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csak fokozhatott — hogy ebben a leányban nem
keltett gyanút magával szemben iménti szavai
val; azt nem tudta megérteni. Oly magas ta
lapzatra képzeli a leány őt, a ki hiába grófnő,
de csak oly húsból és vérből való leány, mint
a többi, hogy a keblét takaró áthatatlan vérte
zetnek látja azt az aranykarikát, a mit az ujján
visel?. . . (Hiszen igen, annak látta azt ő maga
is, de az ő volt, a családi erényekben fölnevelt
grófleány, nem egy tánczosnő. És mégis kide
rült, hogy ő is rosszul látott, a kinek nem lett
volna szabad csak jól látnia) . . . Avagy azt
hiszi a spanyol leány, hogy földi szerelmet ő
sem, talán senkisem ébreszthetett Edusban.
Vagy oly biztos magában, annak a másik,
aetheri szerelemnek a varázsában, hogy felfo
gásában teljesen hitelét, jelentőségét vesztette
a földi? ö érzi magát a magas talapzaton s őt
látja a kicsinyen?
Nem arra vall a leánynak sem a szerénysége,
sem a tapintata, egyetlen mozdulata, porczikája sem, — állapította meg Miczi. Tehát hová
tegye ezt a csudálatos leányt ? S hová bújjon ő
maga?
A grófkisasszony valósággal elszégyelte ma
gát. Majd megmozdult a szive oly erővel, pa
rancsoló indulattal, hogy egyszerre, kellő ok és
alkalom nélkül kinyújtotta kezét vetélytárs
nője felé (mert mégis csak az volt) s szemét le
hunyva ígv szólt hozzá:
— Ön jó, ön végtelenül jó!
Érezte, hogy egy meleg kéz simogatja az övét
s ez oly jól esett neki, oly hálás volt, hogy sze
retetet kap a helyett, hogy (mint megérdemelné)
visszalöknék a jobbját: sokáig nem akarta ki
nyitni szemét, mintha attól tartott voma, hogy
a világosság kiábrándítja.
A férfiak megjelenése vetett véget a jelenet
nek. Miczi megkérte a házigazdát, hogy állítsa
elő a fogatát. Hasonlóképen intézkedett Edus
is. Aztán kocsiba ültek a párok s hazafelé haj
tattak.
Ottó útközben megkérdezte Miczit.
— Nos, kedvesem, hogy tetszett a sennorita?
— Nagyon, válaszolt a leány, — pillanatig
sem éreztem, hogy tulajdonképen le kell hoz
zája ereszkednem, ő mindig fennt volt. Aztán —
tette hozzá ellágyulva, — ő oly jó, oly végte
lenül jó, mint maga.
— Túlzás — állította a medve brummogva,
(talán hogy elejét vegye elérzékenyedésének) —
túlzás, Miczi, én nem vagyok végtelenül jó, én
csak egész férfi vagyok, illetve az szeretnék
lenni...
Edus is megkérdezte Juannától, hogy mily
hatást tett rá a grófnő.
A leány így felelt:
— A legnemesebb teremtés, a kit valaha is
mertem. Nincs párja, mert nem lehet. Vele ver
senyezni vakmerőség, neki ki kell térni minden
kinek harag és szégyenkezés nélkül.
Edusnak ragyogott a szeme, midőn a leányt
hallgatta és nézte. (Igen, az ő lelkétől lelkedzett
ez a hajdan lélek nélkül való szép teremtés.)
Büszkén felvetette fejét, mint a ki most már
biztos a dolgában, úgy kérdezte:
— Maga, kitérne neki Juana?
— Ki- És tisztelném és szeretném és büszke
lennék a barátságára.
Edus csak öt perez múlva szólalt meg. Azalatt
végig futott képzeletében a spanyol leányhoz
való viszonyának minden mozzanatán a Moulin
Bouge-bani első találkozásuktól kezdve a mai
napig. S azt gondolta magában, hogy ha ezentúl
minden tettével kudarezot vallana, ha minden
ben csalódott volna, önmagában is. akkor sem
múlt el az élete eredménytelenül: egy gyönyörű
virágot hagyott a földön, a melynek az ő lelke
az illata. Mi több: lápvirágból nemesítette tün
dérrózsává a Gondviselés által rábízott lélekpalántát.
— Oh Juana, Juanita, boldog vagyok —
kiáltott fel. — Boldoggá tettél engemet; most
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Juana nem engedett passzivitásából, szeré
nyen átengedte Miczinek a társalgás vezeté
sét, ö eleinte csak rövid mondatokkal felelt . . .
— Hallom, sennorita, hogy kegyed is részt
vesz az ázsiai expediczióban?
— Igen, grófnő, örülök neki.
— Nem fél a fáradalmaktól, a nélkülözé
sektől?
— Oh nem, az eszme erőt ad és lelkesít.
— Önt, a spanyol nőt lelkesíti a turáni
eszme? — kérdezte Miczi csudálkozva s mély
szemét hosszadalmasan megpihentette a leány
arczán.
— Nagyon grófnő; a vér csak anyag, —
idézte az Edus szavait — az eszme megszünteti
a távolságokat; a magyarok legnagyobb hő
sének s legdicsőbb költőjének ereiben nem folyt
turáni vér.
A Juana arczárói a szőnyegre siklott a Miczi
tekintete. Látszólag küzködött magával a leány,
valami mondani valója lett volna, de nem volt
bátorsága a beszédhez. Csak napernyőjét for
gatta s a fényczirádákat nézte, a miket a nap
sugár rajzolt az óriási keleti szőnyegre, a melyen
a lába pihent.
Juana észrevette vívódását és segíteni akart
rajta.
— Ha parancsol valamit, talán tifliszi ötvös
munkát, indiai shawlt, színes gyöngjröt vagy
ilyesmit, rendelkezzék velem.
Miczi erélyesen a szőnyegbe vágta naper
nyője hegyét s ismét a Juana arczára emelte
meleg kérő szemét.
— Egyéb kérésem lenne! — Megtörte a jeget,
most már folytatta: — Az unokatestvérem na
gyon vakmerő, ajakán a gondolata s tenyerén
a szive: az a kérésem, vigyázzon reá.
— Igenis, grófnő! — A meghatottságtól, a
bizalomért érzett hálától több szó nem jött a
Juana ajkára, azt a keveset azonban megismé
telte: — Igenis. grófnő.
Biztatott a leány hangja, melegített a tapintata, még a testtartása is, a mint figyelve előre
hajolt, le nem véve szemét Micziről, annak
mintegy további «parancsait» várva.
Miczinek most már nem kellett egyéb
biztatá*. Átült egy másik székre közvetlen
Juana mellé, mint a kinek még sok-sok közölni
valója van.
— Köszönöm, sennorita, hogy oly komolyan
veszi s nem érti félre a kérésemet . . . Elvégre
talán sohasem látom többé viszont unokatest
véremet, gyermekkori játszótársamat.
— Teljesen értem, grófnő.
Igazat mondott a spanyol leány: teljesen
értette, hogy miért aggódott Miczi Edusért.
Most már, hogy maga mellett látta a leányt,
a beszédjét hallotta, bizonyossággá vált a sej
telme. Miczi azonban nem látott bele a spa
nyol leány lelkébe, különben alighanem torkán
akadt volna a szó, holott így még tovább
ment, mintsem valójában akarta volna.
— Feledtesse vele — folytatta, — a mit itt
hagyott, hűségével kárpótolja őt az elvesz
tettekért, legyen a gondviselése . . .
— Igenis, grófnő.
Ezután mégis megtorpant Miczi. Magától rá
jött az idegen leánynyal folytatott párbeszéd
nek, az egész helyzetnek a lélektani bizarrságára.
ö a menyasszony egy idegen szép leány oltal
mába, kegyeibe ajánl egy tataiembert, a kihez
a rokonsági köteléktől eltetóntve, alig van némi
köze, mert hiszen nam szabad őt szeretnie. És
nem félti, jobban mondva m>m irigyli a leánytól
azt a fiatalembert, a kit szive mélyén mégis
szeret, a ki miatt csupa bizenytalanság a sorsa,
a kitől való elszakadását egész életén át meg
fogja sínyleni, valamint a spanyol leány sem
volt féltékeny rá. Azt még csakjudta, hogy ő
miért nem féltékeny, felhitte EÍdiisnak, hogy
a spanyol leányt nem földi szerelemmel szereti),
de hogy Juanában, a kinek a vérében fogant a
zenvedelem s cselszövény a mit viharos múltja
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már tudom, hogy a tündér, a ki életem útjair
vezetni fog, te vagy . . .
XVI. Két férfi.
Edus Ígéretéhez, illetve elhatározásához hí
ven még aznap délután visszament Belényesre.
Mindössze két órát töltött otthon, villásregge
lizett s összecsomagolta intim természetű Írá
sait, apró kedves emlékeit. Az ősök képét, a
család relikviáit nem bolygatta meg, azokat,
valamint a Morvay-kriptát az új kastélytulaj
donos Tormássy-család kegyeletes gondjaira
szándékozott bizni. Különben égette a talpát
a hazai föld. Már menekülni szeretett volna
azoktól az édeskínos, erőszakosan megveszte
gető benyomásoktól, a melyek utóbbi időkben
érték s a melyeknek leküzdése próbára tette
még az ő kivételes erejét is. Szerencsére már
csak négy napja volt az elutazásig. Bemélte.
hogy az Ottó jószágigazgatója elkészült a becs
léssel s a szerződés megkötésének nem lesz
többé akadálya. Főképen azért sietett vissza
Belényesre, mert másnap okvetlenül nyélbe
akarta ütni az adásvételi ügylet Írásbeli ré
szét. Egy egész napot szánt rá, ennyi csak elét;
lesz e czélra. Mert alig van több ideje, még
részt kell vennie a Turáni-Szövetség közgyű
lésén is.
Midőn a kiskastély előtt kiszállott kocsijá
ból, jóformán alig üdvözölte, rögtön elővette
Ottót.
— Elkészült a jószágigazgatód a becsléssel?
— Ma estére kész lesz, igen, — motyogta
Tormássy.
— Tehát holnap megirhatjuk a szerződést?
— Meg, meg.
— A telekkönyv, kataszteri birtokív, kéznél
lesz?
— Kéznél, bizonyára kéznél.
— Akkor telefonálj kérlek a közjegyzőnek s
jószágigazgatódnak, hogy holnap kilencz óra
kor itt legyenek.
— Intézkedem, minden rendben lesz, a leg
nagyobb rendben.
Edusnak nem volt oka nyugtalankodni: is
merte barátja rendszerető természetét. Arany
nak vehette a szavát. Nyugodtan, jó kedvvel
nézett bele a napba. De még nála is jobb kedvű
volt Tormássy. Hogy jutott az eszébe, hogy
nem: egy selyempapirosba gondosan begön
gyölt csomaggal állított be, a kastélyba, midőn
megkondult az estebédre hívogató harang.
— Mit szorongatsz a hónod alatt? — kér
dezte tőle öreg Belényessy.
— Engedelmeddel bort hoztam.
— Bort? Van nekem borom.
— Be nem ilyen. Ebből tudtommal már csak
egy palaczk van a világon. Ez 1811-es tokaji
aszú.
— S ezt most igvuk meg! — botránkozott
mef az öreg . — Nem vafvunk mi vandálok,
majd az első fiad keresztelőjén.
Az asszonyok még nem bújtak ki: a vén szittya
megengedhette magának ezt a kilendülést. De
Ottót nem győzte meg vele.
— Engedd meg. Gábor, hogy felbonthassam
a desszerthez. A fiam keresztelőjét — becsukta
a szemét — az első fiam keresztelőjét majd más
kép fogjuk megünnepelni. Tízezer világító pil
langót fogatok Indiában s éjjelre szárnyrabocsátom őket a parkomban, hogy szanaszét röp
ködvén, konkurrencziát csináljanak a csilla
goknak.
Edus megtapsolta a nagy mondást.
— Brávó, sógor, ez aztán fantázia.
Az öreg úr szárazon kaczagott.
— Luxusnak elég luxus; beösmerem, ennél
a bornál is nagyobb.
Ezzel aztán el is volt intézve a tokaji sorsa,
Ottó a szükséges utasítások kíséretében a ko
mornyik gondjaira bízta a nektárt.
Emelkedett hangulat uralkodott az ebédlő

társaságon. A házigazda anekdoták s zaftos kiszólások dolgában most is túltett akármelyik
sárospataki diákon. A spirkák megbánták, hogy
túlságosan összefűzték magukat, mert a sok ne
vetéstől minduntalan oldalukba nyilallott a
hunezutságuk. Guszti, a ki asztalnál ritkán
hallatta szavát, minden apropos nélkül előadott
egy kinema-skecset, a mit Pesten tapasztalt
meg s a melyben égy kutya túljárt az emberek
eszén. Még ugatott is Guszti, a finishing governess szörnyű megbotránkozására.
Az általános jókedv Miczit sem hagyta érin
tetlenül. Szebb volt a leány, mint valaha, görög
szabású türkizkék toilettejében s ugyancsak
á la gréque stilizált fényes fekete hajával. Sze
líd leánykeblére egy Edus-féle immár félig her
vadt, de még így is pompás csudavirágot tűzött;
a mint emelkedett a keble, a tenyérnyi orchys
is lélekzeni látszott. Arcza nem volt oly márványszerűén fehér, mint utóbbi időben rendesen, a
meghatottság halvány rózsaszíne, a fennköltség
méla derengése uralkodott klasszikus szépségű
arczán. Vőlegénye és Edus között ült, de többet
foglalkozott az utóbbival. Nem volt elfogult,
csak szokatlanul meleg. Edus legalább úgy
érezte, hogy illatos hőhullámok csapnak ki a
leány arczából, keble hajlásából s forróvá, má
morossá teszik a levegőt. Most nem mert inni.
Attól tartott, hogy gyöngyöző vére megzavarja
agyában a rendet, ha még szeszszel is hevíti.
Egyébként sem volt az a hódító, magával ra
gadó jelenség, a mi máskor. Nyilván úgy gon
dolta, hogy itt többé szerepe nincs, végkép el
játszotta az eljátszani valóját. Tehát hallgatnia
illik. Mások következnek a színpadon.
Vagy egyebet gondolt E d u s ? . . . Vagy nem.
is gondolt semmit, csak a bátorsága, régi szé
dületesen vakmerő s mégis biztos csapású len
dülete hagyta el?
Halkan és közömbös dolgokról beszélgetett
Miczivel. Azaz inkább csak a leány kérdéseire
reflektált, maga nem kezdeményezett. Úgy
bánt a leánynyal, mint egy kegyes királynővel
a minisztere. Egyszer mégis ott lebegett ajkán a
kérdés, hogy meg volt-e elégedve a várallyai
kirándulással, de még idején meggondolta ma
gát. Úgy vélte, a leányon a sor, hogy nyilatkoz
zék, ha akar. Aztán meg nem is tartotta alkal
mas helynek az ebédlőasztalt egy oly ténynek
a megbolygatására, a melyről csak hármuknak
van tudomása, a szülők előtt is titok . . . .
A 11-iki aszúból mégis innia kellett Edusnak.
Ottó provokálta azzal, hogy tulaj donképen az
ő tiszteletére bontotta fel a nektáros üveget,
búcsúpoharat akar vele üríteni. Ottó provo
kálta Edust, de Miczi nem vitte bele.
A leány fölemelte az eléje tett aszús poharat,
miközben sötét vérhullám szökött a homlo
kába, ajka ellenben megfakult.
— Edus, nekem ne adj kosarat, ha én kérem,
koczintanod kell velem.
Erre poharáért nyúlt Edus is. Mindenki.
Általános ünnepies csend, mint a nagy esemé
nyek előtt. Összecsendültek a poharak. Az
Edusé megcsurrant, mert Miczi nagy erővel
ütötte hozzá a magáét. Még tósztot^ is mon
dott mielőtt ivott volna.
— Éljen az eszme! Éljen Túrán!
Mindenki csudálkozott a leányon. Az ilyen
jukkerség nem feküdt a természetében, külö
nösen nem volt összhangban utóbbi időkben el
lágyult temperamentumával.
Asztalbontás után a hallba vonult a társa
ság. Miczi egy időre elmaradt valahol. Mikor
egy kis idő múlva bejött, sem ült a körbe, intett
Morvaynak s egy ablakfülkébe vonult vele.
— Edus, ma talán utoljára beszélünk egy
mással négyszem között.
— Lehet, Miczi.
— Oh, — fakadt ki a leány ingerült han
gon, — ne tüntessen most a maga impozáns
nyugalmával, ez a kérkedése itt, velem szemben
legalább is deplaszirozott.
— Nem akarok tüntetni, Miczi.
— Hiába akarnám', — folytatta a leány
visszafojtott szenvedelemmel, — felesleges eről
ködés lenne részemről a közömbösét játszani
most már, miután elárultam magamat s telje
sen tisztában lehetsz vele, hogy ázsiai utad
nyugtalanít engem.
Edus megdöbbent. Nem a szavak lepték meg,
inkább az a tény, hogy a leány kimondotta
uzokat.

S Mi okod van miattam nyugtalankodni? -—
kérdezte szemét lesütve.
— Mert ligy érzem — válaszolt a leány, —
részem van ebben a képtelen elhatározásodban,
tudom, hogy még most is én irányítom az éle
tedet, intézem a sorsodat, mindent vissza lehet
vezetni arra az egy jelenetre, midőn eltaszítot
talak magamtól . . . Hiába rázod a fejedet s
igyekszel magadat megcsalni, az én ösztönöm
többet ér, mint a te meggyőződésed, igen: én
kergetlek téged s te előlem menekülsz.
Morvay az ablak párkányára támaszkodott s
szemébe nézett a leánynak.
— Nem disputálok veled, Miczi, de akárhogy
van is: én határoztam, te pedig megfeledkezel
arról, hogy menyasszony vagy.
A leány még csak zokon Bem vette a megalázó
leczkét.
— Igen — vallotta be, — megfelejtkeztem
magamról, meg akartam felejtkezni erre a fél
órára vagy tiz perezre, a míg a szavadat nem
veszem . . .
— Mire nézve?
— Hogy rendes ember leszel —- tört ki a
leány, — hogy nem szállasz szembe, mint eddig,
á világ rendjével, (mert ebbe a küzdelembe
bele kell buknod), hogy megígéred nekem, mi
szerint mégis feleségül veszed Juanát.
— De mi érdeked lehet ebben? — fakadt ki
most már a férfi is. — Mi érdeked?
— Érdek, az rósz szó — állította a leány, —
semmi érdekem sincs benne, hacsak az nem,
hogy tűrhetővé akarom tenni az életemet. Mert
én tudok lemondani, tudok szenvedni — magya
rázta, — de a más tévelygéseit, bukását, bol
dogtalanságát lelkemre venni nem tudom, nem
akarom.
A férfi elcsendesedett; meg volt hatva.
— S azt hiszed boldogabb lennék, ha el
venném Juanát? ö visszatartana, mint mondod
a tévelygéstől?
— Gondolom, tudom, mondta a leány meg
győződéssel, — te szereted azt a nőt, igaz ter
mészetellenes, mint mondod aetheri szerelem
mel, de majd észretérsz, ha a feleséged lesz, be
foged látni, hogy nevetséges hősködés, gyer
mekes daezoskodás volt a földi szerelemről való
gőgös lemondásod.
Morvay nem akarta a leányt brüszkirozni,
nem is volt vele tisztában, szánta is.
— Lehet, Miczi, — mondotta engedékenyen,
— hogy kezdetben, eleinte csakugyan daczból
fordítottam hátat a nőnek, talán úgy véltem
így állok boszút azért a sebért, a mit egyikük
a szivemen ejtett, de később, hidd el, ebben a
nevetségesnek látszó daezban megedződött, át
formálódott a jellemem, a lelkem. A ti értel
mezésiek szerinti szerelem most már nyugodt
megfontolás után, teljesen kiforrott világnéze
tem értelmében sem kell nekem; a kevesebbet
a többért nem vállalhatom.
A leány kínosan tördelte a kezét.
— Tehát nem veszed el Juanát, a lelkemen
hagyod a terhet?
— Azt majd leveszi az idő, Miczi, — állí
totta Edus komolyan. — Azt mondtad tegnap —
folytatta, — hogy szeretnél tanulni Juanától.
Hát most már ismered, miért nem tanulsz tőle?
— Egyet megtanultam — állította a leány, —
a többit nem fogom megtanulni soha.
— Mi
mit megtanultál ?
— Azt, hogy nem irigyellek tőle . . .
— De Miczi, Miczi! — háborgott a férfi. —
Ismétlem: nagyon is..megfeledkezel róla,, hogy
menyasszony vagy.
Miczinek már az ajkán lebegett a szó, hogy
felderítse azt a megtépett, tartalmát vesztett
viszonyt, a mely közte és vőlegénye között hal
doklik, csak egy kézmozdulatot kellene tennie,
hogy örökre megszakadjon, — de az indulatát
legyőzte a büszkesége, részben a lelkiismerete.
Anélkül is többet tudott már a férfi, mint a
mennyit elárulnia szabad lett volna, azt legalább
mindenáron ki akarta kerülni, miszerint azt
higyje, hogy igényt formál hozzá, csak takti
kázik, midőn a Juanával való házasságra kapaczitálja. Annyival is inkább, hogy ezen a pon
ton csakugyan jóhiszemű volt. Tehát hallga
tott Miczi. Az akadályt, a mi megközelíthetet
lenné tette bennt hagyta a férfi tudatában,
bárha a valóságban nem létezett.
— Nem irigyellek tőle — javította ki némi
leg elszólását, — bár az sem lenne csuda, mert

ha menyasszony vagyok is, mégis csak az utó
dom a te szivedben.
Edus megelégelte a mindkettőjükre nézve
kínos párbeszédet. Most már körülbelül mindent
tudni vélt. A leány keservesen megbánta, hogy
eltaszította őt magától s bárhogy küzködött is,
nem tudott vigasztalást találni az Ottóhoz való
viszonyában. Boldogtalan lesz a leány, az ő első
egyetlen földi szerelme, az örökkévaló. Már csak
ez a tudat maradt meg az eszében, minden egye
bet felejtett ebben a pillanatban.
— Miczi, kedves, j ó Miczi, — könyörgött
ujjait összetéve, •—ílégy erős. arra gondolj,
hogy az élet végtelen, hogy ez az én elutazásom
c-iak egy rövid kirándulás, az egész földi lét
sem sokkal több, — Miczi, kedves jó Miczi,
ki mondja, hogy soha töblié nem találkozunk.
A leány nem reflektált a férfi szavaira. Hir
telen hátat fordított és kisietett. Vigyázott,
rá, hogy feltűnést ne keltsen, igen sietett.
Edus tudta miért. Az ő régi szerelme most
sírni fog, sírni, sírni.
A Miczi távozása egy ideig csakugyan nem t unt
fel senkinek. Ottó, a ki különben elemében volt
(?), csak jó félóra múlva vette észre a hiányát.
Akkor azonban egyszeribe igen nyugtalan lett.
— Bosszul van Miczi? Lefeküdt, anélkül,
hogy jóéjszakát mondott volna nekünk?
A grófné azonnal vállalkozott rá, hogy meg
tudja a leány eltűnésének „az okát. Kiment és
azzal jött vissza, hogy Miczi még nem feküdt
ugyan le, de rosszul érzi magát, jó éjt kivan min
denkinek. Azt elhallgatta, hogy sírva találta a
leányát. Ennélfogva nagyobb aggodalmat nem
is okozott a Miczi «gyöngélkedése», csak a vő
legény riadt meg. A grófnéhoz sietett, megfogta,
megrázta a kezét, hogy ha csak egy perezre is
látni akarja a menyasszonyát, okvetlenül jó
éjt akar neki kívánni.
A gróf idegessége nem volt megokolva, de azért
nem keltett különös feltűnést. Az anya termé
szetesnek találta az aggodalmát s azon volt,
hogy a vőlegény óhajtása teljesüljön. Bábeszélte
Miczit, hogy annyira a mennyire áztassa ki a sze
mét, s egy pillanatra jöjjön ki, megnyugtat
hatja a vőlegényét a félhomályban akár a háló
szobája ajtaja előtt.
Egyszóval teljesedett a medve óhajtása. El
búcsúzhatott, illetve jó éjt kívánhatott a meny
asszonyának. Két kézre foghatta, megsimo
gathatta hideg kis kacsóját, a füléhez hajolha
tott, hogy halkan belesúgja forró lélekzetével
együtt:
— Ne féljen Miczi, ne bánkódjék, minden
jóra fordul ezen a világon, mert van Gondvi*selés . . . Legyen víg Miczi, én érzem, hogy olyan
simán, minden döczezenés nélkül fog elinté
ződni ez a mi nagy tévedésünk, még jegygyűrűin
ket sem kell egymásnak visszaküldenünk.
A leány sajnálta á nagy, becsületes embert,
érezte, hogy nagyon szenved. Mit mondjon
n e k i ? . . . Hogy vigasztalja meg, mikor maga is
vigasztalan? Bocsánatot kért tőle, mit tehetett
volna egyebet.
— Mindennek én vagyok az oka, Ottó. Szá
nom, bánom, hogy fájdalmat okoztam neked.
És áldjon meg az Isten végtelen jóságodért és
nagylelkűségedért.
— No, no, — hárította el magától a medve
az áldást, — nem történt semmi sem . . . Szere
tettel fogunk egymásra gondolni ezentúl is,
úpy-e Miczi?
— Oh azt igérem! — mondta Miczi hevesen
megrázva' az Ottó hatalmas kezét. — Erről
biztosíthatlak.
— Én meg teljesen beérem ezzel Miczi . . .
S ezekután búcsúzom*; magától, akarom mon
dani jóéjt kívánok magának Miczi.
— J á é i t . . . ._ . A férfi Kitámolygott a szobából, meg is bot
lott egyesiekben, igaz, hogy homályos volt a
szoba. Végre is-*kijntott a hallba.
Öt perez múlva elásította magát a házigazda.
Ez annyit jelentett nála, hogy újabb öt perez
múlva már horkolni fog. Ezt nem akarták
Ottóék bevárni, felállottak.
Tormássy háromszor is kezet csókolt a grőfnénak, a Belényessy kezét meg úgy megszorí
totta, hogy felszisszent az öreg. A fruskákat
homlokon csókolta, (szokása ellenére), még meg
hajtotta magát párszor esetlenül, medveszerűen,
aztán karon fogván Edust, távozott.
(Folytatása következik.)
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got tud adni azoknak a hétköz
napi, kicsinyes dolgoknak, a mik
ezekkel a hétköznapi emberekkel
történnek! Még ha visszamegy a
történeti múltba, akkor is meg
marad ebben a meghitt kis kör
ben (Patak banya) és megírja
irodalmunk egyetlen, kitűnő né
pies történelmi elbeszélését, a tör!y Ps*
ténelem pathetikus
dekorácziói
nélkül, de a történelem lelkétől
telten. A magyar reformátusok
joggal követelik őt maguknak,
sajátképen az ő írójuk, a ki egy
református paplak ablakából nézi
a világot, de rá tudja venni az
olvasót, még ha ez a távlat ide
gen is előtte, hogy szintén onnan
nézze. Azért mégis az egész nem
zet írója, annyival is inkább, mert
a kálvinizmus nála nem tendenczia dolga, nincs benne egyetlen
agresszív vonás, csak színezi lá
tását, de nem homályosítja meg.
Az olyan nyájasan közlékeny em
ber, mint ő, akarva sem tudná
eltitkolni, hogy szivvel, meggyő
ződéssel, egész lelkével ragaszko
dik ahhoz a hithez, melynek
papjául szegődött, hogy ez a hit
meghatározza minden gondolatát,
de a lelke annyira tele van sze
retettel, hogy köze] sem fér hozzá
az egyoldalú, rideg türelmetlenség
szelleme. Ezért olvassák nagy sze
retettel más felekezethez tartozók
is, — lehetetlen meg nem sze
retni őt, mikor az őszinte, kissé
atyáskodó, de soha senkit egy
gondolattal sem bántó jóság a
legfőbb tulajdonsága, minden meg
nyilatkozásának kútfeje. Egy ré
gebbi kritikusa meg is jegyezte
róla, hogy annyira jó ember,
hogy a rosszaságot nem is tudja megérteni és
rajzolni sem, — mikor egyszer gonoszt akar
rajzolni, nem tudja, hogy fogja meg, való
színűtlen, emberi ábrázat nélküli papiros-figurát
csinál belőle.

A «Vasárnapi Ujság» régi, szép
múltjából ismét emlékké vált egy
darab: Báksay Sándor, lapunk
egyik régi irodalmi főerőssége, osz
lopa és büszkesége meghalt. Már
régóta csaknem teljesen kicsavarta
kezéből az irói tollat az öregség, a
püspöki hivatalával járó sok gond
és munka, de azért a mig élt,
magunkhoz tartozónak é eztük, a
régi tisztelettel és szeretettel néz
tünk alakjára, hálás szivvel gon
doltunk a szolgálatokra, melyeket
egykor lapunknak tett. És most
gyászbaborult kegyelettel állunk
meg frissen hantolt sírjánál, a
mely olyas valakit takar, a ki
váltig igen közel áUott szivünkhöz.
Baksay Sándor irodalmi mun
kájának javarésze a «Vasárnapi
Ujságv-böí indult az olvasók ez
reinek meghódítására. Elbeszélé
sei, mielőtt könyvalakba kerültek
volna, itt jelentek meg, később
mikor Homérosz fordításával fog
lalatoskodott, itt adta ki munká
jának próbáit, egy - egy részletet,
egy-egy éneket. Legnagyobb ará
nyú műve, a «Dáma» czímű «történeti körképs a mi regény-rova
tunkból kelt világgá. Bizvást mond
hatjuk, hogy a «Vasárnapi Ujság»
nyolczvanas-kilenczvenes évekbeli
évfolyamaiban benne van Baksay
Sándor irodalmi pályája s a kö
zönség is megszokta őt úgy te
kinteni, mint lapunk specziális
iróját. Ezért úgy érezzük, mint
. / ^ ^ ^ ' ' ^ é y
ha személyes gyászunk volna az
ő halála. Közénk tartozott, a
miénk volt s most a nagy veszteség is a megérti minden gondolatukat, minden indu
miénk.
latuknak belelát a gyökerébe, nem tehetnek
Baksay felléptével új, jellemző vonással gaz egy mozdulatot a nélkül, hogy ő ne tudná.
dagodott irodalmunk arczulata. Lényege, gon Innen rajzának reális megelevenítő ereje, —
dolkodásának és szemléletének módja gyöke szemmel látja jeleneteit minden apró részletük
Egyszer ment Baksay túl a maga kicsiny
resen magyar volt, lelkének minden ízét a ben és szemmel is tudja láttatni. Innen vidám,
magyar élet sajátságos képei töltötték be, de meleg, szeretetteljes humora is, a melyben egy körén, országos nagy eseményt vett tollára,
színvonala egészen európai, a legfejlettebb iro csepp nincs a szatira keserűségéből, sem a országos, históriai szereplő alakokkal, a «Dáma»
dalmakhoz méltó. Az a ritka és annál becse bírálatból, olyan, mint a családias, meghitt czímű regényben, melyet bizonyos mentegető
sebb tulajdonsága volt, hogy teljesen a magyar enyelgés azokkal, a kik nagyon közel állanak zéssel ((történeti körképének nevezett el. Két
ségtelen, hogy neki idegen térre került s e
hagyományból csinált magyar irodalmat — az emberhez.
műveit legfeljebb némely angol remekművek
A kör, melyből történeteit veszi, nem szé műve valamennyi között a legegyenetlenebb,
hez lehet hasonlítani, de csak hasonlóság ré les : a kálvinista falusi élet, papjaival, mes mégis azt hisszük, annak idején méltatlanul
vén, — semmiféle külföldi hatást sem lehetne tereivel, kántoraival és a hivők seregével. bántak vele, nem ismerték fel egyes jelenetei
rajta konstatálni. Műveltsége járt a világ Ehhez még a kollégiumi diák-élet egy-egy nek megragadó erejét, a magyarság sorsának,
irodalom összes területein, de a lelke meg képe járul. De mennyi mozgalmat, mennyi a mohácsi vészt megelőzött állapotoknak ha
maradt a magyar falu, a magyar kisváros változatosságot tud ebbe a körbe belevinni, talmas rajzát, a mely kárpótol nem egy komkörében, csak ennek élete tudta alkotásra mennyi érdekes vonást vagy különös karakter poziczió-beli fogyatékosságért és sok tekintetben
ihletni. Mint a hogy fordításában próbálta fejet tud benne találni és mekkora fontossá- igazolja a formával való szeszélyes játékát is.
Homéroszt a magyar el
Semmi sem jellemzi
beszélő költészet hangjá
lényét jobban, minthogy
hoz és stíljéhez hozzáHomérosznak is a naivi
hasonítani, úgy hasonítása és népiessége ra
tott át benne a magyar
gadta meg legjobban s
íz minden más benyo
ezt igyekezett tükrözni
mást.
sokat vitatott fordítá
Lehet, hogy ez a ra
sában, a melynek azongaszkodás az otthoni rög
ban lehetetlen el nem
höz, a megszokott, ter
ismerni azt az érdemét,
mészetévé vált levegőhöz
hogy kitűzött feladatát:
szűkebb körre szorította
a homéroszi verseknek
alkotását, de minden
a magyar költészet s
esetre nagyban fokozta
különösen Arany epikája
intenzitását. Nincs irónk,
hangjához való hozzáa kiben teljesebb mér
formálását is kitűnően
tékben volna meg a té
oldja meg.
máival, alakjaival, tör
Hogy mit vesztett
téneteivel való együtt
vele a református egy
élés, mint ő benne. A
ház, melynek egyik ve
szeretet, mint valami me
zére és dísze volt, azt
leg folyam, árad el min
mélyen érzik hivei. Még
den elbeszélésén, körül
többet vesztett vele az
veszi alakjait, vezeti tör
irodalom: a régi ma
ténetük fordulóit. Hogy
gyar világ vele egyik
ne, hiszen azokról ir az
legkitűnőbb megeleveníiró, a kikkel mindig, teltőjót, Arany János ko
'jes életén együtt élt, az
rának
egyik
legjobb
ő életüket élte, az ő
megszemélyesítőjét vesz
problémáikat oldogatta
tette el.
maga is, ismeri őket,
BAKSAY SÁNDOR, JOBBJÁN KISS ÖDÖN PÜSPÖKI TITKÁRRAL, BALJÁN SOMOGYI JÓZSEF LELKÉSZSZEL.
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A VITKOVCEI HADI-HÍD AZ OROSZOK ELVONULÁSA UTÁN.
NEHÉZ TARACZK ELSÜTÉSE.

OROSZ FOGLYOK.

GALICZIAI GYŐZELMES HARCZALNKBÓL. -

BaloghRudolf,aharcztérrekiküldöttmunkatársunkfölvételei.

PIHENŐ HUSZÁROK EGY ERDŐBEN.

G A L I C Z I A I G Y Ő Z E L M E S H A R C Z A I N K B Ó L . — BaloghRudolf,aharcztérrekiküldöttmunkatársunkfölvételei
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AZ OLASZ ERKÖLCSI FELFOGÁS.
Egy olasz királyi ügyész Cav. Linó Ferriani,
néhány esztendő előtt egy nagyon érdekes
munkát irt a gonosztevők Írásos működéséről.
Beható vizsgálat tárgyává tette azt a kérdést,
hogy mit irnak, miről és minő szellemben Ír
nak a letartóztatott rabok oly esetekben, mi
dőn megvan a reményök, hogy levelök a bör
tön-felügyelő megkerülésével jut el annak ke
zeibe, a kinek szánva volt. Összegyűjtötte s
átvizsgálta az olaszországi börtönök minden
ily fajta produktumait s figyelmét kiterjesz
tette a letartóztatott bűnösök minden fajtájára,
a tolvajokra, betörőkre, rablókra, gyilkosokra,
hamisítókra, orgazdákra egyaránt s külön ta
nulmányozta a férfiakat és nőket, valamint a
fiatal bűnösöket és az öregkoruakat.
E könyv a szörnyűségeknek halmaza.
Mikor az olvasó ily tárgyú munkát vesz a
kezébe, előre el lehet készülve reá, hogy nem
valami fenkölt erkölcsi felfogás szelleme fog
szerte áradni annak lapjairól, de a mit itt ta
lál, az egyenesen megdöbbentő. Az egész kollekczióban nincsen talán egyetlen egy nyilat
kozat sem, a mely őszinte bűnbánatról tenne
bizonyságot, vagy a lelkiismereti furdalás
megnyilatkozására mutatna. Pedig hát a go
nosztevőkről is fel kell tennünk, hogy él bennök a jónak és gonosznak tudata, hogy érzik
vétköket, hogy elkövették ugyan egy drámai
pillanat hatása alatt a vétket, de legnagyobb
részök a magábaszállás pillanataiban mégis
megbánja azt, a mit cselekedett.
Ferriani olaszainál nincs ennek semmi nyoma.
A legtöbben egyszerűen szerencsétleneknek ér
zik magokat azért, mert rajtavesztettek. Ha
olykor vádolják magokat, csak azért vádolják,
hogy nem voltak eléggé ügyesek és óvatosak.
Sokan tréfálkoznak az esetükön, de a legtöb
ben egyenesen dicsekszenek vele. Hősök gya
nánt lépnek fel leveleikben barátaik és hozzá
tartozóik előtt, a kik elismerésre s tiszteletre
tartanak számot. Van olyan is (szerzőnk Do-

Balogh Rudolf felvétele.
Egy 14 éves lengyel fiu, ki a 2-dik tiroli császár
vadászoknál szolgál a háború kezdete óta.

menico Ma-val jelöli nevét) a ki tudományos
vizsgálódás alapján egy magasztaló munkát ír
a világ legnagyobb gonosztevőiről, a mely
m unkában ostoba ficzkónak nevezi Victor Hugó
Valjeanját, ellenben égig magasztalja Dautun-t,
a ki bátran haH meg a guillotine alatt s a
mely munkában arra a konklúzióra jut, hogy
a pisztoly, a revolver és a tőr kora lejárt, a
csalás és okmányhamisítás ma többet ér és e
végből *— de csakis e végből — iskolába küldi
négy gyermekét. Van ezen iró gonosztevők
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között azonban olyan is, a ki arra figyelmez
téti a börtönből otthon ülő feleségét, hogy
tizenegy éves fiát jól kioktassa a betörésekre
s számon kéri a hitvestől, elég pénzt keres-e
a saját .testének áruba bocsátásával, hogy ne
legyen hiány a háznál, mikor ő, a szerető férj
haza kerül.
Kétségtelen, hogy a gonosztevők gondolko
dása nem alkalmas arra, hogy abból Ítéljük
meg pusztán valamely nemzet lelkivilágát.
S nagy igazságtalanság esnék például rajtunk
magyarokon, ha a nemzeti erkölcseink miben
létét csakis a fegyházakban akarná valaki ta
nulmányozni. De bizonyos, hogy egyes orszá
gok gonosztevőit is össze lehet hasonlítani más
országok gonosztevőivel. És ha ezt tesszük,
úgy fel fog tűnni, hogy a megbánás és a bűn
tudat egyetlen nemzet gonosztevőinél sem
hiányzik oly nagy mértékben, mint az olasznál.
S ez megmagyarázza azt az általános tapasztala
tot; a mit mindenki vall, a ki az olasz karaktert
tanulmányozta, hogy az erkölcsi közfelfogás
sehol sem oly laza Európában, mint Itáliában.
Valószínű, hogy eredetileg az olasz félsziget
lakói sem voltak rosszabbak, mint a többi né
pek. De alkalmasint az rontotta meg őket fő
ként, hogy évszázadokon át nagyrészt dologtalanul éltek s a pápaság meg a műkincsek ré
vén hazájukba özönlő idegeneknek megzsarolása és azok alamizsna-adományai képezték a
főkereseti forrásukat. Másrészt pedig a közép
kor első felében valamennyi hódító nép mind
fölkereste Itáliát, mind összevegyült velők s az
utódok többet vettek át az ősök rossz, mint
jó tulajdonságából.
Akármint történt is a dolog, az tény, hogy
az olasz nép erkölcsi felfogása ma egész Euró
pában a leglazább. Csak ez a nép volt képes
eltűrni, hogy kormánya nyilvános szószegéssel
kezdjen háborút oly nemzet ellen, melynek
harmincz éven át barátságot hazudott s csak
az olasz nemzet tudott lelkesedni, hacsak
ideig-óráig is ily háborúért egyszerűen a vár
ható préda' reményében.

1. A Rákóczi-kastély — 2. A 15 centiméteres gránátok hatása. — 3. A Rákóczi-templom. — 4. 2000 orosz temetője a Rákóczi-kastély parkjában levő 100 hárs alatt.
5. Zboró főutczája.
Z B O R Ó I K É P E K A Z O R O S Z O K K I T A K A R O D Á S A U T Á N . — Vadászi Gy. István fölvételei.
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STANISZLAU, MELYET CSAPATAINK A D N Y E S Z T E R - M E N T I HARCZOKBAN VISSZAFOGLALTAK.

EGY BOMBA TÖRTÉNETE.
Lengyel regény az 1905-iki lengyel forradalmi mozgalmak
idejéből.
(Folytatás.)
Irta STRTUG A N D R Á S .

Nem csekély fáradsággal talált végre egy
megbizható embert, a ki tudott lengyelül ol
vasni. Messze a Granicsna-utczában találta meg,
egy roppant raktár hátsó épületében. Ott az
expediczióban, ládák között, a munka hemzsegésében messziről meglátta unokabátyját, Ájzikot és türelmesen várt, a míg az elvégezte napi
munkáját. Az expeditor papirokkal szalad
gált ide-oda, megvizsgálta a ládák feliratait,
kiabált a teherhordókkal és kocsisokkal, bero
hant üvegfülkéjébe és írt, kirohant és tovább
kiabált; végre, mikor az utolsó láda is fel volt
rakva, a fiú odament hozzá és tisztességgel
köszönt az unokabátyjának.
— Mit akarsz? Már megint pénzért jöttél ?
Nem adok többet. Már elköltötted mind a három
rubelt, a mit két hónap előtt adtam? Eredj a
dolgodra!
— Az anyám tiszteltet. De én nem pénzért
jöttem. Csak arra akarlak kérni, légy oly jó,
olvasd el ezt a papirost.
— Nem érek rá ilyen butaságokra. Add ide!
Ájzik elolvasta, elálmélkodott — aztán el
sápadt, vadul nézett a fiúra és a czédulát karhossznyira eltartva magától s a szemét elfor
dítva, csak suttogva mert szórni, minden szónál
dadogva:
— Gonosz kölyök! Te rabló! Te kötélre való!
Nem ismerlek! Soha nem is láttalak! Az anyádat
sem ismerem. Azt se tudom, hol laktok, mi a ne
vetek! Az ilyen gonosztevőket ki kellene irtani!
A szemem elé ne merjetek kerülni többet!
Es mindkét kezével a fejét szorongatva el
kezdett jajgatni:
— El vagyok veszve! Oda vagyok! Csapdába
kerültem! Tönkremegyek az egész családommal!
Istenem! Istenem!
A fiú megütődve vette megint a czédulát a
kezébe és felvilágosításra várt. Az unokabátyja
azonban behívta a háziszolgát, egy erős legényt
és a hivatalfőnök hangján ezt parancsolta neki:
— Ide hallgass, Benzion, a mit mondok ne
ked. Fogd ezt az előttem teljesen idegen köly
köt és vezesd a kapun kívül. Mondd meg neki,
ha még egyszer mutatja magát, elfogatom. Te
Benzion, ha arra kerül a sor, tanúm leszel rá,
hogy nem ismerem és hogy kidobattam. Ki
veled!
A fiút módfelett bántotta a dolognak ez a
fordulata. Annál nagyobb lett a kíváncsisága,
hogy az írás titkát kikutassa. Mindjárt másnap
újra elindult keresni egy bizalomra érdemes
embert, a ki tud lengyelül. Hosszas fáradozás
után végre megtalálta. Egy titokzatos ember
volt, a kihez egy kereskedő utasította (olyan
kereskedő, a ki az egész boltját egy kosárban
hordja magánál). Az az ember mindig a Lúdutczai piaczon állt és nem tett egyebet, mint
hogy jókedvűen beszélgetett az emberekkel, a
kikkel üzleteket kötött. Ezek az üzletek lénye
gileg abban állottak, hogy a boltosok, a mészá
rosok, a pékek bizonyos összegeket fizettek neki.
— Menj ahhoz — mondták a fiúnak. — Ez a
veszett ficzkó mindent tud! A «pártból» való,
nem fog elárulni.
A csavargó, a kit a fiú udvariasan megkért,
elvette a czédulát, hat garast követelt az el

olvasásért s mikor a fiú azt mondta, hogy nincs
pénze, már-már vissza akarta a czédulát adni.
Mikor azonban a szeme végig futott egy soron,
elmerült a tartalmába. Sokáig és nagy figye
lemmel olvasott. Aztán rágyújtott egy czigarettára, a zsebébe dugta a czédulát ós nyugodtan
odább állt.
— Kérem, adja ide a czódulámat. Nekem
szükségem van rá.
^
— Takarodj innen, te gazficzkó, a míg jól
megy dolgod!
Mikor a fiú hangosan kezdett kiabálni és meg
akarta ragadni a czédula elrablóját, a nagy
ember két ujjal megfogta a fülét és úgy meg
rángatta, hogy a szegény fiúnak szikrákat
hányt a szeme. Sírva fakadt és ordítva elszaladt.
E nap estéjón a város legszegényebb negye
dében, egy ház hátsó épületében tartották
«az igazság keze bizottságának)) heti ülését.
A jelenlevők mindegyike beszámolt tevékenysé
géről. A «drót» panaszkodott, hogy a kerületé
ben nem tud már gyűjtést csinálni, a kereske
dők sztrájkolnak és kijelentették, hogy a for
radalomnak vége van ós nem akarnak többé
fizetni. A «tű» tizenegy gazdag embernél tett
látogatásról számolt be, melyek mindössze nyolcz
rubelt jövedelmeztek.
— Miért fogadtad el? Nem kellett volna el
fogadnod, csak pofát vágni és úgy tenni, mintha
el akarnál menni. így csináltuk mindig. Akkor
aztán még kérni is szokták az embert, hogy
fogadja el tőlük. Sokszor száz rubelt is adtak.
— Igen, de mikor volt ez! Most más idők
járnak.
A «levélke» jelentette a szomorú hírt, hogy
«ház» elvtársukat elfogták, fegyverrel a kezében.
A«levélke» könnyes szemmel beszélte az esetet:
— Véresre verték a szuronyos puskával és
mikor a kerületi kapitányunkhoz mentünk, a
gazember beszélni sem akart róla, pedig előbb
tizenöt rubelt, aztán ötvenet és végül százat
Ígértem neki. Sajnálom, mondta, de most nem
tehetek semmit. Más idők járnak.
— Baj, baj! Szegény elvtársunknak vége.
Hol ül? — kérdezte a «biró».
— Már — '«ott».
A «biró» rezignált mozdulatot tett a kezével.
Valamennyien sóhajtoztak a jó elvtárs el
vesztésén és tovább tanácskoztak. Az elnök —
az a bizonyos ficzkó a Lúd-utczai piaczról —
leszidta elvtársait ügyetlenségük miatt, mert az
osztozkodáskor öt rubel sem jutott egyreegyre.
— Ki hallott ilyet! Hát van lelketek? Lum
pok vagytok, nem pedig kommunisták! Mit is
csináltok tulaj donképen egy egész hét alatt?
Nem érdemiitek meg, hogy tisztességes szer
vezethez tartozzatok.
— Ne haragudj, «biró», hanem értsd meg,
hogy most más idők járnak. Most nem csinál
hatsz ötszáz rubeles üzletet és tetejébe nem hí
vathatod meg magadat a burzsoáddal másnapra
ebédre. Próbáld meg magad. Az effélékre ma
már késő.
— Nem kivánok tőletek ötszáz rubeles nagy
tranzakcziókat, csak azt, hogy a kis üzletei
tekkel törődjetek. Ennek menni kell, mint az
órának.
— Igen, de az órát is fel kell időnkint húzni,
mondta a «rendőr».
— Okos beszéd — dicsérte a «szabó*.
— Okos tanács —- jegyezte meg a «tű». —
De ki húzza fel? Fegyverünk nincs, lőni tudó

embereink nincsenek. Ebben a piszkos időben —
hozzá meg «ház» barátunkat is elfogták.
— A «ház», az értett hozzá. Becsületes harczos elvtárs volt, a régiek közül való . . . Tőlünk
azonban mind kevésbbé félnek. Mondjuk ki
a tiszta igazságot: már egyáltalán nem félnek
tőlünk. Nem tud mindenki úgy odaállni, mint
a «biró».
— Nálam, az én kerületemben az emberek
nyíltan mondják: mórt fizessünk adót, mikor
hat hét múlt már el a legcsekélyebb merénylet
nélkül? Azt is mondják: Le a forradalommal!
Egyszerre észretértek valamennyien.
Az eddig hallgatag «kanári» formális indít
ványt tett: A legközelebbi napokban egy sereg
támadást kellene rendezni a zsidó városrész
különböző vidékein, hogy a lehanyatlott üzle
tet felélénkítsék. Fegyvereket lehet bérelni is.
De senkinek se volt hozzá igazi kedve. Ilyen
volt az idő.
Végre a «biró» maga ragadta meg a szót.
Inkább kiabált, mint beszélt, úgy hogy a
gyerekek, a kik a fal mögött aludtak, feléb
redtek ós elkezdtek sírni s a «szabó» anyja, a ki
gutaütött volt és tíz év óta magával tehetet
lenül feküdt, elkezdett nyögni és síri hangon
vésztjóslóan kiáltozott:
— Oh ti tolvajok! Rablók! Hogy a mennykő
még nem csapott belétek! Hogy Isten elvette a
szerencsétlen lábamat és kezemet! Hogy nem
tudok felkelni, én boldogtalan és nem tudlak
a rendőr kezére juttatni! Bár akasztanának fel,
a hányan vagytok!.Tolvajok! Bablók!
A tanácskozók lesütötték a szemüket és csen
desen ültek, megszégyenülten hallgatták a
szörnyű igazságokat, melyeket az elnök nem
kímélt tőlük.
— Micsoda népség vagytok! Szegények házába
valók! Gyávák! A leghitványabb tolvajban
több bátorság van, mint bennetek. Szégyent
halmoztok a nagy ügyre! Szégyent az «igazság
keze» régi szervezetére, a melynek alapítása
annyi áldozatba és vérbe került! A legvitézebb
jeink, köztük nagy alapítónk, a hősök hőse,
azért haltak hősi halált, hogy ti, piszkosak csak
nyerjetek emlékükön és ne tegyetek az ügyért
semmit! Már rég nézlek, rongyok, de nem szól
tam. Már rég várok javulástokra, mint egy
apa, de most már elég! Biztosan tudom, mit
gondol mindenki közületek. Azt gondolja: a
«bíró» is ugyanilyen, a «bíró» ezt megengedi, a
«bíró» fél a browningot maga kezébe venni és
csak pénzt akar zsarolni a burzsoánál; pénzt
akar spórolni, hogy saját üzletet nyithasson
belőle. Hitvány gyávák! «Tű», ne mosolyogj és
ne gondold, hogy csak azért beszélek úgy,
mert ezen a héten a jövedelem olyan kevés volt.
Gondolj csak arra, mi történt fényes nappal a
«kocsissal,» a ki engem nem akart, mint főnö
két tisztelni. Te, «paripa» pedig, tudom, mit
gondolsz: te szép csendesen meg akarsz ug
rani és a sógoroddal együtt üzletet kezdeni
abból a pénzből, a mit gyűjtöttünk és abból,
a mit a párttól loptál el, esküd daczára, hogy
mindent az utolsó fillérig beszolgáltatsz. Tő
lünk azonban nem lehet olyan egyszerűen meg
ugrani. A ki pedig effélére gondol, emlékezzék
vissza bizonyos eseményekre.
4k—„ Most pedig jó szívvel tanácsolom nektek,
gondoljatok arra, a mi volt. Ma itt az egyik
is, a másik is csak beszél ós mondogatja: ne
héz idők!
— Hát miért?
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— Ostoba gyávák! Csak most j ö n a m i
időnk! Csak most kerül ránk a sor, hogy meg
mutassuk a világnak, mik a kommunisták! De
ti nem értek semmit. Vagy érted te, «rendőr»?
Miért hiszed, hogy ma m á r nem lehet nagyobb
üzleteket csinálni? Beszélj, parancsolom!
— Ne haragudj, «biró», de mindenki azt
mondja, a forradalomnak vége.
— É s ez mit jelent?
— . A z t jelenti, hogy a rendőrség v a n felül
és a burzsoá nem fél m á r . Ezért 1< t t nekünk
szűk Varsó.
— É s m i t gondolsz t e , «szabó»?
— É n n e m tudok semmit. Mindig enge
delmeskedni fogok neked, «biró», a hogy
eddig tettem. De minden pártban olyan csend
lett, mert rosszul megy a dolog.
— Halljátok h á t , buták, a m i t mondok
nektek. Hallgassatok ide és legyetek nagy
dolgokra készen. Mit érttek ti a politikához ?
A ti dolgotok az okosabbnak engedelmeskedni.
Egyik a másik u t á n mondja: a forradalom
eljátszotta j á t é k á t , a pártokról n e m hallani
semmit. E z igaz. De melyik forradalom j á t 
szotta el? A szocziálista forradalom, a lengyel
forradalom, a kis-orosz forradalom, de n e m a mi
forradalmunk. A szoczialisták n e m harczol
nak többet, a börtönökben ülnek, meg a szám
űzetésben. Ők m á r nem fognak minket aka
dályozni. A harczi csoportjuk nem fogja gyil
kolni a m i bájtársainkat. A rendőrség nekünk
nem jelent semmit. Mit t u d h a t a rendőrség?
Igen, a «szövetség», a párt, az a lengyel szo
cziálista párt, ezek nem hagytak minket élni.
Ott voltak az emberei minden házban, min
den boltban, minden gyárban, minden utczasarkon, megvoltak az utálatos harczi csoport
jaik, hogy az embereket agyonverjék. Tagad
ták, hogy ellenünk harczolnak, de ki gyil
kolta m e g egyik elvtársunkat, mikor Eisen
stein kereskedőnél kommünt csinált? A mun
kás-szövetség tagjai voltak. K i lőtte agyon
fényes nappal az utczán j ó bajtársunkat, a
«németet»? K i ütötte agyon könyörtelenül a
saját lakásában, felesége és gyermekei szeme
láttára a «fehér»-et? Azok a zsidó renegátok
voltak a lengyel szocziálista pártból. K i n é 
zett mindig a körmünkre? K i rontotta el az
üzleteinket? Ki kergette ki a mieinket a gyá
rakból? K i nyilvánított minket banditáknak
azokban a ronda újságokban? K i vezette be
azt az önvédelmet, a mely a rendőrségnél is
gonoszabban üldözte a mieinket és védel
mébe veit* a kövér polgárokat? K i állította
fel azokat a magán-biróságokat, a melyektől
te «szabő» és te is, «drót» ötven botütést kap
tatok a hátatokra?
— Most mindennek vége van. Most a be
csületes embernek megint szabad keze v a n .
Most tánczolnunk kellene örömünkben ós t i
pofákat vágtok, mintha i t t volna az Ítélet
napja. Hányszor mondtam nektek, hogy m i 
ly enjbuták vagytok? De még egyszer mondom
n e k t e k : hülyék! De a ki buta, az hallgasson az
okosabbra.
Miután kiadott egy sereg rendelkezést és

még egyszer alaposan összeszidta az elvtársak
mixidegyikét külön-külön, a «biró» papirt kért
és a béna öregasszony folytonos szidalmai és
átJ/ai közt a következő levelet irta:
— Az «igazság keze» testvéri üdvözletet
küld az «öt bátrak»-nak. Vajha mindig siker
járna a j ó ügy gyei és a véletlen kikerülné
gyermekeit.
Volna egy üzletem a számodra, öreg b a 
rátom «hídőr»! É s hogy micsoda egy üzlet,
azt könnyen megértheted arról a czéduláról, a melyet i t t küldök. Az ügy fontos. A
mondott dolog azonban nektek nincs hasz
notokra, csak nekünk. Meg fogod érteni,
«hídőr» barátom, és meg fogod tenni, a mire
kérlek. H a nem volna olyan messze, magam
utaznék el vagy a mieink valamelyikét kül
denem. Tőletek azonban alig v a n két mér
földnyire — úgy mondták nekem. Ezért irok
neked, barátom, tedd meg, a m i szükséges
és hozd el azt a holmit nekünk kellő óva
tossággal. Ezért huszonöt rubelt
fizetünk
neked készpénzben és az «öt bátrak» ezzel
hozzájárulnak az «igazság kezének» felvirág
zásához, a mely téged annak idején, másfél
év előtt saját pénzén váltott ki a börtön
ből, hídőr barátom és visszaadta egész éle
tedet és egész szabadságodat ós a ti pár
totoktól csak a felét kapta vissza annak, a
mi számla szerint minket illetett volna. Élj
boldogul, felelj azonnal a régi czímre. Vajha
sikere volna a j ó ügynek. Barátod, a «biró».
(l'olytatása következik.)

A HÁBORÚ NAPJAI.
Június 17. Galicziában a megvert orosz hadse
regek sehol sem tudtak helytállni. Közóp-Galicziában erős utóvédek fedezete alatt az egész arczvonalon folytatták visszavonulásukat északkeleti és
keleti irányban. A szövetséges hadseregek sarkuk
ban vannak. Sieniavától északra Cziepliczén és
Czevkovon át előnyomulunk és nagy orosz erőket
a galicziai határon át szorítottunk. Keleten csatla
kozva a szövetséges csapatok, elérték Lubaczovot,
heves harczokkal kiragadták az oroszok kezéből
Niemirovot és folytatják előnyomulásukat Janov
felé. A lembergi utón a Böhm-hadsereg erős orosz
utóvédeket Volczuehy mellett a Vereszycza mögé
vetett vissza és Grodek nyugati részét rohammal
bevette. Grodektől délre is megtisztítottuk a Ve
reszycza jobbpartját az ellenségtől. A németek
keleten öt orosz támadást visszautasítottak. A nyu
gati harcztéren a bellewaardei tótól nyugatra két
nap előtt elvesztett lövőárokrészeiket túlnyomó
részben visszahódították, az angolok áttörési kísér
leteit a La Bassée-csatornától északra visszaverték,
Soucheztől délre a francziák 600 méter szélesség
ben megvetették lábukat a német állásokban, min
den egyéb helyen visszaverték őket. Így tehát
vereséggel végződtek az angolok és francziák
óriási lőszer-pazarlással és legsúlyosabb vesztesé
gekkel intézett áttörési kísérletei. Az olasz harcz
téren az Isonzo-arczvonalon Plavánál több táma
dást visszavertünk az olaszok súlyos veszteségei
közt. A Krn-sziklavidéken hegyi csapatok harczol
nak, Tirolban az ellenség támadásait visszautasí
tottuk.
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I Juni/us 18. Sieniavától északra csapataink üldö
zés közben orosz területre nyomultak előre. Elérték
a Kreszovtól északra emelkedő magaslatokat, a
Tanév lapályát és megszállták Tarnogrodot. A San
alsó folyása és a Dnyeszter között álló orosz erők
is több ponton hátrálnak. Czieszanovot és a ma
gaslatokat e helységtől északra elfoglaltuk. A Niemirovtól keletre elterülő hegyvidéken, valamint Janov
környékén jelentékeny orosz erők fordultak velünk
szembe. A Vereszycza mentén folyik a harcz. E
folyótól keletre csapataink egyes helyeken meg
vetették lábukat. A Dnyeszter íelső folyásától délre
az oroszoknak heves harczok után Litynia melletti
állásaikból Kolodruby felé kellett visszavonulniuk.
Üldözés közben egyes csapataink elérték a Vereszy
cza torkolatát. A Dnyeszter mentén a helyzet egyéb
ként változatlan. A Pflanzer-hadsereg keleti cso
portja tegnap a Dnyeszter és Pruth között az
oroszok nyolcz rohamát véresen visszaverte. Az
ellenség, mely kétségbeesetten erőlködött, hogy vitéz
csapatainkát Bukovinába visszaszorítsa, ágyútüzünkben súlyos veszteségeket szenvedett és mene
külve vonult vissza. Nyolcz tisztet, 1002 főnyi
legénységet fogtunk el és 3 gépfegyvert zsákmányol
tunk. A németek lovassága keleten a Szymszka-szakaszon orosz osztagokat visszavetett. A nyugati
harcztéren az angolok a labasséei csatornától északra
újabb veszteséget szenvedtek, támadó csapataik
megsemmisültek. A francziák egy-két ponton be
hatoltak a német állások kisebb részeibe, egyéb
ként a németek minden támadást visszavertek,
az ellenség veszteségei a champagnei csatában
szenvedettekhez hasonlók. Az olasz harcztéren
Plavánál dalmát csapataink visszaverték egy olasz
dandár támadását. Az ellenség 17-én újra táma
dott, de visszavertük. Az olaszok veszteségei úgy
itt, mint a Krn-területen igen súlyosak. Plöcken
vidékén a Monte-Costón az olaszok megismételt
támadásait visszautasítottuk.
Június 19. A galicziai csata tovább tart. A Vere
szycza mentén és attól északra levő összefüggő orosz
védelmi állás elleni rohamban a szövetséges had
seregek csapatai egyik állást a másik után ragad
ják el. Grodeket és Komarnót megszálltuk. Az
északi fronton a Tanév déli partját az ellenségtől
megtisztítottuk, az Ulanovot heves harcz után megszállottuk. A felső Dnyesztertől délre a szövetsé
gesek támadása tovább folyik. Pflanzer hadseregé
nek keleti csoportja az oroszoknak újabb súlyos
támadásait ismét véresen visszaverte. A németek
keleten Szavle környékén orosz előretöréseket viszszautasítottak, Kálváriától délnyugatra előhaladtak.
A nyugati harcztéren Arrastól északra, a Labassée
csatornától északra, a Loretto-magaslaton, az Argonneokban voltak nagyobb harczok, a németek
mindenütt visszaverték a támadásokat. Lunévilletől észak-keletre Embermenil községet a németek
rajtaütéssel elfoglalták, a franczia védőmüveket
elpusztították és visszatértek állásaikba. Az olasz
harcztéren az Isonzó vonalon és a karintiai hatá
ron nyugalom állt be, melyet csak csatározások és
ágyútűz szakított meg. Plavánál ágyúink csirájá
ban elfojtották az olaszok támadását, a tiroli hatá
ron a Kassa-völgytől keletre levő hegyi szorosok
ellen támadó olasz osztagokat mindenütt vissza
vertük. A folgariai és lavaronei fensík elleni táma
dásokat az ellenség beszüntette. A határterület
«felszabadított» helységeiben az olaszok sanyargat
ják a lakosságot.
Június 20. A vereszyczai állásokból kivert oro
szok mindenütt visszavonulóban vannak. A szövet
séges hadsereg tovább folytatott erőteljes offenzí
vája tegnap a magierov—grodeki csatában az
ellenséges hadseregek felett aratott újabb teljes
győzelemmel járt. Miután a Sanon az átkelést kierő
szakoltuk és Przemyslt visszafoglaltuk, a szövet
séges csapatoknak a Lubaczovka és a felső Dnyesz
ter között június 15-én vívott áttörési csatában
elért sikere az időközben nagyszámú megerősítések
bevonásával ismét harczképessé vált ellenséget to
vábbi visszavonulásra kényszerítette. Az ellenség
akkor súlyos veszteségek között keleti és északkeleti
irányba vonult vissza. A következő napokon az
orosz legfelsőbb hadvezetőség újból összeszedte a
megvert hadseregek maradványait Galiczia főva
rosának védelmére, hogy a terep felhasználásával
erősen és jól előkészített Vereszycza-állásban előnyomulásunkat végre megállítsa. A hős szövetséges
csapatok támadása heves harcz után ezúttal is.
megingatta az egész orosz arczvonalat. Már a dél
utáni órákban á t volt törve az ellenség állása
Mackensen vezérezredes hadseregének Magierov
körül lévő támadási területén. Az ellenség meg
kezdte a visszavonulást Ravaruszka és Zolkiev felé,
mialatt a Vereszycza mellett még elkeseredett
ellenállást fejtett ki. Éjjel a Böhm-Ermolli hadsereg
részei rohammal elfoglalták az ellenséges állásokat
a lembergi műút mindkét oldalán. Ennek a had
seregnek további hadtestjei ugyanakkor mindenütt
benyomultak az ellenség főállásába. Délelőtt 3 óra
óta az oroszok visszavonulóban vannak az egész
csatavonalon úgy Lemberg felé, mint e várostól
északra és délre. A szövetséges hadsereg üldözi
őket. Újból a foglyok ezrei és nagymennyiségű
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hadianyag jutott a győztesek kezére. A felső Dnyeszternél az ellenség megkezdte állásainak kiürítését.
A Pflanzer-hadsereg arczvonalán az oroszok több
helyen újból támadtak, de igen jelentékeny vesz
teségeik mellett visszavettettek. A németek keleti
harcztéren kisebb harczok folytak. A nyugati
harcztéren a németek támadásokat vertek vissza
a Labassée-csatornától északra ós Arrastól északra,
egyebütt is kisebb jelentőségű sikereket értek el.
Az olasz harcztéren az Isonzó-vonalon ismét nyu
galom állott be, az olaszok itt és a karintiai hatá
ron eredmény nélkül ágyúzták erődítményeinket.
A Fassa-völgytől keletre visszayer,$H támadásaik
nál jelentékeny veszteségeket szenvedtek. Június
17-én és 18-án több czirkálónk és torpedó-egysé
günk a határtól Fassóig az olasz part mentén
portyázott. A Tagliamento torkolatánál és Pezarónál a szemafor-állomásokat, Bimininél a Metaura
és Arzita hídjait ágyútűzzel megrongáltuk, egy
olasz gőzöst elsülyesztettünk. Összes hajóink sértet
lenül tértek vissza.
Június 21. A szövetséges csapatok üldözés köz
ben Zolkievig jutottak, Lemberg közelébe és a
várostól délre egész a Szezerek-patakig nyo
multak elő. Mikolajovnál és Zydaczovnál az el
lenség a Dnyeszter mentén áll. A Pflanzer-had
sereg orosz támadásokat igen súlyos veszteségeik
mellett vertek vissza. A németek keleti harcz
téren a Szavletól északnyugatra fekvő vidéken és
a felső Dubisszától keletre az oroszok több táma
dása balul ütött ki. A nyugati harcztéren Arras
tól északra csak tüzérségi harcz, Soucheztől é?zakra
és Soissonstól nyugatra franczia támadásokat
visszavertek. Az Argonneok nyugati szélén a né
metek támadtak, több franczia védővonalat fog
laltak el. A Maas-magaslatokon és a Vogézekben
sem jártak a francziák támadásai sikerrel. Lunevilletől keletre a németek visszavonták előretolt
előőrseiket. Metzeral helységet kiürítették. Az
olasz harcztéren Plavánál csapataink visszaver
ték az olaszok két támadását, a Krntól észak-nyu
gatra az ellenséget egy nyereg-állásból kivertük ;
itt a debreczeni honvédek tüntették ki magukat.A karintiai határon a Plöckentől keletre az ellen
ség sikertelenül támad. Június 19 én egy torpedójárművünk eredménynyel lőtte a monopolii tar
tályokat, kikötői telepeket, haditengerészeti légi
járműveink bombákkal kárt tettek a barii és
brindisii állomásokban.
Június 22. A Lembergtől délre levő orosz vé
delmi állást június 21-én Dornfeldtől nyugatra
csapataink áttörték és a Szczerek-patak átjáróit

több helyen birtokukba vették. Lemberg nyugati
és északnyugati arczvonalán egyes erődművek°heves harczok után birtokunkba kerültek. Német
csapatok bevették a Kulikovtól nyugatra fekvő
magaslatokat és az oroszok összes ellentámadásait
visszaverték. Erre második hadseregünk június
22-én reggel elfoglalta Lemberget. A Pflanzer-had
sereg mindenütt, a hol megtámadták, visszaverte
az oroszokat, nagy veszteségeket okozva nekik.
A németek a nyugati harcztéren több ellenséges
támadást visszavertek Dixmuidentól északnyugatra,
a Labyrinthben, Marchevillenél, a Hilzenfirsten.
A Maas-magaslatokon ellentámadással teljesen meg
tisztították árkaikat a behatolt ellenségtől. Az
olasz harcztéren Plavánál visszavertük az ellen
ség néhány támadását. Az ellenség az összes arczvonalokon sok ágyúlőszert lövöldöz el, de egyéb
ként passzive viselkedik.
Június 23. Lemberg övének északnyugati és
nyugati arczvonala az orosz védelmi állás zolkiev—
mikolajovi szakaszán nagy orosz erőkkel volt meg
szállva. Június 22 én délelőtt 5 órakor bécsi landwehr rohammal elfoglalta a janov—lembergi út
mentén lévő Bzezna erődöt. Észak-nyugat felől
ezen időben csapataink a Mlynovka pataktól ke
letre emelkedő magaslatokon át nyomultak előre
és rohammal elfoglaltak néhány sánezot a LysaGora magaslat előtt. A délelőtt folyamán tovább
előnyomulva a város ellen, véres harezokban elfog
laltuk az északnyugati és nyugati arczvonal többi
erődjét és erődművét. Ezzel az orosz arczvonal
újból át volt törve és az ellenség, ismét súlyos
veszteségekkel, visszavonulásra kényszerült. Csa
pataink üldözés közben a várostól keletre és észak
keletre emelkedő magaslatokra nyomultak előre és
Lembergtől délre átlépték a Mikolajov felé vezető
utat. Böhm-Ermolli lovassági tábornok délután
4 órakor a 2-ik hadsereg csapataival a lakosság
örömujjongása közben bevonult Lembergbe. Zolkievnél és Ravaruskától keletre is visszavonulóban
vannak az oroszok. Az ellenségnek egyes különálló
előretöréseit a Tanév környékén visszavertük. Ma éj
jel az ellenség a San és a Visztula között, valamint
a kielczei hegyvidéken megkezdte a további vissza
vonulást ; a szövetséges csapatok mindenütt üldözik.
A Dnyeszter mentén az általános helyzet változat
lan. A nyugati harcztéren a németek Ismét tűz alá
vették Dünkirchent, valamint a Berguesnél, Hondschottenél, Furnesnél és Casselnél összpontosított
ellenséges csapatokat. A Maas-magaslatokon a
francziák minden áttörési kísérletét meghiúsították,
a Vogézekben elfoglaltak egy magaslatot. Az
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olaszok a háború most lefolyt első hónapjában
semmiféle sikert sem értek el. Délnyugaton levő
csapataink épp úgy, mint a háború elején, tart
ják a határon, vagy a határ közelében levő állá
saikat. Az Isonzo-arczvonalon: a flitsch-malborgheti
erődített határterületen, a karni gerinczen és az
összes tiroli arczvonalakon az ellenség minden előnyomulási kísérlete súlyos veszteségei között össze
omlott.
A «J6 Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek Elek
képes gyermeklapja június 27-iki legújabb szá
mába Benedek Elek és Eadó Antal irt verseket,
Zöldi Márton elbeszélést, Sebők Zsigmond folytatja
Tamáiisy Miklós czímű regényét, Gijula bácsi a
macskáról beszél el érdekes dolgokat, Elek nagy
apó mesét mond, Zsiga bácsi mókát, Bákosi Viktor
folytatja A gibraltári összeesküvők czímii regényét.
A rejtvények, szerkesztői izenetek egészítik ki a szám
gazdagtartalmát. A «J<5 Pajtás»-t a Franklin-Társulat
adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér,
félévre 5 korona, egész évre 10 korona,, egyes szám
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a
kiadóhivatal. (IV. ker. Egyetem-utcza 4.)

HALÁLOZÁSOK.
Hősi halált haltak: Gróf WENCKHEIM BÉLA,
a Nádasdy huszárezred főhadnagya, gróf Wenck
heim Géza 24 éves fia, az északi harcztéren. —
Legényei PINTÉR FEBENCZ, a brassói 24-ik honvéd
gyalogezred hadnagya, az I . osztályú vitézségi
érem tulajdonosa, 19 éves korában, a voloszáti
nyereg keleti oldalán ellenséges golyótól találva. —
MASSÁNYI GYULA, a 89. gyalogezred

főhadnagya,

a szignum laudisz tulajdonosa, a haza hősi védel
mében Dukla alatt szerzett súlyos sebében 24 éves
korában, Budapesten. — Liptószentiváni SZENTIVÁNI LÁSZLÓ, a Kisbirtokosok Országos Föld
hitelintézetének hivatalnoka, a 17. honvédgyalog
ezred kadétőrmestere és a kis ezüst vitézségi érem
tulajdonosa, 36 éves korában a szatmárnémeti tar
talékkórházban. — BAJKA SZILÁRD, a munkácsi

11. honvédgyalogezred egyéves önkéntes tizedese,
joghallgató, Stryjnél. - Tápióbicskei BITSKEY IMRE,
jogszigorló, az 1. honvédgyalogezred önkéntes hadapródja 23 éves korában a Duklai-szorosnál. — BuDAI SÁNDOR, a Magyar általános gépgyár tiszt-
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BAD
HALL
Felső-Ausztria

A legrégibb és kiváló gyógyitóerejü
jódforrás Európában. Kiválóan ajánla
tos rhenma, isebiás bántalmaknáL női be
tegségeknél, kiütéseknél, idült gyuladásoknál, ütőér elmeszedésnél, gőrvély, syphilis
bajoknál, szerzett és öröklött betegségek
nél slb. Évad májustól októberig. Fel
világosítást es tájékoztatót ad Bad Hall
országos gyógyintézet igazgatósága. : : : : : :

Erzsébet királyné Sósíiirdő
SySSS. Í1S2

Itorytniczfl Mhely

Budapest, I.. Keletícild.

j ú n i u s 15-töl nyitva.

konyha, teljes komforttal berendezett szobák, árnyas, 38 ,
holdas park. Térzene, villanyvilágítás, fürdők é s ' s z o b a 
á r a k n á l a háború tartamára tetemes kedvezmény. — Fel
világosítással szolgál az igazgatóság.
Telefon 40—84.
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A háborús idők daczára, a fürdöigazgatóság intézkedései folytán, a lakásés ellátási viszonyok változást n e m
szenvedtek. A magyar és szövetséges
haderők lisztjei napi hét koronáért
penziót kapnak, mely összegben n
fürdők használata is benfoglaltatik.
Tisztek gyógykezelése díjtalan. :: ::

I>r. G e r s t e l szanatórium
télen is nyitva.

CSIZFÜRDŐ
a serdülők és gyermekek fürdője

ismertetőt kuid fürdő-

május 1-én megnyüt.

" £ $ £ £ • . G»m8rm.

Női
•'-"

•

Fürdöorvos : Dr.
Ormay Pák honv.
népi. főorv. belklin. tanársegéd.
Felvilágosítással
szolgál: Fürdőigaz gatógág
Korytnicza.

A Pozsonyi Kereskedelmi et IparkamaraM l fantartott nyilvános, három évfolyamú

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA
POZSONYBAN.

Érettségi vizsgálat. Állásközvetítés. Internátus.
! Értesítőt kívánatra küld az
Igazgatóság.

I

Margit- Créme
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés
összeállításában rejlik, a b ő r azonnal felveszi é s k i 
váló hatása már p á r ó r a lefolyása alatt é s z l e l h e t ő . M i 
vel a M a r g i t - c r é m e t utánozzák és hamisítják, tessék
eredeti védjegygyei ellátott dobozt elfogadni, m e r t
csak ilyen készítményért vállal a készitő mindennemű
felelősséget. A M a r g i t - c r é m e ártalmatlan, zsírtalan
vegytiszta készítmény, amely a külföldön nagy
feltűnést keltett.
Ára 1 korona.
Margit-tzappan

70 fill. Margil-pouder

1 7f 20 fitU

\ Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.
Kapható minden gyógytárban, illatszer- a drogoa-üzletben

Rendelésnél
szíveskedjék lapunkra
hivatkozni.

1*1
fejkorpával és erősen ritkított hajjal és ko
paszsággal végződik. A hajhullás a legtöbb
esetben a fejbőr és a hajaknak por és izzadt
ság által előidézett beszennyesedése által kelet
kezik; ehhez jönnek aztán még a fejbőr bomlásiproduktumai, melyek a hajat ősszekócositják.
A hajnak és hajtalajnak gondos hetenkint egy
szeri mosása elégséges, hogy ezen káros állapotnak
elejét vegyük. Tapasztalatszerüleg ezen célnak
csakis „Shampoon a fekete fejjel" felel meg
legjobban; a hajgyök természetes működése ismét
jogába lép, a haj fényes és telt lesz. Ajánlatos
tehát, hogy a hajmosásra csakis ezen készit
menyre szorítkozzunk és a fodrásznak is hagy
juk meg, hogy csakis ezt használja.

t

„Shampoon a fekete fejjel" csomagonkint 30 fillérbe kerül
és kapható ibolyaillattal, kamillával (szőkéknek), kátránnyal (erős i
korpaképzésnél), tojással (gyenge hajnővésnél).
J
Bevásárlásnál ügyeljünk a mellékelt védjegyre és ne tévesz- a
tessük meg magunkat holmi káros vagy kétes értékű utánzat által. I
Mindenütt kaphatói
Magyarországi vezérképviselő: Faisztl Ferenc, Budapest VI.
j
a
Mozsár u. 12.
f
tm/lmmmll Egyedüli gyáros: Hans Schwarzkopf Q. m. b. H., Berlin N. 37. ummmllmo

VASÁENAPI ÚJSÁG.
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viselője, a 82. gyalogezred katonája, az északi
harcztéren.
Elhunytok még a közelebbi napokban : VAVRIK
ANTAL, nyűg. Ítélőtáblai tanácselnök, 73 éves ko
rában, Budapesten. — Dr. NEMTSÁK

JÁNOS, volt

EGYVELEG.

62-ik évfolyama.

* Liliputi automobil. A világ legkisebb négykerekű
gépkocsija most készült el Angliában. Tulajdonosa és
tervezője Joseph Newman londoni gépészmérnök, a
ki öt éves kis fia, Freddy számára sajátkezüleg
készítette a remek kis járművet, a melyen tizennyolcz hónapon át dolgozott. A kocsit két henge
res, 2V* hüvelykes gazolin-motor hajtja, a mely
léghűtéses, a láncz-áttétel a hátulsó tengelyre
van alkalmazva. Az indítás egyszerű lábnyomásra
történik. A kocsiról villamos lámpák szórják előre
a fényt, ezenkívül megvan rajta minden kénye
lem, a mit az automobil-óriások nyújtanak. Az
első ülésben a chauffeur, az öt éves Newman
Freddy, a másik ülésben ennek két kis testvér
kéje, a negyedfél éves Eliee és egy másfél éves
baba foglalnak helyet. A liliputi automobil, a
mely vigan és biztosan száguldoz a kevésbé for
galmas utczákon, mindössze 75 kilogram nehéz.

rában, Esztergomban. — Dr. KÉRY ISTVÁN orvos,

a Belváros egyik régi érdemes polgára, 77 éves

hetilap évenként több mint 130 íven

korában, Budapesten. — Ollétejedi

ÖLLÉ

FÜLÖP,

aranymisés áldozópap, nyűg. plébános, 79 éves
korában, Pécsett. — SIMONOVITS

BÉLA,

fővárosi

bizottsági tag, VIII. kerületi városbíró és a Jó
zsefvárosi Kör társelnöke, 66 éves korában, Buda
pesten. — HORVÁTH JÓSZEF, táblabíró, 64 éves
korában, Pozsonyban. — VASZKÓ E L E K esperes,

57 éves korában, Taraczujfalun. — Dr. SÁRAY
BERTALAN, técsői közjegyző 58 éves korában, Té-

s több mint másfél e z e r k é p p e l , legjelesebb
hazai iróink és művészeink
közreműködésével
jelen meg.
A « Vasárnapi
Újság»
szines képmel
lékleteket is ad, több színben művészileg ki
vitt képeket.

csőn. — Básonyi P A P P
ISTVÁN,
földbirtokos,
57 éves korában, Mezőnyéken. — ZALAY ISTVÁN,

Előfizetési

föltételeink:

igazságügyi miniszteri tanácsos, 55 éves korában,
Budapesten. — Bélteki KÉPESSY

ISTVÁN,

állam-

vauuti felügyelő, 54 éves korában, Budapesten. —
TOMKA MIHÁLY kereskedő, 54 éves korában, Alsólendván. — INCZÉDY LAJOS, Szabolcs vármegye

főlevéltárosa, Szarvason. — KELLNER PÁL, több
nagy német iparvállalat magyarországi igazgatója,
48 éves

korában, Budapesten. — BELLE

JENŐ,

24 éves korában. Kunszentmártonban. — VERESS
CYRILL PÉTER, jászóvári premontrei kanonok-rend

ÍgI3£ffi52ÍÍ2zj252£r^^

A «VASÁRNAPI UJSÁG»
A « V a s á r n a p i U j s á g » a legrégibb ma
gyar szépirodalmi és ismeretterjesztő képes

esztergomi reáliskolai igazgató-tanár, 86 éves ko

A «Vasárnapi Ujság» negyedévre 5 korona, fél
évre 10 korona.
A ((Vasárnapi Ujság» a <(Világkróniká»-val negyed
évre 6 korona, félévre 12 korona.
Az előfizetések a ^Vasárnapi Ujság» kiadóhiva
talába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám kül
dendők.

1 J A . M P E L R . könyvkereskedése
(Wodianer P . és Piai) r.-t.-nál, Budapest,
VI. ker., Andrássy-nt 21. sz. és minden
hazai könyvkereskedésben
megrendelhető:

SHAW BERNARD

Forditotla

BENEDEK

MARCELL

SUDERMANN

II]

III]

KÉPTALÁNY.

Regény két kötetben
<E)

Fordította

SEBESTYÉN

KÁROLYNÉ

SAKKJÁTÉK.
A 2958. számú feladvány Kuijers A.-tól Amsterdam.

Szerkesztői üzenetek.
Baksay Sándor. Van benne egy-két elég elmés epigrammatikus fordulat, de a* egész nem elég jelentékeny
arra, hogy kifejezze azt az érzésünket, a melyet az irópüspök halála keltett.
A hit fénye. A világbéke stb. Intelligens ember gon
dolatai de nincs bennük költői tűz és erő.
A hólyag. Humortalan humoreszk, az effélének a di
vatja rég elmúlt már.
Háború. Máris verses történeti tragédiát irt, öt fel
vonásban a háborúról ? Kissé korán van még. Öt fel
vonásos tragédiákat közölni különben sincs módunkban.

A (Vasárnapi Ujság» 21-dik számában megjelent
képtalány megfejtése : Mártír halál.
Felelős szerkesztő: Hoitsy PáL
Szerkesztőségi iroda:
Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

Fog-Krém

MIKSZÁTH KÁLMÁN
ÉLETRAJZA

eösii i i i m c
.és ,«..,...,.»$
(KRONFUSZ) | g S t i t S j
legrégibb

a

A nagynevű iró egyetlen részletesebb élet
rajza. Mikszáth arczképével diszitett csinos
kartonkötésben.

Fordította

BENEDEK

* GYÁR és FOÜZLET:* 5«»keméti-ui4.^

MARCELL
Ára 2 korona

Á r a 8 korona

V.Harmincad-u.4. ^

t

50

• Andráasy-ut

16. •

Intézete.
Telefon: József 2 - 3 7 . • vi n.József-ki-t 2 . *
••••••»•••••»•••••»•••»•••»»•••••

miniszteri fogalniflzó. A honvédelmi
minisztérium önkéntesi ügyosztálya
referensének könyve. — Címe:

Ára:
1 korona
80 fillér

Egyévi önkéntesj elöltek
tájékoztatója. Második kiadás

Megrendelhető: Lanpsl R. (Wodianer F. és Fiai) r.-t.
könyvkereskedésében, Budapest, VI., Andrássy-ut 21.
valamint minden hazai könyvkereskedésben.

^mywfhWMmyféyftytwki'wwyifflfw^

LAGERLÖF ZELMA

Gyermekeknek

Regény két kötetben

legbiztosabb szer váltó
láz, hideglelés és sza
márköhögés ellen a ma
gyar orvosok által 40
arannyal jutalmazott

Fordította POGÁNY

I RENDELÉSNÉL

KÁZMÉR

• I SZÍVESKEDJÉK LAPUNKRA HIVATKOZNI.

Dörre

Bozsnyay világhírű

Beszély
Tivadar
Negyedik

•••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»»•»•»»»»»»»+»»+»»4

1CHNUQT

Ara diszkötésben

I A MAGYAR KÖNYVTÁR UJ FÜZETEI !
MADÁCH IMRE

FOTO

Aradon, Szabadság-tér 8. szám.

•

ÁRJEGYZÉK
INGYEN

Tábori lényképezöfiépei
•Lllipnt.
•Icarette.

10 k o r o n a .
64—300 K-ig.

Az ember
tragédiája
ARA 60 F I L L

•

•

!

KOZMA ANDOR

A KA ONA A MAGYAR f
KÖLTÉSZETBEN
ARA 30 FILL

rajzaival

kiadás

4

korona

GYULAI PÁL

<«

drb ára i2fiii.25 drb aozuytf latyas gyógysz.
egy dobozban 3 korona.

EGY RÉGI UDVARHÁZ
UTOLSÓ GAZDÁJA

Á r a G korona

Nem keserű és igy gyer=
mekek szívesén veszik.
Milléniumi nagy érem
mel Kitüntetve es törvéüjfEtn \tdve. A valód
készítmény csomagoló- Kapható minden gyóavszei
szertárpapirosán R o n j v w M ban. - Készíti a feltaláló
.
névaláírása latható. 1 • _ _ „ _ _ _ » , , ,
,

1

I1

II

1
1
I
Pr

1
1

Iír
Iír

Könyvtár

WILLIAMS ARCH1BALD
A BÁNYÁSZAT TÖRTÉNETE.

E könyv érdekes l e 
írását tartalmazza mindazon módszereknek, melyek a különféle
hasznosítható ásványanyagok bányászatánál világszerte alkalmazás
ban vannak. Fordította R É Z GÉZA.
Ára kötve 8 korona.

Ú J K O R ] H Í R E S U T A Z Ó K . Rendkívül érdekesen és tanul
ságosan megírt összefoglalása az ujabbkori felfedező utazások törté
netének. Magyarra átdolgozta M I K E S LAJOS. Ára kötve 8 korona.

A MODERN

TECHNIKA

NAGY

ALKOTÁSAI.

A legnagyszerűbb technikai művek ismertetése a laikus számára.
Átdolgozta PÉTER JENŐ.

Á r a kötve 8 korona.

K O R U N K T A L Á L M Á N Y A I . A legújabb találmányok
érdekes, vonzó, könnyen érthető magyarázata. Átdolgozta SZILÁRD
RICHÁRD. Előszóval ellátta ZEMPLÉN GYŐZŐ.

CHARLES

R.

A MODERN

Á r a kötve 8 korona.

G1BSON
VILLAMOSSÁG.

Az egyetlen modern

tudományos színvonalon álló összefoglaló népszerű könyv a villa
mosságról s technikai alkalmazásáról. Angolból ford. HAJÓS REZSŐ.
Ára kötve 8 korona.

E. S. G R E W
M O D E R N GEOLÓGIA. A föld keletkezésének

ismer
tetése a könnyen, érthető modorban, de tudományos alapon s a
történelem előtti állatvilág leírása. Fordította BALLENEGER RÓBERT.
Ára kötve 8 korona.

SCOTTELLIOT
A PRIMITÍV E M B E R HAJDAN É S MOST.
A kezdetleges népek életének és szokásainak hű és érdekes leírása.
Fordította SCHÖPFLJN

ALADÁR.

Ára kötve 8 korona.

C H A R L E S C. T U R N E R
KÜZDELEM A LEVEGŐ MEGHÓDÍTÁSÁÉRT.
A különböző levegőbeli közlekedő eszközök fejlődésének és az
azokkal elért eredményeknek érdekes története. Fordította
FRÖHLICH

KÁROLY.

Ára kötve 8

korona.

M e g r e n d e l h e t ő k : L A M P E L R. könyvkereskedése, (Wodianer F . és Fiai)
r.-t, Budapest, V I . , Andrássy-ut n . és minden hazai könyvkereskedésben.

Er3EriErlFf±E:fíE:fIEr±!?r^

L A M P E L K . könyvkereskedése,
(Wodianer F . és Fiai) r.-t.-nál, Budapest,
VI., Andrássy-ut 21. és minden hazai
könyvkereskedésben
megrendelhető:

GYULAI PÁL

Chininczukorkája
Chinincsokoládéja

1
I

Ismeretterjesztő

A modern éleiben legszükségesebb ismeretekéi népszerűen tárgyaló vállalat.

fillér.

ViII.,Baross-n.85. * w-T»**«r» .g*
'

tárgyalja Tolcsvai Nagy Barna dr.,

Irta VÁRDAI BÉLA

Regény két kötetben

LOHR MÁRIA

lll

LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F .
és Fiai) r.-t.-nál Budapest, VI., Andrássy-ut 21.
és minden könyvkereskedésben megrendelhető :

LAGERLÖF ZELMA

•«••«

Budapest, IV., Vármegye-utoza

18

A 1 0 évesek egyévi önkéntességi
jogának megszerzési és csapat
testválasztási módjait

Lapkiadó tulajdonos Franklin-Társulat IV. Egyetam-ntoia 4.

L i A M P E L R. könyvkereskedése
(Wodianer F . és Fiai) r.-t.-nál, Budapest,
VI. ker., Andrássy-ut 21. sz. és minden
hazai könyvkereskedésben megrendelhető:

w

1

I
1

Budapesten. — SCHLOSSER TEZÉR, Budapesten.

cslpketi.ztitó
vegytisztitó
kelmefestő

1

s

LAJOSNÉ,

szül. Luger Anna postamesternő, 63 éves korában,

X
•
T
t

1

I

Á r a 4 korona

Á r a 8 korona

ö z v . IMREY ANDRÁSNÉ, szül. Maurer Krisztinia,

Temesváron. — özv. bihari DEBRECZENY

;TÍ

fíri

®
S

I1

x»HE

konventi tag, 25 éves korában, Jászóvárban.
78 éves korában, Tállyán, az elhunytban Zempléni
Árpád költőnk édesanyját gyászolja. — MUNTYÁN
ISTVÁNNÉ, szül. Zech Hermin 46 éves korában,
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VASÁENAPI ÚJSÁG.

26. szAH. 1915. 62. ÉVFOLYAM.
26. SZAM. 1915. 62. ÉVFOLYAM.

NÖK A TÜKÖR ELÓTT
Beszély
Árpád
rajzaival
Harmadik kiadás
Ara diszkötésben
5 korona
Feszty

•fffffffftTfffffffflTffl'l'lf

Rendelésnél szívesked
jék lapunkra hivatkozni

NIMRÓD
Képes vadászati és versenysport újság.
SzerKeszti: Szabó Kálmán.

Minden számában sok érde az összes bérbeadó vadász
kes vadászati fénykép-felvéte területek árverésének idejét
leket közöl. Szakszerű czikkeit közli.
ismert iróink irják. Rovataiban
A díszesen kiállított lap ha
minden vadászati ügyben fel vonként háromszor jelenik meg
világosítást kap az olvasó és és előfizetési ára félévre 6 kor.
Mutatványszámot

a

kiadóhivatal

szívesen

küld

Budapest, IV. ker., Egyetem-utcza 4. sz. (Franklin-Társulat.)
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26. SZÁM. 1915.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

ÉVFOLYAM.

Kultúra

VILÁGHÁBORÚ
NAPLÓJA

és Tudomány
aKtuális Kötete

imiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

a Magyar Könyvtárban.
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Művészi feldolgozás
ban, a krónikás hűsé
gével de izzó eleven
séggel, az eseménye
ket napról-napra hi
telesen megirva, az
egész világháborúnak
pontos és részletes
képét nyújtja . A soro
zat első füzete már
megjelent; a világ
háború előzményeit
mondja el drámai ér
dekességgel. Ára 60 f.
A MAGYAE KÖNYVTÁB
füzeteinek m i l l i ó i
vannak már forgalom
ban. Gyönyörű famen
tes papiron, kellemes
éles nyomással, zseb
alakú kiadásban az
egész országban min
denütt kaphatók. : :

Sok

millió

Rz

ember szenved

szemölcs,
bőrkeményedésbe,

emberiség

holott azokat a «Riabalzsam» 3
nap alatt fájdalom nélkül, gyö
keresztül kiirtja, elleneseiben
pénzt visszafizetem. — Ezrekre
menő hála- és köszönöiratok.
Ára tégelyenként I'—korona
3 tégely 2 5 0
•
Riamiivek, Kassa Postafiók 12/30.'

*

•

rr

+

jovoje

SZERKESZTŐ

27. SZ. 1915. (62. ÉVFOLYAM.)

Irta: Heinrich Lhotzky
F o r d . : Schöpflin Aladár

Szerkesztőségi iroda: TV. Yármegye-utcza l i
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

HOITSY
Előfizetési
feltételek:

Egészévre _
Félévre _ _
Negyedévre _

BUDAPEST, JÚLIUS 4.

PÁL.
_ 80 korona.
A «Vfldf|AróniJr<í«-val
_ 10 korona, negyedévenként 1 koronával
5 korona.
több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag m « ^ | \ KűSjv
határozott viteldíj is csatolandó/ ,*-•/•

Pillantás a jövőbe, a mai szellemi élet mozgató
erőiből való filozófiai következtetés utján. Hittel és
lendülettel teli megrajzolása a megértés, a béke,
a gondolatszabadság és a magasabb erkölcsi álla
potának, mely az emberiségre vár.

Ára
<4 Kor.
Kötve
20
Megrendelhető :

LAMPEL R, könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-í.
Budapest, YI,, Andrássy-uí 21. sz. és minden hazai könyvkereskedésben.
Magyarország helyzete és
az európai népek harcza.
Irta Deme Károly,
ára vászonkötésben
3 korona 20 fillér.
Megrendelhető: Kolozsvárt,
IVIalom-u. 24, kiadóhivatal.

RENDELÉSNÉL SZÍVESKEDJÉK LAPUNKRA HIVATKOZNI!
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Hadseregünk

megalakulása és bölcsőkora
Irta: tiszaujhelyi ÚJHELYI

PÉTER

vezérkarhoz beosztott százados.

Megjelent a Magyar Könyvtárban.
Ára 6 0 fillér.

Minden könyvkereskedésben kapható.
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I

Mikszáth Kálmán munkái jj
a „Magyar Könyvtár"-ban |
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XX
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J ó palóczok. Elbeszélések és
rajzok róluk
T ó t atyafiak. Elbeszélések ....
Szent P é t e r esernyője. Begény
Prakovszky, a siket kovács.
Elbeszélés
A z uj Z r í n y i á s z . Szatirikus rajz
Besztercze ostroma. Egy különez ember története _ „ _
A németke és egyéb élbeszélesek
.„ :
Kisértet L u b l ó n
A gavallérok. — N e o k o s kodj Pista!™
Egy választás Magyarország o n , vagy a körtvélyesi csiny
Tíz kötet, a szerző doniborn y o m á s ú képével díszített
piros v á s z o n k ö t é s b e n
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t 1.20
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« 2.40
K 18.30
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Ezen könyvek megrendelhetők:

««

JJ
•J
2

L A M P E L R. k ö n y v k e r e s k e d é s e
(Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál,
Budapest, VI., Andrássy-ut 21. sz.
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AZ OROSZOK HADÁLLÁSA ÜTKÖZET UTÁN A JAROSZLAU ELŐTTI KASTÉLY PARKJÁBAN.
G A L I C Z I A I G Y Ő Z E L M E S H A R C Z A I N K B Ó L . — Jelfy Gyula, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvétele.

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, rv., Egyetem-utcza 4. sz.

