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, és teljes fogsorok
szájpadlás nélkül,
, a gyökerek eltá
volítása fölösleges
• Speczialista fog- és szájbetegségekben.
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-tömések, arany
fogkoronák és
aranyhidak. tar
tós porcellán- éa
aranytömések. tii évi jótállással.

Pénzét vfizetem,

kielégíttetnek.

Yes-Qui-Si

tyúkszem-szemölcs,
börkeményedéMit a Rla-öalzsam
három nap alatt fájdalom nélkül
gyökerestől ki nem Irtja. Ezrekre
menő hála* és kőszönöiratok. Ára
jótálló le-éllel 2.40 K üvegenkint,
3 üveg 5.50 K ét 6 üveg 8.50 K.
KEMÉNY, Kassa I. Postafiók 1#123

Hantvas,
rózsás arc,

Elsőrendű hegyaljai, jól összefont,
erősen kifejlődött, egy és két éves
gyökeres, fajtiszta

szölőoltványok
továbbá , , N O V A " - f é l e hazai dúsgyökérzetii r e n d k í v ü l kifejlődött
filoxeramentes
magántermő

szőlővesszők

a c z i m e annak az előnyö
s e n ismert
folyóiratnak,
m e l y b ő l a l e g k ö n y e b b e n é8
leggyorsabban lehet biztos
sikerrel
megtanulni
az
angol, franczia é s n é m e t
világnyelveket. Mutatvány
számot ingyen küld a YesQui-Si kiadóhivatala B u d a 
pest, I I I . , Lajos-utcza 9 2 .

HI R D E T E S E K

fiövid idő alatt dus haját növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai
őszülést és az ősz hajaknak eredeti színét
visszaadja. Egy hónap alatt fényes ered
mény. Ára 15 é s 2 0 K. BOTÁRZ. REGINA
kozmetikai müintézete.
Budapest, VII., Erzsébet-kőrút 34. I. em.
Arezápolás, arezgőzölés és villanymasszás egész nap.
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felvétetnek
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LAMPEL R. (Wodianer F. és Fiai)

Iíj. RÁCZ JÁNOS,

BUDAPEST,
Egyetem-u.4.

könyvkereskedésében

a

ROZSNYAY PEPSIN BORA.

ha elolvassa

ZSOLDOS LÁSZLÓ

új könyvét. Czime:

AZ ÜRGE

Étkezés közben véve, megóv
a gyomorterheléstöl.
Egy üveg ára 6 k o r . 5 0 f i i .

leggyorsabban beszerezhetők

kiadó

Vidám perczeket szerez magának,

Kellemes izü. kiváló jó hatású szer
étvágytalanság, ren
d e t l e n e m é s z t é s és
g y o m o r g y e n g e s é g ellen.

ElsŐ Fővárosi Fogorvosi Intézet, Budapest,
VII., Erzsébet-körút 4 4 * az. I. emelet.

eperpiros ajak
érhető el a
Rózsaszirom - kivonat
használatával. Teljesen
ártalmatlan. Egy üveg
3 K, 3 üvegnél kevesebb
nem szállítható.
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JAKAB

fogorvos, egyetemi orvostudor,

TANKÖNYVEK

kozmetikai laboratóriumi

nagy mennyiségben, mérsékelt árak mellett kerülnek el
adásra. Árjegyzéket kívánatra díjmentesen küld. Czim:
A V
\
í(
szőlővesszőé s szőlő^ - ' V -^^oltványtelep kezelősége.
99}
Arad, Szabadság-tér 10. szám.

Dr. H E G E D Ű S

Hajnövesztő, ' £ & a

ha

Fiatalos, üde arczbó'rt

varázsol eló 10 nap alatt és eltávolít minden telnthibát, úgymint
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ráncz, orrvörösség, likacsos, hervadt,
pettyhüdt bórt, a Dr. Kayserling-féle szépitó-szer. A kúra egyszerű,
otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arczbór ragyogó szépségben, gyermeki üdeségben és tisztaságban pom
pázik. 1 üveg 15 — K. Diszkrét szétküldés utánvéttel. — Gyár:
H T A S T 9 V fc Co. —Szétküldési hely: Ö B O S S A N T A L
B u d a p e s t , VIII.. Jozsef-körút 3 3 . (Félemelet 1.)
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ODAKÜNN SÜT A NAP.
REGÉNT. - IRTA BERKES IMRE.
. . . Most jönnek a htlottak csapatostul,
seregestül jönnek vissza a régi otthonukba,
letelepednek, betöltik a földet, a házakat a
mizőket, letáboroznak, elfoglalják a szíveket,
ráülnek az emberek agyára, jönnek, egyre jön
nek, százezren és százezren, szótalanul, kísér
tetiesen, rettentő áradatokban é3 nem szólnak,
a halott ajkuk nem mozdul meg és a halott
szemük nem nyílik ki és mégis azt zúgják vala
mennyien, mért kellett meghalniuk és mégis azt
kérdik valamennyien, érdemes v o l t - e ! . . . Az
élők nem tudnak élni a halottaktól, az emlékek
rettentő csapásai bénítják meg az élőket, a kik
egyre várnak valamit, remélnek valamit, mást,
mint a mijök eddig volt, többet, jobbat, külön
bé", igazi életet, feltámadást. Hogy kisüssön
rájuk a nap és egyebet ne érezzenek életükben,
mint a napjóságát, derűjét, gyógyító balzsamát,
mindent feledtető erejét és mindenért kárpótló
gyönyörét . . . De mikor süt ki ez a nap, mikor
ragyog le az égről ez a nagyszerű derű, meddig
kell még várni, meddig kell még eltikkadt, lihegő
lélekkel remélni, egyre r e m é l n i ? . . .
Parlaghy legjobban szeretett volna kirohanni
az éjszakába, a kocsi után szaladni, talán még
elérné őket! MDSI komolyan félt az egyedülvalóságtól, félt, hogy szonnrú emlékei még jobban
imggyötrik, ágyba dobják s aztán itt fetrenghet
m p i k i g , tehetetlenül. Haragudott önmagára,
eh, mi kö?e a parasztokhoz, mi köíe a halottak
hoz, hagyjanak neki békét, ő nem törődik semmi
vel, ő nem bántott senkit és ha meg is bántott
valakit, azért megbűnhődött!... Talán mégis
az lett volna a legokosabb, ha kocsira ül, fel
keresi Bíbort és baráti jobbot nyújt n é k i . . .
Suhanó neszt hallott, aztán kopogást. Aztán
hangokat . . . Ki az, ki az? — rémüldözött a
bimejében, de még mindig nem mert meg
fordulni. Most érezte, hogy valaki áll a háta
mögött, nnst föléje hajol, mintha meg akarná
simítani a fejét, vagy talán orvul meg akarja
mtrkolni a nyakánál fogva . . . Bibor áll a háta
mögött, igen, erre gondolt. Idejött, hogy meg
ölje, vagy pedig kibéküljön vele . . . Csak Bibor
lehet itt, senki más, ninc? itt másnak keresni
valója, csak Bibor Tivadarnak... Mit csináljon
mest, forduljon meg, nyújtson néki kezet, kérjen
tőle bocsánatot vagy uta3Ítsa k i ? . . . Vagy pedig
kezdjék elölről a véres, mircsangoló tusát az
íis^zonyért? Nem, nem, néki menyasszonya van
s ő egy-két napin belül m>g is esküszik a meny
asszonyával, néki nem kell mis, ő nem kezdheti
.•lőlrői. Hagyjanak n^ki békét a halottak, mert
ez az emlék is halott már, elesett, eltűnt, ne
jöjjön vissza, ne kísértsen a háta mögött és ne
tapadjon bele az agyába . . . Attól félt, hogy a
homlokával kifeszíti az ablaküveget, hirtelen
megfordult, nem látott senkit. Elmosolyodott.
— Óla, milyen ostoba vagyok, milyen beteg
vagyok, — gondolta magában.
Nagynehezen levetkőzött, hideglelősen dobta
bele migát az ágyba s kínosan, boldogan rebegte:
— Hilottak, hagyjatok békén, én élni akarok!
Avkay Jolán segíts élnem, élni akarok!
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(Folytatás.)

Biborné lassan megmozdult. A szeme kinyílt, tán. De megérezte, hogy valaki van körülötte,
kitágult, úgy bámult, értetlenül, kábán, nem valaki vigyáz rá és lesi, nem akar-e valamit,
értett semmit, nem tudott semmiről... Ott nem kiván-e enyhítő szót, gyengéd kéznek a
maradt a padlón, újra lehunyta mindakét sze tapintását, nem akar-e egy jóságos hang
mét, újra könnyű ájulás szendére fogta el, de gésében megnyugodni, megenyhülni.
ez már nem tartott sokáig, már ébredezett,
Megismerte az édesanyját.
tisztult benne minden, a szíve .erősebben kezdett
— Anyám, — rebegte Biborné. — Hangja
dobogni, az agya képekbe, eseményekbe, han elcsuklott, nem tudott többet szólni.
gokba kapaszkodott, valami történt vele, valami
— Irma, leányom, mi történt veled?
volt itt, valami kimondhatatlan, szörnyű ré
Az anyja sebesen loholt ide, fáradt, öreg aszmület . . .
szony volt már, de a mikor meghallotta, a mi
Az ajka megmozdult, borzongás rázta meg, kor a szobalány azzal a hírrel rohant be hozzá,
szólni akart, de öntudata még a hang erejéig hogy a leánya meghalt, korát megtagadó fürge
nem ébredt fel. Lassan felkönyökölt, de fel séggel sietett ide, igaz-e, hisz beteg sem volt,
tápászkodni még nem tudott. Nézett, köröskörül mi történhetett a leányával, miért kellett meg
hordta a tekintetét a vad szobán, tenyerét hir halnia, a mikor eddig a legjobb, a legtisztább
telen az arcsa elé emelte és elkezdett hangosan életet élte.
zokogni. Egész testében megrázkódott, nyögött,
Az öreg asszony halkan duruzsolt a lánya
vonaglott ott a padlón, úgy zokogott fejét újra körül. Egyre ösztökélte, biztatta, hogy beszél
lehajtva a szőnyegre, s könnvei sűrűn hullottak jen, öntse ki a szivét, ne titkolózzék előtte, ha
alá szonorú tehetetlenségében.
van valami baja, ha van szomorúsága, titkolt
Mi történt itt? Mi történt ő vele?
fájdalma, kinek mondhatná el őszintébben,
Újra felkönyökölt és bámult. Az öklével töröl nyíltabban, mint az édesanyjának. De Biborné
gette a könnyeit, a szeme kitisztult, észrevette most még jobban megrémült, miért feketítse
a mellette fekvő revolvert . . . Ijedten húzódott el jóságos anyjának az életét, miért kell őt is
hátra, megrémült a revolvertől, hogy került ide beleavatni ebbe a szomorú történetbe, a melyet
melléje ez a fegyver, ki hozta ide, mit akartak ő nem akart, a melytől irtózott és íme, mégis
tőle, miért akarták megölni, ki akarta megölni? rászakadt, körülfonta, megróppantotta és a
Végre tisztán megértett mindent. Feltápász földhöz sújtotta.
kodott, állt egy pillanatig, körülnézett, nem
Ezt csak nem kell elmondania az édes
mert semmihez sem hozzányúlni... Nem tudta anyjának !
mit csináljon, valamihez kezdeni szeretett volna,
De az édesanyját nem elégítette ki a konok
a szobalánya nevét suttogta maga elé, szerette hallgatása, az ideges forgolódása, lángba boru
volna befüggönyözni a kitört ablakot, sértette, lása és arczának halálsápadtra enyészése. To
vakította a napsugár, lehajolt, kezébe vette a vább firtatta, zaklatta, ezer szóval próbálta
revolvert, nézte egy pillanatig a fekete csövét, kisegíteni abból a csökönyösségből, a melyet
aztán újra a szobalánya nevét rebegte. Észre Biborné magára erŐ3zakoít. Végre is elfárad
vette a sarkaiból kifordult ajtót, nem jött senki, tak mindaketten, megint csöndesség borult a
süket, lakatlan, elátkozott volt ez a ház. Még szobára, a homály beárnyékolta őket, mint két
ott állt néhány pillanatig, aztán betámolygott árnyékot, a melyek közül egyiknek sincs semmi
a hálószobába. Úgy, a hogy volt, rávetette köze a másikhoz.
mxgát az ágyára, magára kapkodta a paplant,
A szomjúság gyötörte Bibornét, egy korty
betakarta magát a feje búbjáig, hogy ne lásson vizet szeretett volna inni, de még ennyivel
s ne halljon semmit.
sem akarta megterhelni az anyját, a ki másért
Úgy feküdt ott sokáig, kínzó lázban, most már jött ide, nem azért, hogy az ő szomjúságát ki
kívánta, bárcsak újra elvesztené az eszméletét, elégítse.
bárcsak soha többé fel ne ébredne, de most már
Bekedten, alig érthető, elhaló hangon kérvégleg magához tért, csak azt érezte egyik pilla dezte Biborné :
natban, hogy eltikkad a forróságtól, a másik
— Hol van az uram?
pillanatban meg a hideg verejték csapzott ki
— Az urad? Én is ezt akartam tőled kér
rajta, de azért nem mozdult meg, tűrte a teste dezni, lányom, hol az urad, miért hagyott ma
szenvedését, mert hiszen ennél jobban kínlódott, gadra, mi történt közöttetek?
gyötrődött és szenvedett a lelke.
Olyan siralmasan, nyögdicsélve mondta eze
Mi lesz most? Mi történik most ő vele?
ket a szavakat, hogy Biborné önkénytelenül
Azt érezte, hogy itt nem maradhat, innen is felült az ágyban, rábámult az anyjára, most
el kell mennie. Gyalázatot, szégyent hozott az hirtelen félteni kezdte, ha már ő elveszett, leg
ura fejére, nincs joga tovább, hogy itt marad alább az anyjának ne történjék semmi baja.
jon ebben a házban, kz ura itt érte Parlaghy Legjobb lesz, ha megmond néki mindent. Jobb,
Jánost, a kire régtől fogva gyanakodott, a ki ha tőle tudja meg, mintha idegen zavarja meg
nek nem utasította vissza a léha udvarlását, hazug pletykákkal a lelkületét.
a léha leveleit és eltűrte, hogy hónapokig set
— De hát mi történt közöttetek? — rebegte
tenkedjék körülötte ós megengedte neki, hogy újra az öreg asszony.
meglátogassa . . . Nincs joga semmihez, ahhoz
— Bárcsak lőtt volna agyon, gyilkolt volna
sem, hogy itt feküdjék ebben az ágyban, az meg, — fakadt föl eltorzultan a panasz Biborné
ura ágya mellett, ez a vánkos legyen a pihenője, lelkéből, — és az lett volna a sorsom, a mi GöXVII.
ez a^ paplan födje a tagjait és ezen a tiszta le mörynének jutott.
A nap már beragyogott a szobába. A könnyű pedőn terüljön el vagy gubbaszkodjék össze az
— Irma, Irma, Gömörynének, ő hozzá hason
függönyökön átszüremlett a fény és kivilágította o bűnös teste.
lítod magad, hát te i s ? . . .
a feldúlt szobát. A nap nem törődött vele, mire
De hol van az ura? Mi történt vele? És hol
— Én, én, én tiszta vagyok.
esnek a sugarai, roncsra, halottra vagy élőre, van az a másik? Találkoztak-e újra és meg
— Hát akkor? . . .
összetörött bútorokra, felfordított székekre, he történt-e a végső leszámolás? Miért hagyták
— Esküszöm, anyám, semmi oka sem volt
lyükből kimozdított tárgyakra, felpuffadt, össze itt egymagában, miért nem ölték meg őt, iáiért
rá, semmi oka . . .
taposott szőnyegekre,a kora június tiszta vidám hagyták é l e t b e n ? . . . A revolvert még mindig
— Semmi oka?
ságát szórta szét B'.borék rettenetes szobájában. a kezében szorongatta. Hirtelen kihúzta a pap
Biborné hangja keservesen, bűnbánóan töre
A^ asszony még mindig ott feküdt elterülve lan alól a kezét, felült az ágyban, a revolvert
a földön, a hová lezuhant, a mikor az ura rá a halántékához illesztette . . . Legjobb lesz, ha dezett ki a bensejéből.
— Semmi, hisz most már mindegy, most
emelte a revolvert. Ott feküdt,azóta nein zavarta ő végzi el azt, a mit azok elmulasztottak. De
már úgyis mindennek vége és én megmonda
senki.
á fegyver kizuhant a kezéből s ő újra hátra
Béggel felé a nagy csöndben egy cseléd lép esett, a fejét erősen belevágta az ágy sarkába, nám . . . Esküszöm, hogy ártatlan vagyok,
kedett a szoba felé, ijedten állt meg, aztán ret elterült és megint sokáig mozdulatlanul feküdt. nem csaltam meg, soha nem is tudtam volna
megcsalni, sokkal jobban szeretem, imádom.
tenetes sikoly szakadt fel a lelkéből, odarohant
Nem tudta, meddig tartott újabb ájulása,
az asszonyához, rábámult, nem 'mert hozzá de a mikor felébredt, envhe félhomály fogta De valami volt benne, hogy az én uram meg
változott, sokszor napokig töprengtem, hogy
nyúlni, megfordult és rémülten rohant ki.
körül, megerőltette a szemét, nem látott tisz alig ismerek rá, hideg, tartózkodó lett, nem

beszélt velem, rájöttem, hogy turkál a holmim
között, valamit keres, szerettem volna már
egyszer bensőén, a szivem legmélyéről meg
kérdezni, mit akar tőlem, de nem mertem, sok
szor napokig alig láttam, mintha bujkált volna,
rossz emberek között fordult meg, kártyázni
kezdett, minden ostobaság hatott rá, állandóan
számlálgatta, felsorolgatta, melyik paiaszt ölte
meg a feleségét, hol volt családi dráma, hol vol
tak botrányok, mindig ezeken járt az esze, min
dig ezekre fordult a tekintete s lassan, mint egy
idegen, mint egy kém élt itt, a saját házában,
munkához nem volt kedve, mindentől irtózott,
a mi munka és az, hogy Gömöry százados
agyonlőtte a feleségét, egészen kiforgatta a
valójából... Egy levelet találtam az íróaszta
lán, egy gyanúsító, komisz levelet, ezt Gömöiyné
írta néki és ebben azzal vádolt meg engem,
hogy nekem viszonyom van Parlaghyval. Ez
volt az egész. Ez a levél vette el az eszét, vagy
mit tudom én, micsoda pletykának ült föl, kire
hallgatott, tegnap este itt találta Parlaghyt,
máskor is ide szokott jönni, igaz, hogy ez az
ember üldözött engem, leselkedett rám, sze
retni akart, a szeretőjének akart, de én eluta
sítottam, elhárítottam, elkergettem . . . Egész
nap töprengtem, nekem kellett volna vissza
rántanom arról az útról, a melyre rátért, ne
kem kellett volna azt a levelet megemlítenem,
talán szántszándékkal hagyta az íróasztalán és
én rá is írtam, hogy ki rejtőzik az álnév alatt...
De nem mertem, a szivem visszatartott, miéit
zavarjam meg, hátha én tévedek, talán nem is
törődik az összegyűrt, régi levéllel, a mit még
a hareztérre kapott, nem tudom, gyáva és
gyámoltalan voltam, holott éppen ekkor eiősnek és határozottnak kellett volna lennem. De
féltem és féltettem őt, soha olyan félelemben
nem éltem, mint az utolsó hetekben, mondlam
is az uramnak, hogy pihennem kellene, de ezt
is rosteltem, hogy én akarok pihenni, holott a
férfiak szenvedtek, mi itthon voltunk és mi
még csak a képzeletünkkel sem tudjuk fel
mérni azokat a szenvedéseket, a melyeken né
kik át kellett gázolniok... És itt találta azt
a másikat s összetörték egymást, itt dulakod
tak a másik szobában, aztán nem tudom, mi
történt, az uram revolvert fogott rám és én
elvesztettem az eszméletemet . . .
Fáradtan csukta le a szemét, mélyen, keser
vesen sóhajtott, aztán nem szólt többet semmit.
Az anyja nem tudta, mit feleljen erre. Mit
lehet erre felelni! Ha így volt, a hogy a lánya
elmondta n e k i . . . És bizonyára így volt. Nem
mert a lánya szavaiban kételkedni. Bánczos,
fáradt tenyerével simítgatta a lánya tüzelő
halántékát, aztán órákig tétova töprengésben
üldögéltek egymás mellett, nem ettek, nem
ittak semmit, mint két kiűzött, kitaszított,
halálra ítélt, várták a sorukat, az anya a lánya
sorsát s a lánya a magáét . . .
Egy sors, a mely mindkettőjüké . . . Egy
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férfi kezében, a kiről cgyőjük sem tudja, él-e,
hal-e, eltűnt-e, vagy visszajön még s meg
engedi-e nékik, hogy itt maradjanak . . .
Mert ha a feleségét meggyűlölte és megutálta!
akkor a felesége anyját sem tűmé meg tovább
a csalódott szivében.
Mintha távoli pusztán volnár.ak, egy ki
égett sivatagban, ember nem lakta, sóid Iájakon, egész nap senki nem nézett feléjük, egyet
len hangot nem hallottak, semmiféle hír nem
jutott a fülükhöz, holott éppen ezt váilák,
hogy a jóságcs és diága pletyka — rrcst mi
lyen jó és diága lett volna nékik — mégis csak
idetolakszik hoziájuk és szétszór egy híit, egy
szót, egy gondolatot, egy éizést abból, a mi
őket annyira érdekelte volra, a miié oly égető
szükségük volt. De ezen a r.apcn a pletyka is
rideg volt, vagy megbotlott valahol és nem
tudott többet feltápászkodni.
És v á l t a k . . . Egyie váltak, mint a hegy
oly sokszor vállak már életükben, szenvedve
és kétségbeesetten lestek, váltak egy híit a
messze idegen haiczterekiől, válták egy össze
gyűrt, alig kibetűzhető láboii levelezőlap r.éhány kusza soiát, váltak zsúfolt vonatokat,
vártak sebesült kalor.ákat, keseiű aiczcsal
megérkező foglyokat, mir.dig csak vállak, vár
tak, és a váiá&nak ez a végtelen, rrcg nem
szakadt és megtörhetetlen türelme fcgla el
őket újra, hátha most sem várnak hiába,
valakinek a léptei kopogni 'fognak az uteza-

sarkon, itt hangzanak el az ablak alatt, be
kopognak a kapu alá, igen, az ismerős kopogás
már a folyosóról hallatszik, már itt van a szom
széd szobában . . . kipp-kopp, és belép jókedv
vel Bibor Tivadar és azt mondja, tévedés volt,
nem történt semmi, újra itthon v a g y o k . . .
Vártak, egyre vártak.
És ekkor megszólalt az öreg asszony.
— Nem várunk tovább ! Hazajösz! Haza
kell jönnöd!
Biborné nem szólt semmit, kiszállt az ágy
ból, halottfehér volt, a gyűrött ruháját kezdt*
kisimítgatni, a szétesett frizuráját rendbehozni,
a beesett, besüppedt szemét kimosni.
Hazamegy az édesanyjához . . .
(Folytatása következik.)

ÉNEK A DAMJAMCH-UTCZÁBAN.
Megrajzolom. Majd tőle elbúcsúzván
Tunyán ne lepje emlékét hamu.
A forradalmi régi vértanú
Nevét vallották a táblák az utczán,
Hová bús bérház! téged építettek,
Szemeid szegve boldog napkeletnek.
Mögöttünk gőgös, pénzes, égbe vágó
Villák villanyba fürdő büszke rajjá,
Előttünk a dúlt, füstlepett «csikágó»:
Mosdatlan ablak, mocskos kapualja,
Szomorú százház» — ah, száz uri lakszebb,
De a nap mégis amonnan virrad m e g ! . . .
E mesgyén : pompa és nyomor között
Ütött tanyát a költő meg a párja,
Művész : hát földi jók nagy proletárja,
Holott kincs érő szókat ötvözött.
— Lásd, így leszünk már mindig, kicsi párom :
Kincs, koldusbot közt örökegy határon
Nem tartozunk majd ide, se oda :
Félvállról néz le ránk a palota,
. Tömeglakások szurtos fekhelyén meg
A szépnek már hogy jutna hely, szegénynek?!
— Robinzonok, kikötve csónakunkat,
Mely áthozott a vágyak viharossán,
Kis szigetünket szépre tatarozván
Rokont hol leljünk árva két magunknak?
Én társain a magányban ! nézd, ae ablak
Rokont kerít minden rokontalannak:
Beküldi lelkét vén ligeti fáknak,
Tetők fölött egy folt eget kiláttat,
Tavaszba fák zöld selymit kapni innét,
Télen : alélt kert csöndes hermelinjét,
Hajnallón a nap szédült és szederjes
Rózsákat dob be ; s denevér ha verdes :
Akácztömjénnel elkeverve, holdfényt
Szűr álommá a hézagos roletta —
Vagy nézd csak, nézd: nem rokonunk-e, kedves,
Ki első éjszakánkon hű koboldként
Állt őrt az ablaknál, a vén eczetfa?...
Bédey Tivadar.
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A SZÁMTANÁCSOS.
Elbeszéli*. — Irta Sűhöpflin Aladár.

A. számtanácsos az újságot olvasta íróasztala
•lőtt, mint mindig reggel, hivatalos munká
jának elkezdése előtt. S mint mindig, meglehetós rosszkedvű volt: hazulról magával
hozta a családi gondot. Ha az embernek három
fölcseperedő leánya van, akkor mindig kell
ralami, hol ez, hol az, de mindig pénzbe kerül
s elvégre számtanácsosnak lenni már nem kicsiny
állás, de nem tud az állam annyi fizetést adni,
hogy három fölcsereprdő leány anyjának elég
legyen. Eosszkcdvűen olvasta az újságot, üres
nek, ízetlennek találta s mint majd minden reg
gel, újra elhatározta, hogy a jövő hónaptól
fogva más lapra fog előfizetni.
Szerény, halk ajtókopogtatás zavarta meg
olvasás közben. A számtanácsos ismerte már
a különböző kopogtatásokat : ez nem valami
fél, a kivel udvariaskodni kell, nem is a minisz
térium felsőbb emeleteiről valaki, ilyen szeré
nyen és halkan csak az alatta dolgozó kishiva
talnokok közül kopogtat valaki. Biztosan kérni
jön valamit, egy szabad napot vagy valami
más kis kedvezményt, — hát nem nagyon
sietett a válaszszal. Előbb elrakta az újságját
az írómappa alá, mert nem szerette, hogy az
alattvalói meglássák, hogy újságot olvas a
hivatalos órák alatt, aztán szippantott egyet a
izivarjából s csak azután mondta, hogy «szabad».
Egy kis számtiszt jött be, Lóskai Zoltán,
egy huszonötéves ugrifüles, a kit a tanácsos
nem szeretett, mert az osztálya legkevésbbé
pontos hivatalnoka volt, mindig elkésve jött
reggel a hivatalba, álmos szemekkel, mint
a ki nem aludta ki magát. Az a hír járta róla,
hogy éjszakáit a kávéházban tölti, holmi
hozzá hasonló bohémkedők társaságában. A
számtanácsos mondta is neki nem egyszer:
— Maga sem fog az én osztályomban meg
öregedni !
— Nem is szeretnék, — felelt szemtelenül a
fiú és a tanácsos ettől fogva még jobban hara
gudott rá. Nem elég, hogy léha, hanem még
szemtelen is!
— Nos, mi az, Lóskai? — mordult rá t barát
ságtalanul.
— Kéréssel bátorkodom alkalmatlankodni, —
szólt a fiú szokatlanul szerény hangon.
— Miféle kéréssel? — fordult most már egé
szen feléje a tanácsos. Ebben a kérdésben
már benne volt a kérés elutasítása is. Ha nem
volna ez a Lóskai olyan hepcziás fráter, akkor
elő se merné hozni a kérését erre a hangra.
A fiú azonban elővett a zsebéből egy írást,
a minek már a formáján is látszott, hogy folya
modvány. Ahá, — gondolta a tanácsos —
fizetési előleg kell neki. Persze, elkávébázazta
a pénzét. De bizony abból nem eszik, nyújtóz
zon, a míg a.takarója ér, az én hivatalnokaim
nem fognak rákapni az előleg-kérésre. Nálam
egyszerűen nincs előleg.
Zord arczczal vette át a'kérvényt és csak úgy
formalitásból átolvasta a felzetére írott néhány
szót : «Lóskai Zoltán miniszteri számtiszt
tiszteletteljes kérése állásából való elbocsátása
iránt.»
— Mit kér maga? — kérdezte a tanácsos
olyan tekintettel, mintha valami őrültre nézne.
Elszömyülködés és kezdődő harag volt a hang.jában és gyanakvás is. Nem akarja őt valami
ravasz módon ugratni ez a ficzkó?
— A mint látni tetszik, lemondok az állá
somról, — felelt Lóskai egészen nyugodt, ren
des hangon, mintha valami olyat mondana,
a miben nincs semmi csodálni való.
— De hát megbolondult? — kérdezte a
tanácsos növekvő elszömyedéssel.
— Ellenkezőleg, tanácsos úr, — szólt a fiú
most már bizonyos hetykeséggel. — Ennél oko
sabb dolgot soha életemben nem tettem.
]
— De hát mit akar kezdeni? — Hiszen maga
szegény ember, tudtommal nincs semmije.
Miből akar élni?
|
— Méltóztassék csak megnézni a kérvény
belsejét, ott meg van írva, hogy más pályára
lépek. író leszek.
— Micsoda lesz? — kiáltott a tanácsos, most
már nem tudva, mit csináljon, haragudjon-e
vagy nevessen, ugratja-e őt ez a ficzkó vagy
slment az esze?
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— író, — felelt a fiú szelíden, egy kis mosolylyal a nyírott kis bajusza alatt. A tanácsos
észrevette ezt a mosolyt és dühös volt érte.
Legjobban szerette volna a fiút kiküldeni a
szobából. Mégse tette, valami homályos érzés,
a mi most kezdett támadni benne, nem engedte.
— Hogy jutott ez az eszébe? — kérdezte
ironikusan, igyekezve visszaadni a kölcsönt
a hangjával a mosolyért.
— Nem jutott az eszembe, mindig benne is
volt, —felelte a fiú. — Nem akartam én soha itt
maradni, ebben az ólombányában. Csak arra
vártam, hogy egy kis irodalmi sikerem legyen . . .
t A tanácsos nem reagált arra, hogy az ő hi
vatalát ólombányának nevezi, most már érde
kelni kezdte ez a fiú, a furcsa dolgaival, a miket
beszél. Kíváncsi lett rá, mi következik még.
— Hát most már van sikere? — kérdezte.
— Van valamelyes. A regényemet megvette
egy kiadó ; persze, kezdő író vagyok, nem sokat
adott érte, kétezer koronát mindössze.
— Kétezer koronát?
— Tanácsos úr nem hiszi? Hát ha megen
gedi, felmutatom a bizonyítékot — mondta
Lóskai és elővett a tárczájából egy szép új
ezerkoronás bankót. A tanácsos jó megfigyelő
volt, látta, hogy a tárczából még néhány száz
koronás is kukucskálki. Ez a bizonyíték kétségbe
vonhatatlan volt. Honnan volna ennek az
éhenkórásznak máshonnan ezer koronása?
— Nahát akkor gratulálok, Lóskai úr, —
mondta és a kezét nyújtotta neki. Ez már a
pénz hatása voltt. Soha azelőtt nem mondta
neki, hogy «úr» és nem nyújtott neki kezet ;
a hivatali fegyelemhez tartozónak vélte, hogy
a fiatal hivatalnokaival ne bánjon túl udva
riasan. Egy halk belső mozdulata volt, hogy
talán meg kellene kínálni a fiút czigarettával,
de ez mégis sok lett volna, nem engedelmes
kedett homályos impulzusának, csak épen egy
oldalpillantást vetett a czigarettas dobozára.
— De kedves barátom — mondta azután,
ezzel a megszólítással mintegy rekompenzálva
magában Lóskait az elmaradt czigarettáért, —
jól meggondolta a dolgot? Érdemes ezért le
mondani a hivatalról? Végre is, az irodalom
gyönyörű szép dolog, de mindig azt hallottam,
életpályának nagyon bizonytalan. Az ilyen
szerencse, mint az öné most, egyszer van, ki
tudja, lesz-e máskor.
— Nagyon hálás vagyok, hogy így aggódik
értem tanácsos úr, de én bízom benne, hogy
még ennél nagyobb szerencsém is lesz. Külön
ben vannak némi biztosítékaim is. A kiadóm
szerződést ajánlott fel, négy évre le akarja kötni
minden kiadandó művemet, folyton emelkedő
honoráriummal. Aztán meg elsejétől kezdve
belépek a Pesti Himök szerkesztőségébe, mint
tárcza és croquis-író, elég tiszteséges állandó
fizetéssel....
K~~ A Pesti Hírnök? Nekem is az a lap jár.
— örülök, hogy így legalább az írásaim
révén összeköttetésben maradunk, — mondta
Lóskai. A tanácsosban kezdett derengeni, hogy
hiszen ezt a nevet, Lóskai Zoltán, olvasta ő

már az újságjában, czikkek, tárczák alatt, de
az ördög hitte volna, hogy ez az a Lóskai, a
ki itt a hivatalban a legegyszerűbb aktát se
tudja rendesen elintézni.
— Persze, persze, olvastam már a nevét a
lapban, igen, múltkor is a lányaim nagyon
jól mulattak egy tárczáján, én is elolvastam,
pedig ritkán szoktam effélét olvasni, hja, bi
zony nagyon elfoglal a hivatal, a nagy fele
lősség.
— Hát aztán mennyi az a fizetés? — kérdezte
néhány pillanatnyi szünet után joviálisán.
— Ha nem méltóztatik rossz néven venni,
valamicskével több, mint a tanácsos úr fize
tése, — mondta Lóskai nagyon szerényen. A
tanácsos kimeresztette a szemeit.
— Mennyi?
— Ezer korona havonta, mint kezdőfizetés.
A többi attól függ, mekkora sikerem lesz.
Erre már a tanácsos felállt székéből. Odament
Lós kaihoz, megfogta a két vállát, az arcza
sugárzott az előzékenységtől.
— De kedves öcsémuram, gratulálok.. .
Hisz ez pompás állás . . . Ejnye, csak most
veszem észre, hát mért nem ül le, kedves öcsém
uram.
Formálisan lenyomta a székre és elébe tar
totta a czigarettas dobozt.
— Gyújtson rá, kedves öcsémuram . . . Be
szélgessünk egy kicsit . . . Úgyis búcsúzóban
van tőlünk.
Az utolsó szavakat némi melankóliával ej
tette ki, mint a kitől valami nagyon kedves
embere búcsúzik. Lóskai meg egy pillantást
vetett a czigarettas dobozra, hölgy-czigaretta
volt benne. Elővett a mellényzsebéből egy
ezüst czigarettatárczát (az első dolgok egyike
volt, a miket a honoráriumból vett előttevaló
nap) és a tanácsos felé kínálta.
— Tessék talán inkább ebből, elég jó hikszosz
és gianaclis . . .
P Ez a mozdulata olyan biztos és világfias volt,
hogy a tanácsosnak határozottan imponált.
Most kezdett rémleni előtte, hogy Lóskai a
beszélgetés folyamán hangot változtatott, már
rég nem a felebbvalója előtt álló hivatalnok
hangján beszél vele, hanem az egyenrangúság,
sőt talán bizonyos fölény hangján, úgy, a hogy a
nála fiatalabb miniszteri segédtitkárok és tit
károk szoktak vele beszélni. Egyszerre magától
értetődőnek tartotta ezt a hangváltozást és
maga is az ennek megfelelő hangot vette fel,
némi atyai jovialitással édesítve.
— Hát mondja el, kedves öcsém, hogy tör
tént ez a váratlan fordulat? — kérdezte kí
váncsiskodva.
— Hát tetszik tudni, a tárczáim tetszettek.
Híre ment, hogy tehetséges vagyok. A Pesti
Hirnök szerkesztője már régebben czélozgatott
rá, hogy terve van velem. Ő ajánlott be a kiadó
nál is. Most pedig ajánlatot tett . . . A mint
láthatja, nagyon egyszerű dolog volt .
A tanácsos agyában zavaros érettségi emlékek
tárna doztak: Petőfi, a mint Vörösmartynál
bekopogtat, mint szegény ifjú költő . . . Arany
János, a falusi nótárius . . . néhány más ilyes
forma történet, a miket az iskolai órán hallott
valamikor s a mik most félhomályosán felbuk
kantak agyának azokból a rejtekeiből, a hova
az érettségi után örök feledésre zárta őket.
Kedveskedve mondta aztán :
— Mindig mondtam én, hogy kedves öcsém
uram nem fog ebben a hivatalban megöregedni.
Vén beamter vagyok, nem értek az irodalom
hoz, a szép szavakhoz, de azt éreztem, hogy
Lóskai Zoltán nem az, a mi a többi számtiszt,
ő benne szunnyad v a l a m i . . . Nohát, most
igazam volt, ugyebár. Még büszke lesz rá a
h i v a t a l . . . én már is büszke vagyok . . .
Lóskai felállott.
— Megengedi, tanácsos úr . . . úgyis túl
ságosan igénybe vettem az idejét . . .
A tanácsos megfogta a kezét és röstelkedve,
csaknem elpirulva a zavartól mondta :
— Kedves öcsém, úgy-e, megengeded . . . ne
szólíts tanácsos ú r n a k . . . én vagyok az idő
sebb . . . engedd meg, hogy én kezdjem . . .
— Nagyon megtisztelsz, bátyám . . .
A tanácsos úgy érezte, hogy ez a fiú tegezi le
őt. Nem esett neki rosszul. Átölelte Lóskai
hátát és úgy kisérte ki a szobából. A szomszéd
nagy teremben ülő többi hivatalnokok nagy
álmélkodására még utána is kiáltott:
— Szervusz öcsém, a viszontlátásra!
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KÖDBEN.
Egymást érik a rendeletek és intézkedések,
a melyek az életünk egy jobb, megfelelőbb
vagy legalább is elviselhetőbb szervezésére
törekednek. Minden ilyen reform vagy revízió
kísérletét természetesen valamely tarthatatlan
ság követeli ki az illetékes hatóságoktól. Orvost
csak beteghez hívnak. A mediczina nem nor
mális táplálkozó szer. Minden beavatkozás
egy-egy funkczionális zavar bizonysága és min
den új intézkedés egy új baj hivatalos elismerése.
A rendkívüli idők kétségkívül széles magya
rázatát adják ennek a helyzetnek. A régi
organizáczió egy más életnek volt a hang
szerelése. Viszonyokat szabályozottba melyek —
örökre vagy ideiglenesen, majd elválik — de :
megszűntek. Az bizonyos, hogy a mai élet
nem érzi az ő testére szabottnak. A mi ezelőtt
gátnak elég magas volt és elég erős, ma a
hullámok játszva mossák el vagy csapnak ke
resztül rajta. Mindenütt pótlás kell, igazítás,
megerősítés. Szabályozni muszáj rengeteg dol
got, a mit már régen szabályozottnak tudtunk.
És sehol sincs szó a régi rend új tökéletesíté
séről, hanem legfölebb a konzerválásáról vagy
a pótlásáról. Ez a jelenség nem helyi. Nem csak
a mi életünkre korlátozott. Olvassuk, hogy a
mindig nagyszerűen organizált Németország
ban negyvenezernél több háborús rendeletet
adtak ki idáig a hatóságok. És az élet Német
országban is rosszabb, nehezebb, akadósabb,
vékonyabb, mint volt a háború előtt. Ez a negy
venezer rendelet tehát ott is mediczinának
készült a normális viszonyok meglazulásának
fékezésére.
Ellenségeink földjén se történhetik másképpen.
A kormányzó energiának minden tömegét bi
zonyára ott is a konzerválás, a mentés munkája
követeli ki, foglalja le és fokozza meg a maga
számára. A fejlődés stabilitást követel, hogy
új kombináczióiban a meglevő állapotokat
mint adott, kész és biztos mennyiségeket
használhassa. Különben nincsenek a maga
műveletéhez való számjegyei. A stabilitás
azonban megszűnt és vele a lehetősége annak,
hogy a még ismeretlen mennyiség értékét

megkereshessük, mert az ismerteké is elbizony
talanodott. A legmerészebb hipothézisnek is
valami kétségtelenre kell építenie. De hol
ma ez a kétségtelen vagy megingathatatlan?
Az archimedesi ponton egy ismeretlen szán
dékú rém áll és csakugyan kiveti a sarkaiból
a világot. Ö talán tudja mit akar és merre
taszít. Da mi, csekély gyönyörűséggel mondjuk,
a világon vagyunk és nem kívül rajta. A mi
lesz velünk, nem általunk történik. A sors
soha ennyire még nem függetlenítette magát
az embertől, mint most. A legkomolyabb
tétel, a mibe belekapaszkodhatunk, egy játé
kosan hangzó mondat. Valahogy majd csak
lesz, mert úgy még soha se volt, hogy sehogy
se lett volna.
De milyen lesz ez a valahogy, ennek a ki
találása túl van a szolidúl alátámasztható
föltevések területén. Azt ha sajnálatos, ha nem,
a valóság szerint meg kell állapítanunk, hogy
azok a pótló, javító, módosító intézkedések
és kísérletek, a melyekkel a különböző hatójágok a. fölfakadó mizériákon, kellemetlensége
ken és féktelenségeken segíteni igyekeznek,
vagy tökéletlenül válnak be vagy tökéletes
kudarczot vallanak, vagy az ellenkezőjét pro
dukálják annak a hatásnak, a melyért megfogal
maztattak. Ebb?n a siralmas eredményben
bizonyára van része azoknak a fogyatékossá
goknak, a melyek minden emberi alkotást
likacsossá tesznek. Késés és elhamarkodott
ság, fölületesség és ügybuzgóság, elnézés és
merevség, indolenczia és rövidlátás ezekre az
intézkedésekre is kétségtelenül sok vonatko
zásban rábizonyítható. Csupa, remeket az adminisztráczió akkor se produkál, mikor a normális
idők megállapodott rendje megállapított ta
nulságokkal szolgál neki az intézkedései meg
fogalmazásánál. Annál kevésbbé várható, vagy
követelhető ez tőle olyan viszonyok között,
a melyek előzmények okulását nem kínálják
és a melyek fejlődésének törvényei még megállapítatlanok.
A hatástalanság vagy ellenkező hatás teljes
és kizárólagos magyarázatain azonban ezeket a
mindig óhatatlan és elkerülhetetlen fogyat
kozásokat nem vehetjük. Hiszen a normális

időknek megvolt a maguk teljes organizmusa,
a mely ha nem is tökéletesen, de elég jól funkczionált, szabályozta és tűrhető rendben tar
totta az életünket. A mi módosítás és változ
tatás történt, az nem megcsökkentette, hanem
fokozta és élesítette ennek az organizmusnak
fegyelmező energiáit. A szándék mindig az
volt, hogy a rendnek már elért tömege megóvassék és körülpánczéloztassék. És ha a
lazulás folyamata a kívánt mértékben mégse
volt megállítható: ez azt mutatja, hogy ez a
folyamat olyan forrásokból táplálkozik, a me
lyeknek az erejével a régi világ, a háború
előtti társadalom megszervezőinek számolniok
nem kellett.
Ma már alig lehet kétséges : e nagy vihar
mélyén az élet felfogásának egy gyökeres
átmásulása erjed és van kialakulóban. Az
emberiség revízió alá veszi és újra fogalmazza
céljait, törekvéseit és ennek megfelelően az
eszközöket, a melyeket mindig változatlan
programmja : a boldogulás elérésére a leg
alkalmasabbnak érez. Nemcsak a nagy közös
ségek lelkében és gondolatában folyik ez az
egyre sűrűbben és világosabban megmutatkozó
átalakulás, hanem az egyén filozófiájában is.
Törekvései más irányban kereskednek és más
méreteket öltenek, mint azelőtt. Ez a legele
mibb magyarázata annak, hogy a régi világ
szelleme szerint megfogalmazott intézkedések
nem tudják megtalálni a változott és mohó
változásban lévő élettel azt a kapcsolatot,
a melyben a lelküket, tartalmukat.tévő szándék
hatásosan érvényesülhetne. Az ember az, a
mi megváltozott és az átalakulás útján van
egy nagy kerítés nyugtalanságával az idegeiben
és izgalmával a lelkében. Egy ködtengerbe
jutottunk, a homályban gázolunk botorkálva
és tapogatódzva, vakon a bizonytalanságtól
és süketen a szörnyű dübörgéstől. Ez a lélekállapot az oka a bukdácsolásnak és a kímélet
lenségnek, a melylyel az egyik a másikon
keresztülgázol és valóban a legkisebb gondja
is nagyobb annál, hogy bocsánatot kérjen érte,
ha a lábára vagy akár a mellére taposott.
Szigma.

4

A in. kir. I. honvMgyalogezred azr.ii alkalomból, hogy <"> Felíége az . zr.d talajdonora lett, ünntpi miiét, di-zt bedet és népünnepélyt rendezet! olasz földön.
1. AZ ÜNNEPI MISE.

A BUDAPESTI

I

2. A LEGÉNYKE!..

HONVÉDGYALOGEZRED

& A GÉPPUSKÁSOK VERSENYE.

4. A DIJAK KIOSZTÁSA.

Ü N N E P S É G E A Z O L A S Z F R O N T O N . — Hülzel Gyula felTételei.

37. SZIM. 1918. 65. ÍVTOLYAM.

VASÁBNAPI ÚJSÁG.

530

hanem merész kezű átalakítója. Nem finomságo
kat, nem ellágyulásokat keres, hanem erőt és
lendületet. Néhol ez a nagyotakarás még
visszahull, mert nem tudja befejezni a mozdu
latok, a nyugvás, a színek hatalmas iramát,
de, a mi egy kollektív kiállításon mindig elég
és a további fejlődés szempontjából mindig a
jobbik jel, van egy pár képe, a mely messzire
elhagyja a többit, a melyből nem kívánunk
elvenni semmit s a melyhez hozzáadni mit sem
akarunk.
Kétségtelen, hogy Eudnay sokat tanult azok
tól, a kiket előbb felsoroltunk. De ez a tanulása
nem utánozgatás és nem az az aprópénzre
váltás, mint a szokványos Goya utónozgatóké,
az erőtlen Munkácsy ismételgetőké, a kik
példaképeik őserejű ötleteit sima szalonmodorba
burkolják a művásárlók polgárias örömeire.
Ha látott valamit, a mi a benne forrongó
vágyaknak megoldotta nyelvét, soká elküzködött véle, az első impressziónak nem rendelte
magát szolgai módon alá, magában hordta,
ellentmondott, míg végül kitört belőle, úgy,
hogy végül újjá tudta alkotni azt, tehát maga
magát adta.
Nem is állapodott még meg véglegesen. A ki
figyelmesen nézi végig Eudnay képeit, könnyen
megállapíthatja, hogy még ingadozik, fél a
modorosságtól, a mely meggátolná abban, hogy
valamikor még többet adhasson, mint a mennyit
már ma elért.
Rudnay Gyula: Menekülők.
Nem mosolygós művészet az övé. Tragikus
hangulatok között fájdalmakról és a világ örök
része, mely Munkácsy óta alig talált meg sejtelmességéről beszél, meghökkent, ellent
RUDHAY GYULA ÉS PÁSZTOR JÁNOS KIÁLLÍTÁSA. tevő
felelő ábrázolóra.
mondásra készt, megráz, a mi mind csak azt
A Szépművészeti Múzeumnak Munkácsy-terMenjünk tovább a múzeumban és nézzük meg mutatja, hogy nem a megszokott sablonok sima
mében szinte meghökkentő erővel állítja meg a Goyának feledhetetlen Vízhordó asszonyát. Té felületén siklik, hanem küzd és fölfelé tart,
látogatót a mesternek egy bámulatos vázlata, mának jelentéktelen, de megoldásnak örök és hogy a meglévőből egy új világot tudjon terem
a melyen a Siralomház témájának megoldáséra csodálatos. Egy hétköznapi alak kiállásába az teni. Ezért szívesen elnézzük neki, ha néha-néha
készülődött. Kevés komor szín, melyek sötétjé élet erejének olyan lenyűgöző lendületét önti, egy-egy képén többet akar, mint a mit ma még
ből kegyetlen ellentéttel rínak ki a feljajduló hogy párját rítkitja még Goya többi képei megoldani tud. Azt hiszszük, hogy különlegesen
fehérségek, kevés részletezés, helyette nagy, között is.
magyar és a feldolgozásban is tisztán magyar
összefoglaló sötét területek, a melyek ritka
Aztán jusson eszünkbe Velázquez alakjainak nak maradó thémáit adja meg legsikerültebben.
sejtelmességet adnak a kép hangulatának. merész hetykesége, egy-egy szürkével és tégla Ezek kö2Ül is kiválik az fgyik, mely egy ágas
Mindent együttvéve : hatalmas, férfias erő árad szín vörössel sötétből csillámló Tintoretto s kodó lován daczosan megülő csikóst ábrázol.
e képről, valami csodálatos daczosság, a magyar körülbelül benne élünk már abban a világban, Megnyilvánul benne a magyar puszták egész
puszták dühöngő viharainak zord ereje, a mi melyet Budnay képei varázsolnak elénk.
ősereje, egész komor végtelensége.
életünknek és lelkünknek egy nagyon is számot
Nem krónikása az életnek és a világnak,
Színskálája nem az, a melyet az utóbbi

Budnay Gyula: A bűnös.
években megszoktunk. Az árnyaláshoz nem
használt kék színeket, hanem feketét, a mely
nek külömben is nagy szerepet juttat. Színei
külömben is nagyrészt sötétek, fehérrel még
jobban kiemelte, gyakoriak nála a téglavörös
színek is, úgy hogy sok tekintetben újat és mást
jelent az az irány, a melyben dolgozik. Mintegy
tizenöt éven át egyebet sem kaptunk festőinktől,
mint napot, derűt, csillogást, mosolyt, örömöt,
a világos színeknek tarka özönét, mely végül az
impresszionista epigonok kezén épen olyan lélek
telen festékké vált, mint a többi irányok iparo
sainak kezében a régebbi alkotásmódok. Ma már

Budnay Gyula: Gyengeelméjű katona.
mást és úgy érezzük, többet és hatalmasabbat
szeretnénk, több lendületet, több alakítást,
egyszóval több monumentalitást. Vájjon eljut-e
Eudnay ahhoz, hogy e kívánságaink egyik
jelentékeny beváltója legyen? Ma még talán
korán volna kimondani a végső választ, de már
e kiállítás is kétségtelen ígéretnek látszik.
A másik kiállító, Pásztor János egészen más
temperamentumú művész. Nyugodt, sima har
móniáknak szobrokba foglalója. Egyáltalában
nem romantikus kedély, míg Eudnay sok
tekintetben az, nem komor, nem vívódó, hanem
derült és nyugodt ember. Épen ezért e kiállí

Budnay Gyula: Pipázó ember.
táson már az ellentétek törvényénél fogva is
nagyon jól érvényesülnek lágy hajlású, olvadé
kony és igen finoman részletező női szobrai,
a melyeken a formai megoldások nem mindig
hatnak teljesen önmaguktól értetődőknek. A
mozdulatok, akármilyen szépek, lágyak és a
formák harmóniáinak szempontjábólakármilyen
befejezettek is, nem mindég a szobor testéből
kényszerűen fakadók. De ezért viszont a rész
letmegfigyelések nagy finomsága és a figurák
nemes előkelősége bőven kárpótol.
Farkas Zoltán.

é

Budnay Gyula : Vízhordó lány.
AZ ERNST-MTJZEUM KIÁLLÍTÁSÁBÓL.
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Pásztor János: Bűnbánó.

Pásztor János: Búcsú.
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pillanatra kisietett, hogy egy pohár pezsgőről
gondoskodjék. Rövid távolléte alatt Magda
Franczia regény a ^Szerelem az én bűnöm* szerzőjétől. felkelt és az állótükör elé lépett. Gépiesen bele
nézett és csúnyának találta magát, Fekete
(folytatás.)
ruhája kellemetlen színfoltot mutatott a lakás
[elmosódó színezésében. Szomorúan gondolta :
Lassacskán azonban magukhoz jöttek. Meg
— Szegény asszony! ez a ruha kitűnően
csodálták a gyönyörű rózsákat, a melyek a' 'jellemzi a te helyzetedet. Gyászolni jöttél
szalon kandallóján egy kristályüvegben pom jj meghalt vágyaidat, elszállott álmaidat, öregedő
páztak. Magda megsimogatta kezével a halvány testedet, szivednek pusztuló kincseit, ebbe a
lilaszínű kárpitot, a melyre a napvilág erősen házba, melynek a szerelem tanyájának kellene
letompítva jutott az ablak függönyein át.
lennie. Szegény bolond! Ifjúságot és szépséget
A lakás épenséggel nem volt hétköznapi, jó kellene adnod egy sóvár ifjúnak, de nézd ruhád
ízléssel volt berendezve, de itt-ott hiányzott gyászosságát, mert ez a jelképe a te szerelmes
még belőle egy és más, mintha fiatal házasok életednek!
rendezkedtek volna be benne, a kik még minden
Könnye kre fakadt.
félét be fognak vásárolni. A kanapét számos
Fülöp visszatért. Midőn meglátta Magdát
vánkos borította, ép?n olyan alakúak és terje mozdulatlanul és szomorúan a tükör előtt,
delműek, mint Magdáéi. Ez a figyelmesség kitalálta gondolatait és egy gyöngéd csókkal
mosolyra fakasztotta a fiatal asszonyt és e riasztotta el rémlátásait. így szólt :
percztől kezdve mindjobban eloszlott zavaruk.
— Kedvesem, ez a ruha sehogysemillik ide.
Magda kezét nyújtotta köszönete jeléül Fülöp íme egy pongyola, mely jobban fog állani
nek :
önnek.
— Csakugyan szakasztott olyanok, mint az
Uszályos fehér selyempongyolát vett elő,
enyémek.
melyet régi csipkék díszítettek. Magda nagyon
— Meghiszem azt, titokban mindent meg el volt ragadtatva, hegy Fülöp még erre is
mértem, felelte Fülöp mosolyogva.
gondolt.
Ir.
— De ezért senki másnak sem szabad ide
Feledhetetlen órák következtek. Magda, ha
belépnie, mert. ebből is rájöhetne titkunkra!
bár azt hitte, hogy lelkiismeretfurdalásokat iog
— Hogy gondolhat ilyet, Magda! Ez a lakás
érezni, semmire sem gondolt, annyira egynek
az öné, senki sem fogja sohasem megtudni
létezését és rajtam és magán kívül senki sem
fogja átlépni küszöbét
Fülöp kezébe vette Magda egyik kezét, egy
mással szemben álltak, Magda fejét Fülöp
mellére hajtotta és meghatottan suttogta :
— Édes Fülöpöm!
Fülöp megilletődve zárta karjába Magdát és
forró csókokat nyomott szőke hajára. A fiatal
asszony erőtlenül hullott le a kerevetre, Fülöp
pedig lábához telepedett. Most már megnyílt
az ajka és elmondta neki újra, hogy mennyire
rajong érette.
Magda lassanként levetette felsőruháját, ka
lapját és keztyűit, miközben Fülöp a kezét
csókolgatta.
Megkérdezte Magdát:
— Nem akarja tovább vizsgálni lakását? J2j
Magda felkelt, Fülöp félkézzel átkarolta és
így egymásba fonódva mentek be a másik
szobába, melyet a kandallón álló gyertyák
világítottak meg, mert az ablaktáblák zárva
voltakés a függönyökle voltak eresztve. Ebben
a szobában is halvány lilaszínű selyemkárpit
borította a falat, meÍvnek egyhangúságát kelle
mesen szakította meg az ágynak halvánv rózsa
színű drapériája, melynek japán szövetét aranvszto agak és madarak himzése díszítette. Áz
agyon remek tearózsák voltak szétszórva, fc,
Nem volt valami jó étvágyuk az ebéd alatt,
szomjúság szorongatta Magda' torkát. Fülöp egy
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Ha Montmaur néhanapján egy-egy nappal
elhalasztotta találkozójukat, Magda kimond
hatatlan fájdalmat érzett és ezernyi rémlátás
sal kínozta magát. Viselkedésének határozott
ságát lassanként elveszítette. Ha Fülöpről volt
szó, nem tudott uralkodni magén. Nagy szen
vedélye másféle és más erejű volt, mint Fülöpé.
Fülöp lényének egész fiatalságával szerette
Magdát, Magda pedig énjének teljes nyugtalan
ságával. Ha néhány napi távollét után Fülöp
től levelet kapott, melyet nem talált eléggé me
legnek, majdnem kedve támadt, hogy válaszá
ban fájdalmas szemrehányásokat tegyen neki.
És mennyire megsemmisítő érzés volt az, hosry
kétségektől eyötört szivével nyugodt, gyöngéd
és bizakodó választ kellett adnia.
Hogy ehhez a bölcseséghez kellő erőt merít
sen, visszaidézte emlékezetébe barátai elbeszé
léseit, akiket kétségbeejtettek az afféle panaszkodások, a, milyenekbe most ő is szeretett volna
kitörni. Eszébe jutott azután, hogy sziveseb
ben jöttek el hozzá, türelmes barátnőjükhöz
egy pár órára, sem minthogy kedvesüknél vé
gigszenvedjék egy szemrehányásokkal teli esté
nek bosszúságait.
Tehát szerelmi ismereteinek teljes latbaveté
sével vidám és hivő levelet írt, miközben sze
mében könnyek csillogtak és a szive fájt, Néha
megesett, hogy olyan választ kapott, mint a
milyenről álmodott, a milyennek minden levél
nek kellett volna lennie. Ilyenkor napokon át
szakadatlan boldogságban úszott. De milyen
szenvedés volt számára, ha a levéllel nem volt
megelégedve, mert az szűkszavú volt, vagy
nem találta meg benne azt a szerelmes lelkese
dést, a melyet megkívánt volna,
A nélkül, hogy észrevette, élettapasztalata
szétrombolta érzelmeinek egyszerűségét. Nem
tudott egyenes és hiszékeny lenni, mert ehhez
túlságos sok megpróbáltatáson esett át. Az
efféle lelkiállapot pedig, a mely egy érett férfit
csábítani tudott volna, fiatal szerelmesére aligha
lett volna vonzó.
Végre is bekövetkezett a végzetes baj. Egy
téli estén Magda abban a fogadószobában várta
Fülöpöt, mely hálószobájával volt szomszédos
és meghittebb környezetet nyújtott, mint a
nagy, földszinti fogadószoba. Pazar virágok
tömege nehéz illattal vette körül és még fá
jóbbá tette a magányosságot, miközben Fülöp
után sóvárgott. Minden kocsi zörgésére, mely
elhaladt a palota előtt, szívdobogást kapott ;
az éjszaka csöndjében már az utcza végéről
meghallotta, a mint közeledtek. Hányszor gon
dolta magában: «Itt v»n végre!» és hányszor
csalatkozott reménykedésében? A kerekek
tompa zaja és a patkók kattogása a kemény
kövezeten alig hallatszott kezdetben, aztán
mind erősebbé vált és lassanként ismét elve
szett a távolban. Eleinte félretette könyvét és

érezt« magát Fülöppel. Egy mozdulat, egy szó,
egy gondolat sem zavarta e szerelmes órák fe
ledhetetlen varázslatát.
Midőn Magda távozni készült és a tükörbe
nézett, különösen szépnek találta magát. Maga
is meghökkent szemeinek különös csillogásától
és boldogan állapította meg, hogy a szerelem
visszaadta ifjúságát.
Fülöp az ágyon heverő virágokból néhányat
egy ékes művű kis szekrénykébe zárt el.
— Ezeket a virágokat, mint egy tabemákulumban, örökre fogom itt őrizni ennek a dél
utánnak emlékezetére.
Aztán Magda felé fordult és a mint észre
vette az arczán sugárzó boldogságot, gyöngé
den átölelte és ezt suttogta fülébe :
— Milyen gyönyörűen kivirult az én szerel
mesem, oly szép, hogy méltatlan vagyok hozzá.
Szeretem önt . . . szeretem önt és szeretni fo
gom egész életemen át.
Magda gyöngéden megcsókolta Fülöp hom
lokát és ezt suttogta :
— Én is.
Hangja boldogsággal töltötte el a fiatal
ember szivét, ismét egymás nyakába borultak,
de hiába volt minden, végre is búcsúzniok
kellett.
Kinnt az ég sötét volt, mert a hold már tel
jesen elfogyott. Néhány perc/ig hallgatagon
mentek egymás mellett, míg egy kocsira akad
tak. Magda egyedül szállott be és a pálya
udvaron Biroyval találkozott, a ki az utolsó
vonathoz várta. Gyorsan kimentek a vonathoz,
beszálltak egy waggonba és nem is látták, hogy
néhány pillanattal később Fülöp is beszállott,
a ki óvatosságból nem kereste meg őket.
Midőn a vonat elindult, az ülés egy sarkába
kuporodva Magda gépiesen nézte, mint suhan
nak el az ablak előtt az éjjeli világosságok.
Arról álmodozott, hogy vájjon Fülöpnek épen
úgy szerelmükön jár-e az esze, mint ő neki.
HABMADIK

RÉSZ.

Négy esztendő múlt el lassanként, melyek
alatt Magda kimondhatatlanul boldog volt.
Környezete bizonytalanul mégis megérezte,
hogy valami új elem férkőzött be életébe, de
mivel nagy művészettel semminemű életszoká
sán sem változtatott, senki sem törekedett le
leplezni azt, hogy titokban mi iránt érdeklődik.
De végül az az öntudatlan szerelmi láz, mely
e négy éven át eltöltötte Magda lelkét, lassan
ként oszladozni Kezdett, Némiképpen tisztáb
ban kezdte megitélni a viszonyt, mely Fülöp
höz fűzte és mihelyt elmélkedni kezdett róla,
szenvedései is megkezdődtek. Harminczhat éves
volt, telve egy állandóan növekvő szerelemmel,
rettegve az első ráneztó), mely arczán mutat
kozni fog, attól a rettentő ráneztó], melytől
semmi sem óvhatta meg és a mely örvényt fog
vonni közéje és szerelmese közé, nem lehetett
többé gondtalan és nyugodt,
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az ablakhoz lépett, hogy láss* őtet, a mint
fénylőszemű fekete fantomként tovatűntek,
ismeretlen futásukkal magukkal vivén szívé
nek fájó dobbanásait. Azután halálos fáradtan
a kandalló mellé kuporodott egy kerevetre és
aggodalmaskodni kezdett. Miért nem jött el,
ha hozzája Ígérkezett erre az estére? Mért nem
telefonált, vagy mért nem sürgönyzött? Most
szemébe ötlött egyszerre a tea, mely egy kis
asztalkán várta őket. Idegesen zokogni kezdett.
E pillanatban a szalon ajtaja kinyílt, Magda
hirtelen felugrott és felkiáltott : (rvégre!» De
megsemmisülve hullott vissza, mert Fugeret
doktor állott előtte.
— Szegény barátnőm, — mormogta ez za
varában, miközben közelebb jött, — bocsásson
meg nekem, hogy ekképen megtévesztettem,
ugyebár, őt várta? Magda, én az utolsó időben
rájöttem az ön titkára, midőn annyiszor szo
morúnak láttam, de legyen nyugodt gyerme
kem, hogy jól megőrzöm és akármilyen nehe
zemre esett, is, bevallhatja, hogy ön előtt is
óvatosan titkolództam.
Magda hangosan zokogott és egy kétségbe-; '
esett mozdulattal Fugeret mellére hajtotta fe
jét, mintha tőle akart volna erőt szerezni az
ellenálláshoz.
— Kedves barátom, bocsásson meg nekem!
doktor, négy éven át oly boldog voltam, anynyira boldog! De most mennyire szenvedek!
Kínlódom, de szenvedéseimet csak én okozom
magamnak, nem ő. Mert ugyan mit hányhat
nék szemére egyebet, mint apró feledékenysé
geket? Lehet, hogy mindig ilyen volt, meit
ezalatt a négy év alatt én teljesen részeg vol
tam a szerelemtől, de aztán a mint eljártak az
évek, rettentő kétségek rabja lettem és minden
cselekedetét végigbonczolgatom... Oh! mi
csoda gyötrelem ez! Doktor, adja vissza csak
egy szóval hitemet és nyugalmamat, egy szó
val, mely agyamnak és szívemnek azt a vi
gasztaló tudatot nyújtja, hogy van valaki, aki
jobban megért engemet, mint én magam és
megvédelmez önmagammal szemben!... Igen,
fogja csak kezébe fejemet, mert ez gyötör en
gemet, hiszen a szívem együgyű és hiszékeny!
— Kedves gyermekem, jobb szerettem volna,
ha továbbra is szerelem nélkül élt volna közöt
tünk, mert afféle lélek, a ki teljesen alá van
vetve ösztöneinek. A szerelembe vetett hitének
hajótörést kellett szenvednie és önnek ki kel
lett ábrándulnia. Előre láttam, hogy az önben
szunnyadó érzékiség akarata ellenére is mily
szenvedésekre fog vezetni és azt is tudtam,
hogy csakis Fülöp keltheti fel önben e vágya
kat, nem mintha valami földöntúli érdemei
volnának, hanem mert ő volt a fiatal férfi, a
kit a véletlen az ön útjába sodort. De talán most
már túl vagyunk a nehezebbjén és talán kilá
bolhátunk már a bajból. Nyugodjék bele a
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helyzetbe úgy, a mint van és határozza el ma
gát, Nem volna jobb, ha szakítana vele?
— Szakítani? De hiszen, doktor, én Fülöpöt
mindenek fölött szeretem!,'.
— És ő?
— Ó is egész lelkével szeret!
— Hát akkor mi a baj?
— M i ? . . . semmi! és épen ez az, a mi rette
netes. Az én életemet házasságom börtönbe fa
lazta, jó hírem áldozata vagyok, melyet fenn
kell tartanom a világ szemében. Ez tett tönkre
és ezért veszítem el lassanként szerelmesemet
is. És aztán én öregszem, ő pedig fiatal marad,
fölségesen fiatal. Magam sem tudom, mért va
gyok nyugtalan ép féltékeny, a nélkül, hogy
bárminemű bizonyítékom volna ellene, de néha
viselkedésében valami unottságot látok. Talán
már annyira megszokott, hogy a szive és lelke
elszabadul mellőlem. Hogy tudnék vele szakí
tani, ha már egyszerű elmaradása is ily kegyet
lenül meggyötör, sokkal szenvedélyesebben sze
retem, semminthogy már most szakítani tud
nék vele!
— Mit tegyünk hát? micsoda tanácsot ad
hatnék önnek? Lássuk csak gyermekem, vájjon
kedve szerint volna-e, ha nagyon óvatosan
megpróbálnám kifürkészni Fülöp érzelmeit?
Ha ép olyan gyöngéden szereti önt, mint azelőtt,
semmiféle oka sem lesz önnek, hogy tovább
szenvedjen. Ha ellenben másképpen áll a do
log, akkor is meg fogjuk találni az utat-módot,
a mely az ön gyógyulására vezet. Minden körül
mények közt azonban feltétlenül számíthat az
én alázatos szolgálatkészségemre.
— Köszönöm, köszönöm barátom, de mondja
csak Tanis, Biroy, Governeur szintén rájöttek
titkomra?
— Nem, biztosan tudom, hogy nem. Ne feedje el, hogy én úgy szeretem önt, mintha atyja
volnék és ez vezetett rá, hogy Fülöphöz való
viszonyát megértsem. Az atyai szeretet pedig
a legéleslátóbb, a legkomolyabb és a legtar
tósabb is. Gyermekem, nyerje vissza bátorsá
gát és vallja be nekem szenvedéseit, higyje
meg, hogy kevésbbé fogják kínozni.
— Köszönöm, barátom. Máris megvigasztalt
egy kissé, nem vagyok már annyira szomorú,
mióta ön itt van, kevésbbé vagyok szerencsét
len. Teázzunk meg talán, ha úgy tetszik.
(Folytatása következik.)

IBODALOM ÉS MŰYÉSZET.

A KIRÁLYUNK NEVÉT VISELŐ BOLGÁR EZRED HADMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÁSAKOR
BUDAPESTEN A MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUMBAN

A mezítlábas grófkisasszony. Minden irón meg
lehet ismerni azt az ideálképet, a melyet mun
kájáról, czóljairól s általában az irodalomról al
kotott magának. Ez tulajdonképen az író programmja s ezt igyekszik megközelíteni s ehhez
igazodik munkája módjában. Pékár Gyulánálja
kinek új novellás könyve jelent meg A metiüábat
grófkitasseony czimen, egész feltűnően megismerszik
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ez a maga elébe tűzött programm. Elegáns, köny
nyed, mulattató akar lenni, * szellemesen elbe
szélő szalonember allűrjével, a dolgok fölötti könynyed fölénynyel és világfias iróniával s azzal a
malicziával, a mely a társasági beszélgetés legjobb
fűszere. E mellett nagy gonddal és választékossággal lép fel, mint a jó társaságbeli ember, a ki
súlyt fektet külső megjelenésének kifogástalan
voltára is. Kissé akartnak is hat ez az eleganczia, a mint hogy általában Pékár nagyon
tudatos író, a kiszámításnak nagyobb szerep jut
nála, mint az ösztönszerű megérzésnek, az intuiczió
önkéntelen villanásainak. Néha ez a tudatosság a
hatás rovására is megy, kelleténél jobban kilátszik
az apparátus, az író gépezetének szinte halljuk a
zörgését. A témái nagyobbára úgynevezett nagy
világi témák, többnyire előkelő emberek szerepel
nek bennük : grófok, előkelő gentry féifiak és nők,
de többször bizonyos demokratikus kapcsolatokban,
mint a Parisból csalódott sziwel és vagyonilag
tönkrementen hazatért gavallér, a ki itthon bele
szeret a kastélyába telepedett zsidó új földesúr
lányába, vagy az egyik novella hátterében szerep'.ő
gróf, a ki az irodaigazgatónéval volt szerelemben.
Kapunk próbát Pékár egy másik kedvelt téma
köréből is, a párisi bohéméletből, a melyre az
író a Parisban töltött ifjúkori évek mosolygó melar.choliájával emlékszik. A kötetnek legjobb no
vellája, A múzsa czímű, bár meglehetősen karrikirozva, érdekes témát pendít meg: a fiatalon, nyo
morban meghalt költőt, a kit míg élt, bolondnak
tartott mindenki, kinevették, sajnálták, parasztlány
múzsája is lenézte, halála után pedig grófnék,
kegyelmes asszonyok és urak mennek zarándokolni
emlékéhez a nyomorúságos faluba, a hol élt. Pékár
történetei általában fordulatosak, a külső történésre
beigazítottak, az embereknek a mozgása, a gesz
tusa, a helyzetek mozgalmassága jobban érdekli
az írót, mint a belső történés, a lelki élet moz
galmassága s nem tudja mindig kikerülni ennek
az ábrázolásmódnak a veszélyét, hogy a történet
inkább az író konstruáló akaratából alakul ki és
kerekül kompoziczióvá, mint a maga organikus
belső természetéből. Szereti a dekorácziót, legjobb
hatásai dekoratív természetűek s ebben nagy
mfiveltsége is támogatja, különösen mikor törté
nelmi levegőt visz novellájába. Űj könyve külön
ben körülbelül a legegyenletesebb hatású azok
között a novellás könyvei között, melyeket az
utóbbi években olvastunk tőle.
A (Budapesti Szemle* most megjelent szeptem
beri számába Berzeviczy Albert írt első czikket a

nemzetiségi kérdés és a háború czímmel. Kovács
Gábor a népesség és a lársídnlmi fejlődés viszo
nyáról értekezik. Divéky Adorján folytatja Ma
gyarok és lengyelek a XIX. században czímű czikksorozatát, Fest Sándor John Palgrave. Simpton
múlt századbeli angol irónak magyarbarát nyilat
kozatait ismerteti, Balanyi György XIII. Leó és
a római kérdés czímű czikksorozatát folytatja,
Ferenczi Imre a rokkant tisztek és az értelmiségi
rokkantak jövőjéről értekezik. Tolsztoj Az ifjú
czár czímű novellája és Bárd Miklós egy verseadják a szám szépirodalmi tártaimat. A Szemle
rovatban Gragger Eóbert a berlini magyar tudo
mányos intézet működését ismerteti, az Értesitő
rovat könyvismertetéseket közöl- A «Budtpesti
Ssemléf* Voinoüich Géza szerkeszti s a FranklinTársulat r.dja ki. Előfizetési ára egész évre 24 ko
rona, félévre 12 korona, egyes szám ára 2 korona.
A «Jó Pajtás», Benedek Elek képes gyermekiépja
legújabb, szep'ember 15-iki számába Váradi Antal
írt verset, Mihályffyné Fáy Lenke elbeszélést. Avar
Gyula mesét, Benedek Elek folytatja Rókáné ko
mámasszony mulatságos kalandjait, Zsoldos László
p dig érdekes leleményű regényét, Tökmag király
újabb esetei Sok szép kép, a rejtvények, szer
kesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag tar
talrnát. A J6 Pajtás-t a Franklin-Társulat adja
ki, előfizetési ára egész évre 16 korona, fél évre
8 korona," negyed évre 4 korona, egyes szám ára
82 fillér. Mutatványszámot kívánatra kü'd a kiadó
hivatal, IV., Egyetem-u. 4.

A HÁBORÚ NAPJAI.
Szeptember 5. A nyugati liarcztéren Ypern és
Labassée közt az ellenség a németek után vonult
új vonalaik ellen. Az előtérben hagyott német
osztagok parancs szerint kitértek előle új állásaikba.
A Scarpe és a Somme közt az ellenség az új
német vonalak felé tapogatózott. A Somme mel
lett tüzérségi tevékenység. A Somme és az Oise
közt a németek végrehajtották a Eoye vidékén
augusztus 26-án megkezdett mozdulatokat, és
tegnapelőtt éjjel harcz nélkül megszakították az
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érintkezést az ellenséggel. Este az ellenség gyen
gébb csapitrészei elérték körülbelül a Voyennes—
Guiscard—Appilly-vonalat. Az Aillette-lapályon
ellenséges előretöréseket vertek vissza. Az Aillettetől délre, Terny-Sorny, Clausey és Buc le Long
mellett is meghiúsultak az ellenség erős táma
dásai. Soissonstól keletre a németek a védelmet
a Vesie mögé vonták vissza. Az olasz hareztéren
Corno vidékén és a Monté Perticától keletre ro
hamcsapataink sikeres vállalkozásai. A Hétközség
fensíkján ós a Piave mentén ellenséges felderítő
kísérleteket meghiúsítottunk.
Szeptember 6. A nyugati hareztéren á németek
az ellenségnek Ypern és Libassée közöít előretapogatódzó felderítő osztagait visszaverték.Ploeksteert és Armentiéres közt is többszörös támadá
sokat vertek vissza. Hulluchnál eredményes előre
törések az angol árkokba. A németek új állásainak
előterepében heves harezok a Bapciume—Cambrai-i
országúton a havrincourti erdő mellett és a fortillii
szakasztól keletre. A Neuville—Manancourt—Moislans vonalon erős támadásokat a németek vissza
vertek. Peronneból és a Sommeon át az eilenség
csak tegnap követte félénken a német uióvédeket. A Somme és az Oise közt és este a ham—
chauny vonaltól keletre az ellenség erősebben kö
vette őket. Az Oise és Aisne közt is tervszerűen
szakították meg a németek az ellenséggel az érint
kezést. Soissonstól keletre az ellenség a Veslen ke
resztül követte a németeket, a kik sokáig feltar
tották. Fisnestől északkeletre erősebb amerikai
támadásokat visszautasítottak. Az olasz harezté
ren Asiagónál egy támadást visszavertünk.
Szeptember 7. A nyugati hareztéren a németek
Yperntől délre több angol támadást utasítottak
vissza. A harczvonalon a német állások előterében
élénk gyüogsági harezok. Német utóvédek a
Fils—Liermont—Longavesnes vonalon fejlődésre
és új támadásra kényszerítették az ellenséget. A
Sommenál és az Oisenál Hámon és Chaunyn át
követte a németeket az ellenség s este ufóvédeikkel Aubigny—Sillequert—Aumont vonalon az Oise
és Aisne közt élénk előtéri harezban állott. Vauxaillon mindkét oldalán a németek erősebb támadá
sokat visszautasítottak. Vaillytól keletre harczi
érintkezésben állnak az ellenséggel. Az olasz harez
téren az asiagói fensikon véresen visszavertük az
olaszok és francziák támadását. A Monté Sisemoltól nyugatra ellenlökéssel verttik ki az elülső alja
sainkban benyomult ellenséget.
Szeptember 8. A nyugati hareztéren Armentiérestől északra a németek visszaverték az angolok
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megújított támadásait, A harczvonalon németek
mindenütt új állásaikban állnak. A Peronne—
.Cambrai országúttól délre nagyobb erőkkel támadó
ellenséget a németek harezra kényszerítették, ki
tértek előle és este a Gouzeaucourt—Epehy—Temj l e u x vonaltól nyugatra heves támadásokat ver
tek vissza. A Somme két oldalán az ellenség teg
nap is csak habozva követte a németeket. A
Vermand—St. Simon vonalon, valamint a Crozatcsatorna mentén a németek harczi érintkezésben
vannak vele. Az Aisnetől északra a tüzérségi harcz
erősbödött. Premontre—Brancourttól nyugatra az
ellenség erős támadásai meghiúsultak. Az Aillettetó"l délre az ellenség a Vauxaillontól keletre lévő
német vonalakig küzdötte előre magát. Vauxaillon
és a Vaillytól uyugatra fekvő terület közt a né
metek erős támadásokat visszautasítottak.
Szeptember 9. A nyugati hareztéren Armentiéresiől északra a németek az ellenség újabb támadá
sát visszaverték. Az Arrasból Cambraiba vezető
úttól délre a Gouzeaucourt—Epehy—Templeuxtől
északra haladó vonal elleni támadások meghiúsul
tak. A német előcsapatok a túlnyomó erejű ellen
séget megakadályozták az előnyomulásban St.
Simon és a Crozat-csatorna felé. Az Aillette és az
Aisne közt az ellenség általános támadását a né
metek visszautasították. Az Aisne és a Vesle közt
részleges támadásoknak a Champagneban részle
ges előretöréseket hiusítottak meg. Az oiasz harez
téren a Monté Perticán visszavertük az olaszok
támadásait.
Szeptember 10. A nyugati hareztéren a Pe
ronne—Cambrai-út mindkét oldalán az angolok
folytatták támadásaikat, melyek főlökése Gouzaeucourt és Epehy ellen irányult. A németek vissza
verték a támadást, úgyszintén a havrincourti
erdőből és a Peronne—Cambrai-úttól délre este
indított támadásokat. Bészleges támadások a Holnon-erdőnél és a ham—st.-quentini-út mentén.
A Crozat-csatorna mellől visszavont német elő
csapatok tegnap az essigny—vendeuili vonaltól
nyugatra C3ak gyenge ellenséges felderítő csapa
tokkal állottak , érintkezésben. Bészleges harezok
az Oisetól délre az Aillettetől északra tüzérségi te
vékenység. Az Aillette és az Aisne közt a tü
zérségi harcz déltájban nagyon erős lett. Heves,
többször megismételt ellenséges támadások meghiusuitak. Az Aisne és a Vesle közt a németek
visszaverték a francziák előretöréseit. Az olasz
hareztér számos részén mindkét oldalon megélén
kült a földerítő tevékenység.
Szeptember 11. A nyugati hareztéren az ango
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lok megújított támadásai a Peronne—Cambrai or Mezőhegyesen. — OROSZ JÓZSEFNB, szül. Nóvák
szágúton heves harezokra vezettek Gouzaeucourttól Anna, a görömbölyi görög katholikus lelkész fele
és Epehytől délre. Egyes pontokon az ellenség sége.
elérte a német elülső vonalakat, honnan ellen
lökéssel verték ki. A francziák részlet támadásait
a Ham—St.-Quentin út két oldalán eltakarították.
Szerkesztői üzenetek.
Az Aillette és Aisne közt a tüzérségi harcz nagy
Stácxiók. A novellát, mint már egyezer ir.entük, nem
hevességre fokozódott. Este erős ellenséges táma közölhetjük, mert nincs érdekesen megírva.
dások a német vonalak előtt hiúsultak meg. Az Oh felelj I Emlék. E z az a bizonyos Stambuch-poézia,
olasz hareztéren az asiagói fensikon két ellen a mely messze el tudja riasztani az olvasót.
Szép leány. Szatíra akarna lenni, d e ninos benne
séges felderítő kísérlet meghiúsult. Az Asoloneszakaszon az ellenség benyomult vonalunkba, de semmi az elmésté? savából, a m e l y e t hiába igyekszik
ellenlökésünk helyreállította a helyzetet. A Piave- pótolni a rosszmájú savanyúsággal.
arczvonalon fokozott tüzérségi harezok.

SAKKJÁTÉK.
HALÁLOZÁSOK.

3118. számú feladvány dr. Palkoaka E.-től (Prága)
SÖTÉT.

Hősi halált haltak: DABVAS ENDRE, repülő
hadnagy, Darvas Adolfnak, a Franklin-Társulat
egyik czégvezetőjének fia a Piavónál három
angol repülő által megtámadva, hősies véde
kezés után elesett. — DÁVID JÁNOS, tartalékos
vadászhadnagy, hareztéren szerzett betegsége kö
vetkeztében,

Kispesten. — SZABADFT

.1 — '

KÁROLY,

önkéntes tizedes, műegyetemi hallgató, a harez
téren szerzett betegségében, életének 28 évében,
Turkevén.
Elhunytak még a közelebbi napokban: BBRECZ
GYULA, királyi tanácsos, a Ferencz József-rend
lovagja, királyi tanfelügyelő, a budapesti rokkant
iskola igazgatója, 62 éves korában, Lúgoson. —
Nagyosztrói OSZÍROVICZKY MIHÁLY ISTVÁN, nyűg.

vmlsos.
Világos indnl és a negyedik lépésre mattot ad.

királyi főmérnök, földbirtokos, 60 éves korában,
Budapesten. — Dr. Nősz GYULA, királyi köz
jegyző, volt országgyűlési képviselő s Igló város
volt polgármestere, 58 éves korában, Székesfehér
váron. — Dr. FODOR MÁRTON, karczagi ügyvéd,
földbirtokos, Atkáron (Gyöngyös mellett). — Jó-

KÉPTALÁNY.

kut-zomorfalvi JÓKUTHY DÉNES, építészvállalkozó,

47 éves korában, Szliácsfürdőn. — PILISI LAJOS,
újságíró, a «Világ» belső munkatársa, 44 éves ko
rában, Budapesten. — TAUG EMIL, nyűg. kir.
kúriai biró, Kassán. — BOKOR ÁRMIN, főreáliskolai
tanár, Vágujhelyen, 40 éves korában.
özv. MELEG: IMRÉNÉ, szül. Krsek Alojzia, 85
éves korában, Bákospalotán. — GRAUSZ BENEDEKNÉ, szül. Benedek Verona, 72 éves korában,
Somogy csép slyen. — özv. FLEISCHER ALAJOSNÉ,
szül. Schönhof Karolina 66 éves korában, Buda
pesten. — ANDORFFY MÁRIA, 21 éves korában,

A eVasárnapi Újság* 81-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: Kisérlet.
Szerkesztőségi

Feleifis szerkesztő i Hoitsy Pál.
irodai Budapest, I V . , Vármegy e- utoza 1 1 .

Lapkiadó tulajdon* FrankUn-Társnlat TV., Bgvsttm s t — 4.
;•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<>•<><

RZSÉBET- Fiatalos, üde arczMrt
SÓSFÜRDÖ ÉS SZANATÓRIUM
BUDAPEST.

Viszketegséget,
rüht, sömört

varázsol elő 10 nap alatt és eltávolít minden tetnthlhát, úgymint
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ráncz, orrvörösség, likacsos, hervadt,
pettyhüdt bőrt, a Dr. Kayserling-féle szépitö-szer. A kúra egyszerű,
otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után azarexbör ragyogó szépségben, gyermeki fideségben és tisztaságban pom
pázik. 1 üveg 15-— K. Diszkrét szétküldés utánvéttel. — Gyár:
K Z V A X T 6 H * Co. —Szétküldés! hely: G R O S S A 5 T 1 L
Bnd»p«st, VII2., József-körút 2 3 . (FelameUt L)

leggyorsabban elmulasztja a D r . Flesch-féle
eredeti törvényesen védett

22S k a b o f o r m " -

Teljesen átalakítva, kibó'vitve és újra berendezve.

Egész é v e n á t n y i t v a . |
Kényelmet szobák, pompás fürdik,
előkeld társalgó-helyiségek.

Kívánatra prospektus.

EHRBAR

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

REMÉNYI MIHÁLY
czég zongora- és harmónium telepén,

Cr*OM é\
Megnyíltak a vasutak I

Qm^jÁ^ZK örülni foó

Budapest, VII., Király-utcza58. é s 6 0 .
Régi zongorák, pianinók vétele,
becserélése, j a v í t á s a á s h a n g o l á s .
*
Lehet már zongorát vidékre szállítási.

Nem piszkít, teljesen szagtalan.

Ruhafestés, vegytisztítás, gallértisztitás.

(KRONFUSZ)
LOHR
MÁRIA
g&S. Vm,Baross-u. 85. ö ^ i s "
A főváros első és

Fiókok:

titó és kelmefestő

II. Fö-uteí« 27, IV. Etkii-ut 6, Kecskeméti- gyári intézete.
utcza 14, V. Harmlnczad-utcza 4, VI.Teréikörút39, Andrássy-út 16,VIII.Jdzsef-krt2. Telefon: Jd

IV., Károly király-út 4.

Interurbán

telefonosam SÍ—02.

"Skaboform; névjegyre ügyeljünk.

Gyermekeknek
legbiztosabb szer váltó
láz hidegleléséé szamár
köhögés ellen a magyar
orvosok által 40 arany
nyal jutalmazott

Bozsnyay világhírű

.fcsaatsafajfe^***!*^**^^
Elsőrendű hegyaljai, jól összefont,
erősen kifejlődött, egy é s két éves
gyökeres, fajtiszta

továbbá „ N O V A " - f é l e hazai dús
gyökérzeti r e n d k í v ü l kifejlődött
filozeramenteg magántermő

EXHUMÁLÁSOKAT
SZENDE ÉS SZABÓ

Dr. FLESCH E. Korona-gyógyszertára, Győr

S3SSBKSSÖEKE£KE^^

szőlőoltványok

jutányosán anyagi kezesség
mellett eszközlünk
::

Vidékre megrendelési czim :

S x ^ * ! * ! ^ ^ * ^ * * 64 <Z+W>*<>W+ő*ó*i>4&>

A gyár teljes üzemben van.
C v n s nB , A
a a é ' k a i i ruhafestés feketére és e g y e n • T * * 1 B ' 9 e » * í « » ' U I l . ruhák tisztítása soronki vül.

vÁs&rot!

Próbatégely 3.— korona, kis tégely 5 korona,
családi tégely l'.'K. — Budapesti főraktár:
Török gyógyszertárban, VI., Kirdly-u. i2.

amilyen még
nem létezett.
Bövid idő alatt dns hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai
öszülést és az ősz hajaknak eredeti szinét
visszaadja. Egy hónap alatt fényes ered
mény. Ára 15 é s 2 0 K. BOTÁR 2 . REGINA
kozmetikai müintézete.
Budapest, VII., Erzsébet-körút 34. I. em.
Arezápolás, arezgőzölés és villanymasszás egész nap.

Hajnövesztő,

A l a p í t v a 1910-ben.

HALTENBEBGER BÉLA, Kassa.

kenőcs.

szőlővesszők
nagy mennyiségben, mérsékelt árak mellett kerülnek el- '
adásra. Árjegyzéket kívánatra díjmentesen küld. Czim:
l ^ X r / V í í
szőlővessző- é s szőlő\-J
w XTa.
oltványtelep kezelősége.
99
A r a d . Sasvbadság-ter 10. szám.

N

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Ciiininezukorkája
ím

Annincsokoládéja.
Nem keserű és igy
g y e r m e k e k szívesen
veszik. Mílléniumi nagy
éremmel kitüntetve és
Kapható minden gyógyszertár-!
A vsaédikeraHmáff esoma-

ban. — Készíti a feltaláló:

Rozsnyay MPnévaláírása ROZSüVaV látváS gTÓgYSZ.I
láthat., lérb ir.50 flUfa. Aradon. Szabadság-tér,

37.
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és teljes fogsorok
szájpadlás nélkül,
a gyökerek eltá
volítása fölösleges
• Specziallsta fog- és szájbetegségekben.

FOGAK

-tömések, arany
íogkoronák és
aranyhidak. tar
tós porcellán- és
uuytoméwk. tl« évi jótállással.

FOG

ssnasssKSBKKSSs^^

Pénzét

fizetem, ha

-huris teljes érzéstelení
téssel ; hasznavehetetlen,
régi fogsorokat ata lak itok
vfdékfek'Tü naTl'űtt
Üalegittetaak. - Mérsékelt arak.

Vidám perczeket szerez magának,

.. .i.iu.i.~irii-i

1918.

65.

DP. H E G E D Ű S

FOG
fpClrw

SZÁM.

ÉVFOLYAM.

JAKAB

«^>

fogorvos, egyetemi orvoatudor,
EI.6 Fováro.l Fogorvosi Intéz.t, Bud.pe.t,
VII.. Erzsíbet-körút 4 4 , aí. I. emelet.
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DRASGHE-LAZAR ALFRÉD
négyfelvonásos színjátéka, a

ha elolvassa

ZSOLDOS LÁSZLÓ
új könyvét. Czime:

AZ ÜRGE
Ára 5 korona
A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA
KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN

tynkszem-szemölcs,
börkeményedéseit a Ria-balzsam
három nap alatt fájdalom nélkül
gyökerestül ki nem Irtja. Ezrekre
menő hála- ós köszönőiratok. Ara
jótálló levéllel 2.40 K üvegenkint,
3 üveg 5.50 K és 6 Üveg 8.50 K.
KEMÉNY, Kasta I. Postafiók 11/123

BOLDOGSÁG
v~^v—~%x- m e g j e l e n t *«**-^r>*»*.

Yes-Qui-Si
a ozime 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 Buda
pest, III., Lajos-ntcza 92.

Ára 3 korona 5 0 fillér
A FRANKLIN-TÁRSULAT

KIADÁSA

*

SZKBKESZTŐ

38. SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.)

éQfr

Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegyc-utcza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.
•MMMt0*a**4«MM^MiM^fM^MMM^rtMrt^0

fWHMMMMMMa

Egyes szám
ára 80 fillér.

Előfizetési feltételek :

Egészévre_
FéléíTe_ _
Negyedévre

40.— korona.
80.— korona.
10.— korona.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj Í9 osatolandó.

\ >

MAGVAR KOMVUTAR

KULTÚRA ÉS TUD0NAN9

BUDAPEST, SZEPTEMBER 22.

HOITSY PÁL.

Kapható minden könyvkereskedésben.

Szerkeszti

oo

RADÓ A N T A L

új füzete:

új kötete:

897—898. szám

SZÍNI GYULA

ELBESZÉLÉSEK
A világtörténet legújabb fejezete

Ára

(1871—1914)

A Franklin-Társulat kiadása

8 0ffi 11 é r.
*

Kapható minden könyvkereskedésben.

Irta
gjnwi 4i*h.n^iiiii..ii»t.ii.>.,^iiii IVIIII éh »!•, Mim * I I , .•É^.eaMh....... i';i,ii»...

BALANYI GYÖRGY dr.

i3$

S'i u"• 'íj ii"'•" •ipiii'^í^niErSSl

kegyesrendi tanár
$
Főbb fejezetei: A hármasszövetség előzményei.
A hármasszövetség kora.
Bekerítő politika.
Utolsó erőpróbák.

( ')

w

Ára kötve 6 korona.
A Franklin-Társulat kiadása. * Kapható minden könyvkereskedésben.
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akár itthon, akár a fronton vannak —
figyelmébe ajánljuk a
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ECYMÁS KÖZT
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Tartalmaz 30 novellát

Ára 8 korona

1

KIADJA A F R A N K L I N - T Á R S U L A T
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czimű ebtennyésztési szaklap.

új könyve:
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„R vadászeb"

DRASCHE-LAZAR ALFRÉD
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KÉPES VADÁSZ UJSÁG-ot
Állandó melléklete

•*^S)

Kapható minden könyvkereskedésben.

Vadászsportot űzőK

W

h

v^r,

1

Mindkét lap gyönyörűen illusztrálva.
Szerkeszti: lovag K E R P E L Y B É L A .
Előfizetési ár mindkét lapra:
egész évre 2 0 K és 4 K háborús pótdíj összesen 2 4 K
fél
« 10 « « 2 «
«
«
«
12 «
negyed « 5 « « X «
«
«
11
6 ti

Tessék mutatványszámot kérni.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, I V . , Egyetem-utcza 4 . szám.
(Frankli n-Társulat.)

A R É G I SÁROS-FÜRDŐ H E L Y É N MOST M E G N Y Í L T

GELLÉRT-FÜRDŐ.

