentivánéji álom»-ban,
minden szerepre vállalkozik. Minden szerepre,
de csak becsülettel: csak a munkáját adta
bérbe, a tollát nem ; a hol nem írhatott leg
jobb hite szerint, onnan azonnal távozott és
másutt keresett teret munkájának. Szabad hajdú
volt (ez is az ő szava) s nem kötötte le magát
sehova, főleg nem kötötte le magát erkölcsileg.
Épen ezért a becsületességéért siratjuk mi,
mint köztünk erkölcsre a legkiválóbbak egyikét.
Az olvasó, a ki csak a lapokból ismerte, nem
tudta igazi értékeit: nem tudhatta, micsodaküzdelem volt a nyugodt czikkek mögött, mit
áldozott föl Írójuk erkölcsi függetlenségeért.
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Biztos keresettel bíró állami hivatalnok, a
Nemzeti Múzeum tisztviselője volt, mikor ezt
a munkakört az újságíróival fölcserélte. _ De a
maga adminisztrálásához, munkája üzleti kiak
názásához nem volt hajlama. Nem a tehetség,
hanem a hajlam hiányzott belőle ehhez a
mesterséghez. A tehetséget az ilyesmihez könynyen elsajátíthatja az, kiben nagy vágy ég az
elnyerésére. Zuboly azonban a jellem szilárd
ságával és tűrni-tudásával úgy gondolkozott,
hogy az, a ki sokat és jól, vagy pláne többet
és j*obbm dolgozik, mint mások, előbb-utóbb
kell, hogy feltűnjék mindenkinek és elismer
tessék. Nem tudta vagy nem akarta tudni azt,
hogy az ily érvényesülés, még ha végül sike
rül is, nagy áldozatokkal jár. Két évtized
túlfeszített munkája után is csak ott volt,
hogy hónapról-hónapra kellett megkeresnie ke
nyerét.
Az a napról-napra való küzdelem, a melyet
ez a szabad élet m igával hozott s a mely
olyan, mint az életpályának mindennap újra
kezdése, maga is nagy áldozat volt. Zuboly
szívesen hozta meg függetlenségéért s annál
szivesebben, mert temperamentuma nem is
egyezett volna meg más életmóddal és mert
ennek az életnek megvan a maga varázsa is,
ha egyszer valaki megszokta, nem igen tud
tőle szabadulni. A legnagyobb áldozat azonban
az volt, a mit szellemiekben kellett hoznia.
Épen azt nem írhatta m?g, a mi lelkének lé
nyege volt, legsajátabb gondolatait, forrongó
eszméit, sajátságos, eredeti életfilozófiáját. A
mi szellemi életünkben nincs elég szabadság,
hogy az ilyenfajta emberek, mint ő, érvénye
süljenek : a gondolkodása sokkal forradalmibb
és egyénibb volt, egyénisége sokkal távolabb
állott minden megalkuvástól, semhogy elérhette
volna azt,' a mi minden irónak, a szellemi élet
minden munkásának egyedül adhat szárnyat:
a nyilatkozás szabadságát. Nyírott szárnyú sas
volt: a nyilvánosság előtt csak élete mellékterményei, újságírói jellegű munkái forogtak,—
hogy ki és mi ő tulajdon képen, azt csak mi
tudtuk, a kik baráti körből, bizalmas meg
nyilatkozásaiból ismertük.
Hősi halált halt, de csak mi tudjuk, hogv
hősi életet is élt.

1 A Kárpátok alján._-^2. Pihenő útközben. -

3. Menázsi útközben. — 4. Egy orosz jött megadni magát. — 5. Sár-tengerben. -

EGY HÉT ESZTENDŐS BUKOVINAI ROMÁN FIUCSKA EGY TÜZÉRÜTEGNÉL.

A K A B P Á T I HABOZOK SZÍNHELYÉBŐL.
A B U K O V I N A I B A B C Z T É B B Ő L . — JelfyGyula,aharcztérrekiküldöttmunkatársunkfölvétele.
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e. Gránát-vágta gödör.
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EGY R É G I P E S T I HÁZ*
A Régi posta-utcza 9. szám alatt a nyáron
bontani kezdték egy régi pesti ház elócskult fa
lait. Az épület valamikor híressége volt a XVII.
században fejledező fővárosnak s nevezetességét
a múlt század közepéig meg is tartotta. De
onnan kezdve már csak, mint megtűrt relikvia
létezett. Minden változás, mely a belváros régi
utczáin és terein végbement s az éveknek min
den ujabb száma, melyek egymásra következ
tek, feledtették a nevezetességet, úgy, hogy
a végén már egykori vonatkozásainak még az
emléke is kiveszett a köztudatból. Más generácziók nőttek fél, másféle érdekeltségek ke
letkeztek, melyeknek az életében más házak
és más emlékek jelentették azokat a nevezetes,
ségeket, melyekre megdobban az ember szive
vagy kegyeletbe árad az emlékezése. A Bel
városban különben az utolsó tizenöt év alatt
olyan radikálisan kiirtották a régi Pest, ma
radványait, hogy nem csoda, hogy arra az
egy-kettőre, a mit véletlenül még itt felejtettek,
már nem futotta az érdeklődésből. A Bégi-postautcza 9. számú épülete, a hajdan hires Arany
Kéz ilyenformán az elfeledett és kiöregedett
nevezetességek harmadosztályú részvétével tű
nik el pályafutásának szinteréről, holott vala
mikor sokat beszéltetett magáról s abban is
része volt, hogy a közvéleményt asztalai kö
rül némileg irányítsa vagy legalább is izgassa.
Az Arany Kéz a tizennyolczadik században
Az Aránykéz-szálloda bontásra került épülete a Régi^
épült s ama kedves alakú és szolid pesti
posta-utezában.
épületek egyike volt, melyeket biedermayer
nek szokás nevezni. Eredetileg is vendéglő emeleti traktusa s mindezek együtt alkották
volt szállodával kapcsolatosan s az maradt az Arany Kéz tartalmát az első emelet után
élete végéig, bár régi szolid hírnevéből utóbb következő mansard helyiségekkel.
már sokat veszített. Közel ötnegyed századon
De ott volt még a czégér, körülbelül a leg
át helyiségei, azoknak beosztása s egész elren nagyobb dísze és nevezetessége az épületnek :
dezése ugyanaz volt, mint kezdetekor. A mi az Arany Kéz. Egy kiálló vashorogról lógott
változás esett rajta, az is némi tatarozások alá s az ivóba vezető ajtó fölé volt függesztve.
ban nyilvánult 1849-ben, mikor a Hentzi bombái Állott pedig ez egy negyedméter hosszúságú
ide is elértek s a ház födelét némileg meg karból, mely kézben végződött. Nyilván be
rongálták. Egyéb tekintetben nem sok újítás volt aranyozva s ez által jelképezte az arany
törtónt benne. Az utczáról benyíló helyiség kezet, ámde utóbb az arany egészen lekopott
szolgált az utóbbi időben söntésül és ivóul, róla s csak az egykori modell maradt meg
hajdanában azonban ez a helyisége volt az kopottan ós foltosán a horgon. Most, hogy ez
ebédlő. Keskeny kapun lehetett az udvarra is eltűnt s vele az épület is, egyelőre a vele
jutni s innen lépcső vezetett »fel az első eme szemben haladó keskeny utcza, melynek Arany
letre, mely egy verandaszerü nyitott helyiségre Kéz-utcza a neve, fogja a vendéglő egykori
nyilt. Néhány utczai és udvari szobából állott hirét pár évig még megőrizni. Mert az Arany
Kéz a magyar kulturhistoriával ott érintkezik,
• A barcztéren elesett iró egyik utolsó czikke, melyet
midőn ezen a környéken a múlt század elején
közvetlenül a háború előtt irt lapunknak.
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a pesti magyar és német szintársulatok meg
alakultak. Az egykori Rondella színészei, né
metek és magyarok, a kik felváltva játszottak
ebben a hombárban, előadás után rendesen az
Arany Kézbe vagy a közeli Magyar Királyba
tértek vacsorázni. Feljegyzések szólnak róla,
hogy a színészek e kedvelt tanyán sok víg és
szomorú napokat töltöttek s társaságukban ott
voltak igen gyakran az irók is, Kisfaludy Ká
roly, Katona József és a többiek, a kik szin
tén mostohái lévén a társadalomnak, egymás
becsülésére voltak utalva. A magyar színjátszó
társaság 1815-ben befejezvén előadásait, pár
napig az Arany Kézben megrekedt, mert annyi
pénze, hogy Kecskemétre elutazhasson, nem
volt. A megszorult színészeken, különösen Ud
varhelyi Miklóson úgy segített a véletlen, hogy
épen akkor, midőn ott búslakodott az Arany
Kézben, bevetődött a vendéglőbe Karács Eerencz jónevü magyar rézmetsző, a ki, mikor
megtudta az Udvarhelyiek bajait, 60 forintot
adott át, hogy elutazhassanak. A színészi vi
lággal egyidőben a jurátusoknak is kedves lár
mázó helye volt az Arany Kéz. Nem itt szok
ták kezdeni, mert hajdanában is másodrendű
vendéglő volt, de legtöbbször itt végezték.
— Menjünk más valahová! — Kiáltották a
Pillvaxban, Hétválasztóban, vagy az Órában,
mikor az érzelem már magasan lobogott az
urakban. Mire az indítvány is készen volt.
— Helyes! Menjünk az Arany Kézbe!
Az Arany Kézben aztán tánezra kerekedtek,
törtek-zúztak, olykor kicsit kártyáztak s a hogy
jöttek, olyan robajjal távoztak.
A negyvenes években Petőfinek a társasága
és az ő sleppjükhöz tartozó jurátusok keresték
fel gyakran az Arany Kez-et, mikor pedig a
negyvennyolezas mozgalmak kitörtek, az Egyen
lőségi klub fiatalsága tartotta itt vacsoráit.
Az Arany Kéznek ez volt a legnevezetesebb
korszaka. Politizáltak benne állandóan, kor
mányt buktattak, illetőleg akartak, miniszte
reket kombináltak látogatói, úgy, hogy még a
lapok is hirt adtak, ha máskép nem, legalább
tréfás modorban az itteni szóvitákról. A forra
dalom után egy ideig még tartotta magát,
különösen a mig éltek azok az emberek, a kik
azelőtt megfordultak benne, de a kiegyezés
után a fiatalság életében már nem szerepelt.
Most aztán, hogy lebontják, vele is az törté
nik, mint a többiekkel, hogy a mai igények
nek való bérpalotát emelnek helyébe.
Zuboly.
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LOVIK KÁROLY.
1874-1915.

Haláleset nem érhetett váratlanabbul, mint
a Lövik Károly hírtelen halála. Fiatal ember
volt, negyven évesnél alig több, erőtelj: s test
alkatú férfi, a ki életét sporttal töltötte, min
dig a rendes úriember módjára élt, — csak
néhány nappal előbb sorozták be katonának.
Szellemileg épen a legutóbbi időben ért virág
korába ; régebben kissé szűkszavú múzsája
szinte napról-napra bővebben áradt. Minden
képen a virágzás képét mutatta és ekkor bu
kott le hirtelen az örök enyészetbe. Halála a
végzet érthetetlen tragédiái közül való, lehe
tetlen megdöbbenés nélkül állani nyitott sírja
előtt.
A kilenczvenes évek elején lépett az iroda
lomba, mint annak a termékeny nemzedék
nek egyik fiatalabb tagja, a mely megújította
és bőven termővé tette a magyar novellát. íróembereknek azonnal feltűnt finom, erős árnyaló
képességű stilusa, természeti képeinek pontos,
a körvonalakat és a hangulatot egyformán
megrögzítő elevensége és egész lényének az a
disztingváltsága, a mely elárulta az előkelő
gondolkodású, művelt és tartózkodásában is
meleg liráju írót. Néhány év alatt Lovikot az
irók között általános megbecsülés vette körül,
sokat vártak tőle és erősen biztak benne. Az
irodalmon kivül volt egy másik szenvedélye :
a sport. Kitűnő sportember volt, falkavadászatokra járt, versenylovak idomítását vezette
(nagy sikere volt, mikor egy ló, melynek ő
volt a managerja, Szent-István díjat nyert), a
tátrai téli szánkó verseny ekén díjakat nyert.
A sportirodalomban vezető ember lett, szer
kesztette s magas színvonalra juttatta a Va
dász és Versenylap-ot.
A közönség azonban lassabban ismerkedett
meg vele. Túlságosan halk volt a szava, sem
hogy azonnal magára vonja a figyelmet. Az
irodalmi pályának szereplés-jellegü részétől min
dig visszahúzódott, az ő nevét nem lehetett
máskép hallani, csak valami új munkájával

átitatta stílusát. A mód, a hogy ő dolgozott,
az erős érzelmesség és a tartózkodás folytonos
küzdelméből keletkezett. Alakjai rendszerint
finom, érzelmes, szerelemtől vérző és elvérző,
belső életet élő nők és erős szenvedélyű, elő
kelő lelkű, életükkel liarczban álló férfiak voltak,
a tájak közül legjobban a szomorú őszi és a
havas téli tájakat szerette. A ki úgy tudja
olvasni munkáit, mint egy művész-leiek lírájá
nak alakokba, történetekbe és tájképekbe való
vetítését, az nagyon sok élvezetet fog bennük
találni. Észre fogja venni és éhezni fogja a
bennük a fonna művészetél is. a mely nem csu
pán a rátartós ember választékossága, hanem
a munkának belső tulajdonsága. Annak az
embernek az elegancziája van Írásaiban, a ki
ha akarna, sem tudna más, mint elegáns lenni.
A rajz mindig pontos nála, egyszerűsített, de
a jellemző vonásokat élesen kiadó, az előadás
szinte teljesen egyenértékű a mondanivalóval,
(gy fölösleges szó, egy ürts mondat, egy rá
aggatott frázis nem zavarja meg. A belső forma
pedig, a novellának hangulatbeii egysége, majd
mindig biztos, mély zengésű és eleven. A no
vellának ez a belső, szinte zenei művészete
keres más írónknál van meg oly teljesen, mint
LOVIK KÁROLY.
nála. Ez volt a legnagyobb ereje ; ezért erősebb
és eredetibb a novellában, mint a regényben.
kapeóotatban. Mások, zajosabb szereplésüek, Néhány regénye itt-ott kissé erősen érezteti a
könnyebb sikerüek elvonták a figyelmet róla. hatásokat, melyeket orosz, franczia Íróktól, egy
Mindezen felül volt a lényében valami tartóz két magyar Írótól is vett, novelláiban e hatások
kodás : úgy állt az olvasó előtt, mint az az inkább csak egyéniségének impresszionálható
ember, a ki nagy társaságban is kicsit egyedül voltát bizonyítják s egy kis amateur-ízt kever
van mindig, mert nem adja magát oda mind nek bele művészi munkájába.
járt az első szóra, teljesen pedig senkinek sem
Legutolsó novellás-könyve, mely tavaly je
adja oda magát. Ez a rezerváltság nagyon lent meg Keresztúton czímmel, a legjobb, leg
finom művészi hatások tényezője lehet — Lo- érettebb ; művészi erejét teljességében mutatja.
viknál az is volt — de nem alkalmas arra, Erről már a nagyközönség is megismerte: az
hogy könnyű és gyors sikereket szerezzen.
iró felé, a ki addig inkább egy szűkebb kör
Loviknál a tartózkodás gyöngéd, erősen lirai, figyelmétől kisérve dolgozott, egyszerre oda
de férfiasan szemérmes lélekből fakadt. Mint fordult a nagy olvasóközönség érdeklődése is.
minden igazán férfias természetben, ő benne is Lövik Károly arra az útra jutott, a melyen a
bizonyos röstelkedés akadályozta, hogy érzé legnépszerűbb irók egyike lehetett volna: a
kenysége közvetlenül nyilvánuljon s ezért köz siker végre kitárta, feléje karjait. És ekkor
vetett formákat keresett; elbújt novelláinak kellett meghalnia. A halál orozva támadt reá ;
alakjai mögé, belerejtette magát tájrajzaiba, az ígéretek kapujánál terítette le.

•ó<K*K>*0*<>«<>*<>*0*<>*<>*<>*<>*<>*<>*0«<>*<>*<>*<>*^

EGY BOMBA T Ö R T É N E T E .
Lengyel regény az 1905-iki lengyel forradalmi mozgalmak
idejéből.
(Folytatás.)
Irta STRTJG A N D B Á S .

Egyikét álmodta azoknak az álmoknak, me
lyek egészen értelmetlenek és az emlékezetben
sem fogalmat, sem képet nem hagynak hátra.
Az ember nem emlékszik semmire, mégis tudja,
hogy valami nagyon fontos dolog történt, hogy
az álomban épen az mutatta meg magát, a
miért a lélek oly régóta hasztalanul vesződik.
Végre kimondatott a titokzatos szó, a mely
megnyitja a megfoghatatlannak a kapuit. A fel
ébredt ember utána veti magát emlékezetével,
dolgozik, próbálja kitalálni, követi a nyomát az
eltűnt, formátlan képeknek, melyekből csak
egy zavaros visszfény maradt meg . . .
Marék felébredt és utánakapott az elfoszló
álomnak.
— Hogy is volt? Mi is volt tulajdonképen?
Hevesen és vaktában utánakapott, mint a
hogy az ember utána kap a sötétben egy kelle
metlen, zümmögő szúnyognak. Az öklében nem
marad semmi és a szúnyog zümmög, fenyeget
és valahol ott van.
A nap még nem kelt fel, de már reggel volt..
Marék féltestével kihajolt az ablakon és meg
könnyebbülten szívta be a friss, nedves levegőt.
Kinézett a világba. A vonat lassan tolta előre
magát az erdőn keresztül, a fenyőkjsűrű fala
mellett, melyek törzsei vörösek és az ágaik még
sötétek voltak. ;
Az erdő mélye sötét volt.
A szem áthatolt a törzsek közötti homályos
tereken. Az éjjel ott még csöndesen szövögetett,

valami elváltozott és eltűnt. Az erdő csábított
és úgy tett, mintha mindent tudna, — mintha
régen tudna már mindent.
Tisztások nyíltak, kicsiny, nedves mezők,
melyeken a ködök mélyen és szélesen terjesz
kedtek. Hangyafűvel sűrűn benőtt területek
nyúltak el, nedvesen, harmattól terhesen.
Az erdő véget ért és a szem messze kitekin
tett a szabadba. Szántóföldek, rétek futottak
végtelenül a vonat mellett. Az alacsony hori
zonton egy felhőfoszlány vonult végig; sötét,
homályos volt a színe a szürke égen. Még utolsó
álmukat aludták a síkon elszórt emberi lakó
helyek. Minden közönséges volt. Egészen kö
zönséges.
Lassan futottak a távirópóznák, egyik a
másik után, futottak fölfelé, futottak lefelé, el
tűntek egy darabig, ismét visszatértek. Kicsiny
dombok elkényszeredett fenyőfákkal és köztük
kicsiny völgyecskék. A vonat beleásta magát
egy mély földvágásba és szorosan a homokos
fal mellett haladt el. Hatalmas kövek meredtek
ki a falból; sok ezer év előtt vándoroltak ide a
messzeségből. Ezer év óta befödte őket a homok,
eltemette őket nap-nap után, mind mélyebbre,
a földnek egy pillanatig sem nyugvó tevékeny
élete. Mig aztán az ember kiemelte őket év
százados sírjukból és megint közszemlére tette
ki meztelenségüket. A tömegek dolgoztak és
türelmesen, mint valami természeti erők vé
gezték az évszázadok munkáit. Éhség és szol
gaság hajtotta őket ebbe""az ásómunkába. Az
emberek embertelen joga hívta őket össze a
legtávolabb eső vidékekről és összegyűjtötte
őket ebbe a síkságba ugyanazzal az erővel, a
melylyel &~természeti erők idehengergették a
nagy köveket. A föld már régen elfödte a név- J

telén halott munkások csontjait, a hogy egykor
mindén nagy munkájukat is el fogja nyelni.
Mi fog túlélni? Mi fog megmaradni?
És minek? Minek?
Lankasztóan, mint valami ásítás lépett fel
ez a régi, mindig visszatérő gondolat. Kínozta
éjjel-nappal, odatolakodott közéje és minden
közé, a mit a szeme megpillantott, a mi a szívét
megillette.
Eltávolították őt a bölcseség forrásától, azt
parancsolták neki — az árnyéknak •— hogy
menjen vissza az emberi hangyabolyba, apró
ügyeik közé. Az élet elitélte őt örök, vak tévely
gésre. De hamar vége lesz ennek az örökké
valóságnak . . .
Ez a gondolat, a helyett hogy megnyugtatta
volna, unalommal és undorral töltötte el. Az
az előérzés ijesztgette, hogy a haláltól való
régóta legyőzött félelem minden pillanatban
fölébredhet, a közönséges, emberi félelem. Hogy
nem lánczczal, hanem hitvány, vékony kóczfonállal fogja hozzákötni ennek a világnak
a közömbös eseményeihez, a melytől már anynyira el volt idegenedve. Hogy úgy fog csele
kedni, mint a többiek és úgy fog érezni, mint
senki azok közül, a kik élnek. Hogy mindennap
hazudni fog, mint egy rabszolga, hogy minden
nap azzal a kérdéssel fog fölébredni: mit'nekem
ez a tett! — és égte elalvás előtt azt fogja
kívánni, bárha sohasem ébredne fel. Beszélni
fog, hallani fog, látni fog,"mozogni fog, mint
egy lélektelen, üzembe helyezett gép. És mégis,
ha megbetegszik, gyógyíttatni fogja^magát
és'aggódva fog szemébe nézni az orvosnak.
Micsoda ostoba dolog!
Lassan, szelíden szállott alá tekintete előtt
• a földvágás fala, a mely hosszú ideig elfödte
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előle a világot. Hirtelen egy széles, mélyen
fekvő mélyedés nyílt. A magas töltésről meg
lepő képet fogott fel a szeme.
Minden csodálatos volt, mint egy álomvizió.
AJöld az ég felé emelkedett és a lángoló felbők
leereszkedtek rá. A mérhetetlen világnak nem
volt vége. Minden határ eltűnt és a szem hivően
fogta fel a föld igazi, titokzatos képét.
Ebben az órában csendült feléje az emberi
értelem számára alig megfogható, nagy szó.
Mint az isten hangja a teremtés napjain, meg
értetlenül függött a föld felett, minden életet
felkeltve, az emberi sorsokat meghatározva.
A lélek érezte veleszületett kapcsolatát mind
azzal, a mi ól és kéjjel merült el a titokzatos,
anyai elembe. Önmagát elfelejtve, megszűnt
lenni és mégis mindenütt újra megtalálta
magát: a bibor felhőben, az arany felhőben,
a harmat ezüstös csillogásában, a fehér ködök
ben, a melyek a faágak közt nyuladoznak.
Nem kérdett semmit többé, mert úgy volt,
mint anyja keblén.
A gazdag színpompa, a hajnali szürkület,
mindig változó ós váltakozó formáiban tükröző
dött a szélesen kiöntött tóban. Az mintha be
töltötte volna az egész síkságot. Az egyik
oldalon ködök szálltak fel belőle, és mint füstgomolyok emelkedtek ég felé. Egyes foszlányok
szakadtak el belőlük és lassan tovább lebegtek,
varázslatos képe a tömegeknek, melyek hol
összegomolyodva, hol szétterjeszkedve, saját
ságos folyékony alakulatokat formáltak. A
földből jöttek, fölszálltak és a föld fölött függve
maradtak. Egyesültek a föld vizei az égi tér
vizeivel. Oda vonultak, hogy a végtelen messze
ségekben lebegjenek. Mindenütt nmaguk és
magukban állók lesznek: az eső nedvességében,
a hóviharban, a sarki jégben, a glecscserek
szakadékaiban, Szibéria síkjain, a növények
nemeiben, az ember vérében . . .
A tó mögött volt egy szélesen kiterjedő
falu. A ködök áthúzódtak fölötte és mintegy
elvitték a kunyhókat, pajtákat ós fákat. Min
den fölfelé mozgott, ingott és mintha az alvó
emberekkel együtt álomszerű vándorlásban lett
volna. A fák és háztetők sötét felületei hol el
tűntek, hol meg ismét előtűntek a szürke fátyo
lokból. Egyedül, magasan állott a karcsú
harangtorony, két sor jegenyefa vezetett va
lami udvar felé . . . Minden köznapi volt.
Mindazáltal Marék meg volt győződve, hogy
egy nagy, mélyen megőrzött titoknak a tanuja.
Úgy érezte magát, mintha épen most, ebben
a pillanatban, a nappal és éjjel határán, a nap
felkelte előtt, végbemenne a világ nagy miszté
riuma. És hogy titokban ő a tudója. így volt
egy pillanat előtt: most azonban beavatott
résztvevője. Emlékezett gyermekkori tapasz
talatára, hogy a világ más színben tűnik fel,
ha az emberek alusznak. Emlékezett akkori
kíváncsiságára, ifjúságának legkorábbi benyo
másai visszatértek. Ép oly frissek voltak, ép
oly érintetlenek és ép oly csodálatos varázsúak,
mint akkor. Egy gyermek szemeivel nézett
és mint egykor, meseszerű volt az egész világ.
És hirtelen rájött az élénk és biztos képzet:
a mit lát, az egykor már volt a szeme előtt, a
mit érez, azt átélte már egyszer. Mikor volt ez?
Mindegy — volt. És most már nem kellett
magának bizonyítania, hogy a mit lát és érez,
igaz. Tudta, hogy ez a futó pillanat, ez most
valami leírhatatlan nagyot jelent számára.
Tudta, hogy nem fogja még egyszer megérni
éi megparancsolta magának, hogy vésse a
lelkébe, értse meg, rögzítse meg.
Mezők, erdők, faluk vonultak el előtte.
A felkelő nap a szemébe sütött s kifürkész
hetetlen örömmel töltötte el. Tartalom nélküli
lelkesedés fogta el, szorongatta a fulladásig,
mint egy kéjes-kínos görcs. Különös dolgok
mentek végbe benne, de ő nem csodálkozott
semmin.
Az úton egy pásztor gyerek egy tehenet
hajtott az erdőszél felé. A megriadt állat futott
a mezőről az erdő felé, a fiú integetett a kalap
jával és nevetve felkiáltott valamit a vonatra.
A szeme találkozott a Marék szemével egy pil
lanatra. A vonat ment tovább és Maréknek
tele lett a lelke ezzel a gyermekes nevetéssel.
Vágy fogta el az emberek után, egy bizalmas,
szív szerint való beszélgetés után, baráti kéz
szorítás után. A megindultság majd megrepesz
tette a szívét. A tett akarata, mint az újra fel
ébredt erő kifejezése, a melyet agyának minden
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Höfer Irma osztrák irónő, Hőfer altábornagy,
vezérkari főnök-helyettes neje.

Fery Bognár Mariska, önkéntes káplári ranggal, a kit a
király vitézségéért gyémántokkal kirakott arany mell
tűvel ajándékozott meg.
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idegében, fiatal testének minden izmában érzett,
hevesen kitört medréből.
Megállj csak! megállj csak! szólott valami
benne, mint egy igéret ós mint egy fogadalom.
A fejében csak úgy hemzsegtek az ötletek és
kívánságok. Messze a magasba vezette az álma.
Szép lehetetlenségek kísértették. Minden yalóság újra felékesítette magát.
Egy tekintete t érzett magán és^ részvét,
megbánás és végtelen öröm ragadta meg. Mi
mindent szenvedett tz a szem! Hogy kereshette
őt az egész világon! Mennyire megsirathatta
az ő fiatal, elitélt életét! Mikor volt az, mikor
utoljára tekintett ebbe a szembe ós olvasta
benne, a mit a hű, szerető lélek beszélt? Súlyos
volt a vágy igája, a mely hirtelen a nyakára
nehezedett. Haragos türelmetlenség támadt fel
benne. Fölébredtek a kihalt, kiéhezett vágyak.
Minden újból életre kelt, a jó ós a rossz, értelmes
és esztelen, kicsiny és nagy. De Marék még
nem tudta, hogy a halál átkozott köréből már
kikerült. Hogy újra élő emberré vált.
Mélyen elaludt. Néhány állomás után fel
ébredt, azonnal friss lett és gyors pillantást
vetett a podgyászára. A helyén volt. Kágyujtott
egy czigarettára és kinézett az ablakon. A gon
dolatai most nyugodtak, mindennapiak voltak.
Kényelmesen gondolt az ügyére, megfontolta,
mi a tennivalója, a mikor hirtelen úgy érezte,
valaki ráveti a tekintetét.
A kocsi másik végében egy magányos utas ült.
Marék még elkapta vizsgálódó tekintetét, de
az idegen azonnal az ablak felé fordult és közönbösen nézegetett kifelé. Egyébiránt egyáltalán
nem volt idegen.
Marék, hogy az arczát elrejtse, elővett egy
régi újságot es úgy tett, mintha olvasna. Meg
volt zavarodva, haragudott'az alkalmatlanságért,
haragudott önmagára. Olyan kellemes volt
egyedül foglalkozni gondolataival, olyan jól
érezte magát magamagával és most jön egy
kéretlen vendég és ostoba, boszantó gondolato
kat kényszerít rá az emberre. A helyzet csak
ugyan ostoba volt, nevetséges és bosszantó.
Marék alig birt ellentállni a kísértésnek,
hogy az illetőhöz odalépjen, jókorát üssön a
vállára, a hogy valamikor nem egyszer tette,
hogy hevesen és szívélyesen összecsókolózzanak
úgy, hogy a foguk összecsikorogjon és aztán
a régi jó időkről beszélgessenek. Lopata profeszszorról, az öreg, kopaszfejű «Homérról», a kollé
gákról, az iszákos Szuszcsenkáról, az osztály
főnök segédjéről, a spion énektanítóról, a kivel
egy tuczat év előtt a legpompásabb csínyeket
követték el X. városában. A piszkos czukrászdáról a főtéren, a hol az öregebb diákok titok
ban összejöttek egy billiárd-pártira és egy kis
ivásra. Az éjjeli kirándulásokról czivilben, a
Bojanka tanár elleni terrorisztikus merény
letről, a ki senkinek sem adott «elégséges»-nél
jobb osztályzatot és a ki csupa tudományosság
ból végül is az ajtókilincsre akasztotta magát.
Anulja kisasszonyról, a kibe az egyik volt sze
relmes és a csodaszép Katjáról, a kiért a másik
hevült. Mit csinálhatnak vájjon ezek a hölgyek,
a kik nélkül akkor nem tudtak élni és a kik
most másoktól való gyermekeiket neveigetik?
A hosszas közös fürdésekről a keskeny patakban,
a hol rákot is fogtak, magoltak a vizsgára
és a hol mint ötödikösök egy szép júniusi
napon szerelmi bánatukban vízbe akarták ma
gukat ölni, mert sem Anulja, sem Katja kis
asszony . . .
De. micsoda butaság! Az ördögbe i s ! . . .
Ugyanez az egyszerű gondolata volt a maga
kuczkójában Sablowski kollegának is, a kit
egykor a közös tanulószobában Sablonnak ne
veztek. Mind a ketten boszankodtak. Mind
egyikük tudta, mit gondol a másik ós mégis
elfordították egymástól a tekintetüket és a
lehető legbutább módon úgy tettek, mintha
nem ismernék egymást. Pedig a kocsi teljesen
üres volt. így utaztak egy darabig.
Végre Marék nem birta már tovább és elhatá
rozta, hogy ki fog nézni az ablakon, a milyen
sokáig csak tud. Kihajolt és szemtől-szembe
került az egykori kollegával, a ki valamivel
hamarabb jutott ugyanarra a gondolatra és
máris kinézett az ablakon. Mind a ketten el
nevették magukat.
— Mit nevetsz, te vén szamár?
— Ugyanazért, a miért te. Micsoda butaság!
— Bizony, sok buta dolog van a világon.
Beszélgessünk hát.
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MUNKAUtÁN.

MUNKA KÖZBEN.

K E R T É S Z K E D Ő I S K O L Á S F I U K A FŐVÁROSBAN.
— Mikor is láttuk egymást utoljára?
— H á t Schlenkernél a népgyűlésen. A Dzikán.
— Igaz, a kilenczvenegyediki Dzikán! Hal
lod, Sablon, erről egy szót s e m ! Beszéljünk
most az egyszer mint emberek egymással.
— Jól van, j ó l . . . Időnkint lehet feledkezni.
N o h á t ! És neked kis hiján sikerült. Felakasz
t o t t a k volna és kész. Derék, jóravaló m u n k a
is v o l t . . .
Gondolatban hozzátette: Csakhogy nem az
ilyen kunsztokkal csinálnak forradalmat. Aztán
folytatta:
— És hogy vagy most?
— Osak úgy. Meg kell az embernek szokni.
— É n azt hiszem, fordítva: az embernek
le kell szokni. Téged rettenetesen keresnek.
J o b b volna, h a egy időre utazni mennél, t ú l a
határon.
— Arra sincs semmi kedvem.
— Okosabb volna, mégis. De h á t a józan
észszel Ve mindig kissé hadilábon állottál.
— Szerencsére . . .
— Emlékszel még a merényletünkre a bolond
ellen? Te voltál az első, a ki a krumplit dobálni
kezdted...
— De t e találtál először. Emlékszem r á .
Egyenesen a pofájába.
— Néha eszembe j u t ez a ficzkó. Micsoda
figura v o l t ! . . . Volt benne bizonyos nagyság . . .
•— E h m i t ! Bolond volt.
— Megbolondult, mert azt tették köteles
ségévé, hogy egész életén Írásbeli dolgozatokat
javítson. Nagyszerű dolgokat mondott nekünk,
de senki sem hallgatott r á . Mulattak rajta.
— É s mint egy eszeveszett, azzal állt bősz út,
hogy mindenkinek elégségest vagy elégtelent
adott.
— Látod, — kezdte Sablon — a mai iskolák . . .
Hirtelen félbeszakította, mert észrevette, hogy
csiklandós témát érintett.
Látszólag fesztelenül beszélgettek, de igazá
ban nagyon összeszedték magukat és érezték,
hogy minden pillanat kényes pontra j u t t a t h a t j a
őket. É s mivel ilyen tárgy nagyon sok- volt,
valósággal erőfeszítés számba ment elkerülni
őket. Legjobban az az első buta pillanat nyo
masztotta őket. Azt el lehetett kerülni, hogy
ne beszéljenek róla, de lehetetlen volt nem gon
dolni r á . Mindkettejüknek nagy kedve volt
őszintének lenni. Valamikor nagyon jóban
voltak és most is szerették egymást. Szerették
volna kibeszélni magukat, a kíváncsiság is
hajtotta őket, hogy «hogy v a n ez tinálatok»,
hogy gondolkozik a másik bizonyos ügyekről,
és rnint tagadhatatlanul becsülete" ember,
hogy tűrhet el olyan «disznóságokat» — persze
az illető dolgok elég régi keletűek, de új b o t r á 
nyok*, «komiszságok» és más hallatlan dolgok
újra felfrissítették. Azokban az időkben az ellen
felek csaknem mind ismerték egymást. Talál
koztak a gyűlésekben és mindenkinek meg volt
a maga határozott hírneve. Marékről azt mond
t á k : igaz, hogy lengyel-szoczialista párti ugyan,
de mégis a tehetségesebbek egyike, Sablonról

pedig azt mondták az ellenpárton: tisztességes
ficzkónak látszik, ámbár szocziáldemokrata.
Végül is Marék szedte össze magát. Félbe
szakította a beszédet s miután egy darabig
hallgatott, rákezdte:
— Mondd meg h á t őszintén és nyíltan,
Sablon, hallott m á r olyat valaki, hogy felnőtt
emberek, régi barátok, a kik becsülik egymást...
Nem, ez igazán hallatlanul ostoba dolog, olyan
ostoba, hogy az ember azt se tudja, hol nyúljon
hozzá! Hogyan üdvözöltük egymást! Hogyan
beszélünk egymással, az ördögbe i s !
— Ezért fejlesztett ki az élet bizonyos modus
vivendiket az ilyen találkozások elkerülésére.
Nem bocsátkoznak össze — és ezzel megvan.
Persze, még életemben nem t ű n t e m fel olyan
ostobának magam előtt, mint m a — de h á t
még sohasem beszéltem négyszemközt közületek
valóval.
— Akár csak én. Dehát okos dolog ez?
Hiszen épen ez a szörnyűség!
— A forradalmi életben sok ily szörnyűség
van ós még rosszabbak is. Le kell nyelni.
— Persze, lenyeli az ember, de néha szeretne
valamit meg is érteni. Különben az élet maga
tette semmivé ezt a t e modus vivendidet. Az
emberek találkoznak a börtönökben és sokáig
ki kell birniok egymást, napról-napra . . .
Nehezen t u d t a k valamire menni. Sokáig
hallgattak és csak időnkint néztek egymásra.
— Elhiszed t e azt igazán, a mit a tieitek
mitőlünk irkálnak — hiszen t e nagyon jól tu
dod, hogy mi mindent irkálnak . . . Nem a programmot értein, nem is az «engedékenységet»,
a «csúszást-mászást Oroszország előtto, hanem...
— Igen, igen, a szocziálpatriotizmust, az
arisztokratáskodást, a rablótaktikát, a munkás
ügy elárulását. . .
— Hagyjuk e z t !
— Hagyjuk h á t !
Az ingerültségük növekedett. Nem sikerült
nekik elfojtani az egyre mindig föltámadó kese
rűséget. A vágy, hogy megmondják egymásnak
az igazat, ellenállhatatlan volt.
— Nálatok azt mondják, hogy mi csupa zsi
dók vagyunk, csupa zsidók, a kikben nincs len
gyel érzés . . .
— És t i naczionalistáknak tartotok minket,
a kiknek a szoczializmus csak ürügy, a melyen
nevetnek, ha maguk közt vannak . . .
— Hagyjuk e z t . . .
— Mondom neked, Sablon, hogy ez gyalá
zatos ámítás. Megbeszélt komédia.
— Igen, igen, sok benne a nevetséges, de
alapjában véve mit tehetünk róla? Az élet ilye
neknek teremtett minket és ezeket a furcsa
ságainkat.
— Gyűlölöm a problémák felállításának ilyen
módját. Az ember, a ki tudja, mit akar, ural
kodik az életen, irányítja
— Igen, bizonyos fokig és nem is nagyon
nagy mértékben. A körülmények a döntők.
Prédikálhatsz, a mit akarsz, bebizonyíthatod
mindenkinek, hogy téved, azért még sincs meg
értés, h a nem lehet.
(Folytatása következik.)

A HABORU NAPJAI.
. Április 15. Nyugat-Galicziában, Csiezkoviczénél,
a Biela mellett az oroszok egy előretörése április
hó 14 én meghiúsult. A Stryj melletti Vysoczkovztól kétoldalt levő magaslatokon visszavetettük
nagyobb orosz erők támadását, ellentámadásban
egy fontos magaslatot elfoglaltunk. 661 oroszt el
fogtunk. Harczterünk többi részein aránylag nyu
galom volt. A németek keleti harczterén a hely
zet változatlan. A nyugati harcztéren a Maas és
a Mosel között csak egyes helyeken keletkeztek
harczuk, a németek a francziák támadásait Marchevillenél, az Essey— Flirey úttól nyugatra s a Bois
de Prétre körül meghiúsították. A Hartmannsweilerkopftól délre a francziák ötször kisértették meg
eredménytelenül a német arczvonal áttörését.
Április 16. Lengyelországban egy orosz táma
dást Blogie mellett Piotrkovtól keletre visszauta
sítottunk. A Nida alsó folyásánál tüzérségünk leve
gőbe röpített egy orosz lőszerraktárt, az oroszok
ütegeink hatása alatt nagy veszteségek mellett
menekülésszerüen hagyták el több lövészárkukat.
Az Erdős-Kárpátokban az előnyomuló orosz gyalog
ságot nagy veszteségei mellett visszautasítottuk.
A németek Kalvarjánál folyt kisebb ütközetekben
1040 oroszt elfogtak és 7 gépfegyvert zsákmá
nyoltak. A nyugati harcztéren a németek Osztende—Nieuport előtt elhallgattattak néhány ellen
séges torpedó-naszádot. St. Eloi déli szélén robba
nás után két házat elfoglaltak. A Loretto-magaslat déli lejtőjén éjjel óta újra harcz foly. A Maas
és Mosel között csak tüzérségi harczok voltak.
Április 17. Az Erdős-Kárpátokban az oroszok
helyenkint megismételték heves támadásaikat, me
lyeknél súlyos veszteségeket szenvedtek. 1290 oroszt
elfogtunk. Harczvonalunk többi részén, valamint
a németek keleti harczterén nincs jelentősebb
esemény. A nyugati harcztéren a németek a Loretto- magaslatnál elvesztettek egy kis támaszpon
tot!, a Champagnebau Perthesnél nagyarányú rob
bantás után rohammal elfoglaltak egy franczia
erődcsoportot. A Maas és Mosel közt ágyúharcz,
Flireynel több franczia támadást visszavertek. Egy
német repülő, a ki 15 én Calaisra bombákat do
bott, Greenvichet London mellett is bombázta.
Április 18. Az Erdős-Kárpátokban Nagypolány,
Zellő és Telepocz mellett orosz támadásokat vé
resen visszautasitottunk és 1432 oroszt elfogtunk.
Valamennyi többi arczvoualunkon csak tüzérségi
harcz folyt. A németek keleti harczterén nincs
változás. A nyugati harcztéren Yperutől délkeletre
az angolok szorosan a csatornától északra levő né
met magaslati állásokba hatoltak, de ellentáma
dásban nyomban visszaverték őket. Csak három
robbantási tölcsérért folyik még harcz. A Champagneban a francziák április 16-án egy német
állás mellett egy árkot felrobbantottak, de nem
értek el vele előnyt. A Maas és Mosel közt csak
tüzérségi harcz folyt. A Vogézekben Stossweier arn
Satteltől délnyugatra elfoglaltak egy előretolt fran
czia hadállást. Metzeraltól délnyugatra a német
előőrsöket ellenséges túlerő elől az őket támogató
csapatokhoz vonták vissza.
Április 19. összes harczvonalainkon aránylagos
nyugalom volt, úgyszintén a németek keleti harcz
terén. A nyugati harcztéren Yperntől délkeletre a
németek elűzték az angolokat hadállásuknak ama
kis részeiből is, melyeket még megszállva tartot
tak. Az angolok az Ypern—cominesi vasútvonal
mentén újabb erős támadásokkal igyekeztek a
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magaslati állás birtokába jutni, de támadásuk leg
nagyobb veszteségeik mellett összeomlott. A Maas
és Mosel közt csak tüzérségi harczok. A Vogézek
ben meghiúsult a francziák két támadása a Reichsackerkopftól nyugatra a németek által elfoglalt
nyereg-állás ellen, valamint a Steinabrücktől északra
eső magaslatok ellen. A francziák nagy vesztesé
gek után visszavonultak. Garros híres franczia avia
tikust a németek elfogták.
Április 20. Arczvonalunkon csak tüzérségi har
czok voltak helyenként s a németek keleti harczvonalán is változatlan a helyzet. A nyugati harcz
téren a Champagneban előbbre jutott a német
árkász-támadás, az Argonneokban meghiúsult egy
franczia támadás, a Maas és Moser közöt a tüzér
ségi harcz csak egyes helyeken volt élénk, Flirey
nel egy franczia támadás összeomlott. A Croix des
Cannes pályán a német csapatok néhány erődház
felrobbantása után a németek behatoltak az ellen
séges hadállásba és nagy veszteségeket okoztak
az ellenségnek. Avricourttól nyugatra előőrsi ütkö
zetben Embermenyi falut rohammal visszafoglal
ták. A Vogézekben a Sillakker magaslatokon a
francziák egy támadása kudarczot vallott. A Hartmannsweilerkopf csúcsára előretörve a németek
néhány száz méter területet nyertek.
Április 21. A Kárpátokban az ellenfél az arczvonal legfontosabb szakaszai ellen intézett veszte
ségteljes támadásait jó ideje megszüntette. Külö
nösen áll ez állásainknak azon szakaszaira nézve, a
melyek a Magyarországba vezető legjobb betörési
utakat, az Ondava, a Laborcz és az Ung völgyét
fedezik. Az Erdős-Kárpátokban a Laborcz és az
Ung völgyei között az előnyomulás e fő vonalai
ról letérve az ellenség még most is nagy erőkkel
kísérelte meg az áttörést. Az ebben az irányban
való áttörésnek az lett volna a feladata, hogy a
völgyben levő állásainknak és az ezekhez csatla
kozó magaslati állásainknak homloktámadással a
legsúlyosabb áldozatok mellett is leküzdhetetlen
ellentállását megkerüléssel törje meg. Így a Cziróka
felső völgyében Nagypolánynál, valamint a folyó
egész forrásterületén újból heves harczok támad
tak, a melyek több napon és több éjen át tartot
tak. A heves orosz előretöréseknek itt is végül
ugyanazt a sorsot kellett elszenvedniök, a mely
összes utóbbi támadásaikat érte. Sok ezer halott
és sebesült, valamint több mint 3000 sebesületlen
fogoly elvesztése ufán az ellenség felhagyott az
előretöréssel. A külföldön elterjedt sok hirrel,
köztük az orosz hadvezetőség hivatalos híradásai
val szemben is, a melyek a hosszadalmas kárpáti
harczokban kivívott sikerekről szólanak, röviden
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megállapítható, hogy az ellenség minden erőfeszí
tésének és minden nagy áldozatának ellenére is az
ellenfél részéről mindig a támadás főczéljául fel
tüntetett és különösen fontosnak jelzett uzsoki
szoros, csak úgy mint eddig, biztos birtokunkban
van. A többi arczvonalon csak tüzérségi harcz
van ; a helyzet mindenütt változatlan. A keleti
harcztéren a német repülők válaszul német ha
tár széli városok repülőgépből való bombázására,
bombákat dobtak Bialystock vasúti góczpontra.
A nyugati harcztéren Flirey mellett és Metzeral
tól északnyugatra a németek visszaverték a fran- "
cziák támadásait.

Budapest IV., Kossuth Lajos o. 21.
(Astoria szálloda épületében)
A czég Qzlete 2 0 évig Károlykénrtoe J H w z á r - b á z ) volt

JENŐ,

mérnök és gyáros

30.

honvédgyalogezred

ütközetben. — PURIESZ JÓZSEF, a 101. gyalogez

ben. — KAKÓDY DÁNIEL segédmérnök, tartalékos

Gofliard Sándor I

Diana Fegyver atelier

A.
Jos. Deconrny,
H e r s t a l é s A . , L e n e Se
C o . L i é g e (Victoria Hammerles), világhírű és leg
első
rangú galamblövő és
Szombathely mellett. vadászfegyvereinek
egye
(Tas megye.)
• dűli és kizárólagos
képviselete. E . B e m a r d
& C o . A . D e f o u r n y - S e v r l n luxusfegyvereinek ál
landó nagy raktára. M a n n l i c h e r - S e h ó n a n e r Anticorro- Antinitcsövü, Mignon távosővel szerelt fegyve
reknek állandó raktára. Vadászfegyverek 160 koronától,
e j e o t o r o s a k 260 kor.-tól, Anticorro- é s Antinitcsövü
fegyverek 400 kor.-tól minden árban. A k o n t i n e n s
l e g g a z d a g a b b l u x n a f e g y v e r r a k t á r a . Minden mi
nősérj állandó nagy készletben. Teljes garanczia.
Minden fegyver pontosan belőve. Legjobb minőség.

Herény,

.

goson. — KOVALSZKY

KÁLMÁN,

kir.

tanácsos,

Saját érdekében
tegyen egy kísérletet az uj szab. amerikai impregnált

FÉMTISZTITÓ

KENDŐVEL.

E l ő n y e i : Bárminő fémtárgy gyors és egyszerű keze
lésben hónapokig tartó tnkörfényt nyer. Minden
eddigi tűzveszélyes folyékony fémtísztitót fölülmúl.
Sohasem szárad ki, nem koptat, nem horzsol, olcsó és
azdaságos. .->ra 8 5 fi 11., 6 0 1111., és 1 kor. Mindenütt
a p h a t o . - Kereskedőjénél kérjen i n g y e n mintát.
F OB AKT A B : r O B S T JTSR JÓZSEF GYAH«SNÁX BUDA
P E S T , 1 7 . KEK., KEÁLTANODA-TJTCZA 4 . S S .
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Költözködéskor nélkülözhetetlen a
lakásbérleti szabályok ismerete !

LAKÁSBÉRLETI
SZABÁLYOK
Összegyűjtötte é s magyarázta

Csizfürdő

Dr. PONGRÁCZ JENŐ
b u d a p e s t i ügyvéd.

megnyílik május 1-én. Csvtivis ismertetőjét,
prospektust
küld
a fürdőigaxgatóság.

T a r t a l m a z z a Budapest-székesfőváros lakás
bérleti szabályrendeletének hiteles szövegét
és magyarázatát. Illeték szabályokat. A k a p u 
zárási, viz- és gázszabályokat. Teljes jog
gyakorlatot stb., stb.

!••••••••••••••••••••••

Harmadik teljesen átdolgozott kiadás.
Mindenütt kapható.

Knuth
Károly

a

tartalékos hadnagya, a Magyar Jelzálog Hitelbank
tisztviselője, Mezőlaborcz mellett. — Dr. HAVABS
JENŐ, a székesfőváros árvaszékének segédfogalma
zója, a cizna—baligrodi országút mentén lefolyt

A «J6 Pajtása Sebők Zsigmond és Benedek Elek
képes gyermeklapja április 26-iki számába Benedek
Elek irt verset, Szemere György elbeszélést, Sebők
Zsigmond folytatja Tamássy Miklós czimű regé
nyét, Lendl Adolf a kis veresbegyről irt, kegyele
tes megemlékezés szól az elesett Bányai Elemérről,
a ki a lap jeles munkatársa volt, Madarassy Er korában. — BLATTNICZKY BÉLA, a 25. gyalogezred
zsébet verset irt, Zsiga bácsi kedves mókát. Czikk önkéntese az északi harcztéren. — Dr. ÁDÁM
DEZSŐ szegedi ügyvédjelölt, 46-os tartalékos zász
az aranylakodalomról, Rákosi Viktor regényének
lós, a kárpáti harcztéren. — LASZKE JENŐ, báró
fordítása. A rejtvények, szerkesztői izenetek egészí Vécsey felsőligeti uradalmának erdésze, a 14. hon
tik ki a szám gazdag tartalmát. A «Jó Pajtás»-t a véd gyalogezred tizedese, a Lublinnál vívott üt
Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed közetben 27 éves korában. — LÁSZLÓ DOMOKOS,
évre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész adóhivatalnok, özvegy Bartós Zsigmondné nevelt
fia, a 12. honvéd gyalogezred tizedese, a harczté
évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mutat ren szerzett súlyos betegségében 29 éves ko
ványszámot kivánatra ingyen küld a kiadóhivatal. rában.
(IV. ker. Egyetem-utcza 4.)
Elhunytak még a közelebbi napokban : Bethlen
falvi BALÁSY ISTVÁN gazdálkodó, volt 48-as nem
zetőr 88 éves korában, Székelybethlenfalván. —
HACKL JÓZSEF, a koronás arany érdemkereszt tu
HALÁLOZÁSOK.
lajdonosa, földbirtokos, nyűg. igazgató, 71 éves
korában, Budapesten. — GAJZÁGÓ FERENCZ, nyűg.
A harcztereken hősi halált haltak : GRÖSSINGER táblabíró, volt országgyűlési képviselő, 70 éves
SÁNDOR a zalaegerszegi 6. honvédhuszárezred fő korában, Kolozsvárott. — HORVÁTH RÓBERT IST
hadnagya az északi harcztéren a gorodeczki üt VÁN szentbenedekrendi áldozópap, zalaapáti alperközetben súlyosan megsebesült és az orosz fogság jel, 68 éves korában, Budapesten. — Koltai TÓTH
ban rövidesen meghalt. — Zsitvabesenyői BUBI- ISTVÁN, Székesfehérvár nyűg. főjegyzője, 68 éves
NEK NÁNDOR, a 24. brassói honvédgyalogezred korában. — PENCZ ANDOR, nyűg. honvédőrnagy,
főhadnagya, századparancsnok, Komarnik mellett 63 éves korában, Budapesten. — PALÁDY LAJOS,
roham közben. — Dr. TSCHURL KÁROLY, soproni nyűg. elemi iskolai igazgató, 63 éves korában,
királyi törvényszéki jegyző, tartalékos honvéd tü Szatmár Németi ben. — OTTRUBAY JÓZSEF, nyűg.
zérfőhadnagy, az északi harcztéren nyolcz hónapi táblabíró Budapesten. — TERLANDAY EMIL JÁNOS
hősi küzdelem után, 25 éves korában. — HUT- főgimnáziumi tanár, az esztergomi benczés szék
MANN JÁNOS, a szabadkai 6. honvédgyalogezred
ház tagja, 49 éves korában. — Dr. LÁSZLÓFFY
főhadnagya, a magyar föld hősi védelme köz
ISTVÁN, jogügyi főtanácsos, 59 éves korában, Lú

Árjegyzéket t e s s é k kérni.

czégnél

ben. — DÓZSA

red önkéntese. A rendkívül szimpatikus és törekvő
fiatalember részt vett a laborczvölgyi harczokban,
a hol ellenséges golyó oltotta ki sok reményre jo
gosító életét. A hősi halált halt fiatalemberben Purjesz Lajos szerkesztő öccsét gyászolja. — MARTINECZ
FERENCZ főreáliskolai tanár, a 28. tábori vadász
zászlóalj tartalékos hadapródja 83 éves korában
az északi harcztéren. — Királydaróczi VERESS
TIBOR hírlapíró a kárpáti harczokban 29 éves

Legolcsóbb gyári árak. Utolérhetlen olcsó.

HELLER böröndös

honvédtüzérhadnagy, a galicziai Dvernik közelében
ellenséges gránáttol találva. — KÁLLAY ISTVÁN, a
9. huszárezred főhadnagya, húsvét vasárnapján a
bukovinai harcztéren, a Dnyeszter mellett. —
JURÁN MIKSA, segéderdőmórnök maluzsinai erdő
gondnok, a 96. gyalogezred tartalékos hadnagya
az Iola-Dukla közötti magaslaton vivott ütközet

Cs. és kir. fensége József fon. udv. száll.
Gyár és Iroda: Budapest, VII., Garay-u. 10.

M

Ára kötve 3 K 20 fillér.

Megjelent a Magyar Törvények, FranklinTársulat zseb kiadásának gyűjteményében.
Kapható:

QQ
KBipontl víz-, lég- H gőxfflUsek, légnesz- él vt»veuUktk, es»tomiiá»k, «ell6itetéMk,tii\«ttynk,
vuurABflTi emelőgépek itb. — Tervek, kCItségvtte•tk, JBvMtlol «l6lrányz»tok gyom* kéulttotMk.

L A M P E L R. k ö n y v k e r e s k e d é s e
( W o d i a n e r F. é s Fiai) R-T.-nál,

B u d a p e s t , V I . k e r . , Andráasy-út 2 1 . w a m
é s minden könyvkereskedésben.

* A kenyérkereső nők száma legnagyobb Német
országban, a hol a mezőgazdaság 2.720,000 nőnek
megélhetését biztosítja. A gyárakban majdnem
ugyanannyi: 2.680,000 nő talál foglalkozást. Az
irodai munka is sok nőnek ád kenyeret a könyv
vezetésben, gépirásban, gyorsírásban 480,000 nő
működik, egyéb üzleti pályákon pedig 270,000.
Tanítónő van 89,000, ápolónő 72,000, állami hivatal
noknő 12,000. A színpadon mindenféle minőségben
szintén 12,000 nő keresi kenyerét. A német egye
temekre Í913-ban 2600 nő rendes, 1200 pedig
rendkívüli hallgatónak iratkozott be. összesen
több mint hat millió német nő tartja fen magát
saját erejéből.
* A világ legnagyobb erőtelepe. Oregon államban,
a hová a világ minden részéből csalogatják az
erős, munkabíró embereket, hogy aztán hitvány
bérért agyondolgoztassák őket, hozzáfogtak egy
olyan erőtelep építéséhez, a melynek igazán nincs
párja a világon. A telephez a Columbia folyót
használják fel, a melyet Dalles mellett gátakkal
összeszorítanak, hogy 73 láb esése legyen. Másodperczenkint 235,000 köbláb viz fog a mélységbe
zuhanni, a hol aztán kerekeket hajt. A villamos
sággá átváltoztatott vizerő 300,000 lóerőnek fog
megfelelni és a telep költsége 115 millió korona.

pénzügy igazgató, 58 éves korában, Trencsénben. —
Dr. VASZILIBVITS EMIL fővárosi ügyvéd, 55 éves
korában, Budapesten. — WEBBR PEBENCZ tábla

bíró, a szegedi járásbiróság volt vezetője, 51 éves
korában. — EOM MIHÁLY, 51 éves korában, Esz
tergomban. — Ippenburgi báró BUSSCHE OSZKÁR,

a Folyam- és Tengerhajós r.-t. révkapitánya,
48 éves korában, Győrött. — Sepsiszentiváni
SZENTIVÁNYI ZSIGMOND, kir. tanácsos, a dunajobb

parti ármentesítő társulat igazgató-főmérnöke, stb.,
54 éves korában, Vágsellyén. — Esztelneki JANCSÓ
ISTVÁN, az ólublói járás főszolgabirája, 46 éves
korában, Korotnokon. — Szathmári MEZEY ANDOR,
46 éves korában, Aradon. — SCHMIDT D. GYULA

műépítő, az állami felső építő-ipariskola tanára,
34 éves korában, Budapesten. — WILDENAUER
KÁLMÁN,

17. szJtoi. 1915.
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81. honvédgyalogezred

főhadnagya,

25 éves korában, Veszprémben.
Groftsik Endre, tüzérezredes özvegye, szül. PLITZ
NER KLEMENTINA, Linzben. A boldogultban, a ki

a húga volt Plitzner Ervin nyugalmazott osztrák
igazságügyminiszteri osztályfőnöknek, dr. Hattyúffy Dezső Fejérmegye árvaszéki elnökének öz
vegye a nagynénjét gyászolja. — Özv. KÖVESS
PÉTERNÉ, szül. Pintér Terézia 90 éves korában,
Felsőőrsön. — özv. MANDL FÜLÖPNÉ, 71 éves ko
rában, Budapesten. — KOVÁCSY BÉLÁNÉ, szül.

számos győri kulturális és jótékonysági egyesület
ben vitt tevékeny vezető szerepet. — HOLLENKAY
JÁNOSNÉ szül. Szilágyi Ilona, képviselőházi tiszt
viselő felesége 24 éves korában, Budapesten.

,. ,

1915.

—*g-g—Tt
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te AtiDRAssy G M A

Minden talpalatnyi földet
használjunk fel és mű
veljük meg. — Részletes
utasítást nyújt Rombay
Dezső könyve. — Czime:

Szerkesztői üzenetek.
Helyreigazítás. Múlt számunk 254- ik oldalán a máso
dik hasáb 17-ik sorában Károly helyett Vilmos olva
sandó.
Magyarokhoz. Csupa közismert szólam, a romantikus
frazeológia közhelyei.
Arany trombita. A rigmus forma ügyesen van eltalálva,
jó gondolatok is vannak benne, de az egész annak, a
minek lennie kellene, az egész nemzethez szóló szózat
nak mé^is csak kevés si'ilyu.
Anyám halála. Uram, nagy a te hatalmad. Mind a
kettőben van igaz hang, de egyikből sem tör elő tisztán,
teljes erővel.
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TERMELJÜNK
ZÖLDSÉGET!!

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g t A tBudopesti Sakk-kört
(Budapest). — Németh Péter (Csongor). — Hoíbauer Antal
(Lipótvér). — Kintzig Bfibert (Fákért). — Székelj Jenő
(Győr).

MIMftl:

Rendelésnél

ZÖLDSÉG TERMESZTÉS,

szíveskedjék lapunkra
niiNiinii hivatkozni. • •

A j ó béke czéljairól.
Ára 40 fillér.

zöldségfélék eltartása és konzerválása.
ÁRA I KORONA.

Kinekbűneaháború?

Megrendelhető:

Ara 2 korona.

LAMPEL R. KÖNYVKERESKEDÉSE
(Wodianer F, és Fiai) részvénytársaságnál

Budapest, VI. ker., Andrássy-út 21. sz.

SAKKJÁTÉK.

ki

17. SZÍM.

1.
Fg7—h8
2. Ko3—d3 stb.

KÉPTALÁNY.

Sporzon Gizella 54 éves korában, Budapesten. —
özv LABATH ELEKNÉ volt győri tanítónő, a

1,
Fg7—Í8
2. Hg2—el stb
d
1. „
h7—hl
2. Kc3—d3 stb.

ÉVFOLYAM.

Az 1867-iki kiegyezésről.

és minden könyvkereskedésben.

•

"

m

'

'

"""

Ára 4 korona.

*^^JB

2949. számú feladvány Ferber Emiltől, Pfalzburg.

A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos sza
badságának okai.

A. F r a n k l i n - T á r s u l a t kiadásában B u d a p e s t e n (IV., Egyetem-ntcza 4. sz.)
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható:

Három kötetben.

EGYVELEG.

A háború irodalma!

* Drága lepke. Egy amerikai milliárdos nemrég
olyan lepkét ajándékozott a newyorki múzeumnak,
a mely 82,000 koronát ér. A lepke nagyon igény
telen : kékes-szürke, sárgán pontozott. Nem is kül
seje magyarázza meg nagy értékét, hanem ritka
sága. Csupán a Sierra Leone hegységben fordul
elő, ott is csak kevés van belőle. Dr. Steikeh tanár
a milliárdos megbízásából negyven tagú expediczióval két esztendeig járta keresztül-kasul a Sierra
Leone erdeit, hogy ilyen lepkét fogjon és az expediczió hat embere a fáradalmak miatt meghalt.
Végre siker koronázta a vállalkozást: összesen
három darab lepke lett a zsákmány. Az expediczió pedig több mint százezer koronába került a
hat emberéleten kivül.

A száműzött Rákóczi.

FranklinTársulat
kiadása.

A Magyar Könyvtár Az Olcsó K ö n y v t á r
újdonságai.
újdonságai.
b

o

d e f
g h
vn-ioos.
Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

A (Vasárnapi Ujság» 12-dik számában megjelent
képtalány megfejtése: A társadalom oszlopai.

A 2946. számú feladvány megfejtése Palkoska Emiltől.

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál.

Világos.
Sötét.
1. Fh4— d8 _ Fg7—f6
2. F d 8 - b 6 ! f stb.

Szerkesztőségi

Budapest, IV., Vármegye-uteza 1 1 .
í
Lapkiadó tulajdonos Franklin-Társulat IV,, Egyetem-ntcza 4.

Világos.
t.
Sötét.
1. _ .1
Fg7—h6
2. Hg2—el stb.

iroda:

AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG
HADSEREGE
Irta Pilch Jenő' honvédórnagy.

Ara 60 fillér.

Ára 22 korona.

Ára 40 fillér.

Zrínyi Miklós a költő.
Ára 40 fillér.

I. V I L M O S
német császár és porosz királynak
kilenczven válogatott irása.

Kapható minden könyvkereskedésben.

Fordította Supka Géza dr.

Ara 1 korona.

LOHR MARIA
| A főváros e l s ő * i K R O N F U S Z
X és legrégibb
+
• csipketi ztitó,
• GYÁR és FÖÜZLET
• vegytisztitó
„.^,.„„A s* •. y i n B a r o s s . n 8 5
kelmefestő ,^^^^^^^^^__
gyári intézete. J Telefon: József 2-37.

Vérszegénység, ideges fejfájás, anamia

t

ellen a legnagyobb orvosi tekintélyek

Fidkok: II. F 6 - u *
27.IV.Eskü-ut6, •
• Kecskemeti-ii.14. ^
T V.Harmincad-u.4. +
4 VI.Terezkörut39e

• Andrátsy-ut 16. •

•

VIII.J02sef.krt2.*

K e n d e l é s e k n é l szíveskedjék
lapunkra hivatkozni.

ROZSNYAI
VILÁGHÍRŰ
VASAS
CHINABORÁT

alánlják

Amputált Ön?
tv

melynek kitűnő voltát
mindenki elismeri. Ki
tűnő hatásánál fogva a
hasonló készítményeket
felülmúlja.
Milleniumi
nagy éremmel kitün
tetve 1 Számos kiállításon
díjazva. — Kis palaczk
2 korona 40 fill., nagy
palaczk 3 korona 50 fill.

Akar elegáns, a czélnak tel
jesen megfelelő műlábát v.
mükezet ? Ez esetben szíves
kedjék bizalommal a 35 év
óta fennálló, legjobb hír
névnek örvendő KELETI I.
' budapesti orthopádiaí műintézethez fordulni. :: :: ::

Keleti mülábai és mükezei,
járó s támgépei a legjobbak.

Elegáns, könnyű járás!
Kifogástalan technikai
kivitel! Mérsékelt árak!
Keleti-féle műlábak. Azonkívül gyárt és raktá-

Tnhh
tvi jótállás.
iritáiiáü r o n t a r t : "estegyenesitoTobb évi
g é p e k e t i o r U l 0 p a d „, ű f f i í 6 .
ket, Csász. és kir. szabadalmazott sérvkötőket,
haskötőket, gummiharisnyákat, valamint az összes

Készíti:

BOZSNYAI MÁTYÁS
gyógyszertára, Arad,
Szabadság-tér.
tt

betegápolási Csikkeket. — 3000 ábrával ellátott
legújabb árjegyzéket ingyen és bérmentve küld:

Keleti i.

tartalmaz 3% KftESOLT, mit a porosz belügyminiszter
is legjobbnak minősít. — Kiütéses lifllSZ meggátlására
legbiztosabb. Kapható tábori csomagolásban 1 Kért.
Főraktár: Budapesten Török József, Klrály-ntoa 13.,
Andráaiy-ut 36. Nagyváradon Csillaggyogytar.
139030

testegyenesitő gé
pek és gummiáruk

gyára Budapest, IV.,
Koronaherczeg-u. 17.

Külön női osztály
(női kiszolgálás) Koronaherczeg-utcza 14—16.

Irta Archibald Williams nyomán
Sándor Szilárd.

Ara 60 fillér.

ZEPPELIN
Irta dr. Mikes Lajos.

Ara 60 fillér.

Ara 60 fillér.

Irta:

Frobenius Hermáim.

Megjelent
a Magyar
Könyvtárban.

| Hindenburg f
|

élete, jelleme, csatáit |

XX
tt

rendkívül érdekesen van megírva a I
Magyar Könyvtár uj füzetében.

Fordította:

Mikes Lajos dr.

XX írta Százados István.
**

Ára 60' fillér.
iL^__

XXUZXXXXlIIIlIIllSSéSSIIIXXXXnxXXXKXIIIXlIl^

NAGY PÉTER
CZÁR
John L Moltley.

Ara 60 fillér.
r

r

Irta

Fordította

Conan Doyle.

Góth Sándor.

Irta Angyal Dávid egyet, tanár.

Ara 30 fillér.

A HADI FLOTTÁRÓL

A NÉMET VILÁGPOLITIKA

Ara 60 fillér.

Irta Wlassics Gyula.

Irta Wittmann Viktor.

A NÉMET BIRODALOM SORS
DÖNTŐ ÓRÁJA
Frobenius Hermann. Mikes Lajos dr.

Ara 60 fillér.

HINDENBURG
Irta Százados István.

Ara 60 fillér.

születésének JOO éves évfordulója
alkalmából élénk érdeklődés mutat
kozik az egyetlen magyar munka
iránt, melyben

BlsmarcU és a masyarsús

Ara 40 fillér.

Irta Gonda Béla.

A REPÜLŐGÉPEKRŐL

BISMARCK

Herkner János.

A VILÁGHÁBORÚ
OKAI

NAGYBRITÁNNIA VESZEDELME

Ara 30 fillér.

A NÉMET BIRODALOM
S O R S D Ö N T Ő ÓRÁJA.

^^S^s&^^i^s^K^aeg^a^^fo

A MODERN HÁBORÚ ESZKÖZEI

közötti kapcsolat van hűen leirva és
a mai szövetséges viszonyunk meg
alapozása van eleven érdekességgel
megrajzolva. — Czime:

Ara 20 fillér.

A HÁBORÚ GAZDASÁGI
KÖVETKEZMÉNYEI

i BISMARCK ÉS AHDRÁSSV
Irta: HALÁSZ IMRE.

Irta Wekerle Sándor.

Ara 40 fillér.

A JÓ BÉKE
CZÉLJAIROL
Irta Gróf Andrássy Gyula.

Ara 40 fiUér.
».....-..»..•.....

I

!

Ára 6 kor.

FRANKLINTÁRSULAT
KIADÁSA.

könyvkereskedésben

tó.
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17. s z i u . 1915. 62. ÉVFOLYAM.

KÖNYV A HÁBORÚ ÁRVÁI JAVÁRA
Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő neje, a budapesti és erdélyi előkelő társaság
közkedveltsegü tagja, szakácskönyvével uj irányt kezd a szakácskönyvek terén. E g y s z e r ű e n ,
o l c s ó n , í z l e t e s e n főzni — erre a hármas titokra tanítja meg házi asszonyainkat. Minden
anyagot gazdaságosan használni ki, hogy semmi kárba ne vesszen és minden a maga tápláló és
izesitő értékének megfelelő szerepet kapjon. Minden reczeptet maga kipróbált, aki utána csinálja,
biztosra mehet. A mai nehéz időben megbecsülhetetlen ez a könyv minden családnak. A j ó

konyha a család egészsége!
Bővebb méltatás helyett a szerző felhívását közöljük itt:

*<<&*r.

^MAPIÜ^T
»••«:

Felhívás a Magyar Nőkhöz!
Ha csak tehetem, magam járok a piaczra és a vásárcsarnokba. Az éléskam
rámból naponta én adok ki. A főzést is megnézem naponta, sőt ha kell, kézbe
veszem a főzőkanalat is.
Ha valahol valami jóizü étel került elém, melyet abban az összeállításban
nem ismertem, leírtam a reczeptjét. Én is sokféle uj változatban állítottam össze
ételféléket, főleg maradékholmik, aprólékok felhasználásával.
Usszegyült reczeptjeimet most átadom önöknek, tisztelt hölgyeim. Egyszerű
és jobbfajta vegyesen van köztük. Ha tanácsomat megszívlelik, néhány jó és
ízletes ételt készíthetnek e

SZERKESZTŐ

18. SZ. 1915. (62. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11.
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SZAKÁCSKÖNYV
útmutatása mellett.
Az éles szeletelő késen és ízletes tálaláson kivül sok csinja-binja van a főzés
tudományának. Szükséges, hogy a sokszor lenézett, sok családnál kihűlt konyha
iránt modern háziasszonyaink és serdülő leányaink is jobban érdeklődjenek,
így gazdaságosabb a háztartás és hozzátartozóink egészségét inkább óvhatjuk.
De könyvemmel a jótékony czélt is szolgálni óhajtom. Tulajdonképen ez
indított arra, hogy a nyilvánosság elé bocsássam azt.
A kiadó czég megállapodásunk szerint a nekem járó tiszteletdíj helyett
példányonként

Közel 500 eredeti reczeptet
tartalmaz. Külön fejezet a mai
viszonyokhoz mért ételekről.
%

5 0 fillért ad a háború árvái javára.
A czég minden év végén elszámol s az eladott példányok után járó és ren
deltetési helyére juttatott összeget nyilvánosan nyugtáztatja.
Urmánczy Nándorné.
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(Beküldendő a Franklin-Társulat könyv< kiadóhivatalának Budapest, IV., Egyetem-utcza 4,
; vagy bármely előkelőbb könyvkereskedésnek.)
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Ezennel megrendelek
példányt
• Urmánczy Nándorné Szakácskönyvéből
• utánvétel mellett. Ára 3 korona GO fillér.
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olvasható névaláírás.
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A művészi czimlapot Glatter Gyula festőművész rajzolta.

•

;

pontos czini.
OROSZ FOGLYOKAT A VASÚTHOZ KISÉRNEK.
A K Á R P Á T I H A R C Z O K B Ó L . — Bencze Janos mérnök fölvétele.

Franklin-Társulat Lyonidája, Budapest, IV., Egyetem-ntesa 4. u .
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