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R U T H KÖNYVE.
REGÉNY. - IRTA LAKATOS LÁSZLÓ.
— Ruth könyvének első része. —
I.
Márczius 25.
Gyümölosoltó Boldogasszony keddjén.
J ó akarok lenni nagyon.
Ma lettem tizenkilencz esztendős és eljegyzem
magam ezzel a fogadalommal.
Mondhatnám így is: jó leszek . . . Ez gőgös
volna. Szeretnék j ó lenni — ez alázat. Akarnék
jó lenni — ez hősiesség.
Jónak lenni: hősiesség. Azok számára is, a kik
a jóságra születtek.
II.
Márczius 29.
Ludwig Mária Krisztina, ez a nevem. Krisz
tina — így szólítanak itthon. Anyám sosem
beczézett a megszólításban, édeskés, gögicsélő
neveket sosem aggatott r á m . Anya nagyon
tartózkodó. Antal bácsi öreg és kedves kocsi
sunk, kertészünk, férfimindenesünk, egyszer
azt mondta a cselédeknek, hogy anya sosem
t u d t a mutatni annak, a kit szeret, hogy szereti
őt. Apának sem . . . Szép budai kertünkben
mesélte ezt Antal bácsi egy júniusi estén. É n
kilopóztam a «zöldünkbe», hogy kézzel megsimo
gathassam a peóniákat, a melyek levele lágy
és rejtelmes volt, mint egy kis gyermek arczán .
a gyengéd bőr. Véletlenül hallottam ezt meg eV
t u d t a m , hogy nem szabad sírnom. Johanna, az
öreg főzőnő, (anya csupa régi, öreg cselédet tart)
azt mondta: «A nagyságos asszony sosem volt
hozzánk sem jó, sem rossz. Inkább jó, de a
karácsonyi ajándékot sosem maga szokta át
adni, mindig egy nagy ládában küldi ki a
cselédházba . . . Azóta már elmúlt egy kará
csony és én szerettem volna a kendőkkel, perkálokkal, diós kalácsokkal, papucsokkal, borral
megrakodott ládát magam átadni öreg cselé
deinknek. Nem tettem. Féltem, hogy fájni fog
anyának. Nem mindig szabad jónak lennünk
és sosem úgy, hogy a jóságunk, a mi nagyobb
jóságunk, fájdalmat okozzon másnak . . . A
jóság, a mire nagyon törekszünk, gőg. Égető,
veres folt szívünk köpönyegén és nem az eré
nyek közé számítják be odafent.
Hét esztendős voltam, a mikor elvesztettem
édes a p á m a t . Sosem j á r t a m nyilvános iskolába,
sok t a n í t ó jött-ment a házunkban és szerettek
volna mindenre megtanítani. Tizenhat éves
koromig sem én nem látogathattam barátnőt,
sem hozzám nem jöhetett senkisem. Sokszor
voltam egyedül és gyakran unatkoztam. Olykor
fölkeltem hideg téli éjszakákon, hogy a szobába
ereszszem Vitézt, derék és h ű vadászebünket,
a kiről kis gyermek koromban azt hittem, hogy
ő is h a t v a n éves, mint a cselédeink. A ki nagyon
öreg volt, azt h a t v a n évesnek hittem. A J ó Istent
is . . . Eeggel, mielőtt anya felébredt volna,
Vitézt visszaküldtem a kertbe, a hol vékony
jéghártya alatt fázott a föld. A jég repedezett
széle gyakran a durva, vastag, paraszti csip
kékreemlékeztetett. De szép volt . . . Vitézkének,
a mikor a meleg szobából visszakergettem a hideg
kertbe, szerettem volna megmagyarázni, hogy
ez csak az ő érdekében van, nehogy rajta
kapják a szobában és akkor máskor nappal
se ereszszék be. Fájt, hogy az állat olyan
oktalan, hogy nem lehet vele a kemény j ó csele
kedeteket megértetni. De miért is vannak olyan
jó cselekedetek, a melyek fájnak azoknak, a
kiknek érdekében megtesszük . . . Ám nem
akartam, hogy a kutya szemét, e hűségtől
fényes két borostyánkövet anyának szegezze.
Mert éles dárda a tekintet, mi a gyengébb meg
bántott szeméből érkezik . . .
. . . és én tudom, hogy anya j ó . Lám ő, a ki
olyan végtelenül finom, megengedi, hogy Antal
bácsi vasárnaponként igyék. Antal bácsi nagyon
hálás ezért és egész héten jól viseli magát.
Vasárnaponként, a mikor már ivott egy keveset,
fettes asszonynak szólítja anyát. Náluk, vidéken,

így adják meg a tiszteletet az uraságnak. Nagyon
szeretem ezt a megszólítást, (sok szép, öreg
magyar szót szeretek és gyűjtöm őket, mint
anya az öreg csipkéket és a régi festett pohara
kat), ám ilyenkor úgy érzem, hogy Antalnak
nem j ó nálunk. Jobb szeretne ő otthon, vidéki
uraságnál, vadászruhás urak, erős p á n t ú szán
kók, mindenféle házi és mezei állatok közt.
Vasárnap este lemenne a kastélyból a faluba
és ősz bajusza alatt még szomorúbb lenne, ha
látná a fiatalokat sétálni. Szüretkor maga is
tánczolna talán. Antal bácsi öreg legény és azt
hiszem, hogy a szegény embernek nem szabadna
magára maradni. í g y az még jobban fáj és a
magányos, rossz élet csak a gazdagoknak való
és az uraknak, a kik mindennap t u d n a k ellene
viaskodni. Minek éljen a szegény ember, ha
nem a családjának . . . Istenem, ha Antal bá
csinak unokája volna. Korombeli leány. Meg
kérném anyát, hogy ő szolgáljon ki engem, de
titokban barátkoznánk és megosztanám vele a
nevemet.
— Krisztina mondaná ő nekem.
— Krisztinka, Kriszti . . . kicsiny Krisztinka
— így nevezném én őt és egy haloványkék
szalagot ajándékoznék neki. Megkérném, hordja
az én kedvemért hajában, szőke hajában. Az ő
haja szőke volna.
Az én hajam nagyon szőke. Kicsiny gyermek
koromban ezüstszőke volt, azután aranynyá
mélyült. Aranyos, mint a hold némelykor,
szelíden, halványan aranyos, mint a fátyolo
zott boldogság. Ez szép és szerettem volna, ha
ezt más valaki mondja nekem, egy leány
barátom. Talán anya . . . Szemem zöld és egy
szer azt olvastam valahol a zöld szemről, hogy
olyan, mint a mély tó felcsukló sóhaja . . .
Ha Antal bácsinak unokája lenne, az biztosan
cselédsorba született volna. Igazságtalanság ez?
Én nagyon jó lettem volna hozzá. Krisztina jó
lett volna Krisztinkához. És Antal bácsi olyan
öreg, hogy neki nem is lehet gyermeke, csak
unokája.
Mária Krisztinia! így szeretném ma hivni
magamat. Most érzem csak, hogy a nevem
milyen ünnepélyes. Mária Krisztinia — fehér
hajú alapítványi hölgyre kell gondolnom, leven
dula illatú kezekre, a melyek fehérek, mint a
régi tükrösszekrény fiókszéleire helyezett csipke.
Márta Krisztina — a nevem olyan öreg és én
csak negyednapja multam tizenkilencz éves.
Miért, nem k a p az ember életének más és más
korában más nevet. A névnek változnia kellene,
mint a haj színének, mint az arczbőr frisseségé
nek. Csak a szem fénye az, a mi halálig tartó,
de a szem fénye, az a lélek. Ám egy női név nem
egy női lélek. A léleknek külön neve van. Ha
valaha nagyon szeretnék egy kis leányt, úgy
a lelkét a loretoi Máriáról nevezném el. Rosa
Mystica. Mennyek rejtelmes rózsája.
F á j , hogy nincsenek testvéreim.
Este van, elég késő és anya és mindenki már
lepihent. Odakint éles a tavasz, mint a böjti
szelek és távolról illatoznak a j ó füvek táblái.
A legtöbb fiatal leány szereti a tavaszt.
Ablakomon át ide látszanak a Halászbástya
megvilágított fülkéi, fénylő párkányai, sugárzó
tornyai. A hold világító orczájának édes teljes
ségével fordul a fényes tornáczok felé, egy
kandi ezüstgyermek, (nagy, nagy gyermekfő),
a mely fülébe hajol a tündérvárnak. Sok szép
ember lakjék ott, mint angyalok a felhők
rózsaszínű gödröcskéiben. Sok szép ember egy
másnak örüljön ott . . .
És másutt is.
Tizenkilencz esztendős vagyok. Nem végez
tem semmit és ninc3 rendeltetésem a jövőre.
R u t h — erre a titkos névre keresztelem ma
lelkemet, az Atyának, a Fiúnak és a Szent
léleknek nevében. Ruth jósága szebb volt a
szépségnél, tündöklőbb a hősiességnél és halá
losabb a boldogságnál is. R u t h jósága olyan nagy
volt, hogy az semmi másra nem hagyott helyet

e bibliai jámbor asszonyban. És mindeneknél
el kellene fogadniuk a nagy jóságot, a me]j
semmit sem kéj-.
Most naplót írók és irni fogom, a, míg szabj
lesz leánynak lennem.
III.
Április i'
Leginkább öreg urak neveltek. Anya snsei
engedett női nevelőt hozzám. Azt m o n © !
becsületesebb, ha fiatal leányt öreg urak oldal
nak. Nem hisz a nők tudásában és nem szerei
azokat a nőket, a kik vendég otthonokban töl
tötték életük j a v á t .
— E g y öreg férfi — mondta egy ízben -«
nem fogja elrontani leányomat. A nevelőnői
szájára sok helytelen szó j u t .
Egyáltalán nem engedte, hogy nagyon közeli
barátságba jussak nőkkel. Talán félt, hogf
elidegenítenek tőle.
Engem soha senkisem beczézett.
Majd mindent Aucassin úrtól tanultam. Abe:
Aucassin d'Audry régi franczia nemesi családbn
származott ós ősei a nagy zsivajgás idejében
(ő így nevezi a franczia forradalmat), SvájczbiV
emigráltak. Aucassin úr tanított meg a nyék
vekre, a történelemre, a földrajzra. Zongorázmés tánczolni is ő t a n í t o t t . Jóindulatú bácsi
volt, néha kicsit szigorú, de ma m á r tudom,
hogy ez csak azért volt, hogy tekintélye legyen.
Aucassin úr úgy gyűjtötte a tekintélyt, mint:
más ember a tőkét. Később fölfedeztem, hogy a
tudása igen csekély. Titokban otthon ő is ké
szült a leczke-órára és nagyon örült, ha néha
nem t u d t a m a feladatot. Hogy örömet szerezzek
neki, néha úgy tettem, mintha azt a csekélyét
sem ösmerném, a mit valóban tudok. Beretvált
arcza (a feje olyan volt, mint egy vattába
pólyált körte) ilyenkor haragvörösbe gyúlt.
Nem szerette a váratlan kérdéseket és kíváncsi
értelmemet könyvekből tápláltam, a melyeket
anyával vétettem meg, m o n d v á n : ezt Aucassin
úr rendelte így. Mindannyiszor meggyóntam
bűnömet hitoktatómnak, P a p p tisztelendő atyá
nak, egy drága magyar embernek, a kinek
mindegyik nagyapja háromszáz év óta refor
mátus pap volt, (ezért is hívják őket Pappnak),
míg ő visszatért keresztény katholikus szent
egyházunkba, ö tanított meg arra, miként
kövessem a római hit édes parancsait, azt is
tőle tudom, hogy boldognak lenni annyi, mint
Istent és embereket boldogítani.
Örökre szóló hálám lelkem e j ó mesteréé.
A könyvek, a melyekhez így j u t o t t a m , mind
tágították érdeklődésemet. Egyik könyv a
másikat kívántatta meg vélem és anyának sok
pénzébe kerültem. De szegény apám, Istennek
hála, jó módban hagyott minket.
Aucassin úr ritkán t u d t a meg, hogy ezeket a
könyveket is olvasom. Főnevelőm néha anyától
előpénzt kért az oktatási díjra. Anya ilyenkor
hosszasan megdorgálta Aucassin urat, azután
kielégítette kívánságát. Azt hiszem, hogy anya
ilyenkor titokban örült, épen úgy, mint Aucassin
úr, valahányszor úgy tetettem magam, hogy
nem tudom a leczkémet . . . Nem szép, a mikor
az erősek nagyon is örülnek erejüknél;.
Derék svájezirn nagyon szegény ember, de
azért minden hó elsején egy nagy ezüstpénzt
adott Antal bácsinak, a ki ezért eltűrte, hogy
a nevelő úr néha fitymálóan mondja neki:
paraszt! Külsejére nagyon ügyelt Aucassin úr.
Szegény és öreg, de azért ő volt a gvalogjáró
csín és tisztaság. Volt egy zsebórája, a mely a
tizenhetedik században készült és zenélni tudott,
gyakran azt mondta, hogy anyai ágon rokonság
ban van a nevezetes L3 Nótre-val, a régi nagy
franczia királyok kerti művészével és egyszer
gőgös pirulással vallotta be, hogy otthon titok
ban naplót ir. Fiatal korában — 'úgy mondja egy fiatal marquise (a Richelieu és°a Villeneuvecsaládokkal rokon) őt szerette, de szülei a kis
asszonyt egy tengerésztiszthez kényszerítették.

Aucassin ú r több verset írt e hölgyhöz és a ver
sek mindegyikét khinai tentával fényes fehér
papírra rajzolta. Nekem ötöt mutatott meg
belőlük, az egyiknek ez volt a czíme: Ma joie
c'est ma douleur . . . és három A betűt írt alájuk
és erre azt mondhattam neki, hogy tetszik.
Igazán sosem t u d t a m haragudni. Különös alak
j á n megtanultam, hogy a szegénység nagyon
szép és keze e szegény oktató mesternek valóban
szép volt, mint egy szomorú királyé.
Most este tíz óra van és a cselédek megvetik
a szegény apa ágyát is. Anya megparancsolta,
hogy minden este megvessék apa ágyát. Apa
tizenkét év előtt halt meg és öreg cselédeink
azt beszélik, hogy anya keveset szólt apához,
mig élt. Gyakran egész napok is elteltek és az
én szüleimnek nem volt egy szavuk, a mit
egymásnak kellett volna adniok.
Mily szép ablakomban a cserepes muskátli.
E szelid virág szirma rózsaszínű, mint a hús
véti bárány vére.
IV.
Április 5.
A kevés ember között, a kikkel pontos idő
közökben találkozom, van atyám is. Édes
a t y á m minden esztendő augusztus huszon
kilenczedikén fölkeres. Augusztus huszonkilenczedikén esküdtek meg szüleim es apám
minden augusztus huszonkilenczedikén fölke
res álmomban.
Atyám Ludwig János Károly gyönyörű szép
ember. Haja barna, mint az este. Ilyen volt
akkor is, a mikor koporsóba fektették. É n azt
sosem tudom elfelejteni. Gyönyörű szép nagy
ember, mindenkinél egy fejjel magasabb.
Ketten ülünk mindig az asztalnál. Ez egy
hosszú asztal és sok lakodalmas vendégre van
terítve, ö az asztalfőn ül, én lent, közbül szá
mos embernek van terítve, de ezek a helyek
üresek. Minden üres szók mögött egy-egy An
tal bácsi áll és sok étellel és sok itallal kínálja
a láthatatlan vendégeket. Sokáig étkezünk,
azután a láthatatlan vendégek étele önmagától
elfogy. Az asztalfőn apa mellett még valakinek
van terítve. De azon a széken nem ember ül,
hanem egy üres menyasszonyi ruha. Ez anyácska
menyasszonyi ruhája volt és a ruha ezen az
estén mindig jégből van.
Estebéd végén apa feláll. Serleget tart kezé
ben és nagyon hosszan és nagyon ünnepélyesen
beszél. Nagyon szépeket mond, de én ébredés
kor mindig elfelejtem, hogy mit beszélt, csak
arra emlékezem, hogy mig ő szónokol, addig
sokan sírnak az üres teremben. A beszéd végén
pedig nagy kimért lépésekkel, feszesen, mint
egy katonatiszt lejön hozzám, az asztal végére.
— Leányom — mondja ilyenkor ós a hangja,
mint egy fiatal papé. — Leányom, Mária Krisz
tina, légy derék az életben. Derék asszony vál
jék belőled! Derék ember derék felesége légy.
Jó asszony légy, végtelenül j ó és türelmes.
Apa minden esztendőben ezt mondja nekem.
Azután fejemre teszi kezét és megáld. É n le
térdelek és a szívem úgy fáj, a mikor érzem,
hogy a keze hogyan reszket fejemen.
Apa nagyon szép ember, még egészen fia
talos, gyakran úgy rám mosolyog, hogy egész
fehér fogsorát látni, de én érzem, hogy a vidám
sága nem az igazi. Mosolyog, hogy ne tudja,
hogy szomorú, ö ne tudja, én se tudjam. Ket
tőnkért teszi.
Apa mindig feketében érkezik, mint a halot
t a k és mint a vőlegények.
Apa minden augusztus huszonkilenczedikén
megjelenik álmomban.
Megsimogatja hajamat és megáldja életeméi.
V.
Április 7.
Délután a Bástya-sétányon jártam a vad
gesztenyék alatt. Szép volt a tavasz, ifjú és
egészséges illatú. Szárnyaló serleg a tavasz, szép
ségekkel és jóságokkal van megtelve. Némelyek
félnek a tavasztól, én csak örülni tudok neki.
Némelyek azt mondják, hogy a tavasz nyug
talanítja őket. Ezeket az embereket nem sze
retem, ezekben az emberekben nem tudnék
megbízni. Isten úgy adja a tavaszt, a mint adja
a húsvétot és a húsvéttól sem szabad félni.
Igaz; tavaszkor édesebben társalognak a szí
nes tollú madarak és a virágok úgy fordítják
felénk arezocskáikat, mint a mesék megigézett
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gyermekei. Szép és j ó emberek szeme is elbo
rul, tekintetük súlyos és mely lesz lavaszkor.
Titokzatos szépségek vannak a tavasában, de
lázadozni ez ellen nem szabad. A termeszei
mindén lélegzete is Isten akarata és el kell
Jogaiinunk es szolgálnunk kell a titokzatos szép
kel is. a miket isten nekünk ajándéko
zott. Ujjongó szívvel kell megélni mindeneket
és az az erkölcs, a mely engedelmeskedik az
Istennek, engedelmeskedik a világnak is, a mely
az ő tenyerének és az ő ojjainak műve. Pörbe
szállni a tavaszszal — pörbe szállni az istennel.

Arozomal az áprilisi napnak fordítom és el
kerülöm azokat, a kik enmaguktól felnek ta
vaszkor.
A levegő olyan tini ni volt, m i n t e g y li In létből való tükör es az ember saját arczának mását kereste benne. Félni kelleti attól,
hogy ha a kisujjnak megmozdul, foltot ejt a
légben. A lenyugodó nap aranysugarai besze
désen tűztek a lombokba, a melyek zöld színe
friss volt, mint az elmúlhatatlanság. Az em
bernek szinte megverte szemét az arany, a tisz
taság, a fény. És hirtelen megértettem jelen
tőségét egy szónak, a melyet annyiszor hallot
tam, mondtam tudatlan együgyűséggel, közöm
bös értetlenséggel: Verőfény.
Annácskára kellett gondolnom a Bástya*
íétányon, egy kis ház alatt, a melynek arasznyi
erkélye úgy könyököli ki a tavaszba, mint egy
fehér fedetlen játékdoboz. Egy kis gyermek
arczát dugta ki az erkély párkányán és en a
játékfácskát, a kis vonatot, őrházat, lovacskál
kerestem mellette és az ólomkatonát, a ki me
ri ven tisztelegne a gyermek előtt, a ki olyan volt,
mint egy hajas porczellánbábú. E ház előtt
beszéltem utoljára Annácskával.
Mondjam el Annácska történetét? Na
akarok irni és mindig a mások sorsáról b
lek. Velem so'sem fog történni semmi s
Annácskával annyi történt. Olyan nagy
az, a mi vele történt és azt kellett hinnem,
hogy általam törtónt vele az. Minden olyan
megrázó volt és mégis olyan szép . . . Másnap
sírnom kellett volna és nem t u d t a m . Olyan kü
lönös volt. Aucassin úr beteget jelentett a tör
li i n t után. Tudtam, hogy nem volt igaz.
Mindnyájan tudtuk, hogy nem igaz. Félt tő
lem és egy hétig nem mert látni, ezért jelentett
beteget. Anya is elgondolkozott és sok napig
nehezen esett neki a szó, mit hozzám szólt és
olyan idegen tisztelettel bánt velem, mint szok
tunk a bűbájosokkal és mint azokkal, a kikkel
rosszat cselekszünk. 0 pedig nem cselekedett
velem rosszat és én sem Annácskával. De P a p p
tisztelendő úr nagyon megvigasztalt akkor, so
kat és szépet beszélt hozzám és azt mondta,
úgy hiszi, hogy mindig kegyes életű leszek. És
akkor az ellen sem tiltakozott, hogy megcsó
koljam kezét, jóságos papi kezét, a melyen
akkor tisztán éreztem a húsvéti kenyér illatát
még. Jól és pontosan emlékszem mmdenre és
a kis Annácska történetét nem is lehet elfelej
teni sohasem. Vele történt minden és mégis
velem. Az én sorsom a mások sorsa talán.
Lehet, hegy így lesz mindig. Nem félek. Várom.
És most még sem tudnám a kis Annácska
történetét leírni. Érzem, edőbb egy egész napig
kell gondolnom rá, a ki ezt megérdemli tőlem.
VI.
Április 8.
A kis Annácska története.
A Bástya-sétányon jártam, a kis erkélyesház
előtt. Fényes, szép tavasz volt, mint most. És
akkor elibém került Annácska.
Öt esztendős volt, szőke haján mintha a hold
titokzatos ezüstös nyugalma reszketett volna.
So'sem láttam azelőtt és ő felém jött és nekem
nyújtotta kis kezét.
Előbb a ruhám szegélyének adott kezet, azu
tán megfogta ujjaimat, végül egész kezecské
jét az én kezembe fektette.
Ekkor m á r egészen az, enyém volt. {Én is
az övé.
— Anyám, — így szólított és mindkettőnk
szeme könnyel telt meg.
És elmondott mindent. Nem mint egy új
ságot beszélte el, de mint valamit, a mit már
én is régen tudok. Úgy mondott el mindent,
mintha erről már sokszor beszéltünk, sokszor
sírtunk volna együtt és egymással. És a hogy
a kis Annácska beszélt, selypítő szavacskái
királyi fenséget nyertedi, szerári zenében zeng-

tek és én a kis fekete ruhácskáját néztem és
magáin is azt hittem: nekem régen tudnom
kellene, hogy a kis Annácska anyja meghalt.
A kis Annácska árva.
Szegény gyermek volt, de tiszta ruhájú. A
tiszta ruhájú szegény gyermek olyan, mint a
pinczelakás ablakába teli oserépvirág és közö
lök némelyen meglátszik az is, hogy szenvedni
fognak az életben.
Sokáig beszélt imk egymással Annácska és én.
Azután kézen fogolt és vezetett. Én ellenkezés
nélkül követtem és annyi parancsoló szelídség
volt Annáoskában, hogy nem is Leheteti volna,
nem engedelmeskedni neki. Parancs volt a ra
gaszkodása, erő a szeretete és most azt hiszem,
hogyha végig is szót fogadtam volna neki.
akkor az nem történi volna meg.
Gyengéd derengéssé] jött az alkony, félni lebetét 1 a mennyei rózsaszíntől és Annácska a
Vár lépcsőin es sikátorain át vezetett a Vízi
városba. Egy kapu elé értünk és akkor Annácska
1 zt mondta:
— Most bejősz hozzánk és itt maradsz. Apám
megtart téged ós te leszel az én jó anyácskám.
A kis gyermek nem t u d anya nélkül élni. Első
anyácskám meghalt és álmomban gyakran té
ged igért nekem. Te szép vagy ós jó vagy és
itt maradsz nálunk. Csókold meg a homloko
mat, a te jó kis lányod homlokát. Jó és enge
delmes kis lányod leszek mindig, csak ma
radj itt.
Lehajoltam. Homlokon csókollain és akkor
még nem csodálkoztam azon, hogy egy öt éves
Miinek ilyen szavakat mond. Hogy pedig
arczomal a kis gyermek homlokáról fölemeltem.
egy nagy kulcsot láttam a kapu fölött ékte
lenkedni, egy az esőtől százszinű és mégis
ntelen tábla kovácsműhelyt hirdetett. Minféltem az erős mesterségek művelőitől,
z udvarba jutottunk és egy nagy asztal
illett egy kormos fekete ember ült. Sötét
arcz volt, mint a régi csúf pogány istenek kő
zni némelyek. Az asztalon bosszú vizes palaczkban széles, terjengős szagú sör, mellette sza
lonna, zöld paprika és kenyérhéj.
— Apa — mondta Annácska és én ma is
csedálkozom, hogyan mert ez a szép kis gyer
mek ilyen bátor hangon szólni a csúf nagy ko
vácsmesterhez — anyikát hoztam. A jó néni itt
marad nálunk. Anyám lesz nekem és nekem
megint minden jó lesz.
A nagy ember meghajolt előtti m, mint talán
a gazdag vevői előtt szokott.
— Kisasszony — mondta.
Azután Annácskára nézett.
— Új anyácskád nagyon szép kisasszony —
mondta — nagyon finom kisasszony.
(Folytatása következik.)

NAGY NAPON.
A honvéd név szent volt előttem,
Gyermekkoromtól fogva szent.
Hajh, dicsőséges, vörös sapkás
Harmadik honvéd regiment.
Lobogójuknak Szenttamástól
Hány dicsőséges napja volt. . . .
S hős rohamokban, a sorok közt,
Az én apám is végig ott dalolt!
— Az akkori magyar dic
Hogy nem rég újra visszaszállt,
Elbűvölően a világot,
Tündöklő üstökös gyanánt:
Hogy e szörnyű világtusákban
Hírnevünk újra fentragyog:
A honvéd név az én szivemhez —
Még közelebb férkőzött valahogy!
De szívem-lelkem közepébe
E dicsőséges szép nevet:
Mégis mostantól fogva zárom,
Mint legfőbb büszkeségemet . . .
Apám sirján ma friss virág nyílt.
— Mit halló asszony-köny folyam . . . —
A fiam honvéd közlegénynek
Ma ment e l : önként, büszkén, boldogan!
Szabolcska Mihály.
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HUSZÁROK KÉSZENLÉTBEN.
JÓZSEF FŐHERCZEG A DOBERDÓI HARCZTÉR TÉRKÉPE ELŐTT.
AZ ISONZÓI BARCZOK

DIADALMAS

BOROEVICS TÁBORNOK HADSEREGPARANCSNOK.
" V E Z É R E I . — Balogh Bndolf fölvételei.

dették. A Vitellius ósjVespasianus közötti polgár
háború elbeszélésénél pedig, — mely az ő éle
A legtöbb ember, ha valamely ténybeli dol tében folyt — egész komolyan regisztrálja,
got mondanak el neki, képtelen azt úgy, — oly hogy a sok rendkívüli események beállta kö
szárazon és oly egyszerűen elbeszélni, mintha zött az rémítette legjobban az embereket, hegy
hogy hallotta. Eehdszerint arra iparkodik — Etruriában emberi hangon szólalt meg egy
legtöbbször öntudatlanul, — hogy az elbeszélé ökör.
sét érdekesebbé tegye. Elhallgatja azokat a
A mai kor <áelvilágosodott» fia mosolyog az
részleteket, melyek szerinte lényegtelenek, ki ily babonán. De ma is keletkeznek hírek, a me
emeli, legtöbb esetben ki is szinesd azt, a mi fon lyek nyilvánvaló lehetetlenségek és a melyeket
tos. Ebben az embernek két különböző lelki mégis elhisznek az emberek.
tulajdonsága hat közre. Egyik az, hogy mindenki
E háború elején — 1914 őszén — beszéicék
ben lakik egy kis költői hajlam s még a leg például nekünk, hogy egyik ezredünk nyom
szárazabb ember is gyönyörködik benne, ha nélkül elveszett. Úgy adták a dolgot elő, hogy
egy dolgot érdekes alakban tud előadni. A másiü azt az ezredet nem az ellenség fogta el, nem is
az. hogy nagy adag hiúság lakik bennünk, kaszabolták le, hanem az egész csapat egysze
rendszerint tetszeni vágyunk s örülünk rajta, rűen eltűnt, mintha a föld nyelte volna el,
ha elbeszélésünket érdekesnek találják ismerő s még hírmondó sem maradt belőle, a ki el
seink.
tudná mondani, hogy mi történt. Komoly gon
így történik azután, hogy egy-egy hír annyi dolkodású emberek is voltak azok között, a
szor módosul, a hány szájon keresztül megy. kik elhitték e hírt és elbeszélték. Bemutat
És megtörténik ez akkor is, ha csupa jóhiszeműek tunk a képtelenségre, a mi ebben az elbeszé
a közvetítők s egészen öntudatlanul követik lésben foglaltatik. Egy ezred ha kettős sorban
el a részletekben való meghamisítást. Hátha állítják fel, a legkisebb létszám mellett is több
még olyan is akad a közvetítők között, a ki mint egy kilométer hosszúságot foglal el; a
füllentős természetű! Ilyenkor e legártatlanabb föld csak nem hasadhatott meg ily hosszban,
hír is szájról-szájra szállva, a legnagyobb kép hogy befogadja őket. Annak az ezrednek meg
telenséggé változhatik.
van a sokszoros összeköttetése a felsőbb csa
Mindez fokozottabb mértékben történik há pattestekkel, s még a főparancsnokságon is
borús időkben. A háború maga is rendkívüli pontosan tudják, hogy az ezred hol van, miféle
dolog lévén, erősebben dolgozik a fantázia. Az feladatokkal van megbízva és melyik órában
emberek nagyobb dolgokat várnak, mint béke mit csinál. Ha baj érte volna is a csapatot, tud
idején, azért nagyobb, sőt rendkívüli események nák, hogy miben állott ez a baj. Mert hát ott
megtörténtét is készségesen elhiszik. S tovább vannak a hátvédek, az élelmezési oszlopok, az
adják és tovább tódítják a legképtelenebb hí egészségügyi csapatok, a trén stb. stb. a melyek
reket, sokszor olyanokat is, a melyek magok megtudnák adni a felvilágosítást. De hát csak
ban hordozzák a lehetetlenség bélyegét.
a belátóbbak fogadták be az érvelést. VoltakA régi babonás időben mindig háborús vi olyanok, a kiknek hiába beszéltünk, s a kik
lágban történt a legtöbb csoda. Torzszülöttek, talán még ma is szentül hiszik, hogy egy ezred
égi jelek, a mennyboltozaton megjelenő tüzes nyomtalanul el tudott tűnni.
kardok hirdették a háború borzalmait. Maga
Hogyan keletkezhetett az ilyen hír? Való
Tacitus, az ó-kori történetírók között a legtár- színűleg úgy történhetett a dolog, hogy az ez
pvilagosabb, nagy részletességgel irja le a csoda red kiküldött néhány embert felderítő szolgá
jeleket, melyek egy-egy háború eseményeit hir latra előőrsnek. Ez a néhány ember nem tért

A EIASZTÓ HÍREK KELETKEZESE.

vissza, mert lekaszabolta őket az ellenség —
mint a hogy az háborúban bizony megesik.
Ezt beszélhette el valaki az ismerősének. Az
az ismerős, a kinek fogalma sem volt róla,
hogy mi az előőrs, már egy nagyobb csapatot
mondhatott annak, a kinek a hírt tovább adta.
Talán egy fél vagy egy egész századról beszélt.
A harmadik hírtovábbító esetleg már zászló
aljat említhetett, — hiszen katonai dolgokban
oly tájékozatlan a czivil lakosság, hogy a há
ború elején igen sokan nem ismerték a század
és a zászlóalj közötti különbséget. Aztán a hír
további terjesztője a zászlóaljból egyszerűen
ezredet csinált. Talán túlságos nagy lelkiisme
reti furdálást sem érzett s csak érdekesebbé
akarta tenni az előadást. És úgy gondolkozott,
ha el tudott tűnni egy zászlóalj, akkor eltűn
hetett bátran egy ezred is.
Hogy a nagyotmondó riasztó hírek csakugyan
így keletkeznek, annak jellemző példáját lát
tuk a legközelebbi hetek alatt is. Egy sebesült
tiszt ismerősünk beszélte, hogy egy egész ez
redünk fogságba került, ö úgymond a harcztérnek egy másik részéről jött ugyan haza, de
feltétlen megbizható oldalról hallotta a hírt, s
megnevezte az ezred számát is, a melyről szó
van. Másnap jött haza lapunk haditudósítója,
még pedig ugyanattól az ezredtől, a melyről
szó volt. Megkérdeztük őt a dolog felől. El
mondta, hogy az egészből egy szó sem igaz,
az illető ezredet még előtte való napon látta
vitézül küzdeni a lövészárokban, s alig voltak
nevezetesebb veszteségei. A hírnek alapját pe
dig az képezte, hogy az ezredből tényleg ki
küldtek egy huszonkét emberből álló különít
ményt egy veszélyeztetett helyre, a honnan
nem jöttek többé vissza az erhberek. A vélet
len úgy akarta, hogy ezt a huszonkét embert
ltfotografálták indulásuk előtt. (A kép meg is
jelent lapunkban.) Tiszt ismerősünknek meg
kellett mutatnunk a fotográfiát, csak akkor
hitte el, hogy csupán ez a kicsi.különítmény ve
szett el és nem az egész ezred.

BAUER TÁBORNOK VEZÉRKARÁVAL.
AZ
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NIKITA ORSZÁGA.
Nem a kicsisége volt az, a mi Montenegrót
unikummá — mindenesetre egészen értéktelen
unikummá — tette Európában. Az országok és
nemzetek szerepe nem fizikai nagyságuk sze
rint szabódik. Ez csak egyik eleme a jelentő
ségüknek. Ennél fontosabb lehet sok más elem.
Kis országok is őrizhetnek nagy hagyományo
kat és termelhetnek nagy értékeket. Egy ki
alakult nemzeti egyéniség a maga sajátos
vonalaival pozitív és megbecsülendő tulajdona
az egész emberiségnek, mert a megsemmisülése
valaminek a hiányzását jelentené. A história
élő valósága a muzeális értékeket is honorálja,
ha csak aránytalanul túlnyomó érdek nem kí
vánja a föláldoztatásukat. Még inkább a mű
ködő, termelő erényeket. Akárhány egészen
kis nemzet adott virtusban és emberben olyat,
hogy egész kultúránk gazdagabb lett általa.
Még ha csak a svédekre és a norvégekre uta
lunk, a kikből szintén nincs nagyon sok millió
és mégis az egész világnak tudnak értékeset
ajándékozni.
De mit képviselt, mit őrzött, mit adott és
mit igért a történelemnek és a kultúrának a
fekete hegyek országa? Semmit. De szálljunk
lejebb: mit adott saját magának? Elmaradott
ságot, nyomorúságot és kulturátlanságot. Ter
méketlen köveken egy terméketlenségre kár
hoztatott maroknyi nép: nem is egy önálló
nemzet, hanem csak külön szakított része egy
teljes összeségében se nagy és kvalitásaiban
másodrangú nemzetnek. A szerbnek. Nikita
népe nyelvben, vallásban, véralkatban tökéle
tesen ugyanaz, a mi a néhai Szerbiáé. Politikai
különvalósága így semmi .másban nem is ér
vényesülhetett, mint még szerényebb gazdasági
fölszereltsége következéseiben. Abban, hogy a
berendezése még kezdetlegesebb, kultúrája még
fejletlenebb, népe még tudatlanabb, mint volt
valamivel módosabb testvéréé. Ennek a kilenczezer négyzetkilométerről a balkáni há
borúkban tizennégyezer négyzetkilométerre nőtt
országocskának egyetlenegy, harmincz kilo
méter hosszú vasúti vonala van, nincs egyet
lenegy felsőbb iskolája, egyetlenegy gyára,
egyetlenegy, a szó modern értelmében elfogad
ható városa. Se iskola, se ipar, se kereskede

lem, se mezőgazdaság: ellenben a hadserege
a saját méreteihez viszonyítva, egészen jelen*
tékeny, a kaszárnyái összehasonlíthatatlanul
modernebbek mint az iskolái, egy üveg szó
davizet nem tud gyártani, de arzenálisa van.
Ezt az Európa összes keresztény országaiban
példátlan kulturális elmaradottságot az ország
kicsisége és terméketlensége meg nem okol
hatja. Egy kicsiny ország a legalkalmasabb arra,
hogy egy jó,-' becsületes és okos kormányzat a
legintenzívebb életet produkáltassa vele. A
föld mostohasága jól kormányzott, dolgos és
egészséges erkölcsű nemzeteket — megint a
skandináv példára utalhatunk — nem tudott
megakadályozni abban, hogy az értelmi, a mo
rális és az anyagi jólét magas fokára emelked
jenek. És semmi nagyrendü szempont nem
parancsolta azt, hogy a mit Montenegróban
katonai czélokra költöttek, azon ne iskolát,
utat, vasutat, gyárat, nyomdát teremtsenek.
De egy nagyobbrendü szempont magának Mon
tenegrónak külön állami létét se parancsolta
vagy magyarázta.
Ez az egész ország egy mesterséges pro
duktum volt egy számára, de nem belőle és nem
a hasznára megfogalmazott rendeltetés programmjával. Első megjelenésében: fegyelmi in
tézmény. A török szultán a Nyegusból való
Petrovics kezére adja a fekete hegyek harczias
keresztény népét, hogy a folyton nyugtalan
kodó szkipetárokat féken tartsa vele. Aféle ko
zák intézményt szervez, lokális rendeltetéssel,
így kezdődik a montenegrói nemzet, hogy aztán
egy ravasz, ügyes és tehetséges család becsvá
gyába, fejlődjék tovább sajátos sorsának ki
alakulása. A kecskepásztorból lett vezér csak
meghitt szolgája lehetett urának, a szultánnak.
De <dgaz, jó barátja» hatalmas ura még hatalma
sabb ellenségének, az orosz czárnak. Az a mon
dás, hogy zsiványból lesz a legjobb pandúr,
megfordítva is érvényes. Panduri szolgálatainak
méltánylása tette a montenegrói fejedelmet a
török császár vazallusává: ura ellen elkövetett
hűtlensége jutalma volt vazallusságának meg
szűnése. A mi hatalmat régi urától eszköznek
kapott, a tulajdona lett, mert új patrónusának
eszközéül szegődött. A botos ispánból föl
desúr lett: a pandúr-hadnagyból a szláv eszme
apostola. És az új gazda bőkezűbb is volt,
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mint a régi; mert ez a magáéból fizetett, a
muszka czár azonban a szultán jószágából
honorált, a sajátjából csak a zsebpénzt adta
hozzá.
Értékes barátja Nikita az orosz czárnak cs&k
úgy lehetett, ha a kezére játszott hatalommal
föltétlenül rendelkezik. Vagyis, ha Montenegró
ban nincs más akarat, mint a cetinyei ház uráé
és nincs más rendeltetés érzése, mint engedel
messég minden pétervári parancsnak. Ilyen ha
talmat azonban a legkisebb emberi közösségen
is csak a nép abszolút tudatlansága, a legna
gyobb anyagi és értelmi nyomorban való tartása
adhat egy uralkodónak. Csak egy olyan hatalmi
rendszer, a mely az öntudat, az élet igényeinek
leghalaványabb derengését se engedi be a lel
kek mesterségesen megőrzött sötétségébe. És
ennek a rendszernek Nikita király boldogtalan
országában annál könyörtelenebbül kellett mű
ködnie, mert a szerep, a melyre magát ő elkö
telezte, a legnyilvánvalóbb ellentétben állott
alattvalói minden jogos és természetes érdeké
vel. Egyik halálugrást a másik után produkáltatta velük, noha mi valóságos akadálya se
volt annak, hogy békében élhessenek, nyugod
tan dolgozzanak és munkás, becsületes, józan
igyekezettel maguknak egy szebb, jobb, tar
talmasabb, derűsebb és fejlettebb élet fölt ó*
teleit biztosítsák. De Nikita érdeke a szegény
séget és a vakságot diktálta nekik: tehát nyo
morúságban és sötétségben kellett tengődniük.
És mennél jobban nőtt rablással szerzett vagy
borravalóul kapott földekkel Nikita furcsa
uradalma, csak a középkori nyomorúság, szol
gaság és sötétség területe szélesedett.
Nemcsak a politikai alakulások, hanem az
emberiség fejlődésének parancsa teljesedik ab
ban, hogy ez a minden történelmi hivatás,
minden kulturális hivatás és minden erkölcsi
rendeltetés nélkül való alakulás, elenyésztessék. A gyilkos gránátok füstje mögött a mi
csapataink a napfénynek nyitnak utat a fekete
hegyek országának sötétségébe és az életet, az
igazi, a modern emberi életet viszik a szeren
csétleneknek, a kik halálos dühvel és elszánt
sággal próbálják elállni az útjukat.
Szóllősi Zsigmond.
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még szegényes volt, a sajtó alig kezdett fejledezni, úgy hogy a czenzurának aligha volt sok
A hirlapoknak, könyveknek és mindenféle dolga. Mikor azonban a franczia forradalom
egyéb nyomtatványoknak hatósági ellenőrzése, eszméinek terjedésével s a 18. század végén a
vagyis a czenzura nagyon régi intézmény. magyar szellemi élet fellendülésével a lapok
A pápai hatalom már a 14. században állított és könyvek száma egyre nőtt, az emberekben
fel olyan intézményt, a mely egyházi szem egyre nagyobb lett a gondolataik közlésére
pontból felügyelt mindennemű közkézen forgó való vágy — csakhamar a nemzeti fejlődés
iratra. Az állami hatóságok a 16. század eleje legnagyobb akadályainak egyikét kezdték látni
óta alkalmazták mindenfelé a czenzurát, tehát a czenzurában s egyre gyakrabban emelkedtek
körülbelül azóta, hogy a könyvnyomtatás min fel ellene a politikusok, írók, ujságirók, a kö
denütt elterjedt és éreztetni kezdte a nyom zönség panaszai. A régi irók háta mögött min
tatott betű lelkekre való hatását. S a mint dig ott volt a czenzor kék czeruzájával, az
nőtt a könyvnyomtatás hatása, annál szigo iró válla fölött belenézett kéziratába, feszé
rúbb és rendszeresebb lett a czenzura, — te lyezte nemcsak gondolatai szabad kifejtésében,
tőpontját a 18. és 19. század fordulója táján hanem még szavai megválogatásában is. Olyan
érte. A franczia forradalom Francziaországra nyűg volt ez, olyan zaklatás, a mely megke
nézve — a gondolatszabadság folyományakép — serítette a mesterséget.
megszüntette, de Napóleon visszaállította s
A régi irodalomban kevés nyilvános felszó
nagy szigorúsággal kezelte, ö úgy tekintette
a sajtót, mint alkalmas eszközt czéljai szol lalást olvashatunk a czenzura ellen, a minek
gálatára, melyet ép azért keményen a kezében az az egyszerű oka, hogy a czenzura ugyan
kell tartani. Ebben a tekintetben is ő adta a csak vigyázott, hogy őt nyilvános kritika ne
példát, a melyet a mai kormányok és had érhesse s könyörtelenül elfojtott minden han
got, a mely az ő sérthetetlensége ellen emel
vezetőségek is követnek háború idején.
kedni mert. Annál többet, olvashatunk róla
A czenzura tipikusan abszolutisztikus intéz az irók levelezéseiben és mindig a harag, a
mény: arra szolgál, hogy a fennálló állami és tár boszankodás és a lenézés hangján. A czenzor
sadalmi rend ellen, a melyet az abszolút kor úgy állott az iró szemében, mint egy okve
mány képvisel, a legcsekélyebb felszólalás se tetlenkedő, kicsinyes, ostoba, túlbuzgó ember,
lehessen, az embereknek még a gondolatai is a ki gyönyörködve keresi az iró munkájában
hatósági ellenőrzés alatt álljanak s eleje vé a törölni valót s rosszindulata akkor elégül
tessék olyan kritikának és izgatásnak, a mely, ki, ha mennél több kellemetlenséget tud okozni.
ha egyelőre ártatlannak látszik is, valaha, a Ez persze a személyekre vonatkoztatva, egé
jövőben kicsirázva a meglévő állapotok fel szen szubjektív felfogás, a bosszankodás leve
borulását eredményezhetné. Az abszolutizmus gőjében keletkezett. A czenzorok hivatalnokok
ideálja a mindenkori meglévő állapotok örök voltak s mint minden hivatalos intézményben,
időkre való konzerválása s ennek volt mindig voltak köztük okos és jóindulatú, ostoba és
ej.yik legfontosabb eszköze a czenzura.
rosszmájú emberek vegyesen. Sok" kitűnő, kora
Érthető ebből, hogy nálunk legnagyobb sze műveltségének magas szinvonalán álló ember
repet a 19. század első felében játszott, a volt a czenzorok között. A hiba természetesen
kormányzati gyámkodásnak és szoros hatósági inkább rejtett az intézményben, mint az embe
felügyeletnek abban a korában, a melynek rekben: az abszolutisztikus czenzura maga ter
szelleme Ferencz császár és Metternich nevé mészeténél fogva zaklató, ellenszenves intéz
hez fűződik köztudatunkban. A 18. században mény, minden ember természeténél fogva harag
is megvolt már a czenzura, de nálunk alig érez szik arra, a ki gondolatai szabad kifejezésében
ték, egyrészt mert a szólásszabadság eszméje, akadályozza. S a czenzura, a mig fennállott,
mint közkivánság, akkor még alig derengett az mindig rendőri czélokat is szolgált, spiczli-szaga
elmaradt, szabad szellemi életre még alig vágyó volt, — annál jobban gyűlölték érte. A kicsinyes
ínngyarság körében, másrészt mert az irodalom zaklatás oka leginkább onnan származott, hogy

A CZENZURA.

7
a czenzor hivatalnok volt, a ki bürokratikus
észjárás szerint okoskodott « a főszempont az
volt előtte, hogy őt valami baj ne érje felet
tes hatósága részéről. Ha valamit, a mit
bízvást approbálhatott, kitörölt, abból nem
származhatott baja, ha ellenben megengedte
valaminek megjelenését, a mit felettes ható
sága eltiltandónak talált, azért orrot kapott,
s nem egyszer el is csapták. Ha tehát a leg
csekélyebb mórtékben is kétséges volt az eset,
mindig törölt. Ebből eredt a czenzura sok kicsinyessége. Voltak ezenfelül czenzorok, a kik
maguk is szerettek belekontárkodni az iroda
lomba, saját irodalmi nézeteik, pártjaik, rokon
és ellenszenveik voltak s formálisan üldözték
a nekik ellenszenves Írókat. Ezért gyakran
megesett, hogy az iró, ha tudta, hogy a pesti
czenzor animozitással van iránta, Pozsonyba
vagy Bécsbe küldte munkáját czenzurára.
Nálunk a czenzura erőszakos megszüntetése
jelenti tulajdonképen a szabadságharcz kezde
tét. Az 1848 márczius 15-iki események leg
főbb eredménye tudvalevőleg az első czenzuramentes nyomtatványok kinyomatása volt.
A szabadságharcz után a régi gyűlöletes for
májában kelt életre a czenzura is az abszolu
tizmus sok más intézményével együtt, sőt sok
kal szorosabb kapcsolatba került a rendőrség
gel, mint azelőtt. Az alkotmány helyreállítása
aztán megszüntette. Európa többi országaiban
is 1848-ban, a forradalmi mozgalmak hatása
alatt szűnt meg, — csak Oroszországban ma
radt fenn. Ott abszolutizmus uralkodik s az
abszolutizmus úgylátszik nem fór meg a sajtó
szabadsággal, gyökeres eszmei ellentét van
köztük.
A háború visszaidézte a czenzura idejét s a
hadviselő államokban a sajtó mindenütt kész
ségesen alávetette magát az ellenőrzésnek,
mert belátta, hogy a nemzeti érdek kivánja,
hogy még jószándékból vagy tévedésből se
kerülhessenek oly dolgok nyilvánosságra, me
lyek a háború czéljainak árthatnak. A czen
zura intézményébe beletörődött mindenki, —
a kezelése ellen azonban mindenütt, merültek
fel panaszok és pedig mindenütt csaknem töké
letesen ugyanazok, a mi annak a jele, hogy
a tapasztalt bajok az intézmény lényegében
gyökeredzenek.

pfápwofí^Br+S'
§;,

s

v«<^, V •
AZ E L P U S Z T U L T
M E N E K Ü L Ö K . — Pörge Gergely rajza,

O T T H O N . — Pörge Gergely rajza.

8

9

AZ ISONZÓ VÖLGYE.

SIBOCCO.

A D É L N Y U G A T I H A R C Z T É R R Ő L . — Balogh Rndolf, a haroitérre kiküldött munkatársunk fölvételei,

AZ E G Y I K HARCZTÉR,

A HOL AZ OLASZOK VANNAK.

A D É L N Y U G A T I H A R C Z T É R K Ő L . — Balogh Rudolf, a haroatérre kiküldött munkatársunk fölvételei,

Hl
10

1. SZAM. 1916. 63.

VASÁRNAPI UJSÁG.

ixtotVAtí.
1. SZÁM. 1 9 1 6 . 6 3 . ÉVFOLYAM.
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éreztem magamat, mintha újra kis gyermekké
Kit cin volna. Különben kérdezzétek meg mamát,
hisz az egész idő alatt csak ő vele beszélt.
Úgy látszott, mintha könnyed pirulás suhant
volna cl Clam Craven grófné arczán és kissé
sietve monda:
— Brincken úr nekem igen tetszett; igen
kellemes órákat éltünk át az utazáson. Elme
sélte nekem, hogy egy rövid idő előtt épített
IIJ vasúti hidat megnézni jön az EgyesültAllamoklia.
— Igen — monda Mallone — hallottam már
róla. A hidat led Vansittart építette egy
vasútján és úgy mondta, hogy Bnnckent ide
Tárja.
— Aga —fordult feleségéhez — igyekezni
fogónk, hogy Iza hírneves honfitársai lehetőleg
sokszor magunknál lát hassuk, — érdekes embe
rek itt is oly ritkák!

Regény.

Irta Heyking Erzsébet grófnő. - Fordította Eherndl Margit.
Mallone gróf és grófné nagy közkedveltségnek
örvendtek Washingtonban.
A gróf idős volt és beteges, de sokkal idősebb
nek és betegebbnek látszott, mint a milyen volt.
Ez megadta neki a jogot arra, hogy bármikor
visszavonulhasson a társaságtól. Sokszor élt is
ezzel a joggal, meit a diplomaták egy oly,
kihalóban lévő iskolájához tartozott, a mely a
titokzatosság nimbu'át kereste. Uralkodói erény
nek látszott a gróf előtt a megközelíthetlenség.
a szivárványéval vetekedő ritka megjelenés;
mivel pedig nagyköveti feladatát, hogy uralko
dóját személyesen képviselje, igen komolyan
vette, mindig iparkodott az erre alkalmas
tulajdonságokat fejleszteni magában.
Mallone grófné fiatal és szép volt és mindkét
tulajdonsága a valóságnál is nagyobbnak lát
szott. Ez jól illett olyan országban, a hol igen
sok a fiatal, szép asszony. Midőn a grófné
Washingtonba érkezett, üresedésben lévő helvre
talált az ottani társaságban, a mely szinte várni
látszott, hogy a helyét elfoglalja. Abban az
időben ugyanis a diplomafák oly tömegének
volt amerikai a felesége, hogy a washingtoniak
unni kezdték a marquiseket, duchesseket, ladyket, a kik mind azzal dicsekedhettek, hogy
Chicago, Defroits, vagy Omaha leányai. Kellemes
változatosságnak látszott, hosv egvszer olyan
asszonyt küldtek hozzájuk, a ki bebizonvíthatólag tengerentúl született. Mallone grófné még
csak néhány hete volt amerikai lakos, midőn
a megszámlálhatatlan teák egyikén, a melvek
rendezésében a washingtoni világ tetszését
találja, egvik híres szenátornak márvánvtól
és aranvozástól ragyogó házában Homer Dwighfc
Mix-nek, egy uionnan megválasztott, a legtá
volabb nyugatról származó képviselőnek nejével
megismerkedett, s így szólította meg: ((Igazán
őszintén örülök, hogy megismerkedhetem ön
nel, asszonyom és annak is, hogy nem közülünk
való, hanem hogv hamisíttatlan hazai czikk.
Mert, midőn elhatároztam magamat, hogy
Mr. Dwight Mix-et Washingtonba kisérem,
ígv szóltam hozzá: «Homer, kedvesem, a sok
diplomata, a kiktől ott hemzseg a világ, oly
üdítő lesz az elmének, mint eev kirándulás
Európába, tengeri betegséf nélkül.»
így lett Mallone grófné Washington ((európai
asszonyai). Igen nyílt házat tartott, a melyben
a számos szabad amerikait, a kik az EgyesültÁlla mok minden részéből hetenként Washing
tonba áramlanak, mindig azzal a kedvességgel
fogadta, a melv sokszor a legtökélptesebb közöm
bösség kifejezése. Abból az időből, midőn házas
sága előtt udvarhölgv volt és abból a sok udvari
tisztségből, a melyekbe férjét elkísérte, mielőtt
a nagy köztársaság nagykövetévé neveztetett ki,
bizonyos udvari szokásokat sajátított el. Csodá
latos, hnfv ez a vonás is fokozta közkedveltséfét Washingtonban. Olv hamisítatlan egyé
niség volt! Mellone grófné tudatában volt annak,
hogv a legmagasabb állású európai modelleket
tanm'mánvozfa arra nézve, hogv mily maga
tartás helyes az élet különböző viszonyai között
és annyira meggyőződésévé vált. hogy mindig a
leghelyesebbet találja el, hogy képes volt csalhatfltlan'ápának hirét másokban is felébreszteni.
Egvik előbbi állásában ugy is hittak, hogy: a
(<enlhatatlan».
w
Néhánv évi washingtoni tartózkodás után
azonban Mallone prófné kimondhatatlanu 1 unni
kezdte magát. Tökéletesen ismerte már a Fehér
Ház tömeges ünnepélveit, a washingtoni fogadó
napokat, a melyekből egy tuczat iut a'kalen-.
dán'um minden napiára. - Tánczolt az~ összes
gombaszerfi "gvorsacággal' termő, újnál-úiabb
milb'árdos'családok megszámlálhatatlan báljain,
a hol a parvenü^ég gyanújának elkerülésére a
kotillon-ajándékokat már nem aranyból adták
többé, hanem ^ezüstből, az asszonyok^pedig
gyöngysorokkal védekeztfk a légáramlat hűtő
hatása ellen. Még az alkalmi kirándulások
New-Yorkba, a washingtoni fáradt diplomaták
üdülő helyére~sem érdekelték többé "Mallone
grófnét; pedigTneki" abban sem volt" módja,
hogy mint férie, személyes~megfigyelései ered
ményeinek diplomácziai jelentésekben való meg
örökítésével 'szórakozzék. Természetesen nem
hiányoztak"fiatal emberek sem, a kik nem igen
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— Oh Frank bácsi — kiáltott must

1. Vízhordó kocsi az Isonzó mellett.
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tudták, mit csináljanak életük számos órájával
és a kik szívesen készen lettek volna arra, hogy
a grófné társaságában megtegyék azt a kísér
let ct, hogy két egyesített unalom nem szün
tetheti-e meg egymást kölcsönösen. De Mallone
grófné nem járt ismeretlen utakon. Az országút
ugyan sivár és poros, de a járatlan utakon igen
sok a tüske és azt sem tudja senki biztosan, hova
vezetnek. így állandóan körülrajongta őt a
sok, nagyobbrészt igen fiatal csodáló, a kiknek
tetszett biztonsága és hízelgett előkelő lénye,
de a könnyed védekezés ily nem túl komoly
támadások ellen életének rég megszokott, meg
lepetést nem okozó elemévé vált. Legtöbb meg
elégedést még az okozta neki, ha azt gondolhatta,
hogy egyik-másik ily ifjúnak életére befolyással
lehetett. De ilyen alkalom kevés volt; így egye
lőre unatkozott.
Mivel azonban sokkal jobban nevelt volt,
sem hogy sokáig tért engedett volna levert
hangulatának, körülnézett, hogy mivel tölt
hetné be az élet ürességét. így jött arra a gondo
latra, hogy a családi életnek is lehet varázsa.
Eszébe jutott véletlenül, hogy testvére és
unokahuga van, a kikről legújabban csak
karácsony és születésnapok alkalmából emlé
kezett meg, és arra a meggyőződésre jutott,
hogy özvegy nővére szórakozására, húga kimű
velésére szolgálna, ha egy ideig házánál Was
hingtonban időznének. Mert a grófné mindig

a mások előnyét látta abban, ha valamit kivánt
tőlük. Elhatározta, hogy a tervezett meghívást
megbeszéli férjével, és midőn ebéd előtt egy
pillanatra találkoztak, ez meg is történt, a
mennyiben így szólt: «Prank, úgy érzem, hogy
tennem kell valamit Iza és Baby érdekében.
Meghívom őket a tél hátralévő részére».
írásbeli meghívó indult Clam Craven grófné
czímére Dusterhusenbe, hátsó Pomerániába.
Körülbelül ez volt a tartalma: «A legnagyobb
kereskedelmi hajók egyikét használjátok; nem
ismerem őket saját tapasztalásból, de úgy
mondják, hogy mostanában ezek sokkal bizto
sabban állják a tengert a téli viharqkban,
mint a gyorshajók. Az egyik igazgatót jól
ismerem, félárú jegyet is szerezhetek nektek.
A pár nappal meghosszabbított tengeri utazás
bizonyára előnyötökre fog válni. Tengeri utazá
sokat most mind gyakrabban ajánlanak üdülésül.
Több jó tanács következett ezek után, kivált a
becsomagolandó toilettek fontos kérdésében, a
mi Mellone grófné nézete szerint minden élet
eseménynek legfontosabb oldala. ((Hozzátok csak
el legjobb ruháitokat* írta «és ne gondoljátok,
hogy itt lehet olyan juhát viselni, a mely odaát
már nem illő. Amerikában a legjobb"éppen csak
elég jó».
Néhány héttel később, midőn a sápadt téli
napfény kínosan vergődött a füstön és ködön
át, óriás_kereskedelmi hajó futott be New-York

1. Olasz gránátok (egy napi
A DÉLNYUGATI HARCZTÉRRŐL. —

kikötőjébe.Legmediiiii bb külseje daczára olyan
nak látszott ez a hajó, mint egy másvilági jöve
vény: a zúzmara egészen ellepte és jégcsapok
lógtak rajta. Az árboczok t's hajókötelek hó
fehéren ragyogtak, mintha csak üvegből fújták
és czukorszálakból szőtték volna.
Csak kevés utas szállott ki a hajóból. Két
hölgy volt közöttük. A következő napon a
reggeli lapokban vastagon nyomtatva ez volt
olvasható:
«A washingtoni idegenek társaságának örven
detes megnövekedése! Egyik legkedveltebb kö
vetségünknek vendégei érkeztek!
Szép anyjával szép leány.
Megérkezett Clam Craven grófné, leányával,
nővére, Mallone grófné látogatására*.
A hölgyek, a kik ez alatt már New-Yorkból
Washingtonba utaztak, ott olvasták a reggeliző
asztalnál a követségen megjelenésük és toilettejük részletes leírását.
«Első eset, hogy lapokba kerülök* monda
Baby kontessz és kedves merengéssel időzött
aranyos hajának leírásánál és az újságíró által
leirt arisztokratikus viselkedésénél.
— Itt az áll, hogy testvéreknek látszunk,
mama — folytatá, — (ágazán hihető ez?»
j Sokkal könnyebben, mint az, hogy lánya vagy
az anyádnak — monda Mallone gróf, kinek olyan
hangja volt, mintha mindig fáradt lenne.
— Elhisznek az emberek tulajdonképpen

mindent

félbeszakítva Baby
én itt mindent oly
isteninek találok, hogy azt kívánom, bár adnók
el azt az ócska DtistelliiHeniinkat s egészen itt
maradhatnánk.
*
Mallone grófné házában magántitkárnő volt
alkalmazva, a ki a számtalan jegyet és meg
bízást a hölgyek számára elintézte es a fárasztó
telefonszolgálatot ellátta. Korán reggel meg
szólalt már a telefon es csöngetett az egész
hosszú napokon át, sokszor sietős kérdezősködóeeket, íontos rendeléseket, még többször
azonban czeltalan beszélgetéseket tolmácsolva:
«.\eiii lehet zöld szegfűt kapni, fekete Iiist kül
dök az asztal díszítésére*. tííem volna kedve
holnap velem jönni New-Yorkba a <(Parsifal»-ba?
azután vacsora Jackkal Sherrynól!* «Ma a
kongresszusban zajos lesz a tárgyalás Venezuelá
ról; eljönnek?* «100 mérföldnyire Washingtontól
összetöri az automobilom, kérem ne várjanak
lunch-re.» Vagy következőképp is: ((Halló halló!
Jó reggelt! hogy áll a világ iolyása?» «Bemekül
nézet! ki tegnap, el voltam ragadtatva öltö
zékétől, Isten önnel!» A titkárnő mindent lelki
ismeretesen feljegyzett, a mi távollétük alatt
érkezett ós a mi kizárólag arra a czélra szolgált,
hogy az életet kellemessé tegye. Mert jól mulatni,
azt fontos életpályának tekintették, és ennek
technikája — akár bármely más pályáé —
igen sok fáradságba került. Egy csomó közön
séges dolog úgy betöltötte a napot, hogy este
azt gondolta az ember, nagy munkát végzett, és
a jol teljesített kötelesség okozta elégedett
séget érezte. Iza e mozgalmas élet láttára azt
gondolta magában, hogy minden ember való
színűleg mégis csak munkára van teremtve,
mert épp azok, a kiknek nincs dolguk, bizonyít
ják ezi legjobban az által, hogy nem nyugszanak,
inig mulatságaik nem öltenek oly formát, hogy
az összetévesztésig hasonlítanak a kemény
zsákmány). — 2. Az Isonzo.
munkához.
Iza ebben az idegen világban eleinte kissé
Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvételei.
bizonytalannak érezte magát, úgy tetszett neki
sokszor, mintha a mozgás, a melyet a hajón
mindent, a mi az újságokban áll? — kérdé Baby érzett, átvivődött volna a földre és sok minden
mozogna, a mit eddig szilárdnak képzelt.
tovább. Nagybátyja pedig így felelt:
Baby tllenben az új emberek, fogalmak és
— Némely dolgot szentül elhisznek, ha tudni
illik olyanról van szó, a miről nem mernek tárgyak között oly könnyedséggel találta fel
ítéletet alkotni maguknak, hogy valóságban magát, mintha öröktől fogva éppen erre termett,
olyanok-e, a milyeneknek a lapok állítják. De nevelődött volna.
— Mily kár, hogy nem leányom — gondolta
arról, hogy egy lány szép-e, még olyanok is
meggyőződhetnek, a kiknek szellemi érték meg Mallone grófné, ha észrevette, mennyi csodáló
ítélésére nincsen képességük. Ezért az újságíró pillantás kisérte még majdnem gyermekes szép
sokkal nehezebben tudja egy asszonynak a húgát. — Alkalmazkodó képességével egészen
szépség-hírnevét megszerezni, mint egy minisz amerikai, és oly jól illenék a mi világunkba, hogy
ternek, diplomatának azt a hírt, hogy nagy elért sikereit látva, az ember maga is megint
kedvet kap. Tulajdonképpen nagy szerencse
államférfi.
— Látom a lapokból, hogy nagy hírnevű lenne Babyra, ha örökre közénk jöhetne; mert
útitársatok volt, a híres hídépítő mérnök hisz, mint sok más anya, szegény Iza egyáltalán
nem érti lányát és fogalma sincsen róla, hogyan
Brincken Erich, — monda Mallone grófné.
— Oh hogyan lehet azt érdékesnek találni! — helyezhetné kedvező világításba, hogyan jut
monda Baby és elbigyesztó c-inos kis száját, tathatná kedvező életviszonyok közé.
Mallone grófné életében minden oly szabá
a lebecsülés kifejezésével. — Borzasztó komoly
lyosan ment végbe, mint az érdemjelek kiosztása
öreg ember.
— Öreg — kérdé Mallone grófnő csodálkozva, a hivatalnokoknál, a kiknek csak magasabb
— alighanem csupán a tizenhat esztendőd mu életkort kell elérniök, hogy biztosan részesülje
tatja annak. Mi utolsó amerikai időzése idejéből nek bizonyos kitüntetésekben. De mégis volt
ismerjük, — a harmincas évek vége felé tarthat. egy körülmény a grófné életében, a mély nem
— Hát igen, Aga néni, — felelt Baby, — felelt meg a fentjelzett szabályszerűségnek. Egy
nem is értek én az alatt mindjárt hófehér hajat évi házasélet után fiának, 3 évi után leányának
és szemüveget, hanem valami olyan komolyat, kellett volna születnie, de mind a kettő elmaradt.
kiválót. Egész hajóútunk alatt Brincken úr Hogy ezt a hiányt jóvá tegye, szeretett neve
mellett az az érzésem volt, a melyet gyermek lésről beszélni és jelezte, hogy mily elszomorítóan
koromban éreztem felnőttek jelenlétében; úgy keveset értenek hozzája azok az asszonyok, a
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kiknek gyermekeik vannak, közöttük mindenek
előtt saját nővére.
_ í g y azután Baby kellemes szórakozás tárgyává
letu nagynénje számára. A grófné elhitette
magával, hogy húga körül hivatást kell telje
sítenie. Egyelőre abban vélte azt megtalálhatni,
hogy B i b y t a washingtoni saison társaságaira
íilö öltözékekkel lássa el.
— Szegény nővérem, — gondolta a grófné, —
soha Sem volt praktikus és kis birtokán egészen
magába v o n u l n á és álmodozóvá tett. í g y most
azt sem tudja, hogy Baby íózsaszin selyem
ruhája járja-e még a kis ebédre és hogy az
orgona virágos kalap a iuttatásokra megíeleiő-e?
Mert Mallone grófné azon nők közé tartozott,
a kiknek képzeletében minden esemény azonnal
toilette-kéraesé változott á t . Fcrjéc északias
zord és déli lorró országokba követte. Bésztvett koronázásokon, államférfiak temetésén,
világkiállítások megnyitásán, békekongresszuso
kon és győzelmi ünnepeken ós mindenütt azt
az egy tapasztalást tette, hogy minden lehetséges
esemény egyik kimaradhatatlan következménye
az, hogy bizonyos kalapok és íuhák beszerze.-et
leesik szükségessé. Manone gróínénak különben
igen kevés képzelő teheisége volt, de minden
hunéi, a rneiyei. változatos élete magával
hozoti, azonnal meglátta, mini valami tükörben,
az általa megkívánt öltözeiet; a yachting öltö
zékben; szabályszerű udvari kivagásu ruhában
hosszú u-zalylyal, latyollal; udvari szokásnak
megfelelő gyas/. öltözetben; dominóban és álarczban; automobil sipkában, köpönyeggel és szem
üveggel; számtalan változat létezett ezekben a
ruhákban, a melyek a nagyvilági nők életét
új sportok és uiazó módok által évről-évre
nehezebbé tették. Irigykedve és kicsinylőleg
mosolyogva iparkodott ama távoli időket elkép
zelni, a mikor egyetlen fal elegendő volt a
Favorité palota egyik szalonjában arra, hogy
a híres divathölgy, badeni Sybüia várgrófné

képeit összes öltözékeiben fölvegye. Mallone
grófné ruhái sok kilométer multat takartak el.
Úgy feküdtek mögötte, mint számtalan levedlett
kigyóbőr, kábító különbözőségben, de nyomasztó
egyformaságban.
És most Baby első lépteit vezette ezen az
örök öltözés és vetkőzésból álló úton, a melyen
jourok, bálok, ebédek, automobil- és szánútak
voltak az élet határkövei, ós a melynek végső
czéljaként húgának lehető legtöbb változatos
ságot nyújtó házassága lebegett. Ez természe
tesen nem lesz könnyű! Vagyontalan európai
nő! É Í éppen Amerikában, a gazdag leányok
hazájában! De Baby oly feltűnően csinos és
üde volt; — és ezen kivül, a grófnét a nehéz
ségek mindég csak sarkalták. Sportkedve fel
ébredt. Hisz ez volt az, a mi életében hiányzott;
czél, a mely megérdemelte a megerőltetést. Az
utóbbi idők unalma eltűnt: mérlegelve és át
gondolva tekintett körül ismerősei körében,
a melyben a házasuló férfi sajnos oly ritka volt,
de annál több olyan, a ki mindig kész volt arra,
hogy őt vagy más férjes asszonyt bájosnak
t a r t s a . Úgy gondolta azonban, hogy máris föl
fedezte azt, a kinek érzelmeit a házasság útjára
remélte terelhetni.
Egyik első délutánon nővére ás húga meg
érkezése u t á n , Mallone grófné nagy teát adott
liszt eletükre.
Mehány száz vendég érkezett; nagyobbrészt
hölgyek, a kik bizonyos egyöntetű elegáncziával
t ű n t e k ki. Újonnan érkezett európaiakhoz három
szokásszerü megszólításuk volt: «E1 vagyok
ragadtatva, hogy láthatom!» vagy «Bemélem,
jó útja volt a tengerem; legtöbbször azonban:
«Hogy tetszik ö n n e k Washington?»
így vonultak át az első termen, a hol a nagy
kővetné állott, néhány rokontól és nagykövet
ségi titkártól körülvéve. Mallone grófné ilyen
alkalommal mindig azt a benyomást tette,
mintha trónlépcsőn állana és a királyi herczegné,
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a kinél egykor udvarhölgy voli, örömét lelte
volna benne, ha láthatta volna, mily hűségesen
másolta le őt.
Az első telemből lassan egy másodikba özön
löttek a vendégek, a hol vígabb ólét folyt, ós
a hol egy nagy asztalnál különféle frissítőket
nyújtott néhány amerikai hölgy, a kiket Mallone
giófné, a washingtoni divatnak megfelelően
felkért a segéd kezesre.
Fiatal diplomaták nagy számban voltak a
vendégek sorában és az idő haladtával amerikai
férfiak is kezdettek megjelenni, a kik addig talán
fontosabbal voltak elfoglalva.
Mint a legtöbb ünnepélyen, néhány éppen
átutazó hires egyén is meg volt luva: egy öreg
nemet iró, a ki statisztikai m u n k á t készült
irni az amerikai ruházat fényűzéséről, ós egy
ifjú franczia költő a legmodernebb iskolából,
a ki az 1830. évi divat szerint öltözködött ós
Amerikában anyagot akart gyűjteni: «Mulier
nefas aeternum* czímü nagy tankölteményéliez,
a melynek a nők kiirtásának szükségességét
kellett volna bebizonyítani.
Mallone grófné azonban várakozásteljesen
figyelt a teremajtóra, a melyen még mindig
nagy kalapok hosszú tollakkal, puha szőrme
díszek, és nagy karmantyúk ömlöttek feléje.
Végre, alegmagasabbnői kalapok fölé emelkedve,
most egy simára borotvált ferfiarcz merült föl.
Minden szilárd és határozott volt ezen a fejen,
mintha művész alkotta volna, a kinek a kezű
egy pillanatra sem ingott meg, hogy a lelki
szemei előtt lebegő kép hű mását adhassa. Az
újonnan érkezettnek homloka nyugodt, sima
volt, fölötte rövidre nyirt sötét h a j ; hatalmas
szemöldökei egyenesek voltak, és beárnyékolták
a szemeket, a melyek azonban nem szorultak
árnyékolásra; rettenhetlenül és győzelmes bizo
dalommal tekintettek, mintha azt a k a r t á k volna
kifejezni: «Nem is hiszem el nektek, hogy a
világ oly nehezen győzhető le». E-> a száj szilárd
vonása, az erősen kifejlett álkapocs, a szemnek
bizonyos jogot a d o t t , hogy így szóljon.
Most a hölgyek előtt állott es Mallone grófné
így szólott húgához: «Baby, egyik igazi j ó
barátomat akarom neked b e m u t a t n i : Mr. Ted
Vansittart»-ot.
— A kit ily szavakkal fogadnak, kétszeresen
sajnálja, hogy oly későn érkezik, — monda
Ted — de Brincken volt nálam s elbeszélgettünk.
0 is itt lesz minden esetre mindjárt.
Mialatt még beszélt, Brincken is megérkezett
és a vendégek ritkuló sorai között a hölgyek felé
haladva, mindjárt Izához fordult. Midőn ő a
két férfi, egymás mellett l á t t a maga előtt, fel
t ű n t neki, hogy a kettő között halvány hasonló
ság van, a mely határozottabban fejeződött
ki az általános típusban, mint az egyes vonások
ban. Erich Brincken-re föltekintve azt találta,
hogy a bevándorlók, a kik évszázadok előtt a
vad, de szabadságot igérő világrészbe költöztek,
ily határozott kifejezésüek lehettek, a zord
sors által megedzve és hogy azután az új hazá
ban fiaik születtek, a kik, mint Ted Vansittart,
egész SZÍVÓS rátermettségüket örökölték, a kiken
azonban egy ú j , oly nemzedék önbizalmának
varázsa ragyogott, a mely a szolgaságot soha
sem ismerte.
— Most már annál tovább kell maradniok, —
monda Aga, — férjem már igen örvend, hogy
láthatja Önt Brincken úr, és úgy monda, hogy
tartóztassam Önt. önnel pedig Vansittart úr,
meg kell beszélnem, hogy mit kell kíváncsi
húgomnak Washingtonban megmutatnunk.
Csak midőn már a többi vendég eltávozott ós
csak a két úr g a nagykövetség legifjabb attachéja, Pogarell herczeg maradt még, jött elő
Mallone gróf dolgozó szobájából.
— É n már megint, — mint rendesen, —
feleségem estély ének legjobb pillanatában éi ke
zein, t . i. midőn már vége van:
monda
szokott fáradt modorában.
— Igen, ma megerőltető volt a szórakozás, —
monda Aga helybenhagyólag.
— De a helyett holnap bizonyára ismét az
lesz a «Tükön>-ben, hogy senki sem ért olyan
tökéletesen vendégek fogadásához, mint a szép
Mallone grófné, — vetette közbe Ted.
— Oh kedves Mr. Vansittart, — felelte Aga
hanyag hangon, — hiszen ón sohasem vetik
egy pillantást sem a «Tükör»-be.
— És mégis; senkinek sincsen kevésbbé oka
tartani attól, hogy a tükör mit mondhat n e k i ,
mint önnek, feleié Ted.
(Folyt. köv.>
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A NAGY HÁBORÚ
ALBUMA.
Lapunk mint azelőtt, az idén is dús kiállí
tású, művészi diszű albumot ad előfizetőinek
karácsonyi ajándékul. Az album tartalma ezúttal
a háborúval foglalkozik, úgy szövegében, mint
rendkívüli művészi értékű képeiben. Kiváló
művészeink :

Garay Ákos, Juszkó Béla, Pörge Gergely,
Vadász Miklós, Zádor István
illusztráczióin és H e l b i n g FerenCZ által készí
tett művészi díszeken kivül

nyolez pompás mély nyomású
műmelléklet
és nagymennyiségű érdekes fénykép, saját harcztéri tudósítóink fölvételei adják az album illusz
tratív részét, a mely gazdagságával és érie
kével párját ritkítja a magyar irodalomban.
A szöveg a nagy háború hiteles, pontos, jól
megirt története 1915 őszéig, haditudósítónk
tollából.
Az album úgy, mint régebbi albumaink is,
5 ivén, díszes borítékban fog megjelenni, Juszkó
Béla színesen reprodukált festményével czímlapján.
Minden előfizetőnk — újévkor belépő új
előfizetőink is — ingyen kapják az albumot,
mirit lapunk karácsonyi ajándékát.
A jelenlegi súlyos nyomdai munkaviszonyok
miatt azonban albumunk nem készülhetett el
karácsonyra: ezért némi türelemre kell ol
vasóinkat kérnünk. Január hó folyamán összes
előfizetőink meg fogják az albumot kapni.

nak a doberdói fens<k déli része elleni közeledési
kísérleteit könnyen visszautasítottuk. A délkeleti
Deczember 22. Az orosz s a nyugati bareztéren hareztéren nincs változás.
Deczember 27. Az orosz és a nyugati hareztéren
nincs lényeges esemény. Az olasz hareztéren az
olaszok tüzérségi tevékenysége a tiroli déli arc'z- nincs lényeges esemény. Az olasz hareztéren az
vonal ellen tovább tart. A többi arczvonalon is olaszok tüzérségi tevékenysége a déltiroli harczhelyenként elszigetelt tüzérségi harezok. Voljénél vonal ellen ismét élénkebb volt. Az Etsch-völgyet
egy olasz század támadása a tolmeini hídfő ellen keletről övező magaslatokon Roveretótól délre le
összeomlott. A délkeleti hareztéren Ipeknél ujab folyt ütközetnél az ellenség 200 embert vesztett
ban 69 a szerbek által elásott ágyút zsákmányol halottakban és sebesültekben. Az Isonzo-arczvotunk. A törökök dús hadizsákmányról tesznek nalon szórványos ágyúharcz. A délkeleti hareztéren
jelentést az Ari-Burnu szakaszon, közte két nehéz sem történt lényeges esemény. A törökök jelentik,
ágyú, egy tábori ágyú s rengeteg különféle hadiszer. hogy a szenussziak több oszlopban sikerrel foly
Deczember 23. Az orosz hareztéren nincs külö tatják támadásaikat az angolok ellen Egyiptom
nösebb esemény. A nyugati hareztéren a németek nyugati határánál. Sivah vidékét az angolok ki
visszafoglalták a Hartmannsweilerkopf csúcsát, ürítették, Matruh községet, miután az angol csa
1350 franeziát elfogtak. Az olasz hareztéren a patokat megverték, megszállották. A Dardanellák
Judikáriákban hevesebb ágyúharcz, a tengermel nál erős ágyúharezok.
Deczember 28. A besszarábiai arczvonalon és a
léken, Podgoránál egy olasz zászlóalj támadását
visszavertük. A délkeleti hareztéren egy Tepcsa Dnyeezternél Zaleszczykitől északkelotre ismételt
környékén még az északi Tara-partszikláin rejtve erős orosz támadásokat véresen visszautasítottunk.
maradt montenegrói osztagot rövid harcz után Különösen a Pruth és a Toporoutztól északra
elfogtunk. A törökök dardanellai hareztéren heves fekvő erdő-öv közt igen heves tüzérségi előkészí
ágyúharcz. Az Irak-arczvonalon a török csapatok tés után intézett öt támadást utasítottunk vissza
az egész arczvonalon közelebb jutottak az ellen s az ezután intézett 15—16 sor mélységű tömeg
támadás is összeomlott tüzérségi füzünkben. Ha
ség megerősített állásainak drótakadályaihoz.
Deczember 24. Az orosz hareztéren a besszarábiai sonlóan jártak a Dnyesztertől északra intézett
arczvonalunk egyes részei elleni orosz támadáso támadások is. A nyugati hareztéren heves tüzér
kat visszavertünk. A németek elűzték a francziá- ségi, kézigránát és aknaharezok, a Hirzstein ellen
kat a Hartmannsweilerkopf északi lejtőjén levő egy franczia előretörés. Az olasz hareztéren a
állásukból is. Az olasz hareztéren az ellenség déltiroli határon ágyúharezok. A délkeleti harez
bombázta a lardarói megerősített terüleíet és a téren a montenegróiak csapatainktól üldözve Gotolmeini hídfő mellett lévő állásainkat. A délkeleti dijevóból Bioca felé vonulnak vissza. A törökök
további sikereket érnek el az Irak-arczvonalon
hareztéren ujabb 600 foglyot szállítottunk be.
Deczember 25. Az orosz hareztéren Earanczétól Kutelamara táján s Sed il Bahrnál heves ágyú,
keletre rajtaütéssel elűztük azokat az orosz erőket, bomba és torpedó-harezokat vívnak.
melyek a tegnap visszavert támadási kísérlet után
állásainkhoz közel beásták magukat. A németek
Űj regényeink. Mai újévi számunkban két új
keleti barezterén orosz felderítő osztagokat vissza regény közlését kezdjük meg. Mind a kettő a
űztek. A nyugati hareztéren a németek La Bassée- maga nemében kiváló munka, magas irodalmi
tól nyugatra sikeres robbantásokat végeztek. Az színvonalú s e mellett érdekes olvasmányt nyújt
olasz hareztéren az ellenség ágyútöze a tolmeini közönségünknek. Az eredeti regényt Lakatos László
hidfő ellen egész nap tartott. Az Altissimo északi irta, gyorsan népszerűségre s általános irodalmi
lejtőin egy olasz század előretörését visszavertük. megbecsülésre jutott fiatal irónk, a kit olvasóink
A délkeleti hareztéren, valamint a törökök harcz- már két regényéből és számos novellájából ismer
terein nincs újság.
nek s a kinek e regénye talán a legmélyebb és
Deczember 26. Az orosz hareztéren a Polesie leggazdagabb minden eddigi munkája közül. A for
mocsaras területén erős orosz felderítő osztagokat dított regényt a németek mai leghíresebb írónője,
visszavertünk. Német őrjáratok vállalkozásai Dü- gróf Beyking Erzsébet irta, a kinek Briefe die ihn
naburg vidékén sikerrel jártak. A nyugati harez nicht erreiclvten czímű regénye világhírre jutott s
téren a tartós esőzés miatt a barczi tevékenység a modern német irodalom legolvasottabb termékei
közé taitoíik. A mások napja czímű regénye is,
csak csekély volt. Az olasz hareztéren az olaszok

A HABORU NAPJAI

Fog-

DELI BAR

Krém

Budapest, V., W u r m - u t c z a 2 . sz.

D E C Z E M B E R 1-én M E G N Y Í L T .
Modern, valamint kényelmes berendezésé
nél fogva, az eddigi hasonló mulatóhelyi
ségeket minden tekintetben felülmúlja.

•»•••»•••••••••••••»•»••»•••••••••»•••••

A (lÖRfi KERESZT
5

(A genfi egyezmény ismertetése).

•

Irta:

',

Színház után friss vacsora.
Reggelig nyitva.

A kávéházban d. D. 5—7-ig zene.

I LOHR'MÁRIA i

Ékszerek, Ezüstnemüek,
órák ffy ári árban c Á D r A l Á B I f l C cs. és kir. udv. szált
beszerezhetők
3 l l n « l « J H I I U 9 Budapest, Kigyó-tér 5
Képet nagy árjegyzék ingyen és bérmentve. Alapítva Kolozsvárt 1895.

2 és leeréelbb

X

' •

27. IV. E»ku-ut6,

*eslpketlsrtitó. I G Y Á R ás F Ö Ü Z L E T : í ; « « k « " « ' - » - l 4 vegytlwtltó é |
YUL.BarOSS-n.85.
• Vl .Teréz-körút 39
W
kelmefestő
• '
,'
™ r " ' ° W • Andráuy-.t 16.

Í

gyári Intézete, • Telefon : József 2 - 3 7 . J VIM.J0zsef-krt2.

j MOLNÁR VIKTOR j
t

nyűg- államtitkár

|

Ára 60 fillér.

* * * * * * * *

(Megjeleni a Magyar KönyvtárbanJ

ISMERETTERJESZTŐ
KÖNYVTÁR

Olvassa a
hirdetéseket
* * * * * * * *

K

NUTH KAROLY-

rofirnoK BS óváros •iégszesz és i*******. «•*»- \
-.1

"L

'

«..jir«í»

Cs. és kir. fensége Jézsef főh. udv. száll.
Gyár ás iroda: Budapest, VII., Garay-u. 10.

•

Központi viz-, lég- és gőzfűtések,

ttynk,
vizerőmüvi emelőgépek stb. — Ter
vek, költségvetések, jövedelmi elő
irányzatok gyorsan készíttetnek. :: ::

J

Korunk találmányai. Irta Archibald Williams. Átdolgozta Szilárd Richárd.
Kötve
K 8.—
Modern bányászat. Irta Archibald Williams, ford. Ri\Ge\a. Kötve
« 8.—
Újkori h i r e s utazók. Irta Arcbtbald Williams. Átdolg. Mikes Lajos. Kötve « 8.—
Küzdelem a levegő m e g h ó d í t á s á é r t Irta Charles C. Turmr, fordította
- .Frdhlich Károly. Kötve
«. 8.—
A m o d e r n kémia. Irta Philib C. James dr., ford. Unger Emil dr. Kötve
« 8.—
A m o d e r n technika nagy alkotásai. Irta ArclnbaUWillutms. Átdolgozta
Péter Jenő. Kötve
< 8.—
A m o d e r n gyáripar. Irta Charles R. Gibson, ford. Balá\s Pál. Kötve
t 8.—
Modern geológia. Irta E. S. Grew, ford. Balleneger Róbert. Kötve
• 8.—
A m o d e r n villamosság. Irta Charles R. Gibson, ford. Hajós Rt\sB. Kötve « 8.—
A primitív e m b e r hajdan é s m o s t Irta Elliot Scott, fordította Schöpfiin
Aladár. Kötve
• 8.—
Megrendelhető:

Lampel R. könyvkereskedése és^FiaOrtl^nál Budapest, VI, Antírássy-uí 21.
és minden hazai könyvkereskedésben.
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VASÁRNAPI ÚJSÁG.

melyet Kherndl Margit fordított le számunkra,
rendkívül érdekes történet, az Amerikában élő
európai diplomaták világából vett tárgya, mély
érzéssel rajzolt nőalakjai egyaránt megragadják
az olvasó fantáziáját.

sen. — LEFFLER

SÁMUEL kir. tanácsos, főgimn.

nyűg. igazgató, a koronás arany érdemkereszt tu
lajdonosa, egyházi másodfelügyelő, Szabolcsvár
megye törvényhatósági és Nyíregyháza város kép
viselőtestületének tagja stb., 65 éves korában,
Nyíregyházán.

Noé. Az allegória annyira köznapi s olyan lapos ver
sekbe van foglalva, hogy az ember igazán sajnálja azt
a kis időt is, a mit elolvasásával töltött.
Hunyadi. Egy igazi költő most feleleveníthetné Hu
nyadi balkáni harczainak emlékeit, — de igazi költőnek
kellene lennie, nem afféle versfaragónak.

özv. JUNKER GUSZTÁVNÉ szül. Salamon Emma,

HALÁLOZÁSOK
Hősi halált haltak: Dr. GÖNCZY LAJOS ügyvéd,

a 46-ik gyalogosezred tartalékos főhadnagya, az
olasz harcztéren 88 éves korában. — SALVAN E O MÜLUS nehéz taraczkosztagbeli főhadnagy, üteg
parancsnok, az orosz harcztéren. — 8ZŐLLŐSSY
UYULA vasúti ellenőr, a huszadik honvédgyalogos
ezred tartalékos főhadnagya, zászlóaljparancsnok,
az északkeleti harcztéren szerzett betegsége követ
keztében a csernoviczi kórházban. — Dr. KovÁca
GÉZA a földmivelésügyi minisztérium titkára, a
82-ik honvéd népfölkelő gyalogosezred tartalékos
hadnagya, a Karapciunál, a Ceremosz folyó mel
lett Bukovinában. — SCHOLTZ ÖDÖN népfelkelő fő

hadnagy, szazadparancsnok, az olasz harcztéren. —
Kaczvini KACZVINSZKY GÉZA gazdasági akadémiai

néhai Junker Gusztáv ügyvéd és birtokos neje, a
somogycsurgói izraelita nőegyesület diszelnöke 65
éves korában, Budapesten. — Borosjenői KÁDÁR
GUSZTÁVNÉ szül. réthei Hegedűs Eóza 52 éves

EGYVELEG.

* A levelezőlap. Hogy mennyire takarékos a
német nép, mutatja az, hogy kisebb levelezéseit
Klökner Irma, 50 éves korában, Maglódon. — DÁ levelező lapon végzi el. Á német posta tavaly 1074
VID SÁNDORNÉ, szül. Gombosi Gizella, 42 éves ko millió levelező lapot szállított; az egész világon
nincs olyan állam, a mely ezt a forgalmat meg
rában, Budapesten. — KOVÁCS ELEMÉRNÉ szül.
Benkő Ida 26 éves korábaD, Budapesten. — Dr. Ni- közelítené. Második helyen az észak amerikai Unió
áll 750 millió levelező lappal. Angliában 487 mil
CORA LÁSZLÓ honvédelmi miniszteri titkár leány
lió, Japánban 485 millió, Ausztriában 165 mil
kája Mária Magdolna, Budapesten.
lió, Magyarországban 89 millió, Francziaországban
68 millió, Olaszországban 79 millió, Oroszországban
85 millió darab volt a levelező lapok 1918. évi
SAKKJÁTÉK.
forgalma. A képes levelező lapokról nincsen külön
statisztika.
2985. számú feladvány Berger Jánostól, Grác.
korábaD, Budapesten. — P. PÉNZES ISTVÁNNÉ szül.

hallgató, zászlós, 22 éves korában, a szerb harcz
téren.

SÖTÉT.

Elhunytak még a közelebbi napokban : Sövény
házai Hoszu EEZSŐ, a székesfőváros nyűg. tiszt
viselője, volt 48-as honvédhadnagy, 80 éves korá
ban, Budapesten. — MOCSÁRY SÁNDOR királyi ta

nácsos, a Nemzeti Múzeum nyűg. osztályigazgatója,
a Ferencz József-rend tisztikeresztese, a Magyar
Tudományos Akadémia tagja 75 éves korában,

A l e g s z e b b és legczélszerübb újévi ajándék,
ugy felnőttek mint gyermekek számára egy könDyen
kezelhető, bárki által azonnal játszható műkedvelő
hangszer, mely óriási választékban igen olcsó ár
mellett, kizárólag Wagner «Hangszer-Király»-nál kap
hatók. (Budapest, József-körut 15.) Kérjen a saját
érdekében ingyen és bérmentve fényképes hangszerárjegyzéket és figyeljen jól a Wagner czég pontos
czimére.
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Vérszegénység, ideges fejfájás, anámia
ellen a legnagyobb orvosi tekintélyek alánlják

ROZSNYAI
VILÁGHÍRŰ
VASAS
CHINABORÁT
melynek kitűnő voltát
mindenki elismeri. Ki
tűnő hatásánál fogva a
hasonló készítményeket
felülmúlja.
Milleniumi
nagy éremmel kitün
tetve ! Számos kiállításon
díjazva. — Kis palaczk
2 korona 60 filL, nagy
palaczk 3 korona 80 fill.
Késziti:

ROZSNYAI MÁTYÁS
gyógyszertára, Arad,
Szabadság-tér.

Budapesten. — Csikszentkirályi FEBENCZY BENŐ

KEPTALANY

államvasuti főfelügyelő 78 éves korában, Baján. —
LAUCH N B P . JÁNOS kegyestanitórendi

áldozópap,

A m p u t á l t Ön?

nyűg. főgimnáziumi tanár, 68 éves korában, Ma
gyaróváron.

— SCHMITT ÁGOSTON GYÖRGY nyűg.

kassa-oderbergi főfelügyelő 64 éves korában, Dunaharasztin. — Boldogasszonyfai

IGMÁNDY ALADÁR

földbirtokos, 64 éves korában, Nagybajomban. —
NEMES TIVADAR cziszterczi-rendi áldozópap, kö

Akar elegáns, a czélnak telje
sen megfelelő műlábát v. műkezet? Ez esetben szíveskedjék
bizalommal a 35 év óta fennálló,legjobb hírnévnek örvendő
KELETI I. budapesti othopadiai
műintézethez fordulni. :: :: ::
Keleti mülábai és műkezei,
járé és támgépei a legjobbak.

ftbcdefgh

vrtAoos.
Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

zépiskolai tanár, előszállási lelkész, 64 éves korá
ban, Budapesten. — MÉREY MIKSA, a «Neues Po-

litisches Volksblatt» társtulajdonosa és e lapválla
latnak 22 év óta igazgatója, 59 éves korában,
Budapesten.

— Hammersberg GANTZSTUCKH ÁR

PÁD m. kir. kincstári orvos, a vöröskeresztes hadiékítményes I I . oszt. díszjelvényének tulajdonosa
52 éves korában, Budapesten. — FEBENCZY LAJOS

az alsókubini felsőkereskedelmi iskola igazgatója,
Budapesten. — Krompachi EGERER FERENCZ eper

jesi járási főszolgabíró, 48 éves korában, Eperje

Szerkesztői üzenetek.
Szeged G. A. Szép gondolat, hogy a magyar iskolák
meg akarják örökíteni hadrakelt volt tanítványaiknak
emlékét. Legújabban az ungvári főgimnázium tanártes
tülete bocsátott ki ily értelmű felhívást, a melyben fel
kér mindenkit, [hogy tudassa az intézet volt tanítvá
nyainak nevét, polgári állását, lakóhelyét, ezredét, fegy
vernemét, rangját, kitüntetéseit, az elesettek halálára
és eltemettetésére vonatkozó adatokat, s a sebesültekre,
rokkantakra, hadifogságba esettekre vonatkozó adatokat.

A «Vasárnapi Ujság» 48-dik számában megjelent
képtalány megfejtése: Boldogok a lelki szegény?];.
Felelős szerkesztő : Hoitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Vármegye-utcza 11.
Lapkiadó tulajdonos Fiauklin-Ttiíulat IV,, Egyettm-utcza 4.

ELEGÁNS, KÖNNYŰ JÁRÁS!
Kifogástalan technikai kivitel!
A z o n k h ü l gyárt

é raktáron

tart: Testegy'enesitő-gépeket,
orthopád műfűzőket, Csász. és
kir. szabadalm. sérvkötőket, haskötőket, gummiharis
nyakat, valamint az összes betegápolási czikkeket.
30OO ábrával ellátott legújabb árjegyzéket
és bérmentve küld:

S e n . Haltenberger Béla Kassa
ruhafestés, vegytisztítás, gallértisztitas.
A GYÁK TELJES ÜZEMBEN VAN.
(l\ií> c>70oot hon ruhafestés feketére és egyenu y a s z e s e i D e n m h á t tisztítása soronkivül.

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

Keleti J.

ingyen

testegyenesitő gyára ::

TUDÓSOK
törték

a fejüket

azon,

miképpen

naolata

őrizhetné

meg az ember

ifjúságát.

Évszázadokon

át kisértek

az

D e

firíilf í f i l l Q S n g °
felelőiét rá a tudomány nem kapott és az em- m o n f o í t r í r l n f f n l ü f t l f f
UIUI\ I l j U O d y beriség egy gyönyörű ábrátddal lett szegényebb. Ma már ITICQTCJTOQUTT 3 TIIOKl
Mert hiszen mindenki
tisztában van azzal, hogy

jfj||QQf|
IlJUűdlj;

prfí QQ O n P C 7 C Q n
CIU C ö ClJCűtíOCy

az

' t o k b a n rejlik. Ezeket pedig csak
egyetlen szer tartja trissen, aczélosan, a

DIANA sósborszesz

Budapest, IV. ker.,
Koronaherczeg-n.17.

A valódi D i a n a s<Vsboi-szcs/. ugy külsőleg bedörzsölésekrr,
mint belsőleg ezukorra va-y vízbe cseppentve, használható. Rögtöni
fájdalomcsillapító, frissítő, hűsítő háziszar. Első segítség a házban.

Külön női osztály (női
kiBzoleálá-i) Koron:ihcroz«'g-utoza 14—16. szám. ::

GYULAI PÁL
Főelárusiló:
X»X2<!K2><^®<2<!KS®ax2)<^^

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

SHAW BERNARD

ASHKL BYKO

E gyönyörű kiállítású
tölcsérnólküli

beszélőgép

Újdonság!

csak 3 0 korona.
Kizárólag

Wagner
„Hangszer-Király "•
nál kapható.
A világhírű „Columbia"
beszélőgép és hanglemezgyár főraktárában.

Bndaoest, VIII., lózseí-körut 15. szám. Telefon.
Beszélőgépek egész 600 K-ig. Hanglemez újdonságok' Hang
lemez vételnél 200 drb tű ingyen ! - Árjegyzék ingyen ! üigyeljen a „Wagner" névre! Megrendeléskor előleg küldendő.

Beszély
Tivadar
rajzaival
[Negyedik kiadás
.ára diszkötésben
4 korona
Dörre

GYULAI PÁL
H

MARCELL

Á r a 4 korona

NOK A TŰKOR ELŐTT
Ara diszkötésben

SUDERMANN

# 1 SZÍVESKEDJÉK LAPUNKBA HIVATKOZNI.

5

korona

mmmmmmmmmmmmmi

Regény két kötetben
Fordította

SEBESTYÉN KÁROLYNÉ

Hogyan züllött el az orosz hadsereg?

Ára 8 korona

^MMVMMMBAMWVMVMAMMMMAfM

Erről ad számot a Magyar Könyvtár egyik új füzete, mely közli
Vereszájev orosz katonaorvos emlékiratait «Az orosz hadsereg
züllése az orosz-japán háborúban* czimmel. E rendkívül érdekes
m u n k á t Ruttkay György fordította. Ára 60 fill. Mindenütt kapható !

Diana Kereskedelmi Részvénytársaság
eladási osztálya

DIPLOMÁCIAI
Bevezette és összefüggésük

••

Beszély
Feszty Árpád
rajzaival
Harmadik kiadás

Fordította

BENEDEK

EGY RÉGI UDVARHÁZ
UTOLSÓ GAZDÁJA

szerint

KAPHATÓ MINDENÜTT

feldolgozta

Dr. N É M E T A L F R É D
miniszterelnökségi

B u d a p e s t , V., N á d o r - u t c z a 6.

miniszteri titkár.

Az osztrák-magyar vöröskönyv, a
német fehérkönyv, az angol kék
könyv, a francia sárgakönyv, a z
orosz narancssárgakönyv, a belga
szürkekönyv é s a szerb kékkönyv
::
hivatalos okiratai.
::
E munkának nagy érdekessége abban van, hogy a
háború küszöbén lefolyt diplomáciai akciók okmányait
összefüggésük szerint csoportosítja és magyarázza,
ami által mindenki világos képet nyer a világháború
okairól és előzményeiről. E mű teljes anyagát adja
az összes hatalmak diplomáciai aktagyüjteményeinek,
melyek egész terjedelmükben még magyarul meg nem
jelentek. Különös aktualitást nyer az elkövetkezendő
béketárgyalások idején, mert a tárgyalások egyik
kiindulópontjául ez okmányok fognak szerepelni.
Terjedelme 640 oldal. A Franklin-Társulat kiadása.

Ára 8 korona.
Minden könyvkereskedésben kapható.

MAGYAR KÖNYVTÁR
Az 1870—71-diki

NÉMETFRANCZIA
HÁBORÚ
teljes leírása
Dr. MIKES LAJOS-tól.

Ára 6 0 fillér.
Megrendelhető :
LAMPEL R. könyvkeres
kedése (Wodianer F . és
Fiai) r.-t-nál Budapest,
VL, Andrássy-nt 21, és
minden könuken-skelőnél.

NIMRÓD
Képes vadászati és versenysport újság.
Minden számában sok érde
kes vadászati fénykép-felvéte
leket közöl. Szakszerű czikkeit
ismert Íróink irják. Rovataiban
minden vadászati ügyben fel
világosítást kap az olvasó és
Mutatványszámot

a

az összes bérbeadó vadász
területek árverésének idejét
közli.
A díszesen kiállított lap ha
vonként háromszor jelenik meg
és előfizetési ára félévre 6 kor.

kiadóhivatal

szívesen

küld

Budapest, IV. ker., Egyetem-utcza 4. sz. (Franklin-Társulat.)
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AMATEUR KIADÁSA
10
64
elbeszélés.
Minden
külön

füzet

kötésben,

aranyozott
nes

szí

czímlappal

van

ellátva.

tíz kötet
tokban

egy

van.

Ambrus
Heltai
Kaffka
Kóbor
Krúdy
Lakatos
Molnár
Sebők
Színi
Szölló'si

kötetben.
T í z magyar
író é s e l b e s z é l ő
munkáját tartal
mazza, igen Íz
léses kiállításban.
Ajándékozásra
nagyon alkalmas.

TÉLI-SPORT
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A Magyar Könyvtár
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VASÁRNAPI ÚJSÁG.

A hírneves cRohonczy* «CoIumbus» korcsolyák és «Achilles» bokavédők főraktára.
Nagy raktár kormányozható sportszúnkókból. Kötött ini'li'c) spörtkeztyük. mellények,
sapkák, swoaterek, lábmelegitők slb. nagy
választékban.
J é g h o f k e y botok
K »•K 5-70
Rohonczy «Colnmbus» korcsolya párja
felnőtteknek _
820
Rohonczy «Achilles» bokaszij párja... _
gyermekeknek
7-50
Les Alexander versenykorcsolya
felnőtteknek
12-Herkules korcsolya _
._
két személynek .
15-50
«Kristiánia» gyorslutó korcsolya párja
Huitfeld 210 200 185
cm 80 100115
Amerikai sár- é s lióczlpők.
Gunnni csizma. — Halina c s i z m a .
kötéssel 3 2 3 0 2 9
20 28 35

Svéd szánkó
Hallvölgyi szánkó
Ski
DávosiródÜK

é
» leljebb
_ K 20« 3-(i |
- « 25-- .

-

« 14-.

-

« 3Ü-_

Árjegyzéket bérmentve küld: WESZELY ISTVÁN Budapest, IV. ken, Váczi-utcza 9. sz.

ÁRA (> KOR.
Megrendelhető :

LAMPEL R. KÖNYVKERESKEDÉSE
(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaságnál
B U D A P E S T , VJ.. A N D R Á S S Y - U T 2 1 . S Z Á M
és minden könyvkereskedésben.

RZKKKE8ZTŐ

1 SZ. 1916. (63. ÉVFOLYAM.)

A
m

yuuzeoaanmc

*>

Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utczá +.

H O I T S Y
Egyes szám
ára 40 fillér.

Előfizetési I Egeuevra
i-vi<vr<feltételek: \ Nrgyrdi'vre

BUDAPEST, JANUÁR 9.

PÁL.
30 korona.
10 korona
5 koronn.

A lOTtykrontfaUtal
aagjredévonkénl l konaaval
löhli.

Külfüldi elüfi/.otéKeklioz a póstailag meg
határozott viteldíj is csatolandó.

a ezíme

AAGE MADELUNG

Háziasszonyok figyelmébe!
Hásiszappan

olcsón

LAKODALMA*.
Dem i j e c .

ÁLDOMÁS.

Magyar Könyvtárban.
itPl/iSELCT^

kapható.

Ára 6 0 fillér.

Budapest, IX., Ollöi-ut II. földsz. 4. sz.

Németország havonként
több mint egy millió köny
vet küld katona-fiainak a
frontra; ez a német erő és
energia magyarázata. Kö
vessük a németek példáját!

egyik legszebb elbeszé
lésének. Megjelent a

BILUIKOn.
fcxtra d r y .

VINNATURE.
Brut .
V.,RUDOLFRAKPART
ö.

G R O S I BERNÁT

RAHTAR

I

BUDAPEST

Mindenütt kapható!

M a g y a r Könyvtárt
KüldjünK a frontra!

A MAGYAR KÖNYVTÁR
füzetei úgy tartalmuk ér
tékeinél, mint zsebkiadás
formájuknál fogva nagyon
alkalmasak a frontbeliek
szórakoztatására.

A legnépszerűbb magyar irodalmi vállalatból, a Magyar Könyvtár-ból
kiadóczég hétféle sorozatot állitott össze, melyek mindegyike más-más
l'.
hangú és iránya elbeszélő munkákat tartalmaz.
::

10 füzei tábori csornnsolásban 3 korona.
szerzői: Ambrus. Biró, Bródy, Lakatos, F r a n c é , Heltai, Maupassant, Prévost, P r o v i n s Salten
szerzői: Bársony, Bérezik, Hegedűs, Jókai, Lörinczy, Mikszáth, Móricz, Szikra Sas Sebők
szerzői: Bourget, Csehov, Daudet, Dickens, F l a u b e r t , Gorkij, Ignotus, Kabos, K ó b o r Bévész
szerzői: B a r n u m , *Futrelle, *Doyle, *Poe, Benard, W e l l s , Doyle.
5. sorozat szerzői: Benedek, F l a u b e r t , Herczeg, Kaffka, Lagerlöf, Lux, Musset, Ouida, E e z e k T ó t h
G. sorozat Bíerzői: *Godfrey Hall, *Sipulusz, *Molnár, *Provins, +Habberton.
7. sorozat t a r t a l m a : ' Z e p p e l i n , ' H i n d e n b u r g , *A Hadiflottáról, * Ausztria -Magyarország h a d s e r e g e
• H a d s e r e g ü n k megalakulása és bölcsőkora.

1. sorozat
2. sorozat
3. sorozat
4. sorozat

*al jelzettek kettős füzetek.

Minden sorozat 10 füzetet tartalmaz,
Magyar Könyvtár
tábori csomagban
készen kapható!

Bármelyik sorozat ára tábori csomagolással együtt 3 korona,

Megrendelésnél elég a sorozat számát jelezni.
Vidéki megrendelőknél e^ég, ha a czimzendő pontos tábori czlmét közlik, és
3 koronán kívül 20 fillért postaköltségre küldenek.
E sorozatok bármelyike megrendelhető:

Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) részv.-társ. könyvkereskedésében
Budapest, VI., Andrássy-út 21, és minden könykereskedőnél.
Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza i.

Az első sorozat egyedül

H

elbeszéléstA K-ba
tartalmaz J kerül.
M U N I C Z I Ó SZÁLLITTÁS A D É L I H A R C Z T É R E N .

— Balogh Rudolf,

harcztérre kiküldöttmunkatársunkfölvétele

