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Új szépirodalmi könyvek 
DRASCHE-LÁZÁR ALFRÉD 

ENYÉM VAGY! 
R E G É N Y 

Ára 6 korona 

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. 

KISS JENŐ SÁNDOR 

A G É P 
NOVELLÁK 

Ara 4 kor . 80 f i l lér 

Tizennyolc/, n o v e l l a 
van ebben a könyvben, 
jól niegkomponáll, érde
kes történetek, melyek 
kiválnak úgv meséik 
változatosságával, mint 
alakjaik erőteljes rajzával 
a mai magyar növel la-
irás állagából. 

FELNER-DÉNES PAL 

AZ ÁRH9ÉKEMBER 
FANTASZTIKUS REGÉNY 

Ára 6 kor . 60 f i l lér 

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

HAVAS ALISZ 

SZENT BORBÁLA KÉPE 
R E G É N Y 

Ára 6 korona 

Egy fiatal irgjbő első 
könyve. Kitűnően elbe
szélt, érdekes „wtörténel, 
melynek folyamán fino
man megrajzolt, életlel-
jes alakokat mutat be 
a mai kornak a levegőjé
ből. 

S Z Í N I GYULA 

PORCZELUVN MUZSIKA 
Ára 6 korona 

Egy asszonyi élet vergődése a reá áhítozó férfiak egymás elleni harczábari — 
Szini Gyula lij regényének tárgya s a budapesti művészvilág adja meg az 

érdekes levegőjét szines képeivel és finoman rajzolt jellemző alakjaival. 

Kaphatók minden könyvkereskedésben. 
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5. SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.) 
SZF.KKKSZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, FEBRUÁR HÓ B. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV.. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 80 fillér. 

Előfizetési leltételek : 
Egészévre_ _ 40.— korona. 
Félé\re_ _ 80. korona. 
Negyedévre — 10.— korona. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

RUHÁJÁT BKNDEZGETŐ LÁNY. (Elölről és baloldalról néire.) 
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EGY FALUSI KISASSZONY TÖRTÉNETE. 
REGÉNY. - IRTA SZEMERE GYÖRGY. (Folytatás.) 

Fülöp gróf szatirarcza ó'szinte, mély fölhábo-
rodást mutatott. Fölugrott székéről s a társa
ság hangos kaczagása között sértődve távozott. 

— Hová megy a gróf úr? — szólt utána 
Borcsi. — Bocsásson meg, ha megbántottam. 

Várday hozzáhajolt a leányhoz. 
— Hagyja csak Borcsi, majd visszajön ma

gától. 
A leány összerezzent. 
— Félek, hogy valami meggondolatlanságot 

követ el. 
A nagyúr mosolygott. 
—> Meggondolta ő — mondta egyszerűen, — 

igaz, hogy sok pezsgőt ivott, de azért meggon
dolta. Egy kisujj nem a világ. 

— De csak nem gondolja a kegyelmes úr, — 
remegett a leány — hogy, hogy. . . 

Torkán akadt a szava. A kegyelmes úr segí
tette k i : 

— Nem gondolom, de biztosra veszem, hogy 
levágja a kisujját. . . Csak az én vérem ő is, 
kissé korcs, de — Várday. 

Borcsi fel akart ugrani, hogy utána szaladjon 
Fülöp grófnak. De lába megtagadta a szolgála
tot. Sírva fakadt. 

Tiszteletes úr szörnyen kényelmetlenül érezte 
magát. 

— A kiskésit — fakadt 'ki rusztikusán, — 
most szégyent hozol vén fejemre, te boszorka. 

A gróf megtartotta fölsőbbséges nyugalmát. 
— Babette, ne sírjon, — szólt rá a leányra 

szinte parancsoló hangon, — maga meg, — 
fordult a tiszteleteshez, — mit óbégat a megvál-
tozhatatlanon: nincs abban semmi bölcseség. 
Inkább koczintsanak velem. 

Kényszerít ette vendégeit, hogy koczintsanak 
vele. Epén ebben a pillanatban lépett be Fülöp 
úr, diadalmas arczczal, balkeze össze-vissza kö
tözve, jobbjában egy tányért tartott. 

-*- Hát megmutatom magának — rikácsolta 
már az ajtóban — megmuWtom magának Bi-
bette kisasszony, hahaha . . . 

— Éljen a szavatartó ujjatlan hős! — 
köszöntötte rá áldomás-poharát a bátyja. — 
Éljen Fülöp öcsém. 

E közben az asztalra tette Fülöp a tányért 
Borcsi elé. Szörnyen meg volt magával elégedve : 
gúnyosan kaczagott. 

— Nana most beszéljen, Babét te kisasszony : 
tessék, itt van a kisujjam . . . parancsolja a 
nagyot i s ? . . . 

A tányéron egy görbe kisujj éktelenkedett. 
Borcsi elájult. 
Várday kivitette egy szolgával a jóízlést sértő' 

csonkot, aztán félretolta útjából a tiszteletest, 
a ki ájult leánya segítségére sietett s annak ke
zelését ő vette át. Gyöngéden megragadta a 
leány lecsüngő két karját s megrázta hatal
masan-

— Térjen magához, Babéite. Miféle ko
média ez! 

Hatalmas szuggeráló ereje lehetett a parancsá
nak : a leány finom erezetű szemehéjja lassan 
emelkedni kezdett, mint vasfüggöny a szín
padon. Álomszerűén, mélán rezgett a szeme. 

— Babette, nézzen rám és mosolyogjon — 
parancsolta a gróf. 

Borcsi engedelmeskedett : ránézett a hatalmas 
úrra, mosolyogva, derűsen. 

A házigazda visszaült a helyére. 
— Az ebédet folytatjuk, nem történt semmi 

sem. Történt valami, Fülöp? 
— Semmi — válaszolt a sárgabőrű szatír — 

egy kisujj nem fontos, talán ki is nő idővel, 
mint a gyík farka. A fő az egészség. 

Ezen a czinizmuson nevetni kellett. Tíz perez 
múlva, hála az ó-franczia pezsgőnek, végkép 
el lett felejtve a tragikus kisujj, csaK volt tulaj
donosa emlegette meg néha, az sem azért, 
mert sajnálta, hanem mert sajgott a helye. 
Azonban keményen tartotta magát, az újból 
kiderült jókedvet sziszegésével a világért sem 
rontotta volna el. Sőt még szaporábban mókázott 

mint tízujjas korában. Igaz, hogy gazdag ju
talmát vette lelki erejének: Borcsi többször 
áthajolt hozzá s ép karjára tette meleg kis ke
zét. Szót nem szólt, de beszélt a szeme: Igazi 
férfi vagy! Bámullak! Szeretlek. 

Fülöp gróf legalább azt olvasta ki belőle s 
az ő szempontjából mindenesetre az volt a lé
nyeges, a mit ő olvasott. 

Még a táncz sem maradt el, a mit Borcsi a 
háziúrnak megígért. Különös táncz volt: csupa 
ellentmondás, hol románcz, hol rapszódia ; hol 
raffinált koreográfia, hol primitív naturalizmus. 
Kompozicziója semmi, de részleteiben lebilin
cselő, bűbájos, lendületes. Úgy kezdte a leány, 
hogy toppantott a lábával s hátrahajlította 
karcsú derekát, aztán kiegyenesedett s lábujj-
'hegyen körülröpdöste a tánezhelyet, majd hir
telen és váratlanul eldobta párdueztestét, ide-
oda imbolygott, mintha keresné a helyét ; 
megtalálta s ezen való örömét karjaival és 
arczjátékkal fejezte k i ; szeme, kigyúlt, rózsa
színű orrczimpái kitágultak, remegő ajkain rej
telmes mosoly játszadozott ; végül ijedtséget 
miméit, hátraszökött, mintha menekülne, de 
csak pillanatig tartott a riadása, aztán meg
nyugodott s karcsú lábszárai izomrugóin meg
himbálta klasszikus vonalú csípőjét, eleinte 
lassan, később kígyózva, legvégül viharosan, 
mint sajkát a haragvó tenger tomboló hullámai. 
A tánezot úgy fejezte be, a hogy kezdte : egy 
erőteljes toppantássál. Ott maradt a helyén, 
magasra emelt fővel, diadalmasan, rózsaszínűvé 
hevült piczi leánykeble dagadni látszott, viha
rosan pihegett. 
' Hosszú szünet állott be, a férfiak nyilván 

folytatását várták a táneznak, csak akkor 
oldódtak fel bámulattól megzsibbadt érzékeik, 
midőn a leány a táncz mámorából kijózanodva 
szerényen, szinte szégyellősen, helyére ment. 

Akkor felugrott Fülöp, a ki a tánczelőadás 
egész folyamán székében előrehajolva kidülledt 
szemmel figyelt, mint egy prédaszomjas jaguár, 
felpattant Fülöp gróf és elkiáltotta magát: 

— Kolosszál! Fenomenál! Piramidál! 
Aztán elkezdett tapsolni, olyformán, hogy 

ezombjához, majd lábikrájához csapdosta ép 
markát s midőn rostélyossá verdeste azt is, 
lábdobogással folytatta a tüntetést, j 

A kegyemes házigazda, a ki zongorán kisérte 
a tánezot, (a melynek legkisebb mozzanata sem 
kerülte el figyelmét) elhagyta helyét s lassan, 
szinte elfogódottan a leányhoz közeledett. 

Borcsi felállott a nagyúrnak s pirulva, mint 
egy felső leány, várta annak Ítéletét. 

' - Babette! 
— Igenis, kegyelmes úr. 
— Babette, — szólalt meg a gróf igen mély, 

érzékien lágy hangon — kis Babette, beösmerem, 
hogy magával szemben elfogult vagyok, mind
azonáltal azt hiszem, nem túlozok, midőn azt 
állítom, hogy ilyen mámorító s mégis tiszta 
nemes élvezetben, mint maga ezzel a tánczczal, 
soha senkisem részesített. Köszönöm, Babette. 

Borcsi eleinte lesütött szemmel hallgatott, 
majd lassan, szinte részletekben fölemelte fejét 
s végtelen bizalmat kifejező hálás nagy szemét 
mosolyogva a nagy úréba kapcsolta. 

— Bizonyára túlozni méltóztatik, kegyelmes 
gróf úr, — mondta szerényen — de akárhogy 
van is, boldoggá tett a kritikájával, mert attól 
féltem, hogy nevetségessé tettem magamat. 

— Attól sohase féljen, — nyugtatta meg a 
kegyelmes a leányt — a maga Istentől nyert 
adományai: szépsége, nyilt játékos esze s 
fölséges őszintesége teljesen kizárják, bármit 
tegyen vagy mondjon is, hogy elvétse a jó-
ízlést : az benne van a vérében, uralkodik a 
helyzeteken és körülményeken. 

Fülig pirult a leány, de villamos tekintetét 
a nagyúr szeméből azért nem kapcsolta ki. 

— Tehát megértette a' tánezomat? 
— Meg. Elmondjam a szövegét? 
— Oh, el, el. 

A táncz szövegét a nagyúr így mondta e l : 
— Hol voltj hol nem volt, volt egyszer egy 

kisleány, egyszerű földi asszony volt,az anyja, 
de tündértől fogantatott. Félig földi leány, 
félig tündér volt maga is. Az emberek között 
nem találta meg mindjárt a méltó helyét. 
Ezerszínű lelke, váltig nyugtalan, mindig újító 
egyénisége sehogysem illett bele a szürke miliőbe, 
a melybe sorsa belehelyezte. Végre megpillan
totta a fényt, a külső ragyogást, a mely az ő 
belső ragyogásával összhangozott: megsejtette 
a szerelem titokzatos nagyszerűségeit, megsej
tette ösztönével, de még nem érezte az érzékei
vel. Vágyott utána, de még félt tőle. Ez a 
táncz — fejezte be a gróf — a tündérgyermek 
életének azt a mozzanatát fejezte ki, a melyben 
szerelmi megsejtései, némi válságos vívódások 
után, tudattá emelkednek. 

A leány még most sem vette le szemét a 
hatalmas férfiról, csakhogy most már nem 
bizalmat, de csalódást fejezett ki lelke tüköré. 

— Nem, — mondta szomorúan — azzal a 
tánczczal én mást, egész mást akartam ki
fejezni. 

A gróf mosolyogva bólintott. 
— Hiszen tudom, — állította — a maga 

csudálatos művészete teljesen öntudattalan, 
nem azt fejezi ki vele, a mit akar. 

— Hogy lehet az? — álmélkodott a leányi 
— Úgy, — magyarázta a gróf — hogy a 

művész alapjában véve sohasem a magáét adja, 
a művész felsőbb hatalmaknak az emberek 
gyönyörködtetésére kiválasztott médiuma, egy
szóval kiváltságos lény, félig ember, félig tündér. 

— Nem értem, — állította a leány szóra
kozottan s most már elfordította szemét a 
grófról és mélán a levegőbe meredt. Az" volt az 
érzése, hogy valami nagy dolog történt vele, 
eddigi élete színpadjának rekvizitumai szerte
szét tolódtak, eltűntek, az új berendezés azon
ban még késett, arra várnia kellett. Vájjon 
milyen lesz? A leány nem mert rá gondolni sem. 
Pedig majd elszakadtak, úgy megfeszültek az 
idegei. Asszonyidegei, a melyek a várandós 
titokzatosság méhében szoktak elnyüvődni, el
pusztulni. 

Várday fájlalta a leány imént még oly köz
vetlen lelkének eltávolodását. 

— Hová mereng Babette? — hívogatta 
vissza magához — ne röpüljön el tőlem, inkább 
árulja el nekem táríczkölteménye titkos szövegét. 

Borcsi félreértette a kegyeimest. 
— Nem titkos, — állította — nekem nin

csenek titkaim, se szégyellni valóm nincs. Az 
én tánezom — mondta — egyszerűen a pillangó 
röpködését utánozta a virág körül s a virág 
hajladozását a pillangó felé. 

— A szerelmes pillangó felé — javította ki 
a gróf. 

Többet nem mondott, nem feszegette a maga 
igazát, mert láthatólag fájt a leánynak. Egyéb 
távoleső témákat pendített meg, de bármint 
buzgólkodott is, a leány lehangolt szívéből nem 
tudta többé kicsalni a kívánt hangokat. A leány 
elkívánkozott a szobájába. 

Várday nem tartóztatta : 
— Álmodjon szépeket, Babette s bocsásson 

meg, ha akaratlanul megbántottam. 
A papkisasszony erre fölvetette fejét. Meg

felejtkezett az előtte állott nagyúr rangjáról, a 
mérhetetlen távolságokról, a melyek tőle el
választották, csak egy nagy férfit látott maga 
előtt, szerelmes férfit, a ki akar tőle valamit, 
következésképen a lekötelezettje kíván lenni : 
a szerint bánt el vele. 

— Nem bántott meg, — mondta szemre
hányó hangon — csak félreértett. 

Duzzogva felhúzta a vállát s elfordult a férfitól. 
A női psziché minden zegezugában járatos 

világfit mérhetetlenül boldoggá tette ez a 
duzzogás, a leány magáról való megfelejtkezése. 

— Csak szidjon Babette, kicsi Babette, — 

Tóth János belügyminiszter. 

biztatta a kis maználkodó hölgyet - - men
nél jobban letesz, annál inkább emelkedik a 
szívem. 

Borcsi vállat vont s búcsú fejében egyszerűen 
kezet nyújtott a nagyúrnak. Nem várta meg, 
mint szokta volt eddig, az ő kezéhez való le-
ereszkedését, megfelejtkezett a szokásos puk-
kedliról is, csak elintézte a nagyurat rövidesen. 
Fülöp gróffal szemben már megtartotta a 
konvencziót: megbókolta s leméltóságolta a 
kopasz lovagot, a ki érette megcsonkította 
magát. Aztán belekapaszkodott apja karjába. 

— Gyerünk édesapám, fáradt vagyok. 
Kölcsönös hajlongások s feloszlott a társaság. 
Tiszteletes úr, a ki a Fülöp gróf önoperácziója 

óta szinte teljesen megnémult, pezsgőtől s be
nyomásoktól narkotizált fejét csak akkor találta 
meg, mikor végre pipára gyújthatott. Addig szót 
sem szólt leányához sem. Pedig csuromteli volt 
a szíve, de a mája is. Csak a rend hiányzott a 
fejéből. De megjött az is a pacskáról; az orr
csavaró pipafüst-felhők mögül megszólalt végre : 

— Bora! 
Borának akkor mondta Borcsit, ha szigorú 

akart hozzá lenni. 
A leány azonban csöppet sem félt a szigorától. 
— Szidni akar, édesapám? 
Az öreg úr összecsapta kezét. 
— Még kérdezed, boszorka? Mintha nem 

szolgáltattál volna rá ezer okot. 
— Nem is, — feleselt a kislány — egyetlen

egy okot sem szolgáltattam a szidására. 
— Hát a Fülöp gróf kisujja? 
— Sajnálom, de nem én vagyok a hibás, ő a 

bolond. 
— És az a sok pezsgőzés! 
— Mi van a sok pezsgővel, édesapám? 
— Becsíptél, mint egy baka. 
De már ez ellen erősebben tiltakozott Borcsi. 
— Bocsásson meg, édesapám, de a társaság

ban én voltam a legjózanabb, egyet sem vétettem 
az illem ellen. 

— Nem-e? — prottyogott tiszteletes úr. — 
Hát az a táncz! Tán szent tánezot jártál, mint 
a dervisek? A kopasz Fülöp majd lenyelt a sze
mével. 

— Arról én nem tehetek, — veszekedett 
Borcsi. — Én illedelmesen tánczoltam. 

— Csak úgy pörgött a viganód, hogy azt 
hittem mindjárt elröpül, — dobogott az öreg, — 
és össze-vissza riszáltad a derekadat és majd 
elhajítottad a fejedet; a hajad felbomlott a 
kilátszott a strimflid is. 

A kisleány eltakarta arczát. 
— Jaj, apa, ne mondjon ilyeneket, mert el-

sülyedek . . . én semmit sem vettem észre . . . 
én csak jártam, a hogy Isten adta — én, én — 

Sírva fakadt. S nem akart megvigasztalódni 
addig, míg apja minden állítását sorjában vissza 
nem vonta. Akkor azonban teljes lett a béke apa 

Szterónyi József k6reskedeleinü<iyi miniszter. 

ÚJ MINISZTEREK. 

és leánya között. Még eldiskuráltak egy ideig, 
aztán egy nagyot nyújtózkodott a tiszteletes. 

— Tegyük el magunkat másnapra, fiam, — 
javasolta leányának — mert igen czifra nap 
volt ez, nehéz lesz megemészteni. Na, volt 
benne jó is rósz is, — tette hozzá — a fő, 
hogy az nőjjön meg belőle, a mi jó s az fogyjon 
a mi rósz . . . El ne felejts imádkozni, fiam. 

Megcsókolta leányát, aztán levetkezett. 
Borcsi szobájába ment s szintén hozzáfogott 

a vetköződéshez. De nem fejezte be. Eszébe 
jutott valami, a mi, ha nem is nyugtalanította, 
kissé megnyomta a szívét. Visszament az apjá
hoz. Csak egy kurta alsószoknyácska volt rajta 
ingén és fűzőjén kívül. 

— Apa! 
Az öreg úr épen azzal vesződött, hogy el-

vaczkolja magát az ágyában. 
— No, mi lelt? 
— Miért kerül engem az az Ervin? Én nem 

adtam rá okot. 
A tiszteletes nagyot nézett. 
— Azért jöttél be, hogy azt megkérdezzed? 
— Azért, — állította a kisleány, — olyan jól 

megvoltunk egymással még tavaly is, — csi
cseregte — sokszor szembenézősdit játszottunk 
s nagyokat kaczagtunk, ha valamelyikünk 
erőlködés közben grimaszokat cs inál t . . . és 
most itt van: ha találkozik velem véletlenül, 
hebeg, lesüti a szemét és elszalad. Miért? 

Az apa tudni vélte az okot, — a fiú apja 
elég világosan beszélt előtte fia «betegségóről», 
de leányával persze nem közölhette azt. Csak 
ennyit mondott neki: 

— Nemcsak veled olyan az, mindenkivel, 
kerüli az embereket s a tudománynak él. 

Borcsi elgondolkozva maga elé nézett. Hiszen 

Windiachgratz Lajos herczeg.közélelmezési miniszter. 

valót mondott az apja, de a kérdést azzal nem 
merítette ki. 

— Apám, — mondta hosszú hallgatás után, 
apja ágya szélére ülve — ne nevessen ki apám, 
ha bolondot mondok, de én azt hiszem, hogy 
az Ervin búskomorságának én vagyok az oka. 

(Kutya meg a macska, mi nem jut eszébe 
a höbörgös teremtésnek!) Első döbbenetében 
kézzel lábbal tiltakozott a tiszteletes úr leánya 
vélelme ellen, de végképen nem tudta magát 
meggyőzni. Hátha van a dologban valami. 
Felkönyökölt a párnájára s tágra nyitotat 
szemét. 

— Miből kombinálsz? 
— Semmiből, csak sejtem. 
— Fiam, ne hallgass az ösztönödre, nem vagy 

te macska. 
A leány lehorgasztotta fejét s megbontotta 

dús hajkoronáját. 
— Nem tehetek róla, de nem megy ki fejem

ből ez a gondolat. 
— Már pedig verd ki, — dohogott a tiszte

letes, — mert nem segíthetnél Ervinen akkor 
sem, ha nem csal a sejtelmed. 

— Egyet mindenesetre megtehetnék az ér
dekében, — vélte Borcsi elmélázva, miközben 
piczi leánykeblén keresztbefonta hófehér karjait. 

— Nos? — faggatta az apja. 
— Beszélhetnék vele . . . megmondhatnám 

neki, hogy ne féljen : nem leszek a mostoha
anyja soha. 

De erre már egészen felült a tiszteletes 
ágyába. 

— Ejnye, hejnye, megkergültél te leány! 
Merre ugrál az eszed! Miféle összefüggést látsz 
az apa nős ülhet nékje s a fiú komorsága között. 

(Folytatása következik.) 
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MEMNON SZOBRA. 
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Sivó homokban állok, körültem puszta, rom, 
Fűszálat sem találok, melyen megnyughatom. 
ölyü kering felettem, csalódva elijed, 
A balság tükre lettem, rémkép mindenkinek. 

Éjjel nappal fülemte Számúin haragja zúg, 
Vad gúnnyal szór fejemre fullasztó por-bamút. 
Felém kaczag süvöltve: «Mit bámulni hasztalan? 
Hamari sirba dőlsz le, s hírednek vége van!» 

S én hallgatok kevélyen, lefojtom bfe daozom, 
Szivembe zárva mélyen felbúgó panaszom. 
A hányszor újra látom, a Hajnal rám ragyog, 
Ujjongva felkiáltom: «Méltó fiad vagyok!* 

Lábamnál játszva ringnak pálmák és cziprusok, 
Ezernyi édes illat tündér regét susog, 
A friss patakhabokba nevetnek íriszek, 
Zsiráf közéig topogva, bohókás gyik zizeg. 

Majd ünnepi menetbe jő áldozó csapat 
Ihlettől részegedve hozsannás dalra kap, 
A nagy termő anyához kél haladó ima, 
Ki gyújtó fényt sugároz boldog fiaira. 

Emlékek serlegébül igy oltom szomjamat, 
Minden csorbám kiépül, reményem forr, dagad: 
Azért óv sorsom engem, örök álomszövőt, 
Hogy üdvözülve zengjem a pirkadó jövőt! 

Lenkei Henrik. 
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A RIGOMEZEI CSATÁK. 
A múlt őszön, a sajtóhadiszállás főparancs

noksága által rendezett tanulmány-kiránduláson 
Szerbiában járván, a belgrádi kormányzóság 
országos polgári biztosa Kussevich Tivadar 
osztályfőnök úr külön is fölhívta figyelmemet a 
Rigómezőre s az ott látható magyar emlékekre. 
Képekkel is kedveskedett a kis-rigómezei ős
régi kőhidról, mely alatt régebben a Hunyadi 
csatájában sokat emlegetett Szitnicza folydogált, 
míg hűtelen nem lett hozzá s egy kilométerrel 
odább nem költözött nyugat felé. 

Ugyanott, Vucsitrn városában, a Kis-Rigó-
mező székhelyén egy középkori bástyatorony 
áll s mellette egy vastag kőfalakból rakott ha
talmas épület, melyet a néphagyomány Hunyadi 
istállója néven emleget. Egyetlen nagy (50-)-30 
m.) teremből áll, mely a török világban katonai 
raktárul szolgált. A mostani megszálláskor 
huszáraink kötöttek belé lovaikat s nem lehe
tetlen, hogy ők nevezték el kegyeletes emlékül 
Hunyadi istállójának s így került a nép szájára. 

Most is magyar huszárok tanyáznak ott s 
tőlük kaptam egy részét a rigómezei képeknek. 

Utunk leírását" másutt közölvén, itt a képek
ből mutatunk be néhányat s a Rigómezőn vívott 
három nagy világtörténeti jelentőségű csata 
rövid történetét kívánom elmondani. 

A rigómezei csata 1389-ben. 

A nagy Rigómezőn szállt sírba Dusán czár 
nagy szerb birodalma. Lázár, az utolsó közép
kori szerb király, maga is áldozata lett fiával 
együtt a véres csatának. Murád szultán szintúgy 
életével fizetett a fényes diadalért. Egy fana
tikus szerb ölte meg, a rigómezei származású 
Kobilovics, vagy mint a néphagyomány nevezi 
Obilics Milos. Nevének emlékét egy közeli falu 
neve is őrzi, melyet a bolgárok most fővezérük
ről generál Todoroffn&k neveztek el. Ennek a 
szultángyilkosnak tettét máig is dicsőitik a 
szerb guzlárok, a hősi dalok énekes hegedősei. 
Mert a szerbeknél az orgyilkosság ősi virtus 
és nemzeti hősiesség. A vérboszú ma is javában 
virágzik ott. A gyilkosságra bíró előtt is rendes 
felelet, hogy vérrel tartozott (volt adósom) 
nekem: duían mi je krv. 

* 
Az 1889-iki csata részleteiről a keresztyén 

történetírás keveset tud, de annál bőbeszédűb
bek a török krónikák. 

A XV. 'sz. Nesri s a XVI. sz. Szeád-Eddin 
szerint á török által szorongatott szerb király, 
a apiszkos L"á2»(ár) a török bódítás ellen segedel
met kért Oláhországból, Magyarországról, Cseh
országtól, áz árnautáktól, bulgároktól és fren-
kektől s a Rigómezőn annyi hitetlen gyűlt össze, 
mint addig soha, úgy hogy lehetett m. e. 
500,000 harczos. Hét nemzet serege volt ott. 
Magyarok közül Garai Miklós macsói bán 
dandára. 

Murád szultán Filibéből kiindulva Ihtoman, 
Küsztendil, Kratovo, Kumanova. Vranja felé 
sietett a Rigómező felé. Odaérve «fiával Bajezid-
del együtt lóháton felment egy dombra, hogy 

megnézzék a gyaurok seregét. Látták, hogy a 
síkság telides-tele van hadsereggel, annyira, 
hogy a katonaságtól a föld színe nem látszott. 

A szultán hadirendbe állatta seregét, «A té
velygő Láz, ez az átkozott kutya is parancsot 
adott és a gyaurok serege lóra ült». A frenkeket, 
iflákokat (vlakok, oláhok), unguruszokat stb. a 
szárnyakra állította, maga a középen vezényelt. 

Midőn a két sereg — mint két tenger — össze
csapott, a kardok vakító fénynyel hulló csillagok
nak látszottak, a nyilak jégeső módjára hullot
tak a földre az égből. Mivel kard, lándsa, buzo
gány egymást érte, «szüntelen csattogás hallat
szott, a haj-haj kiáltozástól a hegyekben ta
nyázó vadak megrémültek s az egekben lakó 
angyalok elfeledték isten dicsőítését... Az 
öldöklés nem szűnt meg addig, míg a gyaur 
sereg megsemmisüléshez nem jutott. Holttestek
ből egész hegyek képződtek s a levágott fejek, 
mint kövek voltak felhalmozódva]). 

A csata végeztével Murád khán gázi elment 
megszemlélni a holtakat. A holttestek közt 
azonban ott rejtőzött egy Milos Kovila nevű 
megsebesült szerb harczos, a ki ruhája ujjában 
handsárt rejtett volt el s azzal az uralkodót — 
úgy közelítvén hozzá, mintha kengyelét akarná 
megcsókolni — gyorsan átszúrta. Mások szerint 
a csata hevében nyomult Kobilovics a szultán 
sátorába s ott gyilkolta meg. Bajezid — az új 
szultán —- azt írja a csatatérről a brusszai kádi
nak, hogy «?gy Milos Kopilik nevű piszkos 
gyaur, azt színlelve, hogy muzulmánná lesz, 
egy főrangú emberrel bevezettette magát a 
sátorba s azt színlelvén, mintha a szultán lábát 
akarná megcsókolni, ruhaujjába rejtett handsá-
rával leszúrta». 

Lett légyen akárhogy : Murád szultán or
gyilkos tőrétől ott vérzett el a Rigómezőn s 
hívei díszes sírmecsetet emeltek emlékére azon 
a dombon, hol vezéri sátra állott, melyben 
török hadsák imádkoznak lelke üdvösségeért. 
A csatában elvérzett a szultán zászlótartója: 
gázi Mesztán bég is. Kupolás sírmecset őrzi 
hamvait és emlékét. 

Lázár király is ott veszett el az öldöklő csatá
ban. A török történetírás szerint elfogták, 
fiával együtt és azonnal fejét vették. Az ő lelki 
üdvére enlelték a Rigómezőn a díszes Gracsa-
miczai kolostort. 

A szerbek újabb időben évenként gyász
ünnepet tartottak a Rigómezőn a csata hagyo
mány szerinti évfordulóján: Vid napján (jú
nius 15;) — Vidován. — Pedig a csatát a 
jelen volt Bajezid szultánfi írása szerint augusz
tus 9-én vívták. 

A második rigómezei csata 1448-ban. 

Hunyadi János, a kinek emlékét a néphagyo
mány ma is kegyelettel őrzi a Rigómezőn s 
kinek vitézi tetteiről Szibinyáni Jank néven a 
gazlárok hőskölteményeket énekelnek, 1448 őszén 
vezetett; hadjáratot a -szerb - föld felszabadí
tására. 

A főurak közül vele ment Bébek Imre erdélyi 
vajda, Thallóczy Ferencz horvát bán, Székely 
János tótországi bán, sógora Szilágyi Mihály 

és mások. Az oláh vajda is csatlakozót 8000főnyi 
haddal, a kik Szendrőnél keltek át a Dunán s a 
Morava völgyében egyesültek a Lándorfehérvár-
nál átkelt magyar sereggel. 

A nem nagy, de válogatott vitézekből álló 
30,000 főnyi had Nis felé tartott a Balkán 
főhadiútján (a merre most a fő vasútvonal 
vezet). Onnan nyugat felé fordult, hogy a 
Rigómezőn Castriota Györgygyei (Szkander bég
gel) Albánia vitéz fejedelmével egyesüljön. 

Prokuplje, Kursumlja (a Toplica völgyében) 
voltak legközelebbi állomásai, majd délnyugatra 
térve Prepolác mellett ment át a vízválasztón, 
meredek hágókon és szorosokon s ereszkedett 
le a Sab folyó mentén a Rigómezőre (okt. 15.). 
Egyik hegyszorost máig is Jankova-Kliszorá-
nak hívják ott, állítólag a Hunyadi nevéről. 

II. Murád szultán Szófiában várta Hunyadit. 
Értesülvén a kétszínű Brankovics György szerb 
fejedelejntől, hogy., a magyar-oláji sereg Nistől 
nyugatra fordult, ő is megindult és sietve ha
ladt utána a pirotnis — kursumljai úton s két 
nappal később, mint Hunyadi, október 17-én 
ő is a Rigómezőre ért nagy seregével. 

Hunyadinak nem vol ideje egyesülni Szkan
der béggel; el kellett fogadnia a csatát októ
ber 18-án. 

Seregét úgy állította fel, hogy balszárnya, 
Dán oláh vajda serege a Szitnicza folyóra tá
maszkodott. Középen, Plemetina határában az 
I. Murád szultán sírdombjáról maga Hunyadi 
intézte a vezérletet. Jobbszárnya attól keletre 
a brnjiczai földháton állott, Losonczi Benedek 
vezérlete alatt. Szemben állottak a török 
hadak a Brnjicza patak és Lab folyó között a 
Gredecs tető aljában. 

Az első nap véres tusakodása a magyarok 
győzelmével végződött. A törökök két szárnyát 
visszanyomták a Lab-folyón túl. A középen, 
Babinmost előtt, még szilárdan álló janicsárokat 
éjjeli támadással próbálták áttörni, de ez nem 
sikerült. 

Október 19-én újult erővel indult meg a 
küzdelem. A janicsárok frontja áttöretett, de 
ugyanakkor a magyar sereg balszárnyát egy, a 
Szitniczán átkelt török hadtest bekerítette* le
kaszabolta s foglyul ejtette. Itt esett el az oláh 
vajda s a segítségére küldött Székely János 
szia von bán is. Ez a váratlan fordulat : az oláhok 
leveretése (némelyek szerint elpártolása) dön
tötte el a csata sorsát. 17,000 magyar és oláh 
bajnok hullott el a harczmezőn s a második 
rigómezei csata is a törökök győzelmével vég
ződött, a mi a Balkán-félsziget teljes meghódí
tását vonta maga után. 

A török történetírók, keleti szóvirágokkal fel
ékesítve, áradozva beszélik el a második ko
szovói harcz lefolyását. 

Nesri szerint a kémek azt jelent ették, hogy 
á Belgrádnál átkelt magyar seregnek se^ szeri, 
se' száma. A seregben van a lengyel- bán, a cseh 
bán, á lek (iflak•== vlak == oláh) bán és a székely 
bán. «De a lázadásnak kútfeje Jankó (t. i. Hu
nyadi János), ő vezeti őket.o. 
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A DECSANI KOLOSTOR. GRACANICA KOLOSTOR. 

A szultán megtudván, hogy Koszmóra gyűl
tek, sietett utánuk. Pénteki napon, napkelte
kor találkozott össze a hitetlenekkel. Csodálatos, 
kemény tusa keletkezett. Másnap reggelig nem 
válván el egymástól, még szombaton is folyt 
a heves harcz, melyben több bég vértanúvá lett. 
De a hitetlenek közül is több bán megöletett, 
másokat pedig elfogtak. Az átkozott Jankó 
ismét elfutott (mint Várnánál 1444.), Lek bánja 
(t. i. az oláh vajda) két fiával együtt, a székely 
bán (t. i. Székely János) elesett, a lengyel bán 
foglyul esett, a cseh bán is, kit a szultán mindjárt 
lefejeztetett. 

Szeád-Eddin török történetíró szerint «Ko-
szova mezején a katonák harczi lármája és a 
lovak nyerítése a föld kerekségét is megresz
kettette. 

Az első nap reggeltől estig szünetlenül tar
tott a harcz, utána egész éjjel s másnap reggel 
folytatták. «Á félelmes csapat mint disznócsorda 
egyszerre rohanta meg a hit seregét s kivont 
kardjával több helyen áttörte a sorokat. A győzel
mes sereg pedig — mivel a nycmorult pánczélo-
sok rohama igen erős volt — kettéválva, kitért 
előlük és hátulról támadta meg és pusztította 
őket.» 

A másodnapi harcz után «a Jankó nevű aljas 
pogány szekerei közé vonult és körülsánczolta 
magát». A hatalmas uralkodó pedig a csata
téren maradt, vasczövekekkel véve körül magát. 
Egész reggelig nem hagyott fel a kard az öldök
léssel — a szekérvár körül. 

«Ez igen győzelmes hadjárat volt s a szultán 
nagy örömmel tért vissza székhelyére — Edir-
nébe.» (Drinápolyba.) 

Kiérzik a leírásból, hogy a törökök a győzel
met főként azért nem tartották teljesnek, mrrt 
a rettegett Hunyadi János, a «piszkos Jankó», 
az «átkozott Jankó* megmenekült s még tovább 
fogja reszkettetni a törökök balkáni új biro
dalmát. 

A szerbek katasztrófája a Rigómezőn 1915-ben. 
A mostani világháborúban is a Eigómezőn 

teljesedett be a szerbek megérdemelt végzete. 
Az 1915 október 29-iki hareztéri jelentésben azt 

olvastuk, hogy a szerbek az egész harczvonalon 

megkezdték a visszavonulást a Rigómező irá
nyában. A bolgárok dél felől szorították őket. 
Űszküb és Kaczanik felől érkeztek a vasútvonal 
mentén a Rigómező déli csúcsához, a kis vagy 
fekete (Blnaéka) Morava forrásvidékéig: Va-
roí-ig. (Megjegyzendő, hogy a Balkánon sűrűn 
előfordult Varo! nevek a középkori Magyar
ország erős behatásának nyelvemlékei!) 

November 7-én a bolgárok megkezdték effen-
zivájukat a Rigómezőn. 

A szerbek mindenünnen szoríttatva, Ó-Szerbiá
nak erre a szögelet földére vonultak vissza, a 
folyók mentén vezető utakon. A mieink eré
lyesen üldözték s nyomukban voltak. 

A november 15-iki hadijelentés szerint csa
pataink a szerbek üldösésében a TopZica-völ-
gyében elérték Prokwpjét Nistől nyugatra, Hu
nyadi János hadútja vonalán. 

November 16-án magyar és osztrák csapatok 
észak felől Boszniából is megkezdették az elő-
nycmulást és november 20-án Kövess hadcso
portja megszállotta Nova-VaroS-t s 21-én Novir 
bazárt, hol 50 mozsárágyút, 8 tábori ágyút s 
4 millió haditöltényt zsákmányoltak. Ugyan
akkor a németek elérték Prepolácot (a Janko-
vakliszura hegyszorosát, Hunyadi útján). 

A szerbek a Rigómezőn tömörültek, hol 
állítólag nagy, végső ellenállásra készültek. 

A hurok mindenfelől összébb szorult. 
November 24-én magyar és osztrák csapatok 

elfoglalták Mitroviczát, a német csapatok pedig 
a Nagy-Rigómezőn Prisziinát, hová később egy 
bolgár hadosztály is bevonult dél felől. (Most is 
a bolgárok tartják megszállva.) Mitroviczán 
10,000, Prisztinán 6800 szerb esett foglyul. 

Mitroviczába a nagyszebeni 31. gyalogezred 
egyik zászlóalja vonult be elsőnek. (Most is 
főként magyarok vannak ott.) 

November 26-án a Rigómező teljesen a szö
vetséges hadak birtokába jutott, a szerbek Mon
tenegróba és Albániába menekültek át. 

Ezzel be .volt fejezve Szerbia meghódítása. 
Több, mint százezer szerb esett hadifogságba 
s 500-nál több ágyút vesztettek el. Szerbia 
végzete a Rigómezőn beteljesült! 

Petár király is arrafelé menekült futó hadai 
élén. Utolsó éjszakáját szerb földön Vucsitrn 
városka polgármesterének Jzet effendinek emele
tes házában töltötte s midőn másnap reggel lóra 
ült, hogy elhagyja hazáját a viszontlátásra 
búcsúzott albán házigazdájától. Nagyon fáradt 
és megtörött volt lélekben is — mondotta a 
polgármester, ki minket is megvendégelt. — 
Néhány kocsiját is vitték utána, Mitrovicza, 
Rudnik, Ipek felé a hegyes-völgyes, nyaktörő, 
szakadékos utakon. A montenegrói hegyek aljá
ban a Dccsáni fcoZos/orban ott hagyták a rozoga 
hint ókat, melyeken a szerb királyi czímert 
óvatosan betakarták. Most a mi katonáink 
őrzik ott e kopott királyi reliquiákat. 

Mi is megtettük a szerb futó hadak emez 
útját — Mitroviczától—Ipekig, a vadregényes, 
meredek utakon (70 km.) — a hol teherautónk 
tengelye (odamenet) eltörött, visszajövet pedig 
a zsedniki meredek hegyi útra nem bírván fel
kapaszkodni, visszagurult egy mély árokba. 
Szerencsénkre nem fordult fel, mert különben 
maga alá temette volna 22 utasát a 2000 kgros 
nehéz alkotmány. 

Látni akartuk azt a vidéket is, honnan az 
ipeki patriarcha Csernojevics Arzén 1690-ben a 
mi szerbeinket betelepítette. Felkerestem szent 
Száva (1213. épült) kolostorát s gyönyörködtem 
az ottani történeti emlékekben. (A pátriárkák 
sírja, falfestmények, középkori szerb királyok 
koporsója.) 

Ipek (Peja Pécs) maga is igen érdekes ó-török 
jellegű városka. Albán (törökül arnauta, saját 
nyelvükön szkipet&r) lakossága feltűnően rokon
szenvez a magyarokkal. Kövess Hermann, 
Baross-Gasse utczanevek s a katonák, keres
kedők magyar beszéde magyaros mázzal vonja 
be az ó-török patinát. 

Mintha a középkori magyar befolyás vissz
fénye lenne. 

A történetek ismétlődnek, a szereplők is nagy
részt ugyanazon népek. Csak a szerepek vál
takoznak. 

Vajha nem hiába folyt volna szerb földön 
annyi magyar véf s a középkori régi magyar 
dicsőség felragyogva a Balkán félszigeten is! 

ŐSRÉGI VÁR-ERŐD A KIS RIGÓMEZŐN. (Honjai «*>• i»tAlW5»» 
A KERÜLETI PARANCSNOKSÁG ELŐTTI TER IPEKBEN. 
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SZÍNHÁZ. 
— Biró Lajos : Hotel Imperial; « Magyar Színházban. — 

A háborúr akarta Biró Liíjos megfogni és ;i 
színpadra vetni, álláspontját a háborúval szem
ben, azokat a fogalmakat, a melyeket magá
nak haditudósítói és publiczistai munkája köz
ben a háborúról és sp?cziáliasn a mi háborúnk
ról alkotott és a megoldásokat, a melyekre 
benne ezek a fogalmak jutottak. Ezért tette 
új darabja magvavá a háború legelt mibb, ki
induló kérdését : az ölést. Szabad-e embernek 
megölni embertársát? Van-e a között különb
ség, ha valaki mint egy nagy tömeg tagja, 
fegyverrel a kezében, előtte ismeretlen embert 
öl, katona a katonát, vagy ha magában,orgyil
kos módra, de ugyanabból az eszmei czélból 
öl meg valakit, mint a katona a csatában. Más 
szóval, szentesíti-e az emberölést a czél, ha 
hazafias, politikai okból történik? 

A specziális eset, a melyre Biió ezt a kér
dést alkalmazta, ez : egy magyar huszárfőhad
nagy, ki mint pinczér rejtőzködik egy az oro
szok által megszállott galicziai város szállodá
jában, megtudja, hogy az egyik vendég, a kit 
neki kell kiszolgálni, az oroszok kémje és éppen 
most nagyon fontos híreket hoz, a melyeket 
ha az orosz haelseregparancsnokkal közöl, alig
hanem meghiusítja a mi hadseregünk valami 
döntő fontosságú tervét. A főhadnagy mint 
katona és mint magyar elhatározza, hogy megöli 
a kémet, mielőtt jelentését megtehetné. Egész 
úri lénye, erkölcse, humanitása tiltakozik a 
gyilkosság ellen, — egész más dolog volt a 
harczban, fegyverrel a kezében előtte álló ellen
séget ölni — a terv végrehajtása rettenetes 
belső küzdelmébe kerül. Mégis megteszi, de er
kölcsileg maga is elvérzik benne. Nem bir többé 
szabadulni a meggyilkolt ember tekintetétől, oda 
van lelki egyensúlya, emberi és katonai bizton
sága, — megtört, önmagába roskadt ember lesz 
belőle. így megy haza, mikor a magyarok vissza
foglalják — nagyrészben az ő érdeméből — a 
várost, mégis némi reményével a meggyógyu-
lásnak. Ezt a reményt egy nő odaadó, aláza
tos szerelme nyújtja feléje* 

Az alapproblémát ugyanis egy szerelmi tör
ténettel szövi körül az író. A szálloda csinos 
fiatal szobalánya már élőbbről szereti a főhad
nagyot, segíti elrejtőzésében, a gyilkosság el
követése után ő az, a ki megőrzi józan eszét 
és segít eltüntetni az áruló nyomokat. Sőt az 
életét is megmenti: mikor a főhadnagy-pinezért 
vallatják s ő nem tud számot adni, hol volt a 

gyilkosság elkövetésekor, magára vállalja, hogy 
nála töltötte az időt. Az orosz hadseregpa
rancsnok, a ki szerelmes bele, a szálloda úr
nőjévé tette és nagyúri nővé ruházta fel, nagy 
mulató társaság előtt letépi róla ezért a ruhát 
dühében és úgy űzi ki megbecstelenítő módon, — 
a főhadnagy azonban megmenekül. S ugyan
csak a leány az, a ki a lelki harmónia vissza
nyerésének első reménysugarával enyhíti meg 
gyötrődését. Alázatosan követi szerelmesét ha
zájába, mintegy szimbolumakép a nem sokat 
tépelődő gyakorlati józan észnek s az élettel 
való megbékülésnek. 

E köré a történet köré a mozgalmas képek 
nagy sokaságát csoportosította az író. Az oro
szok bevonulása a szállodába, az asszonyra 
éhes tisztek legyeskedése a szobalány.körül, a 
hadseregpaiancsnok, a kinek megakad a női 
szépséget rég nélkülöző szeme a csinos lányon, 
az a különös álarczosbál, a mely a háborús 
városban lejátszik: tisztességes úri asszonyok 
kokottoknak adják ki magukat, hogy férjükkel 
lehessenek, mert a főparancsnok nem tűr meg 
a közelében hites feleséget, kokottok úri nőt 
játszanak; — az orosz katona szellemét illusztráló 
jelenetek: a háborúban czinikussá keseredett, 
az öldöklésbe belecsömörlött, szive mélyén 
hivő orosz tiszt, a ki néhány bibliai szótól meg
rendülve gyilkosnak vallja magát, a közkatona, 
a ki elvesztette a meggyőződését és inkább had-
bíróságilag agyonlöveti magát, semhogy még 
egyszer rohamra menjen, a szinész, a ki haza 
ment parasztnak és tolsztoji prédikácziókat 
mond a katonáknak, örökké a bibliát forgatja 
és egy szent ember szólamaival beszél részeg 
orosz tisztek előtt a gyilkosságról, hogy a ma
gyar főhadnagyot magábaszállásra és bűne 
megbünhödésére késztesse, a hadseregparancs
nok bálja, a mely részeg orgiává válik s a dúsan 
felöltöztetett szobalány levetkőztetésével ér 
tetőpontot, a magyarok diadalujjongó bevonu
lása oda, a hol még tegnap az oroszok grasszál-
tak. — mindez olyan dús, mozgalmas és érde
kes levegőjét teremti meg a drámának, a mely 
lehetetlen, hogy eltéveszsze hatását a nézőre. 
Az egészben sok a zsurnaliszta elem, a mi 
emlékeztet azokra a fogalmakra, melyeket a 
hallomás után dolgozó haditudósítók adtakne-
künk a háborúról, az orosz hadsereg állapotáról 
és stílusáról; az orosz alakok szemmé Hát hat óla g 
orosz regényírók reminisezencziái, ele a siker 
szempontjából ez is inkább előnye a darabnak, 
mert ismerősen adja a dolgokat, úgy, a hogy 
az emberek túlnyomó részének a képzeletében 

élnek, nem kényszeríti őket eddigi tudomásaik 
revideélására. A szinházi közönség kényelmes 
eszű, nem szereti a nagyon új, frappáns, za
varba ejtő elolgokat, legjobban azt szereti, ha 
a dolgokról való saját felfogását tükrözi vissza 
a színpad. S nem utolsó eleme a sikernek, hogy 
Biró néhány jelenetében valóságos tömegeket 
mozgat a színpadon, a mi modern színdarab
ban mindinkább ritkasággá válik s általában 
a romantikus dráma eszközeivel teszi dússá 
változatossá és színessé mondanivalóját. 

Ez a mondanivaló is rokonszenves ma min
denki előtt. Ma már mindenki többé-kevésbbé 
háborúellenes, az egész világot mineljobban egy 
meleg paczifista hullám árasztja el. A köz
hangulatnak ebben az irányában mozog a da
rab is : a háborúval sze mben azt az állás-fogla
lást hirdeti, a mely ma általános és egybeesik 
a humanitás kurzusával is. A háborús lel
kesedés illúzióival sze nibtn ma mindenütt vissza
kapta érvényét a tízparancsolat szava : ne ölj 
s mindenki igazat ad Biró Gavorinjának, miker 
a fejünkre olvassa Kain vétkét. 

Az előadás a„, Magyar Szinház színvonalán 
mozog. A két főszerepet, a,szobalányt és .a fő
hadnagyot Fedák Sári és Törzs Jenő játszszák. 
Fedák Sári a maga stílusának megfelelően némi 
humoros alapszínnel keveri az alakot ; a szoba
lányból nagyúri demimonddá való átalakulást 
mozdulatban, a díszes ruhák viselése módjában 
jól játszsza, de ott, a hol mélyebb lelki moz
zanatok ábrázolásáról volna szó, talán kissé 
kelleténél is jobban egyszerűsíti a dolgát. Törzs, 
mint minden szerepében, ebben is intelligensen 
és megértőn játszsza a főhadnagy vívódásait; 
különösen a negyedik felvonásban találjuk ki
tűnőnek, a palástoló beszédben. A főhadnagy 
itt a régi ember hangján és szavaival, de az 
új ember érzésével beszél a szobalányhoz, mint 
huszárfőhadnagy, és mint szobalányhoz, felül
ről, parancsoló módon, kurtán, de érezni az új 
érzést, a mely benne uralkodó lett és a melyet 
az úri gó'gnek benne még lappangó maradvá
nyai nem tudnak teljesen elleplezni. A hang
nak és az érzésnek ezt az ellentétét Törzs foly
ton éreztetni tudja A többi színészek közül 
csak Virányi Sándort és Vág Bélát i mlítheijük 
ehsmerésse]. Szerejicsére^a két főszemélyen kívül 
ne in elsőrendűen fontos a többi színészek já
tékművészete. A darab nem az egyes szerepeken 
fordul meg, hanem a változatos szituácziókon, 
a mozgalmasságon, inkább a darab viszi a szí
nészeket, mint a színészek a darabot. 

Schöfflin Aladár. 

PALMANOVA OLASZ VÁROS FŐTERE. 
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A BUJDOSÓ FARSANG. 
Jut-e eszébe valakinek, hogy most a kalen

dárium szerint a vigalomnak harminczkét napos 
évadját éljük? Hogy ebben az időben a béke 
kövér terjedelmében megjelent lapok egyik leg
nagyobb figyelemmel olvasott rovata a farsangi 
naptár volt? Hogy Vízkereszt napjától húshagyó 
keddig Karnevál herczeg birodalma volt a világ 
és a báli termek nem ismerték a sötétséget. 
Éjszaka világosabbak voltak, mint nappal. 
Asszonyok és leányok nevei gyöngyözték tele 
az újságok kolumnáit. A farsang rendesen nem 
fért el a maga hivatalosan megrajzolt határai 
között. Annektált jobbról is balról is, innen is, 
túl is a maga legális birodalmán. A böjti napokat 
is telemuzsikálta a maga határtalan kedvével. 
Bálanyák és farsangi szépségek képei moso
lyogtak reánk. Mosolyognak-e mostan? 

Ki nézi meg, negyedik tele, hogy meddig ül 
a csörgősapkás herczeg virágos trónján? Kit 
érdekel: hosszú-e a farsang vagy rövid? Mikor 
gyújtották fel utoljára bálra a Bedout nagy
termének csillárait? Mikor tánczolta utoljára 
száz pár a franczia négyest? Egyáltalában ki 
tudja : melyik az utolsó hivatalos táncz? Nin
csenek nagy bálok éts kis bálok sincsenek. Olva
som a legdivatosabb budapesti czigányprimás 
méla kijelentését : 

— Három esztendeje egyetlen egyszer fogtunk 
hozzá, hogy egy házibálon muzsikáljunk. Akkor 
is hirtelen abbamaradt a nóta. Nem tudott 
szárnyra kapni a kedv, Se azoké, a kiknek húz
tuk volna, se a miénk, a kik húztuk. 

Holott, emlékszünk rá, a nagy fordulat Kar
nevál híveit nem érte pangott kedvben. A táncz 
éppen az új század második évtizede elején 
nagyszerű lendületet mutatott. A testi sport 
hatalmasan nekiáradt kultusza volt-e a forrása 
vagy más, nehezebben kitapintható indíték, — 
az bizonyos, hogy a népszerűsége egyszer kifé
nyesedett. Nemcsak mint művészi produkezióé, 
hanem mint szórakozásé is. El lehet mondani: 
valósággal a renaissance-át érte meg egy hosszú 
és már reménytelennek látszó tespedés után, 
egyik divatos táncz a másik nyomába perdült 
és tömegesen verbuválta magának a híveket. 
Mint mutatvány olyan vonzó erőre kapott, a 
milyennel ebben a városban azelőtt soha se 
dicsekedhetett. Nem valamennyi volt artisz-
tikus, sőt az ízlésesség szintjét se érte el mind. 
De valamennyi alkalmas volt arra, hogy ennek 
az elhanyatlott keletű örömnek propagandát 
csináljon. Népszerűvé, divattá tegye a tánezot. 

Kedvet kapasson rá az emberekkel. Szabadab
ban : a férfiakkal. Mert a nőknél nem volt szük
ség erre a verbuválásra. A nő hű maradt a táncz-
hoz, akkor is, a mikor divatja lehanyatlása — 
özvegygyé tette ennek a szép passziójának. 
Csak az urak érezték egy meglehetős hosszú 
perióduson át kényelmetlennek és helyezkedtek 
arra az álláspontra, hogy ezt a szépet gyönyörű
ségesebb nézni, mint gyakorolni. Ez a filozófia 
teremtette meg a bálitermek sima parkett-tük
rön a majomszigetek kevés szeretettel emlege
tett alakulatait. A nem tánezoló gavallérok 
tömegeit. 

A kényelem e kórsága először a nagy bálokat 
sorvasztotta el. A meghittebb, kisebb társaság 
erősebb ellentállást követelt azoktól a fiatal 
uraktól, a kik húzódoztak a «strapától». A házi
bál maradt az egyetlen hely, a hol a tánezos 
kedvű kisasszonyok biztosságban érezhették 
magukat a petrezselyem árulás veszedelme ellen. 
De később már ez a biztosság se volt feltétlen. 
A gavallérok ellentálló ereje dermesztő mérték
ben megnövekedett. Az esdeklő tekintetek sem
miféle pergőtüze meg nem ingathatta. 

Akkor emelkedett föl hirtelen tetszhalottsága 
álmából kecsesen, ragyogva és diadalmasan a 
könnyűlábú tündér. Mint egy király, a ki bűn
bánó népe hódoló ujjongása közepett tér vissza 
a száműzetésből. Olyan tánezoskedvű, mint a 
háború kitörését megelőző években, Budapest 
emberemlékezet óta nem volt. A majomszige
tek elsülyedtek, mintha saját múltjuk szégyel-
lete nyelte volna el őket. A nagy bálok meg
sápadt tradicziói egy új lendület fényében ra
gyogtak fel. A tempó lendületesebb és meré
szebb lett, de tagadhatatlan, hogy artisztikum-
ban is gyarapodott. A művészi érzék általános 
fejlődése itt is érvényesült és bizonyos exo-
tikumok beavatkozása itt a fejlődést csak za
varta, de meg nem állította. Mint a hogyan a 
divat a század első és második évtizedének for
dulóján általában erősen a megbizonyosodott 
művészi formák befolyása alá került, (hogy 
azóta igen súlyos indítékok hatása alatt mennyit 
romlott, azt világosan majd csak egy szeren
csésebb idő fogja demonstrálhatni) és a szépen 
múlatás vonalai is nagyon kulturálódtak. Nem 
kell hozzá semmi különös megadottsága a szem
léletnek, megállapítani, hogy a farsang króniká
jának igen szép fejezetei voltak azok, a melyek 
után négy esztendő üres lapjai következtek. 

Nem lenne se jogos, se illendő a farsang elma
radt uralmát akár sajnálni, akár reklamálni. 
A sajnálatnak és a reklamálásnak is sokkal 

nagyobb és közelebbi adresszei vannak. Nyil
vánvaló, hogy olyan kalendáriumot, a mely a 
mulatásnak semmi dátumát nem ismeri, soha 
se fogad el az emberiség. Ezt nem is lehet kí
vánni se tőle, se neki. Hiszen sötétebb a világ 
soha se lehet, mint a milyennek a mi szemünk 
látni kényszerült és meggyőződhettünk róla : 
az ember a legfojtóbb sötétségben se lehet meg 
a szórakozás, a vigalom minden fénye nélkül. 
Borús kedvének épen úgy szüksége van rá, 
mint fölcsapó vidámságának. A színházak és a 
szórakozóhelyek soha oly zsúfoltak nem voltak, 
mint a milyenek most a háború és a legvadabb 
elrágaság esztendeiben. 

Bizonyos : az emberek mulat ni fognak akkor 
is, a mikor több okuk és tágasabb alkalmuk lesz 
rá, mint mostan. Lesz még farsang a világon. 
A kérdés, a mi izgathatja az embert, csak az, 
hogy : milyen lesz? Mely formák lesznek azok, 
a melyeket a szabad mulat ásba visszatérő há
borúviselt emberiség vidámsága az életbe bele
rajzol? A duhaj és féktelen kitörés szilaj villo
gása-e vagy pedig a mulatástól elszokott ember 
mindig kissé fátyolozott lendülete? A mulat is-
nak, mint minden más élet megnyilvánulásnak 
iskoláját teremtette meg a társadalmi fejlődés. 
De a nagy világvihar elcsendesülése után a 
társadalom: intézményeiben, berendezésében, 
erkölcseiben folytatása lesz-e a vihar előttinek? 
Tart-e vele kapcsolatot? Az ember eredendő 
tulajdonságai és hajlamai változhatatlanok, de 
megnyilvánulásukat szabályozza az a rejtelmes 
úton kiérvényesülő szolidaritás, a mit mint 
egységes tényezőt kulturállapotnak nevezünk. 
Milyen lesz a katonaviselt emberiség kultur-
állapota, majd ha az újra szerveződött egész 
társadalom összes elemei: az itthon éltek és 
a frontról hazatértek megadják a teljes egyéni
ségét? Jobb-e, vagy rosszabb-e, nyersebb-e 
vagy gyöngédebb, megértőbb vagy kíméletle
nebb lesz-e, mint volt azelőtt? Semmiesetre se 
a farsang szempontjából fontos és izgató ez a 
kérdés, de belekapcsolódik a gondolatunkba, 
akármi volt az alkalom vagy ötlet, a mely meg
indította Karnevál herczeget is földönfutó me
nekültté tette a háború: az ő házában is 
más most az úr és ha nem is ő az, a ki a leg
melegebb részvétre tarthat számot, az a joga 
bizonyára neki is megvan, hogy összetört sze
kere roncsain ülve a havas országúton elgon
dolkozzék : viszontlátja-e még egyszer elhagyott 
országát és ha igen, mi az, a mi ott a szemére 
és a szívére vár . . . 

Szőllősi Zsigmond. 

VIA CASTELLO DKOT AKADÁLYAI. 
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GÖRÖG FÉRFITORZÓ A VELANIDEZZAI TEMETŐBŐL 

ANTIK PLASZTIKAI GYŰJTEMÉNY A 
• J l SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. 

A mai, művészetekért egyébként könnyen 
lelkesülő közönség legnagyobb része a szobrá
szati alkotásokkal szemben tanácstalanul áll. 
Hiányzik az emberekből a szem plasztikai isko
lázottsága, mely e műfaj teremtő elveit és hatá
sának alaptényezőit öntudatlan tanulság gya
nánt lopja belé a lélekbe. A végletekbe csapongó, 
jórészt egyes elszigetelt fellobbanásokban kiégő 
modern plasztika minden önfegyelmet meg
tagadó következetlensége csak növeli a zavart, 
mert nincsen meg benne a művészi megérzésnek 
és formáló erőnek a magasabb egysége, a mi a 
szobrászat letűnt nagy virágkorainak sajátja 
s a mi e korszakok emlékeinek csodálatos nevelő 
és megértető erőt biztosít. Áll ez a gótikára 
épúgy, mint a renaissance-plasztikára, de a, 
legfokozottabb mértékben a görög nép szobrá
szatára, mely a plasztika feladataiban és pro
blémáiban való tájékozódásnak legnagyobb és 
legegyetemesebb iskolája. S?nki se gondolja, 
hogy ezt az állí'ást csak a mű örténeti kutatók 
elfogult" lelkesedése sugallja. Igazságát a szob
rászat lángelméjű mesterei is érezték, Michel
angelo épúgy, mint Eodin, Pugeon épúgy, mint 
Metinier, a kik félelem nélkül bevallották, hogy 
művészi magukraismerésük legnagyobb ténye
zője az antik művészet volt. Da érzi az igazság 
erejét a mi korunk is, mely ugyanakkor, midőn 
a középiskolákban harczot hirdet az antik kul
túra eleven erői ellen, a görög művészet emlé
keit példátlan energiával és áldozatkészséggel 
gyűjti. Elkésve csatlakozott e mozgalomhoz a 
mi Szépművészeti Múzeumunk, mely antik gyűj
teményének alapjait 1908-ban egyetlen szeren
csés vásárlással vetette meg. A vezetőség azóta 
rendszeresen dolgozik a gyűjtemény kiépílésén, 
a mit néhány elsőrangú darabnak épen az utóbbi 
évek folyamán való megszerzése bizonyít. Gyűj
teményünkhöz pompás kiegészítésül szolgálnak 
azok a szobrok, melyeket Zsolnay Adolf kavalai 
cs. és kir. konzul úr volt szíves nemes elhatáro
zással letétként átengedni. 

A külföldi nagy gyűjteményekkel antik-plasz
tikai osztályunk természetesen még ebben a 
kibővített alakjában sem veheti föl a versenyt. 
Javarészt kisebb méretű emlékekből áll, melyek 
a szemlélőtől fokozott elmélyedést és elszigete
lődést kivannak. A képtárak látogatóinak, a 
kik hozzászoktak ahhoz, hogy még a jelenték
telenebb festmények alatt is neveket találnak, 
az antik szoborgyüjteményekben a név vará
zsáról a legtöbb esetben le kell mondaniok. Név
telen embereket látunk magunk előtt s ösmeret-
len a kéz is, mely őket márványba faragta. 
A szemlélőnek bele kell törődnie a csonkaságba, 
a töredékességbe, mely nem izgató misztérium, 
mint a hogyan azt egyes modern szobrászok 
értelmezik, hanem a pusztulás szomorú jele. 

VASÁRNAPI ÜJSÁG. 

NIOBIDA. 

Tudnia kell, hogy a görög művészet alkotásai
nak jelentős része csak római kori, nagyon ve
gyes értékű másolatokban maradt reánk. És 
végül szabadulnia kell attól az előítélettől, mely 
a klassziczizmus korának örökségeként szállott 
reánk, mintha a görög művészet tárgykörben és 
a kifejező eszközök gazdagságában egyéb kor
szakoknál szegényebb volna. Ezt a művészetet 
nem bénította meg az egyéniségek szertelen 
érvényesülési vágya, az erőszakolt leleményes
ség s az ábrázolt tárgyaknak gyakran talányok
kal határos meglepő újdonsága. A művészi 
tulajdonjog védelmét a mai értelemben a görö
gök nem ismerték. Egész művészeti fejlődésük 
a tradiczió tiszteletén, a szerves egymásbakap
csolódás -gondolatán épült, föl. Egy-egy művészi 
probléma megoldásán iskolák, nemzedékek dol
goztak s a vezető mesterek leleményei a név
telen kézművesek lelkében friss átérzéssel új 
életre támadtak. 

Mindezeknek a görög szobrászat szemléleté
nél s;ükségképen iránypdó szempontoknak a 
megvilágí ására a S. e'pmfívészeti Múzeum antik 
gyűjteménye tanulságos példákkal szolgál. 

A ki át akarja érezni, minő távolság választja 
el a görög eredeti alkotásokat a római másola
toktól: az vessen egy pillantást az egymás 
szomszédságában felállí'.ott 18. számú attikai 
síremlékről való női fejre s a 48. számú Aphro-
ditefejre, avagy hasonlílsa össze a velanidezzai 
a 40. számú portrait szoborral. A leglelkiis
meretesebb másoló művén is hiányzik a már
ványkezelés könnyedsége és biztonsága, a,ha-
tás eszközeinek souverain ismerete. Az ere
deti alkotások a másoló vésője alatt hangsúlyu
kat vesztik. Az előadás szárazzá és egyhangúvá 
lesz, hiányzik belőle a megértő lélek melege. 
A görög mesterek páratlanul értettek hozzá, 
hogyan kell kevés eszközzel sokat mondani: 
ez tette alkotásaikat utánozhatatlanokká. 

Az álló és mozgásban levő, ruhátlan és ruhás 
emberi test ábrázolása volt századokon át a 
görög szobrászat centralis problémája, melynek 
kiérlelésében bámulatos következetességgel, lé
pésről-lépésre haladva, jutottak el a hellenisz
tikus idők merész, bonyolult megoldásaihoz. 
A ruhátlan férfitest ábrázolásában a Kr. e. VI. 
század kötött és merev typusaival szemben az 
V. század első tizedei merész, nagyjelentőségű 
újításokat hoznak. Az álló alak feszes, katonás 
tartása feloldódik, a lábak eltérő szerepet kap
nak, a karok megmozdulnak, a csipő.és a vállak 
eltolódnak s a fej oldalra fordul. Ugyanez a 
kor különös kedvteléssel és sikerrel foglalkozik a 
mozgásban levő áthlétatest ábrázolásával, mint 
gyűjteményünknek'ugrásra készülő athlétator-
zója bizonyíja. A rythmikai problémák fölszínre 
vetődése s a test belső szerkezetének és felü-' 
letéletének fokozatos megértése párhuzamosan 
haladnak. Az V. század görög szobrászaténak 
felfogását a férfitestről pompásan világítja meg 
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az 5. számú ifjúszobor. A testnek a formák fe
szes, zárt nyugalma és világos, erőteljes tagozó
dása szinte architektonikus jelleget ad. Az V. 
századi szobrok mozgásának érdesebb ryth-
musával és feszes, szigorú formaszerkezetével 
szemben a IV. század szobrászata a lágy, lyrai 
vonalvezetést s a festői, puha átmeneteket ke
resi. Az éles elhatárolásokat elomló, nyitott 
kontúrok váltják föl. Gyűjteményünkben e kor 
törekvéseinek kitűnő képviselőjét találjuk az 
56. számú Erostorzóban. A IV. században az 
athlétaeszmény jóformán kizárólagos uralma 
megszűnik s a testalkat egyéni sajátosságai is 
utat törnek a művészetbe. A velanidezzai sír
szoborban javakorában levő, hízásra hajló férfi 
áll előttünk. Nem meglepetés ez azok számára, 
a kik a IV. század második feléből fenma-
radt attikai síremlékeket ismerik, a hol gyak
ran találkozunk az elaggott férfitest beesett, 
fonnyadó formáinak ábrázolásával. 

A ruhátlan test ábrázolásával együtt halad 
a ruhás test ábrázolása. A mint ott a férfi, úgy 
itt a nő viszi a vezető szerepet. A test és a ruha 
egymáshoz való viszonyának különböző lehető
ségeit a görög művészet bámulatos leleményes
séggel használta ki. A VI. századi, csínyra 
törekvő archaikus művészet a ruhát vagy a 
testhez tapasztja, vagy a szövet életével alig 
összefüggő dekoratív redó'rendszerekbe tördeli. 
E törekvések hagyományai ott élnek még a 
gyönyörű thasosi dombormű könnyed, törékeny, 
finom és nemes rythmusú kányalakjain. Az 
V. század első felében virágzó argosi szobrász
iskola komoly, architektonikus felfogása a ru
hát a szerkezeti és szervi kifejezés szolgálalába 
hajtja. Ekkor keletkeznek azok a megraga-
dón egyszerű peplosruhás nőalakok, melye
ken a nehéz szövet valószerűn aláomló redői 
a testet, mint a tagok functióinak hatásos 
kísérete övezik. Ennek a megoldásnak, mely 
egy mathematikai konstrukezió meggyőző erejé
vel hat, a görög szobrászatban százados élete 
volt. A typus alapvonásai maradnak, de a kép 
az V. század második felében meggazdagszik, a 
IV. században pedig valószerű megfigyelésekkel 
bővül. Ezt az átalakulást tanulságosan mutatja 
a Zsolnay-gyüjtemény 8. számú torzója. 

A IV. század szobrászaténak figyelme a szövet 
belső életére és anyagszerűségtre is kiterjed. 
A hellenisztikus kor a hatás ez eszközeit min
den irányban fokozza és kihasználja. Eutychi-
des antiochiai Tychéjén s a ruháját rendezgető 
fiatal lány szobrán különböző szöveteket látunk, 
melyek a test mozgása nyomán megfeszülnek, 
összetorlódnak, öblökbe törnek s egymásba ját
szanak. E szobroknak bonypWit, kontra poszt ok
kal tele és csavarszerű lendületű mozgási tar
talma jellemző a hellenisztikus kor törekvéseire, 
melyek a nyugodtan álló alak rythmusát is me
részen meggazdagítják az által, hogy a test 
súlypontját a támaszkodás motívumával kihe-
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lyezik. A Kr. e. 300 körüli görög művészet egy 
megragadó konczepeziója a 42. számú Niobida, 
melynek nagy lendülete a mozgás valószerű 
megértésén épül föl. 

A testnél tán még nehezebb feladat elé állí
totta a görög szobrászatot az emberi arcz ábrá
zolása. Hogy a Kr. e: VI. század művészete 
minden előző nép művészetével szemben egész 
új világot nyit meg, azt tán az archaikus ú. n. 
Apolloszobrok fejei bizonyítják a legragyogób-
ban melyekre az egyptomi szobrok rendületlen, 
nyomasztó nyugalmával ellentétben felröppen a 
szabad ember életörömének derűs kifejezése. Az 
arcz szerkezeti elemeinek és művészi értékének 
megértése lassan halad s már az V. században 
nagyszerű, fenséges istenképmásokhoz, eszményi 
fejekhez vezet, melyek a görög-művészet teremtő 
erejének tán legmeggyőzőbb bizonyságai s me

lyek a való élettel szemben a magasabb, megtisz
tult igazság erejével hatnak. De ugyanez a mű
vészet az arcz egyéni formavilágának is pompás 
ábrázolója volt. Kr. e. 400 körül keletkezett 
Euripides portraitja, mely a szobrászi jellemfes
tésnek mesteri példája. Ha ez alkotáson a for
mákat még szigorú stilizáltság fegyelmezi, úgy a 
Lysippost követő művészet oly arczképeket is 
teremtett, melyek a szépségeszménytől messze 
eltávolodó valószerűségnek tág teret nyitnak. A 
Bsrenikék kora ez, melyben a nő nagyobb sze
rephez jut. A fejedelemasszonyok arczképei rá
kerülnek az érmekre s a női arcz egyéni elemei a 
szobrászokat is foglalkoztatják. A hellenisztikus 
görög művészek realisztikus érzéke és gúnyo
lódó tréfás kedve még a nyers valóságnál sem 
áHott meg, hanem Leonardo módjára tükröt 
tartott az emberi arcz elé és ötletes, változatos 

karrikaturákat is teremtett. Ez a műfaj különö
sen a myrinai terrakottaműhelye>kben dívott. 

A görög történelmi művészetnek egy je41em-
zetes képviselőjét ismerjük meg a leccei relief
töredékben (69. szám), mely a történelmi ese
ményt nem valószerűen, józan krónikás modor
ban mondja el, hanem egy megragadó művészi 
képben foglalja össze. A történeti valószerűség
nek tágabb teret csak a római művészet nyitott 
mely józan megfigyelőképességével a portrait-
művészetet is új virágzásra iejlesztette. Gyűjte
ményünk a római arczképeknek is egy kiváló 
sorozatával rendelkezik, melyekből kimagaslik 
egy női arczkép, mely valószínűleg a császári 
ház valamelyik tagját, talán Antóniát ábrá
zolja. Hekler Antal. 
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Regény. (Folytatás.) 

Irti Arnold Bennett. - Fordította Németné Laagheim Irma. 

H l . FEJEZET. 
A bntorszáUító kocsi. 

I. 
— Hogy érzi magát, kedves'Earp kisasszony? 

— ezzel a nagyvilági könnyedséggel kiejtett 
kérdéssel köszöntött be Denry Euthhoz. Ezt az 
új modorát annak köszönhette, hogy ellesett 
előkelő polgárok modorából egy-egy hatást 
keltő mozdulatot és abból ügyesen összeállí
totta azt, a mit egészében saját egyéni modorá
nak tekinthetett. 

— Maga az, kedves Machin? — csodálko
zott Earp Euth, a ki maga eresztette őt be az 
ajtón. 

Szép júliusi délután volt. Denry T új nyári 
öltönyében feszengett, a mely nemcsak tulajdo
nosának jelen jólétéről regélt, hanem viselőjé
nek a jövő jólétébe vetett szilárd meggyőződé
sét is kifejezte. A nem épen szép, de pikáns 
Euth egyik egyszerűbb ruháját viselte ; kék 
vászonruhát hordott minden ékszer nélkül. 
Haja a szokott, mesterkélt rendetlenségben 
volt ; egyes hajszálai szabadon ragyogtak. Már 
legalább huszonötéves lehetett; tekintetében 
zavarólag társult a teljes érettség a teljes ártat
lansággal, úgy, hogy míg egyik perezben azt 
gondolhatta valaki: «Ez a nő jobban ismeri az 
emberi természet titkait, mint én azokat valaha 
megismerhetem*, addig a másik perezben azt 
gondolhatta: «Milyen egyszerű, ártatlan kis 
leány». Majd minden férfi találkozik pályája 
fordulópontján ilyen nővel. Általánosságban 
Earp Euth modora kemény és kihívó volt. 
Denry, mint jó felfogású ifjú, tisztán látta, 
milyen veszélybe sodorta mostani missziója, 
de kellő elővigyázattal résen is volt. 

— Bejöhetek egy perezre? — kérdezte telje
sen üzleti hangon. Nem emlékeztetett ebben a 
hangban semmi arra a tényre, hogy Euth 
egyszer vele tánczolta a szupé-tánezot. 

— Kérem, csak tessék! — felelte Euth. 
A vászonszoknyája kellemesen suhogott, mi-

HOFEB ALTÁBORNAGY, VEZÉRKARUNK VOLT FO-
NÖKHELYETTESE, A KI A NAPOKBAN HUNYT EL. 

kor megfordult, hogy átvezesse Denryt az elő
szobán. De Denry nem törődött ezzel, azaz 
érzéketlenítette magát a hatása ellen. 

Euth abba a tágas szobába vezette őt be, 
a melybén tánezóráit tartotta ; abba a puszta
falú terembe, a melynek falai között másfél 
év előtt a Denry esetlen tagjaiba is belekény-
szerítette a kecsesség és ritmus elemeit. A leány 
a hátsó részében lakott egy háznak, a melyben 
elől üres üzlethelyiség volt. Ezt az üzlethelyisé
get azelőtt az apja bérelte és gyakori csődjei
nek egyike itt érte utói; a raktárban felhalmo
zott olcsó újdonságokat a rabló hitelezők rögtön 
magukhoz ragadták, Earp úr pedig Birming-
hamba költözött és ott újból buzgón a csőd
bíróság felé tartott. Euth elég jelentékeny 

értékű házi berendezéssel egyedül és pártfogó 
nélkül maradt. A berendezés az előtt az anyjáé 
volt. (Mint minden hivatásos vagyonbukottnak, 
Earpnak is mindig volt olyan vagyona, a miről 
hitelezőinek bebizonyíthatta, hogy tulajdon
képen nem is az övé.) A közvélemény helyeselte 
Euth vállalkozását, a mikor saját felelőségére 
Bursleyben maradt és továbbra is kibérelte ezt 
a házrészt, hogy fenntarthassa összeköttetéseit, 
melyeket mint tánezmesternő szerzett. A köz
vélemény szerint «semmi értelme sem lett volna 
annak, ha a koldus apjába kapaszkodik)). 

— Egész örökkévalóság telt el, a mióta .utol
jára láttuk egymást — kezdte tréfálkozva Euth, 
a mikor leült és Denrynek is helyet kiriált. 

És ez igaz is volt. A szupé-táncz intim extázi-
sának nem volt folytatása. Denry kiváló buzga
lommal dolgozott pályája megalapozásán és 
azon, hogy leghőbb vágyát, a tökéletes klub
tagok közé sorozását elérhesse ; és ez a szor
galma annyira elfoglalta, hogy nem szentelhe
tett annyi figyelmet szívének, a mennyit az — 
ifjú éveit tekintve — megkívánt volna. 

— Az bizony úgy van — felelte tehát az 
igazságnak megfelelően. Csend lett. Mindketten 
határozatlanul néztek körül a barátságtalan 
és nagyon is puszta szobában. Most érkezett el 
az a pillanat, a melyben Denry előhozakodha
tott egész egyszerűségében is előre megfontolt 
tervével. És meg is tette. 

— A házbérért jöttem, kisasszony — mondta 
és erőlködött, hogy a leány szemébe tekinthessen. 

— A házbérért? — csodálkozott Euth, mintha 
soha életében nem hallott volna házbért emle
getni és mintha a közelmúlt bémegyed napja 
épen olyan közönséges nap volna, mint a többi. 

— Azért — felelte egyszerűen Denry. 
— Kinek a házbéréért? — kérdezte tovább 

Euth, mintha azt képzelte volna, hogy tőle a 
Buchingham-palota bérét kérik. 

— Az ön lakása béreért. 
— Az enyémért? — mormogta Euth. - 1 De 

hát mi köze magának az én házbéremhez? — 
tette hozzá. Épen úgy hangzott, mintha azt 
mondta volna : «Mi köze ilyen kis1 gyereknek 
az én ház bére mhe z ?» 

— Azt hiszem tudja, hogy házbérbeszedéssel 
foglalkozom? 

A MEDUNA JFOLYÓ POBDENONE MELLETT. 
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— Sohasem hallottam róla — felelte a leány. 
Igazán nem tudta, hogy Denry miből él. 

Ő csak azt tudta, hogy Denry elismert nagy 
kópé, alak, nevezetesség és ez volt egész tudo
mánya. Mert hát a legkíváncsiabbak tudása is 
bizonyos korlátok közé szorul. 

— Pedig az úgy van, — erősítette Denry 
újbóL még mindig száraz üzleti hangon — én 
házbéreket szedek be. 

— Inkább hittem volna, hogy levélbélyege
ket gyűjt — mondta Euth, mialatt merengve 
bámulta az ablakon át az eget, a melyet ép el
borítottak! a fellegek. 

Denry képes lett volna találni valami okos 
és éles feleletet erre a kitörésre, kiesett volna 
a kemény, érzéketlen üzletember szerepéből. 
Szerencsére azonban semmi sem jutott az 
eszébe. Ezért* határozott hangon folytatta : 

— Calvert Herbert úr, e ház tulajdonosa, 
szintén? rámbízta birtokainak kezelését és ha-
tároJíoU utasítást adott, hogy minden házbér
hátralékot hajtsak be. 

Euth nem felelt. Calvert alacsony, ötven év 
körüli agglegény volt, a ki vagyonát titokzatos 
foglalkozás'' révén, mint «bizományi ügynök» 
szerelte." Híre után ítélve, sokkal keményebb 
legény volt, mint a milyennek mutatkozni 
Denry valaha is képes lett volna és így ő maga 
is nem kevéssé volt meglepve, mikor az ügynök 
hozzáfordult.. Annyi bizonyos, ha volt ember 
Bursleyben, a ki képes volt a lakbért kérlelhe
tetlenül behajtani, az csak Calvert Herbert 
lehetett. 

— Lássuk csak — folytatta Denry s kivette 
zsebéből jegyzőkönyvét. 

— Maga ötnegyedévi bérrel tartozik — az 
harmincz .font. 

Természetesen könyv nélkül is pontosan 
tudta, de a könyv kisegítette zavarából és 
az eljárásához oly szükséges erkölcsi támaszt 
nyújtotta. 

Earp Euth minden átmenet nélkül harsogó 
kaczagásba tört ki. Kaczaja sokkal bajosabb 
volt, mint az arcza. Bájosan nevetett. A kacza-
gásból csakúgy leczkét adhatott volna Bursley 
fiatalságának, mint a tánczból, mert Bursleyben 
báj nélkül kaczagtak. A nevetése bizonyságul 
szolgálhatott annak, hogy nem törődött a vi

lággal és a világ nem jelentett számára egyebet, 
mint könnyű mulatságok forrását. 

Denry óvatosan elmosolyodott. 
— Kérem, nekem az egész csak üzleti ügy — 

mondta, hogy valamit szóljon. 
— Ezt csinálta hát Calvert — kiáltott fel 

Euth, elhaló kaczaj között. 
— Már rég kíváncsi voltam, mit fog tenni? 

Feltételezem, hogy maga teljesen tisztában van 
Calvert úrral! 

— Kérem, én semmi egyebet nem tudok róla, 
minthogy van néhány háza és rám bízta a 
kezelésüket — mondta Denry, de rögtön hozzá
tette : «Azaz várjon csak, most jut eszembe, 
azt hiszem, találkoztam egyszer a nevével a 
maga tánczrendjében». 

Magában még hozzátette : «Most megadtam 
neki! Ha tetszett neki az a kétségbeesett tréfa 
a levélbélyegekkel, akkor nem látom be, miért 
ne mulassak én is az ő rovására ». Visszaemléke
zett, hogy a Chelli grófnő nevezetes bálján 
épen Calvert Herbert helyét foglalta el és ez 
valahogyan növelte bizalmát a saját ügyességé
ben és megerősítette hitét, hogy ezt a tárgyalást 
is ragyogóan fogja befejezni. 

Euth hangja egyszerre szigorúvá és jég
hideggé vált. Szinte hihetetlen volt, hogy alig 
pár percze oly jóízűen kaczagott. 

— Elmondok egyet-mást Calvert úrról, hall
gasson ide. Lassan, világosan és bizonyos nyoma
tékkal ejtett ki minden szót. — Tudja meg, 
Calvert úr arra használta fel a bérbeszedés 
alkalmát, hogy nekem udvaroljon. Egyszer 
azután —'• mondjuk — olyan messzire ment, 
hogy nem igen fogadhatott el tőlem több házbért. 

— Ügy? — mormogta kételkedve Denry, 
a ki valóban nehezen értette meg a távolságnak 
ezt a mértföldkövét, a meddig Calvert egyszer 
«elment» volt. 

— Bizony — erősítgette elszántan és el
keseredetten Euth. — Természetesen, nő nem 
teszi magát az ilyen dolgokon oly könnyen túl. 
Ez csak természetes — ismételte mégegyszer. 

— Hogyne, hogyne! — helyeselte Denry, 
a kinek hízelgett, hogy az ő élettapasztalataira 
és az emberi természet mélységes ismeretére 
hivatkoznak. 

— Calvert nem viselkedett úriemberhez mél

tón — vette át újra a szót a leány. Elfelejtette, 
mivel tartozik nekem és önmagának. Nem 
akarom lefesteni magának, milyen jelenetet 
csinált. Az egészet különben is csak azért mesé
lem el, hogy megismerje őt. Szóval, hogy rö
vidre fogjam a dolgot: az az úr nagyon közön
ségesen viselkedett. És nő ilyesmit nem felejt 
el, kedves Machin! És szemei fenyegetőleg 
villogtak Denryre. Elhatároztam, hogy bosszút 
állok. Azt gondoltam magamban : jól van, ha 
ő előbb el nem fogadta a házbért, most várhat, 
míg fizetek. Felmondhattam volna ugyan a 
lakást, de nem tettem. Nem látom be, miért 
csináljak magamnak kellemetlenséget azért, 
mert Calvert úr nem viselkedett úriemberhez 
méltón. Azt mondtam magamban: «most vár
hat a bérre» és megfogadtam, hogy bevárom, 
mihez kezd. 

— Nem tudom egészen követni az okosko
dását — vetette közbe Denry. 

— Lehet, hogy nem érti meg — válaszolt 
Euth. — Nem is vártam, hogy megért! . . . 
Tehát ő maga nem mert ide jönni és most 
megfizeti magát, hogy végezze helyette ezt a 
szennyes munkát! Igazán nagyon szép, nagyon 
jó . . . és kihívólag vetette fel a fejét: Mi tör
ténik, ha mégsem fizetem meg a házbért? 

— Akkor legnagyobb sajnálatomra szabad 
folyást kell engednem a dolgoknak — felelte 
szellemes mosolylyal Denry. 

— Jól van! — volt Earp Euth válasza. — 
Ha összeáll az olyan emberrel, mint Calvert, 
ám lássa a következményeket! Nekem igazán 
mindegy! 

— Tehát most sehogysem tudja kifizetni a 
házbért? — kérdezte mindinkább gyengülő 
ellent állással Denry. 

— Hogy ki tudom-e fizetni? — kiáltotta 
Euth. — Természetes, hogy ki tudom fizetni, 
de nem akarom és nem is fogom. Egy pennyt 
sem fizetek, míg rá nem kényszerítenek. Menjen 
csak Calvert még tovább, a mily messzire csak 
mehet, majd akkor fizetek. Előbb nem! De 
akkor az egész város is mindent meg fog tudni! 

— Azt sejtem! — felelte nevetve Denry. 
— Hogy tudok-e fizetni? — ismételte meg-

vetőleg Euth. — Azt hiszem, mindenki tudja, 
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Bursleyben, hogy növendékeim száma évről-
évre mennyire növekszik! Hogy tudok-e fizetni! 

— Ez tehát az utolsó szava; Ea rp kisasszony? 
— Természetesen! válaszolta E a r p kisasszony. 
Denry felállt : 
— Számomra tehát nem marad más, mint 

hogy holnap korán reggelre elhivatom a végre
hajtót — mondta olyan hangon, mint ha csak 
azt mondaná : «Nem marad más hátra, mint
hogy elküldök egy csokor orchideáért*. Más 
ember talán mégis némi izgatottságot érzett 
volna és ezt bizonyosan el is árulta volna. De 
Denry, «a bérbeszedő és kis- és nagybirtokok 
bérlője* semmi ilyesmit nem érzett, ö benne 
több, egymástól különböző ember lakozott, 
de megvolt az a jó tulajdonsága, hogy bonyolult 
helyzetekbe sohasem vegyített össze két külön
böző Denryt. 

Ea rp E u t h is felállt. Lesütötte a szemeit és 
pillái alól figyelte Denryt. Azután lassan-lassan 
elmosolyodott: 

— Csak látni akar tam, mire képes maga — 
mondta halk, bizalmas hangon, a melyből nagy 
hirtelen eltűnt az ellenségeskedésnek még nyoma 
is. — Különös lény maga — folytatta kíváncsian 
vizsgálva őt , mintha csak az egyéniségében rejlő 
problémák foglalkoztatnák. — Hát természe
tesen nem fogom ennyire ju t ta tn i a dolgot. 
Csak látni akar tam, mennyire megy. Még ma 
este elküldöm a bérösszeget. 

— A csekket? — kérdezte derülten Denry. — 
Mert én levélbélyegeket csakugyan nem gyűjtök. 
(Magában hozzáte t te : «Végre mégis csak jól 
visszakapta a bélyegjeit.*) 

E u t h hallgatott. 
— Várjon csak! — mondta azután. — Aján

lok valami okosabbat. Beszólhat hozzám hol
nap délután? A bank most zárva van. 

— Hogyne, beszólhatok! — felelte Denry. — 
Hány órakor? 

— Bármikor, de ha négy óra körül jön, 
adok még ráadásul egy csésze teát is, — kedves
kedett E u t h — ámbár nem érdemli meg! Kis 
vártatva azonban biztatólag hozzátette : «Ter-
mészetesen tudom, hogy az üzlet üzlet. De 
mégis örülök, hogy elmeséltem magának az 
igazságot a maga kedves Calvert barátjáról.* 

Denry, a mint este hazafelé ballagott, sokat 
gondolkozott a nők különös, változékony, ki
számíthatat lan, idegenszerű lényéről és arról a 
mágikus hatásról, melyet egyénisége az asszo
nyokra gyakorolhatna. 

n. 
Másnap délután, júliusban történt. Denry 

megint az új nyári öltönyében díszelgett, de 
szebb nyakkendőt kötött , mint tegnap. A nem 
épen szép, de pikáns Eu th azonban egyik 
munkaruháját , épen a legbabosabbat viselte. 
Csodálatos, hogy az ilyen ruha egy"; óránál 
hosszabb életű lehetett abban a koromban, 

a mely Bursley légkörét olyan izgatóan homá
lyossá tet te . Ez a ruha fehér muszlinbői készült, 
sűrű pöttyökkel volt behintve és Denry azt 
képzelte, hogy részleteit már látta valaha . . . 
a bálban. Valóban látta. De most teázó-ruha 
volt, hosszan húzódó ujjakkal, a melynek 
vonalai csak a vállon törtek meg és csipkésen 
hullámzottak E u t h nyakának örvényébe. Denry-
nek fogalma sem volt, hogy ez teázó-ruha ; de 
azt érezte, hogy különös és kellemes hatást gya
korol és tud ta , hogy teára hivatalos.- Öiült, 
hogy legjobb nyakkendőjével tisztelte meg 
Euthot , 

Bár meleg júliusi nap volt, E u t h valami 
kendőfélét viselt a ruháján. Denry lát ta, hogy 
nem volt kendő ; nem volt semmi egyéb, mint 
körülbelül másfél méternyi igen vékony muszlin. 
Denry zavarban volt, nem tud ta , mire jó ez a 
szövet, hiszen nem tar that meleget! E u t h 
egyébként sápadt volt, hangja gyönge és kissé 
behízelgő. 

Nem vezette Denryt a rideg, barátságtalan 
tánczterembe, hanem egy igen kicsi szobába, 
a mely, mint a gazdája, szalagivekkel disaílett 
muszlinba öltözött. A zöldes-vörös falakat 
szeretetreméltó hölgyek és urak arczképei díszí
tették. A kandalló, mintha szégyelné létezését, 
szintén drapériákkal volt eltakarva. Az író
asztal — zöld, mint a falevél — elfekdten állt 
a sa rokban ; az asztalon virágpohár benne 
pöszméte-ág. A szoba közepén még egy keskeny 
asztal állott, a melyen szeszlámpa égett. Felette 
himbálódzott a teás katlan. Az asztal többi 
részét teás-edények foglalták el. Két oldalt egy-
egy karosszék állt. Az egyikbe gyöngéden E u i h 
ereszkedett, a másikba Denry foglalt helyet 
óvatosan. 

A fiú ideges volt. Semmi sem ideged'i úgy a 
naiv fiút, mint a muszlin-szövet. De minden 
egyéb is tetszett neki. 

— Ez a környezet nem igen hasonlít az öz
vegy Hulliusné vaczkához — gondolta magában. 
És azt kívánta, bár minden bérbeszedés ilyen 
kényelmesen történnék és ilyen környezetben 
menne véghez. Újból érezte, milyen jó, ha sza
bad az ember, ha senki sem rendelkezhetik 
vele ; mert igazán nem sokan akadtak Bursley-
ben, a kik másnap délutáni négy órára meg
hívást teára elfogadhattak. Kiszámí otta to
vábbá, hogy harmincz font öt százaléka har-
mincz shilling, tehát ha egy óra hosszat marad 
i t t , — mert egy órát szándékozott i t t töl
teni — akkor szórakozás közben perczenkint 
hat pennyt keres. 

Ez aztán az ideális kereskedői pálya! 
Mialatt a katlan befejezte a k 'mbálód 'ás t és 

zümmögni kezdett, E u t h ruhájának ujjai pedig 
a teakészítés közben visszaestek csuklójáról, 
Denry őszintén beismerte, hogy ő ilyenfaj'a és 
nem Brougham-utczai ügyletekre született. Nagy 
szerényen belátta, ilyenfajta lehet az is, a mit 

«élet*-nek neveznek és hogy neki eddig nem 
volt megfelelő fogalma az (életről*. Mert min
den ügyessége mellett is és elismerten emelkedő 
férfiú létére is, a Sport Klub szorgalmas látoga
tása ellenére sem volt képes még eddig a bursleyi 
társadalomnak a közönségesnél felsőbb rétegébe 
beférkőzni. Sohasem volt még meghíva olyan 
házba, a hol vigyáznia kellett volna a kiej 'é-
sére. Ö még mindig csak az a jó ismerős volt, 
a kivel barátságosan elcsevegünk a klubban és 
az utczán, — de semmivel sem több. Anyja, a 
flanellmosóné is akadályozta, a Brugham-
utcza is útjában állt ; főleg azonban szegény
sége volt a bökkenő. Igaz, ő bőkezűen oda
ajándékozott egy házat a szegény, öreg, özvegy 
asszonynak! Igaz, elérte az t , hogy ismeiőseit 
abban a határozatlan hiedelemben éltette, 
hogy jól megy a sorsa és hegy folyton gyara
podik! De ez a képzelet határozatlan, alapot 
nélkülöző, légből kapott volt. Jó öltönyöket ki
véve sohasem adott szemlélhető bizonyságot 
arról, hogy volna miből költekeznie. És n e m is 
volt. Lehetetlen volt az előkelőkkel és pajtásai 
közül a legszerényebbel is lépést tar tania . A leg
több, sőt az egyetlen, a mit a rendelkezésére álló 
pénzből elérhetett , az volt, hogy a nadrágját 
kellően vasal tathat ta . Érezte, a város azt vár ta , 
hogy az úgynevezett (anyagiak* terén valami 
határozott bizonyítékkal álljon elő. 

Ear th E u t h volt tehát az első, a ki őt a Bursley 
piszkos falai között leselkedő czivilizáczió bizal
masabb körébe és finomságai közé bevezette. 

— Czukrot parancsol? — kérdezte a leány. 
Karját — a melyről a ruha ujja visszacsúszott — 
felemelte és ezukordarabot nyújtott feléje, mint 
fehér egeret, a ezukorfegó két szára közö t t . 

Senki ez előtt még meg nem kérdezte Denry-
től, hogy «czukrot parancsol-e ?» Az anyja soha
sem kérdezte, kell-e még ezukor, sőt , bár jól 
tud ta , hogy három czukorral szereti a teá t , 
mégsem adott soha neki kettőnél többet . «Pa-
rancsol czukrot?* — ennek a kérdésnek ebben 
a gyönge, kissé kérő hangnemben kiejtve, egy
szerre szinte félelmetes és csábító lett a jelentő
sége. «Kérek!» «Tetszik még egy?* Ez a «még 
egy* még élvezetesebben hangzott . Denry azt 
mondta magába : «Azt hiszem ez az^ a mit 
flörtölésnek neveznek.* 

Ha a krónikás a való igazságot meséli el , 
mindig az a veszély fenyegeti, hogy nem hisz
nek neki . Most azonban, e fenyegető veszély 
ellenére is ki kell jelentenünk, hogy Denry e 
perezben már a házasságra gondolt. Lehetetlen 
és gyerekes gondolat, elővigyázatlan hirtelenke-
dés volt, de mégis eszébe ötlött és, mi több , 
benne is ragad t ! Az ő szemében most a házas
ság úgy festett, mint egy elegáns asszonynyal 
egyedül élvezett állandó délutáni teázás szalago
zott muszlin-környezet ben. És ez a kép erősen 
a szívéhez szólt. E u t h új világításban jelent 
meg előtte. Talán a hangjának változása j á r t 
ezzel a hatással. Egyszerre igazán nőiesnek és 
elbájoló hölgynek tűn t előtte, olyan valakinek, 
a ki a kenyerét egyedül és igazán úri módon 
tudja megkeresni. Olyan nő, mint E u t h , mindig 
élvezetes és sohasem kölöncz. És nem épen 
olyan figyelemreméltó nő-e E u t h , mint a milyen 
figyelemreméltó férfi ő maga? És e leány a 
fényűzés finomságai között él. Nem épen költ
séges fényűzésben (Denrynek kiváló érzéke volt 
a dolgok pénzbeli értéke iránt) , de mégis fény
űzésben. És az egész környezete stílusos volt. 
Ez a stílszerűség fogta meg őt. 

í gy például a vajaskenyér darabjai fel voltak 
szeletelve. í m e , milyen tetszetős ki találás! És 
a vajaskenyeret felszeletelni semmibe sem ke
rül ; biztosan sajátkezűié g csinálta és mégis 
egész más ízt ad az eledelnek. 

— Mi ütöt t magába, hogy egyszerűen oda
ajándékozta Hulliusnénak azt a házat? — kér
dezte hirtelen E u t h olyan nyilt őszinteséggel, 
a mi viszonzásul nyílt őszinteséget követelt. 

— Csak tréfa vol t ! — mondotta Denry. — 
Gondol tam: megteszem. És meg is te t tem. 
Hirtelen eszembe jutot t és már meg is volt téve . 

A leány csak csóválta a fejét : 
— Különös fiú maga! — jegyezte meg. 
Elhallgattak. 
— Az elhatározásában, ugyebár, befolyásolta 

valami, a mit Fearnes mondot t? — feszengette 
tovább E u t h . 

(Folytatása kővetkciik.) 
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IKODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Ungarn. Ezzel a czímmel nagyszabású német 

nyelvű munka jelent meg a Franklin-Társulni 
kiadásában. Czélja Magyarország politikai, gaz
dasági és kulturális intézményeit ismertetni a 
külföld előtt. A czél elérésére kiváló magyar tudó
sok és gazdasági szakemberek egyesültek: minden 
részlet olyan szerzőtől való, a ki az illető tárgy
körben elsőrendű szaktekintély. Előszót Berzeviezy 
AlbeH írt hozzá, néhány' magvas gondolatát kö
zölve a magyarság és a magyar kultúra jelleméről. 
Magyarország földrajzi leírását CholnokyJenő adja, 
tudományos^ színvonalon álló, minden szempontra 
kiterjeszkedő képét rajzolva a magyar földnek. 
Marczali Henrik rövid essayformában a magyar 
történelmet foglalja össze, mintegy történeti "ma
gyarázatául a további fejezeteknek, melyek mai 
kultur-munkánkat ismertetik. Közjogi rendszerün
ket Polner Ödön mutatja be, közigazgatásunkat 
és igazságszolgáltatásunkat Magyary Géza, mező
gazdaságunkat Bubinek Gyula, iparunkat és keres
kedelmünket Gratz Gusztáv, iskolai, tudományos, 
irodalmi és képzőművészeti viszonyainkat Alexander 
Bernát ismertetik, llymódon a könyvből a németül 
olvasók megkapják a magyar életnek mintegy ke
resztmetszeti képét s fogalmat alkothatnak maguk
nak azokról az erőfeszítésekről, melyeket a magyar
ság a múltban tett és ma is tesz a kultúrának magyar 
földön való meggyökereztetésére és felvirágoztatá
sára. Ellentétben az eddig megjelent hasonló ter
mészetű könyvekkel, melyekben'mindig volt több-
kevesebb szépítgetés, a dolgoknak tendeneziózus 
beállítására való törekvés, e könyv szerzői min
denütt megmaradnak a tudományos objektivitás 
színvonalán, a tényeket közlik, a valóságnak 
megfelelő kópat igyekszenek adni s ezzel meggyő
zőbben hatnak, mint bármiféle kapaezitálással. 
Ezért a. külföldi ember, ha Magyarország dolgairól 
tájékozást keres, biztosan tárnaszkodhatik erre a 
könyvre, megtalál benne mindent, a mire szük
sége van ós megbizbatik a képben, a melyet kap. 
A hitelességnek ez a teljessége lesz a könyv ereje, 
elterjedésének és tekintélyének fő eszköze. A könyv 
kedvező psychologiai pillanatban is jelenik meg, — 
a külföldben s különösen a németekben most in
kább mint valaha megvan az a, hangulat, a mely 
a magyar dolgok megértése felé hajtja őket, a 
megismerésre való hajlandóság s az érdeklődés. 
Tudtunkkal a könyv kiadója kellően gondoskodott 
a. Németországban való terjesztésről, minden ki
látás megvan rá, hogy ez sikerrel is járjon. A ma

gyar olvasó is igen sok tanulsággal forgathatja a 
könyvet, mert mi ránk is ránkfér a saját ügyeink
nek kissé alaposabb ismerete. A 80 ívnyi terje
delmű, igen előkelően kiállított könyv ára 10 K. 

A tűzrózsák. Korisák Jeninek tudtunkkal első 
könyve viseli ezt a czíniet. Tizennégy novella van 
benne nagyjából egyforma színvonalú történetek. 
Elsősorban az elbeszélő hang a figyelemreméltó 
bennük: az író a szemlélődő természetű ember 
megnyerő módján, nyugodtan, kiegyenlített han
gon beszél az élet dolgairól, megértő meleg
séggel, de tolakodó lirizálás nélkül, a maga sze
mélyével a háttérben maradva s alakjaira és tör
téneteire bi/va mondanivalóját. Témái többnyire 
újak és frissek, egyikben-niásikban van merészség 
is, — a pisszionátus halász, a ki a kifogott márna-
halakon tölti ki szerelmi csalódása miatti boszúját, 
a paraszt tüzérkatona, a ki a kapitánynéval él át 
egy forró, gyorsan és tragikusan lepergő kalandot, 
az öregkorban egymásra találó és mindenbe böl
csen belenyugvó vetélytársak, csupa olyan alak 
ós helyzet, a mely új elemeivel kap meg, s az 
író előadásában erős reliefet kap. Az irónak humora 
is van, a mely úgylátszik, életfilozófiájában gyö
kerezik: el-elborúVva, de mindig bizonyos meg
nyugvással, a sok mindenfélén túllevő ember meg
értő beletörődésével nézi a világ képsit, rósztvesz 
a szenvedőkkel, de mosolyogni is tud a dolgokon. 
Harmonikus lélek, némi nyomaival a küzdelem
nek, melylyel harmóniáját elérte, melyből az em
beri sorssal való együttérzését őrizte meg. Meg
gondoltan dolgozik, elbeszéléseinek nincs meg az 
a rögtönzés-jellege, a mely a magyar novella-írást 
nagy részét még mindig jellemzi, kiérleli magá
ban mondanivalóit, a míg készségesen beleolvad
nak a nekik megfelelő ^formákba s természetes, 
eg3rszerű hangon beszéli el, a mi benne formába 
kívánkozik. Némely helyen talán túlságos tudato
san' is dolgozik ós észrevéteti a megc3inálás írói 
fogásait, de ez sem zavar nagyon, mert a képek, 
melyeket nyújt, egészben mégis elevenek és ter
mészetes színűek. 

Gazdasági és kultur-munkánk a meghódított 
Szerbiában czímmel dr. Pártos Szilárd nagyjappa-

rátussal kidolgozott, terjedelmes könyvet adott 
ki, a melyben részletesen, intézményről intéz
ményre és termelési áganként adja összefoglaló 
képét annak a munkának, melyet Katonai és pol
gári hatóságaink a megszállott Szerbiában végez
tek s beszámol a jelentős ered meny ékről, a me
lyeket elértek. A könyvhöz, melyei a magyar-
bosnyák és kéléti gazdasági központ adott ki, 
Lánczy L ;6 írt előszót. 

A HABORU NAPJAI. 
Január 24. A nyugati hareztéren Felderítő har-

ezok. A többi baroíterekről nem jelentenek ese
ményt. 

Január 2~>. A nyugati hareztéren Poeknpelle és 
n IJVS között 1,-nsnél és a Srarp • mindkét oldalán 
délután ismét feléledt a l iued tevékenység. 

Január 26. A nyugati hairzléren a ílindriai 
nrozvonalon és az Oise Aisoe-cjatorna néhány sza
kaszán tüzérségi harezok. Az olasz harezvonalon 
különösem n llétkö^ség íensikján és a Brenta két 
pvrtján nagyon élénk tüzérségi tevékenység. 

Január 27. A nyugati hareztéren esekély harczi 
tevékenység. Az olasz hareztéren az asiagói fen-
síkon és a Brentától keletre élénk tüzérségi tevé
kenység. A Monté Peticán levő állásaink elleni 
olasz támadásokat visszavertük. 

Január 28. A nyugati hareztéren felderítő har-
ezok és csekély tüzérségi tevékenység, a mely 
C3ak a Champigneban és a Maas területén volt 
egyes helyeken élénkebb. Az olasz hareztéren a 
Hétközség fensíkján a tüzérségi harezok a leg
nagyobb tevékenységre fokozódtak. 

Január 29. A nyugati harctéren a Champag-
neban heves helyi harezok. A St. Hilaire-St. Sou-
p'.et út mindkét oldalán több franczia támadás 
meghiúsult. A S mnnepyből és Eipmtból délkelet 
felé vezető utakon hevdfl tüzérségi tüzelés után 
következett franezia támadást a németek vissza
vetettek. Az olasz hareztéren az asiagói fensíkon 
az olaszok háromnapos tüzérségi előkészítés után 
gyalogsági támadásba mentek át, a mely a Col 
del BOBSO és a Mente di Val Billo körül súlyos 
harcinkra vezetett. Csnpttaink szívós kitartással 
megtartották mindkét magaslatot. Hegyi betörési 
helyeket az olaszok nem bírtak kibővíteni. A fon-
sík nyugati részén az olasz támadások már el-
hárí'ó füzünkben összeomlottak. 

Próbadoboz ara 
2 korona. — Nagy doboz ára 

MINDENÜTT KAPHATÓ! 
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HALÁLOZÁSOK. 

Elhunytak a közelebbi napokban : Alsócsernátoni 
CBERNÁTONY ALBERT mezó'rücsi földbirtokos, 84 éves 
korában. — Kisjeszeni és folkusfalvi JESZENSZKY 
SÁNDOR nyűg. közjegyző a P. M. K. E. tiszteletbeli 
elnöke, a beszterczebányai függetlenségi párt elnöke, 
n beszterczebányai ág. evang. egyház presbitere, 
földbirtokos, Zólyom vármegye törvnyht., bizott
sági tagja 67 éves korában Beszterczebányán. — 
MIKÓ ÁRPÁD Csik megye, Maros-Tcrda megye és 
Marosvásárhely volt főispánja, a gyergyóalfalvi 
kerület volt szabadelvűpárti képviselője, 60 éven 
korában, Marosvásárhelyen. — HABROVSZKY JÓZSEF 
vezérőrnagy, 74 éves korában, Budap.'sten. — 
BALOGH SÁNDOR njug. főszolgabíró, 67 éves ko
rában Jászberényben. — Böjtöki BAUER ANTAL, 
az ugodi kerület volt országgyűlési képviselője, 
52 éves korában, Budapesten. — Técsői MÓRICZ 
PÁL cs. és kir. kamarás 49 éves korában, Buda
pesten. — Murawiczi HORVÁTH FERENCZ báró tar
talékos főhadnagy az 5. huszárezredben, 48 éves 
korában, Budapesten. — PÉCSI OTTMÁR egri fő-
reálisk. tanár. — KELECSÉNYI JÁNOS dr. leány
gimnáziumi tanár 29 éves korában, Budapesten. — 
TÓTH ANDOR 21 éves korában, Budapesten. 

Nagymegyeri BAJCS NÁNDORNÉ szül. nagy-
zsennyei Nagy Ida 88 éves korában, Budapes
ten. — özv. nagyszigeti SZILY LÁSZLÓNÉ szül. kis
jeszeni és megyefalvi Jeszenszky Ilona 73 éves 
korában, Gödreszentmártonban. — KÁLLAY P E -
RENCZNÉ szül. Eyssen Kamilla, a Klotild szeretet-
ház elnöknője, a nagypénteki társaság alelnök
nője 67 éves korában, Budapesten. — özv. FEJÉR-
VÁRY PRIGYESNÉ szül. Friedrich Laura, 67 éves 
korában, Budap?sten. — özv. FARKAS JÁNOSNÉ 
szül. Nagy Teréz 68 éves korában, Pestszentlőrin-
czen. — ZELBNKA PÁL tiszakerületi evangélikus 
püspöknek az özvegye szül. Antony Paula Eper
jesen. — Özv. THURN SÁNDORNÉ szül. Bókász 
Ilona 65 éves korában, Budapesten. — FÖRSTBR 
AURÉL dr. orsz. képviselő felesége szül. Magyari 
Kossá Anna 57 éves korában Budapesten. — 
KRUK ZOLTÁNNÉ szül. Báliam Margit, Kruk Zol
tán dr. járásbiró felesége Budapesten. — özv. 
LUKOVITS JÓZSEFNÉ szül. Klenovits Jozefa Buda
pesten. — özv. id. GERBER ÖDÖNNÉ szül. Teghze 
Emma 78 éves korában, Szatmáron. — DARAB 
IDA 17 éves korában,« Csurgón. — Jókut-zomor-
falvi JÓKUTHY ALBERTNÉ szül. örvendi ós bölcskei 
Jurieskay Matild, néhai Jókuthy Albert curiai 
biró özvegye, 72 éves korában, Budapesten. 

SAKKJÁTÉK. 
3089. számú feladvány Havel M.-tó'l, Prága. 

SÖTÉT. 

8 

7 

6 

antik cstcsobtcsi'k, » milyeneket ment az üzletek ki
rakataiban látni : vonalról-vonalra pontosan utánozza a 
múlt század középi vers-stílust, de vonalról-vonalra 
érezteti az egemnek nem chzinte, hamisított voltát . 

KÉPTALÁNY. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad 

3064. számú feladvány megfejtése Takács Pétertől. 
Világos. Sötét. Világos, a. Sutét. 

1. H e 8 - e 6 Kdfi—el 
2. H b 6 - c 8 sth. 

1. „ Kd6-cC 
2. Hb6—c8 stb. 

A 3065, számú föladvány megfejtése Leopold E.-től. 
1. K h 7 - g 8 

A 3066. számú feladvány megfejtése Feigl Miklóstól. 
1. d 3 - d 4 Fal— b2 
2. H f 5 - e 4 stb. 

1. Be5xc5 
2. Va5xc5 stb. 

Helyesen fejtették meg: A (Budapesti Sakk-kört (Bu
dapest). — Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Kintzig Ró
bert (Fakert). — Székely Jenő (Oyőr). — Báesi Péter 
(Budapest). — Takács Péter (Szeged). — Gróf Luzen-
berger Artúr (Budapest). 

Szerkesztői üzenetek. 
Valakinek. Csontváz. Faluvégen. Mind a háromban 

van valami csináltság, a tarka szavakkal való játék, a 
mivel inkább leleplezi, mint elleplezi a mondanivaló 
banalitását. 

Tavaszi estén. A rendkívül elnyújtott történet olyan 
laposan van elmondva, hogy prózának sem volna jó. 

Bérezek alján. Olyan vers, mint azok az utánzott 

Az 1917. évfolyam 52-ik számában megjeleni 
képtalányok megfejtése: 

I. Csak hang, örök hurcz, minden áron, eleje nem 
volt, lesz-e vége ? Mikor lesz már csend a világon, 
mikor lesz már igazi béke? 

II. Sorba magyar, sorba szép legénység, ide áll
jon, kit nem bánt a vénség. A kit Isten épkézlábbal 
áldott, védelmezni tartozol hazádat. 

A képtalányok megfejtését beküldött ék : Algöver 
Izabella, Bányayné Hermina, Csüry István, ifj. 
Borza József, Bodor Gyula, Demjén Mária, Fekete 
Ferencznó, Ferenczffy Emil, Frominer József, 
Gödör László, Gokay Béla, Horváth Miklós, Ke
lemen Józsefné, Klimkovics Elememé, Körmendy 
Mihályné, Kovács Manczika, Koltai Lajos, Kovács 
Bálint, Ludig Fanni, Marjalaky Vilma, Mátéka 
Erzsike, Meczenzéfi kaszinó, 4611. sz. előfizető, 
Nagy Irén, Nemes Sándor, Pap József, Polgár 
Mariska, Schmid Emília, Szabó János, Szabó' 
Béla, Illgnerné Szigetby Margit, Terónyi János, 
özv. dr. Tarnay Kálmánné, Tornáczky Kálmánné. 
Varga János, Záborszky Lajos, Zlinszky Béláné, 

A megfejtők közül elsőnek Kovács Bálint 
(Dunavec3e), másodiknak Marjalaky Vilma (Tisza-
roff), harmadiknak Schmid Emilia (Budapest), 
negyediknek özv. dr. Tarczay Kálmánné (Zágráb) 
neve húzatott ki. A jutalmul kitűzött, könyveket 
kiadóhivatalunk fogja megküldeni a nyerteseknek. 

Felelős szerkesztő : Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Vármegye-utcza 11. 

Lapkiadó tulajdonos Franklin-Társulat IV., Egyetem-ntoza &, 

FOGAK ét teljea fogsorok 
szájpadlás nélkül, 
• gyökerek eltá
volítása fölösleges 

- Speczialista fog- és szájbetegségekben. FOG •tömések, arany 
fogkoronak és 
arany hitlak. tar
tós porcellán- és 

aranytömések, tíz évi jótállással. 
FOG 
kielégíttetnek. 

-húzás teljes érzéstelení
téssel ; hasznavehetetlen, 
régi fogsorokat átalakítok 
Vidékiek egy nap alatt 

Mérsékelt áruk. 

D r . H E G E D Ű S J A K A I 
fogorvos, egyetemi orvostudor, 

Első Fővárosi Fogorvosi Intézet, Budape! 
VII., Erzsébet-korút 44 . sz. I. emelet. 

Hajnövesztő, S & a 
Rövid idő alatt dus baját növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai 
őszülést, egy hónap alatt fényes ered
mény. Ara 10és15K. BOTÁRT.REGINA 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 34. A nők
nek dísze a szép haj, azért azt ápolni kell. 

mrJFt^r Hajnövesztő, S & a 
Rövid idő alatt dus baját növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai 
őszülést, egy hónap alatt fényes ered
mény. Ara 10és15K. BOTÁRT.REGINA 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 34. A nők
nek dísze a szép haj, azért azt ápolni kell. 

Hajnövesztő, S & a 
Rövid idő alatt dus baját növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai 
őszülést, egy hónap alatt fényes ered
mény. Ara 10és15K. BOTÁRT.REGINA 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 34. A nők
nek dísze a szép haj, azért azt ápolni kell. 

Fiatalos,üdeurezbőrt E H R B A R 
varázsol elö 10 nap alatt és eltávolít minden telnthibát, úgymint 
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ránca, orrvörösség, likacsos, hervadt, 
pettyhiidt bőrt, a Dr. Kayserling-féle szépitö-Bzer. A kúra egyszerű, 
otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arcz-
bör ragyogó szépségben, gyermeki ttdeségben és tisztaságban pom
pázik. 1 üveg 15— E. Diszkrét szétküldés utánvéttel. — Gyár : 
I I T A I T H ft Oo. — Szétküldte! hely: O B O S S A N T A L 

Salávpaat, VZXX., Josa. f -körnt 33. (Félemelet 1.) 

*• •••••••••••• •••••••••••••• 
ÓRÁK 

UTAM pontossággal szabályozva 10 évi Jótállás mellett. 

ÉKSZEREK 
divatos te iilteee kivitelbea. 

EVŐESZKÖZÖK 
ezüst te alpaeeaezttstböl. 

EZOSTNEMÖEK 
te 

DÍSZTÁRGYAK 
szigorúan szabott jutányos árakon kén-

pénz és előnyös részletfizetési fel
tételek mellett beszerezhetők 

BRAUSWETTER JÁNOS 
OHRONOMETER és MŰÓRÁSNÁL 

Alapíttatott c v r p c n Számos M-
1847-ben. S Z E G E D , tüntette. 
T5bb ezer elismerő levél. Legújabb 

díszes nagy képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve. 

Perzsaszőnyeg-különlegességek! 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Antik e z ü s t t á r g y a k , 
nagy vá lasz tékban kapha tók 
R O S E N S T I N G L N É L 

IV., Deák- té r 4 . * Telefon 6 - 7 6 . 

Megnyíltak a vasutak ! 

és minden mas előkelőbb mester-
L'yúrtmáiiyu z o n g o r á t , p i a n i n ó t 
legolcsóbban vehet a szolid kiszolgálá

sáról általánosan elismert 

REMÉNYI MIHÁLY 
czég zongora- és harmónium telepén, 
Budapest, VII., Király-utcza 58. és 60 . 

Bégi zongorák, planinók vétele, 
becserélése, j a v í t á s a é s h a n g o l á s . 
* Lehet már zongorát vidékre szállítani. 

L0I.R MARIA 
?o&£Vm,Baross-u. 85. 

Fiókok: 
II. Fő-utoza 27, IV. Eskü-út 6, Kecskemeti-
utcza 14, V. Harrainczad-utcza 4, VI. Teréz-
körút 39, Andrássy-ut 16, VIII. Jőzsef-krt 2 

(KRONFUSZ) 
A főváros első és 
legrégibb csipke-
tisztitó, vegytisz-
titó és kelmefestő 

gyári intézete. 
Telefon: Jdzs. 2 

» ~ - ^ ^ ~ » » ^ » » » » A A . » Í É t á « » « É t > i á t á t á ? 3 S « 5 

CsilU legmodernebb kivitelben, óriási választékban, 
készpénz vagy törlesztéses kölcsöndij ellené
ben. — G á z f ü t ő k á l y h á k , gázradiálorok. 

xormeazatt . 
é g v ó n y e s 

SAVANYÚVÍZ.! 

Gyermekeknek 
legbiztosabb szer váltó
láz, hideglelés és sza
márköhögés étlen a ma
gyar orvosok által 40 
arannyal jutalmazott 

Bozsnyay világhírű 
Chilim-
cznkorkája 
Chinin-
csokoládéja 
Nem keserű és Így gyér: 
mekek szívesen veszik. 
Nlilléniumi nagy érem
mel kitüntetve és tőrvé
nyesen védve. A valódi 
készítmény csomagoló-
papü-osán Rozsnyay M. 
névaláírása látható. 1 
drb ára l t Ml. 25 drb 
e g y dobozban 3 korona. 

Kapható minden gyógyszertar 
ban. — Készíti a feltaláld : 
Rozsnyay Mátyás gyógysz 
Aradon, Szabadság-tér 8. ozám 

Exhumálásokat 
az összes európai hősi t emetőkből , vala
m i n t a szükséges okmányok beszerzését 
szolid árban, anyagi kezesség mel let t 

eszközlünk 

Szende és Szabó « w Gebauer Károly r.f. 
exhumálási vállalata, Budapest, Károly király-út 4. 

Elsőrendű szakintézet . — Telefon 51—02. 

Gáztűzhelyek kaphatók. „ A U E R F É N Y " 
BUDAPEST 

V I . , V i l m o s c s á s z á r - ú t 3 . 
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Viszketegséget, sömört, rűiit, 
l eggyorsabban elmulasztja a Dr. Flesch-féle 
eredeti f B a r n a z s i r » . N e m piszkit, teljesen 
szagta lan. Próbatégely 2.30 K, kis tégely 4 K, 
családi t ége ly 11 K. — Budapesti főraktár: 
Török gyógyszertárban, VI., Király-utcza 12. 

Vidékre megrendelési c z i m : 

Dr. FLESCH E. „Korona" gyógyszertára, Győr. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

OLCSÓ KÖNYVTÁR 
Alapí tot ta Szerkeszti 

GYULAI PÁL HEINRICH GUSZTÁV 
Egy-egy szám ára 3 0 fillér. 

Ú j s o r o z a t : 
1873—1877. s z á m : 

HEINRICH GUSZTÁV 

A DON JÜAN-MONDA 
1878—1880. s zára: 

JOEL KAROLY 

A TÖRTENELEMÉSZSZERÜSÉGE 
Fordította S A S A N D O R dr. 

1881—1883. s z á m : 

FRAKNÓI VILMOS 

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSEK 
BEFOLYÁSA A KÜLPOLITIKÁRA 

£5 

A F R A N K L I N - T Á R S U L A T KIADÁSA. 

KAPHATÓK MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN. 

a címe 

Dobalj István 
könyvének, 

mely most jelent meg 
második kiadósban 

A szerző, ki beutazta a 
török harcteret és a D a r 
danellákot, élénk és vonzó 
előadásban számol be ott 
szerzett tapasztalatairól 
és sok egyéb érdekes dol
gokat is mond el török 
testvéreinkről. A könyvet 
33 illusztráció díszíti, c 

Ára őt korona. 
Kapható <A Társaság* kiadóhivatalában 
Budapest, IV., Reáltanoda - utca 18. sz. 
*s minden könyvkereskedésben. %3»3»3»3»3«3 

&oiohoh 

P n n 7 Ó t vissza-r a n Z B I fizetem, ha 

t y ú k s z e m - s z e m ö l c s , 
bürLcmínyedéHeit a Rla-balzsam 
bárom nap alatt fájdalom nélkül 
gyökerestől ki nem irtja, Ezrekre 
menő hála- és kőszönölmtok. Ára 
jótálló levéllel 2.40 K iivegenklnt, 
3 üveg 5.50 K és 6 Üveg 8.50 K. 
KEMÉNY, Katta I. Postafiók 14VII3 

Országos nansjesyhölcsönzőlntézet 
Budapest, 17. ker., Sntő-utcza 2. szám, félemelet. (Deák-tér mellett) 

Hangjegykölosönzfink felöleli a komoly és könnyebb tsene-
fajokat, melyek ax újdonságokkal folyton kiegészíttetnek. 

Előfizetés: 3 hóra 15— K, 6 hóra 28— K, 12 hóra 52'— K. 
Az előfizetés beérkeztével megküldjük kimerítő jegyzékünket. 
Biztosíték 10 K, mely az előfizetés megszűnésekor visszaadatik. 

] Folyton Újdonságok. Í^HÍ2SSFfí^J^, 
• • • • — •» » »» 

Szőllő oltványok '^-^» â im";tő!iabbá 
* európai sima és gyökeres. 

Delaware és más direkt-termő sima és gyökeres szüllö-
vesszők, disz- és gyümölcsfák a legjobb minőségben 

oleso árban beszerezhetők 

SZŰCS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÖLLÖTELEPEN 
BIHARDIÓSZEG. * Árjegyzék ingyen. 

Új könyv 

CHOLNOKY JENŐ, 
a kiváló magyar földrajzi Írótól : 

ÖLD ÉS KÉPEI 
N é p s z e r ű földrajzi kézikönyv 

I. kötet 

AMERIKA 
Két szines térképpel, 3J műmelléklettel 
é i 430 , a szöveg közé nyomott képpel 

-^s»- Ára 2 4 korona -«fe^ 

FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

+ Őrizzük meg hősi halált I 

* 
+ 
+ 
* 

+ + + + + 

+ + 

+ + 
* 
+ 

halt kedveseink emlékéti 

Eredeti nagyság 20x28 cm. Törvényesem védve. 
Tetszés szerint tálra is függeszthető, asztalra is állítható. 
A világháború majd minden családból kiragad egy-egy 
kedves hozzátartozót, kinek emlékét szívünkbe zárva, 
feledni nem tudjuk. Ezeknek a dicső halált halt hő
seinknek emlékét megörökítendő, igen díszes, szép ki
vitelű fénvképtartó keretet, (fekete moirei alapon, ezüst 
nyomássál) melvbe bármilyen arckép beilleszthető 2 kor. 
bekf i ldéu ellenében bérmentve küld Mébwr Vibao) ki
adóhivatala, Bndapeat, IV, Etretem-atca 4. Gyűjtőknek 6 da
rab után 1, 10 drb után 2 tisztelelpéldánnyal szolgálunk. 

+ 
+ + + + 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
+ + + 

1OS0 hucttri ké» h raii 
100 érdekes sikk ét na 

A cs. és kir. 23. gyalogezred 
HADI 300 autógramm aralka-

•Októl, hadvnérekt&l é< 
A Titighabort elaó n i D l I M A ««r«dbelifktol AiU 
két évében Utflate- M I _ D V / l w l n mot díszeskiallitari 
tett éa elesett 2J-aa Baerkeaztette csoportképen töM 
hósók Írásban ét KUN JÓZSEF JENŐ mint 3000 ezredbe!! 
képben megorökttre. tart. tohadnagy. arcképe Ulálbató. 
Ara M kor. Megrendelhető a Késm Hadiniaagnál, Tibori poata OS 

K e n . Haltenberger Béla Kassa 
ruhafestés, vegytisztítás, gallértisztítás. 

A G Y Á R T E L J E S Ü Z E M B E N V A N . 

Gyászesetben ruhafestés fokotéra éo 
r u h á k tisztítása soronklvül 

A koronázás évfordulójára 
jelent meg 

A Társaság 
Király-száma! 

A Király-szám ünnepi kiállításban emlé
kezik meg a koronázás első évfordulóján 
az ifjú magyar királyról, 54 oldal terjede
lemben, közel 100 pompás képpel diszitve, 
szines botiték-rajzzal. — A magyaráág 
albuma ez a szám, mely képben és 
Írásban is a király életét, békés ünnepeit 
s háborús hétköznapjait mutatja be az 
olvasónak. A gyönyörű képeken kívül 
szövegrésze is előkelő, az uralkodóház 
néhány tagja s több politikai és irodalmi 
kitűnőségünk irt cikket a Király-szám 
részére. 

3 kor. beküldése után, bérmentve küldi 

A Táróaáág kiadóhivatala 

IV., Reáltanoda-utca 18. 

[Vddászsportot ŰZŐK 
akár itthon, akár a fronton vannak — 
figyelmébe ajánljuk a 

„NIMRÓD" 
KÉPES VADÁSZUJSÁG-ot 

Állandó melléklete: 

„R vadászeb" 
czimfi egyedüli magyar nyelvű 
ebtennyésztési szaklap. 

Mindkét lap gyönyörűen illusztrálva. 

Előfizetési ár mindkét lapra: egész 
évre JO kor., félévre 10 kor., negyed
évre 5.— K, egyes szám ára 60 fillér. 

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

(Franklin-Társulat.) 

I R D E T É S E K F E L V É T E T N E K A 

<Ö> 

KIAPÓHIVATALBAH. 
BUDAPEST. IV . KER. 
EGYETEM-UTCZA 4 . 



üüüüüüi^i 

ISMERETEK TARA 
Szerkesztik E N D R E I Á K O S és M Á R T O N J E N Ő 

Az I smeretek f á r a az iskolai ismereteknek rövid, de alapos magyarázata. — Eddig megjelent: 

fi 
USA 

Magyar nvelvtan helyesírási szó-
_ . K 1.40 

1. Szenikő Aladár, 
tárral 

2. T. Badinyi Sándor . Magyarország oknyomozó tör
ténete. Áttekintő összefoglalásokkal, érellségi és tan-
képesilő vizsgálatra készülőknek K 1.80 

3. Solty Kornél . Latin nyelvtan gyakorlatokkal és két 
szines táblázattal- K 1.80 

1. Lenkei Ferenc. Algebra — 
5. Ujj Gyula. Természettan. I. kötet: 

Akusztika- _ — 1 4 -

K 2.— 
Mechanika. 

K 2.80 
(>. I jj Gyula. Természettan. II. kötet: Fénytan. Hőtan. 

Mágnesség. Elektromosság. Kozmográfia ... K 2.80 
7. Már ton J e n ő . Német nyelvtan olvasmányokkal és 

gyakorlatokkal „ . . . . K 2.— 
8. Endre i Ákos. A magyar-irodalom története a f'on-

losabb müvek tartalmi ismertetésével. I. rész: Kis
faludy Károly felléptéig _ j _ K 2.— 

9. Endre i Ákos. A magyar irodalom története a fon
tosaim müvek tartalmi ismertetésével. II. rész: Kis
faludy Károly felléptétől a legújabb korig K 2.— 

10. Solty Kornél . Latin mondattan T Livius, Corii. 
Nepos, J. Caesar és Phsedrus műveiből vett olvas-

_ K 2.— 
rész: Planimetria és 

_ . K 2.— 
II. rész : Stereometria 

„ _ ... _ 2.— 

mányokkal kapcsolatban _ 
11. Lenkei Fe r enc . Geometria I 

trigonometria _.. _ ,_ 
12. Lenke i Fe r enc . Geometria 

és analitika- _ 
i;i—14. Sajtó alatt. 
15. F e h é r J e n ő . A tavaszi flóra legközönségesebb vi

rágos növényeinek könnyű és gyors határozója. 
Kezdők számára. 102 ábrával a bevezetésben K 1.00 

16. T a u b e r X. Nándor . Rövid kereskedelmi levelező 
a megfelelő német szólásmódokkal K 2.80 

17. F e h é r J e n ő . Az őszi flóra legközönségesebb 
virágos növényeink könnyű és gyors határozója. 
Kezdők számára. 102 ábrával a bevezetésben K 1.20 

A Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) r.-t. kiadása. 

Kaphatók minden könyvkereskedésben. 
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Most jelent 
meg az 

Most jelent 
meg az 

Dolgozataikkal 
közreműködtek: 
Dr. József főherceg 
Bárány Béla 
Barcza Imre 
Bogdánfy Ödön 
Bozóky Endre dr. 
Cserey Adolf dr. 
Dorner Béla 
Dorner Emil 
Garády Viktor 
Halász Gyula 
Hankó Vilmos dr. 
Heller Bernát dr. 
Ilosvay Lajos dr. 
Jeamplong Győző 
Keller Oszkár dr. 
Kerekes L Zoltán dr. > 

Haditechnikai olvasmányok: a száraz
földön, a vízen, a vízben és a levegő
ben vívott harcok újszerű fegyvereinek, 

a haditechnika csodáinak 
a leírása, a harcszíntereknek, a had
sereg táplálásának ismertetése; a ter
mészettudományok, a földrajz és az 
egészségtan köréből való olvasmányok 

Évkönyv a család és ifjúság számára 
Szerkeszti H A N K Ó V I L M O S dr. 

Sok képpel * Ára kötve 15 korona 
tt Kapható minden könyvkereskedésben. U 

Dolgozataikkal 
közreműködtek: 

Kőnek Figyes dr. 
Krebsz Ernő 
Lasz Samu dr. 
Mende Jenő 
Németh József 
Pásztor Árpád 
Posfalvai Tulok 

István 
Rákosi Viktor 
Szahlender Lajos dr. 
Szekeres Kálmán dr. 
Szüády Zoltán dr. 
Tompa János dr. 
Ujj Gyula 
Welwart Benő 
Windisch Richárd dr. 
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6. SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.) 
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MSÁ £*»# 

SZERKESZTŐ 

H O I T S Y P Á L . 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetcm-utcza 4. 

Egyes ízám 
ára 80 fillér. Előfizetési feltételek: 

Egészévre__ _ 40.— korona. 
Félé\ re _ „ 30.— korona. 
Negyedévre — 10.— korona. 

BUDAPEST, FEBRUÁR HÓ 10. 
Külföldi előfizetésekhez a postallag meg-

határozott viteldíj is csatolandó. 

MÁRLA J O Z E F A 
F Ö H E K C Z E G A S S Z O N Y , K I R Á L Y U N K A N Y J A T J D I N É B A N . — A sajtóhadiMíllís falTÍtela. 


