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Minden számában érdekes és
eredeti fényképfelvételéket kö
zöl. A léghajózás eseményeiről,
fejlődéséről és czéljairói kitűnő
és könnyen érthető népszerű
czikkeket tartalmaz.
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közművelődés, a társadalmi mozgalmak, a közegészségügy és a há
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fejezésül: szempontok a háborús kérdések iskolai feldolgozására.

A repüléssel és léghajózással foglalkozó egyedüli magyar hivatalos folyóirat,
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AZ AMAZONKIRÁLYNŐ.
REGÉNY. Phorbas felordít.
— Gazember!
Rémült kiáltás a gályáról, a hajónép csak
annyit lát, hogy az alvezér félkézzel kapja fel
övénél Mopsust s a púpos gyűrt rongyként repül
már az evezőpadok felett ki a tengerbe. Zaj,
mozgalom, rohanás, Melanippe is sikoltva ront
elő a sátorból. A hogy a tajtékba tűnő púpot
meglátja, könyörgőn kiált:
— Oh a szerencsétlen . . . Mentsd meg, ne
legyen boldogtalanja ennek a mi első boldog
perczünknek!
Phorbas kaczag és szótfogad, hatalmas ug
rás fejjel az evezőpadok f e l e t t . . . «vigyázz!
állj! fordulj! éllel szélnek a vitorlát!...» Úszik
már1 a mentő, hozza ki a megbüntetett pimaszt.
A csuromvizes bolond a herczegnő elé borul s
úgy hálálkodik ; az alvezért is ép dörzsölve
csutakolják, mikor Theseus kipillant sátorából.
Átalkiált i\
— Mi történt?
— Semmi, dörög Phorbas s ott sátra előtt az
egész hajónép láttára ölelve vonja magához
Melanippét, — s e m m i . . . csak ép szemtelen
mert lenni — a feleségemmel szemben!
Hajóról hajóra hoszszan zúg az üdvözlő szó ;
Antiope is kipillant az aranyos ponyva résén ;
Melanippe boldogan fut át hozzá. Besurran,
megölelik egymást.
— Ej, ej, te hát már is feleség vagy?
— És te Antiope?
Antiope mosolyogva egyenesedik ki.
— Én Athénben is a királynéd maradok . . .
Nem folytathatja, a sátorajtó nyílásán át a
Theseus bronzszínű nehéz karja nyúl be s deré
kon kapva gyöngéden kivonja őt a magasra
ácsolt hajófal kicsi fedélzetére. Ott állnak az
egész hajóraj előtt ölelkezve ; Athén királya s
csillogó csillagos nadrágjában, az amazonkirálynŐ. A hajónép némán, szinte döbbenve
bámul; nem értik . . . Theseus ekkor elereszti
Antiopét, ünnepélyesen emeli fel a karjait s
két keze kettős araszát mintegy diadémként
illeszti oda az amazon feje köré. Valóságos
koronázás ez . . . A nép most már érti és csak
annál jobban döbben, de csak egy múló perezre,
addig, a míg Antiopéról Theseusra, az ő bol
dog arczára nem tévednek a pillantások. E bol
dog arcz parancsol, ennek már szót fogadnak.
És lassan száll fel s hajóról hajóra zúg az athéni
királynét éltető evohé.
XV.
HIPPOLYTA.

Múlnak a Maha Mai tavaszi é j j e i . . . az
adonisi hetek nagy lassan hellén hónapokká
nyúlnak; az olajvirágos Munychionból fügét
érlelő Thargelion lesz, ez meg már hovatovább
narancsot aranyozó Skirophorionná melegszik s
az athéni hajóraj még mindig a Nagy Fekete
Víz partjait sarczolja nyugat felé. Theseus
soká várt Sinopénél az üldöző ellenségre, de
az amazonok nem jelentkeztek; utóbb kémei
tói értesült, hogy a Dias-sfkon benső háború
dúl Lykastos és Chadesia közt, vagyis a zöldek
és kékek, Orythia és Molpadia vírlak az Első
Királynő koronájáért . . . Tovább vonult g
azontúl minden lépten-nyomon kikötött a
paphlagónok, phrygek, henétek, kaukonok és
maryandinok földjén: rabolt, hódított, gyar
matosított s minden új telepen egy-egy hajónyi
hellént hagyott hátra magnak. S az eddigi
Barátságtalan tengert így lassankint Barát
ságosnak kezdték nevezni az athéniek.
Ostromok, rohamok, zsákmányszerző vitézi
v i a d a l o k . . . szép ez, ám a két amazon már
csak heverve, hajóról nézi mind e mozgalmakat.
Többnyire ott pihennek az aranysátorból ki
vont medvebőrön, a <soseölő» Melanippe persze
lustálkodó elemében van, de Antiope is boldog
s észre se veszi, mily édesen zsibbad bele az
urát váró asszony tétlen álmodozásába. Tart a
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mámor s az amazonkirálynő már csudálkozni fehérlik a mennyek gyöngyházas azúr mélyé
se tud azon, hogy ő, az egykori harczkedvelő, ben. Antiope a régi amazonszokáshoz képest
diadalszomjas vezér, mily közönyösen nézi a a hold megpillantásakor önkénytelenül a hom
mások csatározását. Csak nagy ritkán kap lokához, ajkához, szívéhez emeli a három
észbe, Melanippe ilyenkor kaczagva vigasz ujját s gépiesen kezdi mondani a hold-üdvözlégyet. Közben azért rajta a szeme Melanippén:
talja :
— És t e . . . te nem mondod a hold-üdvözlé— Közönyös?nem vagy te közönyös, Antiope.
A világért se! nem veszed észre, mily kínzó gyet? Mi lelt? Elfordulsz?
A herczegnő valóban rezzenve fordul e l :
aggódással lesed, hogy csapatai élén vitézkedő
— Nekem nem szabad többet Reá néznem —
Theseusodnak nem esik-e baja a csatában?
— Miért? Megtagadtad? Kellett?
— Igaz, ez igaz, töpreng Antiope, — őt fel
— I g e n . . . Phorbas akarta. Már felesketett
i e m ;a csatából már csak ez érdekel... Szörnyű
ség, mivé lettem, mily gyávává! De ő a hibás. az Apolló hűségére.
— Szégyen! Ily hamar elhagytad az Anyák
Emlékezhetel, mikor először kikötöttünk, én
mindenáron vele akartam menni Sinope ostro Népét s átpártoltál az Apák Népéhez? Áruló!
— Eh, én legalább nem maradok félúton
mára, már vértbe is öltöztem, természetesnek
állva. Igen, én már odaát vagyok. A Nap
találtam ezt —
— Emlékszem": ő átölelt s a szemedbe neve Leánya vagyok. C s i t t . . .
Az ég másik oldalán már a nap búcsúzik,
tett. És . . .
— . . . és azt mondta : «ugyan már mi jut az Melanippe tüntetően feléje térdel s mint a
eszedbe? bízd csak ránk azt a durva verekedést, hajómélyebeli hopliták, ő is tárt karokkal,
nem neked való az. A mi asszonyaink nem szok motyogva kezd rá az esti Apolló-fohászra,
tak csatába menni, mi verekszünk helyettük». Antiope döbbenve nézi:
— Hogy tudod m á r ! . . . És mondd, te
Melanippe mosolyogva von vállat:
hiszesz ebben, hiszesz a Napban, Melanippe?
— Egészen igaza van . . .
A herczegnő nem szakítja félbe szertartásos
Antiopénak azonban köny szökik a szemébe:
— Én . . . én felnéztem a karjai közül: «hát mozdulatait, csak úgy lopva pillant hátra:
— Hiszek Phorbasomban . . .
én most már többé sohse harczoljak»? «Nem
bizony, ugyan minek harczolnál?» — «De
hát mi lesz akkor a hivatásom ezentúl ?» ö hosz
Tovább! Dagadnak a vitorlák s felettük
szan, édesen csókolt meg: « e z . . . ez lesz a mint élő nagy hópihék, vijjogó sirályok libben
hivatásod . . . hogy szeress, engem szeress . . . » nek, fehérlenek. A pihent legénység nyilazáA királynő hirtelen dühvel ugrik fel s a régi sukkal mulat; persze csak czéloznak, próbál
koznak, de nem igen találnak. A tisztek, az
vadsággal tör k i :
— Oh pökhendi férfibarom, ezt mondta, így ezüst sisakgombos taxiarchok, hipparchok és
mert sérteni, a maga férfibaromi gyönyör phylarchok, egyideig szórakozottan nézik, majd
eszközévé mert alázni s én bárgyú, gyáva hold utóbb ők s a hadnagyjai, az arany díszes, bi bor
leánya, nem löktem mellbe, nem rúgtam el köpenyes strategos-ok is nekimelegszenek, maga
a polemarch, Phorbas alvezér áll ki a ver
magamtól a gazt.
A herczegnő melléje ugrik s pulia kis tenyerét senyre s mikor ő is hibáz, végre Theseus király
vesz íjjat a kezébe. Minden szem az ő nyilainak
tartja a szája elé.
— Nem bizony. Nem lökted mellbe. Nem a hegyén van ; pattan a húr, de ime ő se talál ;
újra próbál, megint kudarcz! így megy ez
rúgtad el. Egészen mást t e t t é l . . .
párszor... szégyen, boszúság, Hekate harag
Antiope lehajtja a fejét.
jára, tán babonázvák ez ostoba, barbár mada
— Igen, visszaadtam a csókját.
rak? Poseidon fia szörnyen restelli, főként .
— No látod?
— Nyomorult vagyok... De mikor oly szé Antiopéja előtt s eldobja az íjjat. A királynő
pen nézett rám. És folytatta : «aztán még az mosolyog s felveszi. Az egész hajóraj szeme
lesz a hivatásod, hogy mi férfiak csata után láttára kiáll az aranysátor előtti kis királyi
lihegve te elődbe tegyük le a zsákmányt s te fedélzetre. Szól vidáman kötekedve :
osztogatva jutalmazz, emelj, lelkesíts, ha kell,
— Sose bosszankodjál, majd megbüntetem
békíts, vigasztalj és ápolj bennünket*.
én ezeket az engedetlen, ostoba madarakat.
Melanippe mosolyog:
Melyik is volt? az a pettyes fejű? ez a hó— Hát nem szép ez? Nem szebb, mint az far kú? vagy ama szürkeszárnyú ott? Szólj,
egész eddigi életünk? És mennyivel kényelme mutasd, jelöld ki őket egymásután...
sebb!
Ott áll s most, hogy annyi idő multán újból
— SZÍ nncsétli n. g a mi asszonyuralmunk?! fegyver van a kezében, mintegy álomból riad
— így biztosabb! Sőt egyedül csak így biz régi énje : Antiope magára talál s amazonná
tos . . .
lesz ismét. A hogy csípőben fordulva íjjászi
A herczegnő közelebb kiiszik és súgva fok mozdulattal kissé hátradűl, fiús termetén tet
tatja :
szetősen feszül, domborul a holdacskás arany
— Hát azt hiszed, én fegyver nélkül már is zeke s lenge, finom lábszárain az izmokkal
nem uralkodom ügyefogyott derék nagy Phorba- együtt játszanak a testhezálló szűk nadrág
som felett ? Kezes bárány, hogy várja napi csillagai. Arcza ragyog a ráváró diadaltól;
jutalmát, esti csókomat! És ez tiszta csók.
hamvas haját szőke sörényként bomlasztja
Halk szó:
világgá a keleti Eurós szél. Szép és királynő
— Még mindig? még mindig nem vagy az övé? ismét; érzi ő ezt s azt is, hogy a vezér-kymba
— Nem bizony. Én még mindig 'őrzöm a körül haladó többi hajókról hoplita hellén
fegyvereimet! Majd Athénben. Ott lesz az százak mohó férfiszemmel gyönyörködnek benne,
esküvőnk.
ügy nézik, mintha most látnák először... ő
Antiope elgondolkodik:
erősödik a pillantásuktól, de a hogy íjjal a
— Én már feladtam a magáin fegyvereit
kezében e sok férfira tekint, czélzó ujja egyszerre
— Sebaj, töpreng Melanippe, — attól függj
megremeg, szinte kísértetbe jön. Furcsa érzés :
hogy adtad fel? Lásd, én azt hiszem, okos, erős
ennyi férfit ő eddig csak mint ellenséget csatá
nő a feladással voltakép nem veszíthet, ellen
ban szokott volt l á t n i . . . annyi harezon mily
kezőleg csak új fegyvereket nverhet. Még vad gyönyörrel rontott nekik a Sangarioson,
hatalmasabbakat! Rajtad áll. Küzdj, harezolj, Ephesusban, a phryg mezőkön s a Taurus
vívjad : te már beune vagy a boldogság nagy szorosaiban! beh kár, hogy most nem őket
csatájában...
nyilazhatja! Ostoba m a d a r a k . . . Hirtelen szi
— Vájjon megnyerem-e? sóhajt a királynő, — laj kaczaj hagyja el ajkait, de aztán erőt vesz
nagy Maha Mai segíts!
magán: «rajta, e madarakon lássák, hogy tud
nám eltalálni őket!. ..» S elpattantja a húrt, —
Mintegy segélyt keresően néz fel a késő
taps! utána újabb paítantás s még nagyobb
délutáni égre. A sáppadt holdszarv már ott fenn

taps; így m e g y e z tovább négyszer, hétszer,
kilen'czszer, tizenkétszer; az ámulat éljene
el nem pihenhet, a végén a tetszés már viharrá
erősödik. Tizenkét sirályt nyilaz le Antiope s
hozzá még oly fortélyosan találja el őket, hogy
a hanyatló madarak mind ide a fedélzetre, ép
Theseusa lábához hulljanak. Athén királya
a z amazon mellé dől; szeme izzó, szava forró:
— Legyőztél! és lásd, nem boszant, nem hara
gít, csak annál büszkébbé tesz, annyira egyek
vagyunk, hogy a magam sikerét már a tiednek
vélem s a tiédet a magaménak érzem. Bámul
lak, oh köszönet, nem csaltál meg, Aphrodité,
midőn a legszebb nőt Ígérted nekem! Szép
vagy, a te csókod a nektár az istenek kelyhé
ben . . . így láttalak akkor az ephesusi csatában.
Feje az ölében, — Antiope a Theseus hajába
mélyeszti ujjait. Felsóhajt:
— így fogsz-e látni mindig?
— Mindig!
Theseus hirtelen a magas azúrba néz:
— Ugy-e Aphrodité?
' S szinte az istenséggel kezd vitázni.
— Hisz ezért parancsoltál rám, hogy el
hagyjam A r i a d n é t ? . . . ugy-e?
Antiope valami különös, neki új büszke
séggel hallja ezt. Szeme csillan :
— Sokat szenvedett a Minős leánya ?J\Iondd
már, beszéld el, hogy volt, szép volt?
Theseus azonban továbbra is a magosba
tekint:
— . . . én szótfogadtam s elhagytam Ariad
nét. De most már Antiopéval maradhatok,
ugy-e? Mert én vele akarok maradni. Enyém ő,
fogom, nem eresztem, nagy istenek, akarato
tok vak eszközeként eleget rángattatok eddig,
de most már elég legyen, ne akarjatok ezután
mást, ugy-e nem veszitek el tőlem Antiopét?
— Mit mondanak? — szorong a királynő.
Theseus lehunyt szemmel áradoz :
— Boldogok leszünk. Együtt fogunk ural
kodni . . .
Az amazon büszke örömmel veti fel a fejét :
— Ezt vártam tőled. Nem szokatlan nekem
az uralkodás. Volt nekem már országom.
— Lesz most új az én oldalamon!
És versengve, kedvtelve színezik ki a jövőt :
hogy-mint fogják megosztani kettejük közt az
országlás gondjait, örömeit! Theseus lelkesen
tervel, egyszerre Antiopéra néz:
— Mi lelt?
— Semmi. Ariadnéra gondolok. Beszélj róla.
— H a g y j a d . . . Miért jut most eszedbe?
— Magam sem tudom. De szinte üldöz a
suhanó képe. Mintha mondani akarna valamit.
Szegény... kezdem nagyon sajnálni. Sokat
szenvedhetett. . .
Antiope boldog. De csak ha Theseussal van.
Ha az ő közvetlen jelenlétének a fénye kápráz
tatja. Tőle távol, mikor kedvese a parton jár,
mikor harezol, hódít vagy városokat alapít,
egyszerre a kétségbeesés sötétjébe roskad a
királynő. Nappala sivár: a lélek sivatagja,
éjjele: üldöző rémek forgataga. Melanippe, ki
ilyenkor, a király távollétében, nála hál az
aranysátor alatt, nem egyszer szörnyű látományokra riad. Alig tudja úrnőjét csitítani.
Antiope iszonyodva tápászkodik a medvebőr
nyoszolyáról.
— Ereszsz. . . Odanézz, hát nem látod? a
föld rázkódik a hátunk mögött, mozdulnak
Themiskyra bástyái, lábrakei mind a hetvenhét
tornya, ime kilépnek a falból, hogy biczegnek!
hogy inognak! de látod-e? már is futnak, nyi
lazva utánam rohannak, jaj, rögtön utóiérnek,
a Szent Hegység szintén induló ormai versenyez
nek vélük; ezek is rám fenekednek, körül
vesznek, mindjárt eltemetnek! Iszonyú, a Hold
templom hét emelete is reám dől; segíts,
tartsd fel, nézd, a falak zománczárói hogy
szaladnak le a tüzet lehelő sirush-sárkányok,
latod-e, mint csapkodnak a fullánkfarkukkal?
szökellő kék egyszarvúak, griffek és pettyes
sphynxek, mind engem üldöznek; jaj, nem
bírom, már rám kaptak, marnak, fojtanak,
harapnak s hegy, torony, ziggurath a ször
nyekkel együtt mind egyet ordít: áruló! áruló!
De h a l l g a . . . még hangosabb a Molpadia
átokszava és hiába fogom be a fülemet, hallom,
hallom! és neki van igaza
- Nagy Apolló, adj nyugtot neki, esdekel
Melanippe. Antiope továbbra is izzó szemmel
mered a sötétbe:
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— Molpadia!.. . látom, otí áll a romokon,
fején az én koronám, igaza van! jobban meg
illeti . . . de mi az, mit integet úgy hátra a
szent Aretias sziget felé? Jaj, a királyi sír hegyek
mozdulnak, a lovukon eltemetett amazon
királynők ugratnak elő alóluk, jönnek ők is,
vázparipáikon rám robognak. Myrinák, Sinopék, Euripylék... anyám, Marpesia! szája tűz,
lobbanó láng ajakán az á t o k . . . És Molpadia
csak tovább vijjog, hallod-e, mit mond? Szava
a Dibarrah kaczaja, én rám, én utánam m u t a t :
«hiába futsz, csak tested az, a-mi ostoba szíved
del úgy szalad a Nap után, a lelked, az örökre
itt a Holdnál marad, az itt él tovább, azt itt
tartjuk, h a h a h a . . . nem eresztjük! Csak fuss,
mentől messzebbre tépődik tested a lelkedtől,
a szakadás csak annál jobban fog fájni. És csak
fájjon is, csak "szenvedj!...» És én szenvedek.
Melanippe sírva csitítja; Antiope magához
iér. Sápadtan né/ körül:
— Szörnyűk az álmaim. Tán e mozgásnélküli,
lusta hajóélet t e s z i . . . Nem bírom! Nincs
lovam. S én meghalok ló nélkül...
— Oh, csakhogy elhagytak rémeid!
A királynő a fejét csóválja :
— Nem hagytak el. Azért most is hallom a
Molpadia szavát. És gondolkodom . . . Hová
rohanok, mit akarok? Tudom: Theseust aka
rom. De csak őt magát. A többi, a hellének?
a régi ellenségek s én közéjük megyek. Lelkem
látja mindezt, mert lelkem amazon s ott maradt
Themiskyrában. E kettősség, ez a szörnyű;
Maha Mai, vagy te Theseusom Apollója, könyö
rüljetek rajtam : vagy testem, szívem ragadja
lelkemet is Athén s a Nap felé, vagy lelkem
hívja, parancsolja vissza lázadó testemet, szíve
met a Holdhoz Themiskyrába . . . Hiú vergő
dés ! Én csak megyek behunyt szemmel Theseus
után. Vele az élet, nélküle a h a l á l . . .
Antiope a puha hermelinpárnába temeti az
arczát. Nem hallja a mozgalmat, nem látja, a
sátor libbenő ponyvaajtaján ki lép be. A her
czegnő költi, végre felpillant, a szemeit dör
zsöli s szava öröm:
— Fény, káprázat, mily világos van egy
szerre! Itt a reggel —
— Még nincs, súgja az ölelő Theseus, — alig
éjfél. . . Csak én jöttem meg!

csak a szeme él, de az aztán mozgalmasan és
hatalmasan, szinte félretolja tekintetével fivé
reit. Mikor kettesben maradnak, a szem még
izzóbbra, a száj még reszketőbbre válik:
— Köszönöm, felség. Oh hát megérezted
mégis a szemem esdeklését!
— Meg, bólint a királynő jóakarattal, — látod,
le is jöttem mindjárt. Hadd lássalak csak.
Sebesült vagy?
— Igen...
Antiope gyakorlott kézzel vizsgálja, tapo
gatja :
— Nem értem. Én sehol se látok rajtad
sebet —
— Nem is o t t . . .
— Hát hol?
— Benn . . .
— Itt?
A királynő a fekvő szíve tájára teszi a kezét.
A fiú lihegve süti le pilláit. Hangja elcsuklik :
— Igen. Ott a seb. És . . . és . . . bocsáss meg,
királyném, de t e . . . te ejtetted'.
— Én?!
Esdeklő, égő szemek :
— Igen, te. Ne haragudj. Ez a nyavalyám.
Szeretlek! Meghalok utánad . . .
Antiope ámultán kapná vissza a kezét, de
Soloon megragadja:
— Ne, ne vedd el. Könyörülj. Légy jó hoz
zám. Csak egy kicsit. Tedd ide a homlokomra
a tenyeredet...
- így?
— Oly jó! már is éledek. Látod-e? gyógyu
lok. Könyörgök, simogass kissé, — úgy . . .
— Szegény fiú!
A királynő mélázva töpreng:
— Csak tudnám, mit csináljak veled —
— Szeress. Csak egy kicsit. És én élni fogok.
Tőled függ. A te kezedben van!
Valaki vállán érinti. Melanippe súgja amazon
nyelven:
— Kelj fel. Jerünk.
A fiú elfehéredve néz a távozók után. Ajkai
mozognak, szó nem mer hangosodni rajtuk, de
a királynő azért elérti:
— Ha elhagysz, belehalok . . .
(Folytatása következik.)
»••»»»••••»•»•••»••••••••»••••••»••••»»•

Nászút, diadalút. . . halad az idő, már a
forró nyár Hekatombaeon hava fűt eget, föl
det. A raj az egykor úszva mozgó, de mcst
már megállott Kék Sziklák közt a bosphoiusi
tengerszorosba ér s itt, mert az eddigi gyarma
tokra már annyi hoplitát hagytak hátra, Theseus
minden épkézláb katonát s evezőst a partra
parancsol Byzas ellen. A két amazon úgyszólván
magára marad a vezérgályán. Ott ülnek a
szokott helyen az aranysátor előtti királyi fe
délzet magaslatán s ép a parton eltűnő csa
patok után tekintenek, midőn Antiope hir
telen összerezzen.
— Valami bajod van?
A királynő elmosolyodik:
— Semmi.. . Csak egy idő óta minden be
hatással szemben felette érzékeny vagyok.
Most is az a furcsa érzésem van, hogy valaki
valahonnan erősen, merően rám néz. Külö
n ö s . . . De ugyan honnan néznek így rám?
Hosszan, kíváncsian forgolódnak. Szól végre
Melanippe:
— Megvan, tudom már! Oda nézz le a le
génységi fedélzetre: két ápoló ifjú közt egy
holtsápadt nagybeteg harmadik fekszik ott ki
terítve, látod? nyilván sebesült; hát ez néz
úgy ide. Én érzem, a mint — el mellettem —
most is reád tekint.
— Én is érzem. Mily lázas, forró szem!
Menjünk le hozzá.
Lemennek. A két egészséges ifjú zavarodottan
kell fel s tiszteleg:
— Bocsáss meg, felség, ha szegény fivérünk
esdeklő tekintete idezavart...
— Ah, tehát fivérek vagytok?
— Azok felség, mind a hárman : a «ragyogók»a nemes geleontok legnemesebb phyle-torzse,
nek a legelőkelőbb phratriájába tartozunk,
azok közé, kik mindenkor az athéni királyok
therapont fegyvertársai v o l t a k . . . Én Euneos,
öcsém itt Thoas s betegünk neve: Soloon.
Antiope oda térdel:
•
— Hogy tüzel az arcza egyszerre! Es a forró
napon is didereg. Mi bajod, fiú?
Soloon, kinek vánnyadt, vézna testeben mar

A fiad a Piavénái űzi az olaszt, —
neki adod a pénzt, a melyen hadiköl
csönt jegyeztél.
ÖREGEN.
Mindig elönt — ha visszanézek, —
A sajgó érzet.
Soká lobogtam, mindhiában,
Naplángu vágyban.
Balgán fönséget ostromoltam
Itt lenn a porban.
S elhullt — nyomorba, porba veszve —
Mind, minden eszme.
Keserítő vádat is érzek,
Ha visszanézek.
Bocsáss meg én jó földi társam,
Simogass lágyan.
Hisz úgy se kell már homlokodra
Se gyöngy, se rózsa.
Az én főmre se kell már semmi . . .
Lehet pihenni.
Elmegyünk innen szebb homályba,
Zöld, enyhe tájra.
Sátort ütünk hűs erdőszélen,
Kis falu végen.
Nyoszolyát hintünk holt aranyból:
Mohult avarból.
Nézünk leáldozó napokra
S ha int az ó r a . . .
Mosolyos alkonyégi fényben
Elalszunk szépen.
Jékey Aladár.
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Fülöp ur (Hajdú), Paula (Bayor Gizi;, Juhász (Rózsahegyi,) I. felvonás.

48.

BZXM. 1917.

64.

A gróf (Gyenes), Paula (Bayor Gizi.) II. felvonás.

MÓLNAK FERENCZ «UKI DIVAT)) CZIMŰ VÍGJÁTÉKA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN. — Jelfy Gyula fólYétel*.

SZÍNHÁZ.
— *Uri divat>; Molnár Ftrencz színdarabja a Nemzeti
Színházban. —

Molnár Ferencz gyökereiben szentimentális
lélek. De egyúttal nagyon éles, fölényes intelligencziá is, a ki tudja, hogy ez az érzékeny
ség a világ szemében nevetséges gyöngeség,
ezért szégyelli, takargatja s a világért el nem
árulná önmagán nyíltsággal. Innen van mun
káinak alaphangulata : az érzelmesség, a mely
önmagén gúnyolódik. Czinikusan tréfál, hogy
ne kelljen az egész" világ-szemeláttára sírva
fakaddnia. Minden igazán SÍ ívből írt munkájá
nak megvan az ebből származó changeant színe,
folyton váltakozó, a szerint, a mint a szenti
mentális megindulás válik pillanatra uralkodóvá
vagy az önkínzó gúnyolódás. .
Énnek felel meg az. emberekről való kon;ezepeziója is.. Magában az egyes ember.jó és
gyöngéd, de az emberek kemiszak, önzők és
kíméletlenek. Mindenkinek két arcza van: az
egyik, a melyet kifelé fordít, torz és durva, a
másik, a befelé forduló, szép és lágy. A ki a
belső arczát fordítja kifelé, azt megtépi az
élet, kigúnyolják és kihasználják az emberek.
Molnár új darabjának, az Vri rfityi/-nak ez a
tulajdonképeni tartalma ; voltaképen példázat
arról, hogy mi a sorsa a jó embernek ebben a
gonosz világban. A jó ember jóságával mindenki
visszaél, a felesége elszedi a pénzéi és faképnél
hagyja a boltősségeddel, a vevői kíméletlenül ki
használják jószívű készségét a hitelezésre, min
denki a legnagyobb komiszságokat követi el
vele, mert tuelják, hogy az ő jóságának fogalma
sincs a rosszaságról, minden gonoszságnak niegtalálja a maga mentségét és nagyok is gyönge
arra, hogy bárkit is meg tudjon büntetni.
Az Igazság és Hamisság ősi meséje ez : a Ha
misság elszedi az Igazság pogácsáját, aztán le
vágja a kezét, lábát, kiszúrja a szemét és ott
hagyja az útszélen.
Molnár azonban nem olyan kegyetlen, mint
a népmese, ö a Hamisságot nem tartja ennyire
öntudatlanul gonosznak. A jóság magva —
mondja ő — ott szunnyad a durva gonoszság
rögeitől elborítva, a rosszak lelkében is. .Meg
tépázzák, kifosztják, csúffá teszik a jó embert,
de jósága akaratlanul is hatással van iájuk,
mindig érzik a jó ember erkölcsi fölényét s ez
zavarba hozza őket, kényelmetlenné teszi nekik
komiszságaik elkövetését — van a jóságnak
bizonyos szuggesztiója. A jó ember szívóból va
lami fény ragyog ki, a melynél a rosszak meg
látják rosszaságukat és mindenki a maga módja
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szerint zavarba jön tőle, A jó Juhász Pétert a ségeket fecskeszárnynyal érintő, de mégis érintő
felesége és a segédje nem merik csak úgy meg finom vígjátékból mindinkább a bohózatos felé
csalni, mint bárki mást : szemlesütve, szé fordul. A harmadik felvonásból az eredeti téma,
gyenkezve, de be kell neki vallaniok, mit a jóság problémája, már csaknem egészen el
tettek és mit szándékoznak tenni. A segéd tűnik s bohózatszerű helyzetek kacsalábán for
ideges, hetyke, szemtelen beszéde vele szemben dul végkifejlésre a darab.- Azt a témát, melyet
tulajelonképen csak palástolása annak, hogy Dosztojevszki (A félkegyelmű regényben) a világ
teljesen érzi a saját hitványságát, belsőleg egyetem végtelenségéig tudott kitárni, Molnár
meg van alázva önmaga előtt. A jóságnak ezt nagyon is kicsire fonta össze, úgy, hogy csak
a szuggesztióját a második felvonásban- mu egy" jó. első felvonásra telt belőle. Hogy ezt
tatja meg igazán a szerző. Két jelenet követ a darab nézése közben alig vesszük észre,
kezik egymásra, mind a kettő azzal indul meg, mindvégig élvezettel ülünk helyünkön és a
hogy valaki el akar csapni valakit. Juhász függöny legördültekor szívesen tapsolunk a
Péternek el kell csapni a züllött írnokot s a sz-erzé'nek : az az egyes jelenetek pompás fel
jelenet vége az, hogy megszánja, megbocsát építésének és még inkább Molnár rendkívüli
neki és keblére öleli. Erre bejön a gróf és hara megíró művészetének az érdeme. Minden jelenet
gosan el akarta csapni Juhászt, a ki mikor magában véve kitűnő: a szembenálló alakok
:
üzlete tönkrement, igazgatója lett a grófi sajt egymáshoz való viszonya, distaneziája a leg
gyárnak. A jelenet vége az, hogy a gróf meg nagyobb pontossággal van kimérve,, mindig,
szánja Juhászt, megbocsát neki és keblére öleli. lényüknek azzal az oldalával fordulnak antago«Magam is Juhász Péterré lettem» — szidja nistájuk felé, a melyet a helyzet megkíván és
minelig azt a szót mondják ki, a mely az adott
magát utólag a gróf.
A jóság szuggesztiójának ez a beállítása szer helyzetben a leghatásosabb. Az első felvonás je
kezetileg is fontos. Ez az ellensúly a darabban, lenetei, mikor a szereplők vevőket szolgálnak
nélküle felfordulna az egész. Juhászban — s ez ki, közömbös dolgokat beszélnek, árújukat kí
a veszedelem még így sincs egészen kiküszö nálgatják, mialatt mi tudjuk, hogy a legnagyobb
bölve _ a jóság az ostobaság színében tűnnék izgalmak feszítik őket belülről, rendkívüli
fel. Már a bibliában is az együgyűség szincni- példái a váltakozó árammal dolgozó írásmód
mája a jóságnak. Hogy a Juhász jósága nem nak. A darab egész más áram irányában ha
csupán akarat gyöngeség és itélet-hiány, az lad, mint a melyet kívülről látunk, ennek w
csak másokra való hatásában mutatkozik meg. tudatát az író egy szempillantásra nem engedi
De a darab kifejtését is csak ez indokolja meg. elhomályosodni bennünk s ezzel szuggerálja
Paula, a nagyralátó kis gépírólány váratlan ránk a történő dolgok megértését; A levegő is
szakítása a nagystílű kokott fényes álmával és pompásan van megrögzítve : a pesti divatárú
visszatérése a divat-üzlet kasszájába, csak úgy üzlet hangulata, a vevők és eladók beszéd
magyarázható meg, hegy a Juhász jósága szug tónusa a csalódásig hű.
gerálta. A derék Juhász tehát mégis jóságával
A szerző írói bravúrja mellett a sikerből ki
építi fel új boldogságát: szép, friss feleséget '
veszi a maga jelentős részét az előadás is.
kap s ez az lij feleség az üzletét is energikusan
Rendezés, díszlet, a játék tempója elejétől
fogja re'ndbehozni. A jó ember végre kiköt a
végig kifogástalan. Rózsahegyi alakítása egye
papucs nyugodt révében.
nesen felfedezés: ez a kitűnő színész évtizedek
Olyan a Juhász Péten- története, mint egy óta be volt fűzve egy konvenczionális sze
felnőtteknek való mese. Jól esik hallani, örü repkör békóiba s most deiül ki róla, hogy
lünk, hogy-annyi hájszoltatás után a jó em kitűnő karakterszínész. A színház vezető
ber mégis megkapja jutalmát, Nem zavar túlsá ségének nagy érdeme, hogy Rózsahegyit végre
gosan, hogy a darab tulajdonképen be van fe felfedezte. Gyenes is évek óta legjobb alakítását
jezve az első felvonással, az író közölte minden
adja a gróf szerepében; impozáns, előkelő,
mondanivalóját s a többi tulajdonképen már
igazi úr és igazi ember. Bayor Gizella ebben az
csak utójáték a mi mulattatásunkra. Az írónak
új mondanivalót kell keresni, a mi annyit eddigieknél inkább nekivaló szerepbén már-már
jelent, hogy a darab a felvonásköz váltóján más szinte kész művésznőnek mutatkozik. Egészen
sínre fordul át : többé már nem a Juhász Péter kitűnők epizód-szerepeikben Péthez és Hajdii
jósága sínjén halad, hanem a Paula körüh József, — az utóbbit a Nemzeti Színház legjobb
szerelmi komédia sínjén. S a mint ezen a sínen művészei egyikének tartjuk és nagyon szeret
tovább fut, megváltozik a tónusa is : a mély nők már egyszer nagy szerepben is látni.
Schöpflin Aladár.

A CSEHEK.
A Perényi Zsigmond báró képviselő meg
határozása nemcsak elmés, hanem találó is.
Az annexió nélkül való háborúval szemben a
praktikus csehek mottója: a háború nélkül
való annexió. Persze nem a szent orosz biroda
lom, hanem Magyarország rovására, a melynek
a testéből Stanek képviselő úr nem is három,
hanem tizenhárom vármegyét «követel» Venczel
koronájának. A szám nem végleges. Alkudni
is lehet. De csak fölfelé. Ha vérbe nem kóstál,
Prágában többet is hajlandók elfogadni.
Mert vérezni, így tapasztalták, a Stanek
képviselő úr fajsorsosai, legalább ez újabb
időben nem szeretnek, ök a hareztereken
politizálnak. A politikában azonban nagyszerű
támadó szellemet mutatnak. A hódító szándék
ról már bizonyosan Nikolaj Nikolajevics is
régen és őszintén lemondott. Stanek úr azonban
még nem. Sőt, okkal feltehetjük, csak most
jött meg hozzá igazán az étvágya.
Szeretni cseh szövetségeseinket akkor se volt
sok okunk, a mikor még kevesebb volt az
ellenkezőre, mint mostan. Alig van nemzet, a
melylyel ritkábban lett volna alkalmunk bár
csak egy ideiglenes érzelmi közösségbe is kerülni,
miiít velük. Ellenben se a dürukruti csata
nekik> se az abszolutizmus korszakában játszott
szerepük nekünk nem az egyetlen történelmi
emlék, a mely minden inkább, mint kellemes
vonatkozású.
Mindez azonban nem lehet ok arra, hogy az
okosság parancsáról, a mely minden érdekelt
mennyiség józan, tárgyilagos és igazságos meg
mérésére tanít, mellőzzük. Tisztán kell látnunk,
hogy az okatatlan és termószeces elfogultság
nagyon meg ne csalhasson bennünket. Az ellen
ségeinket éppen olyan jól kell ismernünk, mint
a barátainkat.
A legelső, a mit számításba kell vennünk a
cseh népnek az a tragikus tulajdonsága, hogy :
kicsi. Az országa se nagy, de így is több annál,
hogy maga tele tudná lakni. A hat milliónyi
lakosság közül csaknem egészen négy millió
a cseh és a magában is tekintélyes német
kisebbség mindenütt a határokon a maga faj
tájának számban és kultúrában egyaránt hatal
mas nemzet-tömegével érintkezik. Venczel faj
tája még a maga politikai határai között is egy
sziget. Politikai elhelyezkedése tehát szerencsé
nek egyáltalában nem mondható. Politikailag
fejló'désképesnek még kevésbbé. Mert körü

lötte azokat, a magukban szintén elszigetelt,
nála számban kisebb vagy kultúrában elmara
dottabb népeket, a melyek fölött az előkelőbb
rokon, nagyobb éri) vagy fejlettebb műveltség
jogezímén hegemóniát gyakorolni lenne hivatva,
hasztalan keresnők. Egy cseh irredentának
adott, természetes vagy történelmi elemei nin
csenek. A rengeteg orosz birodalom és a minden
ható czár egykori presztízsének anyagával
Prága nem szolgálhat és soha nem is rendel
kezett. Egy súlyos, jelentékeny és ezáltal
vonzó cseh hatalom feltételei és lehetőségei
egyszerűen nincsenek. Ehhez az az egyetlen
eszköze is teljesen hiányzik, a mely magukban
kis népeket is aránytalan uralomba tudott
emelni. A tenger.
A dürukruti katasztrófa adott történelmi
mennyiségek logikus kikövetkezése volt, a mely
által a valóság törvényei érvényesültek. Egy
önálló, sőt hatalmi becsvágygyal teljes Cseh
ország, ott, a hol van, meg nem állhatott és
ha a kis nemzetek biztosságának uralomra jutó
jelszavában valamikor talán meg is állhatna,
csak kisebb lehetne annál is, a mekkora mos-|
tan. Ebben a tekintetben nem jól választották
meg a cseh honalapítók azt a földet, a melyen
véreiket megtelepítették. Igaz, hogy nem is
fegyverrel foglalták el és idegen erő, Nagy
Károly kardja volt az, a melynek oltalmában
a vendégjogot első ízben tulajdonosi joguknak
proklamálták. Önálló életük szakadozó volt és
legszélesebb kilendülésében se valami imponáló.
A történelem csúcsán soha, egy pillanatig se
állottak. De említettük, ennek megvoltak a
maga egészen egyszerű és elháríthatatlan okai.
Egy dadogóból lehetett Demoszthenesz. De
egy törpéből egy világot emelő Atlasz nem lehet.
Annál elismerésre méltóbb, hogy ez a maroknyi
nemzedék hatalmas idegen tömegek és idegen
kultúrák, mondjuk így : ölelésében se végkép
pen el nem porlódott, se föl nem olvadt. Sót
bár a nemzeti élet teljes függetlensége nélkül,
meglepő hevességben tudta megtartani csak
igen távoli múlt emlékeiből táplálható nemzeti
öntudatát, a melynek nemcsak ragaszkodással,
hanem aspirácziókkal is ad tartalmat. Intéző
ereje nincs, de befolyást gyakorolni ez erő össze
tételére és ezzel a természetére sokszor nagyobb
mértékben is tudott, mint képes lett volna
abban az esetben, ha — teljes függetlenségben
bár — de csak a maga erejét érvényesítheti.
Értékek és értékes tulajdonságok nélkül ilyen
hatás ki nem produkálható és semmi okosság

nem lenne abban, ha ez értékeket letagadni
próbálnék. Egy nagyon szorgalmas, tehetséges
és tanulékony nép erényei tették Ausztriának
gazdasági- erőben és kultúrában az első vonal
ban álló tartományává Csehország földjót. És
nyilván nem vagyunk igazságtalanok, ha kato
nai képességeiknek se a mostani háború tanuságaiban látjuk leghitelesebb mérlegét.
Hogy értékeik eredményeinek hasznosításában
mindig és minden körülmények között önző
módon igyekeztek eljárni, ezt elemi kötelessé
güknek kell elismernünk akkor is, ha a mi
rovásunkra történt. De éppen az ilyen esetben
a legkevésbbé a mi kötelességünk, hogy két
ségbeessünk, a mikor józan szemmel nyilván
való, hogy ez az önzés egészen más, mint a
minek képzeli magát. Hogy megzavart és egyen
súlyukat veszített elmék viritácziója, a mely
hogy megszorult védekezőből támadóvá lehes
sen, fejjel megy neki a falnak. Stanek úrnak
a magyar vármegyék követeléseit épp oly
kevéssé fognak szobrot állítani Prágában, mint
Salandrának a sacro egoismo mámoros hirde
téseiért Rómában. A Stanek-metódus, a mely
friss cseh aspirácziókról harsog, hogy a friss
cseh háborús élményekről ne lehessen beszélni,
lehet nagyon ravasz, a nélkül, hogy végzetesen
ostoba is ne lehetne. A két erény nagyon is
összefér egymással. Magyarországtól á csehek
sok mindent várhatnak, de azt semmiesetre,
hogy erősebbek legyenek nála. A kellemetlen
kedés nem erőforrás és mindig végzetes ostoba
ság volt fölingerelni azt, a kit leverni nem
tudunk. Annak a politikának, a melyet a csehek
a háborúban folytattak, egészen egyenes folyaz a háború, a melyet a politikában
intendáltak. De az a politika rémesen meg
bukott és porrá zúzódott: a mikor tehát a
cseh politikusok ezt a módját próbálják annak,
hogy azt elfelejtessék, csak azt a mondást jut
tathatják az eszünkbe, hogy a kit az Isten
meg akar verni, annak el veszi a józan eszét.
A gyönge ereje: az alkalmazkodás művészete.
És ez a tudomány az, a minek a legújabb cseh
politika a teljes csődjét mutatja. E pillanatban
már nyilvánvaló, hogy nemcsak a magyar
nemzettel kerültek szembe, hanem a mi igen
természetes, a magyar Jdrálylyal is. Az okvetetlenkedésüknél valami reménytelenebbet bajos
lenne elképzelni akár komoly akarásnak veszszük, akár sanda fogásnak. És nem a politika
az, a hol a szerencse az ostobák köteles része.
Szőllősi Zsigmond.
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aztán, hogy a hó elolvadt, útrakelt, hogy sok
A VÖRÖSHAJU ÖZVEGY.
pénzt és aranyat szerezzen. Mert a vitézek
élete vidám ós csak igen kevesen halnak meg
El beszélés.
Jrtu Török Gyula.
közülük. A falvakban félnek tőlük, bort és
Advent első vasárnapján vidáman sürögtek húst adnak nekik, a korcsmákban mindenütt
kukták, szakácsok és szolgálattételre berendelt ők az urak és néha megrohannak alvó váro
pórleányok a kondérok, húsvágódeszkák és zsír sokat, a mikor is feltörhetik az ötvösök házait
ral telt bödönök körül. A konyha felől megejtő és a kövér polgárok szekrényeit. Tavasszal átalillatok szállottak a verandára, a hol a diák áll nyargalnak a zsenge vetéseken, nyárban le
dogált. Nyurga alakját az oszlophoz támasz gázolják a lábon álló gabonát és télire szállást
totta és lenézett a völgyre, a bánatos és szürke vesznek a meleg falvakban. Ott aztán az övék
folyóra, amelynek a háta tavaszig már nem fog minden fehércseléd. így látta ezt már gyermek
fényes napsugarakat táncoltatni. Fehér derekú korában, így van ez most is és így kell maradnia
nyírfák szomorúan intettek feléje száraz ágaik mindvégig, a mig az igazság felül nem kereke
kal, hogy elmentek a fényes tollú seregély dik, mint az arkangyal a sátánon és a kövér
madarak és csak az otromba varjak maradtak zsír a levesen.
itt. A szelid falu szénával és trágyával körül
— Harmatozzatok egek! — zengedezte a
kerített barna, alázatos házai is azt mondták szive és többé nem gondolt a lovasokra.
neki, hogy a fekete madarak nem hiába kerin
Végre kitalálta, hogy a gyömbérrel mégis
genek a nyírfák felett, tél lesz nemsokára és
csak a csípős ízű, savanyú levest fűszerezték, a
nagy hófelhők gomolyognak majd a szürke
égen. A langymeleg, párás illatok egyre száll pástétom pedig babérleveles, páczolt szarvastak a konyha nyitott ajtaján át és a diák szive húsból készült. De most finom és könnyű
buzgón felujongott. Nem gondolt a télre, ha ánizsillat szállott feléje és ez újból zavarba
nem azzal foglalatoskodott, hogy elemeire ipar ejtette. Talán csak nem készítenek marczipán
kodott bontani a konyhai parfómöt, mint a csillagocskákat és vajas patkókat? Ezt a kér
hogyan a bölcselők is részekre szedik ember dést nem tudta eldönteni, de miután meg volt
társaik gondolatait. Azt már konstatálta, hogy győződve, hogy a szakácsok csak jóízű ételeket
a káposztába egy egész kövér ürüt főztek bele, készítenek, minden gyötrő kiváncsiskodás nél
de azt nem tudta megállapítani, hogy a gyöm kül szívta magába az édes ánizs ínycsiklandó
bért, a melynek szagát tisztán érezte, pásté- illatát. Inkább arra gondolt, hogy holnap már
tomba szórják-e vagy valamely finom, savanyú kezdődik a böjt, a melyet a szivek megtisztí
levest fűszereznek vele meg. A puhára főtt, tására rendelt el az anyaszentegyház. De el
kövér ürühúsra gondolván, csaknem könnyek múlik ez is, miként gyorsan teltek el a húsvéti
gyűltek a szemébe. Az járt az eszében, hogy negyvennapos önmegtartóztatás időszakai is.
milyen igazi boldogság itt élni. Jóhet a tél Aztán jön a karácsony. Hóban gázol majd a
hófelhőkkel és fergetegekkel, a vöröshajú öz kápolnába, a zsellérekés pórleányok zengedezik
vegy várában egész máglyákat raknak a tűz az Isten kisded dicsőségét és a nagy ebédlőhely rostélyára. Ordíthatnak a farkasok és szobában indiai nádmézzel készített leves pá
dudálhat a szél a kürtőkben, a kövér szolgálók rolog az asztalon . . .
Boldog örömében a ezombjait csapkodta
szobáiban jó meleg van és ilyenkor szokott
nyitvamaradni éjszakára az özvegy ágyaszobá hosszú karjaival és ismét áthajolt a párkányon :
jának vasajtója is.
a fekete lovasok és a lándzsás katonák eltűntek
a gázló környékéről. Tekintetét a templomocska
— Harmatozzatok e g e k . . . — ismételte a keresztjére^ emelte, aztán az égre nézett:
hajnali mise igéit és vörös, ormótlan ökleivel
— Az Úr szeret engem, — imádkozott be
a szemét törölgette.
felé, — mert sohasem voltam gonosz és a ke
Milyen más most minden. Tavaly előtt még resztelőmnél szent Anzelm ereklyéjével érin
Wittenbergában tanult ilyenkor és kora reggel, tették a bal vállamat.
hideg termekben, szalmán üldögélve kellett
Ebben a kellemes hangulatban először az
várni a professzorokat, a kik a tudomány és a ebédlőszoba felé indult, de aztán mégis a konyha
hit minden ágában jártasak. íme itt van advent irányában haladt. Az ánizsillat nem hagyta
szent böjtje és a vörös hajú özvegy diákja nyugton, vagy az özvegy vörös szeplőit óhaj
minden hajnalban misét mond a kápolna ol totta a szive, maga sem tudta bizonyosan.
tára előtt. Szőnyegeken, juhbőrökön térdepel és
Délben, éppen akkor, mikor a diák a tálak
hogy a hűvös hajnalon meg ne fázzék, bélelt, zsíros étkeire függesztett szemekkel mondta az
meleg sarukat készíttetett neki úrnője. A sze asztali imát, egy kis riadalom támadt az udvar
gény diáknak, a ki borjúmájon és mészárosok ban. Lovasok jöttek a kacskaringós úton és
tól kapott paczalon kívül nem evett húsételt énekeltek. Zöld réten vidáman ugratnak a
Wittenbergában, itt igazán arany a dolga. büszke katonák, hangzott a nótájuk, a mely
Mindennap borsos levest kap, az urakkal együtt még azt is tudtára adta a világnak, hogy a
eszik és az úrnő, a vöröshajú úrnő kegyesen, pánczél, meg a kard szebben cseng, mint a leg
biztatón tekint reája. Ma reggel is fölcsillant a szebb aranycsengetyű. Ennél csak egy-dolog
szeme, mikor meglátta és a sekrestye sötét van, a mi szebb, a lányok kaczagása, de az is
zugában megszorította a karját. Szinte bele csak a vidám katona felé cseng.
csípett, hogy majd elejtette a szentségtartót
A profán hangok elnémították a diák maaz úr drága és osztatlan testével. De milyen lasztos mormolását. Imára kulcsolt kezeit le
boldog fájdalom volt ez.
engedte, fájdalmasan nézett az özvegyre, a ki
— Harmatozzatok egek! — mondta diadal
masan az őszi völgynek, a nyomorult paraszt
házaknak, a szomorú égnek. — Boldog vagyok,
mert enyém a legszebb asszony.
— Délben pompás, bőséges ebéd lesz, —
fűzte a gondolatait tovább, — káposzta és
ürühús, gyombéres leves, délután aludni fog
az istenben boldogult várúr medvebőrös ágyán,
aztán vecsernye leszen, este boros vacsora és
éjszaka lélegzetvisszafojtva ismét átlopódzik
tizenegy szobán az özvegy ajtajáig. Megölelte
a vastag oszlopot és kihajolt a párkányon át.
Egy lélek sem mutatkozott az egész vidéken,
csak messze, a sekélyes gázló tájékán, mintha
fekete lovasok keltek volna át libasorban a
folyón. Távolabb pedig lándzsás gyalogosokat
látott mozogni szabályos négyszögekbön. !)>•
egy pillanatig sem foglalkoztatta ez a látvány.
Jól tudta, hogy az anyaszentegyház épségéért
harczolni kell azokkal szemben, a kik új divat
szerint magyarázzák a szentírást, akár csak
az áriánusok, vagy másfajta eretnekek. A fe
jedelmek hadat üzennek egymásnak, egyesül
nek rokonaik seregeivel és az erős vitézek együtt
harczolnak velük. Emlékezett reája, hogy egy
vidám tavaszi napon elment hazulról az apja
is. Egész télen régi fegyverekkel bajlódott,
AZ URALKODÓ-PÁR MONFALCONÉBAN
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az asztalfőn ült és áhítatosan hallgatta a ka
tonák énekét.
Egy fegyveres, kövér ember, a várbeli ala
bárdosok kapitánya lihegve rontott b e :
— Lovasok és lándzsások jönnek! Becsukas
sam-e a kapukat?
Az asszony lesütötte a szemeit és megvonagló
vállakkal, szeliden mondta :
— A katonák vidám e m b e r e k . . . És ebben
az esztendőben úgyis elkerültek bennünket.
Nem gázolták le a szép, zöld vetéseinket, nem
gyújtották föl a termést és nem raboltak el
a nyájainkból. A hombárok és éléskamrák telve
vannak, az istállókban kövér marhák állanak,
a cselédeim tizenegyféle lekvárt készítettek . . .
Egy kis vendégség talán nem árt meg.
A kapuk tehát nyitva maradtak és az ételek
kel megrakott asztal mellől kisereglett az öz
vegy udvara a verandára. A lovasok megsar
kantyúzták a paripákat, megrángatták a kantár
szárat és büszkén ugrattak a köves udvaron.
A mellvértjeik zörögtek, a lovak patái kemé
nyen csattogtak és ők maguk, szakállas, marezona legények vidáman kiáltoztak :
— Vendégek jöttek a gyönyörű özvegyhez!
Mindnyájan hódolni akarunk neki.
A gyönyörű özvegy sehol sem volt található.
A mint kiadta a parancsot, hogy nagy vendég
sereg lészen, lábujjhegyen futott az öltöző
kamrájába. Két brokát derekat kettéhasított,
mert úgy találta, hogy nem jól illenek az alak
jához. E miatt a nyomában lábatlankodó szol
gálót kétszer arezulütötte és lábélen rúgta. De
rögtön kiderült az arcza, mikor meghallotta,
hogy harmincz büszke lovas hódolni készül
gyönge nőszemélyének. A zöldüveges, magasan
nyiló ablakocskát kinyitotta és egy zsámolyra
állva tekintett le az udvarra. A szive megreme
gett : ilyen sok délezeg lovast talán csak egy
szer látott életében, mikor a választófejedelem
keresztelőre vitte a fiát Kölnben. Szivet gyönyör
ködtető változatosságban vonultak föl most is
szálas flandriaiak, óriás vesztfáliaiak, fehér
umbriai ménen lovagló, fekete itáliaiak, szőke
csehek, mosolygós arczú franeziák, sovány és
szikár spanyolok, szóval a zsoldos seregek leg
szebb virágai. Az özvegy szeme óriási, fekete
lovason akadt meg. Egyszerűen megbánta,
hogy az előbb megrugdosta a szegény szolgálót.
— Ne bőgj, — szólt hátra a cselédnek, a ki
a derekára éppen a kulcsokat kapcsolta föl, —
tudod, hogy nem haragszom és a múlt ünnepen
is két aranytallért kaptál tőlem.
Végre készen volt az öltözködéssel. A szemeit
lesütve, szendén és lassti léptekkel ment a ven
dégek felé. A diák még sohasem látta ilyen szép
nek. Fényesre fésült hajában tollak imbolyog
tak, a nyaka fehérségét pőrén mutatta a ruhája
kerek kivágása és magas, erős alakján pompázó
szövetek omladoztak. A czipője orra sem lát
szott ki a ruhája alól, a bársony ujjai olyan
hosszúak voltak, hogy csak a körmeit lehe
tett látni és mikor lépéseket tett, hallani le
hetett tisztán a sok selyem suhogását.
— A büszke katonák akarnak nekem hó
dolni? — rebegte és lopva a fekete lovas irtó
zatos ökleire nézett — a büszke katonák egy
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gyönge asszonynak, a ki elvonult az örömöktől A nagy ebédlőből behallatszott hozzá, hogy
Ezt már nem birta tovább. Kiáltás, vagy
és szeliden él az ura dicsőítése közben, miként dudásokat hozattak a faluból és most rettenetes zokogás tört ki az ajkán, maga sem tudta, de
egy klastrombeli szűz . . .
tánezot járnak odafönt az özvegy és a harmincz a fekete lovag hirtelen visszafordult és körül
nézett és megvillantotta hosszú tőre pengéjét
Könnyezni kezdett és finom csipkekendője lovas.
pókhálóján át zokogva nézte a fekete óriás
Hajnali szürkületkor, mikor fáradt, szomorú a csillagok mécseseinél. A szegény diák az
karjait.
fejét lehajtotta a diák, az ördögök táncza még oszlop mögé lapult és visszafojtotta a lélegzetét
is. Aztán, mikor a katona eltűnt az ablakon
— Egy csekély ételünk van, — mondta mindig tartott.
Négy héten át böjtölt és imádkozott a diák. át, lábujjhegyen, szivdobogások között tántor
végleg elérzékenykedve, — mint a hogyan már
az özvegyek házánál van. A ki asztalomnál Advent még sohasem múlt el fölötte ilyen is gott át tizenegy folyosón át a kamrájáig.
Ott pediglen térdre csúszott és hálát adott a
óhajt mégis ülni, azt Isten nevében szívesen tenes, kegyes foglalatosságok között. Kora
hajnalban már zengedezte elcsukló hangon a boldogságos szűznek, hogy ellent tudott állani
fogadom.
Érezte, hogy a sátán incselkedik vele és hogy megindulástól, hogy harmatozzatok egek, mert a kísértésnek és nem lopódzott ezen a szent
erőt merítsen, a diákra nézett. Illetve csak ke íme, eljön a megváltó. Estefelé pedig nem bo estén az özvegyhez, a ki magába szállott.
reste, mert a sápadt, csontos legényt leszorí torkált a szolgálóleányok szobái felé és nem
tották a katonák az asztal mellől. Valahol a étkezett estebédet egy izben sem. Igaz ugyan,
A vízerecskék és patakok elvitték a hóharmasarokban üldögélt és csak nagyritkán került hogy hiába is próbálkozott volna, mert a ka
hozzá olyan tányér, a melyet nem ürítették tonák határt nem ismervén gyalázatosságaik- tot és zúzmarát, a jégcsapokról lehulló hó vizet,
tisztára ki a vendégek. A finom, gyombéres ban, mindent fölételeztek és minden hajadont mikor a diák kiállott megint a veranda oszlopa
levest mind felhabzsolták előle, a szarvas- megkörnyékeztek. Az egek pedig harmatozá- mellé. Húsvét hetében volt éppen. A böjtök és
pástétomot kézzel tömték magukba és a kövér n a k : hóharmat és zúzmara szállott a völgyre. önsanyargatások lefogyasztották. Sápadt arürühúsból csak a csontos részeket hagyták meg Alulról néha érkeztek csak hírek. Hogy katonák czából furán nyúlott előre hosszú orra és a ru
neki. A bort pedig úgy itták, hogy azt még szállották meg a falut is, hogy kemény vereke hái csak úgy lötyögtek rajta. Lent a völgyben
nézni is istentelenség volt. A diák régen ki is dések vannak, mert a lándzsás legények gyak aranyos halakat úsztatott a nap a folyó hátán
ment volna már, de úgy gondolta, hogy neki ran lopnak kövér birkákat és több ízben rabol ós a fehér nyírfák ágain, a sárga barkák között
fényes tollú seregélyek ugráltak. A falu alatt,
az özvegyre kell vigyázni. A homályos zugból tak menyasszony-lányokat.
mint
eleven és tüskés koczkák, keményen lépe
Karácsony előtti estén mégis magába szál
úgy tekintett rá, mint drága kincsre, arany
a lándzsások négyszögei. Világos volt,
gettek
lott
a
rőthajú
özvegy.
Emlékezvén
arra,
hogy
tartóba foglalt szent ostyára, a mely pogány
hogy
indulni
készülnek immáron. Éjszaka
ez vigília napja, böjtölt és korán eloltotta a
latrok kezei közé került.
mostanában
hallani
lehetett, hogy az istállók
Mikor vecsernyét csengettek, a lovaskatonák mécseket, kamarájába tért. A megváltót méltó
ban türelmetlenül kapálnak a katonák hízott
képpen
óhajtotta
fogadni
és
másnap
gyónni
is
még mindig ettek-ittak. A diák engedvén szent
paripái. A legények egy pár nap óta szerszá
kötelességórzetének, távozott és még talán akart, tehát kezei közé temette az arczát és mokat tisztogattak ós a faluból kovácsokat
imádkozott.
sohasem olvasta ilyen bensőséggel a litánia
A diák tudomást szerezvén erről, maga is hozattak a lovasok. Egész nap vidámak voltak,
sorait :
közben akart járni az eltévelyedett özvegy vívtak, dulakodtak a termekben és az özvegy
Égi szűz virágszál,
sokat sírt ebben az időben éjjelenként.
Elefántcsontból ké3zült torony,
lelkiüdvéért, mezítelen lábakkal, hajadonfővel
A diák a veranda oszlopához támaszkodva
Malasztok edénye
ment végig a kamarájától a kápolnáig. Az út
állt
ezen a reggelen és ámulva nézte, hogy ki
Könyörögj érettünk!
fagyott hava fölsórtette a talpát, de ő éppen
vezetik
a paripákat és a lovasok vasöltözetben
ezt
akarta
és
boldogan
lépett
a
templom
hideg
Az úr igéitől megerősödött sziwel hagyta el
haladnak le a lépcsőkön. Azt hitte, hogy ál
a templomot, de mikor az ebédlőteremhez ért, kövezetére. A kemény kó'koczkákon térdepelt
modik, de azután látta, hogy egymásután száll
ismét a kétségbeesés vett rajta erőt. A késő hajnalig ós karjait a boldogságos szűz alakja
nak nyeregbe és elől már indulni készül a fekete
is
megnyugo
felé
emelve,
imádkozott.
Végre
alkonyatban még mindig együtt ültek a kato
óriás. A vöröshajú özvegy a lépcső legfelső
nák. Dióval, mogyoróval és az úr szent testével, dott forrongó vére és megerősödött benne a fokán állott és csipke kendőjével integetett nekik.
hit,
hogy
a
vöröshajú
özvegy
holnap
tisztán
a fehér kenyér darabkáival dobálták egymást.
— Isten veled — kiáltották a mellvértes
Duhaj lármájuk, féktelen kaczagásuk meg fogadja keblébe a dicsőségek között fényes emberek — a legszebb és legjobb özvegy.
botránkoztatott akárkit és az özvegy mégis kedő gyermeket. Csönd volt körülötte, mikor
Még a diáknak is kiáltottak valamit nevetve,
részt vett tréfáikban, sőt igen őszinte szívből kilépett az udvarra. Még a falusi kutyák sem
aztán kirobogtak a kapun. A mint kiértek,
ugattak
és
fönt
az
égbolton
úgy
ragyogtak
a
mulatni látszott a profán durvaságokon.
fölcsendült a nóta, hogy zöld pázsiton ugratnak
Ezen az estén csak a délről maradt káposztá csillagok, mint az özvegy díszes fülönfüggő a büszke lovasok és a pánczél meg a kard szeb
jében
az
ékkövek.
Lassan
haladt,
álmodozva
ból falatozhatott a diák, mert mikor a mécse
ben cseng, mint a legszebb aranycsengetyű.
seket meggyújtották és belépett ismét a dor és az önsanyargatás fájdalmas örömének szen
A vöróshajú asszony szótlanul állott, azután
telve a perczeket, nesztelenül lépegetett egészen
bézolok közé, szilaj ordítozással fogadták :
megindult utánuk, kilépett a kapun és lesétált
a
verandáig.
Itt
egy
pillanatra
megszédült,
— Itt van a p a p ! — röhögtek feléje. — Itt
a völgybe, a hol a zöld pázsiton már messze
mert eszébe jutott, hogy tizenegy szobán milyen
van, a ki misét mond nekünk.
ugrattak a lovasok. A diák úgy gondolta, hogy
A vöröshajú özvegy még mindig ott ült kö csöndben lehetne így végiglopódzni. De a ki- neki is menni kell arra, a merre az úrnője
sértés
csak
egy
pillanatig
tartott,
különben
is
zöttük és édes bort ivott finom kristály pohár
megyén. A patak partján megállott. A lábainál
ból. Az arcza piros volt, olyannyira, hogy a szegény diák majd megdermedt az ijedtség zöld füvek, kék virágok nőttek és a köves
től,
mert
a
folyosó
végén
egy
rettentő
fekete
szeplőit nem lehetett látni. A haja kibomlott
alak jelent meg. A fekete lovas volt. A hogy mederben apró halacskák úsztak. Ezüstös volt
és ő is kiáltozta :
az oldaluk és vöröspettyes a hátuk. A sovány,
feljött a lépcsőn, megállott és megoldozta
— A diák mondjon misét!
nyurga diák nézte őket, a mint vidáman sik
Sajgó szívvel menekült közülük. A konyhá vastagtalpú saruit. Egyiket a másik után hal lanak tovább és a napfényben sütkérezve hall
ban, a cselédek között vacsorázott és buzgó lotta a diák koppanni a lépcsőfokon. Aztán gatta a lovasok távoli nótáját. Nem vette észre,
fohászkodások után a kamarájába tért. Aludni egyre közelebb jött meztelen lábakkal, nehéz hogy valaki áll előtte.
próbált, de nem tudott, mert tizenegy szobára kesen lihegve a fekete óriás. A diák az oszlop
— Milyen szépek az ezüstös halak, — mondta
gondolt, a melyen lélekzetvisszafojtva, sziv- hoz lapulva várta, hogy mi fog történni. El szeliden a vöröshajú és a diákra nézett.
dobogások között kellene most átlopódznia. szorult szívvel látta, hogy a rettenetes lovag
A sápadt ember fölnézett: ott állott előtte
A szive most is dobogott, és néha lélekzet az özvegy ablaka alatt áll meg. Háromszor a legszebb asszony leeresztett vörös hajjal,
visszafojtva hallgatódzott. Nem lehetett aludni. kopog és az ablak kinyílik.
piros ruhában a zöld gyepen.
— Igen — rebegte — szépek az ezüstös
halak...
Nézték egymást. Az asszony kinyújtotta a
karjait a diák felé.
— Csak mi ketten maradtunk itt — mondta
könnyezve, — a többiek mind elmentek.
A kezefején vörös szeplőket látott a diák és
a szeme szögletében észrevette a démoni vörös
fényt, a melynek nem tudott sohasem ellentállani. Egy pillanatig állt tétován és remegve,
aztán már nem tudott uralkodni magán. Előre
ugrott és keményen és kegyetlenül reásujtott
az öklével a vöröshajú keblére.
Bő ruháiban állt az özvegy a patak partján
és könnyes szemmel nézte, hogyan menekül a
diák a zöld pázsiton át.
A sápadt ember messze járt, mikor először
visszanézett. A keresztútnál leült egy kis domb
alján és most már utoljára nézte meg a várat.
Elhatározta, hogy jobbra tér, mert ez az m
Wittenberga felé vezet. A mint Wittenbergára
gondolt, eszébe jutott a sok marhamáj, a me
lyet az univerzitáson evett és arczát a tenye
rébe temetve, zokogni kezdett mint egy gyermek.
A fehérderekúnyírfán, a feje fölött egy fényes
A KIRÁLYI PÁR A GÖRZI CASTELLÓBAN.
tollú seregély fecsegett.
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Oil Company első kezdeteitől fogva makacsul
követték terveiket oly ügyességgel és kímélet
lenséggel, minőre a kapitalizmus keletkezése
óta nem volt példa. Egyik vasutat a másik után
vették meg vagy kényszerítették reá, hogy tit
kos tarifákat és engedményeket adjon nekik s
lehetetlenné tegyenek ezzel minden versenyt,
mely ellenük támadhatna. A nagy vasúttársa
ságok urait, mint Vanderbilt Williamot is,
érdekkörükbe vonták azzal, hogy részvénye
seikké tették őket. A Standard Oil Company
a titkos tarifák segélyével hova-hamarább
letörte minden kisebb versenytársát, reátette
kezét a petroleumkereskedelemre nemcsak az
Egyesült-Államokban, hanem majdnem az egész
világon s a vagyonnak oly leírhatatlan hatal
mára tett szert, hogy negyven év elmultával
játszi könnyűséggel ragadott magához ujabb
jövedelmező vasutakat s egyéb vállalatokat is.
Vanderbilt önálló utakra tér.

GRÓF TISZA ISTVÁN EZREDES A FRONTON TISZTJEIVEL.

A DOLLÁRKIRÁLYSÁGOK TÖRTÉNETE.
AZ ELSŐ ASTORTÓL CARNEGIE ANDRÁSIG.
Elmondja B A L L Á

MTTTALY.

A második Vanderbilt.

(Folytatás.)

Vanderbilt William Henry, a főörökös, ötven
hat éves volt, mikor atyja meghalt. A vagyon
alapító öreg nem igen bízott fiainak üzleti ké
pességeiben s William negyvenhároméves volt
már, mikor maga mellé vette. Eló'bb a New-York
and Harlem-vasút egyik igazgatójává tette,
majd kinevezte a New-York Central alelnökévé,
s több más vasút igazgatójává, s ezzel mint
egy üzlettársává fogadta.
v
A második Vanderbilt minden különöseb
ben felötlő szellemi tulajdonok nélkül érte meg
férfikorát. Abban az időben, mikor atyja, hogy
úgy mondjam, hőskorát élte, William egyszerű
farmer-életet foly atott a Staten Islandon.
Tudva, hogy az öreg semmit sem vet meg job
ban, mint a semmittevést, szorgalmával és ki
tartásával igyekezett kedvében járni. A dolog
nehezen ment, mert atyja nagyon lenézte ne
hézkes és lassú gondolkodásáért s azt tartotta
róla, hogy soha sem fogja sokra vinni. De ő
nem csüggedett s végtelen kitartásával, birto
kának nem egyszer erőszakos megnagyobbít fi
sával és munkás alkalmazottainak kérlelhetet
len kizsákmányolásával végre mégis bevette
magát atyjának bizalmába. Népes családja
volt már s magáért, de különösen gyermekeiért
is, kiket végtelenül szeretett, sok zaklatást és
megaláztatást tűrt el szótlanul az öreg auto
kratától. «Gyermekkorától fogva — írja róla
Croffut — készségesen és teljesen meghajolt
atyjának zsaruoki hatalma előtt s határtalan
áldozatokat hozott, hogy kivívja tetszését. A leg
több ember daczosan vonta volna ki magát a
megalázó ellenőrzés alól, de ő kétségtelenül arra
gondolt, hogy a reá néző százmilliós örökségért
érdemes a gyanakvással kísért herczegfi módjára
tűrnie és szenvednie.*
Végre elérte czélját és New-Yorkba költözhe
tett. Csak mos'. kei-ült igazán apja nevelő keze
alá. Az öreg, egy megvető gesztussal, elég ha
mar kiábrándította abból a hitéből, hogy pusz
tán hangyaszorgalommal s a vasúti igazgatás
részleteinek tanulmányozásával milliókat lehes
sen csinálni. Pénzen lehet kapni jó és alkalmas
hivatalnokokat. William tehát atyja módszerei
nek tanulmányozásába merült el s kitűnt, hogy
nem tartozik épen a rossz tanítványok közé.
Az öreg Vanderbilt halála után nehéz idők
virradtak a nagy gazdagokra. Ugyancsak résen
kellett lenniök, ha meg akarták tartani miihóikat.
William lépten-nyomon új versenytársakra buk
kant, kik minden lelkiismereti aggálv nélkül
tették volna tönkre. Fejlődtek a módszerek is.
Elérkezett a vasútkirályok ideje. A kis vasút
társaságok nem állhattak meg magukban, mert

a nagyobbak és erőteljesebbek minél hatalma
sabb vasúti vonalrendszereket igyekeztek ha
talmukba keríteni s kérlelhetetlen pusztító mun
kát vittek végbe a kis vasúttulajdonosok közt.
A vasútkirályok aztán, elvégezve munkájuknak
ezt az első részét, egymásra törtek, hogy minél
több nehézséget okozzanak egymásnak s ha
lehet, tönkretegyék egymást. A módszereik
közé tartozott, hogy lenyomták a szállítási
tarifákat s kétségbeesett ajánlatokkal vonták
el egymás vonalairól a forgalmat.
Találkozása Rockefellerrel.
Ennek a versenynek pompásan vette hasznát
a nagytehetségű fiatal üzletembereknek egy
csoportja, melynek élén akkor lépett a szédítő
gazdagodás, útjára Rockeieller John D-, a leg
nagyobb az amerikai olajmágnások közt. A petróleumkutak fúrása és az olajfinomítás a kez
detnél tartott még, de mind nagyobb arányokat
öltött. Az ifjú Rockefeller, ki clevelandi kis
petróleumfinomítójában bőségesen ráért az el
mélkedésre, arra a forradalmi gondolatra juto-t,
hogy egyedül és kizárólagosan a saját kezébe
keríti a petróleum termelését, szállítását és eladá
sát, s kizár minden közvetítő kereskedelmet.
Ebben az órában született meg, mondja Meyers.a
modern tröszt; s Rockefeller és társai a Standard

Az 1877-ik évben kezdett már ki világiam,
hogy ennek a nagy ipari átalakulásnak belát
hatatlan következményei lesznek. A Hepburnbizottság jegyzőkönyvei ekkor örökítették meg
Vanderbiltnak ezt a prófétai kijelentését: «Ha
a dolgok így folynak tovább, a petróleumemberek kezökbe fogják keríteni a vasutakat».
De a nagy átalakulásnak egyelőre más követ
kezményei mutatkoztak. A nagytőke óriási
egybehalmozód ása és szövetkezése szükség
szerűen maga után vonta a munkások szorosabb
szervezkedését is. A nagy érdekcsoportok, egy
mással vívott s egymást károsító harczaikban,
a munkások rovására igyekeztek ellensúlyozni
veszteségeiket: fokról-fokra leszállították a
munkabért. A vasúttársaságok egymásután
folyamodtak ez egyszerűnek látszó módszerhez
és Vanderbilt vasútjai sem tartoztak a kivéte
lek közé. Az 1877-iki nagy sztrájk bizonyságot
tett róla, hogy a munkások tudnak és akarnak
védekezni. A vasúttársaságok azonban a harcz
újabb fegyvereihez folyamodtak s a véres
zendülésekkel, melyeket nem egyszer ők maguk
szítottak ügynökeik által, a fegyveres erő
hatalmat állították szembe. írott bizonyítékok
vannak arról, hogy ezek az ügynökök tömegével
gyújtották fel a hosszú használatban érték
telenné vált vasúti kocsikat s a vasútkirályok
ezen a réven sok millió dollár erejéig követeltek
és kaptak kárpótlást az államvagyonból, mond
ván, hogy a kocsikat a zendülő munkások pusz
tították el. Az ellentétek mindjobban kiélesed
tek és végzetessé fordultak. A tőkének és a
munkaerőnek ebben a nagy összetűzésében
Vanderbilt ekkor egy igen bölcs és czélirányos
utat választott magának. Megtagadva a közös
séget a többi vasúttársasággal, békés állás
pontra helyezkedett s a saját vasútjain azzal

EGY OLASZ REPÜLŐGÉPRŐL DOBOTT BOMBA Á L D O Z A T Á U LESETTHÁZ PORTOGRUARÓBAN
A ház első emeletén volte l s z á l l á s o l v aép ott időzött tudósítónk, . Jelfy Gyula, a sajtőhadiszállás egy másik tagjával
együtt. A szoba hátsó részében aludtak, a mely sértetlen maradt.

előzte meg a sztrájkot, hogy engedett a munká
sainak"-- és visszaállította a régi bértételeket.
Az okos engedékenységnek újabb, s mi fő:
sokmilliós hasznot hajtó példájával kötelezte le
két évvel utóbb, 1879-ben a középosztályt. Az
olvasó tud már róla, hogy mily idegenkedéssel
viseltetett a középosztály az ellen, hogy a nagy
vagyon urai diktátori hatalmat szerezzenek az
üzleti élet egyes ágaiban, s különösképpen az
ellen, hogy nagy vasúti vonalak egyesítésével
lehetetlenné tegyék a versenyt s kedvök szerint
állapíthassák meg szállítási díjtételeket, részvé
nyek újabb meg újabb kibocsátásával pedig a
köz rovására gazdagodjanak. New-York állam
törvényhozása végre is kénytelen volt bizott
ságot küldeni ki a vasútkirályok dolgainak
megvizsgálására. Vanderbiltet más vasúttulajdo
nosokkal együtt tanuságtételre szólították e
bizottság elé, mely beható vizsgálat alá vette
Vanderbilt és Gould részvénykibocsátási műve
leteit, valamint kedvezményes szállítási díj
tételeit s titkos tarifáik dolgát is.]
A nagy vizsgálat elmúlt, a nélkül, hogy gátat
vetett volna a Vanderbiltek, a Gouldok s a
hozzájuk hasonlók hatalmának és gazdagodásá
nak. De Vanderbjlt William levonta belőle a
maga tanúságát s egy nem várt sakkhuzásával
meglepetésszerűen fegyverezte le a középosztály
ban jórészt az ő személyével szemben élő bizal
matlanságot. Köztudomású volt róla, hogy a
New-York Central-vasútnak 400,000 részvényét
tartja tárczájában s a középosztály főképp
ezért a nép érdekeire veszedelmes plutokratá
nak kjáltotta ki. Vanderbilt tehát elhatározta,
hogy túlad e részvényeinek felerészén. A! mi
részvényeire kettős következménynyel járhatott
még mindig. Elhelyezheti gyümölcsözőleg más,
előnyös módon vagyonának egy részét, azon
kívül pedig joggal hivatkozhatik arra, hogy a
New-York Central-vasút semmiesetre sem az ő
személyes vállalata, hanem temérdek más rész
vényes tulajdona. Tehát bankárja, Morgan Pierpont John segítségével eladta e vasút 200,000
részvényét egy szindikátusnak. A vásár ?5
millió dollárt hozott a konyhájára, s még sem
kisebbítette befolyását a vasútra, mert hiszei:
nemcsak elegendő számú részvénye maradt,
hanem az övé volt a kötvények egy része is.
Az eladással felszabadult nagy folyópénzét
pedig bölcs körültekintéssel állami kötvényekbe
fektette. Ily módon szilárdabbá s főképp
tiszteletreméltóbbá tette vagyonának alapjait,
mert az állami kötvény mindenesetre előkelőbb
papir a vasúti részvénynél. Úgy látta, meg is
találja számítását e módszerrel s tovább foly
tassa az állami kötvények beszerzését. Néhány
év múlva már 54 millió dollár értékű négy
százalékos állami kötvénye volt. Ebből 1884-ben
igaz, kénytelen volt eladni 10 millió dollárra
valót, hogy fedezhesse egyik fiának tőzsdei vesz
teségét. De hamarább vehetett újból 10 millió
árát. Volt azonkívül 4 milliónyi negyedfólszázalékos államkötvénye, sok millió értékű városi
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kötvénye, több milliót érő ipari részvénye és jel
zálogkötvénye s 22 millió dollárt tevő vasúti
részvénye. «S ugyanaz a kormány*, így kiált
fel Myers, «kit atyja milliók erejéig sarczolt
meg, most közvetlen szavatolásával biztosította
óriási vagyonának legalább 70 millió dollárnyi
értékét, s az Egyesült-Államok egész népének
kellett adóznia, hogy összehozza a kamatait
ezértékpapiroknak, melyeket az egykori Vander
bilt Kornéliusznak az államtól eltulajdonított
pénzén vásároltak össze».
Nem tagadja meg a régi szokásokat sem.

WISINGER FERENCZ 65. GY. E. ALEZREDES.
(Egy gyenge népfölkelő zászlóaljjal, egy öreg ágyúvá! 15
kilométeres fronton 12 napon át védte és megtartotta
az alsó Ifonzót három olasz hadosztálylyal szemben.)

A MONFALCONEI HAJÓGYÁRBAN ZSÁKMÁNYOLT ÉPÜLOFÉLBEN LEVŐ OLASZ HAJÓ.

De Vanderbilt William azok közé tartozott,
kik egyszerre több vasat tartanak a tűzben.
Ugyanakkor, mikor a New-York-Cenlral rész
vényeinek eladásával a spekulácziónak látszó
lag új mesgyéjére lépett, minden különösebb
nehézség nélkül kerített hatalmába a régi ki
próbált metódusok szerint nem egy újabb
fontos vasútvonalat. Nem sok idővel atyjának
halála után vetette ki hálóját a West-Shorevasútra, mely a Hudson nyugati partján kelle
metlen versenyt támasztott a Hudson Rivervasutnak, a Vanderbilt-család vállalatának.
Vanderbilt William tehát kíméletlen tarifaharczot indított a West-Shóre ellen, s 1883-ban,
mikor tönkrette, potom áron megvásárolta
kényszereladásra került részvényeinek többségét.
De megesett vele is, mint az Erie-vasutak
esetében az atyjával, hogy nálánál furfango
sabbak és erősebbek túljártak az eszén. Az öreg
Vanderbilt Kornéliusz, mint tudjuk, Jay Gouldban talált egy izben mesterére, a fiát a Penn
sylvania-vasút vezető emberei kényszerítettók
fegyverletételre. A dolog azzal kezdődött, hogy
Vanderbilt William elhatározta, hogy vasútat
épít Pennsylvaniában s versenyre kel a Pennsylvania-vasúttal, mely hatalmas antraczitbányák és petroleum-vállalatok forgalmát bo
nyolította le nagy haszonnal. E vállalkozás
révén lassan-lassan megakarta szerezni az antraczit-szénbányák részvényeinek minél nagyobb
tömegét is. Az új vasút-vállalat, a SouthPennsylvania-vasút megalapítása nem járt külö
nösebb nehézséggel. Mindenekelőtt alakított
egy vasútépítő-társaságot, mely csak látszólag
volt társaság, mert valóság szerint ő maga
állította össze saját alkalmazottaiból és megbizottaiból. Aztán előlegezett az építésre saját
pénzéből 6.500,000 dollárt, egyben pedig meg
bízta az ál-társaságot, hogy bocsásson ki 20
millió dollár erejéig kötvényeket, s ugyanoly
összeg erejéig részvényeket. Ebből a 40 millió
dollárnyi alapból, mint e vasút-vállalkozás
ügyé vél kapcsolatban később megindult peres
eljárások során kitűnt, 80 millió dollár Vander
bilt számára tiszta nyereség volt.
A South-Pennsylvania vasút dolgából nem is
lett volna baj, ha az érdekeiben megtáma
dott Pennsylvania-vasút élén nem olyan emberek
állnak, kik épp oly ügyes szervezők voltak, s
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illik a gazdagsághoz a külső disz. Az 5. Agamén
két pazarfényűialotát építtetett; az; egyiketma
gának, a m á s i k » l e t t e levőt a ket leányának.
Az Egyesült-lmokban még nem epi_etek
oly fejedelmi otthont, minőbe most a Vand«bitt
család költözött. Az Egyesült-Államok elnöke,
írja Myers, a Fehér Ház igénytelen egyszerűségé
ben élt. De Vanderbilt William ebédlője 37 láb
hosszú és 26 láb széles, renaissance-modorban
épült hatalmas terem volt, melynek négy^falat
aranytól csillogó, remekbe faragott angol tolgyfaburkolat fedte s menyezetét pazarul festett
vadászjelenetek díszítették. Szalonja is feje
delmi fényben pompázó roppant helyiség volt,
falait nehéz rózsaszínű virággal, levelekkel
himze t és kristálylyal s drágakövekkel kivarott
bársonykárpit borította. De legnagyobb büszke
ségét mégis a képtárában lelte. Ügynökei be
járták Európát s összevásárolták számára a
legdrágább képeket. Mindegy volt, mibe kerül
tek, csak az volt a fő, hogy minél nagyobbak
legyenek. Súlyt vetettek a kép alkotójának hír
nevére is: Egy Meissonier-képért («Megérkezés a
kastélyba») 200,000 frankot fizetett s Parisban
járva, 188,000 dollárt juttatott Meissoniérnek
hét képért. Meg is szerezte mihamarább sok
más dicsérő jelzője mellé a műértő nevét is.
Hatvanhatéves korában megmondhatta bizal
masan egyik barátjának, hogy 194 millió
dollár, vagyis 30 millió korona hiányával
egy milliárd korona vagyona van. «Én vagyok a
Ez a három kell a győzelemhez!
világ leggazdagabb embere», mondotta neki.
«A westminsteri herczégnek állítólag 200 millió
JEGYEZZÜNK HADIKÖLCSÖNT |
dollár vagyona van, de főképp ingatlan birtok
az ismert üzleti módszerekhez épp úgy értették, ban és házakban, a mi alig hajt kétszázalékos
mint Vanderbilt, azonkívül pedig Pennsylvaniá kamatot is». Atyjának halála óta hét év alatt
ban épp oly hatalmasok voltak, mint a Vander- 100 millió dollárral gyarapította vagyonát,
holott az öreg Vanderbiltnak harmincz év
biltok New-York-államban.
kellett,
hogy összehozza azt a 105 milliót,
A dolog történetéhez tartozik, hogy Vander
bilt a vasút vállalatoknak ebben a harczában melyet örökül hagyhatott. William évi jövedelme
szoros érdekközösségbe lépett a Eeading-vasút elérte a 10.350,000 dollárt, melyből nem költött
tal, a Pennsylvania-vasút egyik legelkeseredet többet rendes kiadásaira évi 200,000 dollárnál.
tebb versenytársával. Myers a később sorra
került tanúkihallgatások anyagára hivatkozva
Hogyan osztotta meg vagyonát.
azt mondja, hogy Vanderbilt ez érdekközösséget
Életének utolsó napjaiban is nagyszabású
becsületszóval kötelezőnek ismerte el magára
nézve. Ez a érdekközösség külsőleg is meg üzleti tervei foglalkoztatták. Csak az egészsége
nyilatkozott abban, hogy Vanderbilt, szerző- miatt panaszkodott olykor: álmatlanság és
déseheK alapján megszerezte magának a Eea- rossz emésztés gyötörte. 1885 deczember 8-án
ding-vasút 82,000 részvényének tulajdonjogát. halt meg váratlanul. Vasúti terveiről tanácsko
Mindeddig rendben is volt minden s a Eeading- zott éppen Garrett Róberttel, de hirtelen előre
vasút igazgatói nagy összegeket bocsátottak bukott székén. Szélhűdés érte s egy pillanat
Vanderbilt rendelkezésére, hogy megépíthesse alatt kioltotta életét.
A vagyonát nem atyja példája szerint osz
az összekötő vonalakat vasútjok és a SouthPennsylvania-vasút közt. De ekkor a Penn totta meg. Végrendeletében 200 millió dollárról
sylvania-vasút politikai és anyagi hatalmának rendelkezhetett. Két fiának, Vanderbilt Korteljes latbavetésével síkra szállt saját érdekének néliusznak és William Kornéliusznak 50—50
védelmére és Vanderbilt megrontására. A helyzet millió dollárt hagyott s ezeknek magánvagyona
veszedelmessé vállt. De a válságos pillanatban ez örökségrészszel 100—100 millió dollárra
beavatkozott a viszályba Morgan Pierpont, emelkedett, tehát körülbelül annyira, mint
Vanderbilt pénzügyi meghatalmazottja s létre
hozta az egyességet, mely azzal a következéssel
járt, hogy a South-Pennsylvania-vasút a Penn
sylvania-vasút tulajdonába ment át, a Readingvasút hatalmasai pedig, cserben hagyatva,
tönkrejutottak. Ebben a híres műveletben
Vanderbilt oldalán részesek voltak Rockefeller
John D., Rockefeller William, Mills D. 0.,
Elkins Stephen B., Whitney William G. s más
ismert multimilliomosok. Vanderbilt és társai
5.600,000 dollárt kaptak a csak félig-meddig
megépített South-Pennsylvania-vasút részvé
nyeinek többségéért.
Vanderbilt utóbb kiköszörülte a csorbát más,
szerencsésebb vasútvállalkozásaival, melyeknek
nem utolsója volt a Chicago-Northwestern-vasút
megszerzése. 1880-ban vásárolta ínég e 4000
mértföld hosszú vasút részvényeinek többségét
,s ezzel megteremtette saját összefüggő vasúti
vonalit New-York és Chicago közt.
Fejedelmi lényben.
Negyvenhéroméves korában, mikor atyja
maga mellé szólította a Staten Islandon levő
farm magányából, Vanderbilt William, talán
tüntetésből s hogy kedvében járjon atyjának,
de lehet, hogy az egyszerűség őszinte kedvelésé
vel is, nagyon szerényen élt. Kicsiny, négy
szögletű kétemeletes házban lakott, melynek
oldalán egy dísztelen toldaléképület már messzi
ről elárulta a konyhát. Most, tizenhat év el
multával, nem tudni, lelki szükségből-e, gyö
keresen szakított régi puritán szokásaival.
Ügy vélhette, mint a legtöbb milliomos, hogy
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a mennyit atyjuk örökölt alig nyolcz évvel
azelőtt. A többi 100 millió dollárt Vanderbilt
William H. a következőképpen osztotta meg:
40 millió dollárnyi vasúti- és egyéb értékpapírt
tartalékalapnak rendelt, melynek jövedelmei
egyenlő részben nyolcz gyermekét illették.
Ezzel minden egyes gyermekének 500,000 dollár,
vagyis harmadfél millió korona évi jövedelmet
biztosított. Kötelességévé tette örököseinek,
hogy ezt az alapot majdan ők is gyermekeikre
hagyják végrendeletileg. További 40 millió
dollárt egyenlő részben nyolcz gyermekének
rendelt. A még megmaradó 20 millió dollárból
a legnagyobb részt özvegye k a p t a ; két millió
külön hagyatékképpen Kornéliusz fiára, egy
millió dollár egy kedves unokájára szállt,
különböző nagyságú összegek jutottak más
rokonainak és barátainak s körülbelül egy
millió dollár jótékony egyesületeknek s más
közintézeteknek. Mauzóleumát 800,000 dollár
költséggel saját kívánsága szerint egykori kedves
szigethazájában, a Staten Islandon, NewDorpban építették meg.
(Folytatása következik.)
••••»»•»•••••••••••»»••»•»••••»
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Meg iogod bánni, ha elmulasztod a
tőkebefektetés olyan kitűnő alkalmát,
mint a hadikölcsön!
IRODALOM É S MŰVÉSZET.
Enyém vagy. Drasche-Lázár AlfrédnBÍ most je
lent meg második regénye Enyém vagy czímmel.
Ez is abban a körben játszik, mint a Tűzvróba
s a melyet az író nemcsak jól ismer, hanem lát
hatólag sok tekintetben együtt is érez vele, —
nyilván élettapasztalatai és emlékei fűzik hozzá.
A magyar úri osztálynak egy külön fejlődésű és
külön csoportja ez: Bécsben élő vagy legalább
Bécsbe sokat járó mágnások, a kik a hadsereg
ben — természetesen a huszároknál — szolgálnak
vagy a diplomácziánál, nem gazdagok, sőt a va
gyon hiánya néha komplikáczióba sodorja őket,
de még fogyatkozásaikban és gyöngéikben is urak;
Bécset szeretik, otthonosak benne, a császárváros
szelleme némi különleges bélypget üt rájuk, bár
magyarságukhoz erősen ragaszkodnak, már csak
tradicziótól is. Az anyagi szempontok, mint min
denkinél, a ki nem nagyon gazdag, nagy szerepet
játszanak s a polgár-ember elől sem zárkóznak
el, ha vagyonos. A férfiaik gavallér és tisztasá
gukra sokat tartó úriemberek, a nőik szépek, de
könnyen akadnak köztük olyanok, a kiket a va
gyontalanság letántorít a morális korrektség út
járól — az egy körből való férfiak és nők közötti
erkölcsi színvonal-különbség érdekes dolog DrascheLázárnál, bár nem látszik tendencziósusnak, talán
inkább öntudatlan. Már a Tüzpróbá-ban is volt
egy mágnás asszony, a kinek romlottsága vésze-

TÖRZSORVOS A BUDAPESTI MUNKÁS BIZTOSÍTÓ PÉNZTÁR FŐORVoSA
PÉNZTÁRI SZOLGALATÁNAK 25 ÉVES JUBILEUMA.
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delmet hozott gyermekeire, — az Enyém vagy-b&n
enyhébb az eset: itt a hervadó özvegy gróiné ki
tartatja magát egy gazdag polgári eredetű sportemberrel, de ebből nem származik semmi baj
senkire. A grófné fia, Odelszky Géza gróf a re
gény főszereplője, mulatós, szertelenül könnyelmű
huszárönkéntes, a kinek igen sok baja van a szol
gálatban felette szigorú ezredes nagybátyjával.
Veszedelmesen beleszeret egy szenvedélyes, szép
félvilági nőbe, el is akarja venni feleségül, de
ebből a szándékából kigyógyítja ezredes nagy
bátyja, mikor bebizonyítja^ neki, hogy a leánj
méltatlan a szerelmére. A kissé puha akaratú, de
alapjában nem romlott fiú fájó szívvel megy el
a nyári hadgyakorlatra, baleset következtében
lábát töri, sebesülten kerül egy derék, gazdag
polgár-ember házába, gyógyulása alatt — bár a
bécsi szerelem sebe még csak félig hegedt be —
összeszerelmesedik a mágnásoskodó házikisasszonynyal. A szerelemből házasság lesz, melyet mint
egy félelmes árnyék fenyeget a szakításba bele
nyugodni nem tudó bécsi kokott. A fiatal pár
nászútjakor útjukba is vetődik a Semmeringen s
a fiatal grófot, a ki el akarja űzni, egy viharos
jelenet után magával ragadja egy sziklahasadékba.
Ebbe a tragikus fordulatba nehezen tud belenyu
godni az olvasó, az elbeszélés könnyed és csaknem
mindig derült hangja nem készített rá elő, — a
gróf nem érdemelte meg ezt a hirtelen végzetet.
Máskülönben a gróf és a félvilági nő viszonya a
szakítás után a regény legjobban rajzolt motívumai
közé tartozik: a mint a legénykori szerelem em
léke mint egy fenyegető árnyék mindig ott van
a boldog, tiszta szerelem felé haladó fiatalember
tudatában, néha mozgolódni kezd, mint hogy a
begyógyult sebek is időnkint fajai kezdenek, a nő
féktelen érzéki szerelmének monomániává válása
épen a férfi folytonos visszautasítása miatt, — ez
mindenképen valószerűen van motiválva. Jók az
alakok is nagyobbrészt: néhány kívülről is felis
merhető vonással vannak megrajzolva, körvonalaik
elválnak a háttértől és egymástól, az olvasó is
könnyen különválasztja őket tudatában. Érdekes
a polgári emberek és mágnások közötti különbség,
melyet az író itt is megtesz: éreztetni tudja a
különböző levegőt, a melyből származnak s a be
csületes, kemény munkán felnőtt polgárokat er
kölcsileg tartalmasabboknak, kompaktabb jelleműeknek látja a könnyedebb, rutinosabb, de
könnyebb fajsúlyú mágnásoknál. A regény jól
van elbeszélve, jelenetről jelenetre meg tudja tar
tani az érdeklődóst, némely helyein érdekfeszítő

is, — bizonyára ép oly népszerűségre fog jutni,
November 23. A nyugati harczféren Flandriában
mint a Tűzpróba. A terjedelmes kötetet a Franklin- a Cambraitól délnyugatra levő csatatéren Moeuvre
Társulat szép kiállításban adta ki; ára 6 korona. és Fontaine voltak a tegnapi harcz góczpontjai.
A «Jó Pajtás*, Benedek Elek képes gyermeklapja Moeuvrenek és a hozzá nyugatra fekvő állásoknak
legújabb deczember 2-iki számába Vértesy Gyula írt az ellenség több izben eredménytelenül rohant
verset, Benedek Elek elbeszélést, D. lengyel Laura neki. Kezdetben elért kisebb sikereit a németek
folytatja regényét, Kelemen Antal verset, Kozma ellentámadásokkal kiegyenlítették. Fontaine két
Imre mesével kedveskedik, Beneiek bácsi egy szép oldalán és Fontaineból az angolok nagy erőket
versét csinos rajz díszíti Váradi Antal Vörös vetettek barczba, az elkeseredett közelharczokban
marty születésnapjáról mond el érdekes dolgokat. az ellenség vereséget szenvedett. A németek vissza
Az Emmi Csodaországban czímű regény, tarka meBe, verték az ellenséget ég elfoglalták Fontaine falut.
a rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik ki a A Lafolie erdőt megtisztították az ellenségtől. A
szám gazdag tartalmát. A J6 Pajtás-t a Franklin- Rumilly, Banteux és Vendhuille elleni angol táma
Társulat adja ki, előfizetési ára egéBz évre 12 ko dások is összeomlottak. Az olasz harcztéren a
rona, fél évre 6 korona, negyed évre 8 korona Piave és Bronta közt a barezok kedvezően foly
egyes szám ára 24 fillér. Mutatványszámot kí nak. A Hétközség fensíkján csapataink sikeres
vánatra küld a kiadóhivatal, IV. ker. Egyetem- előretörései az ellenség részéről számos leghevesebb
ellentámadást váltottak ki, a melyeket elhárítot
utcza 4.
tunk. Az olaszok több ezer foglyot vesztettek.
November 24. A nyugati harcztéren Cambraitól
délnyugatra az angolok újból megkísérelték a dön
A HÁBORÚ NAPJAI
tést. A Queanttól Banteuxig terjedő arczvonalon
November 22. A nyugati harcztéren Flandriában erős tűzharcz vezette be a csatát. Egy erős tá
nyugtalanító tüzelés, Lenstől északra és a Scor- madás 8uchy ellen összeomlott. Moeuvret a néme
petóí délre a németek angol előretöréseket vertek tek több rohammal szemben megvédték. Különö-.
viBSza. Cambraitól délnyugatra a csata tovább sen erős volt a Bourlon, Fontaine és Lafolie el
tart. Az ellenség gyalogságának és pánczélos leni lökés, melynek ereje megtört a német csa
automobiljainak tömeges barczbavetésével igye patok hősiességén és tüzérségük megsemmisítő
kezett kikényszeríteni az áttörést, de a kísérlet hatásán. Az ellenség, mely súlyos áldozatok árán
meghiúsult. A német első vonalakon túl némi .csak lassan nyert tért Bourlon irányában, itt a
teret nyert az ellenség, de nagyobb eredményeket németek ellentámadásával találta magát szemben,
nem tudott elérni. Kötelékei a német gyalogság mely ismét kivetette őket Bourlon faluból és er
ellentámadásába ütköztek. A Schelde nyugati part dőből. A Fontaine és a Lafolie erdő elleni több
ján a németek kivetették az angolokat Annauxból szöri rohamokban kimerült az ellenség ereje. Csak
és Fontaineból, a keleti parton pedig Bumillytől Fontaine előtt 80 angol pánczélos gépkocsi hever
délre fekvő állásaiba űzték vissza. A sötétség be szétlőve. Az olasz harcztéren a Piave és a Brenta
álltával a harcz is alábbhagyott. St. Quentin közt a Hétközség fensíkján az ellenség nagy erők
déli arczvonalán a németek egy első vonalaikba kel intézett ellentámadása összeomlott.
behatolt franczia osztagot ellentámadással kive
November 25. A nyugati harcztéren a Cambrai
tettek. Craonne és Berry au Bac között erős
délnyugatra levő csatatéren heves, de helyileg
franczia előretörések, melyeket a németek vissza tól
hnrezok. Inchy ellen az angolok négy
vertek, csak La Ville au Boistól északkeletre elbatárolt
sűrű
rohama
volt eredménytelen, ellentámadások
maradt meg egy franczia fészek. Az olasz harcz
a németek több száz méter tért nyertek. Egy
téren a Monté Melettától nyugatra olasz támadá kal
támadással az angolok Bourlon taluig nyomultak
sokat ellentámadással visszavertünk. A Brenta és előre,
de a németek ellentámadása szuronynyal
a Piave közt rohammal elfoglaltuk a Monté Fon- verte vissza
őket. A német trónörökös arczvona
tana Secsát és a Monté Spinuceinát.
lán a francziák élénk tevékenysége. Az olasz
»••••••»••••••••••••••••••»••»••••••••••
harcztéren az olaszok támadásai a Brenta mind
két oldalán és a Monté Pertien ellen vonalainkon
Két fronton harczolunk: a fegyverek megtörtek.
frontján és a pénz frontján. A sikerült
November 26. A nyugati harcztéren Cambraitő
hadikölcsön is megnyert csata.
nyugatra levő csatamezőn az ellenség makacsul

MAGYAR

KÖNYVTÁR

UjdonságoK:

Szerkeszti; Radó Antal,

BRÓDY

875

Egy-egy szám 36 fillér.

SÁNDOR

A Kotoró és e$yéb elbeszélések
880-881.

DRASCHE-LÁZÁR

ALFRÉD

A kutyabőr és egyéb történetek

Kapható-

LAMPEL

GAK

878—879.

ORCZY BÁRÓNŐ

Lady Molly kalandjai
Detektiv-történetek.

Ford. Kisléghi Kálmán.

R. könyvkereskedése (Wodianer E és Fiai) r.-t.-nál, Budapest, VI., Andrássy-ut t i .
és minden hazai könyvkereskedésben.
és teljes fogsorok
szájpadlás nélkül,
a gyökerek eltá-

-tömések, arany
Í ^ ^ ^ V ^ ^
fogkoronák
W> \
m 1 *% nranvhWaÜlfc,

£Q£

£3Sajtét

DP.HEBEDÖS

JAKAB
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ismételt támadásait Inchy ellen, de a németek
teljesen visszaverték. A Bourlon elleni gyengébb
előretörést is visszaverték a németek s a Bourlonnál vonalaik mögött maradt angol fészkeket
megtisztították. Somognieux és Beaumont között
a francziák négy kilométer szélességben kezdtek
támadást. Az első támadó hullámok széttépve
özönlöttek vissza a kiinduló állásokba s újonnan
harczba vetett erők többszöri táraadása is össze
omlott. Az olasz harcztéren az utóbbi napokban
a Brenta-völgyben és ettől keletre a hegységben
lefolyt harczok részünkre további területnyereséget
eredményeztek. Az ellenséges ellentámadások si
kertelenek maradtak.
November 27. A nyugati harcztéren Flandriában
a Cambraitől délnyugatra levő csatatér egyes sza
kaszain naphosszat erős tűzharcz. Bourlon falut
a sötétség leple alatt megtámadták az angolok,
de súlyos közelbarczban vissza verettek. Az olasz
harcztéren a helyzet változatlan maradt. Krausz
Alfréd tábornok alpesi csapatai a legutóbbi tíz
napon Cismon mellett vívott harczokban ismét a
legnagyobb kitartással és vitézséggel harczoltak.
November 28. A nyugati harcztéren a Cambrai
melletti caatatéren az angolok friss hadosztályok
kal támadtak Bourlon, Fontaine és a csatlakozó
német állások ellen. Bourlontól nyugatra a tá
madó hullámok és az előttük haladó pánczélos
gépkocsik összeomlottak a németek tüzében. Bour
lon és Fontaine között többszőri hasztalan roham
után behatoltak a német védelmi zónába, a két
helységet a németek átmenetileg elvesztették, de
a német gyalogság ellentámadása fényes rohammal
visszafoglalta és visszavetette az ellenséget a bourdoni erdőbe. Tahuretíl északnyugatra és Noménytől északkeletre eredménytelen franczia vállalko
zások. A többi harcztereken nincs esemény.

HALÁLOZÁSOK.
Hősi halált haltak: BARCZBN TIBOB, a 81-ik
tábori taraczk-ezrednek a 13-ik repülő századhoz
beosztott tartalékos hadnagya, a kis ezüst és
bronz vitézségi érem és a I I . osztályú német vas
kereszt tulajdonosa, a Belvárosi Takarékpénztár
tisztviselője 26 éves korában, az ellenség előtt tel
jesített szolgálata közben lezuhanás következté
ben szenvedett súlyos sérülése folytán. — SnioNYI BENŐ, a 44-dik gyalogezred hadnagya, a vi
tézségi érem és. Károly-kereszt tulajdonosa, egy
orosz támadás visszaverésénél három ellenséges

golvótól szivén találva. — Dr. FÜLÖP LÍSZLÓ, a
82-dik székely gyalogezred hadnagya, budapesti
ügyvéd, a harcztéren szerzett betegségében, 41
éves korában.
Elhunytak még a közelebbi napokban: BIBLEK
MIKSA, nyűg. műegyetemi tanár, 85 éves korá
ban, Budapesten. — GAAR JÁNOS, 88 éves korábaní Budapesten. Az elhunytban Gaár Vilmos kú
riai'biró az édesatyját, Zoltán Vilmos iró pedig
az apósát gyászolja. — Domályosi HOITSY GÉZA,
államvasuti ellenőr, hatvanegy éves korában, Bu
dapesten. — KOLLAB PÉTBE, Esztergom várme
gye nyugalmazott árvaszéki elnöke 81 éves ko
rában, Esztergomban. — ÁDÁM KALMAN, a

SAKKJÁTÉK.
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czen. — HETÉKYI BÓDOG, a miskolczi m. á. v.
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REGÉNY

h

Világos indul és a h a r m a d i k lépésre m a t t o t ad.

A «Tüzpróba» kitűnő
szerzőjének új regénye,
a melynek érdekfeszítő,
fordulatos cselekménye
a magyar előkelő világ
körében, nagyrészt fő
rangú magyar huszár
tisztek között játszik le.

IL

BurU$ttö$igl

irodai

-. '

KISS JENŐ SÁNDOR

Felelóg s z e r k e s z t ő : H o i t s y Fal.

HAVAS ALISZ

Budapest, IV., Varmegya-utoza I I .

Lapkiadó tulajdonos Franklln-TínraUt IV., Egyetem-lton 4.

(60 fillér)

110 darabos mintáküldeményt l.— Kért bérmentve küldünk.
1140 tubus K 60 bérmentve. — Feltűnő szép reklámok ingyen.
I P A X m ű v e k B u d a p e s t , Képviselőket felveszünk.
I V I I . , R á k ó c z l - ú t 2 4 . «z. Telefon : J ó z s e f 2 8 — 0 5 .

Oross Antal, Budapest, VIII., lózsef-körnt 23.

Olyan ez a fantasztikus
regény mint egy opiumálom: eleinte szelíden
ringat, majd örvénylő
érzések, vad szenvedély
és tomboló gondolat
vihar misztikus szimfó
niája . . .

A «Vasárnapi Ujságt 44-dik számában megjelent
képtalány megfejtése: Szegedi paprika.

10 d a r a b t o j á s t t a k a r í t m e g !
Okos háziasszony használja. * Ügyes kereskedő árasiiia.

OROKAT

Ára 6 kor. 60 fillér

KÉPTALÁNY.

|10 darab «PAX»-tablettával

film és ezüsttörmelékeket, higanyt, ezüstpapirhtdladékokat, zalogozédulákkt v e s z e k :

FANTASZTIKUS REGÉNY

Ára 6 korona

Szerkesztői üzenetek.

Használhatatlan

FELNER-DÉNES PÁL

TÜÍOOS.

Erzsébet,

Csúnya k u d a r c z . K i a szeretőm P s t b . Erőlködik, eről
ködik, d e csak ú g y , m i n t az a t l é t a , a ki papirosból
készült r o p p a n t s ú l y o k a t emel n a g y erőlködéssel.
Vallomás. N a g y o n kezdetleges a technikája s fiatalo
san b o m b a s z t i k u s a beszéde.

könyvek

ENYÉM VAGY! AZ ÁRRVÉKEMBER

mm,

76 éves korában, Budapesten. — Dr. BAINTNER
IMRÉNÉ, szül. Zborill Lnrn, 46 éves korában, Bu
dapesten. — ö/.v. MADTHNRR AlraÁLYNÉ, szül.
Braun Berta, Budapesten. — BUGOVITS LAJOSNÉ,
szül. Bozzay Anna, Országos magyar királyi zene
akadémiaigondnok felesége, 47 éves korában, Buda
pesten.

Sétatéren. Csak kerülgeti a t é m á t , n e m fogja m e g
i g a z á n . Csak beszél a c s o n k a k a t o n a szenv(déséről, d e
éreztetni nem tudja.
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DRASCHE-LÁZÁR ALFRÉD

Vezsenyben. — Dr. HORVÁTH JÓZSEF, országgyű

B<Ü1. Szemecskey

ÁTTOLTAM.

Uj szépirodalmi

SÖTÉT.

ve-

állami elemi iskola igazgatója 67 éves korában,
Miskolczon.
özv. STEINEB SAMUELNÉ, szül. Altstádter Jozefa
82 éves korában, Veszprémben. Nővére volt lovag
Ováry Lipót nyugalmazott miniszteri tanácsosnak,
az országos levéli ár főlevéltárosának. — özv.
MEDVEÍBEZSŐNÉ, 80 éves korában, Budapesten. —

64.

w

3080. Henriksen Th. 0.-t81, Fredrikstad.

lési képviselő, Budapesten. — Nagycsepcsényi és
mutnai VLADAB SÁNDOR, gyógyszerész, 60 éves
korában, Losonczon. — Legényei SOLTÉSZ JÓZSEF,
földbirtokos, Zemplén vármegye törvényhalósági
bizottsági tagja, 68 éves korábaD, Királyhelme-

OTTÓNÉ

4 8 . SZAM. 1917.

ÉVFOLYAM.

F o h á s z . A z t írja : «dúl m á r évek ó t a (a h á b o r ú t . i.)
és a n a g y h a t a l m a k a békekötésre m é g m o s t se hajla
nak*. Vájjon igazán v e r s n e k képzeli a z ilyen l a p o s
prózát T

zsenyi református egyháznak 25 éven át volt
lelkipásztora, a kecskeméti református egyházme
gyének 85 évig volt esperese, a dunamelléki ref
egyházkerület volt főjegyzője, 77 éves korában,

SCHÜSTEB

64.

A GÉP

SZENT BORBÁLA KÉPE

NOVELLÁK

REGÉNY

Ára 4 kor. 80 fillér

Ára 6 korona

HAJELTÁVOLITÓSZER !
Ravisant eltávolít hölgyek arczárói, karjáról
m i n d e n kellemetlen szőrzetet. Fájdalomneiitíi.
Azonnal l á t h a t ó hatás. Orvosilag ajánlva.
Vidékre ntaditással. Szétküldés diszkréten.

MÓRICZ P A L
új könyve:

Kohol króm"

a keHet

feszti,

teszi.
k réénmy enky é és
• l U w Arczhámlasztó
M b l I U C I l l ékse m
üdévé
- Kitűnő
arezfehéri tökrém

A FERGETEGBŐL
Rajzok a magyar
katonáról, magyar
alakokról és ma
gyar vidékekről ::

Ára 5 korona.
E könyv Kiadásából és
árusításából befolyó
minden jövedelem a
magyar kir. budapesti
1 só' honv.-gyalogezred
özvegy- és árvaalapját
illeti.
: :

BOTTAR REGINA^ kozmetikai intézete.
Budapest, Erzsébet-korút 34. sz.

Margit-Créme
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés
összeállításiban rejlik, a b ő r azonnal felveszi és ki
váló hatása már p á r óra lefolyása alatt észlelhető. M i 
vel a M a r g i t - c r é m e t utánozzák és hamisítják, tessék
eredeti védjegygyei ellátott dobozt elfogadni, mert
csak ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű
felelősséget. A M a r g i t - c r é m e ártalmatlan, zsírtalan
vegytiszta készítmény, amely a külföldön nagy fel
tűnést keltett. Ara kis tégely 2 K , nagy tégely 4 K .
Margit-szappan

5 — kor.

Margit-pouder

150

I
ÓRÁK

"

kiválfl pontossággal szabályozva 10 évi Jótállás mellett.

ÉKSZEREK

Egy fiatal irónő első
könyve. Kitűnően elbe
szélt, érdekes történet,
melynek folyamán fino
man megrajzolt, élettel
jes alakokat mutat be
a mai kornak a levegőjé
ből.

divatos éa ízléses kivitelben.

EVŐESZKÖZÖK
ezüst éa alpaccaezüstbol.

EZOSTNEMÜEK
éa

.

kor.

DÍSZTÁRGYAK

eiigoruan szabott jutányos árakon kén
pénz és előnyös részletfizetést tel
tételek mellett beszerezhetők

tja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.
Kapható minden gyógytárban, illatszer- s drogua-üzletben

•

Tizennyolcz n o v e l l a
van ebben a könyvben,
jól megkomponált, érde
kes történetek, melyek
kiválnak úgy meséik
változatosságával, mint
alakjaik erőteljes rajzával
a mai magyar novellairás átlagából.

BRAUSWETTER JÁNOS
C H B O N O M E T E R és M Ű Ó R Á S N Á L

,aop.'í ienott aC 7t rG r r n számos H1

Silí -

^

t U . tüntetés.

TSbb ezer elismerő levél. Legújabb
diszes nagy képes árjegyzék
ingyen és bérmentve.

FŐVÁROSI SZÍNHAZAK MŰSORA
356—359. szám.

EDVVARD

SHELDON

ROMÁNCZ
Színjáték 3 felvonásban, előjátékkal és utójátékkal

Kapható :
L A M P K L R. könyvkereskedése (Wodianer F.
és Fiai) r. t.-nál, Budapest, VI., Andrássy-út 21.
ée minden könyvkereskedésben.

Csilláról!

legmodernebb kivitelben, óriási választékban
készpénz vagy törlesztéses kölcsöndij ellené
ben. - Caaffltőkályhák, gázradiátorok.

terméazetM
égvényes
SAVANYÚVf7,l

S S . Haltenberger Béla Kassa
ruhafestés, vegytisztítás, gallértisztitás.
A GYÁJtt TEJLJES Ü Z E M B E N V A N .
ruhafestés feketére és c
"»há.k tisztítása soronklvUl.

gűztűxheluek

kaphaiók.

„AUERFÉNY"

VI „ , B U D A P E S T
V I M Vilmos c s á » á h . i i t 3 .

Fordította H E LTAI J E N Ő

Ára I k o r o n a 6Q fii é,

Kaphatók minden könyvkereskedésben.

48.

VASÁHNAPI ÜJSÁG.

780

mm

o»

'

HOHR MARIA
S & t .

VIII,BarOSS-U.85.

Fiókok : II, Fé-u. 27, IV, Eskü-at 6, Ksoslemétl-u. 14, V, Harmincad-u. 4, VI.Terézkrt39, Andráoiy-ot 16,Vllt, józief-krt 2.
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A főváros első é s
legrégibb csipke« « « « , vegytisztitó é s kelmefestő
gyári intézete.
Telefon : JÓM. 2—37

|
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SZAM.

1917.

64.

ÉVFOLTAM.

Exhumálásokat
POLITIKA
c í m m e l havi folyóirat indult m e g
+ * * november havában. * * *

az ö s s z e s európai h ő s i t e m e t ő k b ő l , v a l a 
mint a szükséges okmányok beszerzését
szolid árban, anyagi k e z e s s é g m e l l e t t
eszközlünk

Szende és Szabó ezelőt Gebauer Károly r.t,

Főszerkesztő :

exhumálás! vállalata, Budapest, Károly király-út 4.

Z L I N S Z K Y ISTVÁN

E l s ő r e n d ű szakintézet. — Telefon 5 1 — 0 2 .

Felelős szerkesztő:

DOBAY ISTVÁN dr.

Nagy értlekesséfjü politikai, szociológiai
és nemzetgazdasági közlemények. Hazai
é£ külföldi munkatársai a közélet kitűnő
ségei. Előfizetési dijak: Egész évre 24 K,
félévre 12 K, egyes szám ára 2 korona,
bővített szám ára 3 korona.

Őrizzük meg hősi halélt í
halt kedveseink emlékét! |
**
ék
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

+
S z e r k e s z t ő s é g és kiadóhivatal:

IV., Reáltanoda-utcza 18.
Telefon : J ó z s e f 2 5 — 1 1 .

+
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Bájos és üde
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csak az a nő lehet, a kinek —
akárcsak a napi mosdás, fésülkodés — életszükséglete a

INUL ARCZKRÉil
IANA PÚDER

Eredeti nagyság 30x28 cm. Törvényesem uéivt.
Tetttts crtrfnt falra is függtstthetö, asztalra is dttlKhaM.
A világháború majd minden csalidból kiragad egy-egy
kedves hozzátartozót, kinek emlékét szívünkbe zárva,
feledni nem tudjuk. Ezeknek a dicső halált balt hóseinknek emlékét megörökítendő, igen díszes, szép
kivitelű fényképtartó keretet, melybe bármilyen arckép beilleszthető 2 korona beküldéao ellenében bérmentve küld Mehner Vilmos kiadóhivatala, Beeaieet,
IV. ker., Egyetem-utca 4. szán. — Gyűjtőknek 6 darab
után 1, 10 darab után 2 tiszteletpéldánnyal szolgálunk.

H O I T S Y
Egyes szám
ára 60 fillér.

Előfizetési

feltételek
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KÉPES VADASZUJSÁG-ot
Állandó melléklete:

AZ RÉRO
és léghajózással foglalkozó egyedüli magyar hivatalos folyóirat,
Minden szamában érdekes és
eredeti fényképfelvételeket kö
zöl. A léghajózás eseményeiről,
fejlődéséről és czéljairól kitűnő
és könnyen érthető népszerű
csikkeket tartalmaz.
#

Budapest, 1. ker., Rerck-utcza 46. sz.

czimű egyedüli magyar nyelvű
ebtennyésztési szaklap.

Mindkét lap gyönyörűen illusztrálva.

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

„A vadászeb"

Olvassa a
hirdetéseket

Előfizetési ár mindkét lapra: egész
évre 16 kor., félévre 8 kor., negyed
évre 4.— K, egyes szám ára 50 fillér.

RENDELÉSNÉL
SZÍVESKEDJEK
LAPUNKRA
HIVATKOZNI

Tessék mutatványszámot kérni.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda
pest, IV. ker., Egyetem-utcza 4. sz.
(Franklin-Társulat.)

•

•

=01 I

A kövér nö élete
kínlódás!
Kigúnyolják, kikaozagják, örökös tréfa
tárgya I Minden ember-utánafordul, nem
tud öltözködni, vendéglőben, kávéházban
két széket kínálnak neki. Egyszerű élet
módját nem zavaró kúra segítségével igen
Használat előtt,
rövid időn belül karcsúvá lesz a legkövé- 6 "•" használat után.
rebb nő vagy férfi, Csak l doboz Maigrirt használjon és meglepi környezetéi — Egy
kúrához való doboz M A I G K I R ára K 8 . — . Készitl Palmler G. m. b. H. Berlin.
Főraktár Török József gyógyszertára, Budapest, Kiiály-utoza 12.

Országos Han$jesykölcsönzil Intézet
Budapest, 17. ker., Sütö-utcza 2. szám, félemelet. (Deák-tér mellett.)
Hangjegykölesönzőnk felöleli a komoly és könnyebb zenefajokat, melyek az újdonságokkal folyton kiegészíttetnek.

Előfizetés: 3 hóra 15— K, 6 bóra 28— K, 12 hóra 52'-

K.

Az előfizetés beérkeztével megküldjük kimerítő jegyzékünket.
Biztosíték 10K, mely az előfizetés megszűnésekor visszaadatik.

I , ftW Ujdnnsagoli.
—

••

asíRf M S L l s U t t ,
>>

Franklin-Xántilat nyomdája, Bndaptít, IV, Bgyetem-ntowi 4. RÍ.
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••

•

BUDAPEST, DECZEMBER HÜ 9,

Egészévre_ _ 8 0 . — korona.
Félévre _
_ 15.— korona.
Negyedévre „ 7.50 korona

NIMRÓD w

Készíti: Rozsnyai H. ÉyóÉYsiertára, Arad, Szabadság-fér 8.

Mindenütt k a p h a t ó ! ••••••

IV. Vármegye-utcza 11.
IV. Egyetem-ntoza 4.

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

fiozsnyay Szeráj arczkenőcsét,

mely egyedüli Bzer az erei tisztátlansága!, szeplők, mltesserek, pat
tanások eltavolitásira. Használatára ez erez pár nap alatt bársony
Ínhára és hófehérre változik. Egy kig tégely ara 80 fill., nagy tégely
-60 K. Hozzávaló szappan ára 1 kor. N a p p a l i Szeráj o r é m e
ara 1 2 0 X. Szerén pondre, *s arczporok g y ö n g y e , doboz
1-40 K, fehér, rózsa, eirgáa «• twtezlnben.

Próbadoboz vagy tégely _ _ 1.— korona.
Nagy •
<
« _ _
2.50 <

iroda;

Vadászsportot űzőK

Kinek van szeplője?
Vagy bármely más folt, bőrtisstátlanság az arcián?
i l használja teljes bizalommal

mindennapos használata.

Szerkesztőségi
Kiadóhivatal;

HE*
*
*
*
*

*
*

SZHtUSZTŐ

49 SZÁM. 1917. (64. ÉVFOLYAM.)

MAGYAR CSAPATOK ÁTVONULÁSA MOTTA Dl LIVENZAN

Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg
határozott viteldíj is esatolandó.

