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A tekintete az egymásra boruló két függöny
szárny gyenge résén kiesett az utczára. Mintha
halottas kocsit vett volna észre odakünn. Oda
surrant az ablakhoz, a függönyt kissé szét
húzta és kinézett az utczára.
Gömörynét temették. Eészvétlen, undok te
metés volt ez. Piszkos suhanczok követték a
halottaskocsit, tétlen, dologkerülő napszámo
sok mosdatlan fecsegése vegyült a lassan tova
gördülő kocú monoton üíemóbe. Faczér cseléd
lányok, röhögő, torz arczú rokkantak, kár
örvendő idegenek egész raja követte Gömöry
nét az utolsó útján. Az ura, a ki meggyilkolta,
nem volt itt s a Görgetegi-családból sem látott
itt senkit . . . Még soha nem látott ilyen lelket
len, vérfagyasztó, undok temetést, mint a hogy
a hűtlen asszonyt t e m e t t é k . . . Nem hallott
semmit az uícza zajából a megjegyzések vad
és ocsmány árjából, a pletykázok sértő kifa kádasaiból, de a hogy elsiklott, tovasuhant
előtte ez a tarka-barka, mindenféle fajta, kofálkodó népből összeverődött temetési csorda,
valami mérhetetlen rémület fogta e l . . . Hirte
len összecsapta a függöny két szárnyát, gör
csösen megmarkolta, hogy ne lásson ki többet
az utczára. Roskadtan állt ott még néhány
pillanatig, gyönyörű fejét lehorgasztotta, arra
gondolt, hogy őt is így temetnék el, ilyen piszok
ban, ilyen nyomorult környezet ordítozásában
és nem volna senki, a ki egyetlen forró könnyet
ejtene utána.
— Menjünk, — unszolta az édesanyja.
— Maradjunk még egy kicsit, várjunk még
egy kicsit, — kérlelte Biborné, mert nem akart
ahhoz a borzalmas temetési menethez hozzá
csatlakozni . . .
XVHI.
Vissza Amerikából Magyarországba! A Vám!
A Vám!
A Vám szédületes ügyességgel hintette szét
az egész országban azt a gondolatot, hogy Ame
rikába kivándorolt véreinket haza kell hoz
nunk. Jöjjenek vissza az idegen földről, a hová
egyszer a mostoha sors kergette ki őket, s a hol
a háborús viszontagságok legkeserűbb, talán
legszemrehányóbb kínjait kellett elszenvedniök.
hozzák vissza erejüket, tehetségüket, pénzüket
és szívüket a magyar hazába. A Vámnak Buda
pesten kívül irodája volt Kuniéban és Trieszt
ben, Hamburgban és Brémában, Newyorkban
ós Baltimoreban. Fürge ügynökök rajai lep
ték el Amerikái, felkeresték a hatalmas gyára
kat, a földalatti bányákat, ipartelepeket, vi
lághírű kereskedő-háza kai, hivatalokat, milli
árdokkal dolgozó gyári-üzemeket, s a honnan
magyar szó csendült feléjük, ott megálllak
és a hazafiak buzgó szavával és lelkesedésével
magyarázták honfitársaiknak, hogy elérkezett
az idő, a mikor hátat kell fordítaniok az idegen,
pénzsóvár országnak, a mely csak kenyeret
és szenvedést adott nékik, de hazát nem. A
haza biztosabb és ízesebb falatot juttat majd
nékik, mint a minőt hazátlan vándorlásukban
megkerestek.
Magyarország kitárta fáradt ölét, hogy vissza
fogadja magába elveszett magzatait, a Vám
nyughatatlan emberei megmozdították a gaz
dag bankokat, a pénzintézeteket, a magyar
földesurakat, a minisztereket, a Vám minden
ötletet fölkapott, minden okos tanácsot elfo
gadott, hogy mennél könnyebben és gyorsab
ban jöhessenek vissza Amerikából a kivándo
rolt magyarok.
Voltak hetek, a mikor egyébről sem írtak
a magyar lapok, mint a Vámról. A parlament
ben jó ós rossz szónoklatok egész özöne foglal
kozott a visszavándorlás nagy gondolatával.
A Vam követelésére a fukar zsebek is kitárul
tak, rejtett, ismeretlen paloták gazdag termei
is kinyíltak, ^szóttán ajkú mágnások hangos
lelkesedése erősítgette a Vámot, a Vám gondo
latai mmt arany porszemek szétszóródtak az

egész ország területén, a Vámról mindenk1
tudott, mindenki beszélt, ennél népszerűbb)
kedveltebb intézmény a béke megkötése óta
nem támadt az országban.
A szívós és fáradhatatlan munkának meg
is lett az eredménye. Elindultak a visszavándorlók, átröpültek az Oczeánon, parthoz értek
a német földön és innen indult külön vonatuk
Budapestre. Hatszáz jómódú magyart hozott az
első vonat. Budap?sten már hetek óta rebesget
ték az emberek, hogy elindult Amerikából az
arany-pénz és nemsokára megérkezik Budapestre
az első aranyvonat. Az utcza pazar fantáziája
arany vonatot látott az első vonatban, az első
vonattal azok jöttek, a kiket odakünn fel
karolt a szerencse, a kik vagyonhoz jutottak, a
kik a magukkal vitt pénzt a merész, lelketlen
és vakmerő spekuláczió országában sokszorosan
megtudták növeszteni. Ha nem is volt vala
mennyi nagytőkés és milliomos, ha az aranyak
megszámlálhatatlan, nehéz tömbjeit nem is
szállította magával az első vonat, mégis az
aranyvonatról beszélt mindenki, a mely jön,
száguld, átrobog Németországon, megpihen
Ausztriában, és végképpen megáll Budapesten,
hogy drága terhét itt hagyja, szétossza, szót
szórja, mint az aczélos búzát, gazdag termésre a
magyar föld buja te le vényében... Jön az arany
vonat, rebesgették azok, a kik újabb üzleti
vállalkozások révén akarták vagyonukat meggyarapítani, az aranyvoriatról álmodoztak a
szegények, a kiktől a háború eldézsmált min
dent, az aranyvonatban látták a jövőjüket a
ke vés pénzű kereskedők, a vállalkozásra kap
ható iparosok, a máról-holnapra élő üzérek,
az üzleteket közvetítő kijárok, a nagyhangú
semmittevők, a kik most is mindenütt ott
voltak, a hol a más pénzével lehetett dolgozni,
ők csak az összeköttetéseket biztosították.
Az aranyvonatot várták a pártában maradt
szüzek, a kiknek a vőlegényei elestek a harcztereken, az aranyvonattól várták jövőjük
jobbrafordulását, megszépülését, a hadi özve
gyek ezrei, ifjú, lelkes asszonyok,a kikben még
forrt a vér és lázongott a feltámadt életkedv.
Az aranyvonat hozza az ifjúságot, új vért
Magyarországba, az elveszettnek hitt, magtalan
sarjak visszatérnek, hogy megsűrűsítsék az
ország meggyérült népességét.
Bibor szódült fejjel botorkált a lázban repeső
utczákon. Nem mert már vissza menni a szállóba,
az álmatlan éjszaka teljesen kimerítette, a
hajnal egy kávéházban érte, reggel fanyalogva
kereste lakásán Kócsagi Esztert, örült, hogy
nem találta otthon. És most a Vám elkapta
őt is, sodorta magával, mint könnyű, ijedt
pelyhet, megforgatta az utczák vándorló özö
nében, holott ő haza akart utazni, hogy Vécsey
kapitánynál jelentkezzék. Nem akart tovább
bujkálni. Nem akarta többé viszontlátni Kó
csagi Esztert. Sajnálta az orosz kapitányt.
És sehogy sem értette meg, hogy mért nem
tartóztatták le Pesten. Voltak pillanatai, a mi
kor egészen biztosra vette, hogy már mögötte
áll a detektív, már csak egy-két lépést tesz,
melléje áll, súlyos öklével megérinti a vállát,
aztán mindennek vége. De vele a kutya sem
törődött, a detektiveknek más dolguk volt,
Budapest rohant le a keleti pályaudvarra,
h°gy jelen legyen az aranyvonat megérkezésé
nél. Elegáns urak, divatos asszonyok, apátlan
gyermekek és suhanczok, nagyképű kapaczitások és vidám senkik, magasrangú tisztek és
rokkant közkatonák, a minisztériumok szi
gorú arczú képviselői és sovány díjnokok,
híres képviselők és még híresebb magánembe
rek, elhízott börzések s a börze kapujáig jutott
szegénylegények, rikkancsok és hordárok, drága
kocsik, ríj ékszerek, nagyszerű autók belát
hatatlan hömpölygő áradata torlódott, vonag
lott a pályaudvar környékén, kemény rendőr
kordon szorította hátra a zúgó tömeget, a
kocsiutakon vitéz lovasrendőrök vágtattak,
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fényes sisakjuk félelmetesen villogott az égő
napban. Az aranyvonatot várta Pest fájdalmas,
szomorú szegénysége, elromlott pénzözönben
vergődő, bukott gazdagsága.
— Az aranyvonat, az aranyvonat! Mennyi
pénz, milyen gazdagság, micsoda jövő! —
ütötte meg mindenfelé Bibor csodálkozó fülét.
Már ő is lenn volt a pályaudvaron, őt is
elragadta a mámor, a Vám, a Vám, ez lüktetett
az ő ereiben is, jönnek a milliomosok, hozzák
a kifosztott hazába a kincseket, zúg, robog az
aranyvonat, talán a kóválygó füstjében is
aranyszikrák égnek, mindjárt itt lesz, s a forrón
lélekző, részeg, kíváncsi, képzelődő város el
ájul a bolond boldogságban.
Bíbort valóságos extázis fogta el. Eszébe
jutott, hogy Biborcznak is van egy híres ki
vándoroltja, hátha ő is jön, jön az arany vonat
tal. Valamikor régen ezreket sikkasztott el
a biborczi takarékból egy Markovics nevű
pénztáros. Markovics! Markovics! Milliókkal
térhet vissza, s ő itt várja a pályaudvaron,
megfogja, fölnyalábolja, viszi haza'Biborczra.
Viszi a pénzt, a gazdagságot, a jövőt, a kis
városba, a mely meg fogja bocsátani az ő
bűnét, hogy ölt, visszafogadja kebelébe, mintha
ő is most tért volna meg a végtelen messze
ségből.
— Éljen Papp Imre ! Éljen!
Bibor közvetlen közelében sodródott tova
a híres munkás képviselő zajos kísérete. Csak
erőlködve, csimpaszkodva láthatta meg a fél
karú vezért, energikus, barna arczát, köpczös,
erős termetét, a mint a nagy csarnokban el
vegyült a zsibongó, vásári tömegben. Bibor
nem sokat törődött a híres képviselővel, egyre
Markovicsra gondolt, az ő vézna, sovány
termetét látta maga előtt, sunyi, ravaszkodó
arczát, kapkodó, zavart, fantasztikus beszédé
nek a töredékei elevenedtek föl benne, a mint
állandóan pénzről, milliókról, nagy vagyonról
álmodozott a kisváros és a maga fáradt sze
génységében. Most kövéren, jókedvűen fog
visszatérni Markovics és az első ember, a ki
üdvözölni fogja, az földije lesz, Bibor Tivadar.
Már jelezték a vonatot. A szívek lázasabban
dobbantak meg, a szemek kitágultak, a zsongás
fülsértőbb lett, az idegesség még tépó'bben
vonaglott végig a pályaudvarba zsúfolódott
ezernyi tömegen. Kitárt karok emelkedtek,
fölfelé szegülő fejek büszkélkedtek, recsegő
kocsik dübörögtek, az ünnepi láz fojtogató
atmoszférája nyomasztóan terpeszkedett el,
mint egy sötét, terhes felhő az orkán kitörésé
nek feszült pillanatában. Bibort vitte, tépte
magával a tömeg, már látta a közeledő vonat
fekete vaggonjait, a sínek büszkén hajoltak
meg a nagyszerű teher súlya alatt, az óriási
üvegcsarnok boldogan rázkódott meg, az arany
vonat berobogott.
— Éljen, éljen! — zúgott föl harsányan a
tömeg tüdejéből, a mint a nehéz ajtók feltá
rultak és a távolból visszaérkezett emberek
csodálatos csoportja kiszállt a perronra. Voltak
ott beretvált arczú férfiak, csontos, kemény
tartású öregek, pofaszakállas ifjak, majd' ősz
szakállú, piros arczú alakok tűntek elő, nagy
otromba czipőkben és bő, kényelmes utiruhában, sovány, esetlen asszonyok jöttek, a pesti
elegánczia minden kelléke nélkül,, aztán jól
táplált gyermekek, valamennyien a vidámság
fényével az arczukon, sehol semmi fáradtság,
a magyar szavak közé angolos selypítés vegyült,
úgy látszik, a magyarok egy csomó amerikai
vállalkozót is magukkal hoztak. A faji különb
séget bizony itt alig lehetett megállapítani,
ezek mind egyforma vágású emberek voltak,
fürgeségükben is nehézkesek, a megérkezés
izgalmaiban is kényelmesek, komoly, nehéz
pénzekkel dolgozó üzletemberek, a kik meg
szokták a zajongó forgatagot, az üzleti élettel
Járó nagyszerű izgalmakat és mindenekfölött
a pénzt, a pénzt, a nyereséget, a melynek soha
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nem volt szabad elmaradnia. Amerikai levegő
úszkált a fülledt csarnokban, valami soha nem
látott exotikum kezdte gyökereit beleereszteni
a magyar földbe az aranyvonat megérkezésé
nek történelmi lázában.
Bibor nézegette az arczokat, az arczok vö
rösre sült bőrét, a tengeri utazás alatt lebar
nult ábrázatokat, a furcsa viseletet, egyikben
sem ismert rá a biborczi Markovicsra. De még
egyre szálltak ki a visszavándoroltak, óriási
bőröndök csúsztak le a fürge hordárok targonczáira, új, nevető arczok integettek a ko
csik nyitott folyosóin, még mindig bizakodott,
hogy a várva-várt Markovics is elő fog kerülni.
De egyszerre csak Görgetegi -Emma kissé
vaskos szépségét látta feltűnni, a mint egy
idegen férfi karján csoszogott ides-tova az
izzadt zsúfoltságban. Két karja mint két hatal
mas csáp nyúlt ki, mintha meg akarna itt va
lakit fogni, mintha , csak azért jött volna föl
Pestre, hogy ő is várja az aranyvonatot és az
arany vonattal érkező szerencsét. Bibor meg
döbbent. Hátha Görgetegi Emma is Markovicsot várja, el akarja előle halászni, kiszökik
vele a pálya udvarról, tele zsongja a fülét és
majd ő visszi haza diadallal Biborczra, hogy
családja megingott jó hírnevét ezzel a hallat
lan fogással egyszerre helyrebillentse. De aztán
eltűnt előle Görgetegi Emma, már nem látta
többet és újra belehajszolta magát abba az
ötletébe, hogy néki kell megtalálnia a viss^atért sikkaszt ót.
— Tisztelt uraim, — hullámzott Bibor füléig.
A polgármester mondta el üdvözlő beszédét.
De többet nem hallott belőle, mindössze ennyit,
hogy tisztelt uraimnak szólította a megérkezett
magyarokat.
Bibor erősen fülelt, látta a polgármester
szájának kissé gépies mozdulását, mintha hátul
dróton ránczigálták volna, olyan furcsán tet
szett, néki a távolból a száj mozgása, a mely
mozog, a nélkül, hogy hangot adna.
— Éljen, éljen! — zúgott újra a tömeg.
A polgármester üdvözlő beszéde véget ért.
Egy hatalmas termetű, széles vállú, csupasz
állú ember lépett ki a visszavándoroltak tarka
barka tömegéből, ennek meg csak a nagy ívű
gesztusait látta Bibor, hogy mit mondott,
abból nem értett semmit.
— Halljuk Papp Imrét! Éljen Papp Imre ! —
ordították egy kissé elszigetelt csoport köze
péből.
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Bibor most ebbe az irányba vetette a tekin
tetét, de nem sokat törődött ázzál, hogy a
munkásképviselőnek miféle mondanivalói van
nak a visszavándorolt magyarok számára, mert
újra eszébe jutott az átkozott ', Markovics.
Úgy látszik, elpusztult Amerikában, elher
dálta a sikkasztott pénzt, élhetetlen volt,
mint Biborczon, nem érte meg a kitűnő pilla
natot, a mikor itthon mindenkinek megbo
csátanak. Néki most már senki sem fog meg
bocsátani, mert nem viszi magával Markovicsot, üresen kell visszatérnie városába. Sze
retett volna innen kitolakodni, nlár nem ér
dekelte a Vam, a lábai meginogtak,'a feje meg
szédült, utálta magát, hogy ebben a rajongó
őrületben ő nem tud más lenni, mint a mi,
bukott, esett ember, a saját kis dolgaiba bele
ájult senki, szerelmében megcsalódott szomorú
férj, vidéki fecsegő, kicsiny lázakban őrlődő
szamár, a mikor körülötte magasan csattog
nak a fölemelkedett szárnyak, az új Magyar
ország mutatja itt dologra kész, élni akaró,
élni tudó, erős gerinczét.
— A magyar politikának végleg meg kell
változnia... Új, ege's;séges földbirtok - poli
tika . . . Erős, munkás Magyarország . . . Igazi
népiskolák. . . Igazi kultúra . . . Az ország
dolgát a nép intézze . . . A kiváltságok pusz
tuljanak . . . Igazi jólét . . . A kiuzsoiázott
magyar vér . . . Ausztria . . .
A munkás képviselő beszédének tört hangjai
voltak ezek. A szárnyaló, remek beszédből
mindössze ezeket hallotta Bibor. Mint a rosszul
összeférczelt, lukacsos szövet libegett Bibor
feje fölött ez a beszéd, most mégis szerette
volna hallani, megérteni, de a fel-felharsanó
helyeslés, a bámulok seregének kissé teátrális
tapsai magukba fojották Papp Imre beszédét.
Aztán lassan, lassan oszladozni5 kezdett a
tömeg, a város vendégei voltak ma a vissza
vándoroltak. A pályaudvar visszanyerte régi
ábrázatát. Új vonatok jöttek, új vonatok in
dultak. Kopott, nehézkesen czammogó utasok
bújtak bele a kocsikba. Bibor ligy látta, hogy
majdnem minden tizedik ember a háború
nyomorékja. Mennyi félkarú, mennyi sánta
ember tipegett körülötte. Éppen ma!
A kitorlódó tömeg mögött egy lelkesszemfi
fiatal ember kullogott. Kissé kopott volt,
a czipője sarka kicsempült, Bibor érthetetlen
kíváncsisággal bámult utána. Nem tudta volna
megmondani, miért, mi köze ehhez az emberhez,
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hisz ez nem jött az aranyvonattal, ez nem
Markovics, ez is azért jött, hogy résztvevője
legyen a nagy ünnepségnek, mégis szerette
volna valakitől megkérdezni, ki ez a különös
arczú ember. De itt aligha tudták volna néki
megmondani, hogy ez Laky Márton volt, az
újságíró, a kit senki sem vett észre, a kinek
szerénysége miatt itt semmi szerep nem ju
tott, pedig a Vám gondolatát ő publikálta
(lősiör az országban.
A személyvonat csak este indult. Bibor
nem akart estig Pesten lebzselni. Belebújt
a legközelebbi lehervonatba.
Késő éjszaka volt, a mikor a tehervonat
lomhán, fáradtan bedöczögött a biborczi állo
másra .
XIX.
Bibor kiszállt a tehervonatból. Egyenesen
a városházára indult. Nem akart egy pilla
natig sem várni, még az éjjel fel akarta magát
jelenteni. Az első rendőrrel, a kivel találkozik,
közli, hogy megölte a feleségét, tartóztassák le.
A városháza közelében két czirkáló csendőr
jött vele szemben. Nyugtalanul nézett iájuk,
nem tudta, mi elolguk ily késő éjszaka a város
háza közelében. Majdnem megszólította őket,
teljesen egyre megy, akár a esendőtöknek
mondja meg, mi fekszi meg a szívét, akár egy
városi rendőrnek. Tovább ment. De alig tett
egy-két lépést előre, katonai járőr suhant el
mellette, s a hogy kíváncsian nézett előre,
észrevette, hogy a városháza előtt valami
tömeg szorong, szuronyok csillannak meg a
homályban, kapkodó, éles és durva szavak
kemény hullámzása zavarta meg, nem akarta
mára maga gondját a más goneljába belekeverni.
Pedig érezte, hogy Biborczon megint történt
valami.
Már csak néhány lépés választotta el a város
háza kapujától. Tisztán látta, hogy a városház
épületét katonaság és csendőrség szállta meg,
ideges, lázas futkosás veri föl a Városházutczát, a városháza tágas udvarából pedig
komor, zvigolódó és sötét szavak verődtek
kifelé, ott benn nagy tömeg zsongott, torló
dott, altisztek nyers parancsai harsantak fel,
parasztok fenyegető döimögése, vagy szilaj
káromkodása vágott vissza az altiszti basáskodás'a.
— Mi történt, mi történt?
(Vége következik.)
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A LONDONI LORDMAYOR RÓMÁBAN.
Fogadtatás a Campidoglióbao, jobb oldalán Colonna herczeg, a római sindaco.

OLASZ MEGFIGYELŐ EGY MESTERSÉGESEN UTÁNZOTT FA TETEJÉN A VOJOSA
FOLYÓ MELLETT ALBÁNIÁBAN.
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gaegedi iiúkal szeretett fölvenni a papnő veidébe,
a kikel németre is jól kioktatott és úgy küldötte
különféle plébániákra magyaros szellemet ter
jeszteni.
A Kőszeghy által vetett alapokon egy nála
még hatalmasabb szellemű magyar pap : Lonovics József püspök, Kossuth és Batthyány ba
rátja folytatta még nagyobb energiával és ered
ménynyel a megkezdett munkát. Ha ekkor be
nem következik a tragikus végű szabaelsághaic;',
alkalmasint Temesvár lett volna és nem Kolozs
vár az ország második egyetemi városa. Lonovics püspök ugyanis filozófiai és jogi fakultást
alapított és ennek számára az egyemeletes régi
épületet megfelelőiig átalakította, felemelte iá
a második emeletet és a képünkön látható csinos,
habár szerény attikai homlokzatot emelte, a
melynek oromzatán az 1841-ik évszám hirdeti
az épület befejezését és az egyetemi főiskola
megnyitásai.

AZ UJ ROMAI KATHOLIKUS PAPNÖVELDE TEMESVAROTT.

EGY R E G I K U L T Ú R H Á Z PUSZTULÁSA
TEMESVAROTT.
A magyar közművelődés barátaira nézve
rendkívül érdekes, habár nem is valami kiváló
és nagyszerű, de mindenesetre hatalmas arányú
épület dől romba e napokban Temesvárott,
melynek képét itt bemutatjuk.
Az épület falai, megalkotása — kétszáz év
történetét tárják elénk s mutatják azt a nagyon
nehezen emelt lépcsőzetet, mely a magyar
kultúra haladását jelzi a Magyarországtól hosszú
ideig elszakított országrészben, az. ú. n. Temesi
bánságban, a Délvidéken.
Midőn 1716-ban Savoyai Eugen visszafog
lalta Temesvárt a töröktől és az ország régi ha
tárait a Dunáig visszaadta, Temesvár egy
osztrák tartománynak központja lett, melyet
Bécsből kormányoztak s a melyből a magyarság,
különösen a városból, ki volt tiltva. Ez az idő
szak, mely közel egy századig tartott, Temes
várra s a Délvidékié a német világ korszaka volt.
Osztrák eredetű jezsuiták jöttek a városba és
egy három osztályú gimnáziumban szolgálták
a magasabb nevelés ügyét. Az itt látható épü
letnek a földszinti jobboldali része volt a je
zsuita gimnázium és rendház, a hozzácsatolt
csinos barokstílű templommal együtt, mely még
a háború előtt került lebontásra. Mikor aztán
1773-ban a jezsuita-rendet feloszlatták, a rend
házat és iskolát, mint belvárosi plébániát hasz
nálták tovább s a jezsuita házfőnök az első bel
városi plébános lett. Hatalmas visszaesés állott
be ekkor az iskoláztatás terén, midőn Temes
várnak, három megye székhelyének, tizenhat
éven keresztül nem volt felsőbb iskolája. Ezen
a nagy közművelődési hiányon végre is a pia
rista atyák segítettek, a kik 1789-ben megnyi
tották és lassankint hat osztályúvá fejlesztették
a ma is virágzó s 1850-ben nyolcz osztályúvá
lett kegyesrendi főgimnáziumot. Nem sokkal
előbb Mária Terézia visszaállította a háiom ősi
vármegyét, Krassót, Torontált és Temest és
Temesvár, mint az ősi magyar érzésű és magyar
hivatalnokokkal operáló Temes váimegyénék
székvárosa, újabb és pedig magyaros fejlődéssek indult. Szerencsés Körülmény gyanánt játzott közre az, hogy az egyházmegyének ekkori
püspöke, Kőszeghy László, szegedi születésű ma
gyar érzésű ember volt s öcscse János, a megye
alispánja. Kőszeghy sok fáradsággal kijárta,
hogy Temesvárott papnevelő intézetet állít
hasson ; az ősrégi jezsuita gimnáziumot át
alakíttatta, tetejébe egy emeletet húzatott és
1806 őszén már megnyitotta a róm. kath. papi
szemináriumot. Megnyitó beszédében a püspök
nem nagyon dicséri az akkori időket, mert a
többi közt azt mondja : «Ismerjük korunk hi
tetlen és erkölcstelen szellemét, mely a modern
könyvek özönében, a privát társaságok beszél
getésében stb. nyilvánul.* Pompás ötlete volt
a főpapnakaz az eredeti szokás, hogy jó magyar
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Midőn a forradalom vihara lezúgott, megakadt
a hatalmas erővel előretörő magyar kultúra ;
az egyetemi fakultások bezáiultak, csupán a
papnöveldét engedélyezte az abszolút kormány,
Lonovicsot megfosztotta püspöki székétől és
több magyar érzésű papjával együtt zárdába
csukatta.
A temesvári papnevelő intézet azonban innentúlis tovább fejlődött és ezt elsősorbana franczia
eredetű Bonnaz Sándor püspök áldozatkészsé
gének köszönhette. Öa katholikus leánynevelés
nek valóságos apostola a Délvidéken ; belátta,
hogy jó papokat úgy lehet nevelni, ha az annak
készülő elemet már jóelőre megfelelő nevelésben
részesítik. Ezért is a papnövelde temploma mellé
háromemeletes palotát emeltetett (mely azóta
már lebontásra került) s ez volt az ú. n. Emericanum vagy «kis szeminárium», a hol máitíz éves koiuktól fogva felvették a növendé
keket.
A Csanádi püspökök közül a most fungáló
Glattfelder Gyula szintén nagyot alkotott a
papnevelés s az egyházi kultúra terén. A vá
rossal egyetértve, az egész régi épülettömb leloontásra került s az egész a város szívét képező
új teret fog alkotni. A régi helyébe szebb új
templom és két új bérpalota kerül, melynek
jövedelme persze a papnöveldéé lesz. Az új
papnöveldét pedig, melynek képét itt adjuk,
Temesvár készülő új körútján emeltette fel.
Ebben a pompás palotában bennlakást talál
mintegy hatvan kis papnövendék, negyven theológus s az egész tanári és kiszolgáló személyzet.
Dísztermének és házi kápolnájának dekoratív
részét Körösfői Kriesch Aladár és Nagy Sándor
készítették. A város kulturális életében oly
nagynevű említett főpapok szobrai az ú. n.
Püspök-hidat fogják díszíteni.
Lovas Imre.

EGYIK RÉSZE.
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AZ ÁRVÍZ.
Elbeszélés. — Irta Majtényi György.
Temesvárig rendben ment minden. De innen
kezdve nagyon különös dolgokat beszéltek az
emberek a zsúfolt kocsiban.
— Lúgoson már megint baj van, — mondta
egy szakállas, kereskedő formájú ember.
— Dettán is, — mondta egy sovány fekete. —
Az emberek megint a háztetőkön laknak és
várják, hogy mikor fordul velük együtt a te'tő
is a vízbe.
— Csak úgy, mint tavaly, — folytatta a
szakállas. Elpusztul az egész megye. ínség,
nyomorúság minden évben. A víz minelen év
ben jönni fog és a kormány beszédekkel meg
néhány kiosztott nyomoriVágeis koronával akar
segíteni a bajon . . .
Egy kövér ember, a ki a kalauzt bujla, fel
figyelt e szavakra.
— Igaz, kérem, — hogy ez a vonat csak
Temesvárig megy? Félfüllel hallottam, hogy az
ottani vasúti hidat elvitte a víz. Hogy kdünk
mi ott át? Én még ma Dentán akarok lenni . . .
A többiek összenéztek.
— Elvitte a hidat a víz?! Hisz ez borzasztó!
Ki mondta? Nekem ma Vojteken kell lennem . . .
A kocsi is vár rám . . .
Emma asszonyt is ijedelem fogta el. Senkisem
tudott semmi bizonyosat. Az emberek felugrál
tak, hogy valami hírt szerezzenek és közbe
összevissza hadartak, kiabáltak minelenfélét.
Végre megjelent egy ellenőr és megnyugtatott
mindenkit, a mennyire lehetett. A hír igaz volt.
Ságnál csakugyan tönkrement a vasúti híd,
de a közúti hídon át lehetett kerülni a túlsó
partra, a honnan más vonat viszi majd tovább
az utasokat.
Csakhogy ez a kerülés egy jó órai gyalogút
volt, minélfogva igen czélszeiű lett volna, ha a
podgyászok miatt valamilyen szekeret is lehetett
volna szerezni. Emma asszony tanácstalanul és
kétségbeesve álldogált bőröndjei és skatulyái
között az állomás előtt. Egy pár oláh lézengett
ugyan ott, de azokat elcsípték a velük beszélni
tudó kereskedők. A vasúti hidon,a mely egészen
a közelükben volt, munkások dolgoztak és
katonák, a kik senkit sem bocsátottak át.
A Temes sárga, piszkos vize messzire kiömlött
a földekre, itt-ott a már lábrakapott vetés
kilátszott belőle, míg a híd alatt haragosan
döngette a málaclozó pilléreket.
Emma asszony szóba ereszkedett a bakterrel,
de az se tudott neki olyan alkalmatosságot
teremteni, a melylyel a holmiját a túlsó partra
lehetett volna száílítani. Már-már azon gondol
kozott, hogy ugyanezzel a vonattal visszamegy
Temesvárra.
Előtte egy fiatal tiszt sétálgatott, a ki régen
figyelte őt és végre megszánta a helyzetét.
— Hova utazik, nagyságos asszonyom? —
kérdezte.
i— Kővárra. Az istenért, ha teheti, szerezzen
valami szekeret. Én nem tudok itt senkivel
beszélni... Ez a vonat is indul visszafelé, a
tulsóparti is mindjárt jön és még lemaraelok
mindakettőről ezzel a sok podgyászszal . . .
— Kérem, ha elfogadja, — mondta a fiatal
tiszt — mindjárt jön egy bricska értem, azzal
átmegyünk majd . . . Én is Kővárra megyek.
— Igazán nagyon köszönöm . . . hadnagy úr.
Ugy-e hadnagy? — kérdezte meleg hangon
Emma asszony és azt gonelolta : Jó volna
megfogni ezt a fiút, hátha tud valami pletykát
arról a városról.
— Igen. Pfahl hadnagy vagyok, — mutat
kozott be a tiszt.
— Verbőcziné vagyok, — mondta halkan
Emma asszony és örült, hogy túlesett e kelle
metlen pillanaton.
— Á, — kiáltott a fiatal liszt — ha nem
csalódom, a kedves férjét most helyezték át
Kővárra. Az új járás bíró?
— Igen. Hát úgy szániontartanak ott már
minket ?
— Hogyne! Hogen, az aljárásbíró már tele
trombitálta a várost a hírrel és én nagyon
örülök, hogy szolgálatára lehettem, mielőtt még
kővári lakos lenne.
A bricska előállott, fölrakták a sokféle podgyászt és elindultak. A falun keresztül min
denütt ládákat, csomagokat czipelő embereket
értek utói, a kik szintén a másik vonathoz
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igyekeztek. A hídon lassan hajtottak. Emma
asszony behunyta a szemét, nem mert le
nézni a zúgó vízbe. A hadnagy pedig szó
val tartotta őt, elmesélte a helyi pletykákat
és a mikor a töltés aljában, egy krumpliföldön
megállt a bricska, mint jó barátok ültek le a
nagy kofferekre, hogy a vonatot bevárják.
Munkások, iparosok, oláh parasztok, két pópa,
vagy háromszázan álltak és ültek a töltésen,
meg a krumpliföldön. Esti hat óra volt.
— Ha ez a vonat annyit késik, mikor érünk
mi akkor Kővárra? — kérdezte a hadnagytól
Emma asszony.
— Tizenegy órára, ele lehet, hogy éjfélre.
— Jaj, a szegény Hogenék!
— Náluk fog megszállani?
Persze. Fogadóba csak nem mehetek, vagy
a mint maga mondta az előbb: «osárdába.»
Borzasztó valami ez. Nagyváradról ebbe az
isten háta mögötti faluba jönni. Csak a búto
raim jönnének meg! Az lesz a le gsze bb, ha az
árvíz miatt nem kapom meg őket . . .
— Pancsova felé még szabid az út, —
mondta a tiszt.
Aztán megjött a vonat. Jó helyet kaptak és
kedélyesen elbeszélgettek. Pfahl hadnagy lassan
kint elmondta, hogy a főbírót Dudásnak hív
ják, nagy Don Jüan, csak a feleségével nem
tud boldogulni, mert annak az élelmező tiszt
az — udvarlója. A legszebb asszony a Pallainé,
az új állomásfőnök felesége. Még nincs udvarlója.
Hogen egy részeges fráter, a ki veri a feleségét,
de különben Kővárott mindenki részeges és
kártyás. Nem tuelnak ott az emberek mit csi
nálni a fizetésükkel és az ideijükkel. A tiszteknek
van egy kis tenniszpályájuk . . .
— Bált, tánczmulatságot szoktak néha renelezni?
— Nem igen. Néha egy-egy családnál van
valami kis krenzehen . . . de majd, ha készen
lesz a kaszárnyánk, akkor csinálunk egyet a
tiszti ét kezelében . . . Olyan bál lesz az . . .
Ilyen beszélgetésekkel töltötték az időt. Köz
ben faluk mellett vitte el őket a vonat .amelyek
nek szélső házai már víz alatt voltak. Sok he
lyütt a víz a töltés közepéig ért. E rettentő
képeket aztán a sötétség födte be.
A vonat lassan haladt előre és Emma ideges
kedni kezdett, de Pfahl nyugodt, biztos hangja
mindig megnyugtatta. Pfahl mindvégig udva
rias és lovagias maradt, csak belüliől érzett
néha egy kis melegséget, egy kis reszketést,
a mint így szemben ülve a magányos asszony
nyal, annak barna, melegtüzű szemeit magára
szegezve látta. Ketten voltak egyedül és a
rettentő csendet a vonat megszokott zakatolása
csak még komolyabbá tette. Néha hosszú ideig
nem szóltak egymáshoz, aztán ielegesen hango
san beszéltek megint egy elarabig. Valami feszült
ség támadt közt ük és maguk se tudták azokat.
A viczinális kis olajmécsese halványan világí
totta meg ideges arezukat és Pfahl folyton az
óráját nézte. Magában talán azt gondolta :
lesz ez még másképp is . . .
Éjfél felé megérkeztek Kővárra. Az eső exSet n
esett. Pfahl1' egy katona várta valami hosszú
szekérrel, a mely szalmával volt aljazva. Egy
keresztbe fektetett deszka volt a kocsis ülése.
Pfahl ide ültette Emma asszonyt és egy vastag
katona köpenye get borított rá. A vendéglős ko
csiját két vigécz foglalta le, más alkalmatosság
nem volt, így hát kénytelen volt beletörődni
a helyzetbe Emma asszony. Különben most máitetszett a dolog neki és mióta a vasúti kocsiból
kijött, mintha szabaelabbnak érezte volna ma
gát. A hadnagy is vidámabb volt és nevetve
bújtak össze a deszkán, a mikor Pfahl a lovak
közé csapott. Az út hosszú volt és az eső < gyre
esett. Emma nevetve mondta :
— Mit szólnának a nagyváradiak, ha így
látnának?
Pfahl nevetett, ele a válaszát a szekér zörgése
elnyelte.
Több utczán hajtollak keresztül, a mikor
a hadnagy az ostorral előre mutatott :
— Ott laknak Hogenék!
Megálltak. Egy ablak nyílott ki és egy cso
dálkozó, vékony hang szólalt meg:
— Megjöttek? Verbőcziné . . . és ez a sz( kér . . . Mi ez? Kivel jött? Hát nem várta az
uram?
A zavart kérdésekre Pfahl fölnevetett :
— Az u r a ? . . . Nem láttuk, — talán bent
kártyázik az állomásfőnöknél. . .
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Aztán kinyílt az ajtó, a cseléd, meg a katona
bevitték a málha ka t, Emma asszony kezet nyúj
tott a hadnagynak :
— Isten vele. — Majd még lesz alkalom, hogy
megköszönhetein magának ezt az igazán nagy
szívességet.
Pfahl hadnagy szalutált és megcsókolta Emma
kezét.
Hogenné a legnagyobb zavarban volt az ura
viselkedése miatt, a ki nem várta még Emmát
az állomáson. Folyton mentegetődzött és vézna,
igénytelen kis alakja olyan szánalmas volt ebben
a peiczben, hogy szinte bántotta már Emmát.
Alig evett ezért a vacsorából és hamar lefeküdt.
Almából fojtott lárma zavarta föl. Hogen
jött akkor haza és a vendégre való tekintettel,
mérsékelt hangon védte meg a maga igazát.
Emma mosolygott ezen a családi perpit varon
és a bútorokra gondolt,a melyeknek hamarosan
meg kellene érkezniök, hogy őa lakást berendez
hesse, meg Pfahl haelnagyra,a kinekaz udvarias
sága határozottan jól esett neki.
— Talán nem is lesz olyan unalmas ez a fé
szek, — gondolta aztán és mosolyogva aludt
el újra.
Másnap megismerkedett Hogen úrral és a
bocsánat kérések újból kezdődtek. Hogen bő
beszédű, köpezös kis ember volt, püffedt arczán
az éjszakázások elformátlanító nyomaival. Ko
pott zsakettet, kirojtosodott szürke nadrágot és
puhakalapot viselt. B.szédébe minduntalan rej
tett bókokat csempészett, bár láthatóan azzal a
tudattal, hogy ezek csak visszatetszést kelt
hetnek. Mégis ő úgy vélte, hog y ezzel kötelessé
get teljesít, a melylyel leendő főnöke feleségének
tartozik, a kinek ismeretlenül is fölajánlotta a
lakását, a míg az átköltözés és berendezkedés
kellemetlen napjai elmúlnak.
— Én el tuelom azt, képzelni nagyságos aszszonyom, hogy mit jelenthet önnek Nagyvárad
ról Kővárra jönni, ebbe a nyomorult faluba.
Én is éltem nagyvárosban. Temesvárott szü
lettem, tudniillik. És itt most már harmadik
napja esik az eső . . . Hja, hja, bizony. És az
időjóslásokra se lehet adni semmit. Ugy-e,
Terikém? — fordult a feleségéhez. Mindig mon
dom, hogy Falb óta nem lehet bízni már ebben
sem. Falb volt a legnagyobb időjós . . . Mit fog
ön csinálni ebben a faluban? Egy ilyen szép
asszony . . .
Hogenné, a mellőzött és alárendelt asszony,
szerepében, csak a házi elolgokkal törődött.
Halkan járt-kelt színtelen ruháiban, vendégek
előtt az illendőség kedvéért mosolygott néha.
keveset és halkan beszélt és egy-egy ajtónyikorgás jelezte csak napközben, hogy merre jár.
Fegyvertelenül, szinte némán tűrte a férje iszá
kos, kártyás, elurva természetét, de a szenvedés
egész lényéből kiáraelt. Úgy magában nagyon
sajnálta Emmát, a ki közéjük kevereelett.
A napok pedig lassan, csömörletes unalomban
multak el egymásután. Emma úgy érezte,
mintha el lett volna vágva a világtól. Az eső
folyton esett, az árvíz egyre nagyobb területe
ken pusztított, a vasúti vonalak mindenfelé
megrongálódtak és sem a férjéről, sem a búto
rairól nem kapott híit.
Nyolczadik napja már, hogy ebben a határ
szeli fészekben leste remegve a hírekel és gyűj
tögette idegenkedve és félénken a benyomásait.
És közben alig hallott e ke veit lakcfíógú váicsban néhány intelligensebb (saladról, a melynél
magyarul beszéltek. Nyolczaelik napja töpren
gett itt már jövendő életén és ha n< m jelegi ne knek a vendégszeretetét kelleti volta igénybe
vennie ez idő alatt, akkor napközben is több
ször sírva fakadt volna, annyiia elkeserítette
az a tudat, hogy e helyütt kell* majd fiatakágá
nak legszebb éveit eltöltenie, mivel az uiát
szolgálati okokból az itteni jái ás bíróság veze
tésével bízták meg. Már az áthelyezés hírét is
kétségbeesve fogadta és Bemmivel sem lehetett
őt megvigasztalni. De mos! keservesen siratta
a végzetét, a mely őt egy olyan féifihez kötötte,
a kit Kővárra helyeznek át és egyenkint idézte
maga elé ismerőseit, barátnőit, a színházat és
egyéb mulatságokat, a melyek az eddigi élt tél
kitöltötték és elsiratta őket. Csupán az békí
tette meg egy kissé, hogy szép ruháit milyen
elismeréssel és általános irigységgel fogják itt
foga élni.
De erre mindeziele-ig igen kevés alkalma volt.
Az örökös eső és sár miatt e nyolcz nap alatt
csak egyszer került ki az utczára, akkor is a
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lakását nézte meg Pfahl hadnagyival és I S
Hogennével. Egyébként, ha lehette, az ablak-lvj
ból nézte az eget s a gomolygó nehéz, piszkos')!
felhőket, a félŐsen egymás mellé bújó házak'[^
cserepes és zsindelyes tetőit, a melyek kémé-',,!
nyein gyakran díszelgett széles gólya fészek.)!
Itt-ott a házak ablakmélyedései valami hideg I
kék színnel voltak "bemeszelve, esténkint a V
tehéncsordát terelték arrafelé és a vaskolompok
valami különös egyhangúsággal zúgtak. Néha
egy fiatalember sétált el többször az ablaka
alatt és zavartan kereste föl reszkető tekinteté
vel az Ő asszonyi szépségét, míg ő kihajolva az
ablakon, fásult megadással meredt az úttest
árkait szegélyező ákáczifákra, a melyeknek
ágairól még egyre csepegett az éjszakai eső
maradványa, a mint a szél a Duna felől erő
sebben a lombok közé vágott.
Az utcza, — az egyetlen utcza, a melyet
eddig ismert — csöndes volt. Csak néhol vág
tak be erősebben egy kaput, vagy egy kutya
unta el magát a lánczon és hosszú ugatásba
kezdett. Egy-egy oláh tarkította kurjongatásaival a lármát, ha a szekere a sárban elakadt,
vagy a szomszéd szatócsbolt csengője remegett
meg olykor félénken, mint a koldusasszony
hangja.
Ez volt minden. Es Nagyvárad, a férje, a
bútorok, a melyekre már oly rég várt, a barátnői,
a korzó, minden-minden lassankint valami el
érhetetlen messzeségbe került tőle, úgyannyira,
hogy még a gondolatait se tudta utánuk küldeni.
Valami emyedtség vett e mozdulatlan légkör
ben erőt rajta. Tunyaság és fásultság állították
meg a gondolatait. Sokszor már azt sem tudta,
mit vár ennél az idegen családnál, hogy miért
jött ebbe a városba. Az elhagyatottság érzése
lassankint megbénította az akaratát és a gondolkozóképességét. Naphosszat tétlenkedett és
ha kiment a konyhára, hogy Hogennének segít
ségére legyen, az udvariasan fölmentette őt
minden munka alól. Egy régi könyvet lapozott
át százszor is napjában és a képeket olyan cso
dálkozva nézte mindig, mintha még nem látta
volna soha. Csak ha Pfahl hadnagy jött el
délutánonkint látogatóba, akkor rezzent föl
ebből a tespedt állapotból. Kikérdezte őt, hogy
hol járt, mit csinált tegnap óta és hogy milyen
pletykákat hallott az étkezdében. Valahogy
úgy érezte, hogy csak ehhez az egy emberhez
van köze az egész világon. És mindezt csak
azért, kérdezte tőle, mert szerette a hangját
hallani. És a mikor a hadnagy beszélt, Emma
sokszor csak a hangját hallgatta, de nem tudta,
hogy Pfahl mit is mondott. Beszéd közben el
elnézte szép piros, egészséges arczát, a ketté
simított puha haját, domború, erős mellét, a
czigarettája füstjét, a mely néhány felhőként
úszott a szobában és határozatlanul bár, de
ilyenfélét gondolt : Ha ide is betörne a víz,
én nem menekülnék . . .
A fiatal tisztnek pedig ez volt az első komoly
kísérlete és nagyon tetszett magának a hódító
Rzerepében. Dobogó szívvel és izgatottan beszélt
és ez az izgatottság a hangját olvadékonnyá
és kellemessé tette. De még mindig kétségben
volt, mert Emma viselkedéséből semmire se
tudott következtetni.
A következő napon az eső elállt és szebb
idők következtek. Az utcza megélénkült, az
emberek kezdtek ide-oda járni és Hogenékhez
is betévedtek néhányan. Emma asszony úgy
érezte, mintha a világ megváltozott volna
körülötte. Már gyakrabban eszébe jutottak
megint a maga dolgai, aggodalmaskodott is
miattuk, de egyben Pfahlra is gondolt szüntelen.
Ügy érezte ekkor, hogy nem tudna meglenni
nélküle. És a derűs tavaszi délutánokon gyak
ran sétáltak együtt és ilyenkor Emmának
eszébe jutott a menyasszonysága, a mikor
hasonló érzéseket élt át egy másik ember
mellett, a kinek az arezvonásait, ha sokáig
kényszerítette is magát, csak nagyon hal
ványan látta maga előtt. Sokszor úgy érezte,
mintha az az ember már nem is volna a világon.
Csak a kis hadnagy jelentette most az életet
előtte, az életet, a melyben sem gondjai, sem
kötelességei nem voltak s a melvnek csodálatos
káprázatai lassankint elfeledtették vele elmúlt
életét.
Ha kint jártak a holt Dunánál, a hol a gólyák
szedték táplálékukat s a csodálatosan tiszta ég,
a fiatal tölgyes árnyékos utai és Pfahl hadnagy
forró szavai a végtelen boldogság lehetőségét
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éreztették meg vele, remegőn gondolta magá
ban : Istenem, én csak most kezdek é l n i . . .
Sokszor csak késő este tértek haza, daczára
Pfahl előrelátó figyelmeztetéseinek. És ilyenkor
mindenki összesúgott mögöttük az utczán.
Emma asszony pedig ekkor már azon imádko
zott magában, hogy bár az árvíz még jobban
tönkretenné az utakat . . .
A boldogságtól és attól való féltében, hogy
<••/. a boldogság a férje és a bútorok megérkezésé
vel egyszerre megszakad, — szinte beteg lett.
Remegve leste a/, árvíztől s/óló hírekéi és két
ségbeesett, ha valami jobb hírt hallott. Ha a
postásfiút meglátta a/ utczán, reszket ni kez
dett arra a gondolatra, hogy az ara megjön.
Egy délutánon,a mikor az utak már fölszárad
tak, kisétált Pfahllal a Dunához. Még sohastm
látta ezt a nagyszerű folyót, a mely mostanában
ijesztően hatalmas volt és sárgás sűrű vizét az
árierekre is kiöntötte. A szerb partot az erős
napsütésben alig lehetett látni, csak észak-félé
látszottak valami nagyobb épület körvonalai.
— Az a szemendriai erőd, — mondotta a
hadnagy olvadékony hangján, mintha valami
szerelmi vallomást suttogna.
Emma is így fogta fel a hadnagy szavait és
hálásan nézett reá. Aztán így szólt :
— Ha ezt a sok vizet mind ki lehetne eresz
teni ide az utakra ! — Miért, Emma? — kérdezte Pfahl moso
lyogva.
— Hogy senki értem ne jöhessen soha, —
felelte Emma és keservesen sírni kezdett.
Aztán ledobta magát a töltés oldalán a fűbe
és úgy zokogott. Olyan váratlanul történt ez
az egész, hogy Pfahl megijedt és nem tudta
mit csináljon. Vigasztalni próbálta, de a hangja
el-elakadt és nem tudott voltaképen semmitse
mondani. Közben mindenfelé nézelődött, hogy
nem láthatja-e meg valaki őket ebben a fonák
helyzetben.
Emma sokáig maradt mozdulatlanul, de
csukló zokogása lassan alábbhagyott. A had
nagy meg izgatottan járkált fönt a töltésen és
időnkint könyörögve szólt az asszonyhoz :
— Az istenért, E m m a ! . . . Én nem tudom
miért . . . de hagyja abba . . . megláthatnak . . .
jöhetnek emberek . . . könyörgöm, keljen fel!.. .
Végre egy határozott mozdulattal fölkelt, le
simította a ruháját és a hadnagyhoz ment, tgy
papírlapot nyújtva feléje. Pfahl olyan gyámol
talanul állott, de a mikor Emmára nézett, meg
döbbent, mintha halottat látott volna. Emma
arcza viaszos sárga volt, csúnya, nagy redőkkel
az élettelen szemek körül. Eettentő fájdalom
látszott rajta.
Pfahl remegve nyúlt a papírlap után. Sü.igöny volt, melyben Verbőczi jelezte, hogy dél
után öt óra tájt Kővárott lesz.
Kirántotta az óráját: felhat elmúlt!
— Miért nem szólt előbb, Emma! Mit csinál
junk most, hiszen már rég itt van tán és keresi
m a g á t . . . gyanakodni fog . . .
— Mindegy, Ne legyen olyan gyerekesen kis
h i t ű . . . Én csak búcsúzni jöttem ide . . . nem
is tudom mitől. A mi most, ezzel megszakadt . . .
Mindegy. Most menjünk.
És szótlanul mentek az erdőnek.
A város előtt végleg elváltak. A hadnagy
kedves szavakat gondolt ki útközben, de nem
tudta sehogysem elmondani őket. Az asszony
pedig csak annyit mondott még : Isten vele!
Hogenék háza előtt megismerte a férje
hangját.
— Itt van tehát, — gondolta, de nem érzett
már semmi fájdalmat. Hideg volt és nyugodt,
a mint az ajtón belépett.
A férje, egy széles vállú, magas, szőke ember
örömmel sietett elébe, megcsókolta és minden
félét összehadart azokról az akadályokról, a
melyeken át idáig ért. De Emmát láthatóan
nem érdekelte semmi. Egy darabig hallgatta a
beszélgetést, aztán szótlanul átment a szo
bájába.
Verbőczi Hogennéhez fordult ;
— Valami baja van tán a feleségemnek?
Hogenné zavarba jött.
— I s t e n e m . . . mit is m o n d j a k . . . Nem,
nincs neki semmi baja . . . Talán az árvíz, meg
a rettenetes hírek . . . a bizonytalanság . . •
Aztán tovább beszélgettek. "
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rozta, hogy küzdeni fog a szakítás ellen. Évek
óta csak nagyon nagy időközökben hivta meg
ismerőseit, de most értesítette őket, hogy egy
Franczia regény a uSzerelem az én bűnöm» szerzőjétől..
ünnepélyt fog rendezni és tudós asztaltársasága
nagy meglepetésére nagy kedvvel fegott hozzá
(Folytatás.)
az előkészületekhez. Tizenöt napig meglehető
Felkelt és elkészítelte a forró italt". Aztán sen m u l a t t a t t á k Fülöpöt az estélyre való ké
lassanként megnyugodott, arcza békés kife szülődések, mert á legkülönbözőbb megbizatájezést kezdett ölteni, bár megmaradt rajta sokat kellett teljesítenie, minek következtében
valami bánatos vonás, a mely azonban nem vált majdnem szüntelenül Madga mellett volt, hogy
hátrányára, mert még bajosabbá tette. Az est utasításait átvehesse és viszont beszámolhasson
kellemesen végződött, mert Magda
vissza az elért eredményekről.
nyerte életkedvét. Béggel, ébredés után még
Magda azt réméire, hogy ezt a helyzetet még
jobban megvigasztalódott, mert levelet ka
jobban
kiaknázhatja Fülöp lebilincselésének
pott Fülöptől, a mely telve volt gyengéd
mente gedtődzésekkel. H a i m a d n a p i a találkoz érdekében. Azonban ezek a nagy fogadtatások
t a k F ü l ö p lakásán és M o n t m a u r . a ki elmaradása azzal végződtek, hogy kifárasztották és u n t a t t á k
miatt még minelég lelkifurdalásokat
érzett, is mindkettőjüket, úgy hogy nemsokára vissza
végtelen szerelmesen és gyengéden viselkedett tért a pénteki intim fogadtatásaihoz, a melyekre
Magdával szemben. Mikö/lien ez szegény ön csak kiváló embereket hivott össze. Ex< k már
magában gyötrődve, kétségeivel küzködött, Fü aztán válogatott estélyek is voltak, a melyeke n
CEak nagyvilági emberek és művészek voltak
löp bűnbánóan vallotta be magának, hogy soha
se'iumiféle női szívben nem fogja megtalálni jelen, meg néhány fiatal, szép és előkelő asszony.
azt a finomságot és gyöngédséget, melyet Fülöp, midőn látta, hogy mennyire törekedtek
Magda nyújtott neki. Kéideígette önmagától, az emberek ebbe a társaságba bejutni, fiatalos
hogy egészen egyszeiűen miért nem elégszik gőggel büszkéiké elet t Magdával, a kinek ez vég
meg pusztán ezzel a szerelemmel, mely oly telenül jól esett. Később Magda nem elégedett
bolelogsággal tölii el, a milyent eddig semmiféle meg a puszta fogadtatásokkal, hanem előttük
ebédeket is rendezett. Hogy még jobban ma
nő, akármilyen fiatal és szép is volt, nem tudod
vele feledtetni. Mi szüksége volt tehát a r r a , gáin vonja a világ figyelmét, ez< ínyi ötlete
hogy másfelé is elkalandozzék? Mégis érezte, volt, nwgpióbálkozott az orosz, az olasz, a
hogyha nem is épen közömbösség lett úrrá magyar, a görög konyha inyencz feláraival is
rajta, mégis szerelmének eddigi hevessége osz- és válogatott csemegéket hozatott mindezen
latlozóban volt. Két olyan éleslátó léleknek országokból.
Egy este Fülöp mégis gondterhesen kelt fel
pedig, mint a milyenek ők voltak, meg kellett
éreznie már ezt az árnyalainyi változást is, az asztaltól. Fugeret, a ki éber nyugtalansággal
mely szerelmüket lassanként megszokássá vál figyelte ezeket az erőlködéseket, észrevette'
t o z t a t t a . Ez a feltevés ugyan még egyikükben Magda aggoelalmas arczát és megkérdezte tőle :
sem vált t uelatossá, de az a nyolez év, a melylyel
— Mi baja v a n ? Hiszen ez az orosz ebéd
Magela öregebb volt Fülöpnél, aztán a világ vé csodálatos j ó volt és ön mégis aggodalmaskodik?
lekedése az ilyen össze nem illő párok felől,
— Ah! doktor, nézze csak őt, milyen unott
lassanként szakadékot kezdett vájni közéjük.
és s z o m o r ú . . . egész hajamat szivesén otlaMindamellett Fülöp nem tudott elszakadni adnám még azért is, csakhogv a kávét jónak
Magdától. M.gpióbálía, hogy felületes szerel találja !
mek után futkosson, mert azt hitte', hogy ekként
Már pedig ebben az esetben hiába izgatja
lerázhatja magái ól Magda gyengédségének le magái kedvesem, mert az ön szép Fülöpje
igázó jármát . di> ezekből a kisérk- le kbó'l mindig egész egyszerűen csak féltékeny.
bűnbánóan és önmagát utálva kelült ki, sőt
— Féltékeny, f é l t é k e n y ? . . . meghalnék örö
kis híjjá volt. hogy mindent be nem vallott
mömben . . . de ugyan kire lehetne féltékeny?
barátnőjének. Néha-néha azonban a társasig*
— Erre' a spanyol követségi t i t k á r r a , erre a
béli bét köznapiságok u r a l m a k alá k e l h e t t é k mór képű fiatal marquisra, a ki egy pillanatul
meggyőződéseit és ilyenkor efféleképpen prédi sem vette le egész ebéd a l a t t szemét önről,
kált magamagának: «Kárl>a vész az életem és a mire Danansné minden rosszindulat nélkül
elrontom a jövőmet, mentől jobbéin halogatom figyelmeztette
Fülöpöt. Kávéját akár a lega szakítást, annál nehezebben fog az beköv, i- mssiabb czi kői iából főzhették volna is, még
ke'zni. 1).' visze.nt Magda olv csábító, minden sem Vette volna észre. Nézze csak, miképpen
ízében annyira igazi n ő és olyan csillogó szel
leselkedik erre a spanyolra. Akarja megfogadni
lemű, hogy soha életemben' nem fogok ilv tanácsomat? M e n j e n ' a k k o r ahhoz a rózsás
onfelaldozó gyöngédséget találni . . . és ő talán kosárhoz, melyet Tenis küldött önnek és semmi
bele is halna a szakításba!»
mással nem törődve fejtse le az ő névjegyét,
. i f J 5 i , , e e Mi,,K •'• asszony megértette Fülöp mely az e gyik szalagra van gombostűvel íálelkiállapotát. De „ h e l Y ; t t j ^ogy átengedte
tűzve. tartson aztán a kandallónak, mintha a
\oIna
magát szorongattatásainak, azt hatá tűzbe akarná vetni a kártyát . . . és akármibe
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is fogadok önnel, hogy Fülöp félbe' fogja szakí
tani azt az érdekes beszélgetést, melyet Biryvel
folytat, hogy önt megelőzze.
— Miféle kicsinyes fogás ez, d o k t o r !
— Kedves gyermekem, minden fogás j ó , a
melylyel fogva tudja t a r t a n i azt a szivet, mely
ről nem tud lemondani.
Magda egy pillanatig tétovázott, azután el
mosolyodott és egy elhatározott mozdulattal
hátravetette fejét és a csoportokban álló társa
ságon át maga u t á n vonszolva nehéz aranybrokát ruháját, a virágos kosár felé t a r t o t t .
Akaratlanul is kissé tétovázva, a mi még gya
núsabbá tette' cselekedetét egy féltékeny sze
relmes előtt, leszedte a névjegyeit és elrejtette'
zsebkendőjének csipkéi közé és azulán a nélkül,
hogy iá mert volna nézni Fülöpre', a kandalló
nak indult. Fülöp ugyanabban a pillanatban
ért oela, mint ő. S/egény asszonynak úgy veit
a szive, hogy majd meghasadt, fülig piiult és
/ a v a r t a n nézett Fülöpre, a ki villámló szemekké 1
állotta útját és sziszegve kérdezte :
— Ki küldte ezt a világot ?
— Milyen furcsán viselkedik ö n . . . hiszen
Te nis küldte . . .
— Úgy? Nem volna olyan szives ezt a név
jegyet ideadni n e k e m ?
Magda egy orysn mozdulatot t e t t . mintha
tűzbe akarná dobni, aztán mintha meggondolta
volna magát, hidegen így szólt :
— Tessék, u r a m .
Fülöp egy pillantás vetett a névjegyre, elszégyelte magát és reszkető hangon kezelte
kérlelni :
— Bocsásson meg Magda, de annyira szen
vedtem . . . mert annyira szeretem önt !
Pillantásuk most találkozott, aztán egymásba
mélyedt és olyan részegséggel töltötte el őket,
mint szerelmük első napjaiban. Egy pillanatig
így m a r a d t a k némán és bolelogan.
Fülöp megkérdezte :
— H o l n a p jókor nem találkozhatnánk? Várni
fogom és ha úgy tetszik, együít reggelizhetünk.
Magda fejével igent intett, mert sokkal job
ban meg volt illetődve, semhogy ölömében
szólni tudott volna, aztán visszafoidúlt és a
szalonon át visszatért Fugeret hez, a ki egy
ablakmélye désben- várta.
— Megnyerte volna a fogadást, barátom,
mily boleleig vagyok és ezt önnek köszönhetem . .
Nézze' csak, most hátat fordítok neki és mégis
érzem, hogy mint czirógat végig tekintetével,
úgy hogy me gborzongok belé.
— Princesse, ha efféle nagy örömei vannak,
mért nem oly bölcs, hogy szenvedéseit könyebben viselje? Nem is tudom gyermekem, hogy
tulajdonképen miért is panaszkodik? így sze
retni és ekképen szerettetni csak egy hónapon
át, épen elég volna és aztán meg is h a l h a t n a
az ember!
— Igen, inkább m e g h a l n i . . . de tovább élni,
ha ezt egyszer már megismertem, ez még a
halálnál is sokkal fájdalmasabb v o l n a !
Beszélgetésüket Goveineur szakította félbe1.
— Lám, lám, vidám kis beszélgetést folytat
nak m a g u k ! Vájjon a kaviár és a Névából
fogolt lazaezok hangolták önöket ezekre a
temetői szónoklatokra? Az én emésztésem bi
zony nem biztat engem ilyen keseiű gondolalókra.
— Ne nevessen rajtunk, —felelte Magda —
mindenféle szívbéli ügyről beszélgettünk és
mivel önnek nincsen szive . . .
— Bocsánat, csak azt mondhatja, hogy
nincs mór szive, mert volt valamikor és fel is
ajánlottam önnek asszonyom, de ön vissza
utasította, úgy hogy nincs joga azt állítani,
hogy sohasem v o l t !
Magela elmosolyodott, elfogadta karját és e gy
forevttre
letelepedtek. Pár pillanat múlva
Fülöp foglalt helyet mögöttük, oly közel hozzá,
hogy lehellete vállait simogatta,, úgy hogy
mámoiító elernyedés öntötte el Magela tagjait.

nek megválasztásáig és ruháinak hozzáértő
összeállításáig mindent azzal az egyforma mű
vészettel végzett, a melylyel a legkényesebb
ízlésüeket is elkápráztatta.
Még mindég fiatalnak látszott. Hogy szemei
nek csillogását és arezbőrének
feszültségét
fokozza, mivel azon néhol ránezok kezdtek
mutatkozni, minden n a p egy pár csöpp arzénikumot szedett be. S mivel azt tapasztalta
hogy gyorsabban vénül, ha lelki nyugtalanság
ban él, törekedett ettől megszabadulni és nyu
godtan élni, hogy szivének mélységes aggoelalmai
ellenére soká szép maradjon.
Fülöp és Magela viszonya lassanként és ön
tudatosan másféle árnyalatúvá lett. Nem mintha
Fülöp nem szerette volna már Magdát, hanem
másképen szerette, mint eddig, most már Magda
az ő lelki menekvése, vigasztaló barátnője volt,
a ki nélkül nem tudott meglenni.
Magda egész büszkeségét és életének egész
ingadozó becsületét szerelmük tartamára tette
föl. E t t ő l a czélt ól semmi sem tudta eltéríteni,
mindenképpen azt a k a r t a , hegy a fiatal ember
szívét mással ne kelljen megosztania. Minden
boldogsága, minden öröme ő benne összponto
sult. Fülöp végzetszeiűen mindég visszatéit
hozzá, jóllehet önmagában gyakian fellázadt
viszonyuk ellen. Végül, hegy lerázza magái ól
ezt az igát, utazni kezdett. De mihamaiébb
megtért utazásairól, hogy újból megtalálja azt
a különös légkört, melylyel Magda köiülvette
és a melyen kívül már nem érezte magát jól,
mert teljesen rabjává lett a megszokásnak.
Magda mindég megérezte ezeket a szabadu
lásra irányuló kísérleteket. De most már nem
árulta el igazi féltékenységeit, mert rájött a r r a ,
hogy minden nagy és fájdalmas érzelem bántja
és sérti a z t , a ki okozója volt. Tudatos szín
leléssel, a mely különben bájosan sikerült n e k i ,
hamis féltékenységi jeleneteket íendezett és a
mikor aztán Fülöp mosolygott az efféle nyugta
lanságon, a mely szabadságában nem korlátozta,
Magda minden izben boldogan hagyta magát
meggyőzni kedvesének ártatlansága felől és ki
élvezte azt a végtelen gyöngédséget, a melylyel
ez őt meggyőzni törekedett.
A ruhától kezdve, melyet azért öltött magái a,
mert Fülöp szerette a szinét, egészen haja
elrendezéséig, vagy czipője alakjáig, illatszeréig
mindenre kiterjedt figyelme. Midőn aztán el
érkezett az ebéd ideje és várta Fülöpöt, aggódva
törte fejét azon, hogy észre fogja-e venni azt a
sok iparkodást, melylyel kedvében a k a i t j á i n i ,
s hogy n e m fogja-e megbánni, hogy hozzája
kellett jönnie. Ha aztán Fülöp megérkezvén,
egyetmást észrevett a neki szánt figyelmes
ségekből. Magda boldognak érezte magát. Tudta
jól, hogy egy művész embernél a benyomások
ingadozása sokszor egy-egy semmiségtől függ
s mert jól tudott Fülöp szívében olvasni, ki
t a l á l t a , hogy mikor kell neki gyöngéd szavakat
mondania és mikor j o b b , ha hallgatag marad.
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Ekképen minden cselekedetét, a mely baiátjára vonatkozott, hosszasan meggondolta magá
ban. Annyira hozzá tudott idomulni és megértő
viselkedésével oly változatos lelkiélvezeteket
szerzett neki, hogy n a p o k e n , hónapokon át
ismét szerelmük rabjává tudta tenni. Ekképen
Magda szükségessé vált Fülöp életében, úgy
hogy ezt mintegy valójából forgatta volna ki,
ha egy pillanatban el kellett volna őt veszítenie.
És mindamellett akáimilyen szemrehányásokat
érzett is, félrevezette Magdát. Nagyon íosszul
esett neki, hogy szenvedélyei hazugságokra
kényszeiítik, ele nem t u d t a volna meggyőzni
Magdát arról, hogy igazán csak őt szereti és
csak szeszélyei csábítják másfelé. Tudta, hogy
Magda sem meg nem értette, sem meg nem
bocsátotta volna neki ezeket a lelkiállapotokat,
de mit tehetett róla, nem tudott magán uialkodni. Aztán sokkal mozgalmasabb szerelmi
életet kívánt volna m a g á n a k : elszeietett volta
járni kedvesével együtt barátjai társaságába,
hogy azok előtt büszkélkedhessen. Bosszul
esett neki, hogy abban a pillanatban el kell
hagynia Magdát, midőn az a tőle külön álló
életét akarta élni, megunta az előre megálla pított
szerelmes órákat, melyeket a legkisebb előleg,
egy látogatás, egy múló rosszullét egyre-másra
meghiúsított. Teihére voltak azok a közömbös
találkozások, melyeket végig kellett játs:ania,
hogy környezetük gyanakvását félrevezessék.
A szegény asszony nem kevésbbé szenvedett.
És m i n d a z z á mi a n a kényszeiítette őket, hogy
a fenyegető kíváncsiskodástól és szóbeszédtől
óvakodjanak, idők multán lassú elhidegülé-

N E G Y E D I K KÉSZ.
L: prince Mirbel asszony elérkezett tehát a
viszonylagos bölcsességnek ahhoz a korszakához,
ei midőn megbízott h a t a l m á b a n és azt h i t t e ,
hogy Fülöp sohasem fog elszakadni tőle. Minden
tehetségét arra használta föl, hogy a végtelen
ségig variálja kettőjük életének bolelogságát,
a miben valóságos csodákat tudott elérni.
Kezdve háztartásán egészen összeköt tetései-
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bükhöz ve'ze'te'ti. Egy napon idegesen fakadt ki
Magda, hegy úgy kell viselkedniük, mintha
büntetésből volnának szerelemre ítélve. Együlléteiket mindig meg kellett Biakítaniok, mért
a háttérben ott leselkedett iájuk a holnap.
De mit jelent és mit ér az a holnap, a midőn
a szenvedélyek és vágyak eloszlanak, átváltoz
nak, elwsznek és soha ugyanúgy fel nem tá
madnak. Mit ér az év, a hónap, a n a p , az óra,
a midőn a boldogság pusztán az elfutó pilla
nattól függ, a melyet végig kell élni és meg
kell ragadni, a mint jelentkezik, meit külön
bé n élni sem érdemes!
Fülöp lassankint és észrevétlenül mir.d meszszebbre kalandos ott Magdától és azzal vigasz
talgatta magát, hogy mindamellett mégis Csak
őt szereti igazán. És a midőn rejtett bűnbánat
tal telve visszatéit Magdához, mindig iájött
a n a , hogy szívét csak megunt légi kedvese
tudta teljesen kitölteni. Ilyenkor aztán mély
komolysággal fogadkozott n e k i :
— Mintha egy test és egy lélek volnánk,
semmi sem szakíthat el minket egymástól.
(Folytatása következik.)

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Késő szüret. Juháss Gyulának sek év óta nem
jelent meg verses könyve, a lirai hangversenybőt
hiányzott az a szólam, a mely őt jelenti. A költő
távol élt az irodalmi élet forgatagától, Szegeden
s ott is elvonult magányban, súlyos betegség
bénította a munkában s talán némi elkedvetlenedés is bántotta, érdemtelenül háttérbe szorítottnak érezhette magát. Míg mások, a világban való
forgolódásban ügyesebb kortársai sorra jól elhe
lyezkedtek az irodalomban, többé-kevésbbé széles
tért vívtak ki maguknak, ő hátrább maradt a
hírnévért folyó versenyben, mert passziv termé
szete távol tartotta a külső érvényesülés vásárjá
tól, személyét elvonta a nyilvánosság elől. Csöndes,
halk hangon dalolta bús énekeit, melyeket a fino
mabb fülűek szívesen hallgatnak s ha egy-egy
rövidebb időközre elhallgatott, élénken nélkülöztek.
Sem egyéniségében, sem lírájában nincs semmi
lármás, "semmi kihívó, a mi magára vonná a tö
megek figyelmét. Bágyaelt energiái kimeiültek a
versek megírásával s nem jutott belőlük az ér
vényesülésért való küzdelemre; érzékeny és érzé
kenykedő lelke ijedten menekült önmagába a
pircz lármája elől. Mégis veiltak hivei, lírájának
megvolt a maga prestiiíe-e és a jó olvasók figyelve'
keresték, mikor szólal meg. Most. heegy Késő
szüret étimmel kirdta új könyvét, se>k?n fogadják
örömmel kezéből a keelves lirai ajándéké)*, öröm
mel látjuk, hogy forrósa nem rpadt meg; lírája
nem mutat ugyan a régebbihez képest bővülést,
súlyban, kiterjedésben gazdagodást, de régi szinvonalán megmaradt és hangjának bús csengése a
régi tiszta még. Űj versei közt van néhány na
gyon szép, a legszebbek közül való, a miket tőle
valaha kaptunk (Ha lehullanak a levelek, Béke,
a Júlia-cziklus két első és ötödik darabja, a
Falusi hold cziklus s még egy sereg más), a költő
melar.choliája még mindig termékeny. Az érzékeny,
passziv lélek súrlódása a világgal s az ebből
fakadó fájdalmas lelki dispoziczió Juhász Gyula
verseinek tulajdonképem tárgya. Nem tud az
élettel megbékélni, sem legyőzni nem tudja, sem
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megalkudni nem bir vele, elvonul előle a maga
belső életébe, de egészen elszakadni nem tud
tőle: magánya csendjébe minduntalan behallatszik
a lármája, felzaklatja húrjait és táplálja benne a
kielégítetlenség érzését, a természetes vágyat az
élet után. Az ember elvonulhat az élettől, de ez
az elvonulás mindig fáj, mert önmaga egy részé
nek feláldozásával egyértelmű. Ez a melancholia
mint csöndes őszi permeteg hull a szivünkre
Juhász Gyula verseiből, dörgés és villámlás nél
kül bús fátyolba borítva hangulatunkat, bánatit,
meleg melódiákat zsongva fü'.ünkbe. Bágyadt
érzés uralkodik a versekben, a költőnek nir.cs
energiája, hogy elinduljon vágyai útjára, nirc3
elszántsága a lázadásra, tulajdonkép a sóvárgás
kell neki, ez az ő eleme és küldetése, — Brra
született, hogy sóvárogjon és szomorkodjon. Hal
vány képek alakjában, inkább tónusokkal, mint
színekkel elválasztva lünik fel előtte a külvilág: a
természetből leginkább az ősz hervadt szinei, a ta
vasz, a nyár visszasírása, a tél közelgésétől való
borzongás, a szerelemben az ábránd, a csalódás,
a nő idegenségének érzése, a boldogság elérhetet
lensége, a gondolatok világában a mulandóság és a
halál. A nyelv is bágyadt szépségű, erős szinek,
harsány akczi ntusok, originális fordulatok nélküli,
niics külön egyéni ja rgonja, de mondanivalójához
többnyire szorosan hozzásimul. Olyan ez a nyelv.
mint a zongora hangja, a mely készen van a
hangszer szekrényében, csak a megfelelő billentyűt
kell megütni s magától áll elő, holott a hegedűből
a művésznek kell a hangot kiteremteni. De Juhász
Gyula hiztos kezű zongorás, mindig a kellő bil
lentyűt üti meg, a legritkább esetben fog hamis
hangot s a kifejezés különösségével vagy keresett
ségével sohasem takarja el mondanivalóját. Nagyon
igazmondó költő, sem a tartalomban, sem a ki
fejezésben nem szépíti magát, nem affektál és
egy árnyalattal sem akar többet mondani, mint
a mennyi a mondanivalója.
A «J6 Pajtás*, Benedek Elek képes gyermeklapja
legújabb, szipttmber 22-iki számába Ábrányi Emil
írt verset, Tábori Kornél elbeszélést. Mihályflyné
meleghangú verses elbeszélést, Benedek Elek foly
tatja Bókáné komámasszony mulatságos kalandjait,
Avar Gyula kedves mesét mond, Szigeti Imre szép
képet rajzolt, Zsoldos László folytatja regényét,
Tarka mese. Sok szép kép, a rejtvények, szer
kesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag tar
talmát. A J6Pajiás-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 küld a kiadó
hivatal, IV., Egyetem-u. 4.

A HÁBORÚ NAPJAI.
Szeptember 12. A nyugati harcztéren a németek
Armentiéresnél részleges támadásokat, a La Bassée
csatorna mellett pedig előretöréseket vertek vissza.
A harczvonalon új német állások előterében gya
logsági harczok. Este heves tüzérségi harcz az
Anastól és Péronneból Cambrai felé vezető or
szágút közt. A sötétség beálltakor a Marquion—
Havrincourt csatornaszakasz elleni támadások a
németek vonalai előtt meghiúsultak. Az Aillette
és az Aisne közt is este nagyobb erőre kapott a
tüzérségi tűz. I t t előtéri harczok. Fisnestől észak
keletre franczia részleges támadásokat viss/rutadtottak. Az olasz harcztéren az Asolonén véresen
visszavertünk egy olasz támadást. A Piave-arczvonalon a tüzérségi tevékenység. Albániában a
Tomorika-háton néhány ellenséges állásrészt el
foglaltunk.
Szeptember 13. A nyugati harcztéren Flerboixtól
délnyugatra egy részleges támadást, Hulluehtól
északnyugatra a németek erősebb angol előretörést
vertek vissza. Az Arrasból és Perroneból Cambraiba vezető utak közötti támadások meghiúsul
tak s a hol az ellenség behatolt a németek vona
laiba, ellenlökéssel visszavétették. Havrincourt az
ellenség kezén maradt. Este Gouzeaucourt és
Motuvres közt a németek visszaverték az ellenség
újólag előretörő támadásait. Az Aillette és az
Aisne között időnkint fokozódó tüzérségi harcz.
Francziák és amerikaiak megtámadták a Bt. Miniéi
nél levő ivalakú harcivonalat a Combres-magaslatnál és a Cote Lorraintől délre, valamint a Cote
Lorraine és a Mosel között. A németek a táma
dást előrelátva a kétoldalú átkarolásnak kitett
ivahkú állás kiürítését már napokkal előbh meg
kezdték. A harczot tehát nem küzdöttek végig a
döntésig, hanem végrehajtották a tervezett moz
dulatokat. A Maastól keletre levő magaslatokon
előretörő frar.cziákat visszaverték. Az átmenetileg
elvesztett Combres-magaslatokat visszafoglalták.
Innen délre osztrák-magyar ezredek erélyes ellen
támadással biztosították a Maas és Mosel közt
barezoló német csapatokkal való együttműködés
ben a Sr. Mihielnél álló csapatok elvonulását. A
Cote Lorraine és a Mosel közt ellenséges támadás
tért. nyert Thiaucourt felé. Német tartalékok felfcgták az ellenséges^ lökést. Thh.ucourttól délnyu
gatra és a Moseltől nyugatra a németek vissza

verték az ellenséget. Éjjel az ivalakú állások ki
ürítését az ellenséges beavatkozástól menten be
fejezték. Az olasz harcztéren felderítő és tüzérségi
harczok.
Szeptember 14. A nyugati harcztéren a csatorna
szakaszban heves harczok Motuvres és Havrincourt
mellett. Gouzeaucourt ellen és a Ham—S!". Quentin
országút mindkét oldalán intézett részleges táma
dásokat a németek visszavertek. Az Aillette és
Aisne közti ellenséges támadásokat meghiúsították.
Ornestől délre ós a Verelun—Etáin országúton az
ellenség támadásait visszaverték. A Cote Lorraine
es a Mosel között mérsékelt harczi tevékenység.
Combrest ól délre és Thiaucourttól északnyugatra
az ellenség a németek új állásai felé tapogatózott
előre. Az olasz harcztéren a Brentától keletre és
a Monté Sjlarolón ellenséges előretöréseket vissza
ír.ásítottunk. A Piave mellett Sin Donanál meg
írni ííottuk az olaszok áthajózási kisérleteit, Al
bániában Pevjanitól északra elragadtunk az- ellen
ségtől néhány szívósan védelmezett majort, heves
olasz ellentámadásokat vertünk vissza.
Szeptember 15. A nyugati harcztéren a Labassée-csatorna mindkét oldalán a németek vissza
verték az ellenség részleges támadásait. Havrincourtnál az angolok rohama visszaszorította a né
meteket a község keleti széléről. Este azonban
visszaszerezték a harcz előtti összes vonalaikat.
Az Aillette és Aisne közt ismét nehéz harczok.
A francziák nagy erőkkel támadtak, de a néme
tek visszautasítottak részben közelharczban és
ellentámadásban négy heves támadást. Laffauxtól
keletre az ellenség előretört Allemont felé; a né,metek ellentámadása itt megállította. Sancy és
Vailly közt az ellenség többszörös támadásai össze
omlottak a német vonalak előtt. Az Aisnevől délre
a Revillon és Bemain helységek elleni támadáso
kat a németek visszaverték. A Verelun—Etáin
országút mindkét oldalán meghiúsultak az ellen
ség előretörései. A Cote Lorraine és a Mosel közt
előtéri hírczok a németek uj vonalai előtt.
Szeptember 16. A nyugati harcztéren Avrincuurtnál és onnan délre a németek részleges tá
madásokat visszautasítottak. Az Aillette és az
Aisne között heves részleges támadások. Az este
új támadásra, indult ellenséget általánosan vissza
verték. Az ellenség az előző napok harczaiból
maradt betörési helyet valamivel kiterjesztette és
Vailly déli részén megvetette lábát. A Cote Lorrainetől a Moselig a tüzérségi tevékenység este
időnkint feléledt. A németek új állása előtt ismé
telten gyalogsági harczok fejlődtek ki. Este az

«

ellenség körülbelül a Vesnes—St. Hilaire—Hancourt—Rembercourt vonalon és a rappesi erdő
ben állott. A lotharingiai arczvonalon az ellenség
•előretöréseit visszautasították. Az olasz harcztéren
a Hétközségben több olasz előretörés meghiúsult.
A Brenta völgyében az ellenség valamelyest vissza
utasította előőrsi vonalunkat.
Szeptember 17. A nyugati harcztéren Yparntől
délre meghiúsultak az ellenség részleges táma
dásai. Az Aillette és az Aisne között tovább tar
tottak az ellenséges támadások. A Vauxaillontól
keletre fekvő magaslatot, melyen az ellenség meg
vetette a lábát, a németek visszafoglalták. A
Laffauxtól keletre vezető út mentén az ellenség
kissé visszaszorította a németeket. Délután az
ellenség újabb támadásai meghiúsultak a németek
•ellentámadásai folytán. Este a németek vonalaikat
részben ismét előretolták. A dél felé csatlakozó
brandenburgi hadosztály visszaverte az ellenség
többszörös támadásait. A Cote Lorrainen St. Hi
laire mellett és Jonvilletől nyugatra a németek
sikeres vállalkozásai. Hancourtnál és tőle észak
keletre részleges támadásokat visszautasítottuk.
Az olasz harcztéren a Brenta és a Monté SolaTOIO közt támadásra induló olaszok rohamosz
lopait a Arenta völgyében és a Col Caprile előtt
tüzelésünkkel visszaűztük. Az Asolonén tüzelésünk
hatása alatt egyáltalán ki sem tudtak jönni ár
kaikból. A Monté Perticán s a Solarolón és a
Passon-gerinczen elkeseredett harczok után az
ellenség kénytelen volt szintén visszahúzódni.
Szeptember 18. A nyugati harcztéren Ypernnél
az ellenség előretöréseit, a Labassée-csatorna két
oldalán részleges támadásait a németek vissza
utasították. A Holuon-erdőtől északnyugatra az
ellenség kisérleteit, hogy a német vonalakhoz fér
kőzzön, valamint Holuon és Essigny le Grand
elleni részlettámadásait meghiúsultak. Az Aillette
és az Aisne közt a francziák folytatták támadá
saikat. Délelőtt Vauxaillon és Allemant közt,
délután az egész arczvonalon törtek előre — a
németek ellenlökéssel visszavetették a támadókat.
Az olasz harcztéren az olaszok folytatták erőfe
szítéseiket a Monté Perticán levő állásaink ellen.
Tegnapi támadásainak czélja a Fassongerincz
volt. ötszöri támadását elkeseredett közelharcz
ban visszavertük. A Monté Tombón és a Monté
Solarolón ellenséges közeledési kísérleteket meg
hiúsítottunk. Az Asiagótól keletre levő fensikon
súlyos tüzérségi harczok, Albámában a part men
tén az olasz részlettámadást visszautasítottunk.
A ^Berattól délnyugatra lexő konyhában ellensé
ges ellentámadásokat visszavertünk.
,lliml
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HALÁLOZÁSOK
Elhunytak a közelebbi napokban: Nagybányai
és németszögyéni dr. JÓSA ANDRÁS, Szabolcs megye
nyűg. tiszti főorvosa, az Országos Közegészségügyi
tanács tagja, a Szabolcsvármegyei Múzeum meg
alapítója és igazgatója, Szabolcs vármegye törvény
hatóságának tagja, 48-as honvéd, a Ferencz Jó
zsef-rend lovagja stb., 84 éves korában, Nyíregyhá
zán. — MIZSBT IMRE, földbirtokos,

Jász-Nagykun-

Szolnok megye törvényhatósági bizottságának tagja
84 éves korában, Jászalsószentgyörgyön. — Domonyi DOMONY ÖDÖN, a *Flóra» Első Magyar
Sztearingyertya- és Szappangyár vezérigazgatója,
domonyi birtokán 51 éves korában. — OEFFNBR F E 
RENCZ, ny. kúriai biró, a Lipót-rend lovagkereszt
jének tulajdonosa, 82 éves korában, Budapesten. —
PERJÉSST LAJOS, királyi tanácsos, nyűg. főreáliskolai
tanár, a verseczi református egyház főgondnoka,
63 éves korában, Verseczen. — Huszti RISKÓ
BBLA, a Meteorológiai és Földmágnességi Intézet
irodatisztje, Budapesten. — Forrói SZEI/BNYI
GUSZTÁV, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű R.-T.
ny. főerdésze, 77 éves korában. — Csicseri OROSZ
BÉLA, a paksi királyi járásbiróság vezető birája,
45 éves korában, Pakson. — Dr. ACSAY ANTAL,
a kegyes-tanítórend budapesti hittudományi és
tanárképző intézetének igazgatója, egyetemi ma
gántanár, 57 éves korában, Budapesten. — MEÁK
GYULA, gyógyszerész, szabadkai törvényhatósági
bizottsági tag 50 éves korában, Szabadkán. —
HORUSICZKY

HENRIK

RÓBERT,

A varangyos béka. Erőszakoltan fantasztikus törté
net, igazi fantázia nélkül.
IV. Béla. A kézirat beküldésével ne is fáradjon, s z ő
sem lehet róla, hogy mi kiadhassunk e g y ötfelvonásoí
történelmi drámát.

SAKKJÁTÉK.
3119. számú feladvány Schatke R.-től. (Lods.)
•ÖTÉT.

•
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Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

ALABÁSTROM

KÉPTALÁNY.

nuló, 18 éves korában, Budapesten. — Tüskevári
KÖBMENDY JÓZSEF, gimnáziumi tanuló, Körmendy
Viktor író és felesége, Dékány Hermin fia 15 éves
korában, Budapasten.
Felsőkubini és deményfalvi özv. KUBINYI SÁN
DORNÉ, szül. okolicsnói Okolicsányi Mária 78 éves
korában, Várgedén. — Magyarszögyéni SZÖGYÉNY
JÁNOSNÉ, szül. lázári Nagy Mária, 69 éves korá
ban, Debreczenben. — özv. SONNEOKER SÁNDORNÉ,

szül. Simonyi Karolin, 62 éves korában, Pécsett. —
özv. Kislapási BOTKA LAJOSNÉ, szül. Mihalovics
Ottilia, Budapesten.

Szerkesztői üzenetek.
ő s z i tájkép. Csak leírja, m i n t e g y leltárszerüleg s
csupa közhelylyé vált vonásokkal az őszi tájat, a nélkül,
h o g y szemléltetni tudná s önmagából, a saját érzéséből
és hangulatából tudna adni valamit hozzá.

A sVasárnapi Újság* 32-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: Halál ellen nincs orvosság.
Felelős szerkesztő : H o i t s y P á l .
Szerkesztőségi

HÁ2AO*-FALAT»HÍRE'B'M0VÉS2,"BAR«'RUBÍNTBŐL' PÓTXA

iiiiiimmmmmtimimm!iimiTimi»mmmi_

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

szőlőoltványok
továbbá „ N O V A ' M é l e hazai dús
gyökérzet a r e n d k í v ü l kifejlődött
filozeramentes magántermő

SÓSFÜRDÜ ÉS SZANATÓRIUM

szőlővesszők
mennyiségben, mérsékelt árak mellett kerülnek elArjegyzéket kívánatra díjmentesen küld. Czim:
1 \ \ T 1
(( szőlővesszőé s szőlő*-J
» •*"*oltványtelep kezelősége.
A r a d , Szabadság-tér 10. szám.

Teljesen átalakítva, kibó'vitve és újra berendezve.
Egész éven át nyitva.
Kényelmes szobák, pompás fürdők,
előkelő társalgó-helyiségek.

iroda : Budapest, I V . , Vármegye-utoza 11",

Lapkiadó tulajdonos Franklin Társulat IV.. Egyetem-utcza 4.

BUDAPEST.
<

ö

főgimnáziumi ta

RZSÉBET-

*

b

N

Kívánatra prospektus.
> « 0 « 0 » 0 + 0 < K > « 0 » 0 * 0 •<> <

EHRBAR

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

REMÉNYI MIHÁLY
ftCMENVI
Wegnyiltak • vasutak I

ezég 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.

Halnövesztő,

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 ered
mény. Ára 1 5 é s 2 0 K. BOTÁR Z. REGINA
kozmetikai műintézete.
1 *
BudapeBt,Vn.,Erasébet-körút34. I . em.
Arczápolás, arczgözöles és vülanymasszés egész nap.

<§n-Ctí>ra-y cu- <mzrcDitc&n^>

Fiatalos, üde nrezbőrt

varázsol elö 10 nap alatt és elttvoUt minden telnthlbat, »<n™ln*
mitesszer, pattanás' sirgaíolt, rancs, orrvörOsség, likacsos, hervadt,
pettyhiidt bőrt, a Dr. Kayserüng «le ssépitc-sser. A kúra egyszerű,
otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése utánazarcibor ragyogó szépségben, gyermeki fldeségben és tisztaságbani pom
pázik. 1 üveg l £ - K. Diszkrét tóétküldés ntanvéttel. - Gyár:
• I T á B T t I fe Oo. — 8zétküldési hely: Q B O S S A K T Á I .
Budapast, V H X , J ó s M f - k ö r u t 8 3 . (WlsnuJs* L)

Viszketegséget,

TVTA*CilT-C*ÉlVT£
a főrangú hölgyek kedvenez szépítő szere, az
egész világon el v a n terjedve. Páratlan hatása
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azonnal
felveszi é s kiváló hatása pár óra lefolyása alatt
észlelhető. Mivel a Margit-orémet utánozzák é s
hamisítják, tessék eredeti védjegygyei ellátott
dobozt elfogadni, mert c=ak ilyen készítményért
vállal a készitő mindennemű felelősséget.
A Margit-oréme ártalmatlan, zsírtalan vegytiszta
készítmény, a mely a külföldön nagy feltűnést
keltett. — Ara k i s tégely 4 E , nagy tégely 8 K.
tfargtt-tzappan
5.80 kor. Margit-pouder 3.— kor.
Gyártja i

FÖLDES KELEMEN laboratóriuma, Aradon.

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

„Skabof o r m " - kenőcs.
N e m piszkít, t e l j e s e n s z a g t a l a n .
Próbatégely 3 . — korona, k i s t é g e l y 5 korona,
családi t é g e l y 12 E . — B u d a p e s t i főraktár :
Török gyógyszertárban,
VI., $irály-u.
12.
Vidékre m e g r e n d e l é s i c z i m :

Dr. FLESCH E. Korona-gyógyszertára, Győr
Skabofornv> névjegyre ügyeljünk.

Kapható minden gyógytárban, Illatszer- • drogua-üzletben.

EXHUMÁLÁSOKAT
jutányostól anyagi k e z e s s é g
mellett eszközlünk
::

SZENDE ÉS SZABÓ
|V., Károly király-út 4.
Interurbán
telefonsxám 51-02.

Szeplő, májfolt,
arcüsztátlanságok ellen
csodás hatású a Török
Kózsaarekenőe*. Szé
peknek kincs, tisztátlan
arcunknak nélkülözhe
tetlen. Egy tégely 12 K.
3 tégely 30 K. Kapható,

Ifj. RÁCZ JÁNOS ..rraurlumá..., KJskflnliato 6&

• • •
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-tömések, arany
fogkoronák és
aranyhidak. tar
tós porcellán- és
aranytömések. tli évi jótállással.

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

FOG

FOGAK

38. SZÁM. 1918. 0 5 . ÉVFOLYAM.

•húzás teljes érzéstelení
téssel ; hasznavehetetlen,
régi fogsorokat átalakitok
Vidékiek egy nap alatt
kielégíttetnek. — Mérsékelt árak.

FOG

DP. HEGEDŰS

JAKAB

fogorvos, egyetemi orvostudor,
Első Fővárosi Fogorvosi Intézet, Budapest
VII., Erzsébet-kőrút 4 4 . sz. I. emelet.

• •

ROZSNYAY PEPSIN BORA.

Yes-Qui-Si
a czíme annak az előnyö
sen ismert folyóiratnak,
melyből a legkönyebben és
leggyorsabban lehet biztos
sikerrel megtanulni az
angol, franezia és német
világnyelveket Mutatvány
számot ingyen küld a YesQui-Si kiadóhivatala Buda
pest, ÜL, LajoB-utcza 92.

Kellemes izü. kiváló jó hatású szer

étvágytalanság, r e n 
detlen e m é s z t é s és
gyomorgyengeség ellen.
Étkezés közben véve, megóv
a gyomor-terheléstől.
Egy üveg ára 6 kor. 50 f i i .

Pénzét

ISKOLAI SEGÉDKÖNYVEK
leggyorsabban beszerezhetők

tyúkszem-szemölcs,
bőrkemónyedéseit a Ria-balzsam
három nap alatt fájdalom nélkül
gyökerestől ki nem irtja. Ezrekre
menő hála- és köSzönőiratok. Ara
jótálló levéllel 2.40 K üvegenklnt,
3 Üveg 5.50 K és 6 üveg 8.50 K.
KEMÉNY, Kassa I. Fostatlók 1Í/1Í3

• •

Kapható :

TANKÖNYVEK

fizetem, ha

LAMPEL R. (Wodianer F. és Fiai)
könyvkereskedésében
(Budapest, VI., Andrássy-út 21. sz. alatt),

• •

ahol az ország minden
használt
tankönyvek

SC5ISC!0SC»^^

minden gyógytárban,
valamint

vannak.
Felhívjuk még a figyelmet a cég jól fel
szerelt tanszerraktárára
is, mely mél
tón kiegészíti a több mint egy évszázad
óta fennálló elsőrangú
könyvkereskedést.
Megrendelések
a szokásos
feltételek
mellett gyorsan
és pontosan
lesznek
elintézve.
Reméljük, hogy a n. é. közönség, mely
a céget eddig is kitüntette
osztatlan
bizalmával, ezentúl is fel fogja keresni
rendeléseivel, a cég pedig
hagyományos
elvevei és lelkiismeretes kiszolgálás
által
oda fog hatni, hogy a bizalmat
iránta
mindenképpen
fokozza.

Uj aktuális könyv!

ROZSNYAY MÁTYÁS
NEUMANN KAROLY dr.

Arad, Szabadság-tér.

Vadászsportot üzőK
akár itthon, akár a fronton vannak —
figyelmébe ajánljuk a

M

NIMRÓD

UÁMTARIFA
ES

M T I DÍJSZABÁS
Kereskedelempolitikai tanulmány

M

HoiTSYTÖpAL.

39. SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.)
Bztrkesztiségi iroda ; IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 80 fiilét.

Előfizetési feltételek:

Egészévre_ _ 40.— korona.
Félédre —
80.— korona.
Negyedévre _ 10.— korona.

BUDAPEST, SZEPTEMBER 29.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is csatolandó.

Ára 4 korona

K É P E S VADÁSZUJSftG-ot

A FRANKUN-TÁRSULAT

KIADÁSA

Állandó melléklete

„R vadászeb"

vészében
raktáron

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN

I RENDELÉSNÉL
* | SZÍVESKEDJÉK LAPUNKBA HIVATKOZNI
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czimű ebtennyésztési szaklap.

Mindkét l a p gyönyörűen illusztrálva.
Szerkeszti: lovag K E R P E L Y B É L A .

A kik szeretik gyermekeiket, fizessenek elő a

Előfizetési ár mindkét l a p r a :
egész évre 2 0 K és 4 K háborús pótdíj Összesen 3 4 K
fél
« 10 « « 3 «
«
<
«
ia ,
negyed «
5 « « X «
«
•
•
6 .

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

JÓ PAJTÁS
czímű

képes gyermeklapra.
)-ik kiadásban
i jelent meg:

Alapította:

Szerkeszti:

SEBŐK ZSIGMOND

BENEDEK ELEK

Előfizetési á r a :

KÓBOR T A M Á S

BUDAPEST

! negyedévenként 4 korona
A J ó P a j t á s érdekes, mert elbeszéléseit, regényeit
meséit, verseit a legjobb magyar írók irják. Tartalma
gazdag, mert minden számában minden, amit a
gyermek olvasni szeret. Szép képeit jeles magyar
művészek rajzolják. Minden héten uj és egyre
kedvesebb tartalommal jelenik meg.'

czímű regénye
Budapest társadalmának hatal
mas realismussal megrajzolt
keresztmetszeti képe

Ára 8 korona

Előfizetéseket elfogad és mutatványszámot küld

a „JÓ P A J T Á S " kiadóhivatala

A FRANKUN-TÁRSULAT KIADÁSA
Kapható minden könyvkereskedésben.

Bud
Budapest, IV. ker., Egyetem-utcza 4. szám alatt.
******
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