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FOGAK és teljes fogsorok 
szájpadlás nélkül, 
a gjőücrek elta-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ k v o l t t á s a fölösleges 
SDeczialista fog- és szájbetegségekben. 

FOG -tömések, arany 
fogkoronak és 
sraoyhiilak. tar-

_ tós porcellan-és 
aranytömések, tls'éri jótállással. 

FOG -hozás teljes érzéstelení
téssel ; hasznavehetetlen, 
régi fogsorokat átalakítok 
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kielégíttetnek. — Mérsékelt arak. 
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otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arcz-
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ODAKÜNN SÜT A NAP. 
REGÉNY. - IRTA BERKES IMRE. (Folytatás.) 

Másnap egész nap az ágyában fetrengett. 
Hideg borogatásokkal enyhítette a fájdalmát, 
Generális Jóska egyre azt duruzsolta a fülébe, 
hogy jó volna a szentbiborczi javasasszonyt 
meginvitálni, az úgy megkenné a gazdáját, 
hogy iziben összeforrna újra minden csontja . . . 

— Ebcsont beforr, — gondolta magában Par-
laghy és Isten tudja már hányadszor tessékelte 
ki fanyar kelletlenséggel Generális Jóskát a 
szobájából. 

De aztán megbánta, hogy Generális Jóskát 
egész nap ridegen és csökönyösen távol tar
totta magá tó l . . . Végre is ez az ember fel
szedte őt az utczáról, megmentette őt a nyil
vános botránytól, a' meghurczo I tatástól . . . Mi 
töríént volna, ha idegen emberek találják ott 
a Rózsa-utczában, vérébe fagyva, önmagával 
tehetetlenül, titokzatosan és a történtekről nem 
tudva, nem akarva számot a d n i ? . . . Mi tör
tént volna akkor? 

Magához rendelte Generális Jóskát. Odaül
tette az ágya szélére és elkezdett vele beszél
getni. 

— Hol jártál tegnap éjjel? 
— Halál Péterrel mulattam a vasúti korcs

mában, — mondta Jóska. — Valami ronda 
kofaasszonynyal akaszkodott össze a féllábú 
csavargó, nem szeretem én az ilyen népeket, 
aztán ott is hagytam őket. 

— Azóta senkivel sem beszéltél? — tuda
kolta Parlaghy. 

— Beszélni beszéltem . . . Itthon mindenki
vel beszélek én, nem nézek én le senkit. Aztán, 
tudja-e tekintetes uram, hogy nagy veszedelem 
van Szentbiborczon... A parasztok folytatni 
akarják a háborút . . . 

— A háborút ? . . . 
— Azt, azt. Senki sincs itthon a sorsával 

megelégedve. Nem tudom, miféle ördög pisz-
tergálja ezeket az embereket . . . Mert én meg 
vagyok a sorsommal, mi csak megférünk egy
más mellett szép csöndben. De ezek? Egyiknek 
a szolga bíróval van baja, a másik meg a szom
szédjával akaszkodik össze, a harmadik a 
ringy-rongy felesége miatt akarja megölni az 
egész falut. Az Isten elvette ezeknek az eszét. 
Meg vannak ezek háborodva ! 

— Az Isten? — ismételte Parlaghy és tilta
kozóan intett a kezével. 

— Hát ha nem az Isten, akkor nem tudom, 
ki Isten fia. Elég az hozzá . . . 

Parlaghy feltápászkodott. Keményen nézett 
Generális Jóska szemébe. 

— Becsületes ember vagy te, Jóska? 
— Az vagyok, tekintetes uram. 
— Szeretsz engem te, Jóska? 
— Nincs a világon olyan szép fehérnép, a ki 

ellen én nagyobb szerelembe lennék, mint a 
tekintetes Parlaghy János gazd'uram ellen. 

— Hát akkor vedd tudomásul, hogy te teg
nap éjszaka óta nem láttál senkit, nem voltál 
sehol, nem beszéltél senkivel, itthon őrizted a 
házat és én is itthon voltam. Megértetted? 

— Igenis, megértettem. 
Bavasz mosoly éktelenkedett egy pillanatig 

a szája szögletén, de a mikor újra belenézett a 
gazdája elkomorult szemébe, ő maga is elkomo
rodott. Ezért gyorsan megismételte : 

— Igenis, megértettem. 
w Parlaghy nem szólt hozzá többet. Újra végig* 
nyújtózkodott az ágyában, szemét mereven a 
plafonra függesztette "és bámult. Szeretett volna 
még egyet-mást kihámozni Generális Jóskából, 
szerette volna tőle megtudakolni, hogy hal
lott-e valamit, a városból ide a szomszéd faluig 
elkalandozott-e már a rettenetes hír, szerette 
volna megkérdezni tőle, hogy nem hallott-e 
valamit a barátjáról, Bibor Tivadarról. . . 

A fogai tehetetlenül verődtek össze, a mikor 
ez az ember eszébe jutott. Rámordult Generális 
Jóskára és újra kikergette a szobából. 

Ezt csak mégsem jeiat jgy abbahagyni?. . . 
Micsoda pipogya, hitvány fráter ő, miiven alá

való, közönséges gazember, itt lopja nyomorult 
töprengésben, önmaga ellen áskálódva a napot, 
itt hentereg, mint valami védekezésre és boszú-
állásra képtelen, rigolyás öregasszony, a helyett, 
hogy felpattanna, bevágtatna a városba és 
annak rendje-módja szerint felelősségre vonná 
Bibor Tivadart! Ezt kell tennie! Ez a köteles
sége ! Ez elől nem lehet megszöknie, sem beteg
séggel, sem gyávasággal, se semmiféle átkozott 
kibúvóval, sem vőlegénységgel, sem szerelem
m e l . . . Ei kutya kötelessége! Persze, Bibor 
Tivadar már szétkürtölte a városban, már min
denki tudja, Bibor Pál már kihirdette az ut-
czákon, a kaszinóban már egyébről sem vitat
koznak, mindenki Bíbornak gratulál és min
denki őt rágja, szidalmazza, pocsékolja, hogy 
mint valami vaksi vakondok belebujt a lyu
kába, hogy a napfény se érje, friss poczokturást 
kapart az ürege fölé, nehogy ráakadjon valaki... 
Ide bujt, itt kuporodott össze a maga tanyá
ján, a helyett, hogy benn volna a városban és 
kifeszített mellel állna az emberek közé : itt 
vagyok, nem történt velem semmi s ha történt 
is, mi közötök hozzá, majd ellátom a baját az 
ellenfelemnek! 

Kiugrott az ágyból, de aztán sziszegve ka
paszkodott az ágy támlájába, annyira meg
rándult valamelyik izma. De nem törődött 
vele. öltözködni kezdett. Sebbel-lobbal kap
kodta magára a ruhadarabokat s a nagy ijedt 
és lázas igyekezetében nem vette észre, hogy a 
homlokán gyöngyözik a verejték s a gerinczén 
végigreszket a hideg, de most nem akart tö
rődni a maga testi bajával, a mikor a megsér
tett lelke háborgott benne. 

És a kire egész nap nem gondolt, a ki ért
hetetlen módon tegnap éjszaka óta egyetlen 
egyszer sem jutott eszébe? . . . Mi történt ő 
vele? Most egyszerre maga előtt látta Bibomét, 
halotthalványan, riadt szemekkel, kétségbe
esetten, a mintákét karját görcsösen, erőszako
san maga elé tartva, unszolja, űzi, kergeti őt, 
menjen már, mit erőszakoskodik, mit akar 
tőle, miért lopódzik be késő este a lakásába?... 
így t ö r t én t ? . . . Nem volt már ebben az asz-
szonyban semmi, a mi hozzá lánczolta volna, 
nem volt már benne egyetlenegy érzés sem, 
a mi az övé lett volna, nem volt már benne 
kíváncsi vágyakozás, hogy milyen az idegen 
ember csókja s milyen érzés az, a mikor az 
idegen ember bajusza odasimul a szája szélé
h e z ? . . . Vájjon igazán gondolt-e erre valami
kor Bibomé, vagy csak hazudott néki, áltatta, 
kínozta, vájjon igazán a szeretője akart-e lenni, 
vagy csak könnyelműen tréfált, ördögien ját
szott vele, mint egy éretlen gimnazista-tacskó
val?. . . De miért tette volna ezt? Mi oka lett 
volna erre? Vagy miért éppen őt választotta 
ki ©nre a bolond j á t é k r a ? . . . Bolond, mohó, 
kapzsi játéka egy asszonynak, a ki megőrlő-
dött az egyedülvalóság kísérteties, fojtó magá
nyában, tolakodó próbálkozása és felkínálko-
zása az idegeivel már bimi nem tudó szalma-
Özvagynek, a ki egyebet sem tett, mint folyton 
várt, várt. kimerülten várt, hosszú leveleket 
írt, fájó szerelmét a szólalan, érzéstelen, holt 
pipiroson élte le, várt, remélt, — s a várva-
várt helyett nem az ura, hanem ő, Parlaghy 
János érkezett meg. A jó barát, az ismerős, a 
gyerekkori pajtás, a ki idegen és mégsem ide
gen . . . E Í volt az egész. E? lett volna az 
egész?. . . E; Ő, a férfi, ki szintén várt, várt, 
szomjúhozott, akart, kivánt és ugyanúgy, mint 
az asszony, már nem bírt az idegeivel: — bele
szédült egy megkínzott, szerencsétlen, magára 
maradt asszony szenvedéseibe, mert hiszen 
Bibomé nem szerette őt, csak kimondhatatla
nul szenvedett az ura után . . . 

E-re gondolt Parlaghy. Most igen elröstelte 
és mélyen, a lelke fenekéig szégyelte magát az 
ostobasága, a barátjához való gaz hűtlensége 
és fellázadt érzékeinek a csalása miatt. Mert 
nem a szive, nem az esze, az érzékei csalták 

meg őt, a lázadó, éhes, vad érzékek, a melyek 
lángolón égették, gyötörték akkor is, a mikor 
már tudnia kellett volna, hogy nem lehet, nem 
szabad, bűn . . . 

Mi történt azzal a szerencsétlen asszonvnval? 
Elájult? Meghalt? Öngyilkos lett? Vagy talán 
agyonlőtte az ura? Vagy talán elmenekült a 
széttépett otthonából? Elmenekült és most 
betegen, megtörten várja, lesi, hogy új mene
dékében felkeresi-e őt új párja ? . . . 

Talán ez történt! 
El kell mennie Biboméhoz ,s oda kell neki 

nyújtania a jobbját. Le kell térdelnie a lába 
elé és meg kell csókolnia a reszkető kezét. 
Bocsánatot kell tőle kérnie . . . De elég-e az, 
ha csak bocsánatot kér tőle? Csak bocsánatot 
vár-e tőle Bibomé, és semmi egyebet? El le
het-e az ő történetüket egy erőltetett, hazug 
bocsánatkéréssel intézni? 

Rémülettel gondolt a maga helyzetére és 
még nagyobb megdöbbenéssel arra a helyzetre, 
a melybe Bibomé került az ő erőszakossága és 
durvasága miatt . . . 

Fel kell keresnie Bibomét. 
Árkay Jolán vőlegénye kezet fog nyújtani a 

tiszta, de a világ előtt bűnös asszonynak. 
Lihegő, egymásba borzolt gondolatainak a 

szövevényében csak most jutott eszébe, hogy 
ő Árkay Jolánnak a vőlegénye . . . 

Már teljesen fel volt öltözködve. Nem törő
dött megsajduló érzéseivel, lázasan szaladgált 
föl-alá a szobájában. Egyszer a tükör elé állt, 
belebámult, de nem látta magát, csak egy éles, 
piros csíkot, abból szivárgott lassan-lassan a 
vér. Csak azután tapogatta meg homlokán az 
üvegszilánkok-hasítottá mély sebet . . . Máskor 
az ablaknál állt, azon bámult kifelé a messze
ségbe, eltekintett az itt-ott felbukkanó emberek 
feje fölött, nem ismert meg közülök senkit, 
nem is akart rájuk ismerni, szeme a távolban 
kéklő hegyek peremén pihent meg, azokon ré
vedezett szemének a sugara, aztán ez a sugár, 
a hogy odaszökkent, ugyanazon az úton vissza 
is villant és most már nem látott a hegyekből 
semmit, megint csak magát látta, a maga fel
dúlt, keserves és kesernyés, tehetetlen bense-
jét, megtépett valóját . . . 

Hiszen ő az Árkay Jolán vőlegénye . . . 
Miért nem tud ennek örülni? Miért nem tud 

ezen föllelkesedni? Miért nem tudja nyugtalan 
érzéseit ebbe a nyugodt érzésbe, élete egyetlen 
nyugodt valóságába belesülyeszteni? 

Hiszen ő akarta. Igen, o akarta ezt. Tisztán, 
elhatározással, szerelemmel akarta, hogy Árkay 
Jolán a felesége legyen. Már a háború előtt is 
szerette titkon, napokra letörte az a hír, hogy 
Árkay Jolán másnak lett a menyasszonya . . . 
De ez régen volt. Árkay Jolán vőlegénye el
pusztult Ásztrachánban. A mikor ezt meghal
lotta, a részvéten és a férfias sajnálkozáson 
kívül az elégtételnek valami komisz öröme is 
felvillant benne. Árkay Jolán még sem lett 
másé, Árkay Jolán most újra szabad! . . . Az
tán újra találkoztak, együtt siránkoztak, sirat
ták az Árkay-család irgalmatlan sorsát, ők 
ketten együtt, aztán külön-külön is, mint annyi 
sokan Biborczon, a kik ismerték őket és mindig 
ritka becsüléssel gondoltak a nagyszerű Árkay-
lányokra. 

De jöttek más napok, más érzések tolakodtak 
fel benne és találkozott Biboméval. Bárcsak 
sohase találkozott volna vele! Hány családi 
tragédia volt már az országban, a mióta meg
kötötték a békét! Tulajdonképpen hálát adhat 
az Istennek és mély alázattal gondolhat Bibor 
Tivadarra, hogy ebben a pillanatban még élet
ben van, hogy megmenekült. Mert Bibor teg
nap éjjel egész egyszerűen lelőhette volna őt, 
mint valami koszos kutyát, aki betolakodott a 
házába, hogy azt beszennyezze. És igaza lett 
volna! Az egész világ igazat adott volna Bibor 
Tivadarnak, a minthogy egyetlen elitélő hangot 
sem hallott Gomoly százados merénylete el-
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len, mert a férjek mindig örültek, ha egy másik 
férj gyilkos fegyverhez nyúlt a háborúban el
vesztett családi becsületének megtorlására . . . 
Igen, csak ketten lázadoztak a tegnapi gyilkos
ság ellen. Az egyik ő volt, ő, Parlaghy János, 
a másik pedig Hadaróczy Tamás. Parlaghy és 
Hadaróczy! Miért itólte el Parlaghy a gyilkos
ságot és miért Hadaróczy Tamás? . . . Nem 
esett jól neki, hogy párhuzamot kellett vonnia 
a maga személye és Hadaróczy Tamás czím-
zetes igazgató személye között és íme, mégis... 
Hadaróczynak csak nincsenek titkos viszonyai? 
Hadaróczynak csak nem kellett attól félnie, 
hogy valaki tetten éri, a mikor besompolyog 
legjobb barátjának a feleségéhez? Hadaióczy-
nak csak nem voltak becstelen vágyai, mint 
egykor az itthon lebzselő sebesülteknek, a kik 
Isten kegyelméből már szerencsésen meggyó
gyultak, a rokkantaknak, a kiknek a szivük 
szerencsére nem rokkant meg s a harczteret 
nemlátottak ezreinek, a kik faltak, dúskáltak, 
éltek, gazoskodtak itthon, másokat beszeny-
nyezve, megbecstelenítve és legázolva . . . 

Akármennyire is nem tetszett néki az össze
hasonlítás, mégis meg kellett állapítania, hogy 
a mire gondol, az bizony szigorúan fedi a té
nyeket. Hadaróczy és ő ? . . . Persze, a végle
teknek ez a véletlen találkozása boszantotta, 
és ingerelte! Mégis mi mindent jelent ez! Mi 
minden van ebben! Szegény öreg Hadaróczy, 
a ki testével-lelkével undoiodik attól, a mi a 
háborúra emlékeztet, a kit megvernek az isko
lában s a ki mindenütt mindent elkövet, hogy 
az emberek nyugodt, régi lelkiállapota vala
hogy újra visszatérjen!.. . És ő? Ő, Parlaghy 
János, a ki annyi sok ismeretlen társával együtt 
még mindig azokat az édes gyümölcsöket 
akarja leszakítani, a melyeket a hosszú háboiú 
érlelt meg a számára! 

Nem, nem lehet tovább ezzel a könnyelmű
séggel és lelkiismeretlenséggel folytatni az éle
tet ! Egyszer csak meg kell állani egy pontnál, 
meg kell komolyodni, el kell mélyülni, nem 
szabad többet hátratekinteni, csak előre, a jö
vőbe ! Talán ő is elérkezett ehhez a ponthoz és 
éppen a tegnapi éjszaka jelentette a fordulót 
az ő életében, a léhaság, a könnyelműség, a 
komiszkodás .végét és halálát és pusztulását 
mindannak, a mi izgatón töltötte be eddig a 
bensejét és visszariasztotta mindentől, a mi 
új munkát, új erőt, új akaratot jelentett 
volna! 

A tegnapi éjszaka? . . . 
De melyik része a tegnapi éjszakának? Az-e, 

hogy vége szakadt mindennek, hogy örökre el 
kellett távolodnia régi barátjától? Vagy pedig 
az, hogy vőlegénye lett Árkay Jolánnak? 

Hiszen ő vőlegényé lett Árkay Jo lánnak. . . 
Belesüppedt egy óriási karosszékbe, a fejét 

lehorgasztotta, valósággal belegubózott a karos
szék öblébe, alig látszott ki belőle. Úgy gondol
kodott és töprengett tovább, nem tudott a 
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gondolatain eligazodni, nem tudott az érzései 
tört kristályán át tisztán keresztülhatolni, nem 
tudta, hogy mit akar, mit akar jon . . . Szere
tett volna látatlanul kiosonni a kastélyából, 
valahol az erdőkben egymagában elbolyongani, 
talán a friss levegő, az erdő különös zúgása s 
az a sok furcsa, zavart, nagyszerű hang, az erdő 
konczertje mégis csak juttat valamit az eszébe, 
valami egyszerűt és éppen ezért talán okosat, 
valami világosat és éppen ezért keresztül
vihet őt . . . 

Nem birta tovább a szoba levegőjét. Fel
állt, kezébe vette a botját, elindult az ajtó felé 
de mielőtt kinyitotta volna az ajtót, megint 
Generális Jóska rohant be hozzá. 

— Tekintetes úr, alázatosan jelentem, meg
jöttek. 

— Kik jöttek meg? — türelmetlenkedett 
Parlaghy és látható boszúsággal mérte végig 
Jóskát. 

— Hát ők, — mondta az intéző és felemelte 
a karját, a város felé mutatott magyarázóan, 
a szemével sunyin és sokatmondón hunyorga
tott, talán ebből a mozdulatból és ebből a szem
villanásból megérti Parlaghy, hogy kik azok 
az ők. 

Parlaghy hirtelen arra gondolt, hogy talán 
Bibor segédei érkeztek meg. Jöttek, hogy elég
tételt kérjenek. Itt vannak, hogy megkezdjék 
a még rejtett botrány ismeretlen redoinek és 
ránczainak a kisimítását. 
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— Kik azok az ők? — förmedt rá Generális 
Jóskára s szúrón nézett a szemébe. 

Jóska jóízűn nevetett. 
— Az aztán mégsem járja, tekintetes uram, 

megkövetem alássan, hogy a Treszkát szinte 
nem hozták magukkal. Ha már idejöttek, hoz
ták volna magukkal a Treszkát is. Az is elfért 
volna a kocsin.. 

— A Treszka? — dadogta Parlaghy. 
— Az, az . . . Engedelmet, ha már a gazdám 

házasodik, én is megházasodom. Együtt vol
tunk a háborúban, hát úgy gondoltam, mer*-
jünk együtt az új háborúba is . . . 

Bizalmaskodva nevetett, aztán kijavította 
magát. 

— Akarom mondani, a házasságba . . . 
Kívülről halk beszéd és szoknyák suhogása 

hallatszott. Generális Jóska kitárta az ajtót. 
A világos folyosón ott álltak Árkay Jolán, 
Árkay Irén és Forgószél hadnagy. Forgószél 
hadnagy egy hatalmas szarvasagancsot tapo
gatott, arról magyarázott valamit lelkesen a 
hölgyeknek... 

(Folytatása köretkezik.) 

IFJAK. . . 
Ifjak, tobzódó, dús erők, 
Frissek, merők, csatanyerők, 
Ne nézzetek rám sanda szemmel : 
Nem irigy ez az öreg ember. 

Reges rég elmúlt, szép időkön, 
Én nem tűnődöm, zsörtölődöm. 
Csákányt ha vén falakba vágtok: 
Nem dörgők balgán meddő átkot. 

Az ifjúsággal harczba szállni? 
Egy a mi dolgunk : félreállni . . . 
Rúdját az idő szekerének 
Meg nem fordítjuk, vén legények! 

Kenyerem javát én megettem, 
Nincs szép és jó már, csak mögöttem, 
A mit kivívtam: nesze semmi — 
De pontot kell már mégis tenni . . . 

S mint vén király, ha már nincs másra 
Ereje, csak a lemondásra, 
Isten hozzád, korona : Élet! 
Vadonba vonul remetének. 

Az agg megértés hűvös, ódon 
Várába én is meghúzódom. 
Friss had robog lenn, uj csatára — 
Sajog kicsit a szivem tája . . . 

Hajnal tüzében ormok égnek — 
Nekem csak siri fáklyafénynek. 
Békés, derűs élőhalott, — 
A nagy, nagy alkonyt várom ott . 

B napjaim csöndes-bus elfogytán 
Egyebet ne is mondjatok rám :\ 
Nem tudott élni hős-erősen, 
De halni meghalt, szépen, bölcsen . . . 

Sas Ed*. 
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FOCH TÁBORNOK. 
Portraitjához talán a legkarakterisztikusabb 

adatot egy franczia haditudósító szolgáltatta, 
a ki azt írta róla, hogy főhadiszállása nem illik 
bele a tipikus keretbe ; dolgozószobájában nem 
sereglenek a térképek, nem csilingel benne 
szüntelenül a telefon, hiányzik belőle a lázas 
sürgés-forgás. Munkaasztala üres ; egyetlen dísze 
két hatalmas virágváza. Ez az egyszerűség, 
póznélküliség,a hadvezéri pozicziónakdekorativ-
nélkülisége adja meg Foch egyéniségének belső 
keretét. 

Nem szeret külsőségekkel tetszelegni; Foch is 
a Joffre-tipusból való tábornok ; sem az alakja, 
sem a külső megjelenése nem árulja el a had
vezért. Ha magas, szikár alakját nem takarná 
uniformis, inkább a tudós benyomását keltené ; 
temperamentumában, beszédében a filozófus 
rejtőzik. 

Foch, a ki most 67 éves,'az 1870—71-iki 
háborúban mint fiatal önkéntes vett részt, a 
hadjárat befejezése után, miután elvégezte a 
politechnikumot,belépett a hadseregbe. A rang
létra szokványos megmászása utána vezérkarhoz, 
került. 1907-ben már egy tüzérhadtest parancs
noka lett, 1908-ban pedig — Clemenceau 
miniszterelnöksége idején — a hadiiskola parancs
nokává nevezték ki. Fochnak ekkor már mint 
teoretikusnak kitűnő híre volt a franczia had
seregben. Ezt a hírét «Des principes de la 
guerre» és «La conduite de la guerre» czímű 
munkáival alapozta meg, a melyek a hadi
iskolában tartott taktikai és stratégiai elő
adásainak összefoglalásai. Két könyvének első 
kiadása még az orosz-japán háború előtt jelent 
meg ; hirdetett tételeit e háború tanulságai 
igazolták, a mint arra a második kiadásában 
előszavában maga Foch is hivatkozik. A mit 
Clemenceau kivánt tőle : föladatát teljes mér
tékben teljesítette. Ha csak öt évig állott is a 
hadiiskola élén, egyénisége olyan irányelveket 
alapozott meg, a melyek döntőek voltak a 
franczia vezérkar képzettségére és szellemére. 
Nem véletlen, hanem törvényszerűen szabályos 
jelenség, hogy háborús időben a hadseregnek 
a közvéleményre való hatása és kölcsönhatása 
adja meg a nemzet karakterét; vezető tényező 
ebben a kialakulásban a hadvezetőség, illetve 
a vezérkar szelleme. A hogy az emberi élet 
irányait a gyermekkor és az ifjúság eltöltött 
életviszonyai rakják le, — a háborúban is az 
első időszakok — ba szabad így mondani: 
a háború ifjúsága — az elhatározó tényező a 
továbbfejlődés tekintetében, illetőleg abban, 
hogy a hadsereg morális erejét tápláló köz
vélemény milyen irányba fordul. A négy éve 
tartó háború során a központi hatalmak népei 
számtalan alkalommal tágranyílt szemekkel 
csodálkoztak azon: hogyan lehet, hogy a 
francziák konok önfejűséggela maguk győzelmét 
hirdették, akkor is, ha egy-egy offenzivajuk 
meghiúsult, akkor is, ha a németek egy 
vállalkozása tízszeres, sőt százszoros ered
ményét produkálta annak, a mit ők el tudtak 
érni. Ennek a különös, makacs jelenségnek, 
a mely lecsukott, álmodó szemekkel áll a 
valóság előtt, talán közelebb kerülünk az egy
oldalúságtól ment magyarázatához, ha ismerjük 
Foch tábornoknak még a hadiiskolában hirdetett 
princzipiumait. «Vesztett csata az, a melyről 
az «hisszük», hogy elvesztettük*. Ez az egyik 
főtétele. A másik ennek a pendante-ja. «Nyert 
csata az, ha nem akarjuk elismerni, hogy 
legyőztek minket». Ezekkel a minden latitude-re 
alkalmazható vezérelvekkel ütötte rá a maga 
szívós, mélyenjáró gondolkodású egyéniségének 
bélyegét Foch a franczia vezérkarra, a melytől 
e köztudat-építő pilléreket átvették a politiku
sok, átvette az egész entente ; ezt az ikergondo
latot variálták a végtelenségig Poincaré, Briand, 
Clemenceau, Lloyd-George, Sonnino, Salandra, 
Orlando, ezt a gondolatot próbálták bele
préselni a puha és pesszimista orosz néplélekbe 
a czár és tábornokai. A franczia közvélemény, 
a franczia hadsereg csodálnivaló rugalmassággal 
apercipiálta a gondolatot, teleszívódott ezzel 
a tudattal, hiszen adva voltak a kedvező föl
tételek : minden porczikájában szikrázott a 
revanche-eszme, a «győzni fogunk, mert győz
nünk kell» hitének összeszorított ajakkal hirde
tett vak elszántsága. A háborús Franczia
ország vérkeringésébe beleolvadtak Foch vezető 
eszméi; ez is egyik oka lehetett, hogy a franczia 
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hadsereg morálja minden ráhulló kemény kala
pácsütés ellenére intakt maradt. Foch tanító
mestere nemcsak a franczia tisztikarnak, a 
háborús Francziaország egész közvéleményé
nek is. 

«Foch tábornok, a szövetséges hadseregek 
főparancsnoka, egyike korunk legkiválóbb stra
tégáinak. Csupa erély, csupa tudás és tapasz
taltság*. Az 1918. évi német offenzíva har
madik periódusának bekövetkezése előtt ezek
kel a szavakkal jellemezte Lloyd-George Hin
denburg és Ludendorff ellenfelét, a kit fölényes 
lángésznek nevezett. Lloyd-George szangvinikus 
temperamentumából, agitatorikus szemlélődé
séből, a mely a dolgokat mindig torzító tükör 
elé állítja, higgadt ítélkezések még sohasem 
szűrődtek le; érdemes hát szemügyre venni, 
Foch hadvezéri pályáját végigkísérni, mennyi
ben fölényes lángész, csakugyan csupa erély, 
csupa tudás, és csupa tapasztaltság-e. 

Az első mamei csatában, a mikor Joffre újra 
csoportosította a franczia haderőt, egy had
sereget vezényelt. A czentrum középpontjában 
állott ez a hadsereg, a melynek az volt a fel
adata, hogy a hozzá jobbról és balról csatlakozó 
seregeket is magával rántsa, offenzív lökésre 
vezesse és a Marne-medenczében fölsorakozott 
Kluck-Bülow-Hausen hadcsoport katasztrófáját, 
a melyet a franczia balszárnyon álló Maunoury-
seregnek kellett volna bevezetni, teljessé tegye. 
Foch nagy stratégiai tudásra valló ügyes
séggel, a terep kitűnő felhasználásával, de a 
szomszédos hadsereggel való összeköttetés el
hanyagolásávalállította csatarendbe hadseregét. 
Nagy lendülettel meg is kezdte a támadást, 
a mely azonban nyomban a német ellentáma
dásba ütközött ; már a csata első óráiban 
kisiklott a franczia vezér kezéből a kezdemé
nyezés, a melyet aztán minden erőfeszítése 
ellenére sem tudott vissza ragadni. A támadóból 
megtámadott lett, abba az űrbe, a melyet 
csak gyönge lovasság fedezett, két napos csata 
után behatolt Bülow hadserege. Foch seregé
nek vereségét csak a mamei csata félbeszakítása 
hárította el. Mikor azután a német vissza
vonulás érezhetővé vált, a franczia hadsereg
parancsnokok közül Foch kezdte meg a leg
gyorsabban és legenergikusabban az üldözést. 
A fölujjongó Francziaország közvéleményétől, 
a mely az eldöntetlen marnei csatát önkényesen 
világtörténelmi győzelemmé dagasztotta, Foch 
ebben a mámorban szerezte meg túlzott had
vezéri tekintélyének veretét. 

A mamei csata után, a mikor az állóharcz 
bekövetkezett, Foch Északfrancziaországba ke
rült, a hol együtt küzdött French tábornagy 
angol seregével. Joffre az első hónapok harczai-
ban elég tapasztalatot szerzett arról, hogy az 
angolokat nem szabad magukra hagyni, szükség 
van arra, hogy a franczia lendület, a tudás 
ott a helyszínen akadályozza meg azokat a 
hibákat, a melyekre — ez az angolok gyakorlat
lanságából és az angol vezérek kevés hozzá-
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értéséből következett — bizonyosan számítani 
kellett, mint valami mellőzhetetlen tényezőre. 
Csakugyan, mikor a németek 1914 őszén a 
dixmuideni csatában az angolok első vonalait 
áttörték és a csata már-már a krizis felé kezdett 
kibontakozni, hirtelen French hadiszállásán 
termett Foch, fölverette éjszakai álmából a 
tábornagyot, haditanácsot tartott vele és segít
ségére küldötte tartalék-hadosztályait. Végül 
írást hagyott hátra, a melyet French a frontia 
továbbított ezzel a megjegyzéssel: <d?och tábor
nok parancsát teljesíteni kell». Foch parancsa 
úgy hangzott, hogy a végsőkig ki kell tartani. 
Lloyd-George jellemzését, hogy Foch tábornok 
csupa erély, hadd illusztrálja ez az itt említett 
adat. Nem túlságosan hízelgő az angol önérzet 
számára, hogy ezt az erélyt az angol mulasztás 
tette szükségessé. Tény, hogy ez az erély, a 
helyzet fölismerése után való gyors cselekvés 
elhárította a franczia frontot 1914 őszén fenye
gető csapást. 

1915-ben Foch volt az északfrancziaországi 
Loretto-csata főparancsnoka. Itt is az angolokkal 
küzdött együtt és az volt a czélja, hogy a 
német harczvonalat áttörje és Északfranczia-
országot fölszabadítsa. 

A nagy czélból néhány négyzetkilométernyi 
valóság maradt meg, a franczia katonák 
légióinak föláldozása után. Minden kudarcz 
kihívja maga ellen a kritikát, a Loretto-csata 
után élesen fordult szembe a bírálat a franczia 
hadseregparancsnokkal: ez a fölszabadító mód
szer Francziaország hadseregének és kulturált 
területének rombadöntését jelenti. A franczia 
közvéleménynek nem lehetett alkalma arra, 
hogy nyílt szemmel nézze a történteket, a 
Loretto-csatát is, mint annyi más vérbefult 
entente-offenzivát, úgy állították eléje, mint a 
végső győzelemhez vezető utat. «Nyert csata az, 
ha nem akarjukelismerni, hogy elvesztettük*... 

1916-ban Foch volt a hónapokig tartó Somme-
csata fővezére. Azt hirdette, hogy a tenger
parttól Verdunig áttöri és fölgöngyölíti a német 
frontot. A «megpuhult» német haderők azonban 
kitartottak, hasztalan vetett harczba több, 
mint öt hónap alatt egy milliónál nagyobb 
haderőt, hasztalan áldozott föl 800,000 embert. 
Hiába való volt minden taktikai kísérletezése, 
tapasztaltsága és erélye, a német hadvezérek 
tudását, energiáját nem tudta fölülmúlni; 
ebben az óriási csatában nagyobb szabású 
stratégiai képességeknek nem adta jelét, offenzív 
variácziói egyhangúak voltak. Haderőit nem 
tudta úgy csoportosítani, hogy a relatív fö
lény kikényszerítésével szétrobbantsa a német 
védelmi kordont. 

1917-ben a franczia vezérkar főnökévé nevez
ték ki, de alig pár hónappal később új meg
bízást kapott: novemberben az olasz harcztéren 
küzdő csapatok élére állították. Cadoma tekin
télye ezekben a hetekben rongygyá foszlott, 
az olasz fronton való főparancsnoklás a való
ságban Foch kezeibe került. A tartalékerőkként 
szereplő franczia- és angol hadosztályok harczba-
vetésével meglehetősen jelentős mértékben járult 
hozzá Foch ahhoz, hogy offenzivánk végül a 
piavei és a velenczei hegyi fronton nyugvó
pontra jutott. Tapasztalatainak, a melyeket 
az ellenséges offenzívak kivédésében szerzett, 
az olasz hadsereg kétségtelenül nagy hasznát 
vette. Az olasz harcztéren szerzett érdemeit 
Lloyd-George újra alaposan túlozta, a mikor 
azt mondotta, hogy az angol és franczia 
segítőcsapatok nélkül talán Szicziliáig kellett 
volna visszavonulni. Ez a túlzás azonban 
semmiesetre sem ártott Foch tekintélyének, 
a mely a mintaszerűen fegyelmezett, nagyszerű 
czéltudatosságú agitácziójával táplált entente-
közvéleményből nőtt nagygyá. Elvégre, Foch 
meg is érdemelte, hogy benne lássák Hindenburg 
méltó ellenfelét, hiszen a győzelemről alkotott 
teóriájával ő alapozta meg azt a lehetőséget, 
hogy a vezérek az entente közvéleménye előtt 
elburkolják és a maguk ízlése szerint fessék 
át a valóságot a kitartás, a végsőkig való harcz 
és a győzelem trikolorjával. 

Mikor Oroszország kihullásával az általános 
helyzetben gyökeres változás állott be, Cle
menceau végül keresztül tudta vinni régi tervét : 
megvalósította a nyugati fronton az egységes 
főparancsnokságot. A márcziusi német offenzíva 
megindulása után Foch tábornokot nevezték ki 
az angol és franczia haderők fővezérévé, a ki 
addig a hatvan hadosztályból álló tartalék-

34. Min. 1918. 66. ÁTTOLTAM. VASÁBNAPI UJSlG. 493 

hadsereg főparancsnoka volt. Hindenburg és 
Ludendorff offenzívai során Foch manövrirozó 
serege lassanként felőrlődött : az ententehad-
vezér csak adagonként vetette harczba tartalék
hadosztályait, nagy egységes akczió czéljaira 
nem tudta őket felhasználni. Nem volt meg 
benne az az elhatározó erő, hogy megkísérelje 
az ellenségtől való elszakadást és a mozgócsata 
provokálásával, nagy és érintetlen haderők 
birtokában megkísérelje az összes entente-
seregek újracsoportosítását és egy új vonalról 
a támadás, a döntő-mérkőzés megkezdését. 
Minden igyekezete abban merült ki, hogy 
megakadályozza a németek áttörését ; óriási 
áldozatok árán ezt el is tudta érni. 

Úgylátszik, Foch inkább negatív hadvezéri 
talentum, a kinek a tudása az ellenség végczél-
jának meghiúsítására irányul. Igazi nagy had
vezért vakmerőség nélkül nem lehet elképzelni. 

. Józanság, hidegség, precziz számítás, teória, 
erély, tudás — mindez a térképpel és körzővel 
dolgozó vezérkari főnök erénye. Az ötletek 
rakétázása, a zsenialitás lendülete, a nagy 
egyéniség fűtőereje, a mely áthatja az egész 
hadsereget, le az utolsó közkatonáig, — a 
tudáson, erélyen és tapasztaltságon kívül ez 
avatja az igazi, nagystílű és fölényes lángeszű 
hadvezért, a Nagy Sándorokat, Nagy Frigyese
ket, Napóleonokat, Hindenburgokat. A mos
tani napok fogják Foch igazi értékét meg
mutatni. 

Jákó János. 

MUNKÁCSI IFJÚKORI SZERELME. 
A na pókban nagya pám írásai, régi lim-lom közt 

turkáltam. Bégi könyvek, képek, írások vegyest 
akadtak kezembe, mind-mind egy elmúlt jobb 
idő emlékei. A képek között egy fiatalember 
arczképe ragadta meg figyelmemet. Művész-
kábát és magyar viselet, szűk nadrág, csizma 
volt rajta, olyan, a milyet fiatalkorunkban 
hordtak nagyapáink. Kezére támasztva fejét, 
gondolatokba merült. Nem közönséges ember
nek látszott. Érdeklődve kérdeztem meg, kit 
ábrázol a kép. Munkácsy Mihály volt. 

Nagyatyám, a ki hosszú évtizedeken át volt 
tanító egy bácskai német faluban és ernyedetlen 
buzgósággal verte a sváb koponyákba a művelt
ség elemeit, meg a magyar haza szeretetét, 
hetvenhatéves életterhét jelenleg gazdálkodással 
könnyíti meg.* Még most is a német irodalom ké
pezi szellemi folalkozását a falusi magány kul-

* Nagyatyám Ilg Frigyes 1842-ben született Bulke-
sxen (Baoska) és jelenleg ökéren él mint nyugalmazott 
tanító. 

ABBÁZIÁBAN NYARALÓ MAGYAK GYERMEKEK SZÍNHÁZAT JÁTSZANAK. 

Simonyi felvétele. 
Munkácsy Mihály fiatalkori arczképe abból az idő 

bői, a mikor Petőfi búcsúja czímű képét festette. 

TÁNCZÜNNEPÉLY. (A nzölo tanczosnö fellépte.) 

MAGYAR G Y E R E K E K N Y A R A L Á S A A B B Á Z I Á B A N 
Vajda Manó felvételei. 

turális elhagyottságában : Zschokke, Auerbach, 
Fritz Beuter a kedvencz írói. Ezekből szokott 
olvasgatni, a mikor a mezei munkában szünet 
áll be. 

Hogyan került Munkácsy képe ebbe az egy
szerű kis falusi tanítólakba? 

Nagyatyám mesélni kezdett. 
Fiatal legény korában, a hatvanas évek köze

pén nevelőséget vállalt. Két esztendőt töltött 
Budapest mellett, Török-Bálinton, egy Steiner 
Jakab nevű úriember házánál, a kinek két kis 
fiát tanítgatta. Ez a Steiner Jakab a békés
csabai Apponyi-uradalom jószágigazgatója volt, 
de bizony némileg romantikus körülmények 
miatt kénytelen volt állásától megválni. Még 
mint jószágigazgató egy béresét engedetlensége 
miatt elbocsátotta a szolgálatból. Az elbocsátott 
béres bosszút állott, alig néhány nap múlva 
fényes nappal álarczos rablók támadtak a 
szolgabírói hivatallal szemben fekvő igazgatói 
lakra, a gazdát egész háznépével együtt meg
kötözték és kirabolták. A szolgabírói házban 
a pandúrok egész nap készenlétben állottak és 
semmit sem vettek észre. A bántalmazá foly-
tán'Steiner beteg lett és kénytelen volt nyuga
lomba menni. 

Budapestre jött, másodszor megnősült, el
vette egy fiatalkori barátjának elvált asszony
leányát és Török-Bálinton telepedett le. Ide, 
Török-Bálintra 1864-ben került nagyatyám. 

A nevelő lakása egy parasztháznak az ut-
czára néző szobája volt. A második évben lakó
társa akadt. A családnak egy rokona, a kiről 
már előre sok mindenféle hír keringett. Tudták, 
hogy apja elitta a vagyonát, hogy fiát asztalos
inasnak adta, hogy abban felébredt a művész
tehetség és most komoly munka helyett 
egész idejét festéssel és rajzolással tölti. Mai
it t-ott pénzt is keresett ecsetjével, már meg
rendelései is voltak. A családban mégsem vették 
komolyan. Hányszor fakadt ki az öreg Steiner : 
«Miska, Miska, mi lesz belőled?» Ő maga tudta. 

Munkácsy Mihály anyja és Steiner fiatal fe
lesége testvérek voltak. így került a festő a 
nevelő szobájába. Életmódjával, természetével 
általános feltűnést keltett. Magába zárkózott, 
csendes fiatalember volt. Kedves szórakozása 
volt a séta : ha szerét ejthette, nekiindult 
keresztül-kasul az erdőnek, nem nézte, merre 
kerül, csak maga elé meredt és ezerféle gondo
latot, ezerféle tervet forgatott agyában. Festmé
nyek terveit, érvényesülés reményeit, külföldi 
vágyakat hordott a lelkében, de kifelé csak na
gyon ritkán nyilatkozott meg. És a mily fel
tűnő volt a viselkedése, épúgy az volt a dolgozás-
módja is. Gyakran látott már korán reggel a 
munkához, a mikor lakótársa még javában 
aludt, de gyakran hirtelen mindent abbahagyott, 
napokhosszat nem vett ecsetet a kezébe, csak 
járta gondolatokba merülve a környéket. 

A két fiatalember csakhamar közelebb jutott 
egymáshoz. Zavartalan szép boldog napok vol-
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GYULAI PAL, HERMÁN OTTÓ ÉS 
LÉVAY JÓZSEF VADGALAMBPÖRE. 

Kevesen emlékeznek rá, hogy Gyulai Púinak, 
a modern magyar kritika apjának és Hermán 
Ottónak, sok tudományág magyar úttörőjének 
volt valamikor egy heves irodalmi pöre, azt 
meg éppenséggel alig tudják, hogy ebbe a 
vadgalamb-pörbe belevegyült a szelid Lévay 
József is. 

Most, hogy e három jellegzetes magyar egyé
niség utolsója, ősz Lévay Jóxsef is megtért 
kortársaihoz, itt az ideje a pör revíziójának, 
nehogy végleg feledésbe menjen. 

A pör avval kezdődik, hogy Gyulai Pál az 
önszerkesztette Budapesti Szemlében kiadta 
«Az erdei lak* czímű költeményét. 

«Kies völgyben, a Bükk tövén 
Egy kis lakban tanyázom én, 
Mohos sziklák, erdők védik, 
Bár lakhatnám itt mindétig. 

Csendes hely, csak a patak zúg, 
Erdőn csak a vadgalamb búg, 
B?ggel ébreszt, este ringat 
Világ zaja ide nem hat. 

LONGOBARD BAPTISTEKIUM A DÓMBAN. 

XIV SZÁZADBELI KÓRUS NÉMET FAFARAGVÁNYOKKAL A «TEMPlETTO»-BAN. 

tak, a miket Steinerék házában együtt töl
töttek. És e barátság Munkácsy művészetében 
is hagyott némi kis nyomot. 

Rjsti megrendelők számára dolgozott ekkor. 
Az ő lelkében is fellobbant az a hazafiúi láng, 
mely a hatvanas évek közepén az ifjúságot ha
talmába kerítette. Művészi érdeklődése a ma
gyar történelem felé fordult és egy időre a sza
badságharca kora keltette fel figyelmét. Petőfi 
legendás alakja ragadta meg művészi képzeletét. 
A vézna költőt jól ismerte a képeiről és egyszerre 
csak lakótársában Petőfies termetet vélt fel
fedezni. Képzelete kiegészítette, a mi hiányzott 
és így került nagyatyám nyúlánk vékony ifjúi 
termete a «Búcsúzó Petőfidbe. Barátságuk leg
maradandóbb, habár néma emléke ezen kép, 
melyhez nagyatyám állt modellt. 

De félévi együttlétük szerelmi epizód nélkül 
sem szűkölködött. A szép iránt annyira fogé
kony művész a női szépet ie elsősorban érté
kelte. Eleinte fiatalos nagynénje szépsége ra
gadta meg, a ki maga is szívesen látszott vemii 
a fiatal művész hódolatát. De nemsokára más, 
erősebb szenvedély ragadta meg. 

Steineréknél mindennapos vendég volt a falu 
orvosa, dr. Bothmayer. Két serdülő leánya is 
gyakran vele jött és ilyenkor szellemes adomáz-
gatás és beszélgetés közben a legkellemesebben 
teltek azesték. A két fiatalember is szívesen részt
vett ezeken a családi estéken. Munkácsy figyel
mét különösen az idósebbik Bothmayer-leány, 
a gyönyörű Izabella ragadta meg. Bámulata 
arra ösztönözte, hogy megfesse a fiatal leány 
képét. A művészi összejövetelekből azonban 
szerelmi találkozások lettek. A festmény el
készült, de egyúttal heves szerelmi szenvedély 
vert gyökeret a két fiatal lény szívében. És volt 
aztán rémület, a mikor kitudódott, hogy egy
máséi akarnak lenni. A Rothmayer-család a 
leghatározottabban ellenezte szándékukat ; be
tiltották a további érintkezést, Steinerék pedig 
szinte nyugtalanul várták, mikor szabadulnak 
meg a kellemetlenné vált vendégtől. 

Szerelmi fájdalma és művészi reménysége 
ekkor az ország elhagyására bírták a művészt. 
Tanulmányai folytatására Münchenbe ment. 
De szerelme még soká lángolt, fájdalma még 
soká sajgott. Sűrűn jöttek a szerelmes levelek 
a szobatárs czímére.a ki azokat baráti hűséggel 
mindig rendeltetési helyükre tudta juttatni. 
Közbe-közbe neki, a nevelőnek is írt : égretörő 
tervekről, örök dicsőség reményeiről. 

Félévig volt a nevelő szerelmi posta. De az
tán ő is elkerült. Távoztával valószínűleg meg
szűnt a levélváltás. A szerelem lassanként el
hamvadt lelkükben és nem maradt belőle más, 
mint egy-egy távoli emlék, mely egy-két öreg 
ember alkonyát pillanatokra 'ismét derűssé 
1> >7.\. 

Dr. Weber Arthurné. 

Nem hiába írta a költeményt. Gyulai Pál és 
nem hiába olvasta mindenkori ellenlábasa, 
Hermán Ottó, mert a Budapesti Hírlapban 
rövidesen tárczaczikk jelent meg az ornitho-
logus Hermantól, a melyben kimondja, hogy 
aGyuLai a Hámorban ott is megbúgatja a vadr 
galambot, a hol nincsen ; mert nem is lehető. 
Okfejtése pedig a következő : 

A költeményből kivehető, hogy a szóban 
forgó erdei lak a borsodmegyei Hámornak ú. n. 
alsó részében ama sziklaszoros alatt áll, a mely
ből a Szinva patak kitör és sziklákon, eséseken 
át bukva, zúg, a védő erdők pedig arra a részre 
vonatkoznak, a mely a Eehérkőlápa lejtőjéhez 
és az ú. n. «Puskaporos torony* sziklagáthoz 
tartozik. A költő nem szabatos, a mikor a 
«Bükk tövéről* beszél, mert a Bükk az egész 
hegység földrajzi neve, a melynek ott a lába, 
a hol végződik, így tehát ott a töve is s így nem 
fedi az Alsó-Hámor helymeghatározását. Mert 
a Hámor lehet a Bükk ölén vagy méhében, 
de tövén soha. I t t , az Alsó-Hámorban pedig 
a vadgalamb elő nem fordul, tehát nem is búg 
s így reggel se ébreszthette, este se ringathatta 
Gyulait. 

Ekkor azután megszólalt szelid Lévay József, 
Borsod vármegye akkori főjegyzője, Gyulainak 
a, sírig hűséges barátja és kiállította a következő 
«hivatalos iratot*; 

FARAGVÁNYOK A BAPTISTERIUMON. 

A KATONÁINK Á L T A L MEGSZÁLLOTT CTVIDALÉBÓL. 
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«Vadgalamb igazolvány. 
A diósgyőri koronauradalom minden erdésze 

s minden vadásztársam igen jól tudja-s én 
magam is folytonos tapasztalásom után iga
zolom, hogy a diósgyőri Hámort környékező 
erdőségben, mind a Hámor közvetlen közelé
ben, mind a távolabbi részeken gerlék, vad
galambok, úgynevezett székácsgalambok foly
vást tartózkodni szoktak nyári időben s azok 
ott messzire hallhatóan nyögdécselnek, turbé
kolnak és búgnak. 

E szerint csak a megczáfoIhatatlan igaz 
tényállásnak felel az meg, ha valamelyik me-
lancholikus vadgalamb «a Bikk tövében* Gyulai 
Pál versébe is belé «búgott». 

Ezt én úgy a galambászat, mint a költészet 
érdekében jó lélekkel bizonyítom, a közigazság 
így hozván magával. 

Miskolczon 1890 február 17-én Lévay József 
s. k. Borsod vármegye főjegyzője és gyakorló 
vadász.* 

«Méltóságos Gyulai Pál úrnak, mint egy 
kétségbe vont vadgalambbúgás költőjének Buda
pesten.* 

Ez a maga szelid humorában oly megkapó 
közigazgatási okirat, a melylyel a gyakorló 
vadász főjegyző segítségére sietett a megtá
madott költői szabadságnak, csak olaj volt 
a tűzre, már mint a Hermán Ottó egyébként 
mély kedélyű, de minden vitában (pedig de 
sokat vívott meg életében!) szenvedélyes lel
kületére. 

A KARDOK MEGÁLDÁSA. 

AZ U J HADNAGYOK F E L A V A T Á S A A LTJDOVLKA AKADÉMIÁBAN A KIRÁLY 
S Z Ü L E T É S E NAPJÁN. 

CSERNOCH JÁNOS HERCZEGPRIMAS BESZEDET MOND A FELAVATANDOKHOZ. 
(Jobbra József Ferenci főherczeg, a király képviselője áll.) 

Ezen kívül azonban «az a kettős völgy katlan, 
amely Hámor falu felső és alsó részét foglalja 
magában, madártani tekintetben igen nevezetes 
pont, jellemzi pedig az, hogy bizonyos madár
fajok, ezek között a vadgalamb is, kerülik, 
mások ismét — az egész hegységet véve — 
csakis ott tanyáznak, a mint azt szerző «Éles 
határok a madarak elterjedésében* czímű ta
nulmányában kifejtette. 

Végezetül «a költők vadgalambja fészkelését 
végezve a . Jávorkútra szokott beszállni éj-
Baakára ; egyetlen székács-fészek a Lusta völgy 
torkolata táján állott majd minden évben ; 
a gerlék a királykút és Szilvás-völgy lakói. 
A mint a megnevezett pontok fekvése bizo
nyítja, a galambfajok elterjedése kört alkot 
a Hámor, illetőleg a Gyulai Pál ttrdei laka* 
körül s ez oly tágas, hogy a bugás csak akkor 
ébreszthetne reggel, ha ágyúlövés volna s 
csak akkor ringatna est ve, ha gőztárogató 
erejével bírna.* 

Különben is «mifóle mechanizmussal is rin
gathatna a zúgás meg a bugás egy 45-50 
kilogrammos embert s ha a bugás reggel éb
reszt, akkor este csak altaihaU. 

Évvel végződik Hermán Ottónak a vad-
galamb-pörben megszerkesztett utolsó perirata, 
a mely saját szavai szerint «csak egyikünk 
halálával fog végződni.* 

Dr. Lambrecht Kálmán. 

Fél esztendőnél tovább gyűrűzött a kavics 
az előttem fekvő és Hermán Ottó hagyaté
kából eredő periratok tanúsága szerint. Közben 
elhangzott egyik érv: hogy hiszen Hermán 
úgy sem hallja a vadgalamb bugását, a mire 

/ez volt a válasz : Gyulai meg Lévay pedig nem 
ismerik. 

Mert: .Lévay «vadgalamb igazolványa* sze
rint a Bükkben csak két vadgalamb faj él 
ú. m. «gerlék, vadgalambok, úgynevezett szé
kácsok*; ámde a Bükkben három faj fordul 
elő és pedig a gerle (Turtur auritus), a vad
galamb (Columba oenas) és a székács vagy 
örvös galamb (Columba palumbus). 

Hermán Ottó posthumus, eddig ki nem adott 
kézirata szerint pedig lűyulai Pál a gerlét 
nem érthette, mert az költőileg más fogalom
körbe tartozik; a gerle a hitvesi hűség, a vad
galamb pedig a szerelmi bánat madara ; Gyulai 
költeményének hangulata határozottan az utób
bira mutat, el kell tehát fogadni, hogy a tulaj-
donképeni vadgalamb (Columba venas) bugása 
értendő. Ez a faj fészke táján búg, fészke pedig 
régi fákon, különösen odvasokon áll. A hámori 
erdőkerülő háza (mert ez a megénekelt «erdei 
lak») táján merőben fiatalos erdő van, a Szeleta 
rész pláne csak bokros. Magában véve már 
ez is kizárná a megénekelt erdei lak háza 
tájáról a vadgalambot, így bugását is.» ELLENSÉGES REPÜLŐGÉP BOMBÁJÁNAK LECSAPÁSA EGY OATTAROI ZÖLDSÉGES KEBTBEN. 
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MOTOR-SZERELŐ-TEREM. 

MEGÁTK0Z01T SZERELEM. 
Pranczia regény a tSzerelem az én bűnöm* szerzőjétől. 

(Folytatás.) 

Kettőjük között soha többé sem volt efféle 
kimagyarázás. Ettől a naptól kezdve Mont-
maurné ritka ügyességgel viselkedett Mirbelné-
vel szemben. Senki sem vette észre, hogy a 
bölcs anya miféle tudós ravaszsággal hunyja 
le szemeit és Magda, a ki ebben a taktikában 
tulajdonképen a legjobban érdekelt személyi
ség volt, sokkal kellemesebben szórakozott, 
semhogy gyanút fogott volna. 

Danans, a ki szórakoztatni törekedett bará
tait, a gyümölcsös kert mellett egy tennis-
pélyát rendeztetett be. Feláldozott egy pár 
fát, a többinek árnyékában pedig azok a vendé
gek, a kik nem játszottak, kényelmesen néz
hették végig a hosszú játszmákat, a melyekben 
vagy Danansék vendégei, vagy a szomszédos 
kastélyokból jövő látogatók vettek részt. Sőt 
még a royati fürdővendégek közül is gyakran 
jöttek ismerős kirándulók, kiket Danans nagy 
szívélyességgel fogadott. A játék rendszerint 
igen élénk volt. Egy napon a küzdelem hevé
ben Magdának hajából kihullott a fésű és 
aranyszőke haja villogó hullámokban omlott 
a vállára. Épen rajta volt az adogatás sora és 
mert nem akarta félbeszakítani a játékot vagy 
kiállani a védelemből, megkérte Fülöpöt, hogy 
emelje fel fésűjét és kibomlott hajjal folytatta a 
játékot. Mikor megnyerték a játszmát, Magda 
egy cseresznyefa alá ment, mely eléggé távol 
állott a többi társaságtól, feltűzte haját, míg 
Fülöp két kézzel tartotta eléje kicsiny aranyba
foglalt tükrét. 

— Nagyszerű győzelmet arattunk, Fülöp, 
kettesben megvertük a nálunk jobb játékoso
kat! De milyen melegem van és mennyire 
szomjas ^vagyok! Szedjen nekem egy pár cse
resznyét. 

Fülöp egy ugrással elkapott egy ágat és las
san lehajlította Magda elé, a ki néhány csomónyi 
gyümölcsöt szedett le róla. Abban a pillanatban, 
midőn Fülöp el akarta engedni az ágat, Magda 
felkiáltott: 

— Még ezt az egyet. 
A galyak épen arczáig értek le és mivel 

két keze tele volt, kinyitotta száját és csillogó 
fogai közé vette a gyümölcsöt. Ekkor a galy 
kiszabadult Fülöp kezéből és felcsapódott, a 
cseresznye pedig, mebjj^ Magda már ajkában 
tartott, a földre eset M 

Fülöp rögtön utána hajolt, megkereste a fű
ben és aztán Magda szemébe nézve lassan 
megette. 

Magda zavarba jött, de nem szólt semmit, 
félt, hogy megzavarja azt az édes felindulást, 
mely orrá lett rajtuk és boldogsággal töltötte 

cl őket, mert telve volt élettel és ifjúsággal. 
Hiszen a szerelemnek legjava részét ilyen 
gyermekes örömök és apró meglepetések al
kotják. 

Napról-napra jobban és jobban hozzászo 
kott Fülöp titkos gyöngédségeihez. Ha néha-
néha véletlenül egymáshoz értek, mély örömet 
érzett, de semmi félelmet és semmi neheztelést. 
Fülöp szűzies szerelme lassanként mindjobban 
betöltötte Magda szívét is. 

Ezek a szabadban eltöltött napok végtelen 
örömök lánczolatává váltak, a melyben ne ni 
voltak gyötrődések, hanem csak végnélküli 
örömök. 

Senki sem vette észre ezt az új gyöngédséget, 
mely a fiatalasszony lábanyomán fakadt, mert 
mindenki hozzá volt szokva ahhoz, hogy 
tréfálkozva és szerelmesen bánjék vele. Csak 
egy ízben szólt hozzá ekként Tanis : 

— Princesse, még sohasem láttam ennyire 
nőiesnek, vájjon mi változik és mi játszódik le 
önben! 

Ez volt az egyetlen megjegyzés, mely Mag
dát figyelmeztethette volna a visszatérésre, ha 
ugyan nem lett volna már késő. 

Napjai ezután is nyugodtan és kellemesen 
multak. Márie-Anne mint ügyes háziasszony 

mindent elkövetett, hogy állandóan jól szóra
koztassa vendégeit. Egy szomszédos kastély 
úrnője segített neki abban, hogy a tennisz-
játszmákat felfrissítsék, mert meghítta magá
hoz az egész társaságot. Barjolsék birtoka 
mintegy háromnegyedórányira volt Fontam
tól. Egy erdőbe vágott hegyi úton kellett 
hozzájuk menni és ez az út oly kellemes volt, 
hogy hetenként kétszer-háromszor is átrándul
tak, úgy hogy lassankint ép oly élénk tennisze-
zés folyt Barjolséknál, mint Fontanában. Egy 
napon, midőn a társaság már fölkerekedett 
erre a kirándulásra, Magda, a ki leveleket 
szeretett volna írni, megkérte a többieket, 
hogy hagyják őt addig otthon, míg elvégzi 
írnivalóját. 

Midőn aztán végzett levelezésével, hirtelen át
öltözött flanell ruhájába és felvette sarkatlan 
tennisczipőjét. Keresni kezdte labdaverőjét, 
majd eszébe jutott, hogy azt már Fugeretre 
bízta, hogy vigye előre magával. Gyorsan le
sietett a lépcsőn, de a mint kilépett a szabadba, 
csodálkozva látta, hogy víztócsák vannak a 
földön, melyet zivataros eső söpört végig, a 
nélkül, hogy ő szobájából észrevette volna. 

— Vájjon a felhők között élek-e, hogy sem
mit sem láttam és semmit sem hallottam ebből? 

Mentől jobban a fák alá jutott, annál ned
vesebb volt az út. Minden fűszálon vízcseppek 
csillogtak,melyeken gyémántos fénynyel törött 
meg a sűrű lombokon áthatoló napsugár. A fá
kon mókusok kergetődztek, a gályákról mada
rak éneke hallatszott. Magda nagyon elgyönyör
ködött az erdő varázsában. Tágulni érezte a 
szivét és meglassította a lépteit, hogy magá
nyos sétája tovább tartson. 

Megérkezve Borjalsné parkjába, meglepetve 
látta, hogy üres a tenniszpálya ; ekkor felment 
a házba és a kert felől belépett a szalonba, 
szemével keresve a labdaverőket. Az egyik 
ablak közelében a falhoz voltak támasztva. 

— Hát senki sincs itt? — mormogta Magda, -
a kandallóban pedig ég a tűz, hogy a sétáról 
hazatérők szárítgathassák magukat. De vájjon 
hová mehettek mindnyájan? 

Pár lépést tett a labdaverők felé, a midőn 
közeledtében észrevette, hogy az övére gyö
nyörű szép tearózsák voltak rákötve. Leoldotta 
a remek virágokat és megrészegedve szívta 
magába átható illatukat. Midőn megfordult, 
hogy tovább menjen, meglátta Fülöpöt a he
lyiség túlsó sarkában. 

— Lám, ön itt maradt? 
— Itt maradtam, mert önt vártam ; a töb

biek inkább sétálni mentek, mivel a zivataros 
eső feláztatta a tenniszpályát. Itt maradtam, 
hogy elvezessem önt a többiek után . . . ha csak 
nemj kíván".. . oh asszonyom, könyörgök ön
nek, hallgasson meg engem! 

A HOL A REPÜLŐGÉPEK SZÁRNYAIT KÉSZÍTIK. 

EGY BEPÜLŐGÉPGYÁBUNK B E L S E J É B E N . 

* 
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Aztán megfogta Magda kezét és gyöngéden 
kényszerítette, hogy a tűz mellé üljön egy ka
napéra, hol halkan bevallotta neki nagy szerel
mét. Magda reszketve hallgatta és helylyel-
közzel ellentmondott neki: 

— Azt hiszi, hogy szeret engem? ez őrület! 
hiszen én nyolcz évvel vagyok öregebb. Vén 
vagyok én már, Fülöp, higyje meg nekem, ez 
csak holmi gyermekes szeszély, melyet könnyen 
el fog felejteni, mihelyt Parisba visszatér. 

De Fülöp nem hallgatott rá. Elmondta neki, 
hogy már két év óta milyen mély vonzalmat 
érez iránta. Szerelme napról-napia nőttön nőtt, 
úgy hogy számára az egész világon senki sem 
létezik már kivüle s hogy milyen finomnak, 
eszesnek és szépnek tartja. 

— Nem tudok anélkül élni, hogy önt ne lás
sam. Hogy boldog lehessek, közelemben kell 
éreznem önt. Nem vagyok méltó önhöz, ennek 
tudatában vagyok oly szomorú. És mit törőd
jek korunkkal, nem törődöm én semmivel. . . 
szeretem önt asszonyom, imádom. Legkisebb 
mozdulata is szerelemmel tölti el szivemet . . . 
mit mondjak, hogy higyjen nekem? . . . Gyer
meknek szokott nevezni, jól van, olvassa hát 
az én gyermeki szememben a férfi nagy szerel
mét — és ne hagyjon olyan kegyetlenül szen
vedni. 

Térdre borult és átkarolta Magda derekát. 
Fejét hátraszögezte, úgy hogy Magda egészen 
közelről látott belé szép férfias arczába, mely 
halálsápadt volt. Fülöp szemei mélyen be vol
tak esve és könnyben úsztak, ajka nyitva ma-
íadt, szájából hófehér fogai villogtak elő. Min
den porczikáját egy őrült sóvárgás járta át. 
Gyengéden karjába zárta Magdát és mindjob
ban közeledett szájához. 

Magda dobogó szívvel és régtől visszafojtott 
vágyaktól mámorosan behunyta szemét. Egy 
pillanatig sem tudott már védekezni és némán 
tűrte, hogy Fülöp ajkát ajkára forrassza. 

Hosszú csók volt ez, a melyben mind a ket
ten kimerültek. 

Fülöpöt fojtogatta a boldogság, hogy álmait 
teljesedni látta és zokogni kezdett. Lehajtotta 
fejét a fiatal asszony térdeire és a ruha rán-
czaiba rejtve arczát, sírt. 

Magda pedig egy pillanat alatt elfelejtette 
minden bölcs szándékát, hogy talán még vala
miképpen csak kimenekülhet ebből a helyzet
ből. Végtelenül meghatotta Fülöp gyötrődése 
és egy lágy és lassú mozdulattal felemelte Fülöp 
arczát ós egy hosszú csókot nyomott homlokára. 

— Ne sírjon többet Fülöp, hiszen szeretem 
önt! 

Fülöp diadalmasan kapta föl fejét és nem 
látta meg barátnője elmélázó pillantását, a 
melylyel az a jövőt kutatta és néma fájdalom
mal kérdezte, hogy szegény meggyötört szivé
nek miféle sorsot rejt magában a jövendő. 

(Folytatása következik.) 

BULGÁRIA KIÁLLÍTÁSA A BUDAPESTI KELETI VÁSÁRON. 

BÁRÓ PFLANZER-BALTIN VEZÉREZREDES ALBÁNIA 
BAN LEVŐ CSAPATAINK PARANCSNOKA, TÖRZSÉVEL. 
Az alsó lépcsőn jobb oldalt Pflanzer-Baltin vezérezredet-, 
baloldalt Schneider eíredep vezérkari főnök, mögötte fölül 
Kleineisel honvédhuízár százados segédtiszt, mellette báró 

Pflanzer-Baltin Artúr főhadnagy parar.ofőrtiszt. 

A MAGYAB-B08NYÁK KELETI GAZDASÁGI KÖZPONT KIÁLLÍTÁ6A A BUDAPESTI KELETI VÁSÁBON. 

IRODALOM ÉS MŰYÉSZET. 
Andor. Molnár Ferencz nagy regénye az utóbbi 

évek legnagyobb irodalmi eseménye. A közönség 
is annak érzi: mindenfelé hall az ember beszélni 
róla, villamoson, utczán, vasúton, sétakertekben 
minduntalan látunk embereket az Andor vastag 
kötetével a kezükben. A kitűnő író szinte új 
regényíró számba megy. Kétkötetes nagy regény-
nyel, Az éhes várossal kezdte írói pályáját, azután 
is írt még két kisebb regényt, az Egy gazdátlan 
csanak története és a Babok czíműeket, pályája 
égési első szakaszában elsősorban mint elbeszélő 
élt a közönség előtt, de aztán magához vonta a 
színpad, lefoglalta teljesen ambiczióját s már jó
formán egyáltalán nem hallottuk elbeszélő hang
ját évek óta. Érthető, ha egészen szokatlanul 
nagy érdeklődés fogadja új regényét, melynek 
már a terjedelme is mutatja, hogy nagy ambi-
czióval van irva, az író ez egyszer ki akarta be
szélni magát, közölni akarja mindazt, a mi fon
tosat a világról és az életről tapasztalat, elmél
kedés, megfigyelés alapján tud. Egy budapesti 
fiatal ember élete Molnár Ferencz sajátos látó
szögéből nézve — ez a regény témája, a buda
pesti élet, a hogy Molnár perczipiálta — ez a 
háttere. A budapesti fiatal ember neve Aradi 
Andor, huszonnégy éves, gazdag szülők gyermeke, 
jogi doktor, az anyja már régebben meghalt, az 
apja a történet folyamán hal meg. Aradi Andor 
tipikusan molnár-ferenczi alak, azt lehet mon
dani, Bummája azoknak a fiatal férfiaknak, a kik 
Molnár eddigi novelláiban, színdarabjaiban a fősze
repet játszszák. Szentimentális jó fiú, neurasz-
thénikus s akaratbeteg, szörnyű érzékeny, önmagát 
emésztő, cselekvésre képtelen, teljesen érzékeny
ségében felolvadó. Szerelmes, és ez a szerelem a 
végzete, a regény tulajdonképeni témája. Oktalan 
szerelem, a melyben elvérzik a fiú lelke, czéltala-
nul, napról-napra szivárogva, gyógyíthatatlanul. 
A leány, egy zülöttforma iskolaigazgató szép 
leánya, csinos, érzéki, lelkileg közönséges és léha, 
azoknak az öntudatlan kis bestiáknak egyike, a 
kik a jó polgári házilány életformái között kö
zönséges hetérák tudnak lenni. Ezt a tipust is 
Molnár fedezte fel számunkra. A fiú érzi a leány 
szellemi és erkölcsi inferioritását s négy évi vőle-
génykedés után hirtelen szakít vele. Ezt nem 
egészen maga csinálja, egy energikusabb jóbarátja 
disputálja rá az elhatározást. A szerelem azonban 
tovább évődik benne, mint valami genyedző seb, 
a négy éven át váltott csókok és ölelések, a meg
szokott mindennapos érzéki felgerjedések, maga 
a szerelem konszummáladanságának ténye nem 
engedik szabadulni a fiút. Magának nincs ereje 
a szabadulásra, próbálja mesterséges kábító sze
rekkel, itallal, esztelen éjszakázással, kártyázással, 
egy kedves, okos, jószivfi tánczosnő szerelmével 
kiűzni magából a mérget, — nem megy Bemmi
képpen, az infekczió mind jobban belehatol szer
vezetébe, lassankint nem is tud mással törődni, 
mint szerelmével. Próbálja visszaszerezni a lányt, 
de ez időközben már másnak lett a menyasszonya 
s bosszúállón elutasítja őt. Mint asszonynyal ta
lálkozik vele egy tengerparti fürdőn, a szerelem 
mind jobban elterjedj benne, még az ádáz félté
kenység is szítja, mikor látnia kell, hogy az asz-
szony szinte a szemeláttára készül megcsalni fér-
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jét egy másik férfival. Lényéből valami különös 
fertőzés árad, a mely bajba sodor minden nőt, a 
ki a közelébe kerül, utolsó kísérlete, mikor a kül
városban, derék munkásemberek közt akar elbújni 
önmaga elől, csütörtököt mond s az önmaga irányí
tását teljesen elvesztve szép csöndesen öngyilkos 
lesz. Típus ez ? Bizonyára típus, mert azok az 
elemek, a melyekből össze van téve, külön-külön 
vagy kevésbbé tiszta tenyészetben meg vannak, 
igen sok budapesti fiatalemberben s az a neu-
raszthéniás oblomovizmus. a mely a regénynek az 
ágya, általános volt a budapesti jómódú polgári 
családok házában a báború előtt. Aradi Andor a 
budapesti közép-polgári Oblomov, egy különleges 
psychologiai alakulat, a melyből száz meg száz 
sorsot lehet megmagyarázni. Tipkius az egész le
vegő, a melyben Aradi Andor mozog: a szülői 
ház, az éjszakai élet mindenféle színhelyei és jele
netei, a szerkesztőség, a melyben Andor néha 
megfordul, a szanatórium, a hol végét éri, a szó
rakozó vagy feledkező fiatal emberek életének 
színhelyei és mellékalakjai. Tipikusok a mellék
alakok is, a fia karrierjéért remegő apa, a kemény, 
energikus szavú derék fiu újságíró, a kedves, jó 
ós okos tánczosnő félszeg barátjával és Andor 
iránti tragikus szerelmével, a tehetségtelen szí
nész, a jószívű, puha maitresse-szinésznőcske. 
Mindezek nemcsak az életben tipikusak, hanem 
Molnár írásaiban is, novelláiban, darabjaiban egész 
galériáját.' csinálta meg már e típusok változatai
nak, úgy hogy a regény bizonyos tekintet bt n úgy 
hat, mint egy képbe való összefoglalása mind
annak, a mit Molnár eddig csinált, mindenesetre 
annak a mondanivalónak, a mit közölni fontos
nak tartott . Ebből a regényből meg lehet rajzolni 
Molnár egész írói karakterképét akkor is, ha 
semmi más munkáját nem ismernők. Módszere a 
szinte mikroszkopikus elemekre bontó .részletezés, 
Andornak úgyszólván minden mozdulatát, minden 
színeváltozását közli velünk, a végletekig pontosan 
akarja nekünk az alakot megmutatni. Ez a rész
letezés a vége felé már fárasztó, az emberben fél
tőiül a kérdés: érdemes ezzel az alapjában véve 
jelentéktelen 'alakkal olyan részletes ismeretségbe 
jutni, nem aránytalan terjedelmű-e a kép a tar
talmához képest? Molnár fényes tehetségének'— 
6 regény után már bizonyos — eredendő termé
szete mutatkozik itt meg: a mondanivaló relatíve 
könnyű fajsúlyú nála az írói képesség rendkívüli 
erejéhez ' képest. Mert a mi a megírást illeti, a 
regény fényesen van megírva, néhány fáradtabb 
részlet mellett vannak olyan passzusai, a melyek

ben a tisztánlátás, a teljes megelevenités, a psy-
chologiai bepillantás és az invenczió magával ra
gadó erejével találkozunk. Olyan részletek, mint 
Andor gyötrődése a szeretett lány nászéjszakája-
kor feledhetetlenek maradnak. Az ilyen jelene
tekben nyilatkozik talán minden eddigi munká
jánál teljesebben Molnár lírája, ezek az ő leg
személyesebb tulajdonai, tele vannak igazsággal 
és ötlettel, az írói intuiczió megkapó leleményeivel. 
Ezekért éri meg a regény azt a legnagyobb erő
feszítést, a melylyel írva van. 

A zöld kabát. Londesz Elek derék és munkás 
írótársunknak nemrég szép sikerrel adták elő 
A zöld kabát czímű elmés komédiáját a budai 
színkörben s úgy tudjuk, számo3 nagyobb vidéki 
színtársulat is fölvette műsorára a jóravaló iro-
(Irliiii színvonalú darabot. A zöld kábát most 
könyvalakban is megjelent a F&oárosi Színházak 
Műsora czímű vállalatban, a Lunpel E. (Wodia-
ner F. és fiai) czég kiadásában. Ára 2 korona. 

A «J6 Pajtás*, Benedek Elek képes gyermeklap ja 
legújabb, augusztus 25-iki szániába Benedek Elek 
és IAbohorszky Endre írt verset, Szondy György el
beszélése. Benedek Elek folytatja Bókáné komám
asszony czímű kalandjait, Zsoldos László pedig 
«A napsupái» czimű regényét folytatja, egy czikk 
és hozzávaló képek a szókelykeresztúri tornsvtr-
senyt mutatják be. Tarka mesfe, sok szép kép, a 
rejtvények és szerkesztői izenetek egészítik ki a 
szám gazdag tartalmát. A Jó Pajtás-t a Franklin-
Társulat adja ki, előfizetési ára egész évre 16 ko
rona, félévre 8 korona, negyed évre 4 korona, egyes 
szám ára 82 fillér. Mutatványszámot kívánatra 
küld a kiadóhivatal. IV. ker., Egyetem-u. 4. 

A HÁBORÚ NAPJAI. 
Augusztus 15. A nyugati hareztéren az Aillette-

től délre meghiúsult egy angol részleges támadás. 
Az Ancretól északra, Puissieux és Beaumont— 
Hammel mellett a németek kiürítettek egy az 
ellenség vonalába élesen beugró állásrészt. Az 
Ancre és az Oise közt este fokozódott a tűzte
vékenység. Az Avre mindkét oldalán és Lassigny-
tól délre a németek visszaverték az ellenség tá
madását. Az olasz hareztéren a velenczei hegyi 
fronton s a Tonale ellen intézett ellenséges tá
madások teljes kudarczéval jártak. Az előnyomuló 
olasz oszlopok már elhárító tüzelésünkben össze
omlottak. A hágón át vezető országúttól délre 
az ellenség több eredménytelen kísérlet után a 

Monticellón elfoglalt egy támaszpontot, de 26-ik 
lövész-ezredünk csakhamar visszafoglalta. Albá
niában a Devoli-völgytől keletre csapataink új 
sikereket vívtak ki. 

Augusztus 16. A nyugati hareztéren Boyetól 
nyugatra ós Noyontól délre heves lűzharcz, majd 
az Avre mindkét oldalán Lassigny ellen és az 
Oisetól nyugatra levő magaslatokon ellenséges 
támadás. Thiescourttól délre az Attiche-major az 
ellenség kezén maradt, egyébként a németek 
visszaverték a támadást. Hat izbeni roham után 
a németek visszavetették kiindulási helyére. Az 
olasz hareztéren a Montozzo-állás elleni olasz tá
madások megtörtek ellenállásunkon. 

Augusztus 17. A nyugati hareztéren Boyé mind
két oldalán az ellenség újból erős támadást kez
dett. Késő estig franczia és kanadai csapatok 
folyton megújított rohamokkal erőszakolták az 
áttörést, de a németek támadásaikkal teljesen 
meghiúsították. Hullu mellett és tőle délre is 
összeomlottak az ellenséges támadások. A tegnapi 
támadások súlypontja az Avre két oldalán volt. 
Ismételt legerősebb tüzérségi előkészítés után 
Groyoncourtnál az ellenség átmenetileg némi tért 
nyert Boyé irányában, de a német ellentámadás 
ismét visszavetette. Első harczvonalaik egyes 
részeit az Amiens—Boyé országút mentén, melyek 
este a harezok lecsillapodásával még az ellenség 
birtokában maradtak, a németek még az éjjel 
visszahódították. Az Avretől délre franczia tá
madások teljesen összeomlottak a németek gép-
fegyvertüzében. Bouvraignes mellett és tőle délre 
a németek tüzérségi tüze törte meg az ellenséges 
roham erejét. 

Augusztus 18. A nyugati hareztéren az Avre 
két oldalán az ellenség folytatta támadásait az 
Amifcnstől és Montdidiertől Boyebe vezető utakon. 
Pánczélkocsijait a németek szétlőtték vagy vissza
fordulásra kényszerítették, a gyalogságát tüzelés
sel vagy ellentámadással visszavetették. Bouv-
raignesnél és innen délre hat támadás vallott 
kudarezot. Estefelé a tüzérségi harcz újból meg
erősödött s a Chaulnestől északra és a Noyontól 
délre levő területig terjedt. Chaulnestől észak
nyugatra a támadások a németek összefoglalt 
tü/ében nem tudtak kifejlődni. Boyé két oldalán 
Bouvraignes és Lassigny közt az ellenség táma
dásai a németek vonalai előtt omlottak össze. 
Az olasz hareztéren helyenkint tüzérségi harezok. 

Augusztus 19. A nyugati hareztéren az Ancre 
és az Oise közt heves tüzérharcz s erős ellenséges 

^DiönZKpudQr* 
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részlettámadások. A Sommetól délre ausztráliaiak 
Harleville elleni támadása megtört. Boyetól észak
nyugatra sikeres német előretörés. Az Amiens— 
Boyé út két oldalán franczia támadások meg
hiúsultak, nem különben az Avretől délre is. 
Bouvraignes nyugati részébe behatolt az ellen
ség, ot t harczoló csoportjukat a németek vissza
vonták Lassignytől északnyugatra több részlet
támadást és előretörést vertek vissza. Az olasz 
bareztéren a Piavénái olasz felderítő kísérleteket 
visszaút ásítottunk. 

Augusztus 20. A nyugati bareztéren Bailleultől 
délnyugatra nagy hevességű tüzérségi tevékenység. 
Meterentől délre ellenséges támadások a németek 
egyesített tüzelésében nem tudtak kifejlődni, Vieux 
Berquintől északra pedig a németek közelharcz-
ban visszaverték őket. Chaulnestől délnyugatra és 
Boyetől északnyugatra franczia támadásokat ver
tek vissza. Bouvraignes és az Oise közt napköz
ben elkeseredett harcz folyt, a francziák részben 
újonnan harezbavetett hadosztályokkal széles fron
ton támadtak. Crapeaumesnütől délre a támadá
sok a német vonalak előtt omlottak össze, Fres-
nieres két oldalán pedig ellenlökések következté
ben hiúsultak meg. Lassigny—Thiescourt közt a 
németek heves közelharczban verték vissza az 
ellenséget. Az Oiseig terjedő csatlakozó frontrészen 
is megvédték vanalaikat a németek, estig vissza
verték az ellenséget kiinduló állásaiba. Az Oise 
és az Aisne között nagyon erős tűzharcz után 
délután az ellenség Charlespont és Noyon kö
zött támadt hasztalanul az ellenség. Az olasz 
hareztéren rohamcsapatok és felderítő osztagok 
harczai. 

HALÁLOZÁSOK 
Hősi halált ha l tak: Alsó-csernátoni CSERNÁ-

TONY VAYDA PÁL, tartalékos tüzérfőhadnagy, a 
bronz és ezüst signum laudis, a német vaskereszt 
tulajdonosa, a háború kezdete óta szakadatlan 
hareztéri szolgálata alatt az olasz fronton szer
zett betegségében, 27 éves korában, Kolozsvá
rott. — A Magyar Athletikai Klub gyászlapon 
tudatja, hogy MUDIN ISTVÁN, tartalékos főhad
nagy, több kitüntetés tulajdonosa, az olasz harez
téren. — FÖLDVÁRY MIKLÓS, huszárfőhadnagy, 
a Hétközség fensikján elesett. — DERÉKY ANDOR, 
huszárfőhadnagy, 22 éves korában, az asiagói 
fensikon. — SZABÓ ISTVÁN, negyedéves műegye
temi hallgató, repülőhadnagy, 26 éves korában, 

a Piave mellett vívott légi harezokban. — MAR-
GITTAY BÉLA, tüzérhadapródjelölt az olasz harez
téren. — ANDOR JÓZSEF, tartalékos honvédfőhad
nagy az ellenség előtt szerzett sérülésének kö
vetkeztében, Nagymegyeren. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: Dapsai 
DAPSY LAJOS, államvasuti főfelügyelő, osztály
vezető, a 11. osztályú polgári hiidiérdemkereszt 
tulajdonosa, Budapesten. — HOLLERUNG KÁROLY, 
nyűg. modori evangélikus lelkész, a pozsony-
megyei esperesség kiérdemült főesperese és tiszte
letbeli főespores. a Ferencz József-rend lovagke-
resztjónek tulajdonosa, 77 éves korában, Modo
ron. — PAYER FERENCZ, nyűg. főszámvevő, Sop-
ronkövesden. — Dr. BÉVAY LAJOS, ügyvéd, a 
«Jog» czímű szaklap egykori szerkesztője, 74 éves 
korában, Budapesten. — JÓBA ELEK, a «Nyir-
vidék» főszerkesztő-tulajdonosa, 38 éves korában. 
Nyíregyházán. — MÁRKY GÉZA, Tiszafüred köz
ség főjegyzője, 88 éves korában. — HORVÁTH 
LAJOS, nyűg. kir. telekkönyvvezető, 64 éves ko
rában, Szentesen. — POPPER SÁNDOR, Újpest vá
ros köztiszteletben álló polgára, 67 éves korá
ban. — Dr. KIRZ OSZKÁR, ügyvéd, Esztergom
ban. — Dr. VÁMOSSY GYÖRGY, ügyvéd, népföl
kelő százados, 44 éves korában, Budapesten. — 
KUKORELLY ELEMÉR, posta- és távíró-mérnök 
Budapesten. — iglói dr. SZONTAGH VICIOR, kir. 
közjegyző, 44 éves korában, Budapesten. FÁBRY 
GUSZTÁV, egyháztanácsos, városi képviselőtestületi 
tag, 66 éves korában, Leibiczen. 

özv. fonyódi FONYÓ LÁSZLÓNÉ, szül. nemes 
Guetman Karolina, 82 éves korában, Világoson. — 
PLATT ARTURNÉ, szül. Fiór^ Annuska, Nagyté
tényben. GIVISSZER NÁNDORNÉ, 66 éves korában, 
Budapesten. — özv. SCHINDLER GUSZTÁVNÉ, szül. 
Deutsch Mina, Budapísten. — özv. rechtenfelsi 
GROSS HUGÓNÉ, szül. Pichler Antónia, 80 éves 
korában, Komjaton. — LENGYEL MICY, székes
fővárosi tanítónő, Visegrádon. — KUNZ MIHÁLYNÉ, 
szül. Schönberger Biza, 44 éves korában, Erzsé
betfalván. 

Az atyafi. E?észen külsőlegesen, Mikszáth müveiből 
vett vonásukkal írja be a vásáron ődöngő parasztem
bert s ezért nem tud.iránta érdeklődést kelteni. 

Hová lett a kis ház ? stb. Ilyen verseket ezerszámra 
írnak önképzőköri diákok, fiatal dilettánsok, a költé
szettel ártalmatlan játékot űzők. Olyanok ezek, mint 
a divatlapból kilesett minták után készült hímzések: 
a kéz, a mely csinálta, a készítőé, de a mit csinált, 
az c^upa kész minta, közkeletű és banális sablon. 

SAKKJÁTÉK. 
3115. számú feladvány Koetsheid P. A.-tól (Rotterdam) 

BOTÍT. 

. • • !• . 
« • 

TTLÍSOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

Szerkesztői üzenetek. 
Balatoni SZŐllŐben. A kinek a balatonparti szőlőben 

sétálva nem jut más az eszébe, mint az, hogy milyen 
drága a bor, — azt igazán nem lehet azzal gyanúsí
tani, hogy költő, még akkor sem, ha panaszát vers
ben írja. 

A Mátrában. Az utolsó előtti strófáig szépen, lendü
letesen szól a vers, de a végén teljesen lezuhant. 

A «Vasárnapi Újság* 28-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Búza közé száll a dallos 
pacsirta. 

Felelős szerkesztő t Hoitsy Pai 
Sztrketztóséai irodáé Budapest, IV., Vármegye-ntoza 11. 

Lapkiadó" tulajdonos Frsaklin-Tinralat 17., Egvatom-itosa 4. 

RZSEBET-
SÚSFÜRDŰ ÉS SZANATÓRIUM 
BUDAPEST. 

Teljesen átalakítva, kibó'vitve és újra berendezve. 

Egész éven át nyi tva. 

Kívánatra prospektus. 
Kényelmes szobák, pompás fürdők, 

előkelő társalgó-helyiségek. 

(KRONFUSZ) 
A főváros első és LOHftHáMJl 

g£S.t1 VTH, Baross-u. 85. tisztító, vegytisz-
Fiókok: titó és Kelmefestő 

II. Fő-utcza 27, IV. Eskü-út 6, Kecskeméti- gyári intézete, 
utcza 14, V. Harminczad-utoza 4, VI.Terez-
kSrút39, Andrássy-útl6,VIIUdzsef-krt2. Tolsfís: Jozi.2—37. 

E H R B A R 
és minden más előkelőbb mester-
gyártmányú songorát, pianinót 
legolcsóbban vehet a szolid kiszolgálá

sáról általánosan elismert 

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

Régi zongorák, pianinók vétele, 
becserélése, javí tása és hangolás. 
• Lehet már zongorát vidékre szállítani. 

•<>»<>»o»o+o»<>*<>»<>»<>»<>»<>< 

Hajnövesztő, amilyen még 
nem létezett. 

Rövid idö alatt dus hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai 
öszülést és az ösz hajaknak eredeti színét 
visszaadja. Egy hónap alatt fényes ered
mény Aia10és15KB0TARZ.REeiNA 
Budapest. VIL, Erzsébet-korút 34. L em. 
Illatszerekben nagy választék. Arez-
>zölés és vilKtnymasszás egész nap. 

WABCIT-CftÉlVTE 
a főrangú hölgyek kedvenez szépítő szere, az 
egész világon el van terjedve. Páratlan hatása 
szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azonnal 
felveszi és kiváló hatása pár óra lefolyása alatt 
észlelhető. Mivel a Margit-eremet utánozzák és 
hamisítják, tessék eredeti védjegygyei ellátott 
dobozt elfogadni, mert c-ak ilyen készítményért 

vállal a készítő mindennemű felelősséget. 
A Margit-eréme ártalmatlan, zsírtalan vegytiszta 
készítmény, a mely a külföldön nagy feltűnést 
keltett. — Ára kis tégely 4 K, nagy tégely 8 K. 
Margit-tzappan 6.80 kor. Margit-pou<Ur 3.— kor. 

Gyártja t 
FÖLDES KELEMEN laboratóriuma. Aradon. 
Iiphnté mlndsn gyógytárban, Illatszer- s arsgaa-ilzlstben. 

Fiatalos, üde nrezbőrt 
varázsol eló 10 nap alatt és eltávolít minden tetnthibát, úgymint 
mitesszer pattanás, sárgafolt, ráncs, orrvörosség, likacsos, hervadt, 
pettyhüdt bőrt. a De. Kaywrliní-féle szépltő-sser. A kúra egyszerű, 
otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arci-
bor ragyogó szépségben, gyermeki fideségben es tisztaságban pom
pázik. 1 üveg 15— K. Diszkrét szétküldés utánvéttel. — Gyár: 
arVAKTCJT Jt Co. — Szétküldés! hely : 0 R O S B A S T 1 L 

tpaat, VXXX.. Joissf-körút 23. (JMlllllt 1.) 

Viszketegséget, 
rüht, sömört 

leggyorsabban elmulasztja a D r . Flesch-féle 
eredeti törvényesen védett 

„Shabof o r m " . kenőcs. 
Nem piszkít, teljesen szagtalan. 

Próbatégely 3.— korona, kis tégely 5 korona, 
családi tégely 12 K. — Budapesti főraktár: 
Török gyógyszertárban, VL, Király-u. 12. 

Vidékre megrendelési czim : 

Dr. FLESCH E. Korona-gyógysíertára, Győr 
•Skabofornv) névjegyre Ügyeljünk. 

ROZSNYAY PEPSIN BORA. 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, ren 
detlen e m é s z t é s és 
gyomorgyengeség ellen. 

Étkezés közben véve, megóv 
a gyomor-terheléstől . 
Egy üveg ára 3 kor . 20 f i i . 

Kapható : 

minden gyógytárban , 
valamint 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
Arad, Szabadság-tér 8. 
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FOGAK 
és teljes fogsorok 
szájpadlás nélkül, 
a gyökerek eltá
volítása fölösleges 

- Speczialista fog- és szájbetegségekben. 

SB^BJJ ^ B S V . ^ ^ -tömések, arany assssi ^ ^ > % ^ ^ % 

F O G SS33S. £ F Ő G 
• ^ ^ T ̂ ^ 1 tís porcellán- és • ^ » ^ ^ » " 

-limeseit, arany 
fogkoronak és 
aranyhidak. tar
tós porcellán- és 

arany tömések, tll évi jótállással. 

-húzás teljes érzéstelení
téssel ; hasznavehetetlen, 
régi fogsorokat átalakítok 

_ Vidékiek egy nap aiat* 
kielégíttetnek. — Mérsékelt árak. 

I 
D r . H E G E D Ű S J A K . . 

fogorvos, egyetemi orvostudor, Tfá 
Első Fővárosi Fogorvosi Intézet. Bud 

VII . , Erzsébet-korút 4 4 . sz. I. emel 

-s 

AMPUTÁLTAK! 

Betegtolókocsik 

KELETI J. 
or thopád ia i műintézet 

B U D A P E S T , 

IV, Koronaherceg-u. 17, 
a technika legmodernebb elrei 
és jiaratosság mellett ke'siit : 

mű lábakat, műkezeket, 
járó- és támgépeket. test-
egyenesitó műt űz őket. 
valamint a betegápolás
hoz szükséges összes 

cikkeket 

r o k k a n t a k és lábbadozók 
részére nagy választékban. 

k-ik kiadásban 
i jelent meg: 

KÓBOR T H M A S 

UDAPE8T 
czfmű regénye 

Budapest társadalmának hatal

mas realismussal megrajzolt 

keresztmetszeti képe 

Ara o korona 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

TANKÖNYVEK 
ISKOLAI SEGÉDKÖNYVEK 

leggyorsabban beszerezhetők 

LAMPEL R. (Wodianer F. és Fiai) 
könyvkereskedésében 

(Budapest, VI., Andrássy-út 21. sz. alalt), 

ahol az ország minden részében 
használt tankönyvek raktáron van
nak:. 

It elhívjuk még a figyelmet a cég jól fel
szerelt tanszerraktárára is, mely mél
tón kiegészíti a több mint egy évszázad 
óta fennálló elsőrangú könyvkereskedést. 

Megrendelések a szokásos feltételek 
mellett gyorsan és pontosan lesznek 
elintézve. 

Reméljük, hogy a n. é. közönség, mély 
a céget eddig is kitüntette osztatlan 
bizalmával, ezentúl is fel fogja keresni 
rendeléseivel, a ceg pedig hagyományos 
elvével és lelkiismeretes kiszolgálás által 
oda fog hatni, hogy a bizalmat iránta 
mindenképpen fokozza. 

Pénzét v 
fizetem, ha toG^, 

t y ú k s z e m - s z e m ö l c s , 
bőrkeményedéseit a Ria-balzsam 
három nap alatt fájdalom nélkül 
gyökerestSl ki nem irtja. Ezrekre 
menő hála- ős kőflzőnőiratok. Ara 
jótálló levéllel 2.40 K Uvegenkint, 
3 Üveg 5.50 K és 6 üveg 8.50 K. 
KEMÉNY, Kassa I. Postafiók lzVl-23 

Zsíros, fényes arc, 
milesser, pattanás ellen a 
Rácz-fele „Mitesssr-viz" 
biztos hatásu szer. 1 üveg 
6 K. 3 üvegnél kevesebb 

nem küldhető. 

Ifj. R á c z J á n o s 

kozmetikai laboratóriuma, 

K i s k u n h a l a s 6 6 

Y e s - Q u i - S i 
a czime annak az előnyö
sen ismert folyóiratnak, 
melyből a legkönyebben és 
leggyorsabban lehet biztos 
sikerrel megtanulni az 
angol, franozia és német 
világnyelveket. Mutatvány
számot ingyen küld a Yes-
Qui-Si kiadóhivatala Buda
pest, I I I . , Lajos-utcza 92. 

f j | BF 

HIRDETÉSEK 
• f e l v é t e t n e k 

a k i a d ó 
• h i v a t a l b a n 

B U D A P E S T , 
• Egyetem-u. 4. 

^\)Of 

i 

DRASCHE-LAZAR ALFRÉD 
új könyve: 

EGYMÁS KÖZT 
= = = = = Tartalmaz 30 novellát -, • 

Ára 8 korona 

KIADJA A FRANKLIN-TÁRSULAT 
* 

Kapható minden könyvkereskedésben. h 
/2»fJ?/\ s&, 

r r 

é 

DRASCHE-LAZAR ALFRÉD 
négyfelvonásos színjátéka, a 

BOLDOGSÁG 
Ára 3 korona 5 0 fillér 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA 
* 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

f 

iv^vMv>WW««a^iwMavtfwwNMMA •^r, h 
Vadászsportot űzőK 

akár itthon, akár a fronton vannak —-•' 

figyelmébe ajánljuk-a - , 

„NIMRÓD" 
KÉPES VHDASZUJSAG-Ot 
Állandó melléklete 

„R vadászeb" 
czimű ebtennyésztési szaklap. 

Mindkét lap gyönyörűen, illusztrálva. 
Szerkeszti: lovag KERPELY BÉLA. 

Előfizetési ár mindkét lapra: 

egész évre StO K és 4 K háborús pótdíj összesen 24 K 
fél « 10 « « a . c , • i a , 
negyed « 5 « « I « « a . < 6 „ 

Tessék mutatványszámot kérni. 
Szerkesztőség é s kiadóhivatal: 

Budapest , I V . , Egye tem-utcza 4. szám. 

(Franklin-Társulat.) 

OLGSÚ KÖNYVTÁR 
Alapította Szerkeszti 

HEINRIGH GUSZTÁV 
Egy-egy szám ára 3 0 f i l lér. 

U j füzet: 

1884—1887. szám 

TURGENJEV 

ASZJA 
Orosz eredetiből fordította 

T R Ó C S Á N Y I Z O L T Á N . 

a 

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

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz. 

35. SZÁM. 1918. (65. ÉVFOLYAM.) H O I T T Y V Á L . BUDAPEST, SZEPTEMBER HÓ 1. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-ut cza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 80 fillér. 

. Egeszévre_ _ 4 0 . — korona 
Előfizetési feltételek: j Félé ire_ _ 80 .— korona. 

1 Negyedévre . 10.— korona. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj i« csatolandó. 

A MABTA T E R É Z I A R E N D Ú J L O V A G J A I N A K F E L A V A T Á S A , — A KIRÁLY AZ ÚJ LOVAGOK KÖRÉBEN. 


