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ODAKÜNN SÜT A NAP.
KEGÉNY. - I E T A l B E R K E S IMRE.
A tekintete ráesett a keze fejére,az ujjai már
görcsösen csavarodtak a tenyere felé, már meg
is mozdult a karja, hogy meg is valósítsa a
szándókát, de megint végigtekergett rajta, a
gerinczén, a hátán, a csontjain a rémület, a
félelem, hogy nem szabad oda visszatérnie,
a honnan elmenekült, mert ott ő is megbolon
dulna, mint a hogy Biborczon már mindenki
megbolondult . . .
Kócsagi Eszter nem vett észre semmit Bibor
halálos elborulásából.
— Valamit titkolsz előttem, — mondta
Eszter kíváncsian. — Mondd el azt is!
— Eh, semmi, — tiltakozott Bibor.
— De, de én tudom . . . Tudod, mi asszonyok
az ilyesmit azonnal megérezzük. Valami bajod
van/Biborom, édes Tivikém?
— Hétköznapi, szürke dolog, téged az ilyesmi
nem érdekel.
— De hát mondd, mondd, — kérlelte Esz
ter. —Most már igazán tudni akarom. Látod,
most meggyónhatsz mindent, az autó robog
velünk, nézd, az ég tiszta, tele van szórva
szikrázó csillagokkal, ránk borul az éj selyem
leple, s te idehajtod lázas fejedet a szivemre és
szépen elmondasz nékem mindent. Úgy-e, gyötör
valami ?
— Bevallom, — dadogta Bibor, — gyötör.
—_ Asszony?
— Nem tudom, asszony-e, vagy ördög-e . . .
Talán mind a kettő.
— Szép volt ?
— Szép, nagyon szép, — suttogta reszkető
hangon Bíbor. — Eh, de ne beszéljünk róla,
elmúlt, leszámoltam.
Eszter ösztönszerűen elhúzódott tőle egy kissé.
— És megölted? — kérdezte száraz hangon.
— Megöltem, — vallotta Bibor.
— A feleséged volt?
— Az . . .
Eszter most egészen odatapadt Bíborhoz, a
puha karját a nyaka köré fonta, villogó szemét
belefúrta Bibor zavarosan csillogó szemébe és
epekedve, vágyón, kíváncsian és gonoszkodva
unszolta :
— Mondj el mindent! Szeretlek, te drága!
Milyen jó, hogy itt vagy, eljöttél hozzám és én
most nem eresztelek el többé, úgy mint régen,
az én emberem leszel, az enyém és senki máséi
Akarod ?
— Akarom, — mondta Bibor, de maga sem
hitte, a mit mond.
Megfogta Eszter kezét, megszorította, ráné
zett a lassan kipiruló arczára és sebesen mondta :
— Az egész egy levél miatt történt, még a
harcztórre kaptam azt a levelet, magamnál
hordtam, nem hittem benne és mégis . . .
Gömöry százados agyonlőtte a feleségéi és ez
úgy hatott rám, nem tudom, miért, valami
lappangott bennem, az elégedetlenség, a félté
kenység, a gyanú, magam sem tudom. Az ember
az ilyesmit sohasem tudja megérteni, sem a
tűrését, Bem a türelmet, sem a nyugalmát,
sem az őrjöngését. Hát hogy van ez? Talán te
megtudnád fejteni, E s z t e r ? . . .
— Tovább, tovább!
— Már régen torkon kellett volna kapnom
Parlagim, de én szerettem a feleségemet, min
den érzésem és gondolatom, a bensőm,az agyam.
a csókom és férfias, törhetetlen hűségem az
övé voli. Ne nevess ki, én soha sem csaltam
meg a feleségemet! Vannak férjek, a kik ezt
nem értik meg, vannak asszonyok, a kik ezt el
sem h i s z i k . . . Aztán tegnap este ott találtam
azt az embert, összetörtem és kihajítottam az
ablakon . . .
— Rajtakaptad őket? — kérdezte őrült tü
relmi
<zter.
— Nem, de Parlaghy ott volt az én szobám
ban, a mikor én be akartam nvitni. A feleségem
meg a másik szobában volt. Sötétben . . .
— Sötétben? — ismételte gyönyörködve Esz
ter és lehunvta a szemét.

— Berohantam a másik szobába, az Író
asztalból kivettem a revolvert, visszasiettem az
ebédlőbe és agyonlőttem azt a bestiát.
— Sikoltott?
— Nem. Lezuhant, azonnal meghalt.
— Gyilkos, — rebegte Eszter.
— Az vagyok. Felszöktem Pestre és várom,
hogy üt elfogjanak.
!— Nem, nem, — sikoltotta Eszter, — nem
engedem! Sieretiek, imádlak, az enyém vagy,
drága Bíborom . . .
— Drága, kicsiny Esztikém!...
— Bibomokom, Bíboros herczegem,Bibóriám,
— súgta a színésznő ellágyult hangon.
Forró kigyúlt szájával rátapadt Bíborra.
Mint a ragadozó tépte magához a párját, a
benseje vad gyönyörben lángolt, hogy a gyűlölt
másik, a kit soha nem gyűlölt, meghalt, el
pusztult, talán ő miatta, ő érte tette Bibor,
csak nem akarja megmondani, máskép nem
jött volna vissza, miért leste volna a színház
e l ő t t ? . . . Mint a váratlan diadal, besugározta
lényét ez a gondolat, kitüzesítette a vonagló
testét, egyre szomjasabban csókolta a férfi két
drága szemét, megsebzett homlokát, barnára
égett arczát, lágy, kis bajuszát és mohón és
újra és szünetlenül forró, égető, tikkasztó aja
kát . . . Bibor belemerült a fellobbanó szere
lembe. Agyából kipemyedtek a fájó gondolatok,
szivéből a silány érzések, a régi Bibor, a kamasz
diák ült itt az autó ruganyos, puha ölén, meg
talált szerelmesével az oldalán... Még egyszer
élni, idetépni a multat, a jót, a vidámságot, a
visszatért húsz évet, gyorsan repülve, meg nem
állva, csak menni, vissza, vissza, ájultan, szá
guldva, régi titkokért, még egyszer, friss csó
kokért . . . Bátor karjával magához tépte az
asszonyt, most már ő kezdte forró csókjaival
elborítani az elomló, fehér nyakát, a gyorsan
lihegő, érett és tiszta mellét, száraz, perzselő
kezével gyönyörködve simította végig kifeszült
karját. Eszter mind halkabban, mind lágyab
ban nyögdicsélte az isteni éjszakában :
— Egyetlen Bíborom, bíboros herczegem,
édes biboriám.
— E-iztikéin, — suttogta Bibor s hajló dere
kát erősen átkarolta . . . Csókjaik fölzendülő
muzsikája beleveszett a nevető éjbe, testük ki
szikrázó lángjai kórülcsókolták a finom autót,
a bujkáló utakat, az ágaikkal kíváncsian le
gyező fákat,a szemérmes mindenséget. Már nem
tudták, hol vannak, hogy kerültek a reszkető
párna ölébe, már nem hallották újra felfakadt
nászúk líhegését, csak szemük boldogan kitá
gult fehére világított a puha kis fészekben,
mint csiszolt márványgolyócskák . . .
— Imádott Bíborom, gyilkos biboriám . . .
Aztán sokáig nem szóltak semmit. Az autó
vitte őket, egyszerre mind a ketten megérezték,
hogy a kocsi már nem imbolyog oly simán,
rázza őket, az éjszaka hűvösödni kezd, testük
laza elszállt, kiszikkadt belőlük. Bibor törte meg
a fáradt csendéi.
— így volt Esztikém. És most nem tudom,
mi lesz velem.
— Majd h o l n a p . . . Holnap újra találkozunk.
Együtt ebédelünk. Ha akarod, Budán, ha nem,
akkor a ligetbén, vagy talán legjobb volna
nálam. Majd bemutatlak az uramnak.
Bibor csodálkozva nézett rá.
— Az u r a d n a k ? . . . Hiszen Ziehanovszkv
kapitánynak már bemutattál.
— Ne sértegess, drágám, Ziehanovszky nem
az uram. Van nekem törvényes férjem, sőt, ha
akarod t u d n i . . .
Hisztériásán, görcsben tört fel kebléből a
keserű kaczagás. Bibor kissé hűvösen nézett rá.
— Eszti, talán valami bajod van?
— Nem, nem, semmi bajom, — nev
tovább Eszter, — hanem csak eszembe jutott
valami. Ha kíváncsi vagy . . .
— Hogyne, hogyne!
— Hát ha tudni akarod, én bigámiában

(Folytatás.)

élek. Mert nékem most egyszerre két tör
vényes uram van.
— Bigámiában, — szörnyülködött Bibor. —
Komolyan mondod ezt?
A legkomolyabban. Az első uram a mozgó
sításkor bevonult, hadnagy volt, mint te,
Szerbiába került, legutoljára két hónappal
a háború kitörése után írt, attól kezdve nyoma
veszett. Nemsokára megkaptam a hivatalos
értesítést, hogy hősi halált halt. Megsirattam,
nagyon derék, jóravaló ember volt, imádott
engem, nagyon a szívemre vettem, hogy így
kellett elvesznie.
— Ismertem? — kérdezte Bibor.
— Bizonyára. Hisz ő már akkor is küldöz
gette nékem a drága virágokat, a mikor te
éjszakánként az ablakom alatt kóvályogtál.
Dr. Smidt,
— Persze, persze, — bólintott Bibor és
kezdte a múlt ködéből kihámozni dr. Smidt
alakját.
— Na, és — unszolta Bibor.
— Meggyászoltam, megsirattam, aztán las
san beletörődtem, hogy hadi özvegy lett belő
lem. Egyszerre csak a Luxus - színház egyik
páholyában estről-estre megjelent egy sebe
sült főhadnagy. A karja volt átlőve, de a szíve
egészséges „volt. Megszeretett és megkérte a
kezemet. Ő a második férjem, Kelemen bank
hivatalnok.
— Tovább, tovább — biztatgatta izgatottan
Bibor.
— Hát eddig rendben volna a dolog. A máso
dik férjemet rokkantnak nyilvánították, ő
többet nem ment vissza a harctérre. Még nem
kötötték meg a bókét, a mikor egy olasz fogoly
táborból levelet kaptam. A levelet az első
férjem írta. Képzeld el, édes Bíborom, az első
uram nem esett el, hanem fogságba került.
Végighurczolták egész Szerbián, Albánián, ha
jóra tették a többi vándorló fogolylyal együtt
és aztán elszállásolták őket egy szicziliai vá
roskába. Onnan írt az uram, a szerencsétlen,
de száz levele közül csak egy jutott el hozzám.
Él, él, nem esett el, visszajön, a jogait köve
teli, — mondtam a második 'uramnak, a ki
értelmetlenül hallgatta ideges kitörésemet, nem
tudott igazat adni nékem, miért örülök a má
siknak, a mikor a másik helyét már ő elfoglalta.
De várj, várj, a történetnek még mindig nincs
vége. A többi fogolylyal együtt hazatért az én
uram is. És én kitörő örömömben elfeledtem
néki megmondani, hogy én már másodszor is
férjhez mentem. Három napig bujkáltam vele
lázban, boldogságban, imádtam az én föltá
madt halottamat, de végre is be kellett valla
nom, hogy én most vele megcsalom a férjemet.
— Hallatlan! Szegény Esztikém! — dör
mögte Bibor. — Téged ugyancsak megtiport
az élet.
— Az élet, ez a nagy vezérint rí kus, — mondta
tréfásan Eszter. És most már kissé vidámabban
folytatta bigámiájának történetét.
— Természetes, hogy két férjem végül is
egymásra akadt. Ölték egymást, verekedtek
egymással, ezerféle kellemetlenséggel rontották
egymás napjait, de egyik sem akart lemondani
rólam. Ha a délelőttöm Smidtté volt, az esté
met Kelemen követelte, ha az estém Smidtnek
jutott, éjjel már az ágyban, otthon találtam
Kelement. A színházban mind a kettő leselke
dett, rám, egyszer Smidt rántott revolvert,
máskor meg Kelemen akart meggyilkolni.
Végre is meguntam ezt a gyalázatos, őrlő ko
médiát és megismerkedtem Ziehanovszky ka
pitánynyal. Megszöktem a lakásomból, tíz
napig egyik sem akadt rám, de ez a tíz nap
mégis jó volt arra, hogy a két ember megbé
küljön a sorssal, megbéküljön egymással. A
mikor rájuk akadtam, barátságosan pezsgőz
tek egy kávéházban. Hála isten, most már
megindult a válópör, s mihelyt vége lesz, Zie
hanovszky kapitánynak nyújtom a kezemet.
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Hát csak jöjj el holnap! Holnap Kelemen a
soros. Majd, bemutat lak néki. Na, mit szólsz
ehhez, Bibor?
— Szörnyű, szörnyű, — rémüldözött Bíbor
és szívből sajnálta Kócsagi Esztert, a kinek
ugyancsak kijutott a háború eszeveszett szen
vedéseiből.
— Úgy örültem, a mikor megláttalak ma
este a színház előtt. Undorodom a Luxus-szín
háztól, boszant a gyakran megismétlődő tün
tetés, mert nálunk, az ördög tudja, miért h
erőszakolják a háborús darabokat. Láttad.
hogy a publikum nem enged magára oktro
jálni semmit! Jól teszi! Megláttalak, egyszerre
elfeledtem mindent, bigámiáí, szenvedést, tün
tetést, visszajött az én Bíborom, az én drága
bíboros herczegem.
- A gvilkos, - sóhajtotta bágyadtan Bíbor.
Lissan", lassan egészen elhúzódtak egymástól.
Az autót haza felé irányították. Most mar fa
radtan, nehézkesen vonszolta őket a motor.
Eszti kiszállt a kocsiból.
- Várlak holnap.de okvetlen. El ne feledd!
Csókot dobott Bibor felé. Bibor kihajolt a
kocsiból és a kapu előtt meglátta a boldogtalan
Ziehanovszky kapitányt.
XIV.
Hintó állt meg Arkayék lakása előtt. A ko
csis vén ember volt, érzéstelenül, egykedvűen
ült a bakon, alig érdekelte, mért vertek fel az
éjjel, még azt sem kérdezte, kiért jon es miért
kellett halálos vágtatásban a városba haj tania'
Generális Jóska motyogott ugyan vala
mit a füle körül, de a hang mintha csak messze
távolról ért volna az elmeszesedett dobhártyá
jáig, az öreg nem fogta fel és nem vette tudo
másul, hogy a gazdájával valami nagy sze
rencsétlenség történt.
Ez volt Parlaghy János öreg kocsisa, venosont, a ki már az apját is szolgálta.
Generális Jóska kibujt a hintóból, besietett
a házba. Ott már lázasan, türelmetlenül vártak.
— Itt volnánk, csókolom a kezét, — mondta
még mindig áradozó jókedvvel, a mikor meg
pillantotta Arkay Jolánt.
Parlaghy ingerülten intett a parasztnak,
hogy fogja már be a száját és ne fecsegjen anynvit össze-vissza,. Nehézkesen, lomhán tápász
kodott fel, a fogait össze-összecsikorgatta a
mikor izmai feszültében újabb es egobb faj
dalom sistergett rajta végig. Forgószél had
nagy támogatta a sebesültet, szánakozó, bar

Parlaghy fázósan, meg-megdideregve, süp
pedten ült a kocsiban. Gondolkodott, de nem
mert gondolkodni, korholni akarta önmagát,
de a váratlan sorsa fölött való kétségbeesése
megfojtotta bemre a korholó szót. Minek is
korholja magát ? . . . Csak úgy lanyhán, tétován

és kifejezéstelenül bugyborékoltak M i ™ «*

PEBSHtNG TÁBORNOK,
a nyugati fronton harczoló amerikai csapatok
parancsnoka.

Imént eltűni órák égő, ím gszégy. nilo es bolond
keservei, minek ölje magút velük, megtörten
tek, most mér nem változtatnál s e m m i n . . . .
Füléit, mintha sikoltó bangót hallott volna, de
ogak Generális Jóska otromba röhögése vegyült
bete a lovak száguldó dobogásába. A unom
kocsi enyhén gurult tova a városon, már künn
járlak a keménv, jói gondozott országúton,
köröskörül az éledő, feltámadó hajnal selymes
ragyogása sugárzón befelé, mint bársonyos,
gyengéd czirógatás, a mely oly végtelenül jól
esik a lüktető halántéknak . . . Parlaghy annyi
szor járt már erre, itt született, itt serdült
nagygyá, úgy unta már az agyonúnt tájakat
és most mégis bizsergető melegség ömlött rajta
végig, nincs idegenben, itthon vaii, nem kell
piszkos, roioga, sebesültektől agyonnyöszörgott
kórházban fetrengenie, gennyes betegek és el
torzult arczú halottak között, mint valamikor
régen . . . Eh, mi az ördögnek gondol erre! Majd
elmúlik ez is, mint a hogy sok minden elmúlt
már az életben, az Ő életében s a magyarok
keserves életében is . . .
(Folytatása következik^

fölényes és lenéző mosoly viiult ki az abrázatán, nem, ezt sehogy sem akarta megérteni,
hosv lehet az ember ennyire gyámoltalan, ha
mái más segítsége nincs s ba megtámadják,
rántsa ki a bicskáját és mártsa bele a támadó
jába. Ő bizonynyal így cselekedett volna.
J
A megzavart éj, a félbeszakadt alom, az
egész eset rendkívüli különössége meg ott lemüldözött az Arkay lányok sápadt arczan, a
mikor Parlaghy az idézőjével együtt elhagyta
a házat és beszállt a kocsijába. A mikor az
öreg kocsis észrevette a görbedten kifelé tipegő
Parlaghyt, egyik bütykös ujjával .megérintette
a kalapját, a fél szemével alig észrevehetően
odarebbent a gazdájára de aztán minden
figyelme a lovakra irányzodott, a melyek mar
nyugtalanul, idegesen kaparásztak a gyönyörű
hajnalban.
. .
,,.
Generális Jóska oda akart bújni a gazdája
mellé, de Parlaghy intett néki, Jóska vissza
hátrált , aztán felugrott a bakra a kocsis melle.
A hintó elrobogott.

KÉT GYEREK SÍRJÁNÁL.
A temetőben egy csöpp hant alatt
Két apró testvér, némán alszanak.
Zöld deszka sírjuk, kis kert az egész,
Bús violájuk a kék égre néz.
Mellette pul van, hol pihenni jó
És hallani, hogy riog a ngó.
8 az élet felé nézni szelíden,
Mely zakatol, mint néha a szivem.
Itt a halál is árvácska virág
És boldog béke völgye a világ.
Az élet álom, bús, rövid varázs,
És vic majális a iöltámadés.
h
*
Juhász Gyula.
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telepet, a mely hetenként egy, gyakran két
vaggon baromfit szállít Budapestnek és Bécs
nek, azonkívül, hogy ellátja a szerbiai tiszti
étkezőket. A gondosan, az állathigiéne minden
követelménye szerint vezetett baromfitenyésztő
és hizlaló pompás alkotás, melyért a mögöttes
ország is hálás lehet a szerbiai katonai főkorményz óságnak.
Szintén a topcsideri árnyak adtak helyet a
deszkagyárnak, a nagykiterjedésű fűrészmalomnak, mely az egyre növekedő építkezést szol
gálja.
Legtöbb, csaknem izgalomszámba menő ér
deklődésre tart igényt a cigarettagyár, melyet
tizenhárom hónappal ezelőtt egy szalma ka lap
gyár helyiségében állítottak fel, a hol a Szer
biából és Albániából hozott dohányból sodor
nak naponta egy millió, néha annál is több
czigarettát. (Július hónapban — vasárnapokon
nem dolgozván — huszonnyolczmillió elfüs
tölni való rudacskát készítettek.)
Természetes, hogy ezek az ipartelepek még
a helybelieknek munkát is adnak, mi által a
nehéz megélhet és ű nép, a megszállott Szerbia
otlhonmaradt lakossága kenyérhez jut.
A világháború legszebb fényben tündöklő képe
ez a sok telep, a mely a mi jellemünket teszi
széppé és jövőnket reményteljessé, mert két-

A z ' É P Ü L O CZUKORGYÁIt.

A CZIGARETTA-GYÁR EGY DOLGOZÓ-TEKME.

A BAKOMFIHIZLALÓ T E L E P EGYIK S Z 0 3 Á J A T O P C S I D E R B E N .

már a befejezéshez közeledik az a nagy ségtelen, hogy csak ezek az
KATONAI IPARTELEPEK BELGRÁDBAN. mellett
épülettömb, amely pár hónap múlva ontani megteremteni a megértést a alapítások fogják
szerbeknél

Mióta Szerbiát a magyar-osztrák katonai köz
igazgatás vezeti — a fellendülés olyan formáit
mutatja, a milyen forma a háborús időben iga
zán szokatlan. Szerbia gazdasági, ipari tekin
tetből a katonai megszállás harmadik esztende
jében olyan képet nyújt, a milyent alig képzel
het el ember.
A békeidőben épült gyárak legtöbbjéről csak
nzok az össze lövöldözött gyárkémények be
szélnek, a melyek nagy tégla halmazok, fű- és
laboda benőtte hepehupák közül nyújtóznak az
ég felé. Belgrád legtöbb gyára a Száva-parton,
a világhírűvé vált Czigányszigettel szemben ál
lott. A Czigányszigeten p élig a németek dolgoz
tak és a mi az Útjukban állott, azt azok elsö
pörték, így pusztult el Belgrád csukni m vala
mennyi gyára.
Katonai közigazgatásunk e tekintetben is
csodát művelt. A romhalmazból életet vaiázsolt elő s most olyan szépen fejlődött ipaia
lett e «holt» városrésznek, mely dicsőségére.
becsületére válik dicsőséges hadseregünk inmes felfogásának és különös életrevalóságaink.
A kaíemai seerveiő n ő bámulatos alkotásai e
virágzó üzemek.
A varos keleti részén épen maradt gyári in
tézményeket újra üzembe hozta, mihelyst vala
mennyire berendezkedett. A pompásan veze
tett^ vágóhíd, a szorgalmas szappangyár, kosár
fonó-telep, takarmány munkáló a "megszállás
első
nagyszerűen beválik s most, hogy
B fgyéb szükségletének is megfelelő
forrást teremtsen, a leglázasabb munkában van,
hogy - ezukorgyárat hozzon üzembe. A Száva

fogja a szép fehér koezkákat és a szép jegeczes
porezukrot.
Annak a közelében állították fel a baromfi-

s nagy
jótéteményei a háború által oly sokat szenvedett ország lakosságának.
Eexa Dezső.

GOZFÜL.ÉSZ-TELEP.

KATONAI ÜZEMEK BELGRÁDBAN.
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AZ ÁTOK MEG A TALYOG.
Elbeszélés.

Irta Oláh Gábor.

Kétszáz darab juhot vertek be a Csere alól
az öreg Matkó juhász kerítése aljáig. Egész felhő
tábor feküdte meg a vonuló csapat útját; Bacsó
bácsi,a vén bojtár, köpködött is eleget,a nélkül,
hogy szutyakos pipáját kivette volna a szájából.
— Negyvennyolczba verlek ilyen port a
muszkák, — vetette oda kis gazdájának, Matkó
Gergelynek, a ki száraz tengelyű talyigáján
kisórte a sereget. Gergely nem szokott beszélni,
csak ha iszik; most bánatosan józan volt,
nagy koporsófejű kesely lovának nézte a fülét,
s néha-néha oldalba suhintotta ostorával.
A juhokat Átok vezette, a bölcs szürke sza
már. Sok ezer fiatal birgét hazairányított már
ő a Csere aljáról. Nem mai gyermek volt ;
füle tövén őszbe csavarodott a feje. Matkó
uramék mindenre felhasználták: egyszer ko
lompos vezérnek, másszor hátas szamárnak,
néha bizony a talyigába is^ beragasztották a
Tályog mellé, segítőnek. Az Átok bölcs türelem
mel viselte sorsát; csak olyankor jött ki a
sodrából, mikor a vén kesely Tályog jobbjára
fogták be talyigahúzónak. Ki nem állhatta ezt
a esi pásszemű vén buta lovat. Méltóságát sér
tette, ha egy sorba állította vele a Gonelviselés,
a ki Matkó uram képében hergett-morgott kö
rülötte.
Most jó dolga volt : csapatot vezetett. Ez
legjobban belevágott a hivatásába. Pompás
kormányzó ösztönnel áldotta meg a természet ;
tudta, mikor kell pihenőt tartani, mikor lehet
itatni, mikor szabad tempót változtatni. Ha
nagyon pásztásan, szétszórva követte a nyáj :
megállott és megrázta kolompját ; a Csutka,
a kis lompos nyájőrző kutya, tudta már, hogy
ilyenkor baj van ; zárkózott csapatba csaholta
az elmaradókat, a fáradt kis bankákat. Átok
komolyan állt a középen, megvárta, míg rendbe
szedelőzködik a karaván ; a hepeziáskodó, ki
tanult kosokat jól oldalba rúgta, a jerké
ket a másik oldalba térítette, azután megin
dult. Debreczeni vásáron vett kolompja bána
tos egyhangúsággal dobolta a négylábú marsolók marsát.
öreg estébe hajolt az idő, mire megérkeztek
a Matkó gazda kapujáig.
Matkó Mihály, a kis pukkanca-embar, a kinek
egy a széle, egy a hossza, kii árt a sarkiga hátulsó
kaput. Elkezdett iszonyatosan kiabálni, acsar
kodni : <d3é, he hő, hó, ide térítsd, te, pásztoritsátok balra azt a nyájat, hé! Gergely, István,
ne szamukláljatok! Hé, a ki megáldotta az
anyátokat!»
A nyáj megijedt s elkezdett kavarogni. Hiába
ásított rájuk a nagyszájú kapu, hiába rázta
Átok szamár bemenőre a kolompját : a buta
kis bárányok vissza akartak szaladni. Tályog,
a vén kesely, megállt a talyigévals ott álltában
elaludt. Eélig a rúdon ült, félig az istrángra te
hénkédéit. Gergely, a hajtó, la pattant a deszkabakról, segített Bacsó bojtárnak beterelni a
nyájat.
A vezérürü egyszer vaktába beszaladt a
kapun, a többi bolond juh utána.
— Milyen marhák, — gondolta a szürke,
okos szamár, — ezek nem értenek a szóból,
csak majmolják az oktalan kosokat.
A parányi, alig pár hetes barikák vékony
hangon bégetve szaladtak az anyjok után, be
az udvarra. Egy perez alatt odabenn nyüzsgött
a tábor*
Csak a szamár, meg a talyigába fogott ló
maradt az utczán.
A szamár észrevette, hogy a esi pásszemű
kesely alszik. Gúnyosan,, megvetően nézte jódarabig. A nagyfejű állat, gondolta magában,
elfáradt; hogy nem sül ki a szeme, itt, álltá
ban aludni. Én a hortobágyi csárdától egy
szuszra szoktam bekoezogni a gazdám házáig,
pedig az, egy napi járó. Étlen, szomjan. Mégsefáj a fejem" Ez • telieszi magát, mint egy dob,
pihenőt tart minden tanyaszélen, mégis odavan.
Bongy népség ; nem adnék érte egy harapás
tengerikórót.
Hogy. megvetését még jobban kifejezze, hát
tal fordult a keselyre.
Azután a berena-tövébe állt, kicsit legelt a
surjánzó papsajtokból és elgondolkozott. Egy
szép feketébe hajló nyakú kancza-szamarat
látott a múlt héten, épen a Látókép előtt ;

SELYEMÜUBÓ GOMBOLYÍTÓK ROMÁNIÁBAN..

nagyon megtetszett neki. Olyan gyönyörű nyaka domb felé járok, hanem kikerülök a kettős
van, kedves arezocskája, szép vékony, formás halomnak.
A bojtárok hűmgettek, elgondolkoztak. Az
lába. Miért is nem szolgálhatnak minelaketten
egy gazdánál? Miért is kell kárhoztatnia lelkét istálló nyilt ajtaján kihallott a jószág luczerna,-••••!".«
ilyen holtbuta gebe mellett, mint ez a topron ropogtaiása.
Az ég tetejéről egy nagy fényes csillag bi
gyos Tályog? Szomorú az élet.
Oelabenn ezalatt válogatják a vásárra menő tót t le.
juhokat, mint a sor alá kerülő legények elejét. H Bacsó, a vén bojtár, egyei lökött magán, ki
Itt is vannak bélyegesek és bélyegtelenek. sem vette szájából a pipát, úgy bevszélt a pipa
Matkó gazda csak rámutat egy-egy kipéc/ézettre: szár mellől:
— Kinn hált unka Hortobágyon. Meleg nyárazí ni! Bacsó bojtár beleakasztja kampós
pásztorbótjál és magához rántja a mekegő közé pi éjszakán. Heten feküdtünk egyszóltéban,
tokjói vagy a gyenge jerkét. Egei verő hűhó, . juhászok. Egy hajíiásnyira meni tőlünk az
lárma kiséri ezt a dulakodó mulatságot. A kis országút Cs<'ge felé. Nagyon borult idő járt ;
Gönczöl is fenn van már az égen, mi korára az ember alig Iáiul t, az orrain gyéig. Nem alueltunk, Csak úgy darvadoztunk ott, szótalanul.
rendbe verőéinek.
Gergely, a, kisgazda, kapui nyit a ialvigának; Egyszer, úgy éjfél táján, arról Csege felől, nagy
fölveri Tályogot édesded álmából és benyöszö- hűhó, szekérzörgés, lánczcsörgós hallik. Egyre
rögnek az udvarra. A szamár szó nélkül be- közelebb, egyre közelebb. De hiába feszítem
sullárgott utánuk; csöndesen röhögött magá neki szememet a sötétségnek, nem látok semmit.
ban, mikor Gergely odasózott a Csámborgó Mikor úgy velünk egyirányba jutnak,azt mondja
valaki nagy, tiszta szóval: «Hó, megálljatok,
keselynek. Ügy kell a nyavalyásnak.
Mindakettőjüket bekötötték az istállóba. Friss eltört a tengely!» A lánczcsörgés megszűnik, a
zörgés megáll. De nem látni semmit. Akkor azt
szagú luezernát ölelt elébük a gazda:
mondja az a valaki: «Ott fekszik hét legény
— Egyetek, a fene egye ki belőletek.
egymás
mellett ; eredj szolgám, a túlsó szélső
A kesely elkezdte halámolni a szénát, mintha
soha életében jól nem lakott volna. Csámcsogott nek vedd ki a balszáracsontját, az jó lesz ten
szuszogott, köhögött, nyögött, hogy az Átok gelynek; egy évre hét napra visszahozzuk.*
Üm! Az irgalmas Jehováját, a túlsó szélső én
nak borzasztó volt hallani.
— A paraszt! Gondolta lenézőn. Elveszi vagyok. Botom a markomban ; gyere, ha ördög
fiadzott, ele leütlek. Várom, várom,nincs semmi.
undok pofázásával az ember étvágyát.
Őinaga finoman foghegyre vette a luczerna- Kis idő múlva újra lánczcsörgés, ostorpattog
szálakat, úgy abrakolt,mint egy művelt szamár ta tás, hűhó, szekérzörgés. Elmentek. A hideg
borzongatott egy kicsit, de nevettem : nem
hoz illő.
vették ki mégsem a balszárcsontomat. Jól aludt
Gyönyörű holdas éjszaka volt.
lam
rá. Reggel, fel akarok tápászkodni, hát
Matkó gazdáék, vacsora uián, juhászbunelára
heveredtek az udvaron, a lepihent juhnyáj barátom, a bal lábam csak összelottyan, nem
közepébe. Kívánatos nyitva tartani félszeméi birok felállni. Tapogatom : kivették belőle aaz embernek ilyen éjszakán, mert a rosszban csontot. Vitetem magamat javasasszonyhoz,
járók neszét veszik a kétszáz darab jószágnak kenetem-fenetem, nem ér az fake>vát sem.
s hamarosan elenielinienek belőle tiz-tizenkettőt. Odavoltam. Egy esztendő hét nap multán
Az éber Csutka kutya a kapu alá hasalt ; fél megint kifektettek a tetthelyre' ; várom a
füle untalanulaz utcza zaját neszelte. Arrafelé Sátán szekerét. Éjféltájt jönnek ám a Kondoros
már a mezőség pusztasága nyílik ; oíi uiem a felől; lánczcsörgés, ogtorpai togás, hűhó, szekér
zörgés. Megállnak. A szívem úgy dobogott,
tolvaj.
A juhászok a csillagos eget nézi ék. Öreg Matkó hogy hallottam. Váriam. De nem éreztem sem
Mihálynak eszébe jutott az a sok szép éjszaka, mit. Idő múlva elmerniek. Nem teiték vissza a
a mit oelakinn a Csereszélben vagy a Horto csontomat ! Csak úgy vaktába felakarok állani :
bágyon virrasztott át a nyáj mellett. Nyelve hát kifeszül a ballábam, de gyönyörűen. Olyat
megoldóelott és álmatag, duruzsoló hangon rúgtam vele, hogy az aziránt fekvő Businak
félrei'iigtam az állkapcsát. Azóta olyan kificzamesélt :
modott pofájú. Hanem, barátom, azóta hiszem,
— Október táján talyigáztam kifele a Cserére. hogy van ördög . . .
Az Apa fája -erdő alatt mentem. Olyan éjszaka
— Nagy sor, — mormogta Matkó ga/da,
volt, hogy harapni lehetett a sötétséget. A bngy
a
ki
hiti a rossz szellemekben; mert igyízben
az Akaszlófa-elombnál koezogunk a Tályoggaí:
hát csak meghűl bennem a vér, az akasztófa vörös disznó képében kisértette meg a sátán.
A fiatal Gergelyt már hitetlenebb bordában
rám ugatott. A kesely, még akkor virágjában
volt, megugrott, megbogárzott, majd felfordí szőtték:
— Álmodta azt-kend, János bácsi, mikor
totta a talyigámat. Van ott valaki, hé? kiál
tottam az akasztófára. Üjra rám ugatott. Hű, fenekére talált nézni a literesnek.
Bacsó bojtár nem szóh többet egy árva
a hajam minden szála égnek állott. Miatyánk
hangot
sem. A ki hiszi : üdvözül, a ki nem
tgy Isten, segíts! Közzévágtam a lónak, feleidő
alatt künn voltam. Azóta nem az Akasztófa- hiszi: üljön a hiszem farkára. Megvan.
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Az álom seregestül járatta már körülöttük
táborát. A nyári éjszakának különös, messziről
támadó hangjai elzsongították a pusztaság em
bereit. Hunyora nehezült a szemük pillája ;
egyet-egyet sóhajtottak és megadták magukat
a lebirhatatlannak. Odafenn a magasságban
szinte lángolt a Fias-tyúk bokorcsillaga.
A vén kesely is letette fáradt csontjait a zizegő
alomra. Zabálásig evett, azért igen rémeseket
álmodott; fetrengett jobbra, balra. A finom
szamár nem tudott tőle pihenni; átkozta az
istenbutája gebét s olykor-olykor jól fülön
harapta. A Tályog felnyikkant, kicsit sajgott a
harapás, de hamar álomba veszett és nyögött
tovább.
Odakinn csönd volt. Az idő egy perezre megállott. Csak az ülőn gunnyasztó kakas beszélt
álmában.
Egyszer valaki megmozdul az udvaron. Óva
tosan fölemeli fejét, körülvizslat. Mindenki
pihen. Ekkor fölül és vár. Nézi a csillagok
állását. Hallgatózik, mintha távoli neszre fülelne,
lassan fölemelkedik, föláll. Keresztüllép egy
testen, megy a kapu iránt. A juhok föl se
rezzennek lépése halk zajától. Hanem a lompos
kis kutya, a Csutka, felüti fejét; de már vak
kantani nem ér rá, két vasmarok belefojtja a
hangot. Zörrenés nélkül kilép a pusztaságba
nyíló utczára, a megfojtott kutyát belöki a
MOTOROS KIS VASÚT SZÁLLÍTJA BE AZ ŐRLÉSRE VÁRÓ GABONÁT A MALOMBA.
száraz árokba. Az ajtó behajol a háta mögött.
Kiáll az út közepére, gyufát gyújt és tűzkarikát
csóvál a levegőben. Nem messziről hasonló jel
felel rá.
Egy perez múlva lovas ember válik ki a
holdfény homályos ködéből. Lova patkója nem
dobog, posztóval van bevarrva. Előtte egy
mezítlábos óriás talpal: Sehonnai Nagy Gábor,
a Matkó Mihály harmadik szomszédja. Mikor
a kapuban álló emberhez ér, egy mukkot sem
szól, csak fölemeli kezét a lovasra : megállj.
Az megáll. Az óriás paraszt a jeladóval együtt
belép az udvarra, a hol kétszáz darab juhcsapat
közepén Matkó juhász alszik a fiával.
Amit azután művelnek, olyan, mint az álom ;
gyors, tüneményes és nyomtalan. Tizenkét jó
bárányt gúzsba szorítanak, a szájukba peczket
vernek és párosával felakasztják nyolezát a
nagy csontos lóra,négyet pedig az óriás Sehonnai
Nagy Gábor billent a nyakába. Kezet ráz az
árulóval, azzal usgyó! mint a buti boszorkányok,
úgy tűnnek el a nyúlási pusztaság irányában.
Az áruló fülel, vár. Egy perczig a kilincsen a
keze. Ha most ébred valamelyik Matkó: ő
kiáltja el a tolvajt. De a két juhász füle botját
sem emelinti se zajra, se bajra. A Csutka már
csöndes állat.
Az ember átlépked az aluvó juhokon, át az
aluvó embereken, leheveredik a maga helyére ;
AZ ŐRLŐGÉPEK A MALOMBAN.
bundájába takarózik és leteszi a csendest.
Hamarosan elalszik; ideje, mert közeleg a
HOGY KÉSZÜL AZ ÚJ LISZT. (Egy magyar gőzmalom belseje.)
hajnal
Hajnalperczenet táján a szürke szamár azt
álmodja, mintha rossz emberek szétszednék a uram, jobban sajnálom én ezt, mini a kelmed Gyötrelem volt egy levegőt szívnia a Tályoggal ;
kerítést, az ól falát és hajtanák a Matkó gazda tizenhét bárányát. Ejnye, Csutka, de meg addig-addig ránczigálta a kötőféket, hogy ki
gyönyörű juhait álnok utakon. Ijedtében föl szomorítottál.
oldódott a kötés ; méltóságosan kivonult az
ébred, szívdobogást érez s elkezd nyugtalanul
— Még jó, hogy a lovamat el nem kötötték udvar hátuljára. Megállt a berena mellett és
kiáltozni: «I—á, i—á, i—áá!»
az ólból, meg a szamaramat, — vigasztalja gondolkozott mozdulatlanul. Egy kis csibe fel
Gergely felmordul álmából:
magátJ Matkó gazda.
libbent a hátára s megülte, mint a fészket. Az
— Nyavalya törje ki ezt a vadszamarai,
Gergely megezirógatta a csöndes csacsit :
Átok nem haragudott érte. Ő csak a vén lovat
hogy iázik. Tán esőt érez.
— Ez az állat észrevett valamit, mert nagyon nem állhatta ki.
Azzal a másik fülére fordult és aludott nyikorgott hajnal felé. Figyelmeztetett. Kár,
Matkó gazda túladott a juhokon- Délre már
tovább.
I|P" hogy akkor nyeregbe nem kaptam. Sarkantyú hazajött
a fiával. Bacsó bojtár még odakinn
Eeggelre kelvén, Matkó gazda bevizslatja a jára hágtam volna a betyárnak.
maradt ; s mikor tiszta lett a levegő, besomnyájat ; majd sóbálványnyá válik, mikor észre
— Ünnep után kántáltok? — acsarkodott az fordált a Nyúlás-csárdába ; Sehonnai Nagy
veszi, hogy tizenkét czímeres báránya hiányzik. újra méregbe vesző juhász. Aló, hajtani ezt a
Gáborral megitták a tizenkét szép bárány
Egethasogató káromlással költi az aluvókat :
nviijai a mosdott helyre, míg el nem lopják áldomását. Feleára a vén bojtár markátütötte.
— Keljetek fel, hé,a ki istenelte a szemeteket, a'felel.
Búcsúzóra kezet rázta k :
megloplak bennünket megint!
Bacsó kaput .'nyitott és ne kiterelte a pihent
— Becsületes ember segíti a másikat.' így
Bacsó bojtár talpra perdül, szemére gyűri sereget a nyúlási vásártérnek. Matkó meg a fia
szokták
ezt a mai világban.
zsíros kalapját, a kampós bot pereg a kezében, búsan bandukolt utána.
Gergely, a fiatal gazda, másnap reggel be
nekimenne most az édes a pjának:
A szamár otthon maradt a lóval.
fogta a óvat, meg a szamarat a nyikorgó
— Csutka,ne! Kis kutya, ne! Te is elaludtál?
A vén kesely nem akart fölkelni ; nagyokat talyigába, hogy megy vissza a Cserére. A mint
Hova tűnt az én szóigám? Nézzed már, nézzed, nyögött és hengergőzött. Elrontotta tegnap este
a kapun kikanyarodik, az arisztokrata érzelmű
valami bitang elherdálta az én kutyámat is.
a gyomrát. A feje zúgott rettenetesen.
szamár csak megbicsakolja magát, fart vet a
Keresik a nyomot: odakinn megtalálják.
Átok, a finom szamár, undorodássa 1 nézte.
hámfának s megáll. A kóhikás kesely, a kinek
Kerékvágás, mezitlábnyom, lópata-hely. Merre
— A paraszt. Dögig falja magát, azután fel nyűg és kárhozat \olt már az élet, igazodik
mehettek a zsiványok? A böszörményi úton fúvódik, mint a pukkancs-bóka. Semmi haszna,
hozzá szívesen: ő is pontot tesz az útja vé
belevész a keréknyom az ezer szekér vágásba. csak a szénát, zabot fogyasztja.
gére. A kis gazda csak vár, mikor indul neki
Gergely rábukkan a megfojtott kis kutyára :
A szamár észrevette, hogy valami baj van. a két lőkös állat. De Átok nem indít, Táljog
— Itt a kend szolgája, Bacsó!
A gazda kiabált. Azt gondolta :a vén keselylyel pedig leül a rúdra. Az ostor el kezd munkál
A vén bojtár ölbe veszi az állat tetemét, nézi
nincs megelégedve. Nem is fogták talyigába,
nézegeti szomorúan, megsimogatja gubanezos pedig elmentek a bégető juhok. Még jobban kodni, csihé, puhé, gyűhé! Hanem a felemás
pár csak áll, lábaleragadva.
szőrét és a porba ereszti:
lenézte a csontos csípőjű nagyfejűt s eltökélte
Az öreg Matkó, a ki a kaput akarta betenni,
— Ez már nem kél fel többet. Hej, gazd- magában : soha többé nem húz vele talyigát.
látja a gyalázatot: fia elakadt a száraz földön,
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állatok proletár sorsát görayedezte, mióta, rúd
mellé fogták a csikói sorból. Soha nem volt egy
pihenő napja, egy csendes vasárnapja ; mindig
gyihő, mindig hajrá. Egyidőben homokot ten
gelyezett a Kincses-hegyről a városba ; máskor
hátaslova volt a gazdának; azután lejhordó
talyigába fogták, óriási utakat kellett begyalo
golnia ; közben ekét húzott, mikor a tengeri
földet szántották ; keringőmalornban is taposta
a földet sokáig. Mindenre jó volt, minden kiteli
Ix-lőle. Ügy szeretett volna néha kiszabadulni
a zöld mezőre,a hol úri lovak.fulollak versenyt
a széllel; olyan jól esett volna meghengergőzni
a nyári meleg homokban, vagy begázolni a
Tóczóba, mikor magas volt a vízállás. A lelke
fájt, mikor mások vidámsága, boldogsága kaOZ&gta szembe az ő szakadal lan robotját. Hal

soha mm nyerítheti már ki magái a jószagú

ÖNMŰKÖDŐ SZITÁK.

A KÉSZ LISZT ZSÁKOKBAN.

HOGY KÉSZÜL AZ ÚJ LISZT. (Egy magyar gőzmalom belseje.)
üres talyigával, két igással. Zörgős mellében
megáll a lehellet, süvege alá szökken a vére s
elkezd kiabálni:
— A fejét, t e ! A vékonyát, t e ! Ne sajnáld!
Még csúffá tesz ez a három jószág.
Harmadiknak busmafejű fiát értette.
Gergely megharagszik, boldogabb végét for
dítja az ostornak, úgy biztatja a csökönyös
szamarat, meg a lusta gebét. De azok csak nem
értenek a szép szóbóL
— Nem megyek evvel a vén piszkossal egy
tapodtat sem tovább, ha agyonvernek sem, —
füstölgött magában a szürke szamár. — A gaz
dámnak vagy van esze, vagy nincs esze ; ha
van, belátja, hogy nem birom a rangomon alól
eső társaságot. Eh, te buta pofa, be nagyon
utállak.
Hullott, kopogott már a pásztorbot tompa
ütése is, mint a jégeső ; a Tályog sírt fájdalmá
ban, de a megátalkodott szamár miatt nem birt
indítani. Az Átok lekonyílotta nagy fülét s
úgy állotta piszszenés nélkül a fejére hulló
zuhatagot.
Mit volt mit tenni, a keselyt kifogták a hám
ból, hátha magában húz a bolond szamár.
Az Átok ajka finom és gúnyos mosolyra
vonult, mikor elérte czélját. S?ó nélkül mc gindul
és csöndes koezogóban viszi talyigáját, talyigáján kis gazdáját a Csereszélbe.
A vén kesely beteg bambasággal bámult
utána. «
Matkó gazda bevezette s végigmustrálta :

— Hát ezt mire vettem? Mire tartom, ha
még talyigába sem jó? Hogy az ág rogygyon
erre a táltos csikóra . . .
Jól megrakta az öreg négylábút, hogy csak
úgy zörgött a csontja. Azután bekötötte a
jászolhoz, rávágta az ajtót, felé se nézett egész
nap.
Szegény Tályog tizenhat éve szolgálja máigazdáját ; nagyon zokon esett neki ez a szívtelenség. Hiszen igaz, hogy nem birja már a
nagy utat, a lélekzete hamar eláll, fulladoz ;
inai bizony megrokkantak, a szeme sem a régi
már ; balfülére is nagyot hall egy kicsit. De
azért nem lett volna szabad Matkó gazdának
így beteggé verni; hiszen híven szolgálta, ereje
fogytáig, inaszakadtáig. öreg lónak fáj már az
élet ; nyugalomba kellene küldeni valahogy.
Hej, sok bádog tejet hazazötyögtetett a Cseré
ről, a Hortobágyszélről! Hány patkót elrúgott
azóta! Milyen rosszul esik most ez a pogányság ;
ezelőtt nem verte, nagyon is megbecsülte a
gazda. Mióta ez a hittyes, agglegénynek maradt
szamár behízelegte magát a kegyelmébe, azóta
a Tályog jó napjának vége. Hej, be szomorú
ez az élet 1
öreg könnycseppek görögtek végig csontos
arczán.
*•
Lefeküdt a puszta földre, mert még aljat sem
vetett alá a kis hörcsög-ember. Kiálló csontját
törte a kemény, ágy, sajgott minden porczikája ;
de olyan fáradtság le pte meg, hogy nem volt lelke
feláUani. Csak pihenni, pihenni. Az öreg kesely az

mezőkön? Hát soha össze nem dughatja nyakal
valamelyik kedvts ismeretlmnel, mikor úgy
bizsereg a vére? Hogy áhítozta a drága zabot,
s mindig csak luczema, vagy korpás tengeri volt
a mindennapi kenyere. Pedig Ő nem lázongott,
soha föl nem emelte lábát ura ellen, mint más,
szocziálista-érzelmű loyak szokták; még sincs
hűségének semmi jutalma. Eh, jobb volnajmár
nem lenni. Ez a rongy élet így kibírhat a t la íi.
Fájdalmasan nyöszörgött az öreg ló.
Eszébe jutott fiatalsága, fiatalságának egy
ábrándja : mikor valami nagy úr meg akarta
venni kis- fia számára hátas paripának. Milyen
közel állott akkor a boldogsághoz! Ezt, is el
ütötte kezéről a véletlen : nem volt a szőre
fekete, hanem csak olyan pej. Neki soha nem
sikerült semmi az életben. Mire vár még? így,
levénülten, letörve, lezüllve? Hogy egyszer ki
dőljön a hámból és ott verjék agyon az árok
parton? Inkább szakadjon vége életének még
ma. Ha felkel a n a p : jön a henczegő szamár,
csúfolja, rugdossa, meggyalázza ; s még csak
bosszút sem állhat rajta, mert a nagyfülfisokkal
erőse bb, mint ő. Fázott és irtózott ettől az undok
szolgatársától.
Reménytelenül csüggesztette le csontos fejét.
Rossz volt a szájaíze, nyála csorgott, a gyomra
ki akart szakadni; felfúvódott. Érezte, hogy
baj van. Ha így marad holnapra is : patkós
csizmák rugdossák, ostorszíjj vágja az arczát
véresre. Meg kell dögleni. Mentől hamarabb,
annál jobb. Fájdalmas nyihogással bocsátotta el
utolsó átkát a világra.
Azután elkezdett vergődni. Jobbra vetette
magát, balra vetette magát. A kötőfék szára
lassan rácsavarodott nyakára, fojtogatta. Nem
igyekezett belőle kibontakozni, hanem még job
ban be le vergődött. A feje fennakadt a kötélen,
teste pedig egész súlyával húzta lefelé. Elhomá
lyosult előtte az istálló, véres ködbe borult
minden ; az agya lüktetett, mintha szét akarná
vetni a vér ; szakadozva hörgött föl rossz mellé
ből a lélekzet, egyre távolabb, egyre messzebb
maradt mögötte minden : a gazda, a talyiga, a
gonosz szamár, a kolompos juhok, az élet.
Sokáig kínlódott, sokáig hörgött még. Azután
lassan elcsendesedett; megkínozott párája át
repült a lovak paradicsomába.
Megfojtotta magát.
Matkó gazda csak másnap vette észre, hogy
nem szuszog a Tályog. Elkáromkodta keserű
ségét, egyet rúgott az öreg jószágon és ennyit
mondott neki búcsúztatóul:
— Ett volna meg a fene régen.
,r
Mikor a szürke szamár hazajött fordulóra a
Csereszélből, Matkó juhász odaszólt a fiának:
— Kötözd fel ezt a dögöt a talyigára, vidd
ki a sintérházba, hadd nyúzzák le róla a bőrt.
A zsidó majd ád érte valamit.
Gergely nekifohászkodott és tervigaszélre lánczolta a kimeredt néhai kiselyt. Négy Bovóny
lába az égre kapált.
Az Átok csak nézi, csak nézi a dolgot. Mi leli
ezt a bolondos kenés gebét ? Tempózik? Vagy
kiadta a páráját?
De jól jártak mindaketten, ha megdöglött.
Soha ki nem állhatta. Még a szagát sem szerette.
Undok, paraszt egy állat volt teljes életében.
Egyebet sem tudott, csak falni, falni, halámolni.
Hanem azt a gyalázatot semmi eső le nem
moshatta róla, hogy neki kellett kiczipelni néhai
társát a sintértelepre.
Egy napig beteg volt utána az undorodástói.
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Nevettek ezen a kissé merész túlzáson és el
határozták, hogy harmadnap a Pay do Döme
csúcsai a rándulnak ki.
Valóban Magda még sohasem érzett ennyi erőt
magában. Meglepő szenvrdélylyel adta magái
újia a tenniszezesie. Mintha ujja fiatal lánnyá
változott volna és aicza is fiatalos gömbölydedséget öltött magára. Pedig Montmaurné meg
érkezése igazában osak egy valakit érinthetett
kellemetlenül: őt. Fülöp anyját ugyanis biztos
ösztöne rávezette fiának ébredező szerelmére,
melytől nagyon megijedt, mert féltette életük
nyugodtságát. Érezte, hogy szigorúan nevelt fia
lassanként kisiklik vezetése alól, mióta kettejük
közé valami rejtély tolakodik. Montmaurné
annál jobban elszomorodott, hogy lassanként
elveszíti lába alól a talajt, melyen eddig joggal
és biztosan uralkodott, mentül inkább meg
győződhetett arról, hogy Mirbelnének semmiféle
szándékos része nincsen ebben a változásban.
Mert attól a naptól kezdve, midőn rájött fia
viselkedése változásának okára, állandóan szem
mel tartotta Magdát, de nem tudott benne
semmiféle kaczérkodást sem felfedezni, nyomát
sem láthatta annak, hogy Magda Fülöppel szem
ben kihívóan viselkednék.
Első ízben történt, hogy ez az erős elhatározású asszony megijedt és nyugtalankodni kez
dett azoknak a terveinek sorsa felől, melyeket
JYhcrvi/y Márton (60 évet jubilál), Reiter József ültük, Roth Samu, Schuster János, Kisfalusy Károly,
Fülöp jövőjéről alkotott magának. Meggyűlölte
•J( s/trabs/ky Antal (50 évet jubilálnak.)
(Jubileumukat augusztus 17-én ünneplik a Franklin-Társulat igazgutósága és nyomdai személyzete.) Magdát, mert bizonytalannak kellett magát
éreznie Fülöp előtt, mióta rájött, hogy ez a
szereltül fiát bilincseiből felszabadította.
nét még jobban megnyugtassák, tréfásan ki
Montmaurné ezért szerfelett meghökkent,
osztották maguk között a szerepeket, hogy midőn Dananséknál Miibelnével találkozott,
Montmamnét ki és hogyan szórakoztassa, ho mert semmiképen sem számított erre a meg
Franczia regény n tSzerélem az én bünörm szerzőjétől.
gyan kösse le, miközben a többiek a víg és jó lepetésre. Ellenkezőleg azt remélte, hogy majd
kedvű de Nérans kisasszonnyal és Magdával Christiane de Nérans leköti Fülöp figyelmét és
(Folytatás.)
fognak szórakozni.
ellensúlyozza Magdának átkos befolyását. Meg
Két qap múlva csakugyan megtörtént a hurDanausné egyedül ment az érkezők elébe a lepetése tehát igen nagy volt és az első pillana
czolkodás. Az urak is nagyon el voltak ragad
tatva, mert a kis változatosság némi szórako clermonti pályaudvarra. Magda pedig, midőn tokban nem tudott annyira uralkodni magán,
zással szolgált nekik. Danans pedig nem is sej később meghallotta szobájában, hogy a fogat hogy elrejtse ellenséges érzületét. Fülöp pedig
tette a költözködés igazi okát, s házi úri köteles az oszlopcsarnok előtt megáll, lesietett az ér a szerelmes féifi finom érzésével azonnal észre
ségeinek nagyszerűen tett eleget. Minden reggel kezők elé. Montmaurné hidegen fogadta, de vette, sőt lelkére vette a fogadtatás kellemetlen
kilencz órakor Magda hol ezzel, hol azzal be Fülöp nem tudta elrejetni előtte izgatottságát : voltát. Mivel félt, hogy Magda észreveszi
— Még mindig sápadt, asszonyom, talán a anyjának ellenséges viselkedését, sőt még tán,
kocsizott a forrásokhoz. Megérkezve a parkba,
meg is sértődik, elhatározta, hogy szóvá teszi
szétváltak útjaik és csak tizenegy óra tájban gyógykezelés fárasztja?
—, Sőt ellenkezőleg, pompásan érzem maga a dolgot anyja előtt. Még megérkezésük esté
találkoztak a sétányon, a hol még rendszerint
egy kis zenét hallgattak. Déltájban érkeztek mat, de én olyan természetű vagyok, hogy vas jén, midőn szobájába kisérte anyját, egyene
haza Fontanába, a hol mindjárt a reggelihez egészségem látszólagos gyengélkedés mögött rej sen rátért a tárgyra, még pedig oly határozott
telepedtek a hatalmas ebédlőben, melynek ab tezkedik. Ezek a rovati fonások bámulatosak, sággal, hogv Montmamnné valósággal elhűlt
hát még micsoda öröm a fürdő . . .
tőle.
lakai a kertre nyíltak.
De
egyszerre
a
torkán
akadt
a
szó,
valami
A kastély egy kis íensíkon épüli, a melyiől
— Kedves anyám, nagyon kérném, hogy ne
lestői facsopoitok nyúltak le a domb oldalán furcsa szégyenkezés jött rá és nem merte el öltsön oly haragos arezot magára, ha a társal
a Eoyatba vezető útig. A birtokon keresztül mondani azokat az érzéseket, amelyeket neki gásban Mirbelnéhez is ke 11 < gy-e gy szót intéznie.
egy csinos, zuhatagos patak folyt át. Szobájá ez a fürdő okozott. Mert hiszen testének mezte
— Tehát rendre utasítasz?
nak ablakából Magdának szeme valóságos lomb- lenségéről kellett volna beszélnie, ha ezt a teste
— Eszem ágában sincsen. Csak e-gy szerény
óczeán fölött siklott el a látóhatárig, melyen körül bugyborékoló és pezsgő vizet emlegeti, tanácsot adok.
A limagnei óriási sík apró községeinek vöröslő mely rózsaszínűre csipkedte finom bőrét és
— Mióta szoktak a fiúk anyjuknak tanácsot
villogó szénsavgyöngyökkel hinti mindig tele,
tetői rajzolódtak le.
osztogatni?
Magda nagyon elgyönyörködött e gyönyörű mint a pezsgő a beléje ejtett szőlőszemet.
— Istenem, hisz én csak egy egyszerű dolgot
Hirtelen így folytatta h á t : oly nagyszerű és
látványban, majdnem minden nap az étkezés
kérek
öntől, melyet könnyen teljesíthet.
erősítő
kúra,
hogy
akár
hegyeket
is
ki
tudnék
után felment szobájába, hogy ott pihenje ki
— Ez az asszony egészen kiforgatod már
magát. Pongyolájába burkolva egy kerevetre már mozdítani helyükből.
heveredett az'erkélyen és jóleső bágyadtságban
álmodozott a végtelen és nyugodt tájékba me
rülve. Talán még sohasem érezte magát ennyire
boldognak. Semmiféle emberi zaj nem ért el
hozzá, csak a madarak énekét és a patak csobo
gását hallotta, mintha valami mesebéli kastély
ban lakott volna. Órák hosszat el tudott így
heverészni és mint rendesen, most is csak a saját
maga életén tépelődött és rendszerint arra a
megoldásra jutott, hogy élete legfontosabb ese
ményeit csak a véletlennek köszönhette. —
E furcsa álmodozások között megsejt hetet lm
és kimondhatatlan változások eljövetelét kí
vánta meg, de ezek a változások és meg n< na
értett vágyak aligha irányultak már szelle mi
élvezetekre.
Egy reggel Danasné bejelentette, hogy Montmaurué, Fülöp, de Nérans asszony és ennek fia
tal leánya, Christiane fognak aznap megérkezni.
Ez a hír meglehetősen veeyes érzelmeket váltott
ki a társaságból,-úgy hogy Danansné egy pilla
natra^ félre is óífcétte a helyzetet. E'ért men
tegetődzni kezdett, hogy ezeket a vendégeit
már régebben hítta meg és hogy bajos lett volna
meghívásukat mostan visszavonni. A kedves
Marie-Anneriuk iitentep.tődzésére mindnyájan
elmosolyodtak és megnyugtatni törekedtek őt.
hogy csakis Montmaurné megérkezésétől bök
kentek meg egy kicsit. De aztán, hogy DanansAZ ANGOLOK ÚJ GYORS. TANKJA.
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téged, mert az előtt nem merté! ve>lna velem
így beszélni.
— Édes anyám, ez az asszony barátnőm,
nem engedhetem meg, hogy sértően bánjon
vele.
— Sértegetésnek tartod, ha egy tisztességes
asszony egy . . .
— Anyám.
— Hát te vagy az egyedüli, a ki nem tud
róla semmit? Pedig Mirbelné eleget beszéltet
magáról, van neki elég . . .
— Hallgasson anyám, hallgasson!
Fülöp halálosan elsáppadt, úgy hogy anyjá
nak torkán akadt a szó. Egy pillanatnyi csönd
után indulatosan járkált fel s alá a szobában
és haragtól reszkető hangon kezelett beszélni :
— Mirbelné tisztességes asszony, enől kezeskedhetem és ez elég lehet önnek. Miért akarja
őt vádolni, hogy én szeretem?... Meit Be
vallom, annyira szeretem, hogy neki tudnám
szentelni életemet . . . Drága teremtés, nem
hiszem, hogy kételkednék efelől. Tudja meg,
hogy sohasem beszéltem neki elragadtatásom
ról és szenvedéseimről, mert jól tudtam, hogy
visszautasítaná szerelmemet. S ha ön kedves
anyám nem érez magában annyi erőt, hogy
legalább közömbösen viselkedjék Mirbelnével
szemben, — jegyezze meg, hogy többet nem
kívánok, csak közömbösséget — örökre el
fog engem veszíteni!
— Nevetséges fenyegetődzés! Mit kezdenél
nélkülem?
— Atyai örökségemből is megtudok élni és
folytathatom művészeti tanulmányaimat. De
mindenképen szabad ura akarok lenni csele
kedeteimnek!
— Elég volt fiam!
E szavakkal Montmaurné egy ellenmondást
nem tűrő mozdulattal kiutasította fiát a szobá
ból. Nem akarta ugyanis tovább folytatni a
szóváltást, nehogy valami helyrehozhatatlan
összeütközés támadjon belőle, melynek követ
keztében vagy meg kellene alázkodnia, vagy
örökre elveszíteni a fiát.
Fülöp büszkén menekült a szobából, mert jól
megállotta az első próbát és ez az első össze
ütközés mégis eléggé békésen játszódott le.
Egy kissé büszke is volt, hogy fiúi szeretetét
és engedelmességét bátran feláldozta szerelme
oltárán.
Másnap Montmaurné gyengélkedését adván
okul, nem jött le szobájából. Fülöp tudta, hogy
ha engedni találna, akkor minden elveszett.
Ezért nem látogatta meg anyját, a ki érezni
kezdte, hogy nem tudja megtömi fiát. Sőt végül
majd neki* kell engednie. Ugyanis szerfelett
fösvény volt, úgy hogy nagyon rosszul esett
volna,"ha gyámságáról el kellett volna fiával
számolnia és aztán egy bizonyos határig még
mindig ura volt a helyzetnek, míg az ő kezében
maradt a pénz. Egész napon át egyedül ma-
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radva ráér bőségesen megfontolni, hogy ennek
a szerelemnek nemcsak rossz, hanem talán jó
oldalai is lehetnek. Mirbelné gazdag, megbecsült
férjes asszony létére, a kit társaságbeli helyzete
nagy körültekintésre kényszerített
kinek
választékos és finom személyiségét ő maga is
jól ismerte, bizonyára visszafogja tartani Fülö
pöt attól, hogy könnyelműségeket kövessen el.
Rájött, hogy meggondolatlan féltékenységé
ben hibát követett el, mert most már tisztán
látta, hogy fia jobban nem is választhatott
volna. Elhatározta tehát, hogy szemet huny a
dolog előtt. Este magához kérette Fülöpöt, a
ki eléggé aggodalmaskodva jelent meg nála,
mert nem is sejtette, hogy anyja mire határozta
el magát. Habár föllázadt anyja ellen, nem volt
függetlenségre törekvő természet, a ki minden
áron a maga lábán szeretett volna állni, sőt
nagyon rosszul esett volna neki, ha anyjával
szakítania kellett volna. Egész napon át folytono
san szemrehányást érzett magában, hogy fel
lázadt anyja ellen, de mégis erősen elhatározta,
hogy nem fog engedni a maga igazából.
A kimagyarázkódás az anya és fia között
nem tartott sokáig.
— Fülöp, te kegyetlenül megsértettél teg
nap. ..
— Anyám, nincs joga, hogy egy kifogástalan
asszonyt megvádoljon. Ez az igazságtalanság
annyira fellázított, hogy túllőttem a czélon

Beismerem, megfeledkeztem arról, hogy kivel
beszélek és mivel tartozom önnek; bocsásson
meg kérem.
— Megbocsátok. A keresztény könyörületes
ség előírja az én kötelességemet, melytől nem
hagyom magamat eltéríteni. De ha te szereted
Mirbelnét és annyira tiszteled, mint a mennyire
mondod, akkor ne törekedj a házasságtörés
fertőjébe fullasztani lelkét . . . Fülöp igérd meg,
hogy nem fogsz erre vetemedni.
— Anyám . . .
— Nem gyermekem, soha többé ne beszélj
nekem erről a bűnös szerelemről. Ha szereted
is azt az asszonyt, tiszta legyen a szerelmed és
ne próbáld arra csábítani, hogy megfeledkez
zék az Isten és a világ iránt való kötelességé
ről. Isten segedelmével arra kell törekedned,
hogy szerelmed barátsággá váljék. Kedves
Fülöpöm láthatod, hogy megbocsátottam ne
ked eltévelyedésedet velem szemben, a melybe
bűnös szerelmed sodor. Könyörögni fogok az
Úristenhez, hogy adjon erőt Magdának, ne
hogy a te bűnös vágyaidnak áldozatul essék.
Fülöp nagylelkűen elfogadta ezt a befejezést
és örült, hogy megszabadult lelkiismereti furdalásaitól, melyeket anyjával szemben való heveskedése miatt érzett. Különben is hozzászo
kott anyjának inkább jezsuitáskodó, mint vallá
sos kijelentéseihez, de mégis majdnem elmosolyo
dott anyja tanácsainak naivitásán, a melylyel
tulajdonképen csak ki akarta fürkészni őt.
(Folytatása következik.)

IKODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Koszorú. Ambrus Balázs nem új és ismeretlen
ember olvasóink előtt, a kik nem egy szép ver
sét olvasták lapunkban az utóbbi öt-hat év óta.
S a kik olvasták verseit, bizonyára emlékeznek
is rájuk, mert megvan bennük az a tulajdonság,
a mely a legjobban szokta emlékezetünkbe vésni
valamely költői verseit: van saját, önálló, senki
máséval' össze nem téveszthető hangjuk, a nie-lyről
rájuk lehet ismerni, a mely elválasztja őket min
den más költő verseitől s az egész világtól. Azt
hisszük, ez az egyéni hang az, a melynek meg
léte vagy meg nem léte' eldönti, költő-e' valaki,
mert ezeiu látszik meg, van-e személyes kapcso
lata mondanivalóival. Aki csak kigondolt, agya
feszítésével elképzelt dolgokat énekel, annak ez
megérzik a hangján, a mely szintén csinált, mes
terkélt és iu in cseng fém módjára, inkább zörög,
minta papiros,a kinek pedig volna mondanivalója,
de nincs kifej' ző ereje, az mint a kifejezési formá
kat, a hangot is készen veszi valahonnan, a tradiczióból, más költőtől, valami közkeletű sablon
ból. A költőnek megérzik a hangján, önmagát, a
saját lelkét dalolja-e s mint a hogy jófülü ember
megérzi a hazugnak a hangján, hogy hazudik,
így érezni meg a költő hangján is: belsejéből,
organikusan, tehát költőileg igazul jön-e belőle
a dal. Ambrus Balázs azonnal, már első Olvasása
kor meggyőz arról, hogy igazat énekel. Hangja
puha, olvadó, mekg és benfőséggel teli, erősen
érzelmes, — az a hang, a melyet sajétkópen li-
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rainak szoktak mondani. Könnyen kap szenti
mentális rezgÓ3t is, a mi aztán kelleténél is job
ban ellágyítja. A lelki állapot, a melyből ez a
hang fakad, a minden benyomásra fogékony ér
zékenység s az ebből fakadó lágy melancholia.
A költő kiteszi az élet levegőjére lelkét, mint
valami aneroid érzékeny hártyalemezét 8 ez a
hártya aztán hamar rs élénken reagál a légnyo
más minden változására. Szemléleti képeket bőven
fogad magába s valamennyit saját lelki állapo
tához hangolja, — ezekben a képekben néha,
nem is ritkán, annyi gyöngédség, annyi átérzett
bensőség van, hogy jórészt ezekben kell látnunk
verseinek legnagyobb költői értékét. Ha ezekből
a képekből konstruáljuk meg B külső világot, a
mint a költőben tükröződik, akkor észreveszszük,
hogy ez is a költő h a n g ü a t a inkább, mint a
reális valóság, előtte minden valami lágy szövésű
érzelmi fátyollal van beborítva. A természetből
csaknem kizárólag a gyöngéd, idilli képeket fogja
fel magába. Melancholia ja inkább az élet apró
tűszúrásaiból táplálkozik, mint nz élet nagy,
egyetemes fájdalmából, — a tfiszúrás pedig fáj
dalmas, kinzó is lehet, de nem hatol nagyon mélyre.
E Í a melancholia sokszor tulajdonképen rejtett
gyönyörködés, — a költő fölvesz magába az
életből annyit, a mennyit csak fel bir lelkileg
magában oldani s ez a telítettség, — bár melancholiával van is telítve — mindig valami gyö
nyörködő izgalmat és ebből fakadó kielégülést
idéz fel benne. Az erő eleme csaknem teljesen
hiányzik belőle, innen van, hogy a nyelve néha
feszültség nélkül, bágyadtan hangzik s a verse
gyakran lazán van összefogva, csak egy érintés
és szétbomlik elemeire, nincs organikusan kifej
lesztett architektúrája. De ez a sóvárgó, lankadt
lágyság, ezt a versek, meggyőzőn bizonyítják,
valóban a költő lelkének legbensőbe lényege, —
egy különálló, belsőleg igazolt psychologiai tipust
alakít költői formába s Ambrus Balázs lírája már
csak ezért ia figyelemreméltó jelenség.

iratait s ehhez az anyaghoz Görgey István írt
magyarázatokat, ő adja az életrajzi fonalat a
különböző életkorokban és helyzetekben kelt
dokumentumokhoz. Két alak profilja áll elénk
ebből a könyvből. Az egyik a tábornok, « ki
száműzetésben, anyagilag is nyomott helyzetben,
a kevély férfi önuralmával, panasz nélkül tűri
sorsát és bizza a róla kimondott kortársi Ítélet
revízióját az utókorra, a másik pedig az öcscse,
Görgey István, a ki el van telve lelke mélyéig
bátyja történelmi alakjával, egész életét neki,
gondozásának, vigasztaíásának és a rehabilitálás
keserves munkájának szenteli. A maga nemében
ez a könyv újabbkori történetünk legdúsabb
adattárai közé tartozik, mert nemcsak a tábor
nok alakja támad fel benne, hanem az egész kor
levegője is. A 480 lapra terjedő könyvet az Aka
démia adta ki. Ára 8 -korona.
A «Budapesti Szemle» most megjelent augusz
tusi számába Grósz Emil írt tanulmányt az orvos
feladatáról a háborúban és a háború után a nép<rő megmentésére és helyreállítására.
Bálonyi
György XIII. Leó fápa és a római kérdés ozímmel
kezd tanulmányt, Haraszti Gyula azt a kérdést
fejtegeti, hogy hogyan irtak és beszéltek a régi
francziák? Kéky Lajos hírgyár költői versenyek
ről értekezik. Divéky Adorján folytatja magyarok
és lengyelek X I X . századi érintkezéséről szóló ta
nulmányát. Az orosz Garsin novellája, Lévay
József három eddig kiadatlan verse adják a füzet
szépirodalmi tartalmát. A Szemle rovat Lévay
Józsefről közöl nekrológot. Az ÉrtesUS rovat
könyvismertetései zárják be a füzetet. A «Budapesti Szemlét* Voinovich Géza szerkeszti s a
Franklin-Társulat adja ki. Előfizetési ára egész
évre 24 korona, félévre 12 korona, egyes szám
ára 2 korona.

Görgey Artúr a száműzetésben. Görgey István
irodalmi hagyatékának, a melyben bátyja Görgey
Artúr tábornok szabadságharczi szereplését és
utána való életét irta meg és dokumentálta ere
deti okiratokkal és levelezésekkel, most jelent
meg második kötete, mely a tábornok életéből
az 1849 és 1867 közé eső éveket világítja meg.
A hatalmas terjedelmű kötet Görgey Artúr leve
lezését »adja egész terjedelmében, rokonaihoz,
barátaihoz írt nagy mennyiségű leveleit, különbö/ő szabadságharczi működésével kapcsolatos

Augusztus 8. A nyugati hareztéren a németek
visszautasították az angolok ellentámadásait a
Sommetól északra, a Braye—Corbie országút mind
két oldalán Soissons és Beims között a tüzérségi
harcz csak átmenetileg éledt fel. Az Aienenél, a
Veslenél és Remistől északra kisebb gyalogsági
harczok.
Augusztus 9. A nyugati hareztéren Yperntől
délnyugatra és a Lystől délre a németek részlet
támadásokat utasítottak vissza. Az Ancre és az
Avre mentén tegnap nagy erőkkel támadott az
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ellenség. Sürü köd leple alatt pánczélkocsijaival
behatolt a német vonalakba. A Sommetól északra
ellentámadásokkal visszavetették a németek, a
Somme és az Avre közt a Marcourt—Hartonniére—
Síix—Fresnoy—Cristoire vonaltól keletre meg
állították. A németek foglyokban és ágyúkban
veszteségeket szenvedtek. Az olasz hareztéren az
általános tüzérségi harcz a Hétközség vidékén
különös erejűvé vált.
Augusztus 10. A nyugati hareztéren az Ancre
és a Lys között élénk ellenséges tevékenység.
Az Ancre és az Avre között az angolok és fran
cziák folytatták támadásaikat. A Somme mind
két oldalán és a foucccourt-villers-bretonneuxi
út mögött a németek ellenlökéssel visszaverték
az ellenséget. Rosiéresnél és Hungetnél az ellen
ség tért nyert. Lihonstól nyugatra és a rosiéresarviller3i vonaltól keletre a német ellentámadá
sok megállították. Az éj folyamán a németek az
Avre és Dom-patak mentén küzdő csapatokat
Montdidiertől keletre a hátsó vonalakba vették
vissza. Montdidiertől délkeletre a francziák egy
erőa lészlettámadását a németek visszavetették.
Az olasz hareztéren a veknezei hegyi arczvonalon
nagyobb gyalogsági harczok. A Canove és.Asiago
közt az eiitente-cs^patok sűrű hullámokban tá
madtak. Mindenütt súlyos veszteségeikkel ve
tettük őket vissza. A hol sikerült a lábukat meg
vetni, ott ellentámadással vetettük ki őket. Szint
úgy meghiúsult az ellenség kísérlete, hogy az
Asolone vidékén kiterjeszkedjék.
Augusztus 11. A nyugati hareztéren az ellenség
egészen az Oiseig kiterjesztette támadásait. Az
Ancre és a Somme közt a támadások a német
vonalak előtt összeomlottak. A Bancourthe és
Lihons elleni támadások is meghiúsultak. A. tá
madások főereje a Lihons és az Avre közti német
arczvonal ellen irányult. Rosiérestől keletre és az
Amiens-Boyei út mindkét oldalán a németek
visszaverték az ismételt támadásokat. Az Avre
és az Oise között az ellenség erős támadásba kez
dett a németek régi állásai ellen Montdidiertől
Auteuilig. A Montdidiertől keletre levő új német
harczvonalakat nem bírta elérni. Az olasz harez
téren a Hétközség fenaikján a Conovetől a Col
de Bosso területéig terjedő támadásokat vissza
vertük.
Augusztus 12. A nyugati hareztéren"az fser
és Ancre közt meghiúsult ellenséges előretöré
sek. A Lystől északra a németek visszavertek
egy erős angol támadást. A Sommetól északra,
valamint a Somme és Lihons közt heves ellensé-
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ges támadásokat a németek visszautasítottak. A
Lihonsért vívott harezban a kelet felé előretört
ellenséget a németek ellentámadása a falu északi
vonaláig és keleti széléig vetette vissza. Lihons
és az Avre közt heves részleges harczok. Chaulnestől délnyugatra a németek megtámadták az
ellenséget és elfoglalták Hallut. Az amiens-soyei
ú t két oldalán a németek ellenséges támadásokat
visszautasítottak. Különösen súlyos veszteségeket
szenvedett az ellenség Tilloloynál. A francziák
tüzérségük előrevonásával, a mely a pánczélkocsik a t szorosan felzárkózva követte, kísérelték meg
az áttörés kierőszakolását. A német gyalogság és
tüzérség vonalai előtt összelőtte az ellenséget. Az
olasz hareztéren sok helyütt élénk tüzérségi és
repülőharcz. Olasz repülőrajok felismerhetően jel
zett tábori kórházainkat támrdták meg.
Augusztus 13. A nyugati hareztéren Yperntől
délkeletre ellenséges támadások a németek tüzé
ben nem jutottak kifejlődésre. Merristől délre
angol részlettámadásokat utasítottak vissza. A
csata terén a Sommetól délre az délután a római
út két oldalán, az Amiens-Boye országúttól északra
erős támadásokat visszavertek a németek. Az
Avre és Oise közt új franczia divíziókkal folytak
harczok; a támadások a némát vonalak előtt
omlottak össze, egyes pontokon ellentámadás ve
tette vissza. Visszaverték a Tilloloy és Councy
közti támadásokat is. Az olasz hareztéren a hegyi
arczvonalon sikerült megrohanásunk a Monté
Gomón levő olasz állások ellen.

EGYHÁZY ERNŐ, közkórházi igazgató főorvos, tar
talékos ezredorvos, a Ferencz József-rend lovag
keresztjének és a koronás arany érdemkereszt
tulajdonosa, 88 éves korában, Losonczon.
özvegy GRIMM REZSŐNK, anyolezvanas évek
ben elhunyt jeles festőművész özvegye nyolczanké': éves korában, Budapesten. 78 éves korában,
mint szegény öreg nő a szépművészeti múzeum
ban az oroszok betörése által sújtott sárosiak föl
segítésére rendezett kiállításra odaajándékozta
nagyértékű gazdag gyűjteményét, ő maga pedig
az Erzsébet-apáczák budai kolostorába vonult
vissza. Temetését a képzőművészeti Társulat ren
dezte. — Nagyajtai özv. CSEBEY GÁBORNÉ, szül.
bedeghi és berencsi gróf Nyáry Serafme, 78 éves ko
rában, Nagyváradon. —NemesBELLAAGnlsTVÁNNÉ,
szül. Heinrich Irma, kir. Ítélőtáblai biró özvegye,
74 éves korában. Budapesten. — özv. báró BBANDENSTEIN OITÓNÉ, szül. cenky Csönky Antónia,
Budapesten. — GOLDSCHMID BÉLÁNÉ, szül. Fleischmann Józsa, Budapesten. — özv. WINKLER J Ó ZSEFNÉ, szül. Staudinger Hermin, 73 éves korá
ban, Budapesten.

gítani egy helyzet psyohologiáját é s hangulatát, mint
a hogy a villám megvilágítja az éjszakát s épen ez
nincs meg benne.
Dalok, sirások stb. Nincs a verseknek igazi m a g v a
úgylátszik, a mondani valója elszivárgott a kifejezéssel
való küzködés közben,
Rólad. Naiv kis versike, az ember elámul azon, h o g y
a," Piave-táján ilyenek is teremnek. D e úgylátszik a
fitaal emberek mindenütt egyformák.
Szürkék. Olvastuk már jobb verseit is s nem volna
semmivel sem indokolva, hogy ezzel kezdjük a bemu
tatást a mi olvasóinknak. Ez a vers sokkal hosszabb,
mint a mennyit a tartalma elbir s nagyon i s laza fel
építésű, úgy, hogy egész részek kiesnek belőle.
A divízió libái. Ssárazon, prózai nyelven v a n el
mondva a liba-anekdota, a mely élő.-zóval elbeszélve
bizonyosan százszor érdekesebb volt.

KÉPTALÁNY.

SAKKJÁTÉK.
3114. számú feladvány Fuss 0.-tól (Hannover),
SÖTÉT.

8

HALÁLOZÁSOK
Elhunytak még a közelebbi napokban : Dr. PIUFSICH FKIGYES, ügyvéd, Pest vármegye törvény
hatósági bizottságának tagja, a Kisbirtokosok Or
szágos Földhitelintézete, az Északmagyarországi
egyesírett kőszénbánya és iparvállalat részvénytársulat és több helyiérdekű ve.sut igazgatósági
tagja, stb. 76 éves korában, Bsichenauban. —
Őrgróf csáky PALLAVICINI HIPPOLYT, császári és
királyi kamarás, szolgálatonkivüli honvédhuszár
őrnagy, 73 éves korában, Tornán. — VIBÁGH
LÁs ZLÓ, a székesfővárosi tanítóság érdemes tagja,
Budapesten.

—

Dr.

BOBCHERT JENŐ,

b

o

d e t g h
Tn.tnnft
Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

ügyvéd,

Székesfehérvár város törvényhatósági bizottságánaK tagja, tiszteletbeli főügyész, 60 éves korá
ban. — PULTZ FEBENCZ, nyűg. püspöki uradalmi
főerdész, 86 éves korában, Újbányán. — MICHNAY
JENŐ, nyűg. járásbiró, Budapesten. — Dr. F É L -

RZSEBETSÖSFÜRDÖ ÉS SZANATÓRIUM
BUDAPEST.
1 Teljesen átalakítva, kibővítve és újra berendezve.
E g é s z é v e n át n y i t v a .
Kényelmes szobák, pompás fürdők,
előkelő társalgó-helyiségek.

a

Kívánatra prospektus.

Szerkesztői üzenetek.
Tűzkeresztség. Jobb az átlagos háborús verseknél,
legalább az ilyenekben általános frázisosság és hazug
anekdotázás nincs meg benne, de viszont igazi erő sincs.
A z ilyen összetömörített versnek úgy kellene megvilá-

Velour- é s Filz-

A «Vasárnapi Ujság» 24-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: A mesterség aranyat ér.
Szerienttiigt

Felelős szerkesztő i HoiLsy ftu,
irodai Budapest, IV., Vármegy e- ntoza 1 1 ,

Lspkisdé" tulajdonos Fmnklln-Támlat 17., Egratem-ntoi* 4.
•p»0»<>»<>»<>»0»<>»<>»0»<> •<> • o a o » Q » o a o a o a o ^ ^ f t

Viszketeg

kalapok átalakítását a legújabb formákra
a legszebb kivitelben készít
=

LÖWY R. KALAPGYÁR

rüht, sömört

Budapest, VII., Károly-körút 9. Oréf Hadik-ház, az udvarban.

l e g g y o r s a b b a n elmulasztja a D r . F l e s c h - f é l e
eredeti t ö r v é n y e s e n védett

A l a p í t v a 1910-ben.

„Skabof o r m " . kenőcs.

HALTENBERGER BÉLA, Kassa.
Ruhafestés, vegytisztítás,

gallértisztitás.

N e m piszkit, teljesen szagtalan.

A gyár teljes üzemben van.
( r v á G V A s o t h a n ruhafestés feketére és eg-yenV T j r a a / i e ö V l U o I l ruhák tisztítása soronkivül.

•Próbatégely 3 . — korona, k i s t é g e l y 5 korona,
családi t é g e l y 12 K. — B u d a p e s t i f ő r a k t á r :
Törők gyógyszertárban,
VI, Király-u.
Í2.
Vidékre m e g r e n d e l é s i c z i m :

LOHR MARIA

Dr. FLESCH E. Korona-gyógyszertára, Győr
A főváros első é s

8 £ £ Vm,Baross-u. 85. SKtff b ,r£fö

k-ik kiadásban
• jelent meg:

«Skaboform» névjegyre ügyeljünk.

"^¥1

Fiókok:
titó és kelmefestő
II. Fő-utoza 27, IV. Eskü-út 6, Kecskeméti- gyári intézete,
utcza 14, V. Harminczad-utcza 4, VI.Terézkörút 39, Andrássy-út 16, VIII. József-krt 2. Telefon : Jozt.2—37.
il^^^^^l^^^^r^l^l^il^ri^^^^n^rt^ft^^f^^^^^^f^n^^^^^^i^

EHRBAR

és minden más előkelőbb mestergyártmányú c o n g o r á t , p i a n i n ó t
legolcsóbban vehet a szolid kiszolgálá
sáról általánosan elismert.

KÓBOR

THMAS

BUDAPEST
czímű

regénye

REMÉNYI MIHÁLY
•Jegnylltak s vasutak 1

ozég zongora- é s harmónium telepén,
Budapest, VII., Király-utcza58. é s 6 0 .
Régi zongorák, pianinók vétele,
becserélése, j a v í t á s a é s h a n g o l á s .
•
Lehet már zongorát vidékre szállítani

amilyen 'még
nem létezett.
Rövid idő alatt dus hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai
őszülést és az ősz hajaknak eredeti színét
visszaadja. Egy hónap alatt fényes t redmény. Ára 10 és 15 K. BOTÁR Z. REGINA
Budapest, VII., Erzsébet-korút 34. I. em.
Illatszerekben nagy választék. ' Arezápolás, arezKőzölés és villanvmasszás egész nap.

Hajnövesztő,

DIANA-

PUDER

Budapest társadalmának hatal
m a s realismussal
megrajzolt
keresztmetszeti képe

Ara 8 korona

Gyermekeknek
legbiztosabb szer váltóláz h i d e g l e l é s és szamárk ö h ö g é s ellen a m a g y a r
orvosok által 4 0 aranyn y a l -jutalmazott

Bozsnyay yilághirü

Chininezukorkája
és

Chinincsokoládéja.
N e m keserű é s i g y
g y e r m e k e k szívesen
veszik. Millenium! nagy
éremmel kitüntetve és
tőrvényesen v é d v e .

A F R A N K L I N - T Á R S U L A T KIADÁSA

A v a l ó d i készítmény csomagolöpaplrosán

Kapható'minden gyígyszertár-j
ban. — Készíti a feltaláló" :l

Rozsnyay M. névaláirása

Kapható minden könyvkereskedésben.

látható. 1 drb ára 12 fillér.
t 5 drb egy dobozban 3 korona.

Bozsnyay Mátyás gyógys*. j
Aradon, Szabadság-tér 8._ —

3 3 . SZÁM. 1918. ti5. ÉVFOLYAM.
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FOG

FOG

FOGAK

Fiatalos, üde arczbőrt

varázsol elő 10 nap alatt és eltávolít*minden, telnthibát, úgymint
mitesszer, pattanás, sárgafoU, ránct, orrvórösség, likacsos, hervadt,
pettybüdt bőrt, a Dr. Kayserling-féle szépitő-szer. A kúra egyszerű,
otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arczbör ragyogó szépségben, gyermeki Qdesegben és tisztaságban pom
pázik. 1 üveg 15— K. Diszkrét.szétküldés utánvéttel. — Gyár:
E Z T A B T 6 H fc Oo. — Szétküldés! hely: O S O S S A N T A L
B u d a p e s t , VXXX., J ó z s e f - k o r ú t 2 3 . {Félemelet 1.)

Pénzét

tynkszem-szemölcs,
bürkeraényedéseit a Ria-balzsam
három nap alatt fájdalom nélkül
gyökerestől ki nem irtja. Ezrekre
menő hála- és köszdnőiratok. Ara
jótálló levéllel 2.40 K üvegenkint,
3 üveg 5.50 K és 6 üveg 8.50 K.
KEMÉIIY, Kassa I. Postafiók 11/123

DP. H E G E D Ű S J A K A B
fogorvos, egyetemi orvostudor,
Első Fővárosi Fogorvosi Intéséét, Budapest,
VII., Erzsébet-korút 4 4 . szí I. emelet.

Vadászsportot űzőK

fizetem, ha

Yes-Qui-Si
a czíine annak az előnyö
sen ismert folyóiratnak,
melyből a legkönyebben és
leggyorsabban lehet biztos
sikerrel megtanulni az
angol, franczia és német
világnyelveket. Mutatvány
számot ingyen küld a YesQui-Si kiadóhivatala BudaIII., Lajos-ntcza 92.

akár itthon, akár a fronton vannak —
• figyelmébe ajánljuk a

95

NIMRÓD

99

KÉPES VADASZUJSÁG-ot
Állandó, melléklete

„R vadászeb"

A MAGVflR KÖHVÜTÁR
Szerkeszti R A D Ó

-hozás teljes érzéstelení
téssel ; hasznavehetetlen,
régi fogsorokat átalakítok
i- .
,_—
Vidékiek egy nap alatt
kielégíttetnek. — Mérsékelt arak.

-tömések, arany
fogkoronak és
sraoyhiilak. tar_
tós porcellan-és
aranytömések, tls'éri jótállással.

és teljes fogsorok
szájpadlás nélkül,
a gjőücrek elta^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k v o l t t á s a fölösleges
SDeczialista fog- és szájbetegségekben.

Vidám perczeket szerez magának,

ANTAL

ha elolvassa

czimű ebtennyésztésj szaklap, ,

|

^ ^ ^ ^ ^ ^

34. SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.)

Mindkét lap gyönyörűen illusztrálva.

£

új füzete:

Szerkeszti: lovag K E R P E L Y B É L A .

ZSOLDOS LÁSZLÓ

897—898. szám

új könyvét. C z i m e :

SZÍNI GYULA

ELBESZÉLÉSEK

Előfizetési ár mindkét lapra:

(3)

á r a 80 fillér.

I

BUDAPEST, AUGUSZTUS HÓ 25,

Egészevre_
4 0 . — korona.
Félé\Te_ _
8 0 . — korona.
Negyedévre _ 1 0 . — korona.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is csatolandó.

Tessék mutatványszámot kérni.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, IV., Egyetem-utcza 4, szám.
(Franklin-Társulat.)

Ara 5 korona
A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA

Egyes szám

PÁL,

egész évre 2 0 K és 4 K háborús pótdíj összesen 2 4 K
fél
« 10 « « 2 a
«
•
«
12 «
negyed « . 5 « «.X 4
«
«
•
6 «

AZ ÜRGE

Á|ra 80 f i l l é r .

Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

SZEEKBSZTŐ

H O I T S Y

|

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN

Kapható minden könyvkereskedésben.

^p

tOÖV
_r

9

DRASCHE-LAZAR ALFRÉD
négyfelvonásos színjátéka, a

A UILÁGHÁBORU

BOLDOGSÁG
megjelent

Vezérfonal iskolai tanításokhoz és
tájékoztató a nagyközönség számára

Ára 3 korona 5 0 fillér

A Magyar Paedagogiai Társaság megbízásából
szerkesztette

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA

}

*

!

Második kiadásban jelent m e g

dr. IMRE SÁNDOR
az állami polgáriak, tanitóképzőintézet tanára,
egyetemi magántanár.

Kapható minden könyvkereskedésben

A vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatásával.

-—-•-—-- -inwri.i.u.riT

\>

Ára 12 korona.

<*a~

E kötetet Angyal Dávid egyetemi tanár, Balany) Gy&rgy főgimn. tanár,
Kemény Ferenc reáliák, igazgató, Lirtke Aurél pedag. tanár, Márki Sándor
egyetemi tanár, Pllch Jenő honvédalezredes, Rácz Gyula a főv. Statisz
tikai Hivatal titkára és a szerkesztő tollából a következő háborús kér
désekről nynjt összefoglalást: a háborn világtörténeti előzményei, a
hadi események (számos ábrával), az ország belső története a háborn
alatt, a hadviselő államok földrajza, a háborn és a gazdasági élet, a
közművelődés, a társadalmi mozgalmak, a közegészségügy és a háborn,
a közerkölcsiség, és a háború, elmélkedések a jövőről; befejezésül:
szempontok a háborús kérdések iskolai feldolgozására.

DRASCHE-LÁZÁR ALFRÉD
új könyve:

EGYMÁS KÖZT
- Tartalmaz 30 novellát

._

H

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA
Kapható:

Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-í.-nál
Baiapest, YL, Andrássy-nt 21. és minden könyvkereskedésben.

Ára 8 korona
KIADJA A FRANKLIN-TÁRSULAT

í

Kapható minden könyvkereskedésben.
iO
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h Hirdetések

felvétetnek a kiadóhivatalban,
Budapest, IV., Egyetem-utcza
4. szám alatt.
oo oo

O S Z T K Á K G Y E B M E K E K N Y A R A L Á S A K E C S K E M É T E N . — TEMPLOMBA MENNEK VASÁRNAP KEGGEL.
Jelíy Gyula fölvétele.

