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Ci lko i harmonika 3 váltós, aczélsarokvédőkkel 
Caeadór harmonika 3 váltós, 3 sor hanggal 
Cintányéros harmonika 3 váltós, tapsnutókkal 
Családi h.-irmonika 4 basszussal, bécsi torma „ 
Táncx harmonika 3 váltós, cs dahanggal 
Strkantvus huszárharmonika 3 váltós 
Pos tás harmonika 3 váltós, erős kivitelben 
Vadász harmonika 4 váltós, 4 sor hanggal 25 
Két- és háromsoros harmonikák 4 0 kor.-tól 400 kor. lg-. 

WAGNER 
„ H A N G S Z E R K I R Á L Y •• n á l 

Budapest, V i l i . , József-körut 1 5 . 
Kérjen harmonika árj.-gyzékct. - Előleg küldendő. 
Ügyeljen a ,,Wagner" névre, mart könnyen t e v e d h . t l 

• 
Most jelent meg 

Kerpely Béla könyve i 

„Nimródok o fronton" 
Mulatságos vadászese
tek a nagy háborúból. 

Vadász m i l i ő b e n tar tot t hadi tudósi tások, melyek 
a vadászt és nem vadászt egyaránt é rdek l i k . 

A diszes kiállítású kötet 
= ára 2 korona = 
(bérmentes küldéssel 2 K 40 f). 
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Megrendelhető: a „NIMRÓD" 
képes vadászújság kiadóhivata
lában, Bpest, IV., Egyetem-u. 4. 
(Franklin-Társulat) a pénz be
küldése vagy utánvét mellett. 

{Fronton levő hozzátartozójának nem 
küldhet ennél kedvesebb olvasmányt! 
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Most jelent meg! 

KORÁNYI BOLDIZSÁR 

YÉRFOLTOf 
Énekszó a förgetegben 

1914—1916 

Ara 4 korona 

Megrende lhe tő : 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál 

Budapest, VI., Andrássy-út 21. 
és minden könyvárusnál 

Magyar Könyvtár 
Szerkeszti RADÓ ANTAL 

Júliusi sorozat: 
I B S E N : 

ROSMERSHOLM. 
Szinmű 4 felvonásban. Fordította Ambrus Zoltán. 

(820-822.) Ára 9 0 fillér. 

RUDOLF H E R Z O G : 

A Z Ó R I A S . Fordította Benedek Marcell.' 

(823.) Ára 3 0 fillér. 

RIEDL FRIGYES: 

Shakespeare és a magyar irodalom. 
(824.) Ára 3 0 fillér. 

Megrendelhetők: 

LampelR. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) R-T. 
Budapest, VI., Andrássy-ut 21. és minden könyvkereskedésben. 

: 

£l|llll!llllllllllllllllllllllllllllllll!'jil!lllll|||||||||||||||||!||||in|! 

<s Olvassa a © 
hirdetéseket! 
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RZ RÉRO 
A repüléssel és léghajózással foglalkozó egyedüli magyar hivatalos folyóirat, 

• 
• 
• 

Minden számában érdekes és 
eredeti fényképfelvételeket kö
zöl. A léghajózás eseményeiről, 
fejlődéséről és czéljairól kitűnő 
és könnyen érthető népszerű 
czikkeket tartalmaz. * 

Különösen figyelemre méltók 
a léghajózás és repülés hadi 
alkalmazásáról irott közlemé
nyei, valamint az ifjúság szá
mára külön fenntartott kisrepülő
gép (modell) rovata. 6. 

Mutatványszámokat a kiadóhivatal szívesen küld 
Budapest, 1. ker., Retek-utcza 46. sz. 
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I 
Franklin-Társul** nyomdája , Budapest , I V n Egye t .m-utcaa 4. 

35. SZ. 1916. (63. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, AUGUSZTUS 27. 

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

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

Előfizetési f Sff,szévre 
* ' Félévre _ • : { feltételek: \ N^edevMi 

80 korona. A • Vílrir)Jín>iiitó»-vnl 
10 korona, negyedévenként 1 koronával 

6 knrnnii. ^ -,„ több. 

Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

FEDEZÉK-CSINÁLÓK FÚRÓGÉPPEL DOLGOZNAK A KARSZT SZIKLÁIN. 

A Z O L A S Z H A R C Z T É R R Ő L . — Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvételei. 
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REGÉNY. IRTA HAVAS ALISZ. 

Lassan, lassan derült rájuk a tavasz, aztán 
hirtelen nyárra vált. Edit gyakran lát ta kép
zeletben s álmában a tengert, a kéket, az Adriát, 
a nyíltat, az olaszt. De nem készültek Itáliába. 
A vizeknek s a lelkeknek mélyén aknák lehet
nek. Ha Fichtenheimot választanák! — Miért 
De? — mondja Gábor, s odautaznak. A hangula
tok, szép fájdalmak s fájó örömek kincsesháza 
ez a völgy. Egy-egy embert Vakuljanak néz 
távolból, máskülönben nem sokat törődik az 
idegenekkel. Gabit vezeti a régi ismerős helyekre 
s mesél neki. Keleties regék fakadnak most a 
lelkéből, színesek, sejtelmes fényben izzók. 
Az értelmes és nagy fantáziájú fiúcskának 
kigyúl az arcza, nagy szeme szinte belefúrja 
sugarait Edit szemébe, mintha így akarná 
lehorgonyozni saját figyelmét, mely úgy is szí
vesen kapaszkodik meg a mese üvegszivár
ványaiban, gyöngyházfaragásaiban. Ez a nyár 
öntudatlanul nyomot hagyott Gabi lelki életé
nek egy redőjében, mely mindig feltárul ké
sőbb, sokkal később, majd a művészi ihlet 
perczeiben. A barátságukat is mélyebben meg
alapozta ez anyár ; bár a gyermek értelme még 
csak sejtések selymén tűzött át, Edit ismerte 
már az utat ehhez az értelemhez. 

Mintha Margitért jöt t volna kárpótlásul. 
Jár ták a hegyi utakat , nézték a panorámát, 

gombát és czikláment szedtek s a hegytetőn 
a legelők pásztorkunyhójában sodrott aludtejet 
ettek a ház népével egy tálból, barátkoztak a 
szelíden derűs, cziterás, együgyű parasztokkal, 
hóarczú parasztnőkkel, imádságos, áhítatos képű 
gyermekekkel, oly tiszták voltak valamennyien. 

Gabi tudott Valodjáról, mint Éjszem herczeg-
ről, mint hősről, mint fogolyról, sokféle alakban 
ismerte és szerette, csodálta, de attól félt, hogy 
egyszer csak megjelenik, állandóan kisértett ez a 
mesékben, s Editet magával ragadja bűvös 
birodalmába. Edit pedig jelenvalónak érezte 
regéi hősét a hegyek közt, melyek mintha vissz
hangoznák szavakban jelenített alakját, mint a 
jódlirozás hangját. De, alkonyult a nyár, bú
csúztak a fenyők fönségétől, pataktól, gombák
tól és cziklámenektől, az üde levegős, friss vajas, 
de átszellemült élettől. Jöt tek vissza s a város 
megint kietlenül hatot t . 

A tanév megkezdődött. Edit régi helyén ma
radt, mert meghalt a keresztapja. Emlékezett, 
hogy mikor Margit számára kérte a protekczió-
já t , azt felelte, annyit kell pártolnia, idegenre 
már igazán nem pazarolhat erőt. Sejtette, hogy 
most ő is idegen lesz minden előrehaladástól. 

— E j , a leányok tehetetlenek, — mondta 
Klemi, — én megcsináltam gyorsan, minden 
más segítség nélkül, pusztán az asszony erejével, 
a szépnek mondott asszonyéval, ez a legnagyobb 
nemzetközi hatalom. 

A növendékek sok mindent elpletykáltak 
Editnek, a mi otthonukban történt, különben 
is érintkezett már legtöbbnek anyjával. Játékuk 
is sokat árult el, a papa-mama játék, melyben 
házibarát, nőszöktetés sűrűn előfordult, bizo
nyára arra a mintára, hogy : «ma kidobtuk a 
papát s most a keresztapám lakik nálunk.» 
A szabad mulatságot többre becsülték minden 
tornaszerű, szervezett játéknál, melynek tör
vényei vannak. Ez kellett fantáziájuknak""is, 
anarchista hajlamaiknak is. 

A gyermekideált, a kis «drágát», az angyalt, 
a «fehér tábla* lelket már rég nem lát ta bennök, 
de a külvárosi gyermektípust ismerte, a kis 
embert, ki nemcsak tükre környezetének, hanem 
továbbélése, a kiben benne forr, folytatódik 
mindaz, a mi övéit jellemzi. Leányok, de nyer
sek, durvák, bár a maguk módján ragaszkodók. 
Hazugságra, lopásra kaphatók, álhumanizmus-
tól elrontottak, ingyen-segítségre, mint termé
szetes adóra várók, de anyáskodók a kisebbek
kel szemben. Merész, sokszor dühös védői a kis 
testvéreknek, kiknek állandó, gondozó kis 
mamái. Megfért bennök a természettől való 

anyai és a társadalomtól való megromlott, bu
kásra vivő hajlam. Klemi nem egyszer mutatott 
rá egyikre, másikra : látod a rossz nőt a ked-
veskében? Családja is arra szánja. Mit is csinál
jon lusta szépségével és butaságával? 

Játékukban gyakran megjelenik a «csalós»em
ber. Edit nem hibáztatta a nagyváros korán túl
érettjeit. Kereste hozzájuk az utat . Később fiúk 
ós leányok együtt jár tak hozzá. A fiúkban apacs
fogások, városszéli züllöttségek a férfias fajtá
ból, eredeti, öntudatlan, nemesebb hajtásokkal, 
ha csenevészekkel is, vegyesen. «Naccsága, en-
gessen színházat játszani* és kitör a tempera
mentum, háborús és detektív képek zagyván 
a moziból. Sötét utczasarki csavargó-fogások, 
apáktól és bátyáktól ellesve. Megrendítő az 
ötletességül?, ügyességük ezekben. A leányok 
kaczagtak. 

Giovanni Pali, régen bevándorlott olasz mun
kás fia (Zsiványi, a hogy pajtásai nevezték), 
Edithez lépett. Derekán kis apacs-öv sok zseb
bel, bádogpisztolylyal és együgyűen faragott 
fafegyverekkel; a «tyúkom varrta az övet,» ma
gyarázta, egy szöszke leányra mutatva. Most 
sunyi mosoly bujkált ravasz, de mégsem kelle
metlen mozgékony arczán, fejét kissé lehajtotta, 
tudot t szégyenkezni. 

— Ilyeneket írnak nekem a tyúkok. — s 
gyűrött , piszkos czédulát adott át. Edit csak az 
elsőt olvasta el, arcza lángolt, olyan érzés vett 
rajta erőt, mintha utolsó lebujba zuhant volna, 
orgiák közepébe. Bűzös-piszkos szavak, durván 
értelmesek, a naiv kerek betűk ajánlatai s rá
ismert az aláíró vonásaira. Szép, szelidarczú 
leányka, szinte furcsa, hogy oly tisztán, rende
sen öltözik. Eltávolítják onnan ; vájjon orvoslás 
ez itt , hol a levegővel szívják be ezt a szel
lemet?' ..';-;. 

Keménytelenség, keserűség kelt Edit lelkében 
s néha olyan indulat, melyet azelőtt nem igen 
ismert, a tehetetlen felháborodás türelmetlenné 
tet te . El is ragadta néha. Két verekedő, egy
mást tépázó leányt akart elválasztani, s a mint 
félrehúzta az egyiket, az elvágódott s a vas láb
törlőn véresre ütötte arczát. 

— íme az ember! Olyan vagyok, mint ők, — 
gondolta Edit , míg lemosta a vért s ettől 
kezdve megint uralkodott magán. Az ideál, 
melyből folyton el-elpárolgott egy-egy vonás, 
már egé?zen eltűnt. A tapasztalatlanul, légből 
kapott ideál. De már kezdett alakulni az új. 
realisztikus vonásokból. 

XVI. 

Edit és Klemi szembetalálkoztak a folyosón. 
— No Edit néni, hogy aludtál a nagy ese

mény után? 
— Melyiket gondolod? Oh, annyi minden 

történik velem. 
— Hohó, keserűség, öngúny, hát így is tud 

az angyali türelem? Természetesen a grófnő láto
gatását értem, a gyerekek még beszélnek róla, 
még érzik a czukor ízét, a mit hozott. 

— Hát igen, i t t volt, lám, pedig azt gondol
tuk, hogy már meggondolkozott. De mondta, 
hogy nagy elfoglaltsága miatt késett. Elmondta, 
hogy hozzád fordult a jótékony bazár alkalmá
val a kérdéssel, melyik iskolában ismerhetné 
meg a gyermekek foglalkoztatás-módját s te a 
mienket ajánlottad. Figyelt engem s kisütötte, 
hogy ismerősnek lát, sőt, mintha a nevemet is 
hallotta volna valahol. Nagyon örült aztán, 
hogy én vagyok az, kinél a kis martirt , Mar
gitot, meglátogatta. Tudod, nagyon furcsa hely
zetben lepett meg tegnap, késő volt, a távolabb 
lakók hazamentek s a maradéknak meséltem. 
Hagytam, üljenek, a hogy jól esik, eleget törte 
őket egész napon a pad, kettő a szemétládán, 
Juranek, a hórihorgas, majd eltörik a kicsiknek 
szánt padban, a tetejére helyezkedett s én el
néztem. Meséltem . . . 

— Komikus! Több szabadságot magadnak, 
kevesebbet nekik, csak ágy lehet megélni velők. 

— Persze, megmagyaráztam, hogy már egész 
napon át préselődtek a padban. Beszéltünk arról, 
milyen nehezen valósíthatom meg a napi sétát 
télen, mert hiába kapnak ruhát az iskola révén 
karácsonykor, a. mamák gyárba sietnek és nem 
gondozzák azokat, idő előtt tönkre mennek. 
A nagyobb testvérek is nehezen kaphatók ruha-
javításra, az iskolai leczke, kézimunka után. 
Ha ez lehetne a kézimunka-óra. feladata . . . 

- Helyes, de ne tovább. Már látom, hogy 
összepásszoltok, oh, én belenyugszom, Hel-
meczynó őméltóságát elhódíthatod tőlem, úgy 
sem tudom, mitévő leszek a nagy reformerrel. 
Neked való társaság. Vidámabb dologról nem 
is esett szó ? 

— Nem. 
— Meghivott magához? 
— Meg. 
— Társaságba? A zsúrjaira? 
— Nem, csupán kettesben megbeszélésekre. 
— Úgy. Csodálkoztam volna, mert bár sza

badelvű, de otthon zártkörű a társasága, nem 
vegyíti. Csak szarvasvédj egy gyei ellátott mág
nások, és látod, nekem ez volna való. Ez érde
kelne . . . Flirt egy pókhálós, mindamellett ifjú 
gróffal. . . Bémület a felsőbb körökben . . . 

A grófnőnek tetszettek Edit tervei, melyek 
nem jár tak a felhőkben, gyökerük volt a tapasz
talatokból ismert, eddigelé jóformán csupa 
dudvát termő, nem éppen televény külvárosi 
földben. 

A tevékeny grófnő körülnézett, hogy ki 
segíthetne a megvalósításban és meghivott egy 
tollforgató fiatal embert, kiről föltehette, hogy 
véghez viszi, a mit akar. Edittel együtt hivta 
meg, teára. A tél már elmúlt, a levegőben 
mintha nagy életkedvvel futkostak volna meleg 
áramok, a kabát lekívánkozott. Az utczasarki 
virágárusoknál ragyogó sárga mimóza mellett 
ibolya és nárczisz, melynek illata messzire szét
ömlött és mintha ez melegítette volna a levegőt. 

A hófehér virágoknak forró, szédítő, sűrű 
illatuk van, gondolta Edit , a szent liliomnak is. 
Energikusan lépkedett s látta, hogy mindenki 
úgy megy, mintha a télies tegnap s a mai tavasz 
között nagy, frissítő pihenés lett volna ; felvil
lanyozva, élénk ritmussal, hangosabban be
szélve, kevesebb tisztelettel az utcza iránt, in
kább úgy, mintha mezőn járnának. Sok luft
ballonos gyereket hoztak ki, le-levirított az 
utcza képébe a kis kocsit toló parasztleányok 
tarka viselete, hófehérre fürdetett göndörszőrű 
kutyákat sétáltattak hófehér hajú nők, kiknek 
már ez volt egyetlen ürügyük önmaguk előtt erre 
a sétára. 

Olyan hangulata volt ennek a napnak, hogy 
Editnek megint várnia kellett valamit mosolygó 
szemmel, úgy kellett éreznie, hogy a mi volt, az 
még nem minden, a reformok terve nem az 
egyedüli, a mit akar. Olyan nap volt, a mikor 
Edit nem látott ugyan határozott álmot, a mit 
megélni szeretett volna, de valamit várt . 

A mint a hűvös, homályos kapucsarnokba 
jutot t s a bordószőnyeges lépcsőn haladt fölfelé, 
még mindig érezte a napsütésről hozott villa
mosságot magában s a mint a nagy színes ablak 
alá ért a fordulónál, nézte : oly szép sárga fény, 
lila fény, piros fény. A komornyik lesegítette 
kabátját s azt gondolta : nem vagy közibénk 
való, nem vagy mágnás, de azért szívesen lá
tunk, ha már a méltósága teára hiv. 

A másik vendég, Medek Ló'rincz, már ott volt. 
Bokonszenvesnek, ismerősnek tűnt . Már tudta , 
hogy Edit kicsoda. 

— Akkor sem akart meglátni, most sem ismer 
meg, ez már sok, — nevetett a férfi. 

Igen, igen, emlékszik Edit . ö az, a ki miatt 
Klemivel volt baj, gondolja. Medek nagyon 
józanul bírálta a terveket, - pénzügyi és párt
szempontból is, de így is talált többet, a mit 
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részletesen ki kell dolgozniok a megvalósítás 
számára. Majd mind megbeszélik apróra. 

— Mióta érdekli a pedagógia? — csodálkozott 
Edit . 

— A mióta a filozófia. A pedagógia a filozófia 
gyakorlata, a i filozófus keresi a czélt, az utat 
arra felé, a pedagógus keresi a módot, hogyan 
szoktassa az embereket az ilyen úton való já
ráshoz. A baj az, hogy eddig mindkettő csak 
kereső. 

— Ez így van és nincs.igazku azoknak, kik a 
pedagógiát valami kotnyeles ficzkónak tartják, 
a ki bekamaszkodik a tudományok közé, anél
kül, hogy valami köze volna valamelyikhez. 
Nagyon is van köze mindegyikhez, mint az 
elméletek értékesítőjének, — beszélt Edit . 

Együtt mentek el a grófnőtől, ki mosolygott 
és ez a mosoly pár perczig megmaradt az ajkán. 
Kinyit tatott egy ablakot, mert a tavasz hozzá 
is beküldte névjegyét. Zongorához ült, ritkán 
jutot t így hozzá sok társadalommentő munkája 

miatt, de a fiatalok szemejárása megkívántatta 
vele a régi dalokat. Bár tisztán azért hivta meg 
ezt a két embert, hogy az egyiknek gondolatait 
a másik megvalósításhoz segítse s így vigyék 
előre ők hárman a társadalom ügyét, de azért 
Ínyére volt, hogy ez a találkozás tavaszossá lett. 
0 maga kivénült már a tavasz közvetlen élvezé
séből; ez ugyan nem tűnik fel sem alakján, sem 
mozdulatain, még kevésbbé tevékeny kedvén, 
munkabírásán. Véletlenül összehoz két embert, 
ez neki érdekes, másnak öröm. — Ha ez a fiú 
Klemivel van együtt, egészen másnak látom, 
mint ezzel a leánynyal, no de ez természetes, — 
fordult meg a grófnő agyában . . . 

A tavasz felcsattanó, fakadó fejlődése szinte 
hangos karét volt Edit körül, a kereten belül 
még csönd, de vibráló, nyugtalan csönd. Sok
sok levegőre vágyott, érezni akarta a nagy 
tavasz-nevelő energiát maga körül, gyönyör
ködött az erős nedvkeringésben, ezért néha le
tört egy gallyat, a mit más tavaszon nem tet t 

volna. Gyönyörködött benne, hogy kapják el a 
bokrok nyurga vesszői a legkisebb szellőt is, 
csakhogy mozoghassanak. Sok apró örömet 
talált most is, de mindez beleszövődött félig jó, 
félig rossz hangulatába, a nyugtalanságba. Úgy 
érezte, a gyönyörűséget nem tudja kifejezni s 
nincs kivel megosztania s a lelkében halmozódó 
szeretet idővel talán önmagában hal el, talán 
nemsokára megfakulnak kincsei, mert valójában 
egyedül van. így érzi, bár meleg otthonban és 
egy sereg gyermek közt él, valójában senkije 
sincs. Most gondolt először arra a különbségre, 
a mit eddig nem vett tudomásul, az idegen és a 
saját gyermek között. Arra, a ki az övé egészen, 
s azé is, a kit nagyon szeret. De nincs ilyen, 
Vilnovszkij igazán gyermekálom, annak kell 
hogy tekintse egy ilyenkorú nő. Az ilyet csak 
egészen titkosan gondolta el, csak Margitnak 
súgta meg, ki a régi, várakozó szemű kis Edit
nek láthatta most is. (Folytatása következik) 

A TEMEST BUDAPESTRE VONTATJÁK. (AZ USZÁLYHAJÓ MELLETTI VILÁGOSABB SZINÜ HAJÓ A TEMES). 

A MÚLT É V B E N AKNÁN E L S Ü L Y E D T TEMES MONITORUNK MEGÉRKEZÉSE BUDAPESTRE. - Jelfy Gyula fölvételei. 

SZENT BORBÁLA KÉPE. 
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BRUSZILOV. 
«Biiszke vagyok arra, hogy sohasem tartoz

tam a vezérkarhoz.* Az orosz offenzíva meg
indulása után kolportálták Bruszilovnak, a 
Pripj ettől délre harczoló öt hadsereg főparancs
nokának ezt a mondását. Az életrajzi adatai 
között csakugyan nincs nyoma, hogy Bruszilov 
egész hosszú katonai pályafutása alatt a vezér
karban dolgozott volna. Bruszilov tábornok 
nem ok nélkül nyilatkozott ilyen keserűen és 
éles kritikával az orosz vezérkari bölcsek 
ellen; ez a mondása pedig hadvezéri prog-
rammnak is beillik. Az orosz hadvezetőségnek 
a két esztendős hadjárat foyamán az volt a 
legkarakterisztikusabb hibája, hogy nem tudta 
kellőképpen megmozgatni a tömegeket, a straté
giát elvontan alkalmazta anélkül, hogy be
illeszkedett volna a szükséges keretekbe: a 
kellő szervezettségre való tekintet nélkül, a 
népiélekhez való alkalmazkodás és hozzásimu-
lás nélkül. 

A katonai kritika nem hiába nevezte az 
orosz tömegeket «holt tömegeknek*, mert hiszen 
ez az óriási haderő ellenállhatatlan lökő erőt 
sohasem tudott produkálni. Az első helyi 
sikerek után minden, akár kisebb, akár nagyobb 
orosz támadás holtpontra jutot t ; megállott. 
Az orosz néplélek megnyilatkozása volt ez, a 
lomha, szerény, kisigényű orosz népé, a mely
ből hiányzik a lendület, a föllobogó, előrehajtó 
tűz. Ezzel a néplélekkel két esztendőn keresz
tül nem számolt az orosz hadvezetés, mintha 
csak belenyugodott volna abba, hogy ez változ-
hatatlanul így van. Nemcsak az orosz tömegek 
voltak holt tömegek, az orosz stratégia is holt 
stratégia volt. 

Két esztendő óriási véráldozatának tapasz
talatai kellettek hozzá, hogy az orosz had
vezetőség felismerje e népháború legdöntőbb 
tényezőjét : azt, hogy minden nemzet had
seregeinél a nemzeti tulajdonságoknak, a nemzeti 
temperamentumnak megfelelő módon kell al
kalmazni a stratégiát és taktikát. Az orosz 
hadvezetőség számára a legsúlyosabb probléma 
volt: hogyan lehet ellensúlyozni a tömegek 
lomhaságát. A többi, nem kevésbbé fontos 
feladatot: az offenzíva organizálását; a műszaki 
kiképzést, a front mögötti szolgálat pontossá 
tételét, a hadiszerekkel való ellátást elvégezte 

BRUSZILOV TÁBORNOK, AZ ELLENÜNK FOLYÓ 

OROSZ OFFENZÍVA VEZÉRE. 

Anglia és Francziaország, a mely kiképző és 
ellenőrző tiszteket is küldött az orosz hadsereg 
számára. A tömegek lomhaságának eltünteté
sét pedig talán nem Bruszilov eszelte ki, de a 
részletekben megnyilvánuló borzalmas találé
konysággal, az őt jellemző kegyetlenséggel 
hajtotta végre. A módszer : a vértaktika alkalma
zása. A rohamozó tömegeket gyakran negyven, 
de állandóan legalább tizennégy sornyi mély
ségre tagozta, így aztán elérte azt, hogy a 
hátul levő sorok az előbbre levőket valósággal 
magukkal söpörték. Hogy pedig e hátrább álló 
sorok se állhassanak meg: az úgynevezett 
előretoló zárótüzet kreálta. A front mögött, 
a roham megindulásakor megszólaltatta a tüzér
séget, a mely függönyt vont a rohamozó csapa
tok és a saját főhadaliásuk közzé, így figyel
meztetve őket arra, hogy nincs visszafelé, 
csak — előre. Ez a tűzfüggöny azután méteren
ként egyre előbbre tolódott. Vértaktikájának 

Uulminácziós pontja, hogy azokat az orosz 
oszlopokat, a melyek elérték az ellenséges 
hadállásokat, az ellenséges katonasággal együtt 
pergőtűz alá vétette, közelharcz közben. Az orosz 
pergőtűz elpusztította ugyan az orosz katoná
kat is, a czélt mégis elérte : űr támadt az ellensé
ges frontban, előre lehetett hajszolni az újabb 
rohamoszlopokat. 

Hogy így történt az orosz offenzíva első 
periódusaiban, hiteles adatok számolnak be 
róla. Igazi orosz módszer: az orosz tömegek 
lomhaságának ilyen módon való leküzdése, de 
jellemző egyszersmind arra is, hogy a lelkese
dést, a harczi kedvet, az életre-halálra szóló 
küzdelem fontosságának átérzését, a mely az 
orosz nóplélekből hiányzik, így kell pótolni. 

«A front mögött különösen szükség van 
megbízható emberekre és gépfegyverekre, hogy 
adandó alkalmakkor előnyomulásra kénysze-
ríthessék a katonaságot. Nem szabad habozni 
és egész csapatrészeket is tűz alá kell venni, 
ha megkísérelnék a visszavonulást, vagy a mi 
még rosszabb, meg akarnák adni magukat az 
ellenségnek.* Bruszilov egyik napiparancsából 
való ez az idézet. Vértaktikájáról pedig ő maga 
szerényen így nyilatkozik, hogy a legjobb 
taktika és a legszerencsésebb stratégia a táma
dás. «Mindig támadni kell, — mondotta egy 
angol haditudósító előtt — még akkor is, ha 
az ellenség sokkal erősebb, egy pillanatig sem 
szabad nyugton hagyni az ellenséget. Meg kell 
előzni a támadást, aztán szakadatlanul folytatni 
a nekirohanást. Ebben van a titok.» 

Természetes, hogy Bruszilov nemcsak a tö
megek kíméletlen előrehaj szólásával keresi a 
sikert ; ezenfelül nagy súlyt helyez a tüzérségi 
munkára is, egyszóval arra, hogy a modern 
háború tapasztalatainak megfelelőleg az eleven 
erőt a géppel támogassa, a súlypontot azonban 
mégis a maga sajátos vad és brutális harcz-
modorára helyezi. Stratégiája a legkiválóbbak 
közül való. A helyzetet mindig a legtisztábban 
tekintette át, a szükséges rendszabályokat min
dig a kellő helyen és a kellő időben alkalmazta, 
előretörései alkalmával tisztában volt azokkal 
a veszedelmekkel, a melyek fenyegették és 
szívósan, kitartóan dolgozott azon, hogy a 
fenyegetést elhárítsa. Az ellenrendszabályok 
alkalmazásában pedig eléri a ruszkiji nivót 
gyors, energikus intézkedéseivel és kombinatív 
erejével. Stratégiájának kedvelt formája a 
szárnyakon való támadás ; ebben a régi iskola 
hívének mutatkozik. Brutális harezmodorát — 
bármilyen ellentmondóan hangzik is — hig
gadtan és óvatosan alkalmazza. 

Kétségtelen: az orosz hadjárat legvéresebb 
fejezetei Bruszilovnak, e háború legkegyetle
nebb hadvezérének nevéhez fognak fűződni, 
a kinek a csorda-stratégiája még a Dragomirov 
és Miklós nagyherczeg-féle rettentő harcz-
modort is fölülmúlja. Június 4-ike, az orosz 
offenzíva megindulása óta világhíressé vált a 
neve. A legkeményebb szívű orosz hadvezér 
1853-ban született. A czár apródjai között 
nevelkedett, majd lovastisztté lett és részt vett 
a törökök elleni háborúban. Az orosz-japán 
hadjáratban nem volt jelentősebb szerepe. 
1909-ben lovassági tábornokká és a 14. hadtest 
parancsnokává nevezte ki a czár ; vasszigorá-
ról egész Oroszországban híres volt. A mostani 
háború kitörésekor a VIII. orosz hadsereg 
főparancsnokságával bízták meg; a lembergi 
csatát ő döntötte el azzal, hogy hadseregével 
Halicsnál átkarolta haderőnk jobbszárnyát és 
ezzel kikényszerítette a visszavonulást. A limano
vai csata idején kevesebb sikere volt ; ebben 
a módfölött bonyolult és izgalmas csatában 
az volt a feladata, hogy Limanovánál áttörje 
a Dimitrievet oldalazó hadseregünket, a paran
csot azonban nem hajthatta végre. Limanova 
után a Kárpátokban harczolt ; a gorliczci 
áttörés után a félig megsemmisülésből, roncscsá 
vert hadsereggel mégis meg tudott menekülni. 
Az újévi besszarábiai csatában, a hol az oro
szok minden addigi méretet felülmúló tömeg
támadásaikat intézte, még a VIII. hadsereg 
parancsnoka volt, Ivanov távozása után pedig 
őt bízták meg a Pripjettől délre harczoló had
seregek főparancsnokságával; őt szemelték ki 
arra a feladatra, hogy az orosz Gorliczét produ
kálja. Jákó János. 

LEVÉL HAZA. — Kllimó istván rajza-
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1. Piazza látképe. 2. Drótkötél-pálya készítése az olasz harCztéren. 8. Sátortábor Albániában. 4. Csapataink Volhyniában álarczczal arczukon gáztáma-
dást várnak. 5. Kerékpáros őrjárat átmászik egy kert falán. 6. Szállító osztagok. 7. Orosz gáztámadást várnak Volhyniában. 8. Offenzivánk alkalmával 

az olaszoktól elfoglalt 28-as mozsarak. 

JELENETEK ÖSSZES HARCZTEREINKRŐL. 
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A GYŰLÖLET ETHIKAJA. 
Az angol kormány nem volt hajlandó vizs

gálatot indítani a «Baralong» kapitánya és ma
trózai ellen, a kik tudvalevően teljes sikerű 
vízi vadászatot rendeztek egy elsülyesztett né
met tengeralattjáró hajótöröttjeire. A ful
doklókat doronggal verték agyon, azokat pe
dig , a kiknek sikerült fölkapaszkodniuk az 
angol hajóra, lepuskázták. Ebben a műveletben 
maga a «Baralong» kapitánya nagyszerű vadász
nak bizonyult. Ot németet lőtt agyon, a kik 
védtelen életüket megmenteni kúsztak föl 
György király lobogójának árnyékába. Akadt a 
matrózai között is, a ki egynél több fuldokló-* 
nak zúzta össze a koponyáját, de a rekordot a 
kapitány tartotta. 

Az ok, a mely az angol kormányt arra in
dította, hogy .ne rendelje el hírhedt hősei ellen 
a vizsgálatot, nem a bizonyítékok elégtelensége 
volt. Hanem éppen ellenkezőleg. Óvakodott 
attól, hogy keressen, mert egész bizonyos volt, 
hogy talál. Ha hadbíróság elé állítja a «Baralong» 
kapitányát, csak két eset lehetséges. Az egyik, 
hogy elitélik. A mi örök dokumentuma a tör-
ténelem egyik legnagyobb gyalázatosságának és 
legförtelmesebb gonosztettének. A másik, hogy 
fölmentik. Ez viszont az angol király nevében 
a szolidaritás vállalása azzal a lélekkel és 
azzal a szellemmel, a mely a Baralong hőseinek 
viselkedésében megnyilatkozott. A két lehető
ség egyikét se érezte a büszke Anglia kívána
tosnak. Egy harmadikat választott. Vattát 
dugott a fülébe. És valószínűleg — újra keresz
telte a «Baralongot». Más nevet adott neki. A mi 
már csak azért se kerülhetett nagy fáradságába, 
mert a dicsőséges angol flottának, szerencsére, 
most példátlanul sok hajóneve van üresedésben. 

De nem a «Baralong» az egyetlen, a mely jo
got adott az egész angol tengerészet átkeresz
telésére. E nagyszerű legényeket, a kik a ska-
gerraki nagy csatát is' megvívták anélkül, 
hogy egyetlen német foglyot «ejtettek» volna, 
kétségtelenül megilleti a tenger kozákjai büszke 
czíme. A kozákok is úgy vannak nevelve, 
hogy ne ejtsenek foglyot, mintha csak a ((Bara
long* fedélzetén nyerték volna katonai kikép
zésüket. A történelem nagy forgószele itt sose 
sejtett erkölcsi harmóniákat sodort egymáshoz. 
És a tenger kozákjai név semmiesetre se lehet 
sértő az angol tengerészekre azóta, mióta a 
«Times» megírta, hogy az alkohol-tilalom a fehér 
czár népeit Európa legczivilizáltabb nemzetévé 
avatta. Igaz, hogy a tilalom óta Oroszország
ban, mint üdítő-italt, hallatlan tömegben él-

HANGRA VAZUL, A MOST MEGVÁLASZTOTT GÖRÖG

KELETI ROMÁN METROPOLITA. 

vezik a politúrozó festéket: de egész bizonyos, 
hogy a miért isszák, nem a spiritusz- tartalma, 
hanem a festék. Az pedig nem barbárság, 
csak a művészi hajlandóság egy sajátos meg
nyilatkozása, ha egy nép magában is szereti a 
színeket. Belülró'l festi magát. 

A háború nem erkölcsnemesító' akezió. Nem 
gyöngédségre neveli és érzékenységre puhítja 
a lelkeket. A háború a gyűlölet gyermeke, 
legalább is adoptusa és erős szálak fűzik ó'ket 
egymáshoz. Nem akarom elpusztítani azt, a kit 
szeretek és nem szeretheten azt, a ki a torko
mat markolássza és a. mellemre akar taposni. 
Hogy a politikát, a történelmet és ennek leg
vehemensebb megnyilatkozását : a háborút 
nem az érzelmek összeütközése, hanem az 
érdekek tragikus ellentéte diktálja, bizonyára 
igazság. De nem olyan igazság, a mely szemben 
állana azzal, a minél csak — még eró'sebb. 
A kinek az érdeke ellentétes az enyémmel, 
útját állja, keresztezi, visszalöki, átgázol rajta, 
azt előbb-utóbb meg kell gyűlölnöm. Boldo
gulását a magam romján, emelkedését az én 
lesülyedésem árán, megerősödését az én erőm 

vesztén, nem kívánhatom. Mennél nagyobbak a 
szomorú kiegyenlíthetetlenségbe került érdekek, 
annál kevésbbé és mennél huzamosabb a csa
tájuk, annál sűrűbbé kell válnia az érzelmi 
meghasonlás anyagának is. Ez az, a mit a 
lelkek feszültségének mondánk. A kár, a bán
talom, a hátraszorítottság, az irigység, a föl-
gyuladt indulat szenvedéseinek igen széles 
skálája viharzik át a szíveken — a tettleges
ségig. Mire oda kerül a sor, hogy a nemzetek 
ököllel és késsel rontanak egymásnak, már föl
tétlenül gyűlölik, sőt tegnap is gyűlölték egy
mást. 

Érdek és érzés egy úton jár és együtt veti 
magát arra, a ki az útját állja. A minden gyű
lölet nélkül kezdett háború: minden ok nél
kül kezdett háború. A legnagyobb inmoralitás. 
Csak annak ronthatok neki, a ki bőséges okot 
adott rá, hogy gyűlöljem. A gyűlölet tehát — 
akármit mond az erkölcséről az analízis — 
egyik nékülözhetetlen morális eleme a háború
indításnak. A legjelentékenyebb enyhítő kö
rülmények rangjában áll. 

De .a háború : intézményes cselekvés. Sza
bályzata, rendje, szervezete van. Kötelező és 
tiltó paragrafusai. A háborúnak megkonstruált 
egyénisége van és élettörvényei, a melyeket 
respektálni kell. E törvények elhatárolják cse
lekvéseiben a tisztességest és a tisztességtelent 
és általuk lesz más a harczos és más a haramia. 
Akkora legális területet adnak az ellenséges
kedéssé fogalmazott gyűlöletnek, a mekkorán 
ez a fájdalmas elem bőven és teljesen kiérvé
nyesülhet. És a mivel még ennek a tévutaknak a 
határait is túllépi, az már igazán alatta van 
mindennek, a mi még emberinek minősíthető. 
Az már: állati vagy ördögi. 

Sajnos : ilyen borzasztóságokra el kellett ké
szülve lennünk ebben a háborúban már ama 
vegyi összetételek folytán, a melyet az ellenünk 
fölvonultatott erő mutat. Vad és félvad tör
zsek harczos nemzedékét is a zászlóik alá so
rakoztatták ellenségeink, mint ama cziviliza-
tórius munka eredményét, a melyet Ázsiában 
és Afrikában kifejtettek. A mire azonban nem 
lehettünk elkészülve az, hogy a legszörnyű-
ségesebb határsértéseket a háború etikája és 
az emberiség leglefokozottabb követelései ro
vására nem ezek a gurkhák, indusok, osz
tjákok, vogulok és cseremiszek követték el. 
Se a Baralongon se a Stephen gőzösön nem 
pápuák ültek. Nem vademberek. Fehér angolok, 
a hogy a német vezérkari jelentés őket nevezi 
megkülönböztetésül nem a színes, hanem — a 
más fehér emberektől. Szőllősi Zsigmond. 

AZ IDEI SZENT ISTVÁNNAPI KÖRMENETRŐL. — ALBRECHT FŐHERCZEG, A KIRÁLY KÉPVISELŐJE A MENETBEN. — Jelfy Gyula fölvétele. 
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RÉGI ÉS UJABB MAGYAR FESTŐK A PRIMÁSI KÉPTÁRBAN 
Ne csodálkozzék az olvasó, hogy e hasá

bokon fedezékek, drótakadályok, harmincz-
és feles mozsarak, hullamezők és összelőtt 
katedrálisok komor felvételei: a jelen meg
feszített izgalmainak fotografikus látleletei kö
zül a régi művészet lelket vidító, múltba ka
landozó alkotásait látja előmosolyogni. Ez is a 
háborúhoz, a háborúnkhoz tartozik, talán job
ban, mint a hadi képkiállítások aktuális al
kotásai. A most folyó sorsdöntésbe a fegyver, 
az erő szelleme mellett a szellem ereje is bele
szól. Ágyúk és kultúrák viaskodnak egymással. 
Ez a háború, minden borzalmassága daczára 
sem kompromittálta annyira a kultúrát, hogy 
majd az igazság kiosztásánál a kultúra és a rá-
való hivatottság ne legyen a nemzetek részére 
ép oly kézizálog, mint a vérrel és vassal szer
zett területi nyereségek, sziklák és földek, vizek 
és fák. A múlt műveltsége történeti jog, s a ma 
kultúrája reálpolitikai érték. 

A kulturhistorikusnak a háború azt a tanul
ságot is nyújtja, hogy a tudománynak, iroda
lomnak és művészetnek a háború erőfeszí
tései közepette is folytonossága szolgáltatja a 
nemzetek műveltségének igazi fokmérőjét. Ez 
az igazi erőpróba, itt válik el, hogy milyen 
mély talajban gyökerezik a műveltség, hogy 
vészben is nélkülözhetlen életszükséglet-e az, 
mint a hit vagy a levegő, avagy csak a béke 
elkényeztetésében használt szobaillatosító? Mi 
kiálltuk és álljuk e próbát. Magyarországon mái-
rég nem írtak annyit és az írás szentségébe 

vetett oly ideális hittel, a magyar elme talán 
soha nem szentelt a magyar jövőnek annyi 
gondolatot, itt az emberek soha annyit nem 
olvastak, soha a szót jobban nem lestek, akár 
szószékről, akár a színi rivaldáról jött légyen 
az, mint e nehéz időkben. A tudomány mű
helyeiben, így különösen múzeumainkban soha 
még ily serényen nem folyt a munka. A kik 
itthon maradtak, két kézzel dolgoznak azon, 
hogy a nagy kibékülés és az áldott béke ide
jére a magyar szellem presztízsének tőkéjével 
is segítsék a fegyverrel kivívott sikerek elös-
mertetését. A második századját élő Nemzeti 
Múzeum patinás oszlopsora mögött friss élet 
pezsdül, régi tárakat újra rendeznek, új osztá
lyokat szerveznek a régiek mellé, s kemény 
koponyák nagyszabású terveket szőnek a jövő 
Nemzeti Múzeumról. Az ifjabb Szépművészeti 
Múzeum soha ily termékeny kezdeményező 
nem volt ; egy finom és szerencsés vezetőkéz 
meglepő szépségeket halász ki a háborús 
piaczról; antik szobrászati osztályában oly 
munka folyik, mely e gyűjteményt egyszerre 
az elsők közé fogja emelni Európában; mo
dern képtárát új, egészséges alapokra fekte
tik ; a régi ideálok közül Lionardóról beszél
nek . . . És az államiak mellett új életre kel a 
legnagyobb magyar egyházi gyűjtemény is, 
az esztergomi képtár és múzeum, melyet egy 
nagy primás alapított, s melynek további 
jövőjét, most negyven év multán egy nagy 
utód biztosítja. Hogy a mikor jönnek új test

véreink, a németek, s hogy ha majd jönnek a 
turisták az uzsoki szorost megnézni, a szép 
hajó-úton megállapodhassanak Budapest előtt 
is és már itt figyelmeztessék őket, hogy Magyar
országon nemcsak egy dúsan termő nagy Alföld 
és egy hírhedt éjszakájú nagy főváros van, s 
hogy a magyart nemcsak negyvennégyes ba
káiért és vörös ördögeiért érdemes szeretni és 
kell tisztelni, hanem múltjának és műveltsé
gének szépségeiért is. 

Az újjá rendezett prímási képtárnak az or
szágban eddig páratlanul álló régi magyar 
anyaga nemzetünk kulturális hivatottságát fogja 
a világ előtt a legszemléltetőbb módon tanúsí
tani és egyszersmind növelni fogja a magunk 
önbizalmát a jövő munkájára. Régi művésze
tünket a külföld nem ismeri, idehaza pedig 
nem akarják elismerni. Be kell vallani, sokat 
mulasztottunk. A régi görög vagy olasz művé
szetet jobban ismerjük, mint a hazait. 

A miről tudunk, sokan annak is megtagadják 
eredetiségét, s a külföldről származtatják, 
anélkül, hogy e felfogást tudományosan iga
zolni tudnák. Középkori képeinkre találomra 
ráfogják, hogy azok sváb, frank, cseh és Isten 
tudja milyen mesterek művei, s arról meg
feledkeznek, hogy régi számadás könyveink és 
egyéb okmányaink telve vannak magyar kép
írók neveivel, s hogy ilyeneket több festmény is 
megőrzött. Ha mindenütt külföldi mester után 
szaglászunk, mivel foglalkoztak hát azok a 
magyar festők, kiknek létezése történetileg 

8. Kolosvári Tamás: Jelenet Sz. Miklós püspök életéből (1427). 4. M. S. mester: Krisztus útja a Kálváriára (1506 • Hont Szentantalról) 2. Kolosvári 
Tamás: Krisztus a keresztfán (1427). 1.Szent Jjános-tál :(XV. sz.; Garamszentbenedekről). 5. Kolosvári T a m á s : J e l e n e t e k S z : B e n e d e k és Sz Egyed 

életéből (1427). 6. M. S. mester: Krisztus a keresztfán (1506; Hont-Szentantalról). 
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bizonyítva van? Baj, hogy legtöbb művészet
történeti kutatónknál hiányzik a magyar mű
velődés történeti tudata, s ezek konokságuk-
ban a történeti tények vasereje ellen is vias
kodnak. 

A mai magyar művészetet egész Európa el
ismeri, miért tagadják meg ugyané faj régi 
képviselőitől tudatosan a művészi rátermett
séget? 

A régi hazai festészet kutatása még annyira 
sem haladt, hogy az emlékeket iskolákba 
csoportosították volna. A prímási képtár újon
nan fölfedett magyar festményei irányok és 
iskolák mellett határozott művészi egyénisé
gekkel ismertetnek meg. És pedig oly rangú 
egyéniségekkel, kik nem hoznak szégyent régi 
művészetünkre, s a kik, a mellett, hogy benne 
éltek a nagy európai művészi áramlatok
ban, hogy a művészet egyetemes haladásától 
nem maradtak el, határozottan megkülön
böztethető helyi, nemzeti sajátságokat tün
tetnek fel. Köztük a legrégibb Kolosvári 
Tamás, a ki a garamszentbenedeki apátsági 
templomból Esztergomba került képsorozatát, 
a középkori formák között már a valóság
szerű ábrázolásra törekedve, 1427-ben festette, 
ugyanakkor, midőn nyugaton a genti oltárral 
az Eyck testvérek és délen a Brancacci-kápol-
nával Masaccio a döntő lépést tették meg a 
pozitív, realisztikus művészi felfogás felé. A kö
vetkező száz év folyamán a magyar festészet — 
állandóan szemmel tartva a déli és nyugati 
művészeti eseményeket, s megőrizve és erő
sítve egyúttal a helyi sajátságokat — a fejlő
dés nagy útját járja be, s eljut az esztergomi 
képtárban kimutatott M S mesterhez, a kinek 
technikai tudása és művészi kifejező ereje kora 
legelső külföldi mestereivel vetekszik. Ez a 
mester igazi nagy egyéniség volt, s nem afféle 
szárnyas-oltár iparos, a milyenek Németország
ban és nálunk is nagy számban működtek ; 
nagy egyéniség, a kiben bányavárosi iskolánk 
fejlődése a legmagasabbra szökellt, mint a 
hogy az 1526-ban készült kassai Mária látoga-

íása oltárának mestere a kassai és kassavidéki 
tskolák legérettebb hajtása volt. 

De Kolosvári Tamáson és M S mesteren 
kivül a képtár a régi magyar festészet történe
tét más egyéniségekkel is gazdagítja, egyelőre, 
míg igazi nevük elő nem bukkan, szükség
névvel jelölve meg őket. Ilyenek a báti ante-
pendium, a jánosréti oltár, a garamszentbe
nedeki nagy passió-kép mestere, a bellai, nz 
idősebb és ifjabb aranyosmaróti, az 1510-iki 
garamszentbenedeki mester, kiknek részben 
másutt is kimutathatók képei. Az ó-német 
festészetben is gyakori eset, hogy személynév 
hijján a festmények tárgya, vagy a fő műkö
dési hely szerint nevezik el a mestereket. 

Az esztergomi képtár középkori magyar 
festményei javarészt a ma is az esztergomi 
főegyházmegyéhez tartozó Hont és Bars bér
ezés vidékeinek művészeti kultúráját mutatják 
be. E költői szépségű vidékek művészi terme
lésének egyik főgóczpontja Garamszentbenedek 
volt, melynek ősi benczés monostorát I. Gejcsa 
alapította 1075-ben. A sok viszontagságon 
keresztül ment, huszitáktól pusztított és sóvár 
szomszédoktól, lévai Cseh Pétertől, pelsőczi 
Bebek Jánostól, a Forgáchoktól fosztogatott 
gazdag kolostor ós egykor várszerű védekezésre 
is berendezett pompás temploma daezos ma
gasságban emelkedik a kanyargó Garamnál ; 
egykor vészszel küzdött, ma a csend fölött 
uralkodik. Művészien kiképzett, hangulatos ke
resztfolyosójának alig van párja az országban. 

Templomát románkori faragványok, XIII — 
XIV. századi falfestmények, szárnyasoltárok, 
egyházi ötvösművek (köztük a Mátyás király
tól adományozott szent-vér ereklyetartó) díszí
tették; egy színes faragású és eredeti alkatú 
Urkoporsó sajátos helyi szertartásoknak volt 
középpontja. A mit ezekből a régi ellenségek, 
husziták és rósz szomszédok, s az újabb helyre
állítási munkálatok el nem pusztítottak, az 
jórészt Esztergomban talált menedéket. 

A magyar festészet történetére nézve a kö
zépkori festők mellett legtöbb érdekes adalékot 
nyújtják a képtár XIX. századi festői, heroikus 
részesei a magyar szellem ugyanazon ragyogó 
föllendülésének, melynek az irodalom Ber
zsenyit és Kölcseyt, Vörösmartyt. Petőfit és 
Aranyt köszönheti. Festők és költők titáni 
erővel kovácsolták egybe erőszakosan szét
ütött lánczszemekből a magyar alkotó szel
lem folytonosságát. A prímási képtár lénye
gesen fog hozzájárulni, hogy az utókor a XIX. 
századi magyar művészet számára a nemzeti 
életben ugyanazt a méltó helyet jelölje ki, 
melyet az. irodalomnak a köztudat már rég 
biztosított. A magyar közműveltség orkesz-
trumában a Ferentzi neve ép úgy kell, hogy 
hangozzék, mint a Kazinczyé, Izsóé mint 
Berzsenyié, Markóé mint Kölcseyé, Weberé, 
Orlai-Petriché vagy Madarász Viktoré, mint a 
Vörösmartyé, Ligetié és Mészölyé úgy, mint 
a Tompáé, Munkácsyé mint a Petőfié, Székely 
Beit aláné és Lotzé mint az Aranyé, Jankó 
Jánosé mint Czuczoré és Garayé, 

A képtárnak a régi hollandusokra emlé
keztető egy nagy virágcsendéletén «Joan(nes) 
Szentgyörgyi pinxit* hangzik az aláírás. A ritka 
magyar mester 1820—30 tájt festette e képét, 
mielőtt dunaparti műtermében a reformkor nagy
jainak, az öreg Buda és az ébredő ifjú Pest 
festői szépségeinek megörökítésére adta volna 
magát. 

A Flórenczben nehéz aranyakkal megfize
tett, de idehaza csak pohárköszöntők ere
jéig megbecsült id. Markó Károly egy tájképe 

1. Id. Markó Károly: Eszményi tájkép (1847) 2. Szentgyörgyi János: Virágcsendélet. 3. Ligeti Antal: Betlehem (1874). 4. Molnár József: Templomi 
áhítat (1876). 5. Liezen Mayer Sándor: Simor János arczképe (1886). 6. Liezen Mayer Sándor: Menekülés Egyptomba. 
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Id. Markó Károly: Tanulmányrajz. Lotz Károly: Nyár. Liczen Maycr Sándor: Tanulmányrajz. 

jellegzetesen mutatja be a mester eszményítő 
természeti felfogását, míg Ferencz fia révén a 
primási képtárba került két vázlatkönyve mű
vészetének kulisszatitkaival ismertet meg s 
elárulja, hogy mily gondos tanulmányokat 
végzett tájképeinek odavetett apró alakjaihoz. 
Orlai Petrics egy kis képe Petőfivel való barát
ságának megható emléke, egy nagyobb kom-
pozicziója pedig a hivatott történeti festó't 
juttatja szóhoz. Ligeti Antal négy monumen
tális tájképe igazi «grand art»; jobbat e nemben 
seholsem festettek akkor Európában. Liezen 
Mayernek a képtár alapítójáról, Simorról ké
szített arczképe és a Menekülést Egyiptomba, 
ül. Magyarországi Szt. Erzsébetet ábrázoló 
két nagy vászna is kiállja az összehasonlítást a 

legjobb külföldi festők alkotásaival; a képtár 
kézirajz-tokjaiban szunnyadó s a magyar nép
életből merített néhány kiadatlan vázlata pe
dig élénk czáfolatául szolgál annak a legutóbb 
fölmerült állításnak, mintha a Münchenbe szár
mazott mesternek a magyar élettel nem lett 
volna kapcsolata. Lotz négy fiatalkori képe is 
hitet tesz róla, mily szívesen merültek el, 
XIX. századi művészeink a legnagyobbak is, 
a magyar nép és a magyar föld tanulmányo
zásába, s mennyire igazabban értették azt meg, 
mint sok fölényeskedő festőnk. Molnár József 
pompásan jellemzett és hatásosan megfestett 
templomi jelenetének szemlélésénél csak az 
újszerű szeszélyes hatásával tudjuk megma
gyarázni, miként feledkezhetett meg a köz

tudat oly gyorsan a régiek hitével és alapos
ságával dolgozó sok jeles festőnkről. A közel
múlt számos magyar mestere várja még a mű
vészettörténet igazságosabb Ítéletét. 

Gerevicli T. 

A jánosréti oltár mestere: Predella-kép. 

AZ ELVESZTETT HAZA. 
Regény. (Folytatás.) 

IrU W A L T E R B L O E M , 

Pedig sürgetett . . . A zord tél eddig- nsm 
sejtett mértékben fokozta a nyomorát a sze
gény lakosságnak, a számtalan családnak, a kik 
még mindig hajléktalanul éltek tömeglakásuk
ban. Micsoda szerencse, hogy a szeretetadomá
nyok kívülről oly dúsan áradnak, a szomszédos 
és barátságos Svájczból, leginkább azonban min
den német vidékről. Mintha a német nép jóvá 
akarná tenni Srassburg polgárságával szemben, 
a mi bajt fegyverrel a kezében okozott neki, 
olyan tömegesen érkeztek a pénzek és élelmi
szerek, ruhanemüekés szénszállítmányok, melye
ket minden észak felől jövő tehervonat hozott. 
Mégis a nyomorúság olyan óriási nagy volt, 
hogy minden dús segítség csak a legsürgősebb 
szükségletre volt elegendő. 

Ezekben a napokban érkezett Küsz apóhoz 
egy az ostromló sereg parancsnoksága engedé
lyező záradékával ellátott levél Louistól. 

A fiú nagyon jól, okosan, derekasan írt. 
Bocsánatot kért atyjától és nővérétől szökése 
és a gond miatt, melyet szeretteinek okozott. 
Jelentette, hogy ő és Mathieu most együtt 
vannak fogva s értésükre adták, hogy egy idő 
múlva Németországba fogják őket szállítani, 
hogy büntetésüket megkezdjék. Ha apa még 
egyszer látni akarja, jöjjön Bavilliersbe. Emilé 
Küsz azonnal elhatározta, hogy a fiához siet. 
Lázas sietséggel készített el mindent . . . mikor 
azonban a főkormányzóságnál menetlevelet kért 
a német előőrsökön való átjutásra, Bismarck-
Bohlen úr kereken elutasította. 

— Tisztelet-becsület családi gondjainak, ked
ves polgármester uram, de most nem nélkü
lözhetem önt két napra sem . . . 

Cécile is kettős életet élt a lázas feszültség 
e napjaiban. Mint jó strassburgi lány és házi
kisasszony kivette a maga tartozó részét apja, 

szülővárosa aggódásából és reménykedéséből. 
Asszonyi lelke azonban mélyen, mélyen bent 
valami mást élt át. Messze kint volt, távol 
Strassburgtól, távol a Eue du Dómétól. Jeges, 
viharsöpörte fensikokon bolyongott és mélyen 
behavazott völgyeken át és — keresett. 

Keresett? Itt is kettős volt az érzése, hol odaát 
Bourbaki lassan felhömpölygő hadseregeinél, 
hol ideát az ostromló sereg SZÍVÓS, megátalkodott 
kuporgásánál és leskelődésénél Belfort daczos 
sziklavára körül. A mit azonban odaát ama 
harczosok oldalán keresett, azoknak a harczosok-
nak az oldalán, a kik franczia hazájukért küz
denek, az valami valótlan, valami fantasztiku
san elmosódott volt. Az életet; a valóságot, 
csak annak a férfinak a képe jelentette számára, 
a ki ideát van az ellenség oldalán. Ez valóság 
volt, ez volt a valóság. . . ez nyúlt bele erős 
férfikézzel öcscse életébe, saját életébe és minden 
jobbá lett, a hol ő megjelent. 

És messze, messze v a n . . . csak néhány mér
földnyire van innen az a hely, a hol a ba-
deniek és poroszok a franczia haza utolsó 
védőbástyáját körülzárják. És mégis, micsoda 
örökkévalóság van közben! Micsoda áthidal
hatatlan mélység! 

Áthidalhatatlan? Az álmai, mint a fecske szál
lottak rajta keresztül és mindennap megújult 
benne az elhatározás, hogy még egyszer elvet 
magától minden tartózkodást, minden félelmet 
és ír neki, — elküldi neki köszönetét, a mely
től a szíve túlárad. 

S egy sötét délután, mikor odakinn sűrű hó-
hullás fátyolozta el a világot és minden életet 
mélyen befelé riasztott, — egyszer csak ott 
ült fehérre lakkozott empire íróasztalánál és 
süldőlány módjára mereven tartva a tollat, 
lázasan kihevülve firkálni kezdett, sort sor után, 
míg tizenkét lapot tele nem írt. Aztán felugrott, 
az ablakhoz rohant és sokáig nézett ki az ud
varon a hangtalanul hullongó hóba, ezer za
varos indulattól nyomasztva. Nem merte még 
egyszer elolvasni, a mit a zizegő elefántcsont-

papir ívekre irkált. Gyors mozdulattal össze
gyűrte az íveket, belenyomta a borítékba s 
aztán aggodalmas gondossággal írta rá az elő
írásszerű német czímet, a melyet azon az éjsza
kán a pápaszemes-porosz hadnagytól kapott az 
aubettei őrszobában. 

Aztán újra rájöttek a meggondolások, az 
aggodalmak. Mit is írhatott neki, a hosszú po
rosz hadnagynak? Nohát, nyilván Louisról 
volt szó, határtalan köszönetéről, a fiú jó és 
okos leveléről, papa tervéről, hogy odautazik és 
Bismarck úr tilalmáról. Igen, bizonyára erről 
van a levélben szó. De nincs-e benne még több is? 
Nincs-e benne talán minek sohasem sza
bad lenni s még kevésbbé szabad kimondani. 

Cécile nem tudta, — csak bátortalanul za
vartnak és ijedtnek érezte magát s megváltás 
volt rá nézve, mikor az öreg Josépbine vacso
rázni hívta. Beledobta hamar a levelet az író
asztal oldal-fiókjába és kirohant a világosságba. 

Apa megint nem volt odahaza s ő megkérte 
Josephinet, vacsorázzék vele. Az öreg asszony 
egész életét a Küsz-házzal osztotta meg, de 
azért a jól nevelt elszászi cselédség hagyomá
nyos módja szerint sohasem merészkedett át
lépni a tartózkodás éles vonalát. Csak bajjal 
lehetett rávenni, hogy üljön ifjú úrnőjével az 
asztalhoz. Cécile csak félfüllel hallgatta, a mit 
az öreg beszélt mindazokból a vad híresztelé
sekből, melyek a városban keringtek, száz 
ellenőrizhetetlen forrásból eredve, lehetséges 
dolgok és merő butaságok keveredve. Hogy 
Belfort már fel van szabadítva, de Bourbaki 
nem fog Strassburgba jönni, hanem Mühl-
hausenben áll s onnan készül halált és tűzvészt 
vinni a Eajnán át a badeni s a württenbergi 
tartományba. S az árnyékszerű víziókból, 
melyekkel hallgatója lelke el volt telve, megint 
fölmerült egy lovasezredes képe, a ki a kardjukat 
forgató dragonyosok élén, mint a háború 
pusztító szelleme vágtat a német vidékeken át. 
Csakhogy az a kép idegen, félelmesen idegen 
volt szivének. 
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Az esti órák lassan teltek, mint a csepegő 

álom az ismét magára maradt leány felett. 
S most eszébe jutott a levél, a melyet mégse 
azért írt, hogy rejtve maradjon az íróasztal 
fiókjában. Egyszerre felugrott és előkereste a 
német hivatalos lap ama számát, a melyben 
benne volt a most már teljesen német üzembe 
vett elszászi vasutak új menetrendje. Nem, 
ma este nem megy már vonat Mühlhausen felé! 
de reggel öt órakor indul egy. Tehát hamar,' 
hamar a levelet! 

Jean és a cselédek álmosan gunyasztottak, 
urukra várva, a konyhában. 

— Készüljön, Jean, el kell velem jönnie a 
pályaudvarra! 

Az utczák kihaltak voltak. Cécile bundája 
és Jean libéria - kabátja egy pillanat alatt 
vastag vatta-réteggel volt borítva. A csatorna 
be volt fagyva. A takarékos hatóság rég elol
totta az utczai petróleum-lámpákat, néhányat 
kivéve, melyek homályosan, siralmasan pis
logtak a hógomolyagokon keresztül. 

Mi az? A pályaudvar ezen az éjjeli órán 
fényesen ki van világítva? Súlyosan zuhant 
bele a levél a szekrénybe s Cécile kíváncsi 
pillantást vetett a váró-csarnokba. S bár az 
ablaktáblák vastagon be voltak borítva jég
virággal, azt mégis meg lehetett látni, hogy 
odabenn sok ember mozog s hangok moraja, 
sürgés-forgás hallatszott ki. 

A befagyott ajtó nem engedett a leánykéz 
nyomásának, Jeannak kellett segítségül oda-
ugrani. Micsoda különös látvány! 

Az alacsony peronon a jobboldali sinpár 
üres, a baloldalul áll egy vonat, a mely látha
tólag épen most érkezett, nevető, parancso
kat osztogató, lármázó, köszöngető emberek 
hangyanyüzsgése. Katonák ugráltak ki a kocsik
ból, hatalmas, széles gallérú köpenyekbe bur
koltan. Némelyiknek formátlan bőrcsákó volt 
a fején, másoknak alacsony, ellenző nélküli 

tábori sapka volt kaczkiásan a fülére csapva 
S szemben velük polgári ruhás emberek tömege, 
asszonyok, a kik közül Cécile nem ismert 
egyet sem. Némelyikükön betegápoló nővér
ruha volt, mások a szerint az özönvíz előtti 
rút divat szerint voltak öltözve, a melyről 
a strassburgi lány azonnal ráismer a beván-
dorlottakra. Valamennyinek a balkarján azon
ban ott volt a posztó vagy lódén-köpönyegen 
a fehér szalag és a genfi kereszt. Hosszú asztalok 
voltak felállítva, rajtuk üstökben párolgó, erős-
illatú leves, illatos kávé. Ide-oda nyújtogatták 
és adogatták, vidáman szürcsölgették, üdvözlé
seket és kézszorításokat váltottak, mintha 
mindezek az emberek bajtársak, testvérek 
volnának. 

— Mi ez, Jean? Van magának fogalma róla? 
— Tudom, mademoiselle. A német vöröskereszt 
állomása ez, hetek óta így megy ez m á r . . . 

Cécile megértette. Átvonuló tartalékcsapatok 
vonata ez a német hadsereg számára. És Strass-
burg új lakói, a németek üdvözlik, ellátják 
mindenféle jóval a fegyveres testvéreket. 

iá az elszászi lányban megint felzúdult a 
gyűlölet és a szégyen. Igen, ők ezek, új urai 
az országnak, a kik itt a leigázott város közepén 
új hazát teremtettek maguknak és üdvözlést, 
istenhozottat mondanak és üdülést szereznek a 
régi haza küldöttjeinek. 

Olyan volt minden, mint egy nagy ünnep 
és mégis benne volt az óra bosszantó komoly
sága. Ezek a férfiak, hosszú szakállasak, pelyhes 
állúak — mind el vannak szánva, hogy elébe 
vetik magukat Gambetta óriás-hadseregeinek 
halálos találkozásra? S ők énekelnek, csevegnek, 
duzzadnak a lét örömétől és a fegyver büszke
ségétől. 

Most zúgás és sziszegés az üres sínpáron 
jelentette egy új vonat érkezését s a sürgö-
lődők és gondoskodók tömege azonnal az 
újonnan érkezett felé fordult. De mennyire 

más kép, mikor ez a vonat is kiadta rakományát! 
Halvány, vihartépett, zilált alakok lettek lát
hatók az ablakoknál, sinbe szorított karok, 
kendővel bekötött fejek és lassan, vigyázva 
csoszogtak a kocsik hágcsóján, engedték, hogy 
segíteni kész karok leemeljék őket, kínosan és 
fáradtságtól terhesen támolyogtak a kitárt karok 
felé. Igen, ezek a szörnyű tánczból jöttek vissza, 
a mélybe úgy vágyódtak, mint a legnagyobb 
életörömbe. 

S ekkor Cécile felismerte a német egyenruhák 
között honfitársai kék kabátját, veres nadrágját. 
Barát és ellenség tarkán keveredve, össze
elegyedve a, közös szenvedésben az egyforma 
tehetetlenségben, egyforma kínban. S csodála
tos, a barbárok, a betolakodók, nem kevésbé 
szívesen fogadták az ellenséget, mint a test
vért, egyforma odaadással üdítették őket, egy
forma áldozatkészséggel gondoskodtak róluk. 

Cécile ismerős arczot pillantott mega hullámzó 
tömegben. Csakugyan, a kis porosz leány, 
Lehmann Helén! Á fiatal leány várakozva állott 
és nézelődött a vonat hosszán. Aztán hirtelen 
odaugrott egy keskeny arczú, az irgalmas 
nővérek ruhájába öltözött leányhoz, a ki 
óvatosan, mint egy daliás franczia tüzér kísérője 
kilépett az egyik kocsiból és védenczének 
segített a kocsilépcsőn lemenni. Nevetve és 
könnyek közt borult a két idegen leány egymás 
karjába, viharos köszöntéseket váltottak azon 
a kemény északnémet nyelven, a mely az 
elszászi lányra olyan visszásán hatott, mint 
valami vad, bárbár karatyolás. 

Cécile egy darabig némán figyelve állt mellet
tük. Ugylátszik, a most érkezett leány arra 
kérte a barátnőjét, segítsen neki, hogy meg
élt esse magát, B franczia sebesülttel, a ki 
még Cécile számára is nehezen érthető táj
nyelven beszélt — talán provánszi volt — 
s keservesen igyekezett sebesült karjainak ne
hézkes gesztusaival megmagyarázni a két nőnek, 
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hogy mit kivan. Megható és komikus volt 
egyszerre, a mint a két német leány iskolában 
tanult francziaságával próbált boldogulni a 
szegény ördöggel. Tehetetlenül nézegettek körül : 
Lehmann Helén egyszerre fölfedezte a strass-
burgi lányt. 

— Oh, mademoiselle Küsz, segítsen nekünk! 
A nagy és a kis Ploetz cserbenhagy bennünket. 

Cécile már a f ranczia mellett állt és csakhamar 
megtudták egymást érteni. 

— A kuzinom, Brennecke Tóni Magdeburg-
ból — muta t t a be Helén a másik lányt — 
vöröskeresztes nővér, most jön a frontról, 
mint ennek a sebesült-transzportnak a kísérője. 

— Oh, mademoiselle — kiáltott az idegen 
leány — milyen szerencse, hogy önnel talál
kozunk! Mindig azt képzeltem, meglehetősen 
tudok francziául, de lehetetlenség a dialektusok
nak ebben az összevisszaságában eligazodni. 

Alig hogy a franczia sebesültek észrevették, 
hogy itt mentő angyal tűnt fel, a ki megérti 
őket s Cécile már körül volt v é v e : mindenütt 
segítenie kellett, közvetítenie a foglyok és a 
szolgálatra kész német férfiak és nők között. 
Ezer kíváncsisággal t ámadtak rá. Leveleket 
nyomtak a kezébe, leveleket gyerekeikhez Lyonba 
és Marseillebe, a Cőte a'or régi falvaiba. Az 
egyik egy darab kenyérért könyörgött, a másik 
egy csésze kávéért, az egyik orvost kivánt, a ki 
a kötését megújítsa, a másik minden szentekre 
kérte, hogy mentsék meg a további szállítástól 
és jut tassák valami hauikórházba. Forró buz
galom támadt hirtelen Cecilében, új misszió 
érzése, a létjogosultság érzése az emberi szen
vedés e chaotikus zűrzavarában . . . Egyik 
kocsitól a másikhoz szaladt, mindenütt megkér
dezte honfitársai kivánságait, közvetített, csití-
to t t , elbeszéltette magának, a mit az izgatott 
emberek el tudtak mondani a borzalmas katasz
trófáról, a melyből összetört csontokkal és 
tépett arczczal kerültek ki. S a fogoly francziák 
mohó beszédeiből mind újra ez a szó csendült 
k i : Villersexel. E helyen borzalmas össze
csapás kellett, hogy legyen Bourbaki seregei 
és a németek között. Éjjeli harczokról volt 
szó, egy várról, melyre csak úgy zuhogtak a 
gránátok, a város égéséről, rémes vérontásról. 
S a csata élményénél is borzalmasabban ásta 
be magát a franczia katonák lelkébe egy másik 
élmény : az irgalmatlan tél jeges dühe, fagy, 
hó, megakadt vasúti szállítmányok, éhség, 
éhség, é h s é g . . . És beesett, lázfoltos arczok, 
fagyott ujjak és fülek, köhögéstől rázott tüdők, 
ijesztően nyilvánvaló bizonyítékai voltak zava
ros, hadaró elbeszéléseiknek. 

így múlt el perez perez u tán lázas, önfeledt 
tevékenységben. Aztán harsány trombitaszó 
zendült meg a vonat mentén, vezényszavak 
hangzottak, a fegyveres őrök nyers kiáltásokkal 
parancsoltak be barátot és ellenséget a vonatba. 
S ime, it t volt megint Lehmann Helén, a ki 
viharos gyöngédséggel búcsúzott el német kuzin-
jától . Éles fütty és még egy, aztán megindult 
a vonat, a bekötött kezek integettek a harma
dik osztály ablakaiból, a podgyászkocsik ajtai-
ból, istenhozzádot a derék segítőknek, ezért a 
nagyon is rövid negyedórai üdülésért. 

Aztán elmúlt minden. Odaát is kigördült a 
friss ember-szállítmánynyal tele vonat. A német 
hölgyek összeszedelőzködtek. Az üres üstöket 
elvitték. Lassankint kialudtak a fehér ernyős 
petróleum-lámpák a peron mentén és izgatottan 
beszélgetve hagyta el a vörös keresztes beván
dorlottak csapata a pályaudvart . 

Küsz Cécile és Lehmann Helén, mintha az 
magától értetődő volna, együtt hagyták el a 
pályaudvart . Jean, mint az árnyék, engedelme
sen kullogott a két fiatal hölgy után, halkan 
beszélgetve azzal a markos elszaszi cseléd-
leánynyal, a ki karácsony estéjén a Küszék 
házába vezette a porosz leányt. 

— Node micsoda szerencse, mademoiselle 
Küsz, hogy önt felfedeztem! Szörnyűség az, 
hogy vöröskeresztes nővéreink nem találnak 
gyakrabban ilyen jó segítségre. A kuzinom 
panaszkodik, hogy állandó baj odakinn, hogy 
nem tudják magukat megértetni a délfranczia-
országi sebesültekkel. 

Cécile néma maradt. Csodálatos tervek és 
még ki nem tisztult elhatározások érlelődtek 
benne. Mindazok a hosszú, haszontalanul átálmo
dott délutánok az apai házban a lelke előtt 
állottak. Nem úgy van-e, hogy itt feladat 
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kínálkozik neki, megváltás az alaktalan álmo
dozások kínjától, a lankadt várakozásból valami 
eseményre, — valami szabadulás? 

- Kár — mondta Lehmann kisasszony — 
hogy az idevaló hölgyek csak magában Strass-
burgban gondoskodnak a fogoly és sebesült 
francziákról s a mi szeretet-munkánktól annyira 
teljesen tartózkodnak. Azelőtt én is egész nap 
rajzoltam. De mióta a háború oly közel talált 
ide, mindet nevetségesnek és értelmetlennek 
tűnik előttem s csaknem egész nap itt vagyok 
a vasútnál. Nem volna ez valami magának 
való! 

— Tálán — mondta Cécile halkan és vona
kodva. 

A két leány útja elvált. 
— Jó éjszakát, mademoiselle Küsz! 
— Mért nem mondja úgy, hogy Cécile? — 

szólt a strassburgi nő. — Elfelejtette már? 
Cécile ezután magában ment az utczán és 

némán, mint az árnyék, követte a hű Jean. 
A leány azért érezte, hogy ebben az órában 
megint valami új dolog ébredt fel benne, valami, 
a mi fölébe emelte az átálmodott és átkínlódott 
hetek magányán és semmisségén, a melyek 
mögötte vannak. Belemerülés valami nagyobbá, 
feloldódás benne, összefolyás a világtörténés 
folyamával, a mely körüle hullámzik, melynek 
partján eddig tehetetlenül és tartalmatlanul 
állott . . . a vágy, hogy feláldozza magát, 
mikor körülötte mindenki feláldozza magát, 
hogy szolgáljon, a mikor körüle mindenki az 
emberszeretet vörös keresztjét hordja. 

A következő nap folytonos keserves küzdelem 
volt azért, hogy tisztába jöjjön magával és 
elhatározásra jusson. Hogy ezután nem fogja 
átálmodozni a napokat a Münster-utczai ház 
mullfüggönyei mögött — hogy csekély élet
erejével hozzájárulhat a szenvedés és segítés 
e különös közösségéhez, a melyben ellenség 
és barát összefolyik, a mint a férfiak dühös 
viaskodása odakinn véget ér — ez már nem 
volt pillanatra sem kétséges. De hol? A pálya
udvaron Strassburgban, a Magdeburgból vagy 
Drezdából való madame Schulze vagy made
moiselle Müller társaságában? A betolakodottak 
bámészkodó szemei és fecsegő szája előtt, 
a kik egyre jobban elterpeszkednek Strassburg 
régi utczáiban és egyre öntudatosabban játszszák 
a helyzet urai t? Lehetetlen! Nem! Cécile oda 
akart menni, a honnan az a kimondhatatlan 
nevű kisasszony jöt t vissza, mint a sebesült
szállítmány kísérője, oda, a hol frissen érik 
azokat a sebeket, melyek a vitézek fehér, 
vérrel át i tatot t kötései mögé rejtőznek, meg a 
formátlan turbánokban, melyek fejük köré 
vannak csavarva. Cécile a «frontra» akart 
menni, a hogy a harezosok mondták. 

El akart menni — természetesen oda, a hol 
Adriennek lenni kell. Ezt megértené az apja, 
nem lehetne ellene semmi ellenvetése. 

Különös, hogy Adrién neve a menyasszony
nak először úgy jutot t eszébe, mint kifogás, 
m i n t . . . ürügy . . . de mégis csodadolog volt, 
hogy ez az ürügy megvan. Olyan pompásan 
czáfolhatatlan, olyan föltétlenül meggyőző. Mikor 
papa a főkormányzó tilalmáról beszélt, első 
ötlete az volt, hogy ő maga megy el öcscsét a 
fogságban meglátogatni. Ezt a gondolatát azon
ban nem is merte szavakban kifejezni. Fájdalmas 
mosolylyal, szótlan kézmozdulattal intette volna 
le papa azt az ajánlkozást. De — a vőlegény? 
Ez természetesen egész más valami. És a vörös
kereszt zászlaja mégis egész más fedezetet adott 
tervének, mint a testvéri s z e r e t e t . . . 

Egész bizonyos, Adrienről s csak Adrienről 
van szó. Cécile addig magyarázta ezt magának, 
a míg ő maga is szilárdan hitt benne. Tolmácsra 
ugyan Adriennek aligha van szüksége, az ő 
franczia beszédét megérthetik a német Ploetz-
tanítványok is. De hiszen ő a tulaj donképeni 
czélja a merész vállalkozásnak, a mely egyre 
nyilvánvalóbban formálódott ki Cécile agyában. 
És a szegény parasztfiúk a délfrancziaországi 
hegyekből — ezek csak ürügynek valók. Igen, 
így van az és nem másként. 

• így kavargott mindez a vöröses szőke leány
fejben, a melyből egy lázasan izzó szempár 
még mindig kimeredt a korán besötétedő 
Münster-utczára a mullfüggönyökön át . A ha
vazás elállott. Lábnyi mélységben feküdt a 
fehér takaró odalenn és köröskörül az ablakok 
keretein és a falak előugrásain. Az ablakbeli 
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hőmérő higanyoszlopa tizennyolez fok Celsiust 
muta to t t . Uram Isten, odakinn, a «fronton», 
a hogy a németek mondják, most ront neki az 
eló'reözönlő megmentők serege az invázió fog
csikorgató daczának! Az életet tagadó fagy 
minden borzongása, a mindent megölő télnek 
kemény kegyetlensége nem birja elfojtani a 
gyűlölet vad izzását, a mely odakinn németeket 
és francziákat egymásnak csap. És mindé bor
zalmak közepette Adrién D e l a r o c h e . . . ő, a ki 
férfi és katona, csatákban edzett, kérlelhetetlen, 
de mégis — legalább Cécile emlékezetében így 
állott - kényes fiú, a szerencse elkényeztetett 
kedvencze, személyes jóllétére gondosan ügyelő 
és nagyon fogékony minden kényeztetésre és 
kedveskedő gondozásra. Elképzelhető-e, hogy ő 
sebesülten és elhagyottan hever a hóban, 
fagytól elgémberedve, kiéhezetten, haldokolva 
valami sövény mögött száz haldokló között? 
Nem, az nagyon is természetes, hogy az ember 
odamenjen, a hol ő — legalább is lehetséges, 
hogy van. ' (Folytatása következik.) 

A HÁBORÚ NAPJAI. 
Augusztus 17. Károly királyi herczeg lovassági 

tábornok hadseregarczvonalán a Capul-szakaszon 
a Stara-Obczyna-magaslatot elfoglaltuk. Moldavától 
délre és a Bysztrzycza felső folyásánál az oroszok 
előretörései meghiúsultak. Hindenburg vezértábor
nagy hadseregarczvonalán Böhm-Ermolli vezér
ezredes hadseregénél tegnap Perepelniki és Pieniáki 
közt az ellenség több mint tizenkét órán át sza
kadatlanul támadásra hajszolta előre tömegeit ál
lásaink ellen. A legtöbb roham akadályainknál 
összeomlott; a hol azonban az ellenségnek, mint 
Manajovnál, futólag sikerült állásainkba behatolni, 
ott tartalékaink vetették vissza. Odább északra 
nincs nevezetesebb esemény. A nyugati hareztéren 
Wytschaététől nyugatra, valamint a labasséei csa
torna mellett s attól délre nagy hevességű tüzelés. 
Az Ovillers—Poziéres-vonalon a Foureaux erdőtől 
nyugatra a németek visszaverték az angol táma
dásokat s azután az angolok Poziéres és Foureaux 
erdő közt, a francziák pedig Guillemont és a 
Somme közt a leghevesebb előkészítő tüzelés után 
rohamra indultak, a mely azonban meghiúsult, 
ép úgy, mint a francziák öt alkalommal meg
kísérelt éjjeli támadásai. A Sommetól délre Belloy 
vidékén a frarcziák 500 méter szélességben meg
vetették lábukat a németek legelülső árkaiban. 
A Maas mindkét partján fokozódó tüzérségi te
vékenység. Az olasz hareztéren, mig az olaszok 
tegnapi tevékenysége a Plava és Wippach közti 
harczvonalon élénk tüzérségi tüzelésre szorítkozott, 
e folyó és Opachiasella közti állásainkat mély 
tagozásu rohamoszlopokban ötször támadták meg. 
Csak egy helyen voltak csapataink kénytelenek 
az ellenséget közelharczban visszavetni. Az összes 
többi pontokon rohamaik rendkívül súlyos vesz
teségük mellett már tüzelésünkben omlottak össze. 
A tiroli harczvonalon az ellenség kisebb vállal
kozásai hiúsultak meg a Monté Pianón és a Ci-
varonon. Egy repülőrajunk megtámadta Velenczét 
s katonailag fontos pontokat bombázott. 

Augusztus 18. Károly kir. herczeg lovassági 
tábornok hadseregarczvonalán a szövetséges csa
patok a Stara-Obczyna hegyet rohammal elfoglal
ták. Horozankától délre osztrák-magyar zászlóal
jak az ellenséget egy előretolt árokból kivetették. 
A Bothmer gróf tábornok hadseregéhez beosztott 
császári török csapatok az oroszok támadási kí
sérleteit visszaverték. Hindenburg vezértábornagy 
hadseregarczvonalán Böhm-Ermolli vezérezredes 
hadseregénél az ellenség a legutóbbi napokban 
oly súlyos veszteségeket szenvedett, hogy tegnap 
teljesen tétlen maradt. A nyugati hareztéren a 
Sommetól északra az ellenség folytatja nagy erő
feszítéseit. Az angolok e végből több új hadosz
tályt vetettek harezba. Martinpuichtói délnyugatra 
sikerült legelői levő vonalunkat egy szorosan mö
götte lévő vonalba csekély szélességben vissza
nyomniuk. Poziérestől északra és a Foureaux-erdő-
től közvetlenül nyugatra azonban a németek 
könnyűszerrel visszaverték őket. A francziák éjfél 
körül jelentékeny erőkkel nyomultak Guillemont 
és Maurepas közti német állások ellen, azonban 
igen véresen visszaverték őket. Hardecourttól 
északkeletre a német állás előrehajló részén elke
seredett és eddig eldöntetlen harcz folyt. Mindkét 
fél tüzérségének tevékenysége állandóan heves. 
A Maastól jobbra az ellenség este Thiaumont-erőd 
és a Chapitre-erdő közt széles arczvonalon, az 
Erdős-hegység nyugati részén pedig több izben 
támadott. Fleury falunál a harcz még folyik. 
Egyébként az ellenség rohama mindenütt megtört. 
Az olasz hareztéren az ellenség ágyútüze új görzi 
hnrrzvonalunk ellen tovább tart. Az olaszoknak 
a San Grado di Mernától délnyugatra emelkedő 
magaslatok ellen intézett i's visszavert támadása
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tói eltekintve, más gyalogsági harcz nem volt. 
A balkáni hareztéren a szövetkezett bolgár-német 
haderők a szerb Drina-hadosztály elleni harcz 
után elfoglalták Florkát. 

Augusztus 19. Káruly kir, herczeg lovassági tábor
nok hadseregarezvona án Moldavától nyugatra, Bu-
kovii ában, hoi.védgyalogság és német zászlóaljak 
rohammal elfoglalták a Magura magaslatot, a 
mely körül heves harezok folytak. Az oroszok 
600 foglyot és két gépfegyvert hagytak a táma
dók ktzében. Az ellenség ellmtámadásai meg
hiúsultak. Zabietől nyugatra előretolt csapatainkat 
heves harezok után a Czrnahora hegyhát felé vet
tük vissza. Kőzve lenül Stanislautól északnyugatra 
vadászaink egy orosz előretörést vertek vissza. 
Hindenburg vezértábornagy hadseregarczvonalán 
Szelvovnál csapataink egy orosz támadást vertek 
vissza. A Stcchod melletti Tobolnál az ellenségnek 
egy árkainkig előrevitt támadását visszavertük. 
Az oroszoknak egy ujabb támadása folyamatban 
van. A nyugati hareztéren a német csapatok győ
zedelmesen ellenállottak a szövetséges ellenség 
hatalmas erőfeszítésének. A végső hevesség ;g fo
kozott tü;érségi előkészítés után délután körül
belül egyidőben indultak rohamra argol-franczia 
tömegek a Sommetól északra a körülbelül 20 ki
lométer széles Ovillers—Clery arczvonalon, vala
mint igen tetemes franczia erők a Maastól jobbra 
a Thiaumont—Fleury szakaszon, úgyszintén a 
Chapitre-erdőben és az erdős hegyen lévő német 
állások ellen. A Sommetól északra a harcz késő 
éjjelig dühöngött. Az ellenség több helyen benyo
mult a németek legelső vonalaiba, a honnét ismét 
kiverték. Guillemont két oldalán az ellenség el
foglalt árokrészekben tartja magát. A Guillemont és 
Maurepas között kiugró német állásokat éjjel pa
rancsra tervszerűen kissé megrövidítették. A Maas
tól jobbra a megismételt franczia roham — egyes 
részeiben csak elkeseredett küzdelem után — a 
támadók súlyos veszteségei mellett megtört. Fle
ury falunál a harcz még folyamatban van. Az 
olasz hareztéren az Isonzó-szakaszon Plavától 
északkeletre csapataink a folyó balpartjáról kisebb 
ellenséges osztagokat, a melyek Globnánál és 
Britofnál megvetették a lábukat, elűztek. Az ola
szoknak egy a Wippach-völgytől délre fekvő 
harczvonalszakaszunk ellen intézett éjszakai táma
dását simán visszavertük. Az est folyamán a 
Monté Zebio vidékén levő állásaink ellen előnyo
muló olasz csapatot visszavertük. A balkáni harez
téren Florinától délre és keletre az ellentámadás 
sikerrel folyik. A Strumától keletre a bolgárok át
lépték a "Vrundi—Balkánt. 

Augusztus 20. Károly kir. herczeg lovassági tá
bornok hadseregarczvonalán a Magurán, Moldová-
tól nyugatra több támadást visszavertünk. Német 
csapatok elfoglalták a Kreta-hegyet. A Czrnhora 
északkeleti lejtőin tovább folyik a harcz. A Ta
tár-szorostól északra az ellenség erősebb e.'őtörései 
meghiúsultak. Horozankától délre ágyútüzünk szét
ugrasztott egy előnyomuló orosz oszlopot. Hin
denburg vezertábornagy hadseregarczvonalán Ki-
siehnnél német osztagok elűzték az ellenséget 
néhány előretolt árkából. Budka-Czereviszczém-1, 
a hol az oroszok a folyó nyugati partjára nyo
multak előre, eredményes ellentámadásunk van 
folyamatban. A nyugati hareztéren a Sommetól 
északra a harczi tevékenység lassanként ellanyhult. 
Ovillersnél a közelharczok estig tartottak. Az an
golok elszigetelt támadásait Poziérestől északnyu
gatra és a Foureaux-erdő mindkét oldalán vissza
verték. A most előttünk fekvő jelentések szerint 
az augusztus 18-diki támadásban legalább nyolez 
angol és négy franczia hadosztály vett részt. A 
Maastól jobbra az ellenség a Thiaumont—Fleury-
szakaszon tegnap este megismételte támadásait. 
Fleury taluba ismét behatolt, egyebütt azonban 
visstavertük. Thiaumont-erődtől északnyugatra és a 
Chapitre-erdőben az ellenség kézigránát-előretörései 
eredménytelenek maradtak. Fromellesnél és Lievin-
től északra visszavertünk angol járőröket. Lein-
treynél néhány foglyot ejtettünk. Az olasz harez
téren nircs ujság. A balkáni hareztéren a szövet
ségesek elfoglalták Biklistát és Banicát. A szerb 
Drina-hadosztályt az uralgó Dzemaat, Jeri és Me-
terio Tepesi magaslatokról elűztük. 

Augusztus 21. Károly kir. herczeg lovassági 
tábornok hadseregarczvonalán, Bukovinában Mol-
dovától nyugatra és a Zabietől délkeletre és dél
nyugatra levő magaslatokat visszahódították. Az 
ellenség hasztalanul erőlködik, hogy az elvesztett 
területet visszafoglalja. A Tatár-szorosnál kétoldalt 
tovább folynak a harezok. A helyzet változatlan 
maradt. A Zielonától délre levő vasútvonal men
tén egy orosz osztagot visszavertünk. A Bystrzycza-
Solotvinskánál és a Dnyesztertől északra a teg
napi nap csendben telt el. Hindenburg vezértábor
nagy hadseregarczvonalán Smolarynál és Stobych-
vától délre kisebb eredményes hadivállalkozásaink 
voltak. Budka-Czereviszczenél az oroszok minden 
kísérlete, a mely arra irányult, hogy a nyugati 
Stochod-parton levő állásaikat kiterjeszszék, az 
ellenség legsúlyosabb veszteségei mellett meghiúsult. 
A nyugati hareztéren a Sommetól északra több, 
egymással össze nem függő, de erős ellenséges gya
logsági támadást, a melyeket Ovillersből és Pozié 

résből, továbbá a Foureaux-erdőtől nyugatra és a 
clery—mariecourti országúton intéztek ellenük, 
valamint Maurepasnál kézigránáttámadásokat a 
németek visszautasítottak. A Maastól jobbra a 
németek a támadásra készen álló ellenséget a 
Thiaumont-erődtől északnyugatra tüzérségi tüzük
kel árkaiban maradásra kéuyszerítették. Magán 
az erődnél és Fleury mellett erős kézigránát-csa
patokat gyalogsági és géppuskatűzzel összelövöl
döztünk. Az olasz hareztéren nincs esemény. A 
balkáni hareztéren Florinától délre és délkeletre 
a bolgárok és németek meghódították a Vic-hegyet 
és a Malareka hegygerinc/.et, Baniczától keletre 
pedig elfoglalták a szerb állásokat a Malka Nidza-
Planinán. 

Augusztus 22. Károly kir. herczeg lovassági tá
bornok hadseregarczvonalán Zabie mellett, Bystr-
zecznél és a Tatár-szoros körletében az oroszok 
többszörös támadásait visszavertük. Hindenburg 
vezértábornagy hadseregarczvonalán a Perepelniki-
Pieniaki szakaszon az ellenség Böhm-Ermolli vezér
ezredes hadserege ellen újra megkezdte támadásait. 
Eltekintve egy keskeny érokrésztől, a melyért még 
folyik a harcz, az oroszok legsúlyosabb áldozatai 
ellenére összes állásainkat megtartottuk. A sarny— 
koveli vasút mentén és Smolarynál az ellenség 
néhány előretolt árkát elvesztette. Rudka-Czere-
viszczénél az oroszok tegnap is a legnagyobb erő
feszítéseket fejtették ki, hogy a Stochod nyugati 
partján tért nyerjenek. Kivétel nélkül visszavertük 
az ellenséget, a mely mindenütt ezerszámra vesz
tette embereit. A nyugati hareztéren a Sommetől 
északra a harezok ismét nagyobb terjedelmet öl
töttek. Thiepval és Poziéres között előrehajló 
német vonal ellen intézett több angol támadás 
visszavertek. Állásuk egy kiszögellő részét elvesz
tették. Poziérestől északkeletre és a Foureaux-erdő 
mellett ellenséges rohamoszlopok összeomlottak. 
Elkeseredett harezok fejlődtek ki Guillemont falu
ért, a melybe az ellenség átmenetileg behato't. 
A Vilmos császárról elnevezett württembergi gya
logezred az összes támadásokat győzelmesen vissza
verte és a falut szilárdan birtokában tartja. A 
francziáknak Maurepas és Clery közt végrehajtott 
többrendbeli részletvállalkozásai sikertelenek vol
tak. A Sommetől délre újonnan harezbavetett 
franczia erők támadtak az estrées—soyecourti sza
kaszon. Elvesztett árkokat a németek ellenlökéssel 
ismét visszaszereznék. Az olasz hareztéren nincs 
újság. A balkáni hareztéren a Malka-Nidze-Pla-
nirán levő összes szerb állásokat a bolgár-német 
csapatok elfoglalták. A támadás tovább halad. Az 
ellentámadással előnyomuló ellenséget Dzemaat-Jeri 

1810-ben. Haltenberger Béla Kassa 
ruhafestés, vegytisztítás, gallértisztitás. 
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Rozsnyay Mátyás 
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Margit- Créme 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető.Mi
vel a Margit-crémet utánozzák és hamisítják, tessék 
eredeti védjegygyei ellátott dobozt elfogadni, mert 
csak ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsírtalan 
vegytiszta készítmény, amely a külföldön nagy 
feltűnést keltett. Á r a 1 k o r o n a . 
Margit-szappan 70 fill. JKargit-pouder 1 >f SO fill, 

; Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
K aphaté minden oyéjvtirbaa, illatszar-1 •rofaa-Jzletoea 
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m er.tén és a Moglena-területen több izben véresen 
visszaverték. A Butkovic és Tahinos-tó között a 
franczia haderőket a Strumán túlra vetették vissza. 
Tovább keletre elfoglalták a Sjeminicza-Planira 
hegygerinczet. 

Augusztus 23. Az crosz harcztéren Moldavától 
nyugatra német csapatok rohammal elfoglalták az 
oroszoknak egy további gyalogsági állását, a mely 
alkalommal 200 oroszt elfogtak és két géppus
kát zsákmányoltak. Zabiénél orosz előtöréseket 
visszavertünk. A Kukul területén állóharcz folyik. 
Tovább északra csekélyebb harczi tevékeny
ség mellett nincsenek nevezetesebb események. 
A Dyugati harcztéren Thiepval és Poziérés között 
az angolok hasztalanul ismételték meg támadá
saikat. Ovillerstől északra az éj folyamán közel-
harczok voltak. A Foureaux-erdőtől keletre, épp 
úgy mint Maurepasnál ellenséges kézigránátvállal
kozások sikertelenek maradtak. A tüzérségek foly
tonosan nagy tevékenységet fejtettek ki. A Somaié
tól délre Estréesnél megtisztítottunk kisebb árok-
részeket, a melyeket a francziák augusztus 21 óta 
még tartottak. Ez alkalommal három tiszt és 
143 főnyi legénység jutott fogolyként kezünkre. 
A Maastól jobbra a Fleury-szakaszon visszautasí
tottunk ellenséges kézigránáttámadásokat. A hegy
vidéken rá»k- nézve kedvező kisebb gyalogsági 
ütközetek voltak. 

HALÁLOZÁSOK. 
Hősi halált haltak : D É K I N I GUSZTÁV, csász. és 

kir. őrnagy, az 51-ik gyalogezredben, a hadiékít-
ményes III . oszt. vaskoronarend lovagja, a német 
birodalmi vaskereszt, hadiékítményes katonai ér
demkereszt, az arany Signum Laudis stb. és leg
felsőbb helyről nyert többszörös elismerés tulaj
donosa, 47 éves korában, az orosz harcztéren kapott 
súlyos sebében, a pozsonyi helyőrségi kórházban. — 
Ifjabb MAGAY SÁNDOR, tényleges honvédhuszár
főhadnagy, a Signum Laudis tulajdonosa, 25 éves 
korában, az orosz harcztéren, Bukovinában, a Carni-
patak mellett. — Domaházi E L E K LAJOS, jogszi
gorló, tartalékos tüzérhadnagy, mind a két Signum 
Laudisz tulajdonosa, Czeremosznó körül, 28 éves 
korában. — Ifjabb ÁDÁM GBZA, a 8. honvédhuszár
ezred hadnagya, a Signum Laudis, a kis ezüst- és 
a bronz vitézségi érem tulajdonosa, Ádám Géza dr. 
kereskedelmi miniszteri osztálytanácsos fia, az orosz 
harcztéren, 24 éves korában. — SZÉKY ZOLTÁN, 
református papnövendék, hadapródjelölt. — KOM
JÁTHY ZOLTÁN, a sárospataki jogakadémia hall

gatója, a 65-ik közös gy.-e. kadetaspiránsa, a Kö-
ropieczszakaszon. — A szabadkai honvédgyalog
ezred két zászlósa esett el. Az egyik BALOGH L A 
JOS, a másik hős zászlós SZÁSZ KÁBOLY, a ki a 
harcztéren kapott gránátlövést. — GÁNCS VIKTOR, 
takarékpénztári hivatalnok, a 17. honvéd-gyalog
ezred önkéntes tizedese, 22 éves korában, az olasz 
harcztéren. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: Gróf 
tolnai FESTETITS E L E K , 88 éves korában, Sopron
ban. — F É H N JÁNOS, 76 éves korában, Ujszente-
sen. — PEHOVICS ÁGOSTON, királyi tanácsos, nyűg. 
pénzügy igazgató-helyettes, 72 éves korában, Buda
pesten. — T Á B Y E L E K ügyvéd, 71 éves korában, 
Nagykárolyban. — Dr. ERNUSZT JÓZSEF, Vasvár
megye egykori főispánja, az Ébredés szabadkőmű
ves páholy alapítója, főmestere és a Magyarországi 
Szimbolikus Nagypáholy tiszteletbeli nagymestere, 
a vasmegyei Óladon. — Dr. EMMER GÉZA KÁROLY, 
törvényszéki biró, Budapesten. — Szászvárosi E P E R -
JESSY ALBERT, volt császári és királyi rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszter, Berlinben. — 
GERENDY P Á L , 54 éves korában, Budapesten. — • 
Dr. CZIRER E L E K , Pécs város tiszti főorvosa, 67 éves 
korában, Pécsett. — Ifjú LÖWINGER MÓR, a szé
kesfehérvári kereskedelmi csarnok elnöke, 57 éves 
korában. — JÁGER BERTALAN, Ung vármegye tör
vényhatóságának és Ungvár város képviselőtestü
letének tagja, 58 éves korában, Urgvárott. — 
MÜLLER JÁNOS, kir. tar ácsos, a III. oszt. vas
koronarend tulajdonosa, a Ferencz József-rend lovag
keresztese, nyűg. máv. főfelügyelő, 68 éves korá
ban, Budapesten. 

özv . B Á N H I D Y ANDORNÉ, szül. boconádi Szabó 
Mária, 80 éves korában, Kiskunfélegyházán. — 
özv . MADARASI VILMOSNÉ, szül. Meisels Mariska, 
65 éves korában, Budapesten. — KUMMER KÁ-
ROLYNÉ, szül. Emmerling Lujza, Budapesten. — 
LEVOLDA THEODORNÉ, szül. Csabai Kiiment Zsófia, 
Budapesten. — W E S S E L Y BTJDOXFNÉ, szül. Bubin-
stein Benée, Budapesten. 

Szerkesztői üzenetek.. 
Szent István napján. Nincs lélekzete az ódái hanghoz ; 

minduntalan elfullad és zavarba jőve dadogni kezd. 
Az ember. Sötét pesszimizmusa, a mely miatt félti, 

nem volna baj, de hogy a verse inkább próza és a gon
dolatai elcsépelt frázisok, az már inkább az. 

Csaták tüzében. Mint a mai harczi költészet legnagyobb 
részén, nagyon meglátszik, hogy itthon készült, a békés 
Íróasztalnál s a ki irta, egyáltalán nem élte át a harcz 
érzéseit. Az i lyen költészet pedig belső hanyagságból szü
letett és nem ér semmit. 

SAKKJÁTÉK. 
3019. számú feladvány Sohleohter Károlytól, Be'os. 

BOTÉT. 

8 

I 
vnioos. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

3015. számú feladvány megfejtése Feigl Miksától. 

Világos. Sötét. 
1. V í 4 - f 3 c4—c3 
2. F e 3 - b 6 ! stb. 
1 B g 7 - d 7 
2. Be4—e81 stb. 

Világos, a. Sötét. 
1 Bg7—o7 
2. Be4—e8+ stb. 
1. .„ t. sz. 
2. Be4xe7 f stb. 

Helyesen fejtettek meg; A t Budapesti Sakk-lön (Bu-
dapeit). — Hoflbauer Antal (Ltpétiár). — Kintzig Bo
bért (Faktrt). — Síékely .fenő (Oyör). — Bácsi Péter 
(Budapest). 

A «\'asarnapi Ljcég* 60-ik számában megjeleni 
képtalány megfejtése : Nem jó alárendeltnek fény
leni. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál 
Szerktsztoeigt inda: Budapest. IV. Vármegye-utoza 11. 

Lapkiadó tulajdonol Franklin-Társulat 17., Egyetem-ntoia 4. 

LIKRA UIZ 
szeplő ellen 
a legbiztosabban ható szer. 
Ára 2 korona. 9 

Kapható: 
Török József 
gyógyszertára, 
Budapest, VI., 
Király-utca 12. 
sz. és Csillag
gyógyszertár, 
Nagyvárad. 

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

„NIMRÓD" 
KÉPES VADftSZUJSAG-ot 

Ál landó mel l ék le te : 

„R vadászeb" 
czimü egyedül i magyar nyelvű e b -
tenyésztés i szaklap. — M i n d k é t l a p ; 
gyönyörűen illusztrálva. 

Előfizetési ár mindkét lapra: e g é s z ! 
évre 1 4 kor., félévre 7 kor., n e g y e d - * 
évre 3 . 5 0 kor., e g y e s szám ára 5 0 fillér, t 

Tessék mutatványszámot kérni. 
S z e r k e s z t ő s é g é s kiadóhivatal: B u d a 
pest , I V . ker. , E g y e t e m - u t c z a 4 . sz . 
(Franklin-Társulat . ) 

+ Az elhízás - | -
kitOnöen berált ellenszere ai arany
érmekkel és oklevelekkel kitünte
tett Dakodin. Ninca tnlerói tért, 
nincs kiálló csipö többé, hanem 
caai kaiéra ategana alak éa kecses 
termet. Nem orvosaág ez, nem tit
kos ezer, csupán a tulerös, de egész
séges egyénnek biztos eszköze a nor
mális testalkat elnyerésére. Diétára 
nlnes ssukség. sem a szokott élet
rend rnsgráltoztatássra. A hatás 
megep ">. Egy csomag, amely egy hó
napra elég, 7'30 K, két csomag 14 E. 
Kapható a pénz elólegea beküldése 
ngy utánvét mellett. Gyártelep: 
Hivaryon 4. Co. Newyork. Egyedüli 
szétküldés! hely: Gross Antal !d-
Ylteli háza, Budapest, VIII. ker., 

Jdzaef-körut 23'n. íz. 

SIJlllSIKIirSIIHIÜi'i 

Í3? 
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®Olvassa a® 
hirdetéseket! 
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A Magyar Könyvtár 
kaszetta kiadása. 

Ambrus, Heltai, Kaffka, Kóbor, Krúdy, Lakatos, 
Molnár, Sebők, Színi, Szöllősi 

elbeszélését M{\ 
tartalmazza A\J kötetben, 64 

külön-külön kötésben, színes borítékkal. 

A tíz kötet egy kaszettában ára 6 K. 

MAGYAR KÖNYVTAR 
A F R O N T R A ! 

Tíz füzet, tartalmaz 64 kitűnő elbeszélést. 

Ara tábori csomagolással együtt 3 K. 

Kaphatók minden könyvkereskedésben. 

1 
1 1 
1 1 I 
I 
1 
I 
i 
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ÚJ KÖNYV! 
Magyar katonatisztek hőstetteit 

örökíti meg 

A Hl HŐSEINK 
Tisztjeink hőstettei 
a világháborúban 

W0IN0VICH EMIL KfcwmBkMtek: 
o . és kir. gyalogsági tábornok REICH ÁRPÁD 

vezetése alatt szerkesztette m . &. honTédhmiár-alezredei 
VELTZÉ ALAJOS BENEDEK ELEK *. 

es. és kir. alezredes, a cs. és kit. oCUcncu u i o r n • 
badilevéltár osztályfőnöke. BENEDtK MARCELL 

Képmellékletekkel 

Ára kötve 6 korona 
A Franklin-Társulat kiadása 

T 

Figyelmeztetem, 
hogy még egyelőre a CüOda-
r o z t r o m b i t a 7 K. Varázs
fuvola 5 K. T á b o r i s z á j 
h a r m o n i k a 5 E Okai ina 
iskolával 4 E. Hang-leme
z e k 4 kor. Az összes hang

szerek árai emelkednek. 

WAGNER 
„Hangszer-Király" Budapest, 
József-körűt 15. sz. Árjegyzék 

" $ ágner" névre ügyelni! 

Most megjelent 
érdekes újdonság: 

A súrjn kérdés 
Emberföldrajzi és 
politikai tanulmány 

Irta: S E B Ő K I M R E dr. 

Ára 1 korona 50 fillér 

Megrendelhető: 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F . és Faj) részvénytársaságnál 

Budapest, VI., Andrássy-út 21. 
é s minden könyvárusnál 

jyaVftftfrftfrflwsggrfoffMri^^^ 

BÜÜliÜl, 

I 
1 

Kultúra és Tudomány 
minden kötete a modern gondolkodás kiváló terméke. 

1. S z é c h e n y i e s z m e v i l á g a . I. Gaal 
Jtui, Beöthy Zsolt, Probás\ka Otto
kár, Kenasey Béla, gróf Vay Gáborni, 
gróf Andrássy Gyula tanulmányai. 
Kötve K 1.60 

S. A szikratávíró. A. Slaby tanárnak a 
német császár előtt tartott felolvasásai 
után átdolgozta Kreu\er Gi\a mérnök. 
Kötve K 1.20 

3-4. A t e r m é s z e t t u d o m á n y fej lődé
s é n e k tör téne te . Két kötet. Irta 
WÜhelm Bölscbe, ford. Schöbflin Aladár. 
Kötve . K 2.40 

5. Kant -Brev iar ium. Kant világné
zete és életfelfogása. A művelt ember 
számira, Kant irataiból összeállította 
dr. Gross Félix, ford. dr. Polgár Gyula. 
Kötve K 1.60 

6. A z e m b e r i s é g jövőjfe Irta Heinruh 
Lhotiky, fordította Schfpflin Aladár 
Kötve K 1.20 

7. A vagyon t u d o m á n y a . Irta /. A. 
Hobson, fordította dr. Sidó Zoltán. 
Kötve K 2 .— 

8. A sxocz io lóg i* vázlata. 
Irta G. Palante, törd. dr. \hkts Lajos. 
Kötve K 1.60 

9. A t ö m e g e k lé lektana . Irta Le Bon, 
ford. Holla Antal. Kötve K 2.— 

ro. Rodin b e s z é l g e t é s e i a m ű v é 
sze trő l . Összegyűjtötte Paul Gsell, 
lord. Farkas Zoltán. Kötve K 1.20 

11. H e n r i B e r g s o n filozófiája. Irta 
René Gillouin, ford. Farkas Zoltán. 
Kötve K 1.20 

12. S z é c h e n y i e s z m e v i l á g a . II. kötet. 
Apáthy István, Imre Sándor, Paultr 
Ákos, Zsüinsxky Mihály, Márki Sándor, 
Gaal Jenő tanulmányai. Kötve K 1.60 

13. A franczia i roda lom f ő i r á n y á t 
Irta G. L. Strachey, angolból ford. 
Schőpflin Aladár. Kötve K 1.60 

14. A v i l á g e g y e t e m é l e t e . Irta Svante 
Arrhenius, fordította Polgár Gyula. 
Kötve K 2.— 

15. A z e m b e r h e l y e a t e r m é s z e t b e n . 
Irta Lenhossék Mihály dr. Kötve K 1.60 

16. A z é l e t é r t e l m e é s ér téke . Irta 
Rudolf von Eucken, ford. Schöpfltn 
Aladár. Kötve K a.— 

17. A gondo la t szabadság tör téne te . 
Irta J. B. Bury, ford. Balog Gábor. 
Kötve K 2 . — 

Megrendelhetők: 

LAMPEL R. könyvkereskedése (WODIANER F. és FIAI) R.-T.-nál 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és minden könyvkereskedésben. 

M 
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Érdekes újdonság! 

A mai ma$ynT művészet 
KépzMvbzeH nntholóíln 

Szerkeszti: Előszóval ellátta: 

G Y Ö N G Y Ö S Y N Á N D O R P Á K A I G Y U L A 

Cikkeit írtak : 

GR. ANDRÁSSY GYULA MAGYAR ELEK, 
BÁLINT LAJOS. MALONYAY DEZSŐ. 
GYÖNGYÖSY NÁNDOR, RÓZSA MIKLÓS, 
LYKA KÁROLY, SZABLYA JÁNOS. 

A kötetet több mint 150 szép kép díszíti. 
Ára 6 korona. 

Megrendelhető: 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál 

Budapest, VI . , Andrássy-út 2 1 
és minden könyvárusnál. 

Érdekes újdonság 1 

íegyezleíetíen 
ország 
I r ta ; Dödy 

Ára 2 korona 

Megrendelhető: 

LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F.és Fiai) részvénytársaságnál 
Budapest VI., Andrássy-út 21. 

éa minden könyvárusnál 
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A magyar katona 
aranykönyve 

WOINOVICH EMIL 
K. la kir. iralocaáii tábornok 
mattn alatt nerkentett* 

VELTZÉ ALAJOS 
a. ét kir. alezredw, » w. éi kir. 

hadjlniltár otítálrlőooke. 

KSiremflkődtek I 
REICH ÁRPÁD 

m. kir. taoDvédhaszár-alwredet 
él 

SEBŐK ZSIGMOND. 

Képmel lékletekkel 

Ára kötve 6 korona 

A Franklin-Társulat kiadása 

Kapható minden könyvkereskedésben 

FÜZESSÉHY PENZIÓ. S S S n , 
Budapest, VIII., Baross-utca 5 3 . otthona. 

KKMMMMMMMM^I 

Most jelent meg 
Kerpely Béla könyve: 

„Nimródok o fronton" 
Mulatságos vadászese-
tek a nagy háborúból. 

Vadász miliőben tartott haditudósitások, melyek 
a vadászt és nem vadászt egyaránt érdeklik. 

A diszes kiállítású kötet 
= ára 2 korona = 
(bérmentes küldéssel 2 K 4 0 f). 
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii 

Megrendelhető: a „ N I M R Ó D " 
képes vadászújság kiadóhivata
lában, Bpest, IV., Egyetem-u. 4. 
(Franklin-Társulat) a pénz be
küldése vagy utánvét mellett. 

Fronton levő hozzátartozójának nem 
küldhet ennél kedvesebb olvasmányt! 

;as^!í 

Magyar Könyvtár 
Szerkeszti RADÓ ANTAL 

Júliusi sorozat: 
IBSEN: 

ROSMERSHOLM. 
Szinmű 4 felvonásban. Fordította Ambrus Zoltán. 

(820-822.) Á r a 9 0 f i l lér. 

RUDOLF H E R Z O G : 

AZ ÓRIÁS. Fordította Benedek Marcell. 

(823.) Á r a 3 0 f i l lér. 

RIEDL FRIGYES: 

Shakespeare és a magyar irodalom. 
(824.) Á r a 3 0 fi l lér. 

Megrendelhetők: 

Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) R.-T. 
Budapest, VI., Andrássy-ut 21. és minden könyvkereskedésben. 

Rendeléseknél 
szíveskedjék 
lapunkra hiYat-
::: kőzni.::: 

Olvassa a 
hirdetéseket 

AZ RÉRO 
A repüléssel és léghajózással foglalkozó egyediili magyar hivatalos folyóirat, 

Minden számában érdekes és 
eredeti fényképfelvételeket kö
zöl. A léghajózás eseményeiről, 
fejlődéséről és czéljairól kitűnő 
és könnyen érthető népszerű 
czikkeket tartalmaz. 4 

Különösen figyelemre méltók 
a léghajózás és repülés hadi 
alkalmazásáról irott közlemé
nyei, valamint az ifjúság szá
mára külön fenntartott kisrepülő
gép (modell) rovata. * 

• 
• 

Mutatványszámokat a kiadóhivatal szívesen küld 
Budapest, I. ker., Retek-utcza 46. sz. 

Hirdetmény. Ezennel közhírré tétetik, hogy a Magyar Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték (XXXVI. sorsjáték) 6. osztályának 
húzásai f. évi szeptember hó 6-tól október bó 3-ig tartatnak meg, még pedig a következő napokon : 
szeptember: 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, október : 3-án. 

A húzások a négy első napon •/• 9 órakor, a többi napokon 9 órakor kezdődnek és a magyar királyi ellenőrző hatóság és királyi közjegyző 
jelenlétében nyilvánosan történnek a M. Kir. Szab. Osztálysorsjáték huzási termében. A sorsjegyeknek a 6. osztályra való megújítása a játékterv szerint 
minden igény különbeni elvesztésének terhe alatt, 1916. évi augusztus hó 30- ig eszközlendő. 

Budapest, 1916. évi angosztus hó 20-n. Magyar Királyi Szabadalmazott Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
• Tolnay. Hanay. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utota 4 

s ̂ XRNAP 
36. SZ. 1916. (63. ÉVFOLYAM.) 

SZERKESZTŐ 

H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, SZEPTEMBER 3. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utoza U. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f Egészévre _ * iűj i i 1 Felévre _ _ feltételek: \ Ne(rvedévre _ 
30 korona. A • Világknóniká>-\ai 
10 korona, negyedévenként 1 koronával 

S korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg

határozott viteldíj is csatolandó. 

E G Y H A D T E S T V E Z É R K A R A . — Balogh Rudolf, a harcztérre kiküldött munkatársunk fölvételei. 


