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Fiókok: 
II. Fő-utora 27, IV. ElkU-iit 6, Kecikeméti -
utcia 14, V. Harminoiad-ytcza 4, VI. Terez-
könit 39, Andrá««y-ut 16, VIII. Jdzief-krt 2. 

(KRONFUSZ) 
A főváros első és 
legrégibb csipke-
tisztító, vegytisz-
titó és Kelmefestő 

gyári intézete. 
Telefon: Joia. 2—37 

Megjelent az 

1917. évi törvénycikkeket 
tartalmazó 

COAPUS I 
JURIS | 

HUHdflRlClI 
Kiegészítő kötete úgy a 
milleniumi nagy Cor-
pus J u r i s (Magyar 
Törvénytár) , mint a 
H a t á l y o s M a g y a r 
Törvények gyűjtemé
nyeinek. :: 

Ára fűzve = 

8K 
A Franklin-Társulat kiadása 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

Csak a szakszerű 
B a r o m fi-tenyészt é s 
mint íö- vagy mellékfoglal

kozás legjobban bevált 
K e l t e t ő g é p e i n k k e l 
láthat el minden háztartást 

h ú s s a l é s t o j á s s a l . 
Fogyasztásra kész baromfi 

7—8 hét alatt. 
C s ő n t ö r l ő g é p e k e t , 
mindenféle baromfi és apró-
állat tenyésztési berendezést 

legolcsóbban vásárol a 
Nickerl és Társa HT.-nál. 
Kizárólagos vállalat szakszerű 
baromfi és apróállattenyésztö 

telepek berendezésére. 
BUDAPEST, 97. i z i m . 
V., Vilmos-császár út 52. 
Krrjt azonnal a 27. si.srjegjzíkct. 
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• Ő n Z O l fizetem, ha 

t y ú k s z e m - s z e m ö l c s , 
börkemónyedéaeit a Rla-balzaam 
három nap alatt fájdalom nélkül 
gyökerestől ki nem irtja. Ezrekre 
menő hála- és köazőnöiratok. Ara 
jótálló levéllel 2.40 K üvegenkint, 
3 üveg 5.50 K és 6 üveg 8.50 K. 
K EME NY, Ksua I. Postafiók 12/123 
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R E N D E L É S N É L 
SZÍVESKEDJÉK 

L A P U N K R A 
HIVATKOZNI 

Második kiadásban jelent meg 

A UILÁGHÁBORU 
Vezérfonal iskolai tanításokhoz és 
tájékoztató a nagyközönség számára 

A Magyar Paedagogiai Társaság megbízásából 
szerkesztette 

dr. IMRE SÁNDOR 
az állami polgárisk. tanitóképzőintézet tanára, 

egyetemi magántanár. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatásával. 

Ára 12 korona. 
E kötetet Angyal Dávid egyetemi tanár, Balanyl György főgimn. tanár, 
Kemény Ferenc reáliák, igazgató, Littke Aurél pedag. tanár, Márki Sándor 
egyetemi tanár, Pilch Jenő honvédalezredes, Rácz Gyula a főv. Statisz
tikai Hivatal titkára és a szerkesztő tollából a következő háborús kér
désekről nynjt összefoglalást: a háború világtörténeti előzményei, a 
hadi események (számos ábrával), az ország belső története a háború 
alatt, a hadviselő államok földrajza, a háború és a gazdasági élet, a 
közművelődés, a társadalmi mozgalmak, a közegészségügy és a háború, 
a közerkölesiség, és a háború, elmélkedések a jövőről; befejezésül: 

szempontok a háborús kérdések iskolai feldolgozására. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 
Kapható: 

Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nát 
Budapest, VI., Andrássy-nt 21. és minden könyvkereskedésben. 
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I S M E R E T E K TARA 
Szerkesztik ENDREI ÁKOS és MÁRTON JENŐ 

Az I s m e r e t e k T á r a az iskolai ismereteknek rövid, de alapos magyarázata. — Eddig megjelent: 
1. S z c m k ő Aladár . Magyar nyelvtan helyesírási szó

tárral K 1.10 
2. T. Badinyi Sándor . Magyarország oknyomozó tör

ténete. Áttekintő összefoglalásokkal, érettségi és lan-
képesitő vizsgálatra készülőknek K 1.80 

3. Sol ty Korné l . Latin nyelvtan gyakorlatokkal és két 
színes táblázatta] K 1.80 

4. Lenke i F e r e n c . Algebra _ 
ő. Ujj Gyula . Természettan. 

K 2.—. 
I. kötet: Mechanika. 

Akusztika K 2.80 
6. Ujj 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 fon-

tosabb művek tartalmi ismertetésével. I. rész: Kis
faludy Károly felléptéig K 2.— 

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

10. Solty Korné l . Latin mondattan T. Livius, Com. 
Nepos, J. Caesar és Phaedrus műveiből vett olvas
mányokkal kapcsolatban K 2.— 

H. Lenkei F e r e n c . Geometria I. rész: Planimetria és 
trigonometria K 2.— 

12. Lenke i F e r e n c . Geomelria II. rész: Stereometria 
és analitika 2.— 

13—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.G0 

10. T a u b e r N. 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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Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

SZERKESZTŐ 

H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, ÁPRILIS HÓ 28. 
Egyes szám 
ára 80 fillér. Előfizetési feltételek ••{ 

Egészévre_ _ 4 0 . — korona. 
Félévre _ _ 80 .— korona. 
Negyedévre _ 10.—korona. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

NÉMET TÁBOB ZSÁKMÁNYOLT ANGOL SÁTRAKKAL A SOMME-SZAKASZON. 

A N Y U G A T I N A G Y H A B C Z O K B Ó L . — Bufa felvétele. 
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EGY FALUSI KISASSZONY TÖRTÉNETE. 
REGÉNY. - IRTA SZEMERE GYÖRGY. (Folytatás.) 

Tehát nem puszta rokonszenv volt, a mit 
Cecil Ervin iránt érzett. A leány képes lett 
volna érte áldozatokra is. Csak nem minden 
áldozatra. Szeretett, de a maga módja szerint. 

E r v i n ? . . . Ő még nem szeretett. De azért 
korántsem volt oly közömbös az előkelő leány 
iránt, a milyennek mutatkozott. Szépsége, 
szellemessége, egész előkelő büszke és mégis 
bájos egyénisége izgatta a képzeletét. Egyedül
léte számonkérő perczeiben többet foglalko
zott vele, mint idáig bárkivel azon az egyen 
kívül, a kit emlékében eltemetett vagy eltemetni 
szándékozott, ö is felvetette a nagy kérdést, 
csak más stílban, mint a leány. Mi lenne, ha 
feleségévé tenné az earl leányát? Csak erre 
keresett feleletet. Arra nem, hogy szereti-e a 
leányt. Beismerte, hogy szép, szebb mint bár
mely nő, a kit valaha ismert, jó is, előkelő is, 
büszke lehetne rá, de hogy boldog is : arra nem 
tudott megfelelni. 

Mindazonáltal a leánnyal töltötte Ervin a 
miss gyöngélkedése elmultáig csaknem minden 
idejét. Jól érezte magát a társaságában. Erős
nek, biztos alapon. A lady mindig kedves volt 
hozzá, bizalmas, szinte pajtáskodó. A maga 
számára semmit sem igényelt, jóformán annyi 
czerimoniát sem, a mennyit egy előkelő nő 
hazájában saját unokatestvérétől is elszokott 
várni. Flörtről szó sem volt. Szerelemről még 
elméletben sem beszéltek egymással soha. Még 
a válságos éjjel emlékét sem bolygatták meg, 
a leány akkori spontán odaadásának a kéz
csókkal vége lett. Másnap reggel egy gyönge 
pirulás jelezte az arczán, hogy történt valami 
közöttük, harmadnap már az is elmaradt. 

Vájjon azért fegyelmezték-e magukat ez 
irányban, mert nem akarták egymást feszé
lyezni, vagy előkelő ízlésük tiltakozott az ellen, 
hogy egy magasztos pillanat emlékét apró
pénzre váltsák: azt konstatálni nem lehet. 
Csak annyi bizonyos, hogy a Cecil és Ervin 
közötti viszony nem fűződött szorosabbra a 
hajón, sőt hovatovább mindjobban lazult, 
mióta a leány üldözője a napirendről lekerült. 

Mindazonáltal egy-egy intenzívebb érzés-hul
lám mégis felvetődött néha a futtalok lelkében. 
Különösen a leányéban . . . 

A fedélzeten történt egy enyhe csillagos este, 
ebéd után. Cecil a korlát mellett ült, Ervin 
vele szemben állott s mindenféle jelentéktelen 
megjegyzést tett s kérdést vetett fel. A leány 
csak nézte és hallgatott. Arcza elárulta, hogy 
nem figyelt oda ; addig-addig bámult a lovagjára, 
míg fényesedni kezdett, -aztán megcsurrant a 
szeme. 

Ervin megdöbbent. 
— Mi baja, Cecil? 
— Semmi. 
— Mi jutott eszébe? Miért könnyezik? 
— így már értem a kérdést, — mondta a 

lady zsebkendőjével hirtelen felszárítva köny-
nyeit, — de jobb szeretném, lm nem kellene rá 
felelnem. 

Ervin leült a leány elé s testvériesen elhódí
totta a kezét. 

— Ne feleljen, ha nem akar, csak akkor 
válaszoljon, ha úgy érzi, könnyítene a lelkén, 
ha bánatát velem megosztaná. 

A leány lehajtotta fejét. 
— Ah, a bánatot ne ossza meg velem, 

mylord, — mondta mélabúsan — annyival 
tartozom magának . . . én csak örömeimben 
szeretném önt részesíteni. 

— Hiszen azokból is bőven j utta tott nekem, — 
állította az ifjú — biztosíthatom, hogy én, 
kedves Cecil, sokkal többel tartozom önnek, 
mint maga nekem. 

A leány tagadólag rázta a fejét. 
— Facon de parler, — mondta — velem 

szemben tegye magát túl az ilyes üres udvarias
ságokon. 

Szemrehányó volt a hangja, elvette kezét 
a férfitól. 

Az zavarba jött. 
— Nem akartam megbántani, Cecil, szí

vemből beszéltem, máskép én nem tudok. 
— Óh,ilyen mértéke van a maga szívének! —, 

zúdult fel a leány.''— Akkor az hamis mérték. 
A gőgje diktálja szavait, nem a szíve. Annak 
éreznie kellene, hogy örök időkre lekötelezett, 
midőn koczkára tette érettem életét. 

Erre már vállat vont Ervin. 
— Az ilyesmi soha eszembe se jutott. Az em

ber élete örökké koczkán forog. A mit magáért 
tettem, alighanem megtettem volna bárkiért. 

Erre még jobban elázosodott a lady kedve. 
— Lelkiismeretemet akarja megkönnyíteni ? — 

kérdezte.. — Vagy azt akarja tudtomra adni, 
hogy magának nem számítok az életben többet, 
mint bárki más? 

— Azt nem állíthatom, — válaszolt Ervin 
komolyan — mert nem mondanék igazat. 
Az volt az igaz, a mit az imént állítottam : 
én igen sokkal tartozom magának, maga az 
első és egyetlen nő a világon, a ki emberi érté
keim tudatára ébresztett, új perspektívát nyi
tott számomra, az anyagi élet szépségeire rá
vezetett. Idáig álmodtam, most ébren vagyok. 

— Erről meg én nem tudok, — állította ti 
leány — legyen világosabb : magyarázza meg 
nekem . . . 

Ervin félrenézett. 
— Nem tudom magyarázatát adni, csak ér

zem. És látom, hogy más ember lett belőlem, 
mióta ismerem. 

Nagyot nézett a leány. f 
— Más ember? Milyen volt előbb? 
— Gyáva, apathikus, kerültem a női. 
— Kerülte a nőt? . . . És most vár tőle 

valamit? 
— Várok. 
— Mit? 
— Valami csudát, a mi átlényegíti az egész 

valómat . . . sejtem, hogy ennek a csudának el 
kell következnie. 

— A szerelmet érti? — kérdezte a lady 
pirulva, mert soha eddig szerelemről nem be
szélt senkivel. 

— Lehet, hogy azt. 
— S kitől várja? Általánosságban beszél, 

vagy czéloz valakire? 
— Senkire sem czélozok, mert még ne ni 

ismerem azt a nőt, a ki engem végkép meg fog 
váltam. Vagy ha ismerem is — javította ki 
magát Ervin — nem tudom, melyik lesz azok 
közül, a kiket ismerek. 
, Ennyivel beérte Cecil. Elhallgatott. Arra 

gondolt, hol találhatná meg ennek a bolond 
naiv athlétának szívéhez a kulcsot, mielőtt 
más valaki rábukkanna . . . 

Egy más alkalommal Mary Vilire terelte 
Cecil a beszéd sorát. 

— Ismeri a híres Viliét, a nagy művésznőt, 
a kiért egész Britannia férfinépe rajong? 

— Volt szerencsém, — válaszol! Ervin el
fogulatlanul, — mielőtt megismerkedtem volna 
önnel, mindennap mellette ültem ebédnél. 

— Ah, kereste az ismeretségét? 
— Nem mondhatnám, ő tünteted, ki . . . 

egyszóval ő választott engem asztali szomszéd
jának. 

— É s ? . . . 
— Nem tudom mit akar tudni, Cecil? 
— Jól mulatott vele? 
— S z é p . . . Érdekes. 
— Ez nem felelet a kérdésemre. Volt magára 

valami hatással az a nő? 
Érdesen rezgett a leány' hangja, mint a 

féltékeny asszonyoké. 
— Volt, — ismerte be Ervin gépiesen, szinte 

öntudatlanul. 
— Ah, — jegyezte meg Cecil csípősen — 

akkor csudálkozom, hogy nem foglalkozik többé 
vele, esztelenség egy ilyen hálás vállalkozást 
abbahagynia. 
[ Ervin elpirult. Bántotta a leány frivol hangja . 

de nem tiltakozott ellene. Mert az elevenére 
tapintott. A vállalkozás csakugyan eszében 
volt : nem utasíthatta vissza a leány szavait. 
Csak ennyit mondott : 

— Miss Maryt azóta hanyagolom el; mióta 
magát ismerem. 

A ladynek felragyogott az arcza, de ariszto
kratikus érzése nem engedte megnyilvánulni az 
örömét. Durczásan vállat vont. 

— S én ezen örüljek? — kérdezte csípősen. — 
Azért mondta, hogy örüljek neki? 

— Nem. 
— Miért hát? 
— Mert tudtára akartam adni, hogy maga 

más az én szememben. 
— Bemélem, minden gentlemanében, — 

gőgösködött a leány, de már meleg tónusa 
volt a hangjának, humorosan megbocsátó, hálát 
és örömet eláruló. 

Egész jó kedvre derült. Csaknem elszelesedett. 
— Tudja-e, hogy tánczolni, dalolni én is 

tudok? — évődött a lovagjával. 
Az nevetett. 
— De nem mindenki előtt. 
— Maga előtt nem röstelleném . . . magának 

ellejteném, a mit Indiában tanultam, a bayadé-
rok tánczát. 

Felállott, meghimbálta csípőjét s kaczéran 
a férfi szemébe kacsintott. Igéző volt, oly 
eredetien, szűziesen pikáns, hogy Ervin rajta
felejtett szemét akkor sem vette le róla, midőn 
abbahagyta tánczmozdulatait. 

— Mit néz? — ingerelte a leány, észrevéve, 
hogy kaczérsága hatott. 

— Magát . . . Szeretném . . . 
A fiatalembernek önkénytelenül szaladt ki 

száján a kezdő szó, de leány nem érte be vele, 
ki akarta erőszakolni a folytatást is. 

— Mit szeretne? 
— Nem mondhatom meg, — hebegte Ervin 

tűzpirosán — nem merem megmondani. 
— Csak bátran, — buzdította a leány — 

nem haragszom meg semmiért. 
— Még sem mondom meg. 
— Akkor sem, ha kitalálom? 
Erre már elsápadt az ifjú. 
— Nem, — mondta keményen, szinte szi

gorúan. — Különbséget kell tennem maga közt 
és más leány között. Maga nem mindenki. 

Cecil észrevette magát. Ő nem mindenki s 
s tovább ment a kaczérságaval, mint bárki, 
megérdemelte a leczkét. Nem is haragudott 
érte, mert ha szigor volt is a lényege, de oly 
kedvesen hangzott, annyi megkülönböztetés, 
tisztelet rejtőzött szavai mögött! Kezet nyúj
tott a fiatalembernek. 

— Oh.comte Ervin,be drága jó ember maga, 
ön előtt meghunyászkodni is merő élvezet ; 
ha sújtani akar is, felemel a szava. 

— Én nem akartam sújtani, — állította 
Ervin zavarodottan, idegesen babrálva a miss 
karcsú ujjaival. 

Majd egyet gondolt, hirtelen ajkához emelte 
a leány engedelmes kezét s egy lenge csókot 
lehellt reá, aztán egy másodikat, egy forrót, a 
végén egész rátapasztotta reszkető ajkát, mo
hón, szomjasan. 

— Ezzel tartoztam magának, — állította — 
többszörösen vissza kellett adnom azt. az egy 
kézcsókot, a mivel adósa voltam. 

Most már zavarba jött Cecil is. Elkapta a 
kezét, forró volt a lovagja ajka, öntudatlanul 
erőszakos a csókja, szinte órzékies. Megillette 
a leány szemérmét. 

Azért most sem neheztelt Cecil a lovagjára, 
csak elfordult tőle s zsebkendőjével eltakarta 
égő szemét. 

Ervin úgy érezte, hogy bocsánatot kell a 
leánytól kérnie. A vállához hajolt. 

— Cecil! 
— Tessék. 
— Bocsásson meg. Megbocsát? 
— Meg. 
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— Akkor nézzen reám. 
— Azt nem tudok . . . még most nem. 
— Milady! 
— Tessék. 
— Elmenjek? 
— Maradjon, ha akar. 
A leány hirtelen elhatározással levette szemé

ről a zsebkendőt s visszafordult az ifjúhoz, 
bátran szembe nézve vele. 

— Ezt akarta? 
— Ezt. 
— Meg van elégedve velem? 
— Köszönöm, Cecil. 
A leány pillanatra visszaadta a kezét lovagjá

nak,aztán elszaladt tőle.kislányosan, boldogan. 
Ervin jóformán csak akkor tért magához 

meglepetéséből, midőn végkép eltűnt a leány 
karcsú alakja szeme elől s helyette egy más, 
kevésbbé karcsú férfitermet bukkant fel előtte, 
mint valami krampusz. 

— Gratulálhatok most már, méltóságos uram? 
Hát ez már mégis csak sok. 
— Maga honnan pottyant ide, Bálik? 
A pörge kis doktor hamisan csikkantott a 

szemével. 
— Engedelmével nem pottyantam én se

honnan sem, mert már régen itt voltam el
bújva a kajüt megett. 

— Leskelődött? 
— Bestellem, de leskelődtem . . . gratulálok, 

méltóságos úr. 
— Mihez? 
— Hát nem kérte meg a szép miss kezét? 
A fiatal gróf most már komolyan megharagu

dott az indiszkrét kis emberre. 
— Kedves Bálik, — korholta túlbuzgó tit

kárját — ne ártsa magát olyan dolgokba, a 
mikhez nem ért s különösen ne spionkodjék 
rám : ezt határozottan kikérem magamnak. 

— Pardon, — okvetetlenkedett a fránya 
doktor — én nem spionkodok, de vigyázok 
magára ; az után az éjjeli kaland után nem 
tagadhatja, hogy erre bőven rászorult. 

Ervin nem akarta a húrt tovább feszíteni. 
Sajnálta volna egy közönséges feleselés szemét
dombjára hullatni azokat az illatos színdús 

DS SZÁSZY BÉLA AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTEKIUM 
MOST KINEVEZETT HELYETTES ÁLLAMTITKAI!A. 

A zongorateremben akadt reá. Egymagában 
volt, zongorázott s egész halkan valami skót 
balladát dudorászott. 

Ervin félbeszakította. A leányhoz sietett s 
megragadta zongorázó kezét. 

— Bocsásson meg, Cecil! 
A leány irult-pirult s ösztönszerűen elvonta 

kezét. 
— Hiszen már megbocsátottam, — mondta 

mosolyogva — mit tegyek még magáért? 
— Engedje meg, — kérte a fiatalember lán

goló arczán végigsimítva a kezét — engedje 
meg, hogy maga mellett maradhassak . . . Nem 
tudom, mi történt velem, — gyónta meg Őszinték 
szíve válságát — de úgy érzem, nem tudnén 
most ellenni maga nélkül, igen boldogtalannak 
érezném magamat, ha nem látnám. 

Cecil lesütötte szemét. 
— Hiszen maradhat . . . Akarja, hogy zongo

rázzak magának? 
— Igen és énekeljen is. 
— Szereti a balladát, vagy valami román-

ezot énekeljek? 
— Bármit, csak újat, előttem ismeretlent, a 

miről sejti, hogy szívemben visszhangra kél. 
A leány rádobta karcsú ujjait az elefántcsont 

billentyűkre s énekelni kezdett • 

érzés virágokat, a melyeket védencze lelkének 
gazdag kertjéből szedett. 

— Jól van, Bálik, — rázta le magáról lelki
ismeretes ellenőrét — hagyjon most magamra, 
egyéb gondjaim vannak. 

Nem gondok voltak azok, hanem vágyak. 
Nem tagadhatta, egész szívével, forró fiatal 
vérével epedt az után a leány után, a kit sze
mérmében megilletett s a ki ezért oly magát 
megtagadó nagylelkűséggel megbocsátott neki. 
Újra élvezni szerette volna lágy keze érintését, 
fenséges zavarát, fátyolozott hangja lágy zené
jót. Egy ideig le s fel járkált a fedélzeten, aztán, 
hogy nem tudta leküzdeni érzéki feszültségét, 
lerohant a hajó mélyébe, hogy megkeresse a 
ladyt. 

Mary a hegytetőn 
Áll mozdulatlanul 
S a nappal szembenéz 

Nem érzi a napot 
Kisírta a szemét 
William otthagyta őt. 

William a hűtelen 
• _.-, Kiszedte a szívét 

Elvette mindenét stb. 
A primitív néprománcz a lady ajkáról egy 

tragédia elemi erejével markolt bele az ifjú 
szívébe... Mary a hegytetőn . . . William a 
hűtelen . . . A leány románcza úgy zsongott a 
fülében, mint valami szemrehányás, a mi 
egyedül az ő lelkére nehezedik. 

— Tetszett? — kérdezte Cecil, midőn játékát 
befejezte volt. 

— Nagyon szomorú volt, —mondta Ervin. — 
Azoknak, a kik együvé tartoznak, sohasem 
lenne szabad egymást elhagyniok . . . Mit gon
dol? (Folytatása Uöv< tk.zik.) 
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ÚJ ÉLET RÉGI TŰZ. 
Az a felfogás, hogy a háború a férfiak dolga, 

ilyen merev és kizárólagos értelemben akkor se 
állta míg a helyét,' mikor a háború valóban 
alig volt más, mint bizonyos szervezett férfi-
tömígek egymásai való véres viadala. A mikor 
se ezek apirharczot vívó tömegek nem voltak 
akkorák, se a híború organizálása olyan ter
mészetű, hogy a nemzetek gazdasági életére 
mílyább vagy éppen válságos befolyást gya
korolhattak volna. Annyi köteléket a béke meg
szakadása, mint most, természetesen se a 
n 'íme'tközi, se a társadalmi viszonylatokban 
szét n?m téphitett, egyszerűen, mart se a köte
lék 'k hálózata oly sűrű, se a háborúba követett 
érdekeltség olv rengeteg, mint mostan, nem 
volt. A nemzetközi érintkezés mai termászetó-
bm a közlekedési eszközök eredménye ós a mo
dem állami" berendezés tette az általános véd-
kö'elezettséggel katonává, tehát a háború köz
vetetten, véres érdekeltjévé az ország minden 
épkézláb polgárát. 

De a méretek e szinte határtalan kiszélesil
lése előtt se volt teljes igazság az, hogy a há
ború c;ak a férfiik dolga. A háború mindig 
dúlással, pusztítással, az ú'jába eső települések 
és kultúrák veszedelmével járt ós a kárnak nin
csen nem?. Férfiak és nők egyaránt szenvedtek 
általa. É; a katona, abban az időben is;a mikor 
nem minden f egy várbíró férfinak volt köteles 
állapota, a mikor hivatás volt vagy szilaj 
passzió, a mikor zsoldosnak, bandéristának 
vagy csatlósnak hívták, akkor is — ember volt, 
emberi vonatkozásokkal kapcsolva az élethez. 
A zsoldosnak is volt édesanyja, volt hitvese, 
mátkája vagy szerelmese és az asszonyok akkor 
is sírtak, a mikor a férfiak véreztek. A háború 
tehát veszedelem, szenvedés és zaklatottság 
volt mindig mindkét nem számára, hiszen nem
csak elesettjei és nyomorékjai, hanem özvegyei, 
árvái és pártában maradt menyasszonyai is 
teremtek. 

De akkora terhét és következéseit a háború
nak, mint mostan, természetesen a nő soha se 
szenvedte. Mint a hogyan soha se viselte a 
férfi sem. Ennek első és legelemibb magyará
zata a mérkőzés méreteinek példátlansága. E Í 
a háború a legnagyobb, amelyet az emberiség 
megért és pedig nemcsak a felülete, hanem a 
mélysége szerint is. Az az angol gondolat, a 
mely gazdasági térre is átvitte a birkózást, 
megteremtvén az elszigetelést és a blokádot, 
tulajdonképpen megszüntette azt a határvona
lat, a mely a harcolók és a békés polgári élet 
sorsát a háborúban egymástól elválasztotta. 
A gazdasági háború abban a lelketlen formában, 

MAGYAR MŰVÉSZEK OTTHONÁBAN. 
Pállva Czelesztin műtermében. 

Mint ember, mint művész, egyaránt a leg
eredetibb egyéniségek egyike : Pállya Czelesztin. 
Elzárkózottan a nagyváros zajától, emberektől, 
társaságtól, csöndes visszavonult ságban él a 
Budapesttel határos kisembereklakta egyszerű 
periférián, Újpesten. Lakatlan utczában, sze
rény polgári ház lakószobái fölé épített magá
nyos műterem, melynek négy fala között az 
alkotás tudásának ereje tombol. Egy különös, 
többféle hivatottsággal megáldott, becsületesen 
küzdő művész műterme, a tudás mesterségén 
töprengő ember műhelye e z . . . Itt nincsen 
puhaság, kényelem, nincsenek szőnyegek, hiány
zik nŰDdaz, a mi oly sok nagy művész művé
szetének hajlékát karakterizálja. Ebben a mű
teremben mindenekfölött komoly emberi és 
művészi munka uralkodik. A fényűzést, a pazar 
gazdagságot maga Pállya mester száműzte el 
innen s műtermének puritán egyszerűsége való
sággal legendaszerű. Erre a legendaszerűségiv 
egyébként is rászolgált még egészen fiatal 
piktor korában, a mikor a «Benczurian» be
rendezett műtermében királyi látogatásra várt. 
Ugyanis I. Ferencz József királynak a Benezur-
iskolán történt látogatása előtt, az uralkodó-
várás előkészületeinek lázas munkája közben, 
a mesteriskola vezetője felkérte az ifjú mű
vészeket, hoznák rendbe műtermeiket, mert 
t-setleg a király betekint hozzájuk is. Nosza 
volt erre serény készülődés. Kölcsönkért pál-

a hogyan Anglia a maga lebirhatatlannak gon
dolt tengeri hatalma tudatában megszervezte, 
nem volt más és nem volt kevesebb, mint a 
harczkópfcelen lakosság : a nők, az öregek és a 
gyermekek inség által való halálra ítélése. 

Már magában a helyzet ilyen megfogalmazása 
egészen rendkívüli mértékben vonta be a nőt 
a háború viszontagságaiba és szenvedéseibe. 
Olyan küzdelmekelé állította,a milyeneket neme 
a régi háborúk legsötétebb fejezeteiben se ismert. 
Az ostromolt (várak életét tette egész nagy biro
dalmak sorsává. Hogy ez a sors, a blokád ellen
hatása : a búvárhajó-harcz révén ráborult 
azokra is, a kik kieszelték, a súlyából nem 
vett el, csak uralma területét tette még széle
sebbé. Az angol, a franczia és az olasz polgár
sággal is alaposan megkóstoltatta azt, a mivel 
minket akartak halálra koplaltatni. 

összes kihatásait a háborúnak a legnagyobb 
emberi megpróbáltatás dicsőséges és szánalomra -
méltó kortársává lett nő részére, kötetek fogják 
ismertetni és méltányolni. A mit a gyámolító 
társa nélkül maradt nő a megélhetésért való 
irtózatos küzdelemben, aggodalmaktól gyötört 
szívvel, gondoktól marczangolva, fáradozni, 
kiállani, szenvedni ós lemondani volt kénytelen, 
az éppen olyan dús anyaga a történelemnek, 
mint harezosaink legendás hőstettei. 

Mi itt most csak egy kérdést veszünk ki a 
kérdések tömegéből, a melyek mind fontosak, 
jelentősek és alkalmasak arra, hogy a gondol
kozást foglalkoztassák. Hogyan várható a nő 
sorsának alakulása a háború után? Mi várrá, 
majd ha a véres színjáték utolsó fölvonására 
is rágördült a függöny és a normális élet föl
tételei és szabályai megint érvénybe lépnek? 
Van-e ok és kilátás abban bizakodni, hogy a 
visszatérő rend kiállott szenvedéseikért vala
melyes kárpótlást hoz számukra? Vagy pedig 
arra kell megedzenünk a lelküket, hogy az 
ágyuk füstjének eloszlása után is borús ég 
alatt és egy megnyomorított, elszerencsétlene-
dett világ kemény levegőjében kell tovább foly
tatni nehéz harezukat ? 

A volt németbirodalmi kanczellár, Michaelis 
doktor egy néhány nap előtt tartott beszédjé
ben ugyancsak sötét színekkel festette ki az 
elkövetkezendő béke első — esetleg évek meg
lehetős hosszú sorára terjedő — idejének életét, 
társadalmi és gazdasági viszonyait. Se a be
avatottság, se az illetékességét kétségbevonni 
nem lehet. Ellentmondás nélkül alá kell írni 
azt, hogyha pokol is a háború, néma menny
ország lesz az, a mi utánna nyomban következik. 
Egy elerőtlenedett, megviselt és súlyos sebek
ből vérező világ indul el majd visszanyert föl-
adati útján és rengeteget kell építenie, a míg 

mák, szőnyegek vándoroltak be az iskola mű
termeibe, csak a fiatal Pállya Czelesztin nem 
készülődött a király fogadására. Visszautasí
totta a pálmákat és szőnyegeket, mondván, 
az ő műtermének egyszerűségét nem rontja 
meg holmi czifraságokkal. Még a megszokott 
csöndes munkálkodását sem zavarta meg a 
nagy izgalom s hogy betoppant hozzá kíséreté
vel együtt a néhai király, im csodálatos : a 
sivár, egyszerű műteremben tartózkodott leg
hosszabb ideig, mialatt a képeken kívül kíván
csian megnézegetett ott mindent. 

Mert tudni kell, hogy Pállya Czelesztin mai
akkor ezermesterkedett. Műhelyének leírását 
tulajdonképen ezzel kellett volna kezdenünk, 
mert birodalma nemcsak a képzőművészetnek 
nyújt hajlékot. Az egyik szegletben a piktor 
műterme húzódik meg, a másikban a szob
rászé . . . A többi szeglet valósággal egy pol
gári iparos-műhely, hosszú, keskeny eszterga
padokkal, léczekkel, gyalu alá készített deszka
lapokkal ; amott a kaptafakészítő sarok, to
vább a czipőműhely, azután a szerszámkamra . . . 
Az ember önkénytelenül elcsodálkozik s egy 
pillanatra sem gondol arra, hogy ilyen illusztris 
művész műtermében időzik . . . Csak azután 
jut eszünkbe, nekünk, kik jól ismerjük őt, 
hogy hiszen a mester maga készíti a czipőit, a 
czipőcsináláshoz szükséges kaptafákat, sokszor 
a ruháit is, sőt nemcsak eféle szükségleteinek 
előállítására lelte meg önmagát, hanem a 
művészetéhez szükséges anyagok jórészét is 
sajátkezüleg gyártja. így : kereteket, pikturái-
nak deszkalapjait, de a mi legoriginálisabb 

csak odáig eljut, a hol a pusztulás órája megállí
totta. Már pedig, tudjuk : a boldogság statiszti
kája szinte tükörképe a gazdasági helyzet 
statisztikájának. A szegénység, a küzdés, a 
viszonyok nehézsége és bizonytalansága a társ
talanságnak csinál propagandát. 

Tízmilliónál többre teszik a férfiak a férfiak 
számát, akik a (háború gyilkos kaszája alatt 
elterültek. Milliókra megy azoké, akik életben 
maradtak ugyan, de a megélhetésért való sike
res vagy biztató küzdelem számára harczkép-
telenekké váltak. A nyomorékok és az össze
roppantak. A jelenség súlyos és komor voltát 
léhaság és czinizmus lenne tagadni. A nőt a 
szocziális felfogás hagyományos jelleme az 
eltartásra hivatottak kategóriájába sorozta. Ha 
ez a felfogás teljes érvényű lenne ma is : semmi
féle nyugtalanság és aggodalom nem lenne túl
zottnak mondható, a mely felhős szemmel 
tekint a jövőbe. 

De a háború .sok minden között arra is rá-
kényszerített, hogy revízió alá vegyük a ha
gyományképpen kapott megállapításokat. Meg 
kellett látnunk, hogy nemcsak a férfi energiája 
ment át az edződósnek egy hallatlanul kemény 
iskoláján, hanem a nőé is. meg kellett lát
nunk, hogy ezt a példátlan próbát ez az energia 
is diadalmasan megállotta. A nő munkaereje, tel
jesítőképessége, kereső és eltartóképessége gyö
nyörű diadalt aratott olyan viszonyok között, 
a melyek az energiának — a nemre való minden 
tekintet nélkül — legnagyobb megfeszítettségét 
és felfokozottságát követelték.' • 

Már pedig ezt az optimizmus teljes kikap
csolásával is minden jogunk és okunk van 
föltenni, hogy a háború megszűnése bizonyos és 
nem is jelentéktelen enyhülést fog jelenteni. 
A halottak nem, de az élők visszatérnek: 
családapák, férjek, vőlegények és leventék, a 
kiknek a háborús élet ridegsége egy melegebb, 
szebb, tartalmasabb jövő vágyával töltötte meg 
a lelküket. És a mi itthon várja őket: iskolázott
ság az élet igazi, komoly, nagy föladatai meg
ismerésében, az igények okos megszabása, bizo
nyos megedződöttség egyrészről; másrészről 
pedig egy rengeteg pótolni és elvégezni valóval 
sürgetőn megterhelt világ temérdek munka- és 
kereső-alkalma. Ez az új élet dolgos és követelő, 
kemény ós komolyságot parancsoló lesz; de 
távolról se reménytelen vagy leszerelő azok szá
mára, a kik neki tartalmat tudnak adni és célt 
és föladatot vállalnak, a miért küzdeni, dolgozni, 
törekedni érdemes. És ennek az ambicziónak a 
kazánját az új világban is ugyanaz a melegség 
fogja fűteni, mint a régiben. A boldogságé. 

Szigma. 

nála — hegedűket is alkot. Erre kétségtelenül a 
muzsikáért lángoló, őszinte lelkesedése indí
totta Pállya Czelesztiht, kiben a hangszérművek 
alkotásánál nem az igazi zsenialitás nyilvánul 
meg, hanem a hangszerkészítés művészete. 
Valósággal mesteri munkát produkál, saját
készítette hegedűinek hangja egyenesen meg
lepő s bátran versenyre kél a legkitűnőbbekkel. 
Persze értékesítésükre nem gondol, tisztára 
érdeklődésből, szeretetből alkotja meg hegedűi*, 
melyekhez víg nótákat is maga csinál. A régi 
hegedűmesterek iskoláiból származott csinos 
hegedűgyüjteményét pompásan egészítik ki 
saját mesteri művei. A hegedűkészítés művé
szetében való elmélyedésében még hegedülni 
is megtanult s jóval túl volt már a harminezon, 
mikor barátját,Kálmán Adolf tanárt, a Nemzeti 
Zenede elsőrangú pedagógusát beavatta tervébe 
s titokban órákat vett. 

Mindezeken kívül nem ismeretlen, hogy mái-
gyermekkorában foglalkozott a repülés tech
nikai lehetőségével. Huszonöt évvel ezelőtt. 
barátai körében kifejtette, miként uralhatja a 
levegőt kifeszített síkokkal &i ember. Akkor 
kinevették, de az ő hite nem tört meg és nem 
is csalódott, mert hiszen a század legnagyobb 
csodája bekövetkezett . . . A háború előtt két
féle szisztémájú repülőgépet is tervezett ; mind 
a két tervezés modellje íme itt hever műtermé
ben, azok felépítéséhez azonban nem volt 
pénze . . . 

De ne higyjük, hogy művészi energiája meg
fogyatkozott a sokfajta alkotás töprengéseinek 
közben. . . A nagy művész nem lett hűtelen 
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művészetéhez s ha állványa előtt dolgozik 
ecsettel kezében, már nem az iparos, már nem 
a töprengő tervelő, hanem a művészetében el
mélyedő igazi művész. Százféle színben pom
pázó vásárképeiben im előttünk művészi tudá
sának mesteri biztossága. Különös szeretettel 
festeget mostanában hervadó virágokat, el
fonnyadt szőllőf űrt őket, mélabús őszi tájakat s 
a mint nézzük e műveket,önkénytelenül Boden-
bach finom írásai felé száll minden gondolatunk. 
Pállya Czelesztin is, miként a flamandok nagy 
írója, meglátja az elmúlás végső lehelletében a 
poézist, a haldoklás fönséges szépségét.. . 
Annyi igazsággal, armyi őszinteséggel, a meg
figyelés bámulatos hűségével örökíti meg mind
azt, a mit egy túlfinomult lélek érez az elmúlás 
szemlélésében. Az őszinteség, a megfigyelés 
hűsége felcsillan a többi képeiben is. Tőle még 
aligha láttak aktkompozicziókat. Euttal az 
aktfestés művészetének is hódol, még pedig 
oly meglepő művészettel, mintha ezideig nem 
is alkotott volna történelmi képeket, csend
életeket, tarka vásárokat, állatfigurákat.Miniatűr 
portréjei meg egyenesen jellemzik erős művészi 
vénáját. Ezek a portrék nem egyszerű arcz-
képek, figuráiban benne él a léleklátás, a biztos 
ós gyors tekintet, az emberismeret. Magyaros 
szobrainak eredetiségében mély kifejezés, erős 
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MINT HEGEDÜKy.SZITO. MINT SZOBRÁSZ. 

MINT MECHANIKUS. 

PÁLLYA CZELESZTIN MŰTERMÉBEN 

plasztikai érzék rejlik. Ezek a szobormüvek a 
kiállításokon nagy sikert arattak s időnként 
most is fel-felcseréli az ecsetet a mintázó fával. 
Miként a pikturain, ezeken a művein is meg
érzik, hogy a régi Pállya Czelesztinre nem 
hozott sségyent az ú j . . . A mester még csak 
most éli igazában művészeteinek delelőjét. 
.Mostani alkotásai csak úgy, mint a régebbiek : 
maradandó nyomokat hagynak a magyar képző
művészetben . . . 

SZEMEK 
Szemek, ti tengermélyek s örvénylők, mint a hullám, 
Ti mennyet, poklot rejtők, szivet kétségbeejtők, 
Ti másnak üdvöt nyújtók ós engem porba sujtók, 
Gyilkos villámotoknsk szikrája mikor hull rám? 

Még úr az agy fölöttem és higgadt, tiszta észszel, 
Bár már hajótörötten, még harezolok a vészszel, 
De ész parancsa ellen a szív már néha lázad 
És érzem, nemsokára rám gyújtjátok a házat. 

Hajóm még meddig áll meg ringó hullámok ormán 
És gyengülő kezemből mikor hull ki a kormány? 
Még meddig állhat ellen a támaszt vesztett lélek, 
Vagy mikor omlik össze, szemek, ti tengermélyek? 

Zoltán Vilmo*. 
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A KÁPLÁN ÉS AZ ÉDES ANYJA. 
Elbeszélés. - Irta Jakab Ödön. 

Gyéresi Sándor abban a kis városban volt 
káplán, a hol az özvegy édes anyja lakott. 
Azért ment oda káplánnak, hogy az öreg 
asszony mellett lehessen addig is, míg vala
hol egy alkalmas eklézsia akad, a hova magá
hoz viheti. Mert az a gyönge teremtés az egyetlen 
fiára ugyancsak rászorult: nemcsak elhagyott 
volt, hanem nagy beteg is. Hosszú idő óta nem 
bírt felkelne az ágyból, az ereje annyira el
fogyott. Szedte ugyan folyvást a sok orvossá
got, de azok csak a patikáriusnak váltak hasz
nára. Végre pedig értésükre adták a tudós 
doktorok, hogy a bajon egyedül csak a gyógy-
teleki fürdő vize tudna segíteni, ha a beteg 
minél előbb oda költözködnék állandó lakásra 
s egy pár évig télen-nyáron megszakítás nélkül 
használhatná a szükséges kúrát. Holott ilyen 
gyógyulásra nem sok kilátása volt a jó asszony
nak) mert a férje halála után szűkös idők vál
tották fel a régi jobb időket s a fiának sem 
futotta még a jövedelme, hogy távol idegenben 
új otthont rendezhessen be az édes anyjának. 

Úgy történt azonban, hogy a gyógyteleki 
tiszteletes úr váratlanul elhalálozott épen ebben 
az időben s pályázatot hirdettek helyére. 

,Mikor ezt a hirdetést Gyéresi Sándor el
olvasta, egész magánkívül rohant be a beteg 
szobájába: 

— Ne búsuljon, édes anyám, — ujjongott 
nagy örömmel — most már meg fog gyógyulni 
biztosan! 

— Hogy-hogy, fiam? 
— Képzelje, megürült a parochia Gyógy

teleken s ki is hirdették már a pályázatot! Én 
is pályázni fogok erre az állásra s nyugodt 
lehet, hogy nemsokára oda költözködünk! 

Az öreg asszony szinte kiugrott az ágyból, 
mikor ezt hallotta. Sírt is, kaczagott is a nagy 
boldogságtól, összekulcsolta a kezeit s úgy 
hálálkodott fel az Egek Urához: 

— Édes, jó Istenem! Édes mennyei jó 
a t y á m ! . . . Hogy dicsértessék a szent neved 
érette! 

Aztán oda ölelte a fiát magához s addig 
csókolta, a míg elfáradott belé. 

— De hátha nem választanak meg! — szólt 
azután, ismét elkedvetlenedve. 

— Attól ne tartson, édes anyám! Csak egy
szer ott a szószékre kerüljek! A többi menni fog! 

És ettől kezdve a háznál egyszerre minden 
megváltozott. Sóhajtozásnak, panasznak vége 
lett. A beteget mintha teljesen kicserélték volna. 
Zsendülni kezdett a jó kedve s szemlátomást 
életmagra kapott. Az orczái nem voltak mái-
annyira beesve s a szine is mintha pirosodott 
volna. Mert hát, hiába, a betegnek mégis csak 
legjobb tápláló dajkája a remény! 

Az igaz, hogy Gyéresi Sándor sem csinált 
tréfát a dologból! Azonnal beadta a folyamo
dását s egész tehetségével nekifeküdt a készülő
désnek. Sokat olvasott, sokat gondolkozott s 
éjjel-nappal szorgalmasan készítgette a prédi-
káczióját. 

Hanem aztán az is igaz, hogy mikor egy szép 
vasárnapon elérkezett a «próba» ideje: olyan 
beszédet tartott a gyógyteleki kálvinista tem
plom áhítatos gyülekezetének, a milyent ott 
még sohasem hallottak. Nemcsak az asszony-

. nép sírdogált csendesen a beszédje alatt, hanem 
törülgették a szemüket még a férfiak is. 

Temploniozás után megvárta a czinteremben 
az egész közönség s mikor az Isten házából 
kilépett, eléje állott egy őszhajú presbiter és 
ezeket mondotta: 

— Hálásan köszönjük a tiszteletes úrnak, 
hogy hozzánk fáradt s a mennyei igazság 
mannájával ilyen bőségesen megvendégelt min
ket. Itt már az előbbi három vasárnapon három 
derék, fiatal pap járt próbán, de a tiszteletes úr 
szép szavai után úgy tetszik most nekünk, 
mintha a három közül itt egyik se járt volna. 
Mert ők is ékesen és bölcsen hirdették az igét, 
de a tiszteletes úr elébbi beszéde mégis felért 
mind a hároméval. Azért azt kívánjuk, hogy 
szeresse az Isten őfelsége a tiszteletes urat 
boldogsággal és hosszú öregséggel, hogy még az 
unokáink unokáit is megkeresztelhesse! 

És" erre olyan éljenzésben, olyan zajos örven-
dezésben tört ki a közönség, hogy talán még 
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vecsernyéig sem csendült volna el, ha a kurá
tor néhány presbiterrel közbe nem fogja az 
ünnepelt vendéget s be nem viszi magához 
ebédre. 

Ott benn aztán, mialatt a másik szobában 
az asztalt terítették, bizalmasan így szólt a 
kurátor : 

— Hát itt nincsen miért sok szót vesztegetni 
tiszteletes uram, mert mi megválasztjuk pap
nak egyhangúlag, ha a jó Istennek is az az 
akaratja. Hanem egy kikötésünk is van, a mit 
a másik három próbatevőnek is megmondottunk 
s a mit mindnyájan sajnálnánk, ha akadálya 
találna lenni a dolognak. 

— Nos? . . . 
— Mi ugyanis a néhai kedves papunk teme

tése után úgy állapodtunk meg, mind közönsé
gesen, hogy helyébe csak olyan fiatal embert 
fogunk papnak választani, a ki a néhainak 
egyszersmind az özvegyét is feleségül veszi. 
Mert az asszony a férje után jóformán semmivel 
maradott, mivelhogy igen fiatalon érte őket a 
szerencsétlenség. Épen azért nem hagyhatjuk 
szegényt az utczára, az eklézsiának pedig nincs 
módjában rajta másként segíteni. Tessék hát 
a környülállást okosan fontolóra venni s lehető
leg úgy határozni, hogy papunk lehessen. 

Egyébiránt azt is hozzátette mindjárt: 
— A mi az asszonyt illeti, arról az eklézsia 

jót áll. Mert szapora kezű, gondos, jó gazd
asszony s a mellett jó lelkű és igen érdemben 
tud bánni a néppel. 

Az egyik presbiter közbeszólt: 
— Alighanem látta a tiszteletes úr is, mert 

az illető ott volt a templomban. 
— Bizony nem vettem észre. 
— Pedig ott ült az első sorban, a kátédra 

mellett. 
Erre a többi presbiter is munkához fogott. 

Ütötték a vasat, a míg meleg. Mindeniknek 
volt valami mondanivalója. Csinálták a hangu
latot, melyiktől a hogy telt : 

— Annyi bizonyos, hogy szemrevaló, szép, 
piaczos asszony! 

— Annak nem kell vastagon öltözni, úgy is 
megvan a formája. 

— Aztán meg a világtól sincs elmaradva! 
— Attól épen nem! Hisze' még szabóságot 

is tanult a városban! 
— S tisztességes, jó családból való! 
— Belső ember volt az apja: itt volt kántor 

nálunk. Annak is gyönyörű hangja volt, a mig élt! 
S nem tudott vége-hossza lenni a sok dicsé

retnek! Még az ebéd alatt is jobbadán mind 
csak erről folyt a beszélgetés. 

Gyéresi Sándort eleinte szörnyen meglepte, 
a mit a kurátortói hallott. Ilyen szokatlan fel
tételre egyáltalában nem számított. A házas
sági ajánlattól ugyan nem idegenkedett, kivált 
ha az asszonyt megfelelőnek fogja maga is 
találni. Az ő szíve még úgy sem volt lekötve 
senkinek s gondolta magában: hátha az Isten
től van ez így rendelve. Feleségről különben is 
kell gondoskodnia, már csak az édes anyjáért 
i s : könnyebben meggyógyul, a kit nem idegen 
ápol. 

Ebéd után tehát elnézett a papnéhoz egy 
kissé, míg a kurátor megitat és befog. A nap 
ugyan ekkor már nyugaton egyik magas hegy
nek a tetején üldögélt fáradtan, de annyi idő 
vonatindulásig volt még, hogy legalább egy 
rövid látogatást tegyen. 

A mint benyitott a kapun, az özvegyet épen 
az udvaron találta, hol a majorságokkal vesző
dött hangosan. A ketreczekbe terelte be őket 
éjszakára. 

— Csókolom a kezét! Én Gyéresi Sándor 
vagyok. 

— örvendek. 
— Tiszteletemet óhajtottam tenni. 
— Köszönöm! Tessék csak egy pillanatig 

várni! Bögtön készen vagyok. 
S mialatt bereteszelte a ketreczek ajtóit, 

folyvást panaszkodott hátra a vendégnek: 
— Annyi baj van, kérem, ezekkel a ribancz 

majorságokkal, hogy az embert felveti a méreg! 
Alig bírom esténként összeszedni őket! Pedig 
ha valamelyik véletlen künn marad: reggelre 
már üthetem a nyomát! Mert a szomszéd istálló
ból a görények mind ide tanultak a majorsá
gomra. Hogy a rossz seb enné meg, a mennyi 
görény van! 
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Aztán, hogy végzett a tyúkokkal, bevezette 
a vendéget a házba. Ott azonban egyelőre alig 
volt hova leülniök, mert minden székre volt téve 
valami: egyikre egy kenyérkosár, másikra egy 
ócska szalmakalap, a harmadikra pedig egy jó 
csomó zöld kapor s így tovább. 

Az özvegy lóhalálában kapkodott le holmit 
a székekről s kipirult arczczal mentegetődzött: 

— Jaj, kérem, ne tessék megszólni ezért a 
fejetlen lábságért! De az ember úgy el van 
foglalva így nyáron a külső munkával, hogy 
nincs is ideje egyébbel bajlódni. Pedig ki nem 
állhatom a rendetlenséget! 

— Oh, ez még korántsem rendetlenség! — 
szólt az udvarias vendég. 

De az asszony nem hagyta annyiban, hanem 
összehordott mindent a maga igazolására. Hogy 
ennyi a dolog, hogy annyi a dolog! Az ember 
igazán azt se tudja, hogy melyikhez fogjon! 

— Tessék elhinni, hogy csak maga a vete
ményes kert is elég volna váltig egy asszony
nak! Nem győz az ember eleget nyügölődni 
vele! Az a sok kapálás, gyomlálás, daraszolás! 
Aztán egyszer a paradicsomot kell felkötözni, 
máskor a maghagymát! De meg a káposztát is 
hiába ültettem, ha le nem hernyózom! Hát a 
krumpli, hát a paszuly s más egyéb hol van 
m é g ! . . . 

Elemében volt erősen! Úgy forgott a nyelve, 
mint a malomkerék. Nem lehetett tőle másnak 
szóhoz jutni. A mit végre egyébiránt maga is 
megsokalt s jónak látta a zsilipen a záportartót 
alább ereszteni: 

— Különben ne beszéljünk erről! Úgyis csak 
untatom vele a tiszteletes urat. 

— Sat ellenkezőleg! — felelt a vendég, ha 
nem is^épen úgy érezte. — Hiszen, tetszik látni, 
ón is a falusi életre szántam rá magamat. 

— Azt jól is tette! Mert itt sok bajjal, vesző-
déssel él ugyan az ember, de le"galább nincs 
ketreczbe zárva, mint a városiak. Higyje el, 
én betege vagyok, ha olykor a városba kell 
mennem. Az a lárma, az az örökös lótás-futás! 
Mindig főfájással jövök haza onnat! 

— Hja, hát a város egész más! Ott az em
bert egyéb kárpótolja. Van színház, konczeit, 
könyvtár s száz másféle dolog. 

Az asszony kicsinylőleg legyintett: 
— Vigye el az ördög a sok hókusz-pókuszát! 

Miattam lehetnek! 
A vendég elmosolyodott: 
— Már pedig ezeket én nehezen nélkülö

zöm! S épen azért aggódom is néha, hogy mi 
lesz majd falun? 

— Oh, hamar belé fogja találni magát! 
Szegény boldogult uramnak is lakkczipője volt, 
mikor ide került, de egy esztendő múlva már 
csizmát húzott. 

— Hiszen az hagyján, de a gazdálkodás?... 
— Persze, mert a tiszteletes úr inkább a 

könyveket szereti. 
— Még pedig nagyon! Bolondja vagyok az 

olvasásnak! 
— Hát az úgy van, ha valaki megszokott 

valamit. 
— Bizonyára a tiszteletes asszony is sokat 

olvas, mikor ideje van. 
— Nekem nincs időm affélére! S tudja Isten... 

én nem is kívánom. 
A fiatal tiszteletes nem szólt erre semmit. 

Látta, őket egymástól egy világ választja el! 
Más ízlés, más felfogás! Az ő forró álmai nem 
ilyen asszonyt rajzolgattak neki majd az 
otthonába! 0 azoknak az egyszerű, de művelt 
papnéknak a mintájára álmodta mindig a maga 
jövendőbelijét, a kikkel másfelé annyiszor talál
kozott, legátus korában! Azokra a poétikus, 
kedves papnékra gondolt, a kik szerteszét 
annyi csendes parochiát tesznek boldoggá és 
széppé s a kik méltó tárgyak bármely költő 
énekére! 

Az özvegy is észrevette, hogy nem jó csapá
son jár s iparkodott, a mennyire lehet, enyhítni 
szavain : 

— Na, de azért nehogy azt higyje, hogy én 
nem szeretem a szép prédikácziókat! Ma is 
igazán gyönyörködtem a templomban! Elhall
gattam volna estig! 

Hanem ez a hízelgő nyilatkozat már nem 
sokat nyomott a mérlegen! Beszélgettek ugyan 
még tovább is, de beszédjükből hiányzott az 
egymást megértő közvetlenség édessége. 
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Szerencsére nemsokára beszólt a kurátor: 
— Mennénk, tiszteletes uram, mert elszalad 

a vonat! 
S tréfásan, sunyított a papné fejé: 
— Tudom, hogy megharagszik a tiszteletes 

asszony, de mégis el kell vigyem a tiszteletes 
urat. 

A papné kedélyesen hátbaütötte kurátor ura
mat s kaczagva fordult a búcsúzó vendéghez: 

— Most már csak azért se kerüljön el, ha 
ismét erre jár! Hadd lássák, hogy nem adunk 
sokat az emberek szavára! 

És olyan melegen fogott vele kezet, hogy 
többet ért az akármilyen hangos vallomásnál. 

A két férfi meg gyorsan szekérre kapott s az 
állomásra indult. 

Útközben fúrta a kurátor oldalát, hogy milyen 
eredménynyel járt a látogatás? 

— Nos, tiszteletes uram? — kordé. — 
Szóna-é, vagy szalma? . . . Tetszik? 

— Jóravaló asszony. 
— Mondtam én, úgy-e? 
— Értem, hogy szereti a nép. 
— Hát számíthatunk? 
— A dologról egyelőre még nem volt szó 

közöttünk. 
— Majd eljő az ideje annak is ! Én az asszony

ról kezeskedem. Ott nem lesz nehézség. Csak a 
tiszteletes úr ne húzalkodjék! 

— Meggondolom. 
— De nekünk a szándékát előre tudni kell, 

különben a választásnál kötve lesz a kezünk. 
Azt pedig sajnálnék! 

Gyéresi Sándor nem tudott erre azonnal 
felelni, csak némán ült a kurátor mellett s 
tűnődött, hogy mitévő legyen? Nem is annyira 
a, papnét, mint inkább az édes anyját látta 
maga előtt folyvást, a ki nyugtalan reményke
déssel várja őt most haza s boldogan gondol 
a meggyógyulására. Főtt a feje, hogy majd 
széthasadott. «Én Uram, Teremtőm, adj taná
csot, nehogy kedved ellen tegyek!» — sóhajtozta 
mindegyre magában. 

S mire az állomáshoz értek, akkorra már a 
koczkát elvetette. 

— Csak válaszszanak meg egész nyugodtan! 
Állok a feltételnek — voltak az utolsó szavai a 
kurátorhoz. 

Aztán felment a vonatra. 
A kupéban nem volt útitársa. Egész éjszaka 

magában utazott. Alhatott volna kényelmesén, 
ha álmos lett volna. De nem tudott aludni. 
Ébren évődött szakadatlanul. Egyik vigaszta
lan gondolat a másikat kergette agyában. 
Úgy érezte, mintha ő már meghalt volna, 
mintha elvégezett volna mindent. Az élet be-
végzettségének szomorúsága borult a szivére. 
Csak ha az édes anyjára gondolt, a kit oly 
véghetetlenül szeretett, akkor könnyült meg a 
szíve egy-egy kis időre. Mert az édes anyja 
előtt most már mégis csak megnyilik a gyógyu
lás lehetősége. Nem lesz szegénynek többé az 
élete reménytelen szenvedés, mint eddig. 

Azzal tisztában volt, hogy az ő pályája 
ezzel a lépéssel lefelé kanyarodott végkép s 
szépséges álmai beváltatlan álmok maradnak 
örökre. Elmegy, eltemetkezik abba a kis faluba, 
a feltámadás reménysége nélkül! És lesz mel
lette egy asszony, a ki nem fogja őt soha meg
érteni! Útitársa neki mindig csak addig lesz, 
míg a hétköznapi élet szürke országútján futkos 
a kenyere után! Máskor teljesen egyedül fog 
járni, kivált ha egyszer majd az édes anyja 
sem lesz! Városi papság, hírnév, dicsőség, elő
kelő élet: ezekre már esztelenség volna többé 
gondolnia!.. . 

— És mégis meg^kell lenni! — tördelte 
keserűn. — Ezt az áldozatot meg kell hoznom 
az édes anyámért! 

Mikor másnap hazaérkezett, testében, lelké
ben úgy össze volt törve, mintha egész éjjel 
kínpadon lett volna. A szemét vastag, fekete 
karika rámázta s halvány arcza olyan rücskös 
volt, mint a reggelig dorbézoló emberek ruhája. 

Az édes anyja, a mikor meglátta, összecsapta 
a kezét és ijedten kérdezte : 

— Jézus Máriám! Hát téged, fiam, mi lelt? 
Beteg vagy? 

~ Ej, dehogy is vagyok! Csak megviselt 
egT kicsit a hosszú út. Messze van innen Gyógy
telek! 

S elbeszélt az anyjának mindent "részletesen. 
Megnyugtatta, hogy egész bizonyos a meg-
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- Sőt az eklézsia még feleséget is ád! — 
monda, kissé elmosolyodva. 

— Feleséget?... Nem értem. 
És megmagyarázta ezt is. 
— S te ezt a feltételt elfogadtad? 
— El. 
— Az asszonyt is láttad? 
— Hogyne! Látogatást tettem nála. 
— Csinos.' 
— Olyan idős, mint én. 
— Jó családból való? 
— Kántor volt az apja a faluban. 
— Művelt? 
— Ott nagyon szeretik. 
— Talán inkább csak jó gazdasszony? 
— Majorsága sok van! 
Az öreg asszony tágra nyitott szemekkel 

hallgatta a fia különös feleleteit. Ez a kertelés 
szeget ütött a fejébe. Gyanút fogott, hogy itt 
nincs rendben a dolog. És a gyanúja folyvást 
erősbödött. Olykor nagyokat lélegzett s aggodal
masan ühingetett magában. Kivált mikor a 
látogatás lefolyása is szóba került. Pedig annak 
részleteit, nem mondhatni, hogy a fia kifogás
talan hűséggel beszélte volna e l : egy részét 
szépítette, más részét meg elhallgatta. 

És az öreg asszonynak mégis sok volt, a mit 
hallott. Lassanként mind jobban és jobban 
elkedvetlenedett. Egyre gyérebbek lettek a 
kérdései, mintha kifáradott volna s az elbeszélés 
nem valami nagyon érdekelné. 

— Eredj csak, fiam, — monda utoljára — 
feküdj le most ós pihend ki magadat! Majd 
beszélünk még erről. 

Gyéresi Sándor a mint a szobájában letette a 
fejét, úgy elaludt, hogy akár ellophatták volna. 
Átaludta az ebéd idejét s csak este későn ébredett 
fel. Akkor is fel kellett költeni. 

A vacsoráját aztán a hogy elvégezte s a cseléd
nek nem volt már többé dolga a szobában, 
úgy szólt hozzá az édes anyja: 

— Gyere, fiam, húzd ide a széked az ágyam
hoz! Akarok neked valamit mondani. 

— Nos, édes anyám? — kordé, miután a 
széket odahúzta s leült. 

Az anyja megfogta a kezét és meleg szeretettel 
nézett a szemébe. 

— Édes gyermekem, — kezdé kis vártatva — 
a míg te pihentél, én egész délután gondolkoz
tam addig itt egyedül magamban s úgy hatá
roztam el, hogy nem költözöm Gyógytelekre. 

— S ezt édes anyám mondja, a kinek az 
életéről van szó? — vágott közbe a fia meg
hökkenve. 

— Én mondom, fiam!... Minek nekem az 
a hurczolkodás? Én már a sarló alá úgy is érett 
kalász vagyok s rajtam egyedül csak a jó Isten 
ha segít. 0 pedig itt is velem van. 

— De mikor a doktorok határozottan meg
mondták, hogy csak ott lehet szó a gyógyu
lásáról ! 

— Nekem hiába beszélnek, én mégsem me
gyek oda! Sőt az a kívánságom, hogy ne menj 
oda te se. 

S ujjával a fiára fenyegetve fok ta ta : 
— Arról meg épen tégy le, hogy elvedd azt 

az asszonyt! 
— De, édis anyám!. . . 
— Ne szaporítsd a szót! Mert tudd meg, 

hogy te azzal az asszonynyal boldog sohase fogsz 
lenni! Én, fiam, ismerlek. Neked más vágyaid, 
más czéljaid, más igényeid vannak, a miknek 
az az asszony nem lesz képes megfelelni, a hogy 
én kivettem a szavaidból. 

— A szavaimból?... Hiszen én nem mond
tam róla semmi rosszat. 

— Nem mondtál, az igaz, de én mégis eleget 
eltettem. Esküt mernék tenni, hogy neked való
nak azt az asszonyt te magad se tartod. 

— Ugyan, az Istenért! Hát ha nem tarta
nám, miért akarnám elvenni? 

— Miért? . . . — ismételte meg a fia kérdé
sét az öreg asszony és elkezdett keservesen sírni. 

Gyéresi Sándor beozézgetve simogatta meg 
és próbálta lecsendesíteni: 

— Na, na, édes anyám!. . . Vegyen erőt 
magán! . . . Hogy lehet úgy elkeseredni, mikor 
igazán nincs ok rá? 

Hanem az csak zokogott, zokogott sokáig, 
mintha csak temetné a fiát! Végre pedig e sza
vakban buggyant ki belőle a bánat: 
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— Nem lehet, édes gyermekem, engemet 
megcsalni! Látom én jól, hogy te csak fel aka
rod érettem áldozni magadat! Ha másként nem 
lehet, kész vagy inkább azt az asszonyt is el
venni, csak engem ^da vihess. De nekem ilyen 
áron nem kell a gyógyulás! Nem azért adtam 
egykor neked az életet, hogy később össze
rontsam! Inkább ma szólítson el az Űr, mintsem 
valaha boldogtalannak tudjalak! 

Ezek a szavai a fiát is annyira felzavarták, 
hogy alig bírta a könnyeit visszafojtani. 

— Látja, ez már igazán túlhajtott aggódás! 
monda szelíd feddőzéssel, miután magát kissé 
összeszedte. — Ne féljen, nem foguk én boldog
talan lenni, sőt ellenkezőleg akkor leszek bol
dog, ha majd ott meggyógyult! .Meglátja, 
milyen szépen el fogunk ott harmaeskán élde
gélni ! A leendő feleségemet is, tudom, meg fogja 
szeretni, mert nem rossz asszony. A faluban 
is mindenki dicséri a jóságáéit. 

— Én mind elhiszem, fiam, de mégse tudnék 
ebben megnyugodni soha! Ne is kényszeríts 
hát, hogy oda menjek. 

A fia látta, hogy így megreked a dolog s el
kezdett más húron játszani. Gondolta, hátha 
ennek nagyobb hatása lesz. Panaszos ízű, lágy, 
csüggeteg hangon fogott a beszédbe, melyből 
egyszersmind a kérés is kiérzett: 

— Pedig az emberek milyen véleménynyel 
lesznek majd felőlem, ha megtudják, hogy mó
domban lett volna megmenteni az édes anyá
mat ós én nem tettem meg! Mert ón pap vagyok 
s ehhez az álláshoz a szülők iránti hálátlanság 
még kevésbbé illik, mint bármely más álláshoz. 
Erkölcsileg teszem lehetetlenné magam a kö
zönség előtt! Meg leszek bélyegezve egész éle
temre! 

Az öreg asszony erre összerezzent s némi 
gondolkozás után megadással így szólt: 

— Hát ebben alighanem igazad van, fiam! 
Ezt csakugyan jól meg kell fontolni! Mert nem 
engedhetem, hogy miattam gáncs érjen! Annak 
nem szabad megtörténni! 

— Na, látja, édes anyám! Úgy-e elismeri, 
hogy nekem van igazam? S holnapig bizonyo
san még inkább meggyőződik, ha hosszasabban 
gondolkozik róla. 

Aztán megcsókolta a kezét is, .arczát is és 
gyöngéden intette: 

— De most tovább ne izgassa magát, hanem 
legyen nyugodt és aludjék csendesen. Jó éj-

1 szakát', 
Egész megkönnyebbülten vonult vissza az 

édes anyjától. A maga baját hirtelenében el is 
felejtette, annyira örvendett, hogy a jó asszony 
makacsságát sikeralt szép szóval valahogy meg
törni. Pedig azért az éjszakája most is kegyetle
nül rossz volt! Még rosszabb volt, mint az el
múlt éjjel a vonaton. Ha lehunyta szemét, 
mindjárt lázálmok gyötörték. Szünetlenül valami 
sajátságos, kínos szorongást érzett a szívében. 
Félt, hogy az édes anyját ez a töprengés, ez az 
aggodalom még betegebbé taszi, a mi nagy baj 
lenne! Esetleg nem is költöztethetné át Gyógy
telekre. 

Több ízben felkelt, lábujjhegyen az ajtóhoz 
ment s a kulcslyukon át hallgatódzott, hogy 
alszik-e a beteg? 

És mindig úgy találta, hogy nyugodtan alszik. 
Kora reggel azonban mégse tudta tovább 

türtőztetni magát. Csendesen benyitott a beteg
hez s az ágyánál megállott. 

— Alszik, édes anyám? 
A beteg nem válaszolt. Mozdulatlan aludt, 

a fal felé fordulva. 
Gyéresi Sándor rosszat sejtett s. az alvóhoz 

hajolt, hogy megnézze az arczát. De a mint 
meglátta, rémülten döbbent vissza : 

— Jézusom!.. . Meghalt! 
Aztán oda bondt a hideg tetemre és sokáig 

zokogott : 
— Édes anyám! . . . Lelkem édes anyám!. . . 
Majd felállott s égő fejét a két tenyerébe 

szorítva buffogta tanácstalanul: 
— Jaj, I s tenem. . . hát hogy történhetett 

e z ? ! . . . 
Holott láthatta volna, hogy az egyik orvossá

gos üvegből ki van íva a morfium — fenéidé. 
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A KÓPÉ. 
Regény. (Folytatás.) 

Irta Arnold Bennett - Fordította Németné Langheim Irma. 

Végre elérte, hogy az asztalnál helyet fog
laljanak. Ezután nem merült már fel több ne
hézség. A bő és változatos hideg vacsora szép 
lassacskán fogyott ; a bor szintén. És a mily 
mértékben tűnt el a bor, olyan mértékben lett 
Cotterill (a ki eddig nagyképűen hallgatott), 
egyre beszédesebb és a ház előállítási költségei
nek pontos felsorolásával és több e félékkel 
mulattatta 'a társaságot. De végezetül a tár
saság ragyogó életkedve legyőzte az aritmetikát. 

Machinné azonban még mindég nem tudott. 
ura lenni annak az érzésnek, hogy csak álmodja 
ezt az illendőséget sértő jelenetet. Az egész 
eset túlságosan fantasztikus és túlságosan való
színűtlen volt olyan kevéssé regényes helyen, 
mint Bursley. 

— Gondolnunk kell a hazamenetelre is 
Denry! — mondta végül. 

— Van még időnk — felelte Denry. — De 
hiszen elfogyott a bor. Majd nézek más után. 

És kipirulva merült fel kis vártatva a zomán-
czozott pohárszék mélyéből, diadalmasan tartva 
kezében egy boros palaczkot. 

— Hurráh! — kiáltotta ; fehér bort töltött 
belőle poharába, melyet Wilbraham Cecil 
egészségére Ürített. 

Jól festett így a csillogó villanyfényben. 
Ivott, azután hirtelen elhajította a poharat, 

hogy az darabokra tört. 
— Jaj , mi ez? — kérdezte rettenetesen el

torzult arczczal. 
Anyja, a ki mellette ült, megragadta az 

üveget. Denry keze, a rnint a palaczkot fogta, 
eltakarta a rajta levő czimkét, a melyen ez 
ál l t : 

— Méreg. — Nettleship-féle szabadalmazott 
zománcztisztító folyadék. Egyszeri bedörzsölés 
elegendő. 

Zavar! Látszólag csak Cotterill Nelly nem volt 
képes felfogni, milyen súlyos baleset történi. 
Az egész vacsora alatt folyton nevetett és most 
is tovább kaczagott, pedig alig ivott a borból. 
Anyja csitítgatta. 

Machinné a palaczkhoz szagolt. Nem érzett 
semmi szagot, de épen az a tény, hogy nem 
érzett semmi szagot, öregbítette aggodalmát. 

— Rögtön valami hánytatót kell bevenned — 
mondta. 

— Dehogy is, majd magamhoz térek — sza
badkozott Denry. És hirtelen, látszólag jobban 
is lett. 

— Be kell venned rögtön valami hánytató* — 
ismételte az anyja. 

— De mi olyast találhatnék i t t ! Csak nincs 
itt hánytató is — mormogta ő. 

— Dehogy is nincs! — felelte az anyja. — 
Láttam lent mustáros üveget az edényszekrény
ben. Gyere, gyere, ne légy lusta! 

Nellyben újból felülkerekedett a vidámság. 
Denry semmi áron sem akart lemenni a 

konyhába az anyjával. De nem használt semmi 
ellenszegülés. Machinné bezárta kettejük után 
az ajtót. És valószínű, hogy az alatt a két perez 
alatt, a meddig titokzatos együttlétük tartott, 
a nehéz dolgok levezetésére szolgáló konyha
berendezés használhatóságát kellőkép kipróbál
ták. Mikor Denry ezután * anyja karjára támasz
kodva visszatért, nagyon sápadt volt és beteg
nek látszott. 

—• Túl van a veszélyen, — mondta meg
könnyebbülten Machinné. A vendégeskedésnek 
természetesen végeszakadt. Cotterillék, miután 
sajnálkozásukat kifejezték, menni készültek és 
megkérdezték Denryt, haza tud-e menni. 

Denry gyenge, elhaló hangon azt felelte, hogy 
képtelen hazamenni, közérzete aggasztóan rossz 
és így ebben a házban fog aludni, a hálószobák 
úgy is készek a gazda befogadására és elvárja 
anyjától, hogy vele marad. 

Machinnénak ez egyszer engednie kellett. 
Cotterilléket lekísérte a kapuhoz, mintha csak 
saját ajtaja elé menne. Rendkívül ingerült volt. 
És még nem is közölhette érzéseit a szenvedő 
Denryvel, a ki már az ágyon nyögött és hány
kolódott még vagy félóráig, azután elaludt. És 
az éjszaka csendjében, a sötét, idegen házban, 
Machinné is elszunnyadt. 

1. Pihenő német csapatok a frontra vonulóban. —2. Meghódított angol tüzérségi állások a Holnon-erdőben. 

A NYUGATI NAGY HARCZOKBÓL. 

VI. 
Machinné másnap reggel, a hogyan felkelt, 

azonnal el is ment, de nem telt bele félóra, már 
visszajött. Denry még ágyban feküdt, de ren
des, kitűnő egészsége teljesen visszatért. Ma
chinné az átélt izgalmak folytán olyan lelki
állapotban támadt rá, a milyenben őt fia még 
sohasem látta. 

— Denry — kiáltotta. — Tudod-e, mi tör
tént? 

— Mi? 
— Otthon voltam és — és bontják a házat. 

A bútor künn van az utczán és a tetőről leszedik 
a gerendákat. Az ablakokat már mind kivették. 
Egész tömeg bámulja a munkát! 

Denry felült. 
— Én is szolgálhatok valami újdonsággal. 

Wilbraham Cecil meghalt. 
— Meghalt! — rebegte az anyja. 
— Igen. — válaszolta Denry. — Mivel pedig 

már itt vagyunk, itt is maradunk. Ne felejtsd 
el, ez a legokosabban berendezett ház, a mit va
laha láttál. És azt se felejtsd el, hogy Cotterillné 
cseléd nélkül is tisztán tudná tartani. 

Machinné agyában hirtelen borzasztó világos
ság támadt; Wilbraham Cecil sohasem létezett, 
csak a fia találta ki a hosszú bajuszú és furcsa 

szí mű embert, hogy túljárjon az anyja eszén. 
Az egész szörnyű becsapás volt. Nem Wil
braham, hanem a saját fia vette meg a feje fe
lett a házat és űzte őt ki onnan,a visszatérésnek 
minden lehetősége nélkül. És, hogy becsaphassa 
az anyját, a gazember nemcsak az ártatlan Nelly 
közreműködését szerezte meg tervének egyes 
részleteihez, hanem megvette a négy szomszéd 
házacskát is, mert a tulajdonosuk egyenkint 
eladni nem akarta. És jelenleg le is rombol
tatja tulajdonát, csakhogy megakadályozhassa 
anyját a visszatérésben! 

Nemsokára természetesen az egész város 
tudta a Denry és anyja között évekig dúló 
harcénak kimenetelét és ismerte az eszközöket, 
a melyekkel Denry végre diadalmaskodott. A 
várost is félrevezette, de az nem haragudott 
érte. Sőt még jobban szerette Denryét és mert 
látta, hogy most már méltó módon rendezked-
hetik be a kerület legelőkelőbb házában, nem
sokára be is választották a városi képviselő
testületbe, mintegy jutámul azért, hogy oly 
nagy a tehetsége polgártársainak mulattatá
sára. 

És Denry megállapította : 
— Minden úgy ment, mint a karikacsapás, 

kivéve a mustáros vizet. Ez nem volt az alku-
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ban. Pedig, ha elég okos voltam, a czimkét a 
palaczkra ragasztani és az ágyakat megvettetni, 
elég elővigyázatosnak is kellett volna lennem és 
nem lett volna szabad mustárnak lenni a házban. 

Nem volna szép, ha kicsinyítenők a tényt, 
hogy az ál-mérgezés, melyet azért rendezett, 
hogy anyja, meg ő a házban tölthessék az éj
szakát, a saját mulattatására túl realisztikusan 
végződött. A mustáros víz, különösen, ha Ma
chinné vegyíti, mustáros víz ám! 

Ez volt Machinné vigasza. 

KILENCZEDIK FEJEZET 
A nagy liirlap-esata. 

I. 
Mikor Denry már egy éve és egy hónapja 

lakott új házáéban, Bleakridgeben, olyan láto
gatót fogadhatott, a kinek látogatása talán 
minden eddiginél jobban hízelgett néki. A láto
gató egy Myson nevű úr volt. Ez a Myson 
alapítója', tulajdonosa és kiadója volt az «öt-
város» czímfi hetilapnak ; a közvélemény ez új 
szócsöve körülbelül egy év óta jelent meg és 
Denry először azt hitte, Myson a Takarékossági 
Szövetkezet hirdetése ügyében keresi fel és ép 
ezért, első perezben a látogatás nem is hízel
gett neki túlságosan. 

Myson azonban nem vadászott hirdetésekre 
és Denry hamarosan átlátta, hogy a szerkesztő 
úr olyan férfiú, a ki az ilyenfajta ügyeket má
sokra szokott bízni. Középtermetű, jól, de nem 
feltűnően öltözött, józan és biztos fellépésű 
úriember volt, a ki nem az ötváros hangján 
és kiejtésével beszélt ; az ő hangja és beszéd
modora valahogyan az ötváros felett állónak 
látszott. Myson tényleg Manchesterben szüle
tett és járt már Londonban is. Az ötvárost a 
vidékhez számította, a mire az ötváros egyet
len szülötte sem lett volna soha képes. Visel
kedése Denryvelszembenmindazáltala könnyed 
és mégis tiszteiéi teljes udvariasság netovábbja 
volt. 

Engedelmet kért, hogy valamit Denry «elé 
terjeszszen*. És mikor Denry,a ki némileg meg
ijedt a sima frázisoktól, mégis kegyeskedett 
erre engedelmet adni, röviden elmesélte heti
lapja történetét, kimutatta, mennyire terjed és 
határozottan állította, hogy most már hasznot 
is fog hozni. Ezekután így folytatta : 

— Most az a tervem, hogy napilappá alakí
tom a válla la tómat. 

— Nagyon jó eszme, — mondtajJeztönszerű-
leg Denry. 

— Igazán örülök, hogy így gondolkozik — 
felelte Myson. — Mert abban a reményben ke

it stem fel, hogy sikerül ehhez támogatását 
megnyernem. Idegen vagyok a kerületben és 
szükségem van valakinek a közreműködésére, 
a ki idevaló. Ezért jöttem ide. Pénzre is van 
ugyan szükségem, bár magamnak is van annyi, 
a mit az emberek többsége elegendőriek ítélne 
e vállalathoz. De — őszintén — a mire a pénz
nél is nagyobb szükségein van, az — az ön 
erkölcsi támogatása. , 

— És ki küldte magát hozzám? — tudakolta 
Denry. 

Myson elmosolyodott. 
— Senki. Magamtól jöttem ide —mondta. — 

Azt hiszem, elmondhatom, hogy egy évi itteni 
ujságíráskodás után magam is el tudok igazodni 
az Ótvarosban és nekem úgy látszott, hogy ön 
a legalkalmasabb, a kihez fordulhatok. Én min
dég bízom a nagyratörő emberekben. 

Denrynek hízelgett ez a beszéd. Úgy gon
dolta, bogy ez a látogatás annyira meg fogja 
szilárdítani helyzetét a kerületben, a mennyire 
azt megszilárdítania még a városi képviselő
testületbe való beválasztásával sem sikerült. 
Némileg csalatkozott ugyanis a választásához 
fűzött reményekben. Ö ki akarta mutatni érdek
lődését a város boldogulása iránt és a vele ellen
kezők okoskodására jobb érvekkel akart meg
felelni. De kerületi polgártársai nem mutattak 
semmi rokonszenvet a logika iránt. Ők éppen 
csak megválasztották őt «Eljen a jó öreg Denryt 
kiáltással és csupán csak huszonegy szótöbb
séggel. Denry azt hitte, másnak fogja érezni 
magát, ha a «tanácsos» czímet bigygyesztheti a 
neve mellé. És ebben is tévedett. Ünnepélyesen 
részt vett ugyan a tanácsüléseken és be is vá
lasztották a felügyelő bizottságba, ő azonban 
továbbra is teljesen a régi Denry maradt. 
Most pedig kívülről ismerték fel. Myson merész 
manchesteri tekintete, mikor azt az ötváros 
negyedmilliós lakosságán körüljártatta és re pre
zentálásra képes egyéni.erőt keresett, nála, 
Machin Denrynél állapodott meg. Oh igen, ez 
hízelgett neki. Myson választása rózsaszínű 
fényt vetett az őegész pályafutására ; vagyonára 
és annak eredetére ; házára és istállójára, a 
mivel meglepte polgártársait és a minek az 
egész város csodájára járt, az Általános Taka
rékossági Szövetkezetre ; igen, még a városi 
tanácsosságára is! 

Miután még csevegtek egy kissé és a beszél
getés időlegesen az újságírásról a háztulajdonra 
tévedt, Denry felajánlotta, hogy megmutatja a 
«Machin-házat», a minek ő elkeresztelte) és 
Mysonra a látvány valóban a rendes mértéken 
felüli hatást gyakorolt. Machinné üdvözlése 
(Machinnéval a fürdőszobának nevezett para
dicsomban találkoztak) az udvariasság fényes 
tükre volt. Mennyire kívánta Denry, bár tudna 
ő így viselkedni, ha grófnőkkel találkozik! 

A mikor ezekután a társalgóba visszatértek, 
újból a tulajdonképeni beszédtárgyukra : a 
hírlapra tértek át. 

— Tudja, az igazán hiba, ha egy kerületben 
csak egyetlen hirlap jelenik meg, — mondta 
Myson. — Nekem magamnak igazán nincs ki
fogásom a Straffordshire Signal ellen, de meg
lepő, — tette hozzá bizalmaskodó hangon — 
milyen ellenszenvvel viseltetnek bizonyos körök 
a Signal ellen — adta elő a vendég. 

— Valóban, — csodálkozott Denry. 
— Az a hibája, hogy nem érdeklődik eléggé 

a kerület igazi nagy létkérdései iránt. És nem 
is érdeklődhet, mert teljesen egyik párthoz sem 
tartozha/ik. Igyekeznie kell minden oldalon 
tetszeni és megsértenie senkit sem szabad. Ez 
a nagy hibája a hírlapi egyeduralomnak... 
Kétszázötvenezer ember — bizony elég közönség 
két elsőrangú napilapszámára is. Nézze Notting-
hampt! Bristolt! Leeds-t! Sheffieldet ! . . . és 
azoknak hirlapjait! 

Denry igyekezett is e városokra nézni. És az 
ötváros tényleg majdnem olyan kiterjedésű 
volt, mint ezek a helyek. 

Az újságírás mérge átragadt őrá is. Mysonnak 
nem adott ugyan rögtön végleges választ, de 
magában nyomban tisztában volt. Tudta, hogy 
bele fog menni ebbe a koczkázatos kalandba. 
Jó barátságban élt ugyan a Signal embereivel, 
de hát az üzlet — üzlet! 

Rövid idővel ezután a kerületben széltében 
beszélték, hogy az «ötváros» czímű hetilap 
ugyanilyen czímű napilappá alakul át és déltol 
kezdődoíeg naponta négy kiadásban fog meg-
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találékony berendezések voltak az újság szét
osztására, így például a kiadó asztala előtt vas
korlátok, a kihordó fiúk sorrendbe ta r tására . 
Ezzel a Signalt utánozták. Az első emeleten 
dolgozott a kiadó és a lapí tó a vezérkarával és 
felette, a felső emeleten volt a szerkesztőség 
hivatala . A lépcsőfokok száma, a mely a szer
keszt őségét a nyomdától elválasztotta, nem 
volt épen határozot tan előnyös, de mivel a 
tégla és a habarcs nem rugalmas anyag és így 
nem tágí tható , úgy kellett berendezkedni, a 
hogv épen lehetett . A hivatali helyiségek kívül
ről elég jól festettek és szépen kiállták a versenyt 
a mellettük elhelyezett Signal helyiségeivel; 
A hirdetések, szokás szerint, a földszinti abla
kokba voltak kiragasztva és az egymás felett, 
a tetőig érő aranvbetűs felírások igazán pompás 
hatást keltettek. 

Dénry aznap délután véletlenül az újság 
kiadóhivatalában volt. Ő nem gyakorolt semmi 
befolyást a szervezés részleteire, mert a rész
letes megszervezés nem tartozott az ő különleges 
tehetségei közé. Az ő különleges tehetsége csak 
a nagy vezető eszmék termelésében mutatkozot t . 
Nem is tudot t semmit sem a tudósítókkal és a 
különböző tudósítói irodákkal kötött meg
egyezésekről, sem a lóversenyszolgálatról, sem 
a nehézségekről, melyek az írók szövetségével 
felmerültek, sem a küzdelemről, melyet azért 
folytat tak, hogy a papir árát minden font után 

jelenni és az elsőrangú estilapok mintájára fog
ják szerkeszteni. 

A beavatot tak legbizalmasabb köre azt is 
t ud ta , hogy «ötvárosi Hirlapok» czímen, kor
látolt felelősségű társaság is alakult tízezer font 
alaptőkével , a melyből háromezer font értékűt 
Myson vett á t , ezerötszáz font értékűt meg a 
nagy Machin Denry, míg a többit a szerint, a 
mint a helyzet alakulni fog, vagy eladják, vagy 
elosztják. A legbeavatot tabbak azonban azt is 
tud ták , hogy senki soha semmire sem fogja 
vinni a Signalal szemben. De tud ták másrészt 
azt i s , hogy Denryt , ezt a legcsodálatosabb 
kópé t , a ki valaha az Ótvarosban született , még 
soha senki sem vágta földhöz. A kgbeava to t tab-
bak bizalmas köre tehát vidáman, Denry és 
Myson pedig kellő bizalommal néztek a jövő 
elé. A mi pedig magát a Signalt illeti, az nem 
tekintet t se jobbra , se balra, hanem haladt 
tovább az út ján, fenséges nyugalommal. 

I I . 

Az új nap i lap megjelenése napján, az újság 
kiadóhivatala bizonyságot tet t nagyszerű szer
vezetéről, a mennyiben minden részletre ki-
terjedőleg a legcsodálatosabb pontossággal mű
ködöt t . Az alagsorban a Marinoni-gép dübör
göt t , hogy előállíthasson tizenötezer példányt 
egyetlen óra a l a t t . A földszinten bámulatosan 

V 

CSAPATAINK BEVONULÁSA KAMENIECZ-PODOLSZKIBA. 
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a penny egy huszadjával lenyomhassák, sem 
az engedményekről bizonyos hirdetőkkel szem
ben, sem a vasut-társasággal felmerült ellen
tétekről, sem pedig mind közül a legrpsszabb-
ról, a rikkancs-szükségről. Ezek a dolgok őt 
mind nem érintet ték. Ő nem volt képes ilyen 
kicsinyességekig leereszkedni. De a mikor Myson 
nyugodtan és büszkén levezette a nyomdába 
és a Marinoni az összehajtott napilapot majdnem 
a kezébe dobta és az egészen a valódi újságok
hoz hasonlított ;* és meglátta benne egyikét 
saját leíró czikkeinek ; és meggondolta, hogy 
ennek a lapnak ő a tulajdonosa : akkor már 
vonzódott a vállalathoz, el volt ragadtatva tőle 
és a szíve hevesen dobogott. 

Azt mondta magában, — és nem is á lmodta , 
hány ezren mondták ezt már előtte — hogy az 
újság a legfinomabb játékszer a világon. 

Négy óra táj t , a kiadó ingujjban és kötény
ben feljött Mysonhoz és tiszteletteljesen kérte, 
jöjjön le vele a kiadóhivatalba. Myson Denryvel 
együtt ment le oda és ott egy apró , rongyos 
fiúcskát talál t , bevert or ra l ,a ki sebzett kezében 
ujságcsomagot szorongatott . 

— Igen — zokogta a gyerek. — És azt 
mondták, kivágják a szememet és golyóznak 
majd vele, ha mégegyszer a Korona-úton 
találnak. — És egy végső, kétségbeesett kiál
tással a földre hajította a lapokat . 

(Folytatása következik.) 

r 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Katona-nóták. Gömöri Jenő, a 12. közö3 gyalog

ezred hadnagya összegyűjtötte és egy testes kö
tetben kiadta, buzgó és sikeres gyűjtés ered
ményekép, azokat a nótákat, a melyeket a magyar 
katonák a háború folyamán, menetelés közben, 
a kaszárnyában, a lövészárokban, pihenőiken, — 
szóval mindenféle alkalommal énekelnek. Azt hisz-
szük, ez a legérdekesebb és legérdemesebb az ösz-
szes eddig megjelent háborús anthologiák között. 
A magyar katona sokat énekel és minden lehető 
alkalommal s eszejárására, érzésmódjára, egész 
lelki valójára jellemző, hogy mit énekel, miféle 
nótákban telik kedve és melyekben találja meg 
órzésvilága kifejezését. Ha olvasgatjuk ezeket a 
nótákat — a könyv háromszáznál többet közöl 
belőlük — az az első megfigyelésünk, aránylag 
milyen kevés az a nóta, a mi valóban háborús, 
vagyis a háborúban termett. Legtöbbjük régi nép
dal, a magyar katona békeidőbeli kaszárnya-éle
tének hangulata érzik rajta; egyrészüket azon 
módon éneklik, mint a békében, más részüket 
kisebb-nagyobb változtatásokkal hozzáidomították 
a háborúhoz. S a motívumok, melyekből ezek a 
katona-nóták Ö3sze vannak fűzve, szintén túlnyomó 
részt a régiek: a kaszárnya-élet, a menetelés, a 
gyakorlatok motívumai, a kedvestől való elválás, 
a hazavágyódás, az édesanya emlegetése stb. — a 
háború különleges motívumai aránylag keveset 
szerepelnek bennük, a háború szenvedései, bor
zalmai egyáltalán alig. A halálra, a mely ott les
kelődik minden katona mögött, elég sokszor van 
ugyan czélzás, de csaknem mindig egész könnye
dón, mintha nem vennék egész véres-komolyan. 
A nóták hangja — s ez különösen jellemző — 
ugyanaz, mint a békeidőbeli katona-nótáké, az a 
pajkos, vidám, virtusos, szerelmeskedő hang, gyak
ran egy kis duhaj izzel vegyülve, a mely olyan 
érdekesen fejezte ki már azelőtt is a kaszárnyába 
szorult fiatal magyar paraszt-legény lelki állapotát. 
Mint már azelőtt is észre lehetett venni, a magyar 
katona-nótában egyre több teret foglalnak el a 
városi élet képei és hangulatai, a városi utcza 
hangja minduntalan.belevegyül a katona-nóta friss 
falusi hangjába, színházi és orfeumi kuplék hatása 
is megérzik nem egy nótán, — ez mind annak 
tanújele, hogy a magyar nép mind erősebb érint
kezésbe jut a városi élettel. Általában a magyar 
katona kulturális állapotára sok érdekes doku
mentumot ad ez a nóta-gyűjtemény. Mindent 
összevéve, ezek a katonanóták azt mutatják, hogy 

I 

az a népköltészet, a mely ma él a magyar nép 
ajkán, nem adja már azt a zárt, önmagába vissza
térő és gyökeres képet, a melyet régi népkölté
szetünkből ismerünk, — ennek motívumai és for
mái tovább élnek ugyan benne, de már sok pont
ban érintkezve a műköltészettel és a városi utcza 
költészetével. A nyelv is erre vall; a régi nép
költészet nyelvének gyökeres színei mellett mind
untalan feltűnnek az írott nyelv szólamai, jeléül 
annak, hogy a paraszt-katona is újságot olvas 
ma már és a városi utczai nyelv furcsa, rendesen 
tréfás ízü szólásai. Soknak a nóták között is
meretes a szerzője: fiatal katonatisztek, altisz
tek, közkatonák — ezek is majd mindig a kon-
venczionális motívumokat variálják s a városi 
beszédmódnak az íze még erősebben érzik raj
tuk, néha egy kis tudatos népieskedéssel. A dal
lamokat a gyűjtemény nem közli; a mi dallamot 
a szövegekből ki lehet kombinálni, az mind is
mert régi dallam s mindennapos tapasztalatunk 
is a mellett szól, hogy katonáink régi kedvelt 
dallamokra éneklik az új, háborús szövegeket. 
Öárégi nótákra, népieskedő színpadi dallamokra 
és kuplék dallamaira vegyesen. Népünk dallam-
invenczióját úgy látszik ép oly kevéssé tüzelte 
föl a háború, mint szöveginvenczióját. Gömöri 
Jenő mindenképen értékes szolgálatot tett ezzel a 
sok szeretettel összeválogatott gyűjteményével, a 
melyet a 12. cs. és kir. gyalogezred rokkant-alapja 
javára adott ki a Lampel K. czég bizományában. 
Ára a könyvnek 5 korona. 

Őszi szántás. Pásztor Árpád új könyvének az a 
legfeltűnőbb megkülönböztető jele, hogy benne 
mutatkozik meg minden más magyar verseskönyv 
között legjellemzőbben az utazás költészete. Vol
tak idők, a mikor divat volt verses «úti naplót* 
írni, egy-egy utazás képeit, hangulatait költői for
mába foglalni. Pásztor Árpád versei nem ebből a 
fajtából valók; bennük a modern világjáró utazó 
mentalitása nyilvánul, annak az embertípusnak a 
lírája, a melyet a mai utazási technika lehetőségei 
teremtettek meg. Mindenfelé jár a világon, az 
európai kultúra gyűjtő-pontjaiban, Amerika épü
letkolosszusai között, India mesés tájain, Japán 
cseresznyeerdőiben, Szibéria végtelen mezőin és min
denhová elviszi a maga szemlélődő, eszmélkedő, 
összehasonlítgató lényét, könnyű, friss reagáló ké
pességét s egy kicsit újságírói nézés-módját is, a 
mely az érdekesre, a feltűnőre, az exotikusra van 
beigazítva. Impresszionista módon fogja fel a 
látott dolgokat s a kifejezésben a könnyű, min
dig kézügyben levő formák felé hajlik. Nápoly 
szépségé, az Atlanti-oczeán naplementi képe, a ki

vándorló hajók jelenetei, az Amerikába kivándo
rolt magvatok keserves küzködése, hajós-motivu-
rnok, oroszországi hangulatok, kiriai és japáni fiai
nak, a különböző közlekedési eszközökön, hajón. 
vasúton, automobilon való rohanás gondolat- és 
hangulatbeli asszocziácziói adják a versek na
gyobb részének tartalmát. Mindezt pedig a jó 
megfigyelő okos szemivel nézi a költő i a meg
figyelésből es a dolgok gondolati értékeléséből 
támad nála a vers-hangulat. Ezért verséiben igen 
> rői az illusztratív elem. nem egy közüí&k olyan 
hatást les/, niint egy hangulatban összefogott, 
néhány karakterisztikus vonással frissen papirra 
vetett rajz. Ez néha másféle vénein is megérzik, 
pl. az Egy büszke, várkisasszony lovas képéhez, vagy 
XV. század ozimüekben, a melyek egészen a raj
zolt képek módjára vannak megformálva. Mintegy 
összekötő kapocs a költő pulmezista munkája és 
költészete között az a közéletkritikai hang, melyet 
gyakran megüt, éles és bátor kritikáját adva a 
magyar élet némely feltűnő jelenségének, mint 
például a kivándorlás. Általában veraei főleg tar
talmi szempontból figyelemreméltóak. Fornruilag 
simák, mai verstechnikánk fejlett színvonalán 
állanak, jó architektúrával vannak fölépítve, len
dület is van bennük. Érett, férfias költészet ez, 
körülbelül teljeBen, a fejlődés tetőpontján fejezi 
ki azt, a mit Pásztor Árpádnak kiftjeznie adatott. 

A «J6 Pajtás*, Benedek Elek képes gyermeklapja 
legújabb, április 28-iki számában Ábrányi Emil, 
Kelemen Andor és Badványiné Buttkay Emma 
írtak verset, Zsoldos László és Berényi Lászlóné 
elbeszélést, Benedek Elek folytatja Bókáné komám
asszony budapesti kalandjainak történetét. Avar 
Gyula kedves apró meséket mond el. Tréfás szám
tani képek, tarka mese, rejtvények ós szerkesztői 
üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. 
A Jó Paftás-t a Franklin-Társulat adja ki, elő
fizetési ára egész évre 16 korona, fél évre 8 ko
rona, negyed évre 4 korona, egyes szám ára 
82 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadó
hivatal, IV. ker., Egyetem-utcza 4. 

A HÁBOEÚ NAPJAI. 
Április 18. A nyugati hareztéren az ellenség 

tegnap nagy területrészeket engedett át a néme
teknek a hónapokon át tartó viaskodásban óriási 
áldozatokkal kivívott flandriai területből. A né
metek erősen utána nyomulva a lépésről-lépésre 
hátráló ellenségnek, elfoglalták Poelcapellót, Lange-
marckot és Sonnebekét s az ellenséget a Stene-

p róbadoboz illetve tégely ára 2 korona. - Nagy doboz illetve tégely ára 4 korona. 

Mindenütt kapható ! 

Főetarusitóhely: DIANA KERESKEDELMI RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG Budapest, V., Nádor-u.cza 6. szám. 
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patak mögé vetették vissza. Blnnkartzeetől délre 
ellenséges támadás akadályozta a németek elő-
nyomulását. A Lystől északra tért nyertek és né
hány géppuska-fészket megtisztítottak. A Somme 
két partján a tűzharcz Moreuilnél és Montdidier-
nél nagy hevességet, ért el. 

Április 19. A nyugati harcztéren a Iflandriai 
lölcsérmezőn német felderítő osztagok ütközetei 
angol és belga előőrsökkel. Az ellenség erős tá
madását Wytschaete ellen a németek visszautasí
tották. Bailkul és Labassée között a tüzérségek 
erős harczi tevékenysége. Bethunetől északra a 
németek előrenyomultak a Labassée-csatornától 
északra levő ellenséges vonalak ellen és néhány 
ágyút zsákmányoltak. Az Avrenál erős és mélyen 
tagozott franczia támadások Morrisel és Moreiul 
ellen, melyeket a németek visszavertek. 

Április 20. A nyugati harcztéren felderítő bar-
czok, Wytschaete és Bailleul között erős tűz
harcz; a Scarpe és a Somme közt is feléledt a 
tüzérségi tevékenység. 

Április 21. Ukrániában a németek megnyitották 
a Krímbe vezető utat . A nyugati harcztéren a 
Maas és Mosel közt voltak nagyobb harczok. I t t 
a németek megtámadták az amerikaiakat Seiche-
prey melletti állásaikban, rohammal elfoglalták a 
helységet és két kilométernyi mélységben benyo
multak az ellenséges vonalakba. Az ellenség gyen
gébb ellentámadásait visszaverték, erős támadási 
kísérleteit pedig a készenlétben és felvonulóban 
levő csapatok lekötésével meghiúsították. 

ÁpriUs 22. A nyugati harcztéren helyi gya-log-
sági vállalkozások. Az ellenség kísérletei, hogy a 
Labassée - csatornán át Bethunetől északkeletre 
előnyomuljon, a németek tüzében meghiúsultak. 

Április 23. A nyugati harcztéren időközönkint 
feléledő tüzérségi harcz és gyalogsági vállalkozá
sok. Nevezetesen Lens és Albert között volt az 
angol gyalogság igen tevékeny. Az avelnyi erdő 
mellett április 21-én elvesztett területet hasztalan 
próbálta az ellenség nagy erőkkel visszafoglalni s 
az Alberttől északra fekvő vasutat birtokába venni. 
A maczedóniai harcztéren is fölélénkült a harczi 
tevékenység. 

Április 24. Finnországban a németek elfoglal
ták Nyoinge és Buchimarki vasúti csomópontokat 
és Laktitól északra helyreállították az összekötte
tést a finn hadsereggel. A nyugati harcztéren a Lys-
nél és Sommenál helyi harczok. Bailltultől északke
letre a németek rohammal elfoglalták a vlongelkoeki 
magaslatokat. Bailleultől nyugatra angol támadáso
kat utasítottak vissza. Bethunetől északkeletre erős 
ellenséges előretörések meghiúsultak. 

HALÁLOZÁSOK. A mérleg. A kiinduló gondolata figyelemreméltó, 
kár, hogy nem tudja tovább fejleszteni. 

Elhunytak a közelebbi napokban: duna szent -
györgyi TOLNAY LAJOS, Ő felsége v. b. t. taná
csosa, tiszteletbeli mérnök-doktor> népfölkelő-vezér
őrnagy-mérnök, a m. kir. Államvasutak igazgató
ságának ny. elnöke, a székesfővárosi közmunkák 
tanácsának volt elnöke stb. stb. 81 éves korában 
Budapesten. — JAMSÓ ISTVÁN földbirtokos, Jász-
Nagykun-Szolnok vármegye törvényhatósági bi
zottságának és Szolnok város képviselőtestületé
nek tagja, bankigazgató, 57 éves korában, Szol
nokon. — Dr. DELY MÁTYÁS, Debreczen város és 
a Hortobágy híres nyűg. állatorvosa, legutóbb 
Tiszapolgár községi állatorvosa, 88 éves korában, 
Tiszapolgáron. — Dr. BOSÁNYI IVÁN ügyvéd, ki
rályi törvényszéki hites tolmács, a székesfőváros 
törvényhatósági bizottságának tagja, 72 éves korá
ban, Budapesten. — HAZSLINSZKY GUSZTÁV, ismert 
zenepedagógus és zeneszerző, 68 éves korában, 
Budapesten. — BORSOS ISTVÁN, pápai református 
főgimnáziumi tanár, 55 éves korában, Buda
pesten. — Dobokai DOBOKAY KÁLMÁN, nyűg. 
pénzügyminiszteri tanácsos, a Magyar Altalános 
Hitelbank felügyelőbizottságának tagja, 65 éves 
korában, Budapesten. — zólyomi WAGNER EMIL, 
okleveles mérnök, 65 éves korában, Budapesten. —• 
BÍRÓ KÁLMÁN, a budapesti büntető törvényszék 
egyik legrégebben működő bírája, 62 éves korá
ban, Budapesten. — NEUMAYER GELLÉRT JÓZSEF, 
zamárdii lelkész, 61 éves korában, Zamárdon. 

PIRET-BIHAIN BÉLA báró özvegye, szül. Orczy 
Leona bárónő, csillagkeresztes- és palotahölgy, 
80 éves korában, Budapesten. — Özv. dr. GRÜN-
HUT ZSIGMONDNÉ, szül. Kirschner Júlia, 80 éves 
korában, Budapssten. — özv. nagylángi ÁRENDÁSY 
IMRÉNÉ, szül. körmöczi Fodor Flóra, 77 éves 
korában, Szilágysomlyón. — BAYER SÁNDORNÉ, 
szül. Mentzel Bóza, Budapesten. — lvádi IVÁDY 
BÉLÁNÉ, szül. erzsébetvéri Csiky Jozefa, 75 éves 
korában, Ivádon. — Dr. KÁLDOR JÓZSEFNÉ, szül. 
Ferencz Ella, a magyar gyermektanulmányozó 
mozgalom egyik leglelkesebb munkása, Udinében, 
a hol orvosi szolgálatot teljesítő férjét látogatta 
meg, 25 éves korában.—HALÁSZ ARANKA, 19 éves 
korában, Budapesten. 

Szerkesztői üzenetek. 
Légy ismét víg. Semmitmondó apróság, minden érték 

nélkül. 
Erdőben. A novel la előadása nagyon humoros akarna 

lenni, de inkább c;ak o'ceón és izet lenül vicezelődik. 

SAKKJÁTÉK. 
3100. számú feladvány Lindquist C. £.-tó'l, Stockholm 

SÖTÉT. 

mm •*• 
8 

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A «Vasárnapi Ujságs 12 ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: A szerelem a kebelben méz 
és méreg egy kehelyben. 

Feleifis szerkeszti : Hoitsy Pál 

Szeríuztóségl Irodai Budapest, IV., Vármegye-utoza 11. 

Lapkiadó tulajdonol Franklin-Társulat TV., Ggyetem-nton 4 

FOGAK ét teljes fogsorok 
szájpadlás nélkül, 
a gyökerek eltá
volítása fölösleges 

Speczialista fog- és szájbetegségekben. " 
FOG -tömések, arany 

fogkoronák és 
aranyhidak. tar
tós porcellán- és 

aranytftméaek. tiz évi jótállással. 
FOG -húzás teljes érzéstelení

téssel ; hasznavehetetlen, 
régi fogsorokat átalakítok 
Vidéklek egy nap alatt 

kielégíttetnek. — Mérsékelt árak. 

Dr. H E G E D Ű S J A K A B 
fogorvos, egyetemi orvostudor, 

Első Fővárosi Fogorvosi Intézet, Budapest, 
VI I . , Erzsébet-körűt 4 4 . sz. I. emelet. 

EHRBAR 

Megnyíltak a valuták I 

és minden m i s előkelőbb mester-
gyártmányú 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. 

Régi zongorák, pianinók vétele, 
becserélése, j a v í t á s a «a h a n g o l á s . 
* Lehet már zongorát vidékre szállítani. 

ÓRÁK 
kiváló pontossággal szabályozva 10 évi Jótállás mellett. 

ÉKSZEREK 
divatos éa Ízléses kivitelben. 

EVŐESZKÖZÖK 
ezüst éo alpaccaezüstML 

EZÜSTNEMÜEK 
éa 

DÍSZTÁRGYAK 
szigorúan szabott jutányos árakon kési-

pénz éa előnyös részletfizetési fel
tételek mellett beszerezhetők 

BRAUSWETTER JÁNOS 
CHRONOMETER és MŰÓRÁSNÁL 

Alapíttatott c ^ f - n r n Számos ki-
1847-ben. S s S L b t l I i tüntetés. 

Több ezer elismerő levél. Legújabb 
diszea nagy képes árjegyzék 

Ingyen és bérmentve. 
a\ ja. - Ja*. A. — ^nvJZfc^stA A •*• •* * *• J 

Fiatalos, üde arezbórt 
varázsol elo 10 nap alatt és eltávolít minden telnthibát, úgymint 
mitesszer, pattanás, sargafolt, ránca, orrvörosség, likacsos, hervadt, 
pettyhüdt bórt, a Dr. Kayxorliaf-féle szépitó-szer. A kora egyszerű, 
otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arcz-
bőr ragyogó szépségben, gyermeki fldeaégben és tisztaságban pom
pázik. 1 üveg 15-— K. Diszkrét szétküldés utánvéttel. — Gyár: 
X I V A X T O V a Co. — Szétküldést hely: O I O S S AxTTAI. 

• a d a p o a t , VXH., Jóaaof-körát 33. (niomelot 1.) 

Perzsaszőnyeg-különlegességek! 
IIIIIMMIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Antik ezüst tá rgyak , 
nagy választékban kaphatók 
R O S E N S T I N G L N É L 

IV., Deák-tér 4. * Telefon 6—76. 

Hajnövesztő, amilyen még 
nem létezett. 

Rövid idő alatt dns hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai 
őszülést, egy hónap alatt fényes ered
mény. Ára 1 0 é s 15K. BOTART. REGINA 
Budapest, VII., Erzsébet-korút 3 4 . 1 . em. 

Illatszerekben nagy választék. 

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

Bozsoyay világhírű 

Ghinin-
cznkorkája 
Ghinln-
csokoládéia 
Nem keserű és Így gyen 
mekek szívesen veszik. 
Milléniumi nagy érem
mel kitüntetve és törvé
nyesen védve. A valódi 
készítmény esomagoló-
papirosán Rozsnyay M. 
névaláírása látható. 1 
drb ára 11 HU. Í6 drb 
egy dobosban S korona. 

Kapható mindsn gyógyszertár 
ban. — Készíti a feltaláló: 
Bos snyay Mátyás gyógyn, 
Aradon, Szabadság-tér 8. szám 

+++++++++++*+*+*+++4. 

Haltenberger Béla Kassa 
ruhafestés, vegytisztítás, gaUértisztitás. 

A G Y Á R T E L J E S Ü Z E M B E N V A N . 
avkavsiaathan ruhafestés feketére és e g r e n -
U y a S Z e S e i O e n „ ü i A k tisztítása soronklvUl. 

T t V . . a . a . . . t T t a a a . . . 

)-ik kiadásban 
i jelent meg: 

KÓBOR T R M Á S 

UDAPEST 
czfm& r e g é n y e 

B u d a p e s t tá rsadalmának hata l 
mas real ismussal megra jzo l t 
ke re sz tme t sze t i képe 

Ára 8 korona 

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

Kapható minden könyvkereskedésben. 
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Uj aktuá l is könyv! 

NEUMANN KÁROLY dr. 

VÁMTARIFA 
VASÚTI DÍJSZABÁS 

Kereskedelempolitikai tanulmány 

Ára 4 korona 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN 

mm. —. 
Vidám perczeket szerez magának, 

ha elolvassa 

ZSOLDOS LASZLO 
új könyvét. C z i m e : 

AZ ÜRGE 
Ara 5 korona 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN I KAPHAT 

IIADÁSA ^ 

9ÉSBEN I 

ViszKetegséget, somört, rüht, 
leggyorsabban elmulasztja a Dr. Flesch-féle eredeti 

törvényesen védett 

tcSkaboform Barna-zsir» 
Kern piszkít, teljesen szagtalan. 

Próbatégely 2.30 korona kis tégely 4 korona 
családi tégely 11 K. — Budapesti főraktár: 
Török gyógyszertárban, VI., Király-utcza 12. 

Vidékre megrendelési ozim: 
Dr. FLESCH E. „Korona" gyógyszertára, Győr. 

tSkaboformm névjegyre Ügyeljünk. 

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

„NIMRÓD" 
KÉPES VRDÁSZUJSÁG-ot 

Á l l a n d ó mel lék le te 

„A. vadászeb" 
czimű ebtennyésztési szaklap. 

Mindkét lap gyönyörűen illusztrálva. 
Szerkeszti : lovag K E R P E L Y B É L A . 

Előfizetési ár mindkét lapra: 
egész évre 20 K és 4 K háborús pótdíj összesen 24 K 
fél « IO « « 3 « • « « Z2 « 
negyed « 5 « « I « « « « 6 « 

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

(Franklin-Társulat.) 

, »<S»a»«»»̂ a)̂ >a»a»»ja«%a»%»i«%a*%a»)a«a<â sa«»»<i m^*P*&^+f*^*^&n*l^*&^i0*0**f+^»0*f*j+^*0^6 

* 

1 

1 

h 

KULTÚRA ÉS TUUOMÁB!) 
új kötete: 

VILÁGPOLITIKA 
A világtörténet legújabb 

(1871—1914) 

Irta 

BALANYI GYÖRGY dr. 
kegyesrendi tanár 

Főbb fejezetei: A hármasszövetség előzményei. 
A hármasszövetség kora. 
Bekerítő politika. 
Utolsó erőpróbák. 

Ára kötve 6 korona 

A FBANKLIN-TÁHSULAT KIADÁSA, KAPHATÓ MINDEN KÖNYYKEBESKEDESBEN. 

Költözködéskor nélkülözhetetlen 
a lakásbérleti szabályok ismeretei 

ftf+JVt&tfimjV+f*****!^*****^^^^*^^*^**^^!***********^ 

összegyűjtötte és magyarázta 

Dr. PONGRÁCZ JENŐ 
budapesti ügyvéd. 

Tartalmazza Budapest-székesfőváros lakás
bérleti szabályrendeletének hiteles szövegét 
és magyarázatát . Illeték szabályokat. A kapu
zárási, viz- és gázszabályokat Teljes jog

gyakorlatot stb., stb. 

Harmadik teljesen átdolgozott kiadás. 

Mindenütt kapható. Ara kötve 5 korona. 

Megjelent a Magyar Törvények, Franklin-
Társulat zsebkiadásának gyűjteményében. 

Kapható: 

L A M P E L R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) R.-T.-nál, 

Budapes t , VI . ker . , Andrássy-út 2 1 . szám 
és minden könyvkereskedésben. 

A magyar mágnásvilág alakjait 
muta t ja b e p o m p á s megelevení tő erővel 

S Z E M É B E GYÖBGY 
legújabb r e g é n y é b e n ; címe 

ÉT iíÁWY 
Két Kötet * Ara 10 K. 

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

Kapható minden könyvkereskedésben. 

OLCSÓ KÖNYVTÁR 
Alapította Szerkeszti 

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

Új füzet: 

I 8 8 i - 1 8 8 7 . szaui 

TURGENJEV 

ASZJA 
Orosz eredetiből fordította 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

SS 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN. 
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L0HR MÁRIA 
£&•*• Vm, Baross-u. 85. 

Fiókok* 
II. Fő-utcza 27, IV. Eakü-út 6, Keoikíméti-
utcaa 14, V. Hzrmizoiail-iitoza 4. VI. Teréz-
körúi 39, Andr»»«y-út 16, VIII. JoueMirt 2. 

(KRONFUSZ) 
A főváros első és 
legrégibb csipke-
tisztitó. vegytisz-
tité és kelmefestő 

gyári Intézete. 
Telefon : Jots. 2—37 

Pénzét fizetem, ha 

H I R D E T É S E K 

vWí • 

• 

• 

f e l v é t e t n e k 

t-éLr 
• 

• 

• 

a k i a d ó 
t y u k i z e m - a z e z n ö l e . , 

büik«ménjedéBeit a Rla-balltam 

• 

• 

• 

h i v a t a l b a n 
három nap alatt fájdalom nélkül 
gjrSkereatöl kJ nem irtja. Earakre 

• 

• 

• 

BUDAPEST, 
Jótálló levéllel 2.40 K Uvegenklnt, 
3 üveg 5.50 K ei 6 iiveg 8.50 K. 

• 

• 

• Egyetem* u. 4. 

• 

• 

• 

Teljes 
Baromfi udvarok 

berendelése 
minden nagyságban. 

K e l t e t ő g é p e l i 
kisgazdák és nagybirtokosok 

részérő 
C s o n t ő r l ő g é p e k 
mindennemű takarmány őrlé
séhez, kéli és eróhajtásra leg

olcsóbban beszerezhető a 
Nickerl ésTársa R. T.-nál. 
Kizárólagos vállalat szakszerű 
baromfi és apróállat tenyésztő 

telepek berendezésére. 
BUDAPEST, 87. szám. 
V., Vilmos császár-út 52. 
Kérje uomul 127. sí. irjegjiéket. 

A M A R KÖNyUTÁR Szerkeszti 
RADÓ A N T A L 

új füzete: 
89Ü-893. száin 

N A G Y E N D R E 

A MÁGOCSY-CSIRKÉK 
TÖRTÉNETE 

Ara 80 fillér. 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

Második kiadásban jelent meg 

A VlUGHÁBORU 
Vezérfonal iskolai tanításokhoz és 
tájékoztató a nagyközönség számára 

A Magyar Paedagogiai Társasig megbízásából 
szerkesztette 

dr. IMRE SÁNDOR 
az állami polgáriak. tanitóképzőintézet tanára, 

egyetemi magántanár. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatásával 

Ára 12 korona. 
E kötetet Angyal Dávid egyetemi tanár, Balanyi György főgimn. tanár, 
Kemény Ferenc reáliák, igazgató, Littke Aurél pedag. tanár. Márki Sándor 
egyetemi tanár, Pilch Jenő honvédalezredes, Rácz Gyula a főv. Statisz
tikai Hivatal titkára és a szerkesztő tollából a következő háborús kér
désekről nyújt összefoglalást: a háború világtörténeti előzményei, a 
hadi események (számos ábrával), az ország belső története a háborn 
alatt, a hadviselő államok földrajza, a háborn és a gazdasági élet, a 
közművelődés, a társadalmi mozgalmak, a közegészségügy és a háború, 
a közerkölcsiség, ás a háború, elmélkedések a jövőről; befejezésül: 

szempontok a háborús kérdések iskolai feldolgozására. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 
Kapható: 

Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál 
Budapest, VI., Andrássy-nt 21. és minden könyvkereskedésben. 

liij^riM^^ii^^iiiiiiii^ii^^^^^^Mii^i^^^ii^^ii^iii 

ISMERETEK TÁRA 
Szerkesztik ENDREI ÁKOS és MARTON JENŐ 

Az I s m e r e t e k T á r a az iskolai ismereteknek rövid, de alapos magyarázata. Eddig megjelent: 

1. S z e m k ő Aladár . Magyar nyelvtan helyesírási szó
tárral K 1.40 

2. T. Badinyi Sándor . Magyarország oknyomozó tör
ténete. Áttekintő összefoglalásokkal, érettségi és tan
ké pesitő vizsgálatra készülőknek K 1.80 

3. Sol ty Korné l . Latin nyelvtan gyakorlatokkal és két 
szines táblázattal KI .80 

I. Lenkei F e r e n c . Algebra _ 
5. Ujj Gyula. Természettan. 

- K 2.— 
Mechanika. I. kötet: 

Akusztika K 2.80 
6. Ujj 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. Endrei Ákos . A magyar irodalom története a fon-

tosabb művek tartalmi ismertetésével. I. rész: Kis
faludy Károly felléptéig K 2.— 

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

10. Solty Kornél . Latin mondattan T. Livius, Corn. 
Nepos, J. Caesar és Phsedrus műveiből vett olvas
mányokkal kapcsolatban K 2.— 

11. Lenke i F e r e n c . Geometria I. rész: Planimetria és 
trigonometria K2 .— 

12. Lenke i F e r e n c . Geometria II. rész: Stereometria 
és analitika 2.— 

13—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 1.60 

16. T a u b e r N. 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 L A M P E L R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) r.-t. kiadása. 
Kaphatók minden könyvkereskedésben. 
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18. SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

H O I T S Y P Á L . 
BzerlaztSségi iroda : IV. Vármegye-utoza 11. 
Kiadóhivatal; IV. Egyetem-ntoza 4. 

szám 
ára 80 fillér. 

BUDAPEST, MÁJUS HÓ 5. 
_, ,„ . . í Egé»zévre_ _ 40.— korona. 
Slöfizeiési Idtékkle: l Félévre_ _ ao.— korona. 

l Negyedévre _ 10.— korona. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is osatolandó. 

r .... ._ 

Jj 
A Z M E E Ü N K A I V A S Ú T I Á L L O M Á S O N U K R A N I A B A N : TISZTJEINK VÁSÁROLNAK AZ ÁLLOMÁS EIIŐTTI ÁRUSOKTÓL. 


