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még sehol közzé nem tett feladványok pályáz
hatnak. 

A pályaművek a szerző nevét és lakását tartal
mazó jeligés, zárt boríték kíséretében 1920 márczius 
utolsó napjáig a «Vasárnapi Ujság» szerkesztőségébe 
(Budapest . IV., Vármegye-utcza 11.) küldendők. 

A bíráló bizottság, a mely a «Vasárnapi Ujság'> 
sakkrovatának vezetőjéből, továbbá Abonyi István 
és Havasi Ar túr urakból, a "Budapesti Sakkor9 

SAKKJÁTÉK. 
3145. S2ámu feladvány Tuson H -tói. 

K É P T A L A N V . 

rában í og a pálya tagjaiból áll, 1920 május havában 
művekről dönteni . ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ 

Az I . díj 3co k o r o n a . 
A I I . díj 100 k o r o n a . 
A I I I . díj 50 k o r o n a . 

A dijasok után következő legjobb 5 feladó-íny 
dicsfretben és egyenkint 30 korona tiszteletdíjban 
részesül. 

A nyertes pályaműveket a «Vasárnapi Ujság»-
nak van joga először közölni. Ugyancsak joga a 
•Vasárnapi Ujság»-nak, hogy sakkrovatában a többi 
pályamű bármelyikét is felhasználhassa. 

A ¬Vasárnapi Újság* szerkesztősége. 
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a b c- d o f g h 
VII.ÍOOS. 

Viláffos indul *s a második Ippésre mattot afl. 

A <<Vasárnapi Újság" 26-ik számában megjelent i 
képtalány megfejtése . Erőműv.'szet. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : H O I T S Y PAIr. 
Szerkesztőségi iroda: IV., Vármegye-utcza II . 

Lapkiadó tulajdonos : Franklin-Társulat IV., K°yetem-u..j 9 

•JÓ PAJTÁS BENEDEK ELEK 

PYEBMEKDJSÁ6A 
két nagyobb elbeszéléssel indnl az új esztendőben. 
Az egyik: Rókán; őméltósága a forradalom alatt, 

a másik: A munka hőse. Amazt Benedek Elek, emezt 
Jjimpéith Géza irta. 

Szivet-lelket nemesítő történetek, mesék, versek, ís-
meretga¬dagitó olvasmányok valóságos kincsesháza a 
Jó Pajtás. 

lijndjs munkatársai: Ábrányi i>mil. Várnái Antal, 
Vargha Gyula, I/impértlt Géza, Fekki Sándor, Kürthy 
Emil, Arar Gyula, UiMlyffyné Ffo Lanke, fterényi 
Lászlóné, Tábori Kornél, Ctanády Nándor, Koxmn Imre, 
Székein Nándor, ítenedek Jínos stb. 

Állandóan közöl a régi nagy magyar és idegen köl
tőktől a gvermekifjússgnak való költeinémekit. 

A JÓ PAJTAS-t a Franklin-Társulat (Budapest, IV., 
E¬yetem-utea 4.) adja ki. 

Előfizetési ára negyedévre 8 korona. ¬ L 
Egyeí szám ára 1 korona. Mutatványszámot kívánatra ) 

ingyen küld a kiadóhivatal. 

SMegjelent és mindenütt kapható! 

HORTHy-tlAPTÁR 
HZ 19Z0-IKI 
SZÖKŐ ÉVBE 
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A Dlaia-tellat a feguabs ét lejkedve«ebb újévi ajándék. 
Maay tolletkétzlst ( I Diana-pipwe«zappan. I Oiana-poder, 

I Oiana-krém) ára _ _ _ _ .... K 36. 
Klteub toiletkétilet ( I nagy Mappán. I ki* krém, I kit púder) 

in _ _ _ _ „ — _ . K 28. 
• mdenütt kapható I 

A magyar nemzet újjászületés 
emlékére 

E naptár tiszta jövedelme 
a N e m z e t i H a d s e r e g céljait szolgálja 

Ára 2 0 korona 

Megrendelhető: 

Méhner Vilmos könyvkiadóhivatalában 
FRANKLIN-TÁRSULAT) 

Budapest, IV., Egyetem-utca 4 . «.*5j 

ifi 
* "f* ~ \ 

Könnyen 
aki tudja, hogy megunt, használt, vagy törött 

gramofon-lemezekért 
a legtöbbet f izeti 

WAGNER „HRNGSZER 
KIRÁLY" 

országszerte el ismert elsőrendű magyar h a n g s z e r és b e s z é l ő g é p e k áruháza, 

Budapest. VIII. kerület. József-körut 15. sz. Fiók: IX. kerület, Ráday-utca 18. sz. 
V 

Franklin-Társulat nyomdája (Budapest. IV., Egyotem-ntca. 4.). 

2. SZÁM. 1920. (67. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

H O I T S Y PÁL BUDAPEST, JANUÁR HÓ 25. 

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

Előfizetési á ra : a január—márcziusi évnegyedre 20 korona. 
Megjelenik havonta kétszer. - Egyes szám ára 3 korona. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
állapított viteldíj is csatolandó. 

A MAGYAR BÉKE-KÜLDÖTTSÉG ELINDULÁSA BUDAPESTRŐL PÁRISBA. 



14 V A S Á R N A P I Ú J S Á G . i. szám. 1920. 67. évfoly am. 

Utazás Európa legszegényebb népei között. 
Rutének, a kik legtöbbet Vesztettek a háborúban. Irta Krády Gyula. (Folytatás.) 

A rutén vidéknek három nagyobb városa 
van : Munkács (székváros), Ungvár és Mára* 
marossziget. A többi része falvakból áll, hol 
jámbor egyszerűségben éli életét a jóravaló 
ruszin¬nép. 

A falvak olyan egyformák, mint akár 
Oroszországban. 

A házak fából épültek, tetejük szalma, az 
egyetlen nagyobb épület a korcsmárosé. 
Bibliai szegénység és megelégedettség lakik 
a ruszin¬falukban. Az élet mindennapiságát 
a vörösbetüs egyházi ünnepek váltogatják. 
A ruszin hitbuzgó. Görögkathol ikus vallása* 
hoz hiven ragaszkodik. Papjai és tanítói 
ugyanolyan egyszerű emberek, mint 6 maga. 
A pap megfogja az eke¬szarvát, a taní tó 
éjszakára az iskolába köti tehénkéjét s véle 
együt t alszik. Az egyszerű kultúra hősei i t t 
a lelkipásztorok s taní tómesterek. A legna¬ 
gyobb eredmény, a mi t elérhetnek, hogy 
irni meg olvasni taní t ják meg a- népet. Az 
évszázados babonáktól , hegyvidéki népek szo¬ 
kásáitól, gyermekességeitől nem térítheti el 
a népet semmi ékesszólás. A korcsmáról nem 
tudnak lemondani. A dermesztő telek, csontig¬ 
járó hidegek, az életnek egyhangúságai szinte 
természetszerűleg megkívántat ják e néppel 
az alkoholélvezet mámorá t , melegét, felej¬ 
tését . Minden tiszteletet megérdemel az anti¬ 
alkoholisták bölcs predikácziója, de a ruszin¬ 
népnek is igaza van, a mikor nem tud le¬ 
mondani az alkoholról. Adjatok más hazát 
ennek a népnek, a hol véres verejték, vég* 
sokig feszített testi munka nélkül is meg* 
találhatja boldogulását . Adjatok néki a ko¬ 
pár , kegyetlen hegyek TíeTyefFcTusah termo 
síkságokat. Adjatok neki ennivalót, a mely 
a pál inkát pótolja. Adjatok neki kultu¬ 
rá t , papot , tan í tó t , elöljárót, a ki jó pél¬ 
dával jár a nép előtt és nem tekinti maga 
is büntetésnek az életet, a mely a Kárpá tok 
melankolikus világába száműzte őket. Adja¬ 
tok neki rövidebb telet, a mely szörnyeteg 
tartósságával , járhatat lan országutaival, kő¬ 
kemény hidegségével, minden életet meg* 
állító konokságával az esztendő felénél töb¬ 
bet bebörtönöz a ruszin¬életből. A kis kuny¬ 
hók, be tapaszto t t ablakaikkal, r i tkán nyiló 
ajtóikkal, kétségbeesetten őrzött belső meleg* 
ségükkel, korai estéikkel, lassú virradásaik¬ 
kai, tömlöcz¬életükkel úgy állnak a Kárpá t 
között dúló hófergetegben, mint az em¬ 
beriség utolsó őrházikói. Lehetséges, hogy 
északabbra még kegyetlenebb a téli szél, 
gyilkosabb a hideg, zordabb az éghaj la t : 
ámde Magyarországon mégis csak a szegény 
ruszinok állják ki a szibériainak nevezett 
telet, — rossz esztendőben hét hónapig is, — 
a míg ismét kibújhatnak házikóikból, a me¬ 
lyekben barmaikkal és.gyermekeikkel együt t 
végigszenvedték a tél kísérteties szakát.Északi 
irók, a jószemü Lagerlöf Zelma, valamint 
Jakobsen is irnak telekről, földbebújt, elrej¬ 
tőzöt t , elszerencsétlenedett emberekről, a kik 
„álomszuszékok" módjára nem veszik észre 
a napok fordulását. A mi rutén¬népünknek 
nincsenek világhírű költői, a kik elpanaszol* 
ha tnák a boldog emberiségnek, hogy mit 
szenvednek kelet¬észak lakosai Magyarorszá¬ 
gon. Meg kell nézni ezeket a kis falvakat , 
csürjeikkel, földbebújt igénytelenségükkel, ős¬ 
emberi félelmükkel, szemrehányásnélküli meg¬ 
nyugvásukkal , jámborságukkal és jóságukkal, 
midőn beköszönt a Kárpá tba a tél v ihara! 
Néha már az október meghozza a hava t , 
máskor még áprilisban is dagadnak a hegyi 
folyók a hóiétól . A hóesés úgy szakad rá e 
tájra , hogy imádkozva haj t a kocsis az el* 
szánt utazóval , két lépésnyire nem lá thatni 
előre, az u t ak el tűnnek, falvak egyenlőkké 
lesznek a földdel, csak az országúti kereszt* 

fán látni néha a fekete varjút, megsemmi¬ 
sül élet, gondolat, nagyravágyás, eszme. 
A sors igazságtalan büntetéséből Északkeleti 
Magyarország legjobb, népe megfosztódik az 
élet örömeitől, emberiség, műveltség, gondol¬ 
kozás adományai tól . Álmoskönyv és kalen¬ 
dáriom járja i t t . Közeli rokona e népnek az 
orosz szomorú ember, a melyből Puskin szü* 
le te t t . Mi t tegyen tehát e nép, ha az életet 
elbutí tó alkohollal nem gerjesztheti magát 
új reményekre, jövendő szines terveire, be¬ 
köszöntő t avasz ra? Halot tak laknak i t t zor* 
don télidőben, a midőn a hegyhátak mögött 
legélesebb hangjait próbálgatja a tél zenésze, 
a hó fehér fergetegében elvakul a szem, a 
szívdobogás mélyen elhalkul, kis áristomá¬ 
ban szárnyait is elfelejti próbálgatni a lélek 
szines madárkája ; csak csend van, ereszek¬ 
ről nagy puffanással leszakad a hó, csa t tan 
a jégcsap, rekedten ugat a házőrző, a tehénke 
nem bődül , mert családtag lett, az alvásnak 
s az álomnak tömjén¬füstjében hajtja le fejét 
csaknem egymillió ember! 

Adjatok a magyar¬orosznak az esztendő 
250, böj tnap ja helyett ugyanannyi evőnapot , 
a mikor legalább megszokott t áp l á l éká t : a 
tengeriből készült málékenyeret , a szegény 
burgonyát , a sovány paszúlyt magához ve¬ 
hesse oly bőségesen, hogy ne legyen szük¬ 
sége testének az alkohol pi l lanatnyi , keserves 
kamatú erejére. 

A rutén ember jóformán kétszer lakik jól 
életében. 

Először: mikor megházasodik. Egy hétig 
is t a r t némely vidéken a lakodalom. 

Másodszor jóllakik a halotti toron, a mit 
az elhalt házastársért t a r t . A temetés majd* 
nem olyan ünnepély, mint a lakzi. Ilyenkor 
nem sajnálja a magyar¬orosz a ter í te t t asz* 
tal t sem magától , sem háznépétől, sem falu* 
jától. Jóformán mindent megesznek egy esz¬ 
tendőre előre. Ránto t ta (szalonnával), for¬ 
ralt édestej , tepertős galuska, tö l tö t t tyúk , 
tö l tö t t káposzta, kaszáslé, gomba kerül az 
asztalra. Félliterszámra iszszák a mézespálin¬ 
kát , mjg végül mindnyájan lerészegednek. 
Az evés és az ivás boldog mámora után jön 
a kemény böjt , a melyet panasz nélkül visel 
az orosz ember. Czifra és körülményes görög¬ 
katolikus egyháza szigorú böjtnapjai t még 
megtoldozza. Böjtöl öszszel, a mikor közeleg 
az első hó, bevégződik a mezei munka . Azok 
a gyönyörűséges kárpát i őszök, a melyek az 
utazó előtt a legszebb Magyarországot tár¬ 
ják fel, — a néma, sárguló erdők, a rőt 
hegyoldalak, a hallgató völgyek, Mednyánszky 
világhírű őszi tájképei a bennszülött számára 
a böjt kezdetét jelentik. A mély vízmosások* 
ban, völgyekben meglapuló kis falvakban a 
legöregebb emberek kimondják a böjt kez¬ 
dését. 

— Elvitte a gólya az ebédet. 
A madárhang elhalkulásával, a vízimalmok 

messzire hangzó kerepelésével, az árnyék'hosá¬ 
szabbodásával, a nap rövidebb látogatása* 
val, mintegy a közelgő, szomorú, hosszú téli 
sötétség beálltával a magyar¬orosz nép meg¬ 
kezdi a böjtöt , mintha gyászolná a korán 
elröppent, boldog nyara t . Ezentúl csak két* 
szer esznek napjában a rutének földjén, dél¬ 
előtt és dé lu tán . Beáll a zordon évszak, mi* 
hamar járhatat lanok az utak a viharok szár¬ 
nyán megérkező hótól, a magyar¬orosz népé¬ 
vei, ba rmáva l behúzódik kunyhójába és fél¬ 
álomban hallgatja á postaszán csilingelését. 
Milyen bús , emberietlen élet ' folyik télidő* 
ben a rutén fa lvakban : arról csak annak 
lehet fogalma, a ki már elakadt útközben a 
hófergetegben ilyen ringyes¬rongyos talicská¬ 
b a n ! Az emberi és az állati t rágya közvet¬ 
lenül a lakóház ajtaja elé kerül, mert me¬ 

leget t a r t az is, mint a be tapasz to t t ablak. 
Napközben alig látni valakit a szabadban, 
utczán, korcsmában. Az eresz alat t füstölgő 
házikókban bújik el a falu népe s álmaival, 
babonáival foglalkozik. Könyvnek, újságnak 
persze hire¬hamva sincs. Az asszonyok, lányok 
délután fonnak, szőnek. A háztetők felett 
zúgó vihar alatt összebújnak a fiatal nők 
egy¬egy kiválasztott háznál, mesét monda¬ 
nak és fonják, szövik egyszerű ruhájukat , 
az inget. Ha egy idegen férfi betoppanna az 
ajtón, nyilván az ördögnek néznék. Pedig 
az orosz¬magyar nők, a míg fiatalok: oly 
üdék, mint a vadvirágok. Szőke hajuk, len* 
virág szemük, gyengédségük megigézi az 
utazót . Nekem mindig a szerény kis nefelejts 
ju to t t eszembe, ha utazásaim közben erdők 
szélén, pa takok part ján fiatal rutén nővel 
ta lálkoztam. Ámde nem sokáig birják e nép 
tavaszi virágai az életmód zordonságát, a 
sorvasztó böj töt . A savanyú répa és káposzta, 
a melyet téliidőben közös hordóból, kanál 
nélkül fogyaszt a háznép : silány táplálék az 
életerő fenntartásához. Áz orosz¬magyar azt 
mondja, hogy télen úgy sincs szüksége testi 
erejére s ezért nem táplálkozik, mint akár 
a föld bogarai , a melyek dermedt mozdulat* 
lanságban töltik a telet. N e m ritka az olyan 
fiatal orosz¬magyar, férfi vagy hajadon, a ki 
még sohasem evett húst életében, de pálinka* 

, tói már részeg volt az apja temetésén. 
Az egyház által kiszabott és az önként 

vállalt bőjtölést kell rendszabályozni ennek 
a szelíd, csendes népnek a történelmében. 
Meg kell taní tani enni, táplálkozni, erőt és 
vidámságot gyűjteni nemcsak az alkoholból. 
Meg kell taní tani őt a könyvek, olvasmá* 
nyok örömére, az életnek sok színére, az 
emberi boldogság pálinka¬mentes részeire. 
Meg kell taní tani őt járni , mint a gyér* 
meket . Beszélni, érezni, örvendezni, mosó* 
lyogni, hogy az öregség ránczait eltüntet* 
hessük e népnek arczulatáról, a mely búsan 
meghúzódik már a gyermek ajkszögletében, 
elhervasztja az ifjú nőket , koravénségre itéli 
a még életerős férfiakat. Meg kell menteni 
e népet az önkéntes éhezéstől, a borzalmas 
böjtöléstől, hogy ifjúsága ne egy¬két esz* 
tendeig tar tson csupán. A múlt nyáron még 
üde, szagos hajadon mosott a pa takná l . Az 
idén fonnyadt vénasszony mereszti rá fény* 
telén szemét az utazó kocsijára. A temetők 
telve sírokkal, a melyekbe életerős emberek 
temetkeznek, a kuczkókon korai aggastyánok 
lesik a gyönge meleget, a nők alig képesek 
szoptatni gyermekeiket. Életet kell adni en¬ 
nek a népnek : mielőtt a pálinkáról akarjuk 
leszoktatni. Ha most, nyomban megvonnánk 
az orosz¬magyartól az alkoholt, rövidesen 
kipusztulna az egész néptörzs. . 

Napfényben és hóviharban eleget utazgat* 
tam e tájon. Örvendeztem a falu¬széli csűrök 
szalmatetőinek, emberi hangon szólott hoz* 
zám az első ku tya , a mely kocsimat vagy 
szánomat megugat ta , sok mindent gondol¬ 
t am az ablakról, a melyet házikókon lá t tam 
fürészporral és sárral be tapasz tva , a néma 
udvarokról , a melyeknek havában magányos 
gyalogösvényt tapos a gazda. Ugy mentek, 
mendegéltek tova u tam mellett a kis falvak, 
mint az emberi nyomorúság, az örök sze* 
génység vál tozat lan, mindig egyforma ké¬ 
pecskéi. Nagyon ismerősnek kell lenni ezen 
a tájon, a ki egyik embert meg tudja kü¬ 
lönböztetni a másiktól . A ruházkodásuk egész 
vármegyékre kiterjedően egyforma. Bús, 
szürke halina¬posztóban, kopot t gubában, 
bocskorban vagy mezítláb jönnek ők elő 
az országutakon. A férfiak borotvál ják az 
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arczukat, rövidre nyírják a bajszukat, mert 
nem szeretnek szakállt viselni, mint rokonaik, 
a nagy¬oroszok, a kiket bakkecskének csú* 
folnak. Széles, vastag, zsiros kalapjaik el* 
puszt í that lanok, örökségbe megy egyik nem* 
zedékről a másikra. Még téli báránybőr* 
süvegüket is csak nagyritkán cserélik. Szürke 
vagy fekete gubáikban, derékszíjjal a dere* . 
kukon, bőrtarisznyával az oldalukon i t t élnek 
évszázadok óta és látszólag semmit sem vál* 
toz tak . N e m lehet észrevenni, hogy a régi 
ember kiment a ruhából a temetőbe, új em¬ 
ber büszkélkedik a rézszeggel, gombokkal 
kivert tarisznyával. Még tán a nevük is 
ugyanaz marad. A szegénység örökké talpon 
álló hadserege, lelkek, a melyek már eleven 
test tel elkárhoztak a mindig ugyanolyan, 
egyforma életre, emberek, a kikkel nem tör* 
ténik semmi, a mi apáikkal, élnek, hogy 
észre sem vették, hogy elmúlott életük, boj* 
tőinek, lerészegednek, karácsonyt, esküvőt 
t a r t anak , aztán elmennek a temetőbe. Ugyan* 
azok most is, a kik száz esztendővel előbb 
voltak. O t t tolonganak a határszéli vasúti 
állomásokon, hosszú hajukat hátrafésülve, 
fedetlen fejjel állnak úr, szolgabíró előtt, 
arczukon az örök alázat, lemondásos szürke* 
ség, fénytelen élet. Mennek, mendegélnek 
girbe¬gurba országutaikon, mintha sohasem 
gondolnának semmire, czéltalanul barangol* 
nak hegyeik között , elmenekülnek a váró* 
sokból, sőt falvaikat is nyomban elhagyják, 
a mint enged a szigorú idő. Künn élnek a 
havasokon, hegyhátakon, réteken, fészekalj* 
ban , mint a vadmadarak. A háznép ritkán 
bomlik fel. Gyerekek, öregek, asszonyok és 
háziállatok lehetőleg együt t vannak, addig, 
a míg élnek. Egy test, egy lélek minden 
család. Ha valaki meghal közülük : megsirat* 
ják, a holttest jelenlétében, szinte részvételé* 
ve i : lerészegednek, aztán gyorsan felejtenek. 

Egyszer egy faluba érkeztem határszéli 
bolyongásaimban, a hol a pap (régi ismerő* 
söm) elvezetett egy házhoz, a hová ő halotti 
torra volt hivatalos. 

Á halot t , a kinek torára készülődtünk, 
' még élt, de az ágya már a mestergerenda 

alá volt tolva, égő gyertyát adtak a kezébe 
és a kántor fejére te t te az evangéliumi köny* 
vet, és a könyv olyan lapon nyílt ki, a hol 
alig volt vörös betű . Minden jel meg volt 
arra, hogy a beteg rövidesen meghal. 

Öregember volt a beteg. Egykedvűen tar* 
to t ta kezében a gyertyát , hisz már délután 
megkapta az utolsó kenetet . Ta lán eszébe 
se ju tot t , hogy reggelig éljen s résztvegyen 
a saját halott i torán, a melyre a háznép 
már ugyancsak serénykedett . Az asztalt meg* 
ter í tet ték vászonnal, mert a halot tnak a 
helye a ládán lesz. Pálinkát, kenyere§ készí* 
te t tek a papnak, kántornak, harangozónak. 
Ámde senkisem nyúlt a várvavár t elemózsia* 
hoz, mert az öregember még mindig ta r to t ta 
a gyer tyát . Lassan múlt az idő. A kántor 
időtöltésül megpróbálgatta az evangéliumos 
könyvet az öregember kopasz homlokán. 
Vállát vonogatva jelezte, hogy nem tehet 
róla. A könyv mindig ugyanazon lapon nyí* 
lik, a hol kevés a veresbetű. A harangozó, 
mint egy unatkozó strázsa, egyik lábáról a 
másikra nehezedett . A pap székre ült és hal* 
kan kopogott az asztalon. 

— Bátyuska, nem félsz a haláltól ? — kér* 
deztem. 

Az öregember szemét az égő gyertyára 
meresztette, mintha azt nézte volna, hogy 
meddig tar t még a gyertyaszál. Aztán hang* 
talanul megcsóválta a fejét. 

A háznép tett¬vett a szobában. Egy öreg* 
asszony, egy fiatal nő "és egy közömbös su¬ 
hancz voltak az öreg hozzátartozói. Néha 
megtapogat ták az öregember kezé t : vájjon 
elkezdhetik¬e már a s j rás t? Künn a havas 
estében lábak kopogtak, suttogások hang* 
zot tak, szomszédok, a kik majd zsoltárt 
énekelnek. Mikor hangosodott a beszélgetés 
odakünn, a harangozó, mint hivatalos sze* 
mély, kinyitot ta az ajtót és kiköpött . 

A bá tyuska pedig nézte, kimeredt szem* 
mel leste a kezében égő gyertyát . Már nem 
figyelt semmire, a mi körülötte történik. 
N e m is igen lá tot t tán egyebet, mint a 
piros nyelvecskét. Szinte pillanatok alatt 
megváltozott az arcza. Mind kisebb lett a 
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feje. Végül kicsiny lett, mint abban az idő* 
ben¬ a mikor anyja szive alatt élte életét. 
Az élet visszafelé futott az arczán. Talán 
átsuhant előtte minden, a mi történt vele, 
mint egy vándormadár képe vonul át az 
alkonyodó éghajláson. A gyertya reszketni 
kezdett . Ingadozott, hajladozott, felagasko* 
dot t , meg lehanyatlott . Az élet volt ez, a 
mely most válik el a fiatalkor zöld erdőitől 
s a komor vénség hervadt mezőitől. Képek* 
tői, arczoktól, melegségektől, ölelésektől, az 
életben maradó szavaktól s a tovább pirosló 
hangoktól elmúlik egy kis lehelet. A gyertya 
nagyot koppant a földön, az öregember teje 
há t rahanya t lo t t és sötétebb lett a szobában 
egy lélekkel. 

A háziak nekiláttak, hogy az öreget az 
ágyból a ládára czipeljék. Kimentem a 
házból. 

Januáriusi éjszaka "Volt, tiszta, szélmentes, 
csillagsugáros, a milyen ritkaság it t a Kar* 
pátok között , elszabadult viharok, féktelen* 
kedő szelek, végitéletnapi hófúvások hazája* 
ban . A csillagok az égboltozatra fagytak. 
•Ragyogtak, fénylettek, szinte vakí tot tak szik* 
rázó fényességükkel. Szúrtak, hegyesek és 
élesek voltak. Ilyen hideg éjszakákon senki 
sem vágyódik a csillagokba. 

A hegyipatak a malomgátnál sustorgott, 
mint a főtt viz. Ta lán ezen az éjszakán der* 
mcdt jéggé a zuhatag, a melyet idáig nem 
tudot t gyeplőjébe kepni a tél . Halot tak a 

hegyek, a hótól szikrázó erdők. Mélyek a 
völgyek, hogy feneküket sem láthatni . Áll a 
nagy éjszaka a világ felett, mintha többé 
nem lenne feltámadás. A bádog Krisztus a 
falu végén elárvultan terjeszti ki karjait. 
Az országút néptelen és a beláthatat lan messzi* 
ségbe visz. A halál éjszakája. Nem volna 
csoda, ha jéggé fagyott, lepedős kisértetek* 
kel találkoznék a gyalogúton. 

(Folytatása következik.) 

S Z E G É N Y M A D Á R . 

Szárnyaszegett madár — törött, száraz ágon — 
Mi keresni valód van e bús világon ? 
Magzatod elveszett, fészked összetépve — 
Fölötted az égen nincs parányi fény ss . . . 

Ha — merre vágyad vonz — nem tudsz arra szállni, 
Nagy messze határban zöld lombra találni. 
Mely híven példázná s táplálná reményed — 
Szegény beteg madár — minek akkor élned ? ! 

Bokrok alatt keress kis zugot magadnak. 
Hol száraz levelek szépen betakarnak — 
S a mire úgy vágytál, ott majd megtalálod: 
Az örök nyugalmat — örök boldogságot 

Szász Károly. 
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EBÉDFŐZÉS. — Bér Dezső rajza. 

Az általános választójogot illetőleg megoszla
nak a vélemények, s az emberiség legnagyobb' 
gondolkodói ellenséges állást foglalnék el vele 
szemben. Ez nem is csodálni való. Oly szellemek, 
minő például Taine vagy Renan, igazat fognak 
adni mindig Piátónak, a ki megvetette a demok-
rácziát, mert az született ellensége minden kivá
lóságnak, *kár politikában, akár tudományban 
nyilatkozzék. A nagy elmék sohase fogják azt 
megérteni, hogy egy nemzet sorsának vezetéséhez 
a vásárcsarnoki kofa is annyit értsen, mint a leg-
tanultabb emberek. 

De azt be kell ismernie mindenkinek, hogy a 
választási vesztegetésnek leghathatósabb ellenszere 
az általános választójog. Egy kerületet, a hol 
pár száz szavazó választ: meg lehet venni pén--
zen. Ott, a hol ötvenezer a választók száma, csak 
kivételes esetben döntheti el a küzdelmet a pénz. 
Azért a kapaczitácziónak ezt a módját nem egy 
könnyen fogja megpróbálni ezentúl nálunk valaki. 

Ne gondoljuk azonban semmikép, hogy a vá 
lasztási vesztegetés valami magyar speczifikum. 
A hol nagy érdekek függtek vagyontalan emberek 
szavazásától, s a hol vagy egyesek kapzsi haszna, 
vagy az állam jóléte megérdemelte a koczkázatot, 
ott bizony megpróbálták ezt az eszközt más idők
ben és más éghajlat alatt is. Mikor Jujius Caesar 

VAGGONLAKÓ CSALÁD. 

TÜNETEK ÉS TŰNŐDÉSEK. 
0 A választási küzdelmek ezekben a mostani 

napokban semmivel sem csendesebbek, mint a mi
nők a múltban lenni szoktak, — sőt talán szen
vedélyesebbek, — de egy tekintetben mégis pél
dásan tiszták. Nem játszik bennök szerepet a 
pénz. Még abban a formában sem, a hogy az 
Amerikában történni szokott, a hol a legális költ
ségek, (hirlapi hadjáratok, felvonulások, ünnepé
lyek rendezése s más ilyenek) olykor százezreket 
emésztenek fel, annál kevésbbé direkt vesztege
tések alakjában. 

Pedig a magyar választásoknak eddig ez volt a 
rákfenéje. Ez ásta alá a parlament tekintélyét, a 
jogba és igazságba vetett hitet, ez ingatta meg a 
társadalmi élet fentartó oszlopait. A nemzet látta, 
hogy az ő igazi akarata sohase érvényesül, s ez 
volt egyik legfőbb oka annak, hogy pillanatnyilag 
beleszédült 1918 őszén a forradalomba. 

Pedig Magyarországon a választási vesztegetés 
nem nagyon régi keletű. Nagyapáink ideje előtt 
még nem ismerték ezt a betegséget. Nagyobb 
arányokban csak 1836-ban lépett fel, a mikor a 
bécsi császári kormány ily módon igyekezett ma
gának többséget biztosítani az országgyűlésen, s 
olyan kortesei akadtak, a minő Gyürky _volt Nóg
rádban. , 

ELŐKÉSZÜLET A FŐZÉSHEZ. 

iMna 

GYERMEKEK A VAGGONLAKÁSOK ELŐTT. 
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megosztozott Pompejusszal és Crassusszal a világ 
hatalma fölött, pénzzel döntötték el Rómában a 
consuli s egyéb főhivatalnoki választásokat. S 
miután Cato a czenzor nem tűrte a vesztegetést 
a városban, a falakon kivül, Pompejus villájában 
ütötték fel a kortestanyát, hová a czenzor ha
talma el nem ért. 

S az alkotmányosság klasszikus hazájában, Ang
liában is általános volt a pénzzel való vesztegetés 
mindaddig, a mig kis számú választóktól függött 
a mandátum. Sőt ott végzetesebbek lettek ennek 
a visszaélésnek a következményei. A parlamenti 
képviselő, a ki pénzen szerezte a mandátumát, 
szintén pénzen adta el a maga szavazatát. Volt 
idő, midőn Nagy-Britanniát csak úgy lehetett kor
mányozni, ha mindan nagyfontosságú törvény
javaslat tárgyalásakor pénzen vásárolták meg a 
többséget. Thackerey beszéli, hogy még IV. György¬ 
korában is nyiltan, szégyenkezés nélkül fogadták 
el a képviselők a megvesztegetésökre szánt össze
geket. Macaulay egy előbbeni időről mondja, 
hogy az államkincstárnál levő szavazatvásárt ép 
oly jól ismerik, mint a marhavásárt a Smithfiel-
den. Ugyanő mondja, hogy a legerényesebbek fel-

LAKÁS, MŰHELY ÉS KONYHA EGY VAGGON BELSEJÉBEN. 

MUNKÁRA JELENTKEZŐK ÉS BETEGEK ÖSSZEÍRÁSA. 

fogása is csak odáig ment, hogy a vesztegetési 
összeget elfogadni becstelenség ugyan, de meg
vesztegetni valakit, senki sem tartotta illetlennek. 

sértésnek is vette, ha őt szavazatáért pénzzel kí
nálták. Valósággal mesterségesen rontották meg a 
választókat, hogy megvásárolhatók legyenek. S a 

párt régi tagjai között ezért általános volt a meg
botránkozás, mikor gróf Károlyi Mihály kiutazott 
Amerikába, hogy az ottani magyarok között vá-
lajztási czélokra tányérozzon. 

Most már talán örökre vége szakad ennek az 
erkölcstelen és utálatos vesztegetésnek ! 

BÁNAT. 
Menj bánat, — mondom — vig nap üdve vár 1 — 
De visszadobja ingerkedve már 
A sors, e hitvány csintalan gyerek, 
S a bú csak mindég vissza hempereg. 
Hát mit tegyek? Fölkapom mint bátyút. 
De súlyos í0y, jaj messze így az út! 
Leroskadok. —Ja j nem segítsz, nagy ég?! 

1 — Jer hát, segíts te, vig könnyelműség ! 

. . . Folyó vagyok, mely vidoran szalad. 
Leejtem, rejtem bánatsulyomat. 
Hadd fonja lent be zöld selyem hinár. 
Hadd fonja ott a feledésbe már! 
Futok. Felém víg partok intenek, 
Utar.ba dalt, virágot hintenek. 
Oh, édes part, itt élni volna jó ! 
De meg nem állhat sohsem a folyó. 
Lejtős az ú t ; rohanva zúg az ár. 
így futni, futni oh, be' kár, be' kár ! 
Oh, jaj ! A bánat is rohan velem, 
A mélybe lent, a szivbe bent, 
Magammal görgetem. 

Barcsai-Fehér Géza. 

A szavazatok vásárlását nálunk azzal iparkod
tak szépíteni, .hogy országos érdek követeli így. 
A jó szándék vitte tehát reá a kormányfér
fiakat, — a bukott nőknek és rossz miniszterek
nek ez az örök mentsége, — mint Byron mondja. 
Az Ausztriával szemben folytatott politikát tény
leg sohasem helyeselte volna önszántából a ma
gyar választók többsége; mesterséges eszközök
köz kellett nyúlni, ha folytatni akarták ezt a 
kurzust. 

Örök dicsősége a régi 48-as és függetlenségi 
pártnak (jegyezzük meg jól : a reginek), hogy vá
lasztásokat pénzzel sohasem csinált, sőt választási 
kasszája sem volt soha. 

Mikor 1884-ban nekem kellett vezetnem a köz
ponti választási ircdát, — jól emlékszem, — hogy 
nem rúgott egészen 150 frtra (!!) az összes kiadás, 
a mibe a posta és távirda került; egyéb kiadás 
pedig nem volt. 1906-ban e párt képezte a több
séget, s választási kasszája akkor sem volt. Az 
1910-iki választások alatt még a párttagok klub
járulékaiból fenmaradt összeget is a szeczesszionált 
Justh-pártnak engedtük át, s másra mint postára 
akkor sem költöttünk. 

De a függetlenségi választó jó ideig egyenesen 

ÉTELOSZTOGATÁS. 
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MI KÉSZÜL A M Ű T E R M E K B E N ? 
— Látogatás a festőnőknél. — 

A művészet kedvelői az utóbbi időben 
örömmel állapíthatták meg, hogy a festé¬ 
szettel foglalkozó nőművészek művészi ni¬ 
vója jelentős mértékben emelkedett. Nem¬ 
csak idehaza nálunk, hanem külföldi kiállí¬ 
tásokon is feltűnést keltettek egyes festőnők 
alkotásai és ha ismerjük a fiatalok gárdáját, 
akkor bizakodással nézhetünk e tekintetben 
a jövő elé is. Azok a festőnők, a kik most 
kezdik bontogatni szárnyaikat, egy¬egy ké¬ 
pet küldve valamelyik tárlatra, kétségkívül 
művészi értékükről tesznek tanúságot és 
majdnem valamennyinél meg lehet állapí¬ 
tani azt, hogy a sablonos csendélet¬témát 
hamar megunva, erősebb és nagyobb prob¬ 
lémákat keresnek. 

Festőnőink közül azok, a kik idehaza van¬ 
nak, szorgalmasan dolgoznak ma is. Kali¬ 
voda Katát sajnos hiába keressük, a magyar 
falvak figuráinak ezt a hivatott mesterét 
nem talájjuk már Alagon, a hol eddig dol¬ 
gozott. Állítólag férjével együtt Kisorosziba 
költözött, oda azonban bajos most elutazni 
és ez az oka annak, hogy Kalivoda Kata 
művészetével nem foglalkozhatunk akkor, a 
mikor a festőnők munkájáról irunk czikket. 

A pestiek közül Telkessy Valér szorgal¬ 
masan dolgozik budai ateliérjéban. A mű¬ 
vésznő egyéniségét pleinair¬képek fejezik ki 
legjobban, különösen a pleinair¬aktok, most 
azonban tél van és Telkessy Valér pleinair¬ 
aktokat nem tud festeni. Nyáron készült 
vázlatai és stúdiumai alapján az utolsó 
ecsetvonásokat végzi azokon a pócsmegyeri 
tájképeken, a melyekről a friss levegőjű ma¬ 
gyár falu köszönti a szemlélőt, üres óráiban 
előveszi azután toroczkói tanulmányait és 
azokról fest gyönyörű képeket szegény Er¬ 
délyországról, a hova ő is nagyon¬nagyon 
visszavágyik. Délelőttönként tanítványok fia¬ 
tal serege keresi fel a művésznő ateliérját 
és Telkessy Valér örömmel beszéli, hogy 
tanítványai között mennyi tehetség van. 

BOHM RÍTTA MŰTERMÉBEN. 

Készülő képei között kétségkívül legszebb 
az, a melyiken a pócsmegyeri határ van, 
tavasz kezdetén apró fenyőfákat ültetnek 
dolgos kezű magyarok a földbe. 

Nem messze Telkessy Valér műtermétől 
dolgozik szorgalmasan Boemm Rítta. Poin¬ 
tirozó technikával készült képein frisseség, 
elevenség ül. Jobbára interieurökön dolgo¬ 
zik, a közönség az utóbbi időben különösen 
nagy szeretettel keresi az interieuröket. 
Boemm Ritta különös és kétségkívül nagy¬ 
szerű technikája talán egyedül áll ma Ma¬ 
gyarországon és bizonyos, hogy az ő meg¬ 
oldása művészi szempontból elsőrangúan si¬ 
került technika. 

Boemm Ritta, a ki a zenéhez talán épen 
úgy ért, mint a festészethez, — a drezdai 
zeneakadémiát végezte — most egy nagyobb 
kompoziczió vázlatán dolgozik. Beethovenről 
készít egy monumentális, három részből álló 
nagy képet és már a vázlaton meglátszik, 
hogy sötét tónusú témákat az ő techniká¬ 
jából milyen könnyen lehet színesen és nagy 
elevenséggel megcsinálni. 

A művésznő nyáron Sümegen volt, a hol 
Darnay Kálmán nevelte már a közönséget. 
Sümegen nagyon sokat festett Boemm Ritta, 
de képeinek nagy része ott maradt, 'ő vi¬ 

szont pénzzel és — a mi még tán fonto¬ 
sabb — élelmiszerrel alaposan megrakodva 
érkezett haza. Sümegi stúdiumai után azért 
még most is sok szép dolgot készít idehaza. 

Reinerné Istvánffy Gabriella, festőnőink 
közül az egyetlen számottevő állatfestő, hű 
maradt önmagához és most is csak állato¬ 
kat fest. Modelljei ragaszkodással ugrálnak 
ölében az atelierben és Istvánffy Gabriella 
szomorúan panaszolja, hogy modelljeinek 
száma alaposan megcsappant. Csak két ku¬ 
tyája és két macskája van. Amazok Maxi 
és Médi, emezek közül a hatalmas angóra 
Miczóka, a kisebb sziámi pedig Friczi névre 
hallgatnak. Hét gyönyörű macska spanyoU 
betegségben pusztult el. A műterem melTetT' 
van még egy csomó nyúl, ezek közül azon¬ 
ban a román megszállás idején az atelierben 
bekvártélyozott románok többet jó étvágy¬ 
gyal elfogyasztottak. 

Istvánffy Gabriella leginkább macskáit 
festi, vagy színes czeruzával készít ezekről 
kedves, bájos rajzokat. Állatképein kívül 
kedveli a tájképfestészetet is és legutóbb 
készült havas¬képe azt mutatja, hogy a mű¬ 
vésznő ezen a téren is nagy művészettel 
kezeli az ecsetet. 

Bükkerty Mariskát már bemutattuk leg¬ 

V E T É L Y T Á R S A K . 

REINERNÉ ISTVÁNFFY GABRIELLA MŰTERMÉBEN. 

utóbbi czikkünkben. Megírtuk akkor, hogy 
ezt a kiváló festőnőt Gémes Cindert Péter 
szobrász vette feleségül és a mézeshetekben 
a férj feleségét mintázza agyagba. A reczip¬ 
roczitás elvénél fogva Bükkerty Mariska vi¬ 
szont az ura arczát festi vászonra és bizo¬ 
nyara kedves eseménye lesz a tavaszi tár¬ 
latnak, ha Gémes Gindert Péter felesége 
szobrát, Gémes Gindert Petemé pedig férje¬ 
urának portraitját állítja ki. 

Bükkerty Mariska eddigi munkái közül 
különösen virágképei keltettek feltűnést. Most 
is készít ilyen csendéleteket, de már a ko¬ 
molyabb témákat keresi és festi vászonra 
sok művészettel. Legutolsó csendéletén kala¬ 
rabé, zöldpaprika mellett pár darab tojás 
és kelkáposzta ül modellt, ennek a képnek 
története van: a csendélet modelljei jutot¬ 
tak kedves ajándékul a papnak, a ki Gimes 
Gindert Pétert és Bükkerty Mariskát össze¬ 
eskette. Komoly tárgyú képei közül hatá¬ 
rozottan nagy művészi értéke van a Proletár¬ 
gyerekek czimű, igen¬ ió látással megfestett 
vászonnak. 
te Hadzsy Olga akvarelleken dolgozik. Fő¬ 
ként portrékat fest. Aranyhajú, meg korom¬ 
fekete gyerekeket. Nagy türelemmel és nem 
kevesebb művészettel dolgozik és az sem 

igen bántja, hogy műtermében nincsen túU 
ságosan meleg. A festőnő igazi művésze az 
akvarellnek, a melynek technikája ha egy¬ 
szerűbbnek látszik is, kétségkívül sokkal ne¬ 
hezebb. 0 nem követi azokat a piktorokat, 
a kik az akvarellel való dolgozást átmeneti 
állapotnak tartják csupán és csak az olaj¬ 
kepéket tekintik a művészi fejlődés maga¬ 
sabb fokán álló munkának. Hadzsy Olga 
megmarad az akvarell mellett, ennél fejleszti 
erős és nagy művészetét, és azok, a kik utolsó 
időben készült munkáit látták, megállapít* 
hatják azt is, hogy technikája rendkívüli 
mértékben fejlődött. 

Fes¬tőnőinkről írva meg kell emlékezni két 
távollevő művésznőről is. Az egyik Rudnay 
mester tanítványa, Fodor Olga, ki ez idő 
szerint Gráczban tanul tovább. Művészi kö¬ 
rökben Fodor Olga stúdiumai komoly és 
nagy feltűnést keltettek. Festőnőink közül 
őt tartják legnagyobb figuralistánknak, a ki 
markáns technikájával és bámulatos ana¬ 
tomiai tudásával sok férfiművészt múl felül. 
A másik, a kiről meg kell emlékeznünk : Hu¬ 
mayer Erzsi, ki Csongrádon dolgozik. Akva¬ 
relUtájképei igen jók és nagyon biztatóak a 
művésznőre. 

Elbeszélés. Irta Beczásy Judit. 

Korai verőfény melengette az erdőt. Még 
csak tavaszvég volt, de a nyári¬vendég!ő 
összes asztalaival kiköltözött a nyár elé az 
udvarra. Csak kevés vendég ritkállott még 
arra, dolog alig akadt, egy sör, egy pörkölt 
ha fogyott naponta. A vendéglősné lánya, a 
Katicza, telin, sugárzón, fiatalon rózsállott 
az ajtóban. Jenő, a nyári¬pinczér, ki¬bejárt 
mellette, hogy beszívja dús egészsége illatát. 
Oda telepedett az ajtó mellé, késeket fénye¬ 
sített, vállig gyűrt ingujjából kimesztelenke¬ 
dett hófehér, szőrtelen karja. Lopva KatU 
czára pillantgatott, hogy nézi¬e őt ? Tervek 
bimbóztak benne, elvenni a lányt a vendég* 
lővel, ezt az egészséges, erős lányt, ezzel a 
pompás üzlettel. Kellette magát. 

— Tetszik tudni, tavaly ilyenkor a Tát¬ 
rában voltam, de jó dolgom, is volt ott. 
Egy ügyvéd lánya belém bolondult kérem, 
a karomba, hogy milyen fehér. Délután, ha 
szabadom volt, kimentem az erdőbe, ő már 
ott várt, csak végig hevertünk a fűben, én 
meséltem neki Amerikáról meg Olaszország* 
ról, sokfelé jártam én már kérem, ő meg 
csak a karom simogatta. Szép volt az na¬ 
gyón, de az apja rájött, hazautaztak. Pedig 
kérem, ha még kicsit maradnak, aligha a 
feleségem nem lesz, nagyon úgy állt a dolog. 

Katicza már a karját nézte. — Hogy 
ebbe belebolondult egy ügyvéd lánya ? . . 
bolondok is azok a kényes kisasszonyok . . . 
A karjába ? . . hát nem utolsó ember, azért 
mégis . . . kihúzta magát még sudárabbra és 
a virulok közönyével nézett le rá. 

Most egy vendég tétovázott' az asztalok 
sorában. Látszott rajta, hogy mérlegeli a 
helyeket, közelebb menjen¬e, vagy jobb lesz 
távol leülni? Gyakran jött ide. Katicza is¬ 
merte, a szomszéd villában dolgozgató asz* 
talos, jó negyvenes, életerős, pirosarczu öreg¬ 
legény. Jómóddal öltözött, vadászos ruhában, 
nem is mesterember forma, inkább erdész, 
vagy ilyesmi. 

A lány nem mozdult, várta a míg kö¬> 
szönti. 

Az tette, hogy csak most látta meg. 
— Jónapot kis Katicza. De szép ma va¬ 

laki. jöjjön már közelebb, hadd nézzem meg 
jobban. 

— Idáig is ellát, a kinek még jó a szeme — 
éleskedett a lány. 

Az asztalos szeme villant, fájt a korára 
való czélzás, de csak visszanyelte, úgy tett, 
mintha meg se hallotta volna. 

— Hát aztán meg se kérdi, hogy mit 
ennék ? 

TELKESSY VALÉR MŰTERMÉBEN. TELKESSY VALEÍ 
BAN TANÍTVÁNYAIVAL. BÜKKERTY MARISKA MŰTERMÉBEN, 

MI KÉSZÜ| 
CTERMEKBEN ? 
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AZ ELSŐ VILLAMOS IZZÓLÁMPÁK A MENLO-PARKBAN. 

Katicza közelebb jött, megállt az asztaU 
nál, szemben a férfivel egy üres székre tá¬ 
maszkodott és kivágott blúzából most ki¬ 
villant két fiatalos melle. 

Az asztalos éhes szemmel lesett be, csupa 
kívánság volt, a hogy nézte. Érett fejjel jó 
feleségnek ítélte a duzzadó, fiatal erőt, ez 
hozta most is ide. 

— Jöjjön közelebb no, csak nem fél tőlem? 
— Magától ? — biggyesztette gúnyosra 

az ajkát. — Miért félnék már én Kovács 
bácsitól? 

A férfit sértette a „bácsi" szó, azért mégis 
felé nyúlt és a kezét kereste. 

Katicza nyugodtan nézte. 
— Hát mit parancsol? 
— A mi van. Ha maga hozza, minden jó 

lesz nekem. 
Jólesett a lánynak a szerelmes hang, de 

még jobban, ha megkínozhatta ezt a vén¬ 
legényt. 

— Jenő! Vigyen a Kovács urnák egy pör¬ 
költet, — mondta diadalmas kaczéran. 

A pinczé*> a ki féltékeny gyűlölködéssel 
hallgatta a kötődést, derűsen ugrott fel. 

— Igenis kéremássan. 
Ekkor az erdő felől éles sikítás hasított 

feléjük, mindenik döbbenten figyelt. Még 
egy, aztán még egy, apró, ijedt, remegő si¬ 
kongás, majd egy rémült asszony lihegőn 
futott oda. 

— Jézus Mária, csaknem megharapott . . . 
jaj Katicza kisasszony, ha látta volna, mek¬ 
kora kigyó, volt az két méter is, még ilyen 
itt sohse v o l t . . . 

— Hol látta azt lelkem? - állt fel az 
asztalos. 

— Itt éppen az erdőszélben. 
— Majd én végzek vele — vetette lené¬ 

zőn a férfi felé a pinczér. Kihozta a szobá¬ 
ból a flóbertet és az- asszony után indult. 
Katicza is mögöttük, félve a kígyótól és 
mégis« kíváncsian. 

De a mikor odaértek a fák sűrűjéhez, a 
pinczér meghökkent. Nagy kigyó volt és 
sziszegőn forgatta felmagasió fejét, mintha 
a támadót keresné. Azért czélzott, de tétova 
keze mellé talált. A kigyó szembenézett 
vele, fehérre vált arczczal eresztette le a 
karját és remegett. 

Katicza izgatottan kiabált : 
— Na, lőjje le hamar, elszalad! 
Az asztalos a lövés után fölényes nyuga¬ 

lommal utánuk ment. Kezében szoros mar¬ 
kolással fogta bunkói, zömök botját. A ki¬ 
gyó már kúszott az erdő sűrűje felé, ő 
utána indult. Megfogta a bot szöges végét 
és súlyos zuhanással csapott a kigyó fejére. 
Az szétfröcscsent, még így czafatos¬véresen 
is felágaskodott és vonaglani kezdett. 

T- Na, ettől ijedtél'meg? — hajította á 
lenézését a pinczér felé. — Egy hitvány 
siklótól remegsz? Vitéz egy legény vagy te. 

Katicza közelebb futott, lelkendezve csu¬ 
dálkozott és ragyogva nézett az asztalosra. 

— Milyen bátor maga! 
— Nem nagy dolog, csak nem kell neki 

rohanni, — mondta és felülről nézett a pin¬ 
ezerre. 

Katicza már meg se látta azt a fehér kar¬ 
jávai, maga szaladt a konyhába, hozta a 
pörköltet az asztalosnak. Kissé elpirult, a 
hogy szembeült vele. 

— Jenő! egy sört a Kovács urnák! — és 
tisztelettel, melegen nézett férfias arczába. 

A NEGYVENÉVES IZZÓLÁMPA. 
— Egy csöndes jubileum. — 

A találmán-y&k-éfetébgnis- nagy idő negyven 
esztendő. Négy évtized épen elegendő ahhoz, 
hogy valamely találmány, a mely első izben 
való bemutatásánál valóságos forradalmat 
jelentett, lassanként annyira mindennapiassá 
váljon, hogy — még föltalálásának dátumá¬ 
ról is megfeledkezzünk. 

Az izzólámpa ma negyven esztendős. Min¬ 
dennapos életünket szinte el sem tudjuk már 
képzelni e Iégüres¬terű csodakörte nélkül, 
de azért nemcsak hogy a föltalálás dátumát 
nem ismeri a legtöbb ember, hanem még 
azt sem igen tudják, hogy e valóban kor¬ 
szakalkotó találmány is Edisonnak génijét 
hirdeti. ' 

Október 27¬ikén volt negyven esztendeje, 
hogy először gyuladt ki e csodálatos üveg¬ 
körte izzó szála Edison laboratóriumában. 
És a hogy íróasztalom zöldernyőjű villamos 
lámpáját fölcsavartam, ő reá gondoltam, a 
Menlo Park bűvészére, a ki ezt az új fényt 
ajándékozta az emberiségnek. 

Millió és millió villamlámpa gyulladt ki 
így azon a napon is — a tudomány meg¬ 
annyi csodálatos szent jánosbogárka ja — és 
tulajdonképen ez a fény ünnepelte csak ezt 
a nagy találmányt a negyvenedik évfor¬ 
dulón. • 

A legtöbb találmánynak megvan a maga 
története és minden ilyen történet valóságos 
kis regény. De talán egyetlen találmánynak 
sem olyan érdekes és regényes a története, 
mint épen az izzólámpáé. 

Az új fény nem a véletlenből született 
meg, mint a hogy Edison találmányai közül 
egyetlen egynek sem a véletlen volt a szülő¬ 
apja. A Menlo Park bűvésze inkább kutató 
ebben a tekintetben, mint föltaláló. Előbb 
megszületik benne a találmány gondolata — 
rendszerint mert a gyakorlati életben hiányát 
érzi annak a találmánynak — és csak azután 
lát a megvalósításhoz, a mi sokszor hosszas 
kutatások és valósággal emberfeletti meg¬ 
erőltetések eredménye. 

így történt ez az izzólámpánál is. A maga 
bevallása szerint i878¬ban Barker professzor 
egy villamos ívlámpát mutatott be neki. 

Kezdetleges laboratóriumi kísérlet volt még 
csak ez a lámpa, de Edison rögtön fel¬ 
ismerte a villamos világítás gyakorlati jelen* 
tőségét és elhatározta, hogy megoldja ezt a 
problémát. Szobák világítására nem találta 
alkalmasnak az ívlámpát és e helyett az 
izzólámpa ¬ rendszerével próbálkozott meg. 
Kezdetben nagyon finom platina¬huzalokkal 
kísérletezett, majd irídiummal vonta be a 
platina¬huzalokat, később pedig terium¬oxid¬ 
dal és egyéb fémekkel. De az oxidok foly¬ 
tán lámpái minduntalan rövidzárlatot kap¬ 
tak és az izzószálak kiégtek. Most aztán 
minden erejét megfeszítve csak azon igye¬ 
kezett, hogy olyan szálat találjon, a mely 
valóban kitart. Megpróbálkozott siliciummal 
és borral, meg egy egész sereg más dolog* 
gal, de eredménytelenül. Hanem ekkor már 
kutatásai közben elérkezett odáig, hogy az 
üvegkörtében el tudta érni a megfelelő 
vacuumot. 

Tizenhárom hónap telt el már így örökös 
kutatásban és eredménytelen . próbálkozás* 
ban azóta, hogy a villamos világítás prob¬ 
léniájának megoldására szentelte minden ide¬ 
jét Edison. És tizenhárom havi megfeszített 
munka után még mindig — semmi ered¬ 
meny. 

Egy este laboratóriumában ülve, mint ren¬ 
desen, a mikor elgondolkozott, jobbkezét az 
asztalon nyugtatta. Ujjai ekkor egyszerre 
egy kis halmocska lámpakormot érintettek, 
a mely finom kátránynyal összekeverve ott 
hevert az asztalon. Egyik asszisztense hasz¬ 
nálhatta ezt az anyagot a mikrofon körül 
való munkáiban, a mivel szintén ezidőtájt 
kísérletezett Edison. A fáradt és már¬már 
csüggedni kezdő feltaláló az ujjai közé vett 
egy keveset ebből a keverékből és gyúrni, 
sodorintani kezdte, mialatt csodálkozva kér¬ 
dezte önmagától, hogy miként is feledkez¬ 
hetett meg kutatásaiban és kísérletezéseiben 
erről az anyagról, a mely pedig valószínűleg 
alkalmas a villamos világításra. Vagy fél¬ 
óráig gondolkozott, töprengett így fáradt 
agyvelővel és ezalatt egyre gyúrta, sodor¬ 
gatta a koromkeveréket, a míg végre vékony 

• drótszáI¬finofnsáfára nem sodorta. A külö»~ 
nös fekete kompozicziót elhelyezte aztán a 
lámpában. 

„Bekapcsoltuk az áramot a lámpába, — 
irja visszaemlékezéseiben Edison. A szén¬ 
szál izzani kezdett, világított és mi az első 
várakozásteljes pillanatokban gyorsan meg¬ 
mértük az ellenállást. Majd körülültük a 
lámpát és néztük, hogy mint világít." 

Egyenletes szép fény volt az eredmény, 
csakhogy a szénfonál hamar kiégett. De 
Edison ekkor már tudta, hogy helyes úton 
jár. És ettől kezdve csak szénfonállal kisér¬ 
létezett. Ekkor gyapotszállal próbálkozott 
meg, a melyet előzetesen elszenesített. Való¬ 
ságos harezot folytatott egy¬egy tökéletesen 
elszenesített szálacskáért, a mely mindég 
akkor szakadt el, a mikor a lámpába be 
akarta illeszteni. Ez az elkeseredett harcz 
teljes két napon és két éjjelen át tartott, 
a míg végre sikerült az üvegkörtében elhe¬ 
lyeznie a gyapotból készített szénfonalat. 
De ez meg akkor szakadt el, a mikor már 
a vezetékkel akarta összekapcsolni. Nagy¬ 
nehezen a harmadik napon — a mely három 
nap alatt egyetlen órácskát sem aludt Edi¬ 
son ¬— sikerült a szénszálat az üvegkörtébe 
erősítenie, a levegőt onnan kiszivattyúznia 
és néhány pillanat múlva szép, szelíd fény 
ragyogott föl a laboratóriumban. Ez a kis 
csodalámpa már teljes negyvenöt óráig égett 
egyhuzamban, és a Menlo Park bűvésze, 
asszisztenseivel együtt, most már tudta, 
hogy az a fény, a melyben ők fáradtan, de 
ujjongó lélekkel gyönyörködnek, a jövő fénye 
lesz. 

Pedig az igazi kemény munka még csak 
ezután következett. Edison egyre jobb és 
jobb anyag után kutatott a szénszálak szá¬ 
mára. Egymásután szenesített el szalmaszál¬ 
ból, papirosból, faszílánkból, kéregpapirosból 
és tömérdek egyéb anyagból készített szá¬ 
lacskákat, hogy valamennyit kipróbálja. Köz¬ 
ben eszébe jutott, hogy mi lenne, ha meg¬ 
próbálkozna azzal a bambusszal is, a mely¬ 
ível — bambusznádból készült legyezőjé¬ 
vei — épen akkor is legyezgette magát. Le¬ 
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vágott hát ebből is egy szilánkot. És a 
bambusz kitűnően bevált, úgy hogy Edison 
nyomban elhatározta, tanulmányozni fogja 
az összes bambuszfajokat. 

Tömérdek tudományos könyvet hozatott 
tehát magának, a melyek mind a bambusz¬ 
szál foglalkoztak. De ezekből a könyvekből 
aztán azt tudta meg, hogy a tudomány 
több mint — ezerötszázféle bambuszt ismer. 
0 azonban ettől a rengeteg számtól sem 
rettent vissza. Elhatározta, hogy mind az 
ezerötszázféle bambuszt kipróbálja. Még az¬ 
nap széjjel is küldte embereit a világ négy 
tája felé, hogy szerezzék meg neki vala¬ 
mennyi bambuszfajt. 

Félmillióba került csupán e bambuszoknak 
fölkutatása és beszerzése. Dél¬Amerika ős¬ 
erdeit, Ázsiát, a messze szigetországokat, 
Ceylont, Malagát, déli Khinát, Birmát, mind 
végigkutatták emberei, a kik közül az egyik 
bele is halt ebbe a vállalkozásba : sárgalázt 
kapott a mocsarak között. 

De Edison megkapta a bambuszokat és 
azok között meg is találta a !egalkalmasab¬ 
bat, a miből a mai izzólámpák ősét, az első 
szénszálas izzólámpát negyven esztendőnek 
előtte elkészíthette. Ballá Ignácz. ELÖNTÖTT HÁZAK A FILATORI-GÁT TÁJÁN. 

EGY ELÖNTÖTT HÁZ UDVARA. 

A VATIKÁN PINCZÉI. 
Regény. (Folytatás.) 

Irta André Gide. — Francziából: König György. 

— Vannak neki előnyei is, — gondola ma¬ 
gában Anthime, mikor a nyakkendővel látta 
foglalatoskodni. Elvehettem volna egy ka¬ 
czérat, a ki megcsalt volna, egy csapodárt, 
a ki itt hagyott volna, egy fecsegőt, a ki 
telebeszélte volna a fejemet, egy libát, a ki 
kihozott volna a sodromból, vagy egy pisz¬ 
kúrát, mint a sógornőm . . . És kevésbé nyers 
hangon, mint rendesen, monda neki: 

— Köszönöm, — mire Veronika munkája 
befejeztével eltávozott. 

Az új nyakkendővel nyakán, Anthime most 
teljesen gondolataiba mélyedt. Hangot sem 
hallani sem kívülről, sem szivében. Már meg¬ 
mérte a vak patkányokat. Mi az eredmény ? 
A félszemű patkányok súlya nem változott. 
Most meg fogja mérni az ép pár súlyát. 
Hirtelen felugrik, mankója á földre esik. 
Bámulatos! Az ép patkányok . . . újból meg¬ 
méri őket; de nem, kénytelen meghajolni a 
valóság előtt, az ép patkányok tegnap óta 
gyarapodtak! Egy gondolat villant át az 
agyán: 

— Veronika! — kiáltja. 
Nagy erőfeszítéssel fölemeli mankóját s az 

ajtóhoz rohan: 
— Veronika! 
Veronika mosolygó arcza megjelenik, ő 

pedig az ajtó mellett áll ünnepélyesen. 
— Ki nyúlt az én patkányaimhoz? 
Nincs válasz. Újból kérdi, minden szót 

külön hangsúlyozva, mintha Veronika nem 
értené a franczia nyelvet. 

— Míg távol voltam, valaki enni adott 
nekik. Maga volt? 

Veronika, kinek bátorsága kissé visszatért, 
feléje fordul csaknem támadólag. 

— Te éhen hagytad volna halni ezeket a 
szerencsétlen állatokat. Nem zavartam meg 
a kísérletedet, csupán . . . 

De Anthime megfogja karjánál és biczegve 
odahurczolja az asztalhoz és rámutat fela 
jegyzéseire. 

— Tetszik látni ezeket a lapokat ? Itt két 
hét óta feljegyzem valamennyi ezen álla* 
tokra vonatkozó megfigyelésemet. Ezeket 
várja Potier kollegám, hogy bemutassa a 
Tudományos Akadémia május 15¬iki, leg¬ 
közelebbi ülésén. Ma, április i5¬én mit írha¬ 
tok e számcsoportok alá? Mit í r jak? . . . 

Minthogy Veronika nem szól egy szót 
sem, mutatóujjával, mint egy késsel, meg¬ 
döfködi, a fehér papirost. 

— Ezen a napon — folytatja, — Armand¬ 
Duboisné, a megfigyelő tudós felesége, csu¬ 
pán gyengéd szivére hallgatva, elkövette azt 
a . . . mit mondjak? ügyetlenséget? meg¬ 
gondolatlanságot, ostobaságot? . . . 

— írja inkább: megsajnálta a szegény 
állatokat, melyek nevetséges kíváncsiság ál¬ 
dozatai voltak. 

Anthime kiegyenesedik és nagy méltósága 
gal mondja: 

— Ha így gondolja asszonyom, nem cso¬ 
dálkozhatik rajta, ha megkérem, hogy a jövő¬ 
ben az udvarból felvezető lépcsőt szivesked¬ 
jék használni, a mikor ültetvényeit gondozni 
szándékozik. 

— Azt hiszi, hogy a magam kedvéért jö¬ 
vök be a maga odújába? 

— Ne fárassza ide többé magát a jövőben. 
Ezután szavait a gesztus ékesszólásával 
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kisérve, megragadja a jegyzeteket és apró 
darabokra tépi. 

„Két hét óta" monda, valóságban pedig 
csak négy nap óta koplaltak a patkányok. 
Felindulása nyilván kimerült a kár ezen túl¬ 
zásában, mert ebédnél már derűs homlok¬ 
kai jelenik meg, sőt annyira viszi a bölcses¬ 
séget, hogy feleségének békejobbot nyújt. 
Nem akarja ugyanis a Baraglioul¬házaspárt 
veszekedésük látványában részesíteni,-—ettől 
jobban irtózik még/ mint Veronika, mert úgy 
érzi, hogy ezt az ő világfelfogásának tulaj¬ 
donítanák. 

Ot óra felé Veronika felcseréli háziruhá¬ 
ját egy fekete szövet kosztümmel s Gyula 
és Margit elébe indul, kiknek 6 órakor kell 
Rómába érkezniök. 

Anthime felszedi az összetépett papirlapo¬ 
kat, egymás mellé rakosgatja őket és lemá¬ 
solja a számjegyeket, — így vár>a Barag¬ 
lioulékat. 

III. 

A Baragliouli¬család (a#/¬t /y'¬nek kell ejteni 
olaszosan) pármai eredetű. Egy Baragliouli 
(Sándor) iji4¬ben második házasságban fele¬ 
ségül vette Filippa Viscontit, néhány hónap¬ 
pal ezen herczegségnek az egyház birtokai¬ 
hoz való csatolása után. Egy másik Barag¬ 
liouli (ugyancsak Sándor) kitüntette magát 
a lepantói csatában és ij8o¬ban meggyilkol 
tátott, oly körülmények között, melyek mind 
a mai napig sincsenek felderítve. Könnyű 
volna, bár nem túlságosan érdekes a család 
történetét követni i8o7¬ig, vagyis addig az 
időpontig, a mikor Párma Francziaországhoz 
csatoltatott és a mikor Baragliouli Róbert, 
Gyula nagyapja Pauba (Francziaország) köl¬ 
tözött. Baragliouli Justus¬Agenor, az előző* 
nek harmadik fia (a két első kicsiny korá¬ 
ban halt el) X. Károlytól i857¬ben grófságot 
kapott a diplomácziában tett nevezetes szol¬ 
gálatai elismeréséül. Nemsokára visszatérünk 
még erre az érdekes alakra. 

Justus¬Agenor harmadik fia Gyula, házas¬ 
sága óta rendezett viszonyok között élt, 
ifjúkorában azonban több szenvedélyes sze¬ 
relmen ment keresztül. Igazságot kell neki 
szolgáltatni: szive rangján alul sohasem sze¬ 
retett. Természetének alapját alkotó előkelő¬ 
sége es az az erkölcsi elegánczia, mely ki¬ 
csillámlott legkisebb Írásművéből is, meg¬ 
állította vágyait azon a lejtőn, melyen re¬ 
gényirói érdeklődése kétségkívül lejebb vitte 
volna. Nem volt pezsgő vérű, de nem volt 
minden melegség nélkül való sem, a miről 
számos arisztokratikus szépség tanuskodha¬ 
tott . . . Nem említeném ezt, ha első regényei 
nem vallották volna be egész nyíltan; rész* 

ben ennek köszönhették nagy sikerüket az 
előkelő világban. Annak a közönségnek, mely 
regényeit élvezni tudta, előkelő volta volt 
az oka, hogy egyik a Correspondent¬ban, má¬ 
sik a Revűe des Deux¬Mondes¬ban jelenhetett 
meg. így került már egész fiatalon, szinte 
akarata ellenére, az Akadémia jelöltjei közé. 
Akadémikusnak volt már teremtve is, szép 
alakjánál, tekintetének kenetteljes komoly¬ 
ságánál és homlokának gondolatokra valló 
halaványságánál fogva. • 

Anthime nagy megvetést tanúsított a rang, 
vagyon és külső előnyeivel szemben (a mi 
nem kevéssé keserítette Gyulát), de azért 
megbecsülte benne a jó természetet és azt 
a nagy ügyetlenséget, a mely vitatkozás köz¬ 
ben előnyt biztosított mindig a szabad gon¬ 
dolatnak. 

Hat órakor Anthime meghallotta, hogy 
vendégeinek kocsija megállt a kapunál. Ki¬ 
ment a folyosóra fogadásukra. Gyula ért fel 
elsőnek az emeletre, finom kalapban, selyem* 
hajtókás felöltőben. Azt hihette volna az 
ember, hogy látogatásra, nem pedig utazásra 
öltözött, egy sottis kendő nélkül, mely kar¬ 
jára volt vetve. Az utazás hosszúsága nyo¬ 
mot sem hagyott rajta. Felesége Margit és 
nővére követték, karonfogva. Margit nagyon 
fáradt, kalapja és haja félre van csapva, 
tántorog a lépcsőn, arczának egyik felét el¬ 
fedi egy zsebkendővel, melyet úgy tart rajta, 
mint a borogatást szokás . . . A mikor közeí 
ér Anthimehoz: 

— Margitnak korom ment a szemébe, — 
súgja oda Veronika. 

Kis lányuk, a kilencz éves bájos Juliska 
és a kisasszony, kétségbeesett csendben kö¬ 
vetik őket a menet végén. 

Ismerve Margit természetét, nem lehet a 
dolgot tréfára venni. Anthime azt ajánlja, 
hogy küldjenek el szemorvosért, de Margit 
ismeri az olasz kuruzslók hirét és nem akar 
„a világ semmi kincséért sem" hallani róiuk 
s egy haldokló hangján suttogja : 

— Friss vizet. Oh jaj, csak egy kiss friss 
vizet. 

— Kedves Margit, — mondja Anthime,— 
a friss viz csakugyan csillapítani fogja né¬ 
hány pillanatra a szemét, de nem szünteti 
meg a baj okát. 

Majd Gyula felé fordulva : 
— Látta, hogy mi ment a szemébe ? 
— Nem egészen jól. Mihelyt a vonat 

.megállott és meg akartam vizsgálni, Margit 
ideges lett . . . 

— Ne mondd ezt, Gyula! Borzasztó ügyet¬ 
len voltál. A helyett, hegy felemelted volna 
a szemöldökömet, mindjárt kifordítotted. 
mindkét szempillámat . . . 

— Akarja talán, hegy én is megpróbál" 

jam ? — kérdi Anthime, — talán ügyesebb 
leszek. 

Hordár hozza fel a podgyászt. Karolin 
meggyújtott egy reflektoros lámpát. 

— Ugyan édesem, csak nem akarod ezt 
az operácziót itt az átjáróban elvégezni? — 
tanácsolja Veronika és bevezeti Baraglioulié¬ 
kat szobáikba. 

Armand Dubois lakása a belső udvar kö¬ 
rül csoportosult és innen nyer világosságot 
az a folyosó is, mely az előszobából kiin¬ 
dúlva egészen a narancsos kertig vezet. Erre 
a folyosóra nyílik az ebédlő, a szalon (óriásv-
rosszul bútorozott sarokszoba, melyet An¬ 
thimeék nem használnak) és két berendezett 
vendégszoba, az első a Baragliouli házaspár, 
a másik (a kisebb) Juliska részére, végül 
pedig az utolsó, melyet Armand Duboisék 
foglalnak el. Mindezen szobákat egymással 
is ajtó köti össze. A konyha és két cseléd* 
szoba a másik oldalra nyílnak. 

— Ugyan kérlek, ne legyetek mindany* 
nyian én körülöttem, *— siránkozik Mar¬ 
git. — Gyula, törődjél a podgyászszal. 

Veronika leülteti nővérét egy karosszékbe 
s odaigazítja a lámpát, míg Anthime vele 
foglalatoskodik. 

— Annyi bizonyos, hogy a szem gyulla¬ 
dásban van. Volna szives levenni a kalapját. 

Margit azonban, ki attól fél, hogy rendet¬ 
len hajzata elárulja annak kölcsönkért alkata 
részeit, kijelenti, hogy csak később fogja 
levenni. Ez a kis szalaggal lekötött kalap 
nem gátolja meg abban, hogy nyakát a tám¬ 
Iához támassza. 

— így tehát azt kívánja tőlem, hogy ki¬ 
vegyem a szálkát a szeméből, mielőtt kiven* 
ném a gerendát a magaméból, — mondja 
Anthime nevetve. Ez bizony nem egyezik 
túlságosan az evangélium tanításával. 

— 0 , ne fizettesse meg velem túlságosan 
a fáradságát. 

— Nem szólok már egy szót sem . . . Egy 
tiszta zsebkendő sarkával . . . Látom már, 
hogy miről van szó . . . Ne féljen. Nézzen 
felház égre! íme, itt van. 

És felmutat a zsebkendő hegyén egy észre* 
vehete,tlen koromszemet. 

— Köszönöm, köszönöm. Hagyjatok mpst 
békén, borzasztón fáj a fejem. 

Míg Margit megpihen, Gyula a kisasszony 
segítségével kicsomagol és Veronika az ebéd 
előkészületeit végzi, Anthime Juliskával fog* 
lalkőzik s bevezeti szobájába. Utoljára egé* 
szén kicsiny korában látta unokahugát, szinte 
alig ismeri fel ezt a most már egészen ko¬ 
molyan naiv mcsolyú nagy leánykát. Beszél* 
gelni kc*zd vele, mindenféle gyerekes epró* 
ságokról, melyekkel tetszését iparkedik meg* 
nyerni. Tekintele egy kis ezüstlánczra ve* 
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tődik, melyet a kislány nyakán hord és a 
melyen bizonyára éremképek függenek. Kö¬ 
vér mutatóujja gyöngédtelen mozdulatával 
napfényre csúsztatja a csecsebecséket és be¬ 
teges ellenkezését csodálkozással leplezve: 

— Hát ez micsoda ? — kérdi tőle. Juliska 
érzi, hogy a kérdés nem komoly, de azért 
miért ne vegye komolyan ? 

— Hogyan, bácsi, hát maga még sohasem 
látott szentképeket ? 

— Nem én, kislányom, — hazudja ő. — 
Ez nem szépecske, de bizonyosan valami 
haszna van. 

Minthogy a tiszta ártatlanság nem ijed 
vissza egy kis hamiskodástól, a kis lány 
észrevesz a kandalló fölött a tükör szélébe 
tűzve egy fényképet, mely őt ábrázolja és 
ujjával rámutat. 

— Itt van bácsi egy kis lány arczképe, 
a ki szintén nem szépecske. Hát ezt mire 
lehet használni ? 

Anthime csodálkozik, hogy a kis hamis 
milyen talpraesetten visszafelel, olyannyira, 
hogy pillanatnyilag le van fegyverezve. Egy 
kilencz éves kis lánynyal végtére nem bo¬ 
csátkozhatik metafizikai vitatkozásba! Moso¬ 
lyog. A kis lány azonnal felismeri előnyét 
és magyarázza a szentképeket: 

— Ez itt Szent Júlia védnöknőm. Ez pedig 
a mi Urunk Jézus Szent Szive. 

— Hát a jó Istenről nincs fényképed ? — 
vág közbe sértőleg Anthime. 

A gyermek egészen természetes hangon 
felel: 

— Nem, a jó Istenről nem készítenek 
fényképet . . . De íme itt van a legszebb. 
Ez a lourdesi Szűz Mária, melyet Fleuris* 
soire nénitől kaptam, ő hozta Lourdesból. 
Azon a napon tettem a nyakamba, a mikor 
papa és mama felajánlottak a Szent Szűznek. 

Ez több, mint a mennyit Anthime el tud 
viselni. Nem is próbálja megérteni egy pil¬ 
lanatra sem azt a végtelenül bájos képet, a 
mit a kis lány szavai felidéztek: május hó¬ 
napját és a kis lányok fehér és kék szinü 
menetét. Mint egy megszállt ember, nem 
tudja visszatartani káromlási vágyát. 

— így hát nem kért belőled a jóságos 
Szűz Mária, hogy még itt vagy mivelünk? 

A kis lány nem felel semmit. Vájjon tudja¬e 
már, hogy vannak szemtelenségek, a mikre 
legokosabb semmit sem felelni ? Végül is 
azonban a tapintatlan kérdés után nem a 
kis Juliska, hanem a szabadkőműves pirul 
el. Zavara csak az elkövetett illetlenség be 
nem vallott követője, melyet a bácsi úgy 
leplez el, hogy egy bocsánatkérő nagy csókot 
nyom kis húga homlokára. 

— Miért tesz maga úgy, mint hogyha 
rossz volna, Anthime bácsi? 

A kis lány nem téved, ez a hitetlen tudós 
alapjában véve jószívű ember. 

Akkor hát minek ez a csökönyös ellent¬ 
állás? 

E perezben Adél megjelenik az ajtóban : 
— A grófnő hívja Juliskát. 
Margit nyilván nem akarja túlságosan 

soká együtt hagyni kis lányát a bácsikával, 
nehogy befolyása alá kerüljön. Ezért An¬ 
thime még kérdőre'is vonja, halkan, kicsit 
később, mikor a család az asztal köré sereg* 
lik. De Margit ráemeli még mindig gyulla* 
dásban lévő szemét: 

— Félni magától ? De édes barátom, Ju¬ 
liska hamarabb megtérít egy tuczat magá¬ 
hoz hasonló hitetlent, mint hogy a maga 
gúnyolódásai csak a legkisebb eredményt is 
érnék el az ő lelkében. Nem, nem, mi erő¬ 
sebbek vagyunk ennél. D¬ mégis gondoljon 
arra, hogy gyermek . . . 0 tudja azt, hogy 
mennyi istenkáromlást lehet hallani a mai 
romlott világban és oly gyalázatosan kor* 
mányzott országban, mint a milyen a mienk. 
Szomorú dolog volna azonban, ha az első 
okot a megbotránkozásra a nagybátyjától 
hallaná, kinek épen a tiszteletére akarnók 
nevelni. 

IV. 
Ezek a kimért, okos szavak vájjon lecsilla¬ 

pítják¬e Anthimeot? 
Az első két fogás alatt igen, (az egyszerű 

ebéd egyébként csak három fogásból áll) 
mindaddig, míg a családi beszélgetés a ke¬ 

vésse töviskés beszédtémák körül időz. Mar¬ 
git szemére való tekintettel előbb szemészet* 
ről folyik a szó (Baraglioulék úgy tesznek, 
mintha nem vennék észre, hogy Anthime 
daganata megnőtt), majd az olasz konyha 
következik, Veronika dicséretére, czélzások* 
kai a kitűnő ebédre. Ezután Anthime Fleu¬ 
rissoire¬ékról tudakozódik, kiket Baraglioulék 
nem régen Paüban meglátogattak és Saint 
Prix grófnérói, Gyula nővéréről, ki a kör¬ 
nyéken tölti a nyarat, végül Genovéváról, 
Baraglioulék gyönyörű szép idősebbik lánya* 
ról, kit szívesen magukkal hoztak volna 
Rómába, ki azonban semmi szin alatt nem 
volt hajlandó elhagyni a Beteg Gyermekek 
Kórházát, hova minden reggel sietve szo¬ 
kott a szegény szerencsétlenek ápolására. 
Ezután Gyula szőnyegre hozza Anthime bir¬ 
tokai kisajátításának komoly kérdését. Azok* 
ról a telkekről van szó, melyeket Anthime 
egy első utazás alkalmával Egyiptomban 
mint fiatalember vásárolt. A telkek rossz 
fekvésűek lévén, mindeddig nem nagy értékre 
emelkedtek, de egy idő óta arról van szó, 
hogy a Kairo¬heliopolisi vasútvonal átvisz 
majd rajtuk. Armand Dubois¬ék pénztárczá¬ 
jáfa, melyet koczkázatos spekulácziók meg¬ 
viseltek, nagyon ráférne ez az összeg, Gyula 
azonban elutazása előtt beszélt Manitonnal, 
e vasútvonal mérnök¬szakértőjével és azt 
tanácsolja sógorának, hogy ne tápláljon vér¬ 
mes reményeket, könnyen rajta veszíthet. 
A mit azonban Anthime nem árul el, az 
az, hogy az ügy a Páholy kezében van, mely 
sohasem hagyja el az övéit. 

Anthime *most szóba hozza Gyulának az 
ő akadémiai jelöltségét és esélyeit. Moso¬ 
lyogva beszél a dologról, mert nem hisz 
benne. Gyula is nyugodt és csaknem egy¬ 
kedvű közönyt színlel. Minek is árulja el, 
hogy nővére, Saint Prix grófnő zsebében 
tartja André bíborost és ennek következté¬ 
ben azt a tizenöt halhatatlant, a ki mindig 
vele szavaz. Anthime valami könnyed bókon 
töri a fejét Baraglioul új regénye, a Hegy* 
csúcsok Levegőjé¬re vonatkozólag, bár való¬ 
sággal egészen rossznak találta a könyvét. 
Gyula érzi ezt és* sietve elébe vág, hogy 
önérzetét fedezze : 

— Gondoltam, hogy ez a könyv nem tetsz¬ 
hetik magának. 

Anthime abba még belemenne, hogy a 
könyvnek megbocsásson, de ez a czélzás az 
ő felfogására ingerli. Tagadja, hogy elvei a 
legkevésbé is befolyásolják ítéletét irásmű¬ 

vekről általábari, sógora műveire vonatkozó¬ 
lag pedig különösen. Gyula alkalmazkodó 
leereszkedéssel mosolyog és hogy tárgyat 
változtasson, sógora köszvényére tereli a 
beszélgetést, melyet tévedésből zsábának ne* 
vez. Nem tudakozódhatnék inkább tudomá* 
nyos kutatásaimról? gondolja magában An¬ 
thime, arra könnyen felelhetnék. De a zsába! 
Miért nem mindjárt a daganata? Tudomá¬ 
nyos kutatásait azonban sógora nyilvánvaló* 
lag nem is ismeri vagy jobban szereti nem 
ismerni . . . Anthime egészen belemelegszik 
és minthogy épen most a „zsábától" szen¬ 
ved, rikácsolva, gonoszul odakiáltja : 

— Hogy jobban vagyok¬e? . . . Ugyan ! 
Hisz nem is örülne neki! 

Gyula csodálkozva kérdi sógorától, hogy 
mi oka lehet ily kevéssé keresztényi érzüle* 
tet feltételezni róla. 

— Az ördögbe! Ti is tudtok aztán orvost 
hivni, a mikor egyiktek beteg. De a mikor 
a beteg felgyógyul, az orvosi tudománynak 
nincs semmi érdeme benne. Az imádságok 
gyógyították meg, mialatt az orvos ápolta. 
Azt egyáltalán nem találnátok rendbenlévő 
dolognak, hogy az olyan ember is meggyó* 
gyúljon, a ki meg nem gyónt. 

— Inkább megmaradsz betegnek, mint 
hogy csak egyetlen egyszer is imádkozzál? — 
kérdi Margit, ura szavai igazságától áthatva. 

Minek avatkozik bele ő is? Margit rend* 
szerint nem vesz részt a vitában, ha álta¬ 
lános érdekű tárgyról van szó s azonnal adja 
az elnyomottat, mihelyest Gyula kinyitja a 
száját. Most csak a férfiak vitatkoztak, semmi 
kímélet tehát! Hirtelen feléje fordul: 

(Folytatása következik.) 

I R O D A L O M É S M Ű V É S Z E T . 
Czigányvilág. A hetvenes-nyolezvanas években 

Sajátságos, a maitól tökéletesen elütő bohém
élet volt Budapesten ; nem voltak az irodalmi"és 
művészi pénzkeresésnek olyan bó' forrásai, mint 
a késó'bbi évtizedekben, a szellemi munka emberei 
egyszerű szegénységben éltek, nem volt bennük 
az a raffináltság, mint a maiakban, sokat meg
őriztek a diákos szokásokból, de kedélyük mintha 
mélyebb lett volna, egymáshoz való viszonyuk 
bensőbb és minden vetélkedés ellenére is barát
ságosabb ; az igénytelen ember humorával tűrték 
a szegénységet. A szinhelye ennek a bohém-élet
nek nem a kávéházak és a klub voltak, hanem 
azok a kis korcsmák, a melyek ma már lassan
kint kivesznek a város központi részéből, az írók 
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lakása, a művészek műte rme . Szabó Endre, ennek 
a generácziónak az embere, megírta és könyv
alakban kiadta azokat az anekdotákat , apró tör
ténetkéket , a melyeket fiatalkora barátairól föl
jegyzett . Csupa átél t esemény, a mely igen jel
lemzőn világítja meg nemcsak a szereplő szemé
lyeket, hanem a levegőt is, a mely őket körül
veszi. Le tűn t , de el nem feledhető nevek köré 
fűződik ez az anekdota-kör : Arany, Jókai. Gyulai , 
Vajda János, Reviczky és más írók és művészek 
szerepelnek a tör ténetkékben, legtöbbet pedig az 
anekdota nagy mestere, Mikszáth Kálmán. Az 
olvasó megismerkedik a könyvből különösen a 
nyolczvanas évek magyar szellemi életének csak
nem minden ismertebb nevű munkásával s mind
egyikről kap néhány jellemző vonást. Ezért az 
irodalom történetíró is hasznát fogja venni Szabó 
Endre könyvének, a többi olvasóközönség pedig 
igen kedves szórakozást merí thet belőle. A könyvet 
a Franklin-Társulat ad ta k i ; ára 15 korona. 

K i s v á r o s . Balázs Sándor, a kinek novelláit 
lapunkból is ismeri az olvasó, egy kötetnyi elbe
szélését gyűj töt te össze ezzel a czímmel. Egy hosz-
szabb elbeszéléssel kezdődik a kötet s ettől kapta 
czímét, a mint hogy ez is a legjelentékenyebb 
munka valamennyi között . Ebben a novellában 
teljesen megvannak az író jótulajdonságai: élénk 
érzéke a milieu-rajz jellemző vonásai i ránt , a külső 
körülmények és a belső lelki változások közötti 
kapcsolatok ismerete, azoknak a n lgy , sokszor 
életbevágó átalakulásoknak a szemléletes rajza, 
melyeket sokszor egész kicsiny okok idéznek elő 
az emberben — és mindenekrelett a pompás el-
beszélnitudás, a mely fel tudja frissíteni a már 
többé-kevésbbé használt témákat , folyton foglal
koztatni tudja az olvasó érdeklődését, soha nem 
mond se többet, se kevesebbet, se mást, mint a 
mit a téma megkíván. Ez az elbeszélni tudás az 
iró frissen buzgó életkedvéből fakad : nem sokat 
töpreng ez életen, ezért nem is száll le mélyeire, 
de szereti, fáradhatat lanul érdeklődik iránta, egyet
len jelenségét sem találja érdektelennek. Ezért 
tudja úgy is ábrázolni, hogy mindig érdekes. Sze
relmi történeteit gyakran színezi erős, forró ero
tika, a mint hogy az érzéki dolgoknak nagy sze
repe van történeteiben, meleg, vérdús és könnyen 
megszédülő asszonyok tűnnek fel a novellákban, 
a kik ellenállhatatlanul vonják maguk u tán a 
férfit, tragikus vagy egyszer-másszor a humor ha
tárá t súroló történeteket hallunk róluk, — az író 
hát térben marad, mindössze okos, kissé gúnyos, 
megértő tekintetét érezzük az emberek és esemé
nyek mögött . Balázs Sándor nem tartozik azok 
közé az írók közé, a kik új u t aka t törnek vagy 
új szemléletét hozzák a világ dolgainak, sem in-
vencziója, sem életfilozófiája nem gazdag, de igen 
rokonszenvessé teszi munkáját az az okos mérték
tartás, a mely sohasem akarja túlhaladni maga
magát, megmarad a tehetsége határain belül és 
épen ezzel sikerül neki megnyerni a maga számára 
az olvasót- A kötet a Frankl in-Társula t kiadásá
ban jelent m e g ; ára 16 korona. 

A s z e g é n y s é g p r o b l é m á j a . Az angol szocziál-
politika két klasszikus Írójának, a Webb házaspár
nak (Sídney és Beatrice) egyik nevezetes szocziá!-
politikai munkája jelent meg most magyarul. 

A könyv tar ta lmát nem egészen fejezi ki a ma
gyar czím ; tulajdonképen a pauperizmusról, vagyis* 
egész társadalmi csoportok elszegényedéséről, a 
hatósági támogatásra szorulásáról s az e támoga
tást illető állami berendezkedésekről van i t t szó. 
Angliában ez a probléma sokkal égetőbb és súlyo
sabb, mint a kontinensen, a világon uralkodó szi
getbirodalom a pauperizmus szülőföldje. Már a 
X V I I . század elején törvényben szabályozták e 
kérdést s azóta állandóan napirenden van, időn
kint kiélesedve, szüntelen foglalkoztatja a parla
mentet , a szocziologiai kuta tás t és a publiczisz-
t ikát . A Webb-házaspár könyve természetesen az 
angol viszonyokból kiindulva keresi a probléma 
megoldását, de feldolgozza a szegénység kérdésé
nek nagy anyagát minden vonatkozásában, r i tka 
finom gyakorlati érzékkel muta t rá a birodalom 
e betegségének okaira s olyan humánus szellem
ben s annyi megértéssel ad képet a tömeg-nyomor 
szenvedéseiről s olyan okos intézkedéseket és in
tézményeket ajánl ellene, a melyeket meg kellene 
szívlelni minden országban. A kitűnő könyvet 
Kása Miklós fordította, Braun Róbert írt hozzá 
előszót és a Révai-czég adta ki. 

NEMZETI SAKKFELADYÁNY-YERSENY. 
A ¬Vasárnapi Újság* egy régi sakkbarát ado

mányából pályázatot hirdetet t 2 lépéses felad
ványokra. A pályadíj összegét ezennel felemeljük 
500 koronára. A feltételek a következők : 

I . Csak 2 lépéses, direkt mat t ra kidolgozott fel
adványok pá lyáz ta tnak . 2 . A versenyben csak 
magyar állampolgárok vehetnek részt. 3. Minden 
versenyző legföllebb 3 pályaművet küldhet be. 
4. A feladványokhoz a megfejtés és lehetőleg 
diagram is mellékelendő. 5 . Csak eredeti, eddig 
még sehol közzé nem tet t feladványok pályáz
ha tnak . 

A pályaművek a szerző nevét és lakását tartal
mazó jeligés, zárt boríték kíséretében 1920 márczius 
utolsó napjáig a «Vasárnapi Ujság>> szerkesztőségébe 
(Budapest, IV., Vármegye-utcza 11.) küldendők. 

A biráló bizottság, a mely a «Vasárnapi Ujság» 
sakkrovatának vezetőjéből, továbbá Abonyi István 
«s Havasi Artar urakból, a «Budapesti Sakkor') 
tagjaiból áll, 1920 május havában fog a pálya-
művekről dönteni . 

Az I . di j 200 k o r o n a . 
A I I . dij 100 k o r o n a . 
A I I I . díj 50 k o r o n a . 

dicséretben és egyenkint 30 korona tiszteletdíjba, 
részesül. 

A nyertes pályaműveket a «Vasárnapi Újság*. 
nak van joga először közölni. Ugyancsak joga 
•Vasárnapi Ujság»-nak, hogy sakkrovatában a töl 
pályamű bármelyikét is felhasználhassa. 

-4 «Vasárnapi UjságQ szerkesztőség 

SAKKJÁTÉK. 
3146. szánra feladvány Opdenoordt J.-tól. 

SÖTÉT. 

a b 0 d e f g h 
VILAOOS. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

KÉPTflLÁNY. 

7 
A «Vasárnapi Ujság» 27-ik számában megjelent 

képtalány megfejtése : Hét csillagból áll a gönczö 
szekere. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : H O I T S Y F Á I , . 
Szerkesztőségi iroda: IV., Vármegye-utcza n . 

Lapkiadó tulajdonos: Franklin-Társulat IV., Egyetem-u.4. 

A S a l g ó t a r j á n i k ő s z é n b á n y a r é s s r r é r r * ' -
t á r s u l a t közli, hogy az igazgatóság a társulat rész 
vényeseit folyó hónap 21-ére rendkívüli közgyűlésri 
hívta meg, mely elé azt az indítványt fogja terjesz 
teni, hogy határozza el a közgyűlés az alaptőkénél! 
33,000 diirab bemutatóra szóló, 200 korona névértékit 
új részvény kibocsátása által való felemelését, unnék 
következtében a társulat alaptökéje 33 millió korona 
lesz. 

Béffi 
vafg 

törött GRAMOFONLEMEZEKET. 
bárkinél drágábban vásárol 213a 1 

WAG N E R (HEyr 
A díjasok után következő legjobb 5 jelcdolny BUDAPEST, vili., Jdzsef-kSrút 15. Rók: IX., Rádai-u. 18 
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Ú PAJTÁS 
BENEDEK ELEK 
GYERMEKUJSÁGA 

két nagyobb elbeszéléssel indul 
az új esztendőben. 1,1 

i F s S & ¬ z e 9 J ' ' ' i : R í k á n é őméltósága a J 
i I f ° r r a d a l o m alatt, a másik: A munka | 

1 l é 3 &3 hőse. Amazt Benedek Elek, emezt | 
i '**** I ''-<mipéi1h (leza irta. fc 

o H H É " Szivet-lelket nemesítő történetek, i 
1 ¬ ¬ L f ¬ B mesék, versek, ismeretgazdagító F 
, ¬ H ¬W o lvasmányok valóságos kincses- fe 

¬ ¬ ¬ háza a Jó Pajtás. fc 
' Rendes munka t á r s a i : Ábrányi Emil, Váradi E 
a Antal, Vargha Gyula, Lampérth Géza, Feleki p 

Sándor, Kürthy Emil, Avar Gyula, Mihályffyné í 
* Fái Lenke, Berényi Lászlóné, Tábori Kornél, I 
i Csanádu Sándor, Kozma Imre, Székely Nándor , f 

Benedek János stb. fe 
1 Állandóan¬közöl a régi nagy magyar és ide- | 
a gen költőktől a gyermekifjúságnak való kőlte- W 

menyeket." í 
A JÓ PAJTÁS-t a Franklin-Társulat (Budapest, t 

IV., Egyetem-utca 4.) adja ki. 
Előfizetési ára negyedévre 10 korona. 

1 Egyes szám ára egy korona . Mutatványszámot ¥ 
kívánatra ingyen kü ld a kiadóhivatal. t 

Megjelent és mindenütt kaphatói 

HORTHV-KAPTÁR HOÍ¬THI 
AZ 1920-IKI 
SZÖKŐ ÉVRE ' 

A magyar nemzet újjászületésének 
emlékére 

E naptár tiszta jövedelme 
a Nemzeti Hadsereg céljait szolgálja 

Ára 2 0 korona 

Megrendelhető: 

Mehner Vilmos könyvkiadóhivafalában 
FRANKLIN-TÁRSULAT) 

Budapest, IV., Egyetem-utca 4 . sz. 

Franklin-Társulat nyomdája (Budapent, JV., Egyetein-utea 4.). 

¬ ¬ S r -

3. SZÁM. 1920. (67. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

H O I T S Y P Á L 
BUDAPEST, FEBRUÁR HÓ 8. 

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

_! _____ 
Előfizetési á r a : a január— márcziusi évnegyedre 20 korona. 
Megjelenik havonta kétszer. — Egyes szám ára 3 korona. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
állapított viteldíj is csatolandó. 

A KORMÁNY TAGJAI GRÓF APPONYI ALBERTTEL ÉS HORTHY FŐVEZÉRREL A KÖRMENETBEN. ELŐL JÓZSEF FŐHERCZEG ÉS HA JÓZSEF FERENCZ FŐHERCEG. 

A SZENT JOBB-KÖRMENET BUDAPESTEN JANUÁR 21-ÉN. 


