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Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında 
I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları ve Osmanlı 

Devleti’nin Savaşa Girmesi
Yasemin ALTAYLI*

Özet

Milyonlarca insanın ölümüne, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda 
büyük bir yıkıma neden olan I. Dünya Savaşı sırasında pek çok gazete 
ve mecmua faaliyet göstermekteydi. Savaşa taraf olan ülkelerdeki bu tür 
yayın organlarının tamamen yansız ve tarafsız olduğu söylenemese, hatta 
zamanla bunların bir propaganda aracı olarak kullanılabildikleri görülse 
dahi bu, yine de bu yayımların önemini azaltmamaktadır. Zira bu yayımlar 
bulundukları coğrafyadaki insanların savaşı kendi pencerelerinden 
algılayış biçimlerini yahut onlara algılatılmak istenen düşünceyi 
sergilemeleri bakımından son derece önemlidir.

Bu yayım organlarından biri de Macaristan’da faaliyet göstermiş 
olan Vasárnapi Ujság idi. Bu çalışmada, I. Dünya Savaşı’nın başlamasının, 
ilk etkilerinin ve Türklerin bu savaşa katılmasının Vasárnapi Ujság’ın 
sayfalarında o dönem nasıl yer bulduğu ve bunların Macarlar tarafından 
nasıl algılandığı gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Vasárnapi Ujság, Türk, Macar, Osmanlı, I. 
Dünya Savaşı, Basın

The First Reflections of World War I and the Entrance of the 
Ottoman Empire Into the War in Hungarian Press in the Example of 

Vasárnapi Ujság

Abstract

During the First World War that caused the death of millions of 
people and a huge devastation in terms of social, cultural and economy, a 
large number of newspapers and journals were active. Although it cannot 
be said that these media organs were totally objective and impartial in the 
countries that were the parties of the war, even they were seen to be used 
as propaganda means by time; the importance of these publications did not 
diminish. This is why they are very important for showing the war to the 
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people from their own views or exhibiting the thoughts which are wanted to 
be adopted by the people.

One of these media organs was Vasárnapi Ujság, which was active 
in Hungary. In this work, how the outbreak of the First World War, its first 
impacts and the Turks’ participation took place in the pages of Vasárnapi 
Ujság at that time and how it was perceived by Hungarians were tried to 
be shown.

Keywords: Vasárnapi Ujság, Turk, Hungarian, Ottoman, First World 
War, Newspapers

Giriş

Türk	ve	Macar	tarihi	birbirinden	ayrılamayacak	kadar	derin	ve	kadim	bir	geç-
mişe	sahiptir.	Asya’dan	Avrupa’ya	olan	uzun	yolculuklarında	Macarlar	çeşitli	Türk	
kavimleriyle	iç	içe	yaşamışlar	ve	etkileşim	halinde	olmuşlardır.	11.Yüzyılda	Hristiyan	
Macar	devletinin	kurulmasının	ardından	ise	iki	farklı	dünyanın	en	güçlü	temsilcile-
ri	olarak	karşı	karşıya	gelmişlerdir.	Mücadeleli	bir	dönemin	ardından	1541	yılında	
Budin’in	Osmanlılar	tarafından	alınmasıyla	Macaristan’daki	Türk	hâkimiyeti	dönemi	
başlamış	ve	1686’ya	kadar	devam	eden	bu	dönemde	Macar	toprakları	esasen	bir	Os-
manlı-Habsburg	çekişmesine	sahne	olmuştu.	Osmanlıların	geri	çekilmesiyle	birlikte	
Macar	topraklarında	etkisini	gösteren	Habsburg	baskısı	beraberinde	Macar	özgürlük	
savaşlarını	getirdi.	Başarısızlıkla	sonuçlanan	bu	mücadelelerin	ardından	özgürlük	sa-
vaşı	liderleri	ve	pek	çok	Macar	Osmanlı’dan	himaye	görerek	Türk	topraklarına	geldi.

Mülteciler	dönemi	olarak	adlandırılan	bu	evre	19.	ve	20.	yüzyılda	gerçekleşe-
cek	olan	Türk-Macar	toplumsal	yakınlaşması	ve	siyasi	ittifakının	Macar	hafızasındaki	
en	önemli	dostluk	zeminini	ve	resmini	oluşturmuştu.	Nitekim	1867’de	Avusturya	ile	
birleşerek	ikili	bir	devlet	yapısına	dâhil	olan	Macar	halkı,	1876’daki	Osmanlı-Sırp	ve	
1877-1878’deki	Osmanlı-Rus	 harbinde	Osmanlı’nın	 yanında	 olduğunu	 düzenlenen	
pek	çok	gösteri	ve	yürüyüşle	ifade	etti.1

Kuşkusuz	bu	toplumsal	ve	siyasi	yakınlaşmanın	en	önemli	nedeni	Balkan	coğ-
rafyasında	etkisini	giderek	arttıran	Rus	tehlikesi	idi.	1876	Osmanlı-Sırp,	1877-1878	
Osmanlı-Rus	harbinin	ve	son	olarak	1912-1913	Balkan	Savaşları’nın	ardından	Os-
manlı	Devleti	bu	coğrafyadaki	hâkimiyetini	kaybetmişti.	Bu	yıkıcı	etki	topraklarında	
büyük	bir	Slav	nüfusa	sahip	olan	Avusturya-Macaristan	Monarşisi’ni	de	ciddi	şekil-
de	tehdit	etmeye	başlamıştı.	Avusturya-Macaristan	Monarşisi’nin	yanı	başında	artık	
tüm	bu	süreçte	gelişmiş	ve	Rusya’nın	etkisinde	güçlenmiş	bir	Sırbistan	duruyordu.	
Nihayetinde	28	Haziran	1914’te	Avusturya-Macaristan	veliahdı	Ferdinand	ve	eşinin	
Saraybosna’da	 Gavrilo	 Princip	 adında	 bir	 Sırp	 tarafından	 öldürülmesi	 Balkanlar-

1	 Bkz.Çolak,	Melek,	“Macar	Kaynaklarına	Göre	Gyula	Andrássy	ve	Osmanlı-Macar	 İlişkileri	 (1875-
1878)”,	Tarih	İncelemeleri	Dergisi,	cilt:	XXVI,	sayı:1,	Temmuz	2011,	s.51-65.
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daki	 bu	 çekişmeyi	 savaş	 alanına	 taşıdı.	 28	Temmuz	 1914’te	Avusturya-Macaristan	
Sırbistan’a	savaş	ilan	etti	ve	Almanya,	Rusya,	İngiltere	ve	Fransa	gibi	büyük	güçlerin	
de	katılımıyla	bu	savaş	bir	cihan	harbine	dönüştü.	Osmanlı	Devleti’nin	de	Almanya-
Avustuya-	Macaristan	ittifakına	dâhil	olması	ile	Türkler	ve	Macarlar	tarih	sahnesine	
müttefik	olarak	çıktılar,	aynı	ittifaka	dâhil	olmaları	siyasi	ve	kültürel	ilişkilerini	daha	
da	geliştirdi	ve	ileriye	taşıdı.

I.	Dünya	 Savaşı’nın	 kaybedilmesinin	 ardından	 4	Haziran	 1920’de	 imzalanan	
Trianon	Antlaşmasıyla	Macaristan,	topraklarının	büyük	bölümünü	kaybetti	ve	Macar	
nüfusunun	büyük	bir	bölümü	Macaristan	toprakları	dışında	kalarak	azınlık	durumuna	
düştü.

I. I. Dünya Savaşı Öncesi ve Savaş Sırasındaki Macar Basınına Kısa Bir  
Bakış

II.	Ferencz	Rákóczi	tarafından	verilen	Macar	Özgürlük	Savaşı	(1703-1711)	Ma-
carlarla	 ilgili	 pek	 çok	konuya	 etki	 ettiği	 gibi	Macar	 gazeteciliğinin	gelişiminde	de	
büyük	rol	oynadı.	Rákóczi,	Wienerisches Diarium	gibi	Habsburg	yanlısı	bir	yayım	
anlayışı	 olan	 ve	Viyana	 politikalarına	 hizmet	 eden	 gazetelerin	 etkisini	 kırabilmek	
ve	Macar	Özgürlük	Savaşı	sırasında	gerçekleşen	hadiseleri	halka	duyurabilmek	için	
1705’te	ilk	Macar	gazetesi	Mercurius Hungaricus’u	yayımladı.2	Rákóczi,	o	dönemde-
ki	Almanca-Latince	etkisi	nedeniyle	gazetesini	Latince	yayımlayarak	geniş	kitlelere	
ulaşmaya	 çalıştı.	Mercurius Hungaricus	 ikinci	 sayısından	 itibaren	 adını	Mercurius 
Veridicus ex Hungaria	olarak	değiştirdi	ve	1705-1710	yılları	arasında	faaliyet	göster-
di.3	Bu	dönemde	Macaristan’da	faaliyet	gösteren	gazetelerin	başında	Latince-Alman-
ca	yayım	yapan	Nova Posoniensia	ve	Pressburger Zeitung	geliyordu4.

İlk	Macarca	gazetenin	yayımlanması	ise	1780	yılında	gerçekleşti.	Mátyás	Rát	
tarafından	çıkarılan	Magyar Hírmondó	Macar	dil	yenileştirme	hareketine	olan	kat-
kısı	ve	özgün	yayım	anlayışı	ile	Macar	gazetecilik	tarihinde	etkin	ve	önemli	bir	rol	
üstlendi.	Böylelikle	basındaki	Almanca-Latince	etkisinin	azaltılmasının	ve	Macarca	
kullanımının	da	önü	açılmış	oldu.	Magyar Hírmondó’dan	sonra	Macaristan	toprak-
larında	faaliyet	gösteren	yayınların	arasında	 ise	Magyar Merkurius, Magyar Kurír, 
Erdélyi Magyar Hír-Vivő, Hadi és Más Nevezetes Történetek	ve	Bécsi (Bétsi) Magyar 
Merkurius	yer	alıyordu.5

2	 Varagya,	Szilva,	“Magyar	Hírmondó,	az	első	magyar	nyelvű	időszaki	lap”,	Fórum Társadalomtudományi 
Szemle,	7.évf.	2.sz.	s.131-143,	Somorja	2005:131;	Süld,	Erzsébet,	Magyar	Hírmondó,	az	első	magyar	
nyelvű	újság	rövid	története	és	repertórumának	webs	alkalmazása,	Budapest	1999:	3.	

3	 Buszinkay,	Géza,	Kis	magyar	sajtó	 történet,	Budapest	1993:	4;	Szilágyiné	Gálos,	 Ildiko,	A	magyar	
nyelvű	sajtó	kialakulása,	A	Magyar	Hírmondó	és	Rát	Mátyás	tevékenysége,	Szegedi	Tudomány	Egye-
tem	Média	Intézete,	Szeged	2005:4

4	 Buszinkay,	1993:	4;	Süld,	1999:	3
5	 Buszinkay,	1993:	4-10.
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I.	Dünya	Savaşı	öncesi	dönemde	Budapeşte	basım	alanındaki	en	önemli	mer-
kez	olup	bu	alanda	ülkenin	politik,	 ekonomik	ve	kültürel	hayatında	 söz	 sahibi	 idi;	
Budapeşte’den	sonra	sırayı	Kolozsvár,	Szeged,	Kassa,	Pozsony,	Temesvár,	Nagyen-
yed,	Nagyvárad	gibi	şehirler	alıyordu.6

1848-1849	Özgürlük	Savaşı’nın7	kaybedilmesiyle	ağır	bir	yara	alan	ve	Habsburg	
sansür	ve	baskısını	derinden	hisseden	Macar	basını	için	ikinci	büyük	darbe	I.	Dünya	
Savaşı	oldu.	Avrupa’daki	büyük	güçlerin	çıkar	çatışmalarının	bir	sonucu	olarak	ger-
çekleşen	bu	savaş	milyonlarca	insanın	ölümüne,	büyük	bir	yıkıma,	sosyal	ve	politik	
tüm	dengelerin	sarsılmasına	neden	olmuş	ve	bu	büyük	güç	savaşının	etkileri	yaşamın	
her	alanında	derin	izler	bırakmıştı.	Nitekim	bu	etkinin	izleri	ve	acısı	bugün	dahi	basılı,	
görsel	ve	işitsel	pek	çok	alanda	karşımıza	çıkmakta	ve	dünya	tarihinin,	tarihimizin	ve	
geleceğimizin	şekillenişi	açısından	da	bizlere,	tüm	insanlığa	yol	göstermektedir.

Savaş	sırasındaki	buhran	döneminden	Macar	basını	da	payını	aldı.	Gazete	edi-
törleri	 ve	 çalışanları	 artık	 savaş	 alanlarındaydı,	 pek	 çok	matbaa	basım	 için	gerekli	
kâğıdı	temin	edemedi,	yeterli	çalışan	ve	teknik	aletle	hizmet	verilemediğinden	dergi	
ve	gazete	nüshaları	ciddi	şekilde	azaldı.8

Bu	 döneminde	Macaristan’da	 çok	 sayıda	 basın	 organı	 faaliyet	 göstermektey-
di.	Bunların	arasında	Vasárnapi Ujság, Szentesi Lap, Jászberény, Ellenzéki Hirlap, 
Karpathen Post, Kereszthelyi Hírlap	 gibi	 gazetelerin	 yanı	 sıra	 Kilences Honvéd, 
Tábori Ujság, A 16-os Honvéd	 gibi	 askeri	 gazeteler9, Magyar Herkó Páter, Fidi-
busz	 ve	Magyar Figaró	 gibi	mizah	 dergileri	 de	 yer	 alıyordu.	Bunların	 dışında	 ül-
kede	yabancı	dilde	yayımlanan	gazete	ve	bültenler	de	mevcuttu.	 1911-1920	yılları	
arasında	tüm	Macaristan’da	1.102	Macarca,	107	Almanca,	37	Rumence,	15	Sırpça,	2	
Hırvatça	ve	5	İtalyanca;	Budapeşte’de	ise	164	Macarca,	27	Almanca,	8	Romence,	1	
Sırpça,	2	İtalyanca	yayımın	olduğunu	görmekteyiz.10	Dönemin	Budapeşte	dışındaki	
basım	merkezleri	ise	Kolozsvár,	Arad,	Temesvár,	Szeged,	Kecskemet,	Újpest,	Brassó,	
Debrecen,	 Győr,	 Szabadka,	 Újvidék,	 Pozsony,	 Szentes,	 Kaposvár,	 Kassa,	 Lugos,	
Marosvásárhely,	Székesfehérvár	ve	Szombathey	idi.11

6	 Kemény,	 Györy.	 Magyarország Időszaki Sajtója 1911-től 1920-ig,	 A	 Magyar	 Nemzeti	 Múzeum	
Országos	Széchényi	Könyvtára,	Budapest,	1942,	s:	7.

7	 1848-1849	Yıllarında	Macarların	Lajos	Kossuth	(1802-1894)	önderliğinde	Habsburglara	karşı	verdiği	
ve	başarısızlıkla	sonuçlanan	bağımsızlık	mücadelesidir.	15	Mart	1848	yılında	başlayan	bu	harekettin	
başarısız	olması	üzerine	Kossuth	ve	berberindekiler	Osmanlı	topraklarına	sığınarak	Kütahya’ya	yerleş-
tirilmişlerdir.	15	Mart	1848’de	başlayan	bu	hareket	bugün	Macaristan’ın	milli	günlerinden	biri	olarak	
da	kutlanmaktadır.

8	 Kemény,	1942:	7
9	 Bkz.	Lukács	József,	A	magyar	katonai	hírlapok	és	folyóiratok	bibliográfiája	II.Rákóczi	Ferenctől	nap-

jainkig	(1705-1941),	Budapest,	1942.
10	 Kemény,	1942:	8-9.
11	 Kemény,	1942:	25.
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I.	Dünya	Savaşı	sırasında	yayım	yapan	gazete	ve	mecmualar	basım	sürelerine	
göre	kendi	içerisinde	sınıflara	ayrılıyordu.	Kemény	bu	sınıflandırmayı	dikkate	alarak	
Macaristan’da	1911-1920	yılları	arasında	faaliyet	gösteren	gazete	ve	dergi	sayılarını	
ayrıntılı	olarak	vermiştir.	(Bkz.	Tablo-1/Tablo-2/Tablo-3).

Kemény’in	her	üç	tablosunda	da	1911-1913	yılları	arasında	gazete,	mecmua	ve	
bülten	sayılarının	yüksek	olduğu,	I.	Dünya	Savaşı’nın	başlamasıyla	1914	yılında	bu	
sayılarda	düşüşlerin	yaşanmaya	başladığı	ve	savaşın	bitmesine	kadar	bu	düşüşün	de-
vam	ettiği	görülmektedir.	1919	senesinde	tablolardaki	birkaç	yerde	ufak	yükselişlerin	
olduğu	görülse	de	bunun	geçici	olduğu	ve	1920’de	de	bu	düşüşün	devam	ettiği	anla-
şılmaktadır.	Pek	çok	gazete,	dergi	ve	bülten	savaş	sırasında	ve	sonrasındaki	ağır	şart-
lara	dayanamayarak	yayım	hayatına	ara	vermek	ya	da	sonlandırmak	zorunda	kalmış,	
bu	da	büyük	insan	kaybının	yanında	I.	Dünya	Savaşı’nın	yarattığı	kültürel	yıkımın	
önemli	göstergelerinden	biri	olmuştur.

Savaşın	gerçekleştiği	yıllarda	hayatın	her	alanına	yansıyan	bu	etkileri	özellik-
le	dönemin	gazete,	dergi	ve	mecmualarında	görmek,	savaşı	yaşayan	insanların	nasıl	
etkilendiğini,	bunların	ne	 şekilde	yansıtıldığını	anlamak	mümkündür.	Bu	büyük	ve	
kanlı	savaş	sırasında	basın,	farklı	coğrafyalarda,	farklı	milletlerin	savaşı	kendi	pence-
resinden	algılayış	biçimini	yahut	halka	algılatılması	gereken	düşünceyi	sergilemeleri	
bakımından	da	ayrıca	önemlidir.

II. Vasárnapi Ujság’ın Yayım Hayatı (1854-1921)

Macaristan’da	faaliyet	gösteren	bu	yayın	organlarından	birisi	de	daha	önce	zik-
rettiğimiz	gibi	Vasárnapi	Ujság	idi.	1854	yılında	yayım	hayatına	başlayan	Vasárnapi	
Ujság,	1848-1849	Macar	Özgürlük	Savaşı’nın	kaybedilmesinin	ardından	gelen	bas-
kıcı	bir	dönemde	hayat	bulmuştur.	Ünlü	Macar	edebiyatçısı	Mór	Jókai’nin12	(1825-
1904)	zihninde	herkesin	kolayca	ulaşabileceği,	ucuz,	yazı	ve	resimlerle	okuyucuyu	
bilgilendirebilecek,	 dünya	 tarihinden,	 kültür	 ve	 sanattan,	 dünya	 olaylarından,	 yeni	
mücadele	ve	 tartışmalardan	söz	edecek	genç	yazarların	 faaliyet	göstereceği	 resimli	
bir	yayın	düşüncesi	şekillenmişti,	Jókai’nin	bu	düşüncesi	Albert	Pákh’ın	baş	editörlü-
ğünde	gerçekleşmiş;	Heckenast	ise	yayınevi	sahipliğini	üstlenmişti13.

Böylelikle	 Vasárnapi	 Ujság’ın	 ilk	 sayısı	 5	 Mart	 1854’te	 çıktı,	 bu	 ilk	 sayıda	
edebiyattan,	sanata,	tarihe,	ekonomiye	kadar	pek	çok	konuya	yer	verilmişti.	5	Mart	
1854’teki	bu	ilk	sayıda	genel	hatlarıyla	şu	başlıklar	yer	almaktaydı:

Omer basa (Ömer Paşa); az utolsó Czigányország (Son Çingene Ülke-
si); Pesti levelek (Peşte Mektupları); Két császár rokonsága (İki İmparatorun 
Akrabalığı); Irodalmi ismertetések (Edebi İncelemeler); Nemzeti Színház (Ulu-
sal Tiyatro); Ipar- , gazdászat- és természettani ismeretek (Sanayi, Ziraai ve 

12	 Bkz.Güngörmüş,	Naciye,	“Mór	Jókai	ve	Eserleri	Üzerine	Bir	İnceleme”, Gündoğan Edebiyat,	cilt	4,	
sayı	14,	s.63-72,	Ankara,	1997.

13	 (Orosz,	2009:	9-10)
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Fiziki Bilgiler) (párizsi tudományok akadémia (Paris Bilimler Akademisi); új 
tanulmány (Yeni Bir Tez); párizsból (Paris’ten); Lajos Napoleon (Lajos Napol-
yon); Heti vásár (Haftalık pazar)14.

Vasárnapi	Ujság,	adını	Sámuel	Brassai’nin	Kolozsvár’da	yayımlanan	aynı	adlı	
(Kolozsvári	Vasárnapi	Ujság)	gazetesinden	almıştı15.	Pahalı	olmayan,	yıllık	bir	forint-
lik	bir	miktarla	maddi	durumu	iyi	olmayan	insanlara	da	kendini	okutmayı	amaçlayan	
Vasárnapi	Ujság’ın	yıllık	1-2	forintlik	bir	artışı	olmuş;	yayım	hayatına	başlamasını	
takip	eden	3	yıl	içinde	ise	abone	sayısı	10.000’e	ulaşmıştı.16

Kısa	sürede	geniş	bir	okuyucu	kitlesiyle	buluşmayı	başaran	gazete	Viyana’nın	
da	dikkatini	çekti.	Basın	üzerinde	ağır	bir	baskının	yaşandığı	sırada,	Orosz’un	bildir-
diğine	göre	Viyana	o	dönemin	koşullarına	uygun	biçimde	Vasárnapi	Ujság’ı	 takibe	
almıştı17.	I.	Dünya	Savaşı’nın	sona	ermesiyle	Viyana	Gizli	Arşivi’nin	araştırmacılara	
açılmasının	ardından	Kornel	Tábori	bu	konuda	Vasárnapi	Ujság’da	bir	yazı	yayım-
lamıştı;	bu	yazıda	Viyana	yanlısı	casusların	yöntemlerini,	gazetecilere	nasıl	yaklaş-
tıklarını	 ve	 onlar	 hakkında	Viyana’ya	 bilgi	 gönderdiklerini	 anlatmış;	 bu	 raporlarla	
Macarlar	arasındaki	hâkim	düşünceyi	bilmeyi,	gazete	satırları	arasında	saklanan	isyan	
seslerini	bulmayı	hedeflediklerini	ve	bazı	makalelerin	içeriklerini	inceleyerek	bazı	ya-
zarları	suçladıklarını	ve	Vasárnapi	Ujság’ın	editörlerinin	hedef	alındığını	açıklamıştı18

Pál	Gyulai,	Vasárnapi	Ujság’ın	yayım	hayatına	başlamasının	25.	yıldönümünde	
kaleme	aldığı	yazısında	Özgürlük	Savaşı’nın	kaybedilmesinin	ardından	Macar	bası-
nının	içinde	bulunduğu	durumu	şu	sözlerle	tasvir	etmekteydi:

“…İhtilaldan sonra 1849 sonbaharında ve kışında Macar edebiyatının 
kendine has bir çehresi vardı. Yazarlar sürgündeydiler yahut hapse atıldılar… İh-
tilalın başarısızlıkla sonuçlanması tüm gazete, dergi, edebi teşebbüsleri berabe-
rinde sürükledi. Bu korkunç felaketten yalnızca Gazdasági Lapok ve Religio kur-
tuldu… 15 Kasım 1849’a kadar sadece bir Macar politika bülteni vardı: o dönem 
Pozsony’da, daha sonra Peşte’de yayımlanan muhafazakârların resmi bülteni 
Károly Vida’nın Figyelmező’sü, ancak 1850 yılı ocak başında yasaklandı…”19

Söz	konusu	yazısında	Gyulai	basın	için	oldukça	zor	geçen	bu	dönemi	açıkla-
dıktan	sonra,	Vasárnapi	Ujság’ın	yayım	hayatına	başlama	öyküsüyle	ilgili	şu	bilgilere	
yer	vermiştir:

14	 Vasárnapi	Ujság,	 1854,/1/1:	 s.1-8,	 5	Mart	 1854.	Çalışmamızda	Vasárnapi	Ujság’a	 ait	 tüm	nüshalar	
http://epa.oszk.hu	elektronik	arşivinden	alınmış	olup	Vasárnapi	Ujság	atıflarda	bundan	sonra	VU	şek-
linde	kısaltılacaktır.

15	 VU,	1879/26/11:	s.162,	16	Mart	1879	;	Orosz,	2009:	10.
16	 Orosz,	2009:	10-12.
17	 Orosz,	2009:	12.
18	 Orosz,	2009:	12.
19	 VU,	1879/26/11:	s.	161,	16	Mart	1879.
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“…(Heckenast) Ucuz, resimli bir gazeteyi, haftada bir yayımlanacak 
olan Vasárnapi Ujság’ı çıkaracaktı. Mecmuanın tüm yıl ücreti 3 forint olacak; 
her sayısında Heckenast’ın yurtdışındaki resimli mecmualardan getireceği bir 
resim yer alacaktı… Şubat sonuna doğru bir akşam Jókai büyük bir heyecan-
la bize koştu. İznin geldiğini, gazetenin 5 Mart’ta yayımlanması gerektiğini ve 
herkesin kaleme sarılmasını söyledi… Gazete, editörün ve yayınevinin bekle-
diğinden daha büyük bir ilgi gördü. İlk sayıları 2. ve 3.kez basmak zorunda 
kaldılar ve abonelerinin sayısı ilk yıllarda 6-7 bini geçti. Gazetenin ucuzluğu, 
bu zamana kadarki halk gazetelerinden farklı olan içeriği ve ruhu insanların 
beğenisini kazandı.”20

Yazarları	ve	çalışanları	 arasında	dönemin	ünlü	edebiyatçılarının	da	yer	aldığı	
Vasárnapi	Ujság	 halk	 arasında	 büyük	 bir	 ilgi	 görmüş	 ve	 geniş	 okuyucu	 kitlelerine	
ulaşmayı	başarmıştı,	ancak	bu	süreç	ne	yazık	ki	fazla	uzun	sürmedi.	Vasárnapi	Ujság	
önce	baskıcı	bir	ortamda	hayat	bulmanın	zorluğunu	yaşamış,	sonrasında	ise	I.	Dünya	
Savaşı’nın	patlak	vermesi	ve	en	sonunda	da	savaşın	kaybedilmesinin	ardından	gelen	
yıkımla	sarsılmıştı.

1919	Nisan’dan	 itibaren	 2	 haftada	 bir	 yayımlanmaya	 başlanmış,	 son	 dönem-
ler	 editör	makaleleri	 ve	mektupları	 da	 sayfalarda	yer	bulmamıştı;	 bilhassa	Trianon	
Antlaşması’nın	yürürlüğe	girmesiyle	gazetede	şu	ifadelere	sık	rastlanır	olmuştu:

“Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen (Tek	bir	Tanrıya	 inanıyorum,	Tek	bir	
vatana	inanıyorum,	Tek	Tanrının	sonsuz	hakikatine	inanıyorum,	Macaristan’ın	yeni-
den	dirileceğine	inanıyorum.	Amin”.21

“Csonka Magyarország – nem ország,

Egész Magyarország mennyország

(Parçalanmış	Macaristan	yurt	değildir,	bölünmemiş	Macaristan	ise	bir	cennettir)22

Döneminin	tüm	zorluklarını	yaşayan	Vasárnapi	Ujság	I.	Dünya	Savaşı’nın	kay-
bedilmesinin	ardından	gelen	yıkıcı	sürece	daha	fazla	dayanamayarak	67	yıllık	yayım	
hayatına	25	Aralık	1921’deki	sayısıyla	son	vermiştir.

20	 VU,	1879/26/11:	s.162,	16	Mart	1879.
21	 Orosz,	2009:	28.
22	 Orosz,	2009:	28;	VU	1921/68/24:	s.286,	25	Aralık	1921.
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III. Vasárnapi Ujság’da I. Dünya Savaşı’nın İlk Yansımaları 23

“28 Haziran: Saraybosna’da Princip isimli bir Sırp öğrenci, Cabrinovic’in 
bombalı suikastı gerçekleşmeyince tabancayla Veliaht Franz Ferdinand ve eşi 
SophieHohenberg’i vurdu”24

28	Haziran	1914’te	Veliaht	Ferdinand	ve	eşi	Sophie	Hohenberg’in	Gavrilo	Prin-
cip	adındaki	bir	Sırp	tarafından	öldürülmesi,	Avrupa’daki	büyük	güçlerin	birbiriyle	
hesaplaşması	 için	 aradıkları	 nedeni	 vermiş	 ve	Ferdinand	ve	Sophie’yi	 korkunç	 bir	
savaşın	sözde	sebebi	yapmıştı25.

Vasárnapi	Ujság’da	5	Temmuz	1914	tarihinde,	dünyayı	kasıp	kavuracak	büyük	
yangının	ilk	kurbanları	yan	yana	fotoğraflarıyla	yer	alıyordu	(Bkz.Resim-1).	Veliahda	
ait	bir	özgeçmiş	“Veliaht Franz Ferdinand (1863-1914)”	başlığıyla	yayımlandı,	onun	
gençlik	yıllarına	ait	fotoğrafların	ardından	yeni	Veliaht	Franz	Joseph	ve	eşi	Prenses	
Zita	 ile	çocukları	 tanıtıldı	halka	 (Bkz.	Resim-3).	Ardından	Saraybosna	kentinin	 re-
simlerine	 yer	 verildi.	Buradaki	 günlük	 yaşam,	 binalar,	 kale	 kapısı,	 köprüler,	 insan	
tasvirleri	vb.	Béla	Juszkó’nun	çizimleriyle	aktarılıyordu	(Bkz.Resim-4).	 İlk	suikast	
girişimcisi	Cabrinovic’in	polis	merkezine	götürülmesi	(Bkz	Resim-5),	Ferdinand	ve	
eşinin	belediye	binasından	çıktığı	anlar	 (Bkz.Resim-6),	esas	suikastı	gerçekleştiren	
Princip’in	yakalanma	fotoğrafları	yayımlandı	(Bkz.Resim-7).	Suikastın	gerçekleşme	
yeri	ve	ardından	çiftin	olaydan	sonra	götürüldükleri	ve	içerisinde	vefat	ettikleri	konak	
da	işaretlenerek	gösterilmişti26.

12	Temmuz	1914’te	çıkan	sayı	ise	artık	bir	dönemi	tamamen	kapatan	son	gö-
rüntüleri	 içeriyordu:	Viribusz	 Unitis	 savaş	 gemisinden	 sandallarla	 kıyıya	 getirilen	
Ferdinand	ve	Sophie	son	yolculuklarına	uğurlandılar	(Bkz.Resim-8).	Öksüz	ve	yetim	
kalan	çocukların	cenaze	 töreni	 için	Viyana’daki	Westbahnhof’a	gitmeleri	 (Bkz.Re-
sim-9),	Artstetten	kilisesindeki	tören,	yeni	veliaht	ve	ailesi	ile	birlikte	törene	katılan-
lar	yorumsuz	olarak	verilmişti.	Bununla	birlikte	Princip’in	evi	ve	cinayetin	ardından	
Saraybosna’da	gerçekleşen	olaylar	da	fotoğraf	karelerine	yansımıştı27

23	 Çalışmamızın	bu	bölümünde	Vasárnapi	Ujság’ın	5	Temmuz	1914	ile	13	Eylül	1914	tarihleri	arasındaki	
ilgili	sayıları	esas	alınmıştır.

24	 VU,	1914,61/33:	s.653,	16	Ağustos	1914.
25	 Özkan	“I.Dünya	Savaşı’nda	Sırbistan’ın	Müslümanlara	Karşı	Tutumu”	adlı	çalışmasında	bu	suikastın,	

o	dönem	kendisine	gerilla	ve	suikastçı	yetiştirmek	için	bir	merkez	de	açmış	olan	Kara	El	örgütü	tara-
fından	gerçekleştirildiğini;	dönemin	Sırbistan	Başbakanı	Pasiç’in	bu	örgütü,	örgütün	de	Pasiç’i	iste-
mediğini	bildirir.	Pasiç’ten	bu	büyüklükte	ses	getirecek	bir	suikastla	kurtulmak	isteyen	örgütün	hedef	
olarak	Ferdinand’ı	seçmesini	ise	şöyle	açıklar:	“Kara El örgütü 1914 yazında en büyük eylemi olacak 
Avusturya-Macaristan tahtının varisi Arşidük Franz Ferdinand suikastı için artık hazır haldeydi. Gü-
ney Slavlarına ya da en azından Hırvatlara, 1867 yılından itibaren Alman ve Macarlara tanınan siyasi 
statü benzeri bir statü tanımaya sıcak bakan Arşidük bu düşüncesiyle suikastın hedefi olacaktır. Güney 
Slav militanları için bu düşünce tehlikeliydi. Çünkü Güney Slav tebaasını yatıştırarak, bir Güney Slav 
devletinin kurulmasını erteleyebilecek bir imparatorun tahta geçmesi sakıncalıydı (Özkan,	2014:	51).	

26	 VU,	1914/61/27	5	Temmuz	1914.
27	 VU,	1914,	61/28	12	Temmuz	1914.
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“…Derhal tahkikat başlatılır, kısa bir süre içinde her iki suikastın da bir 
Sırp komplosu olduğu ve bunda Sırp subay ve sivil yetkililerin de yer aldığı or-
taya çıkar. Tahkikatın bitmesinden sonra 23 Temmuz’da Belgrad’daki Avustur-
ya-Macaristan Büyükelçisi Baron Giesl, orada bulunmayan başbakan Pasics’e 
vekalet eden İçişleri Bakanı Pacsu’ya Avusturya-Macaristan Monarşisi’nin 
notasını verir…”28

Artık	savaş	hazırlıkları	başlamıştı.	Ordu	komutanlarının,	 istasyondan	yola	çı-
kacak	subayların	resimleri;	asker	selamlamalarının,	orduya	destek	olmak	için	değerli	
mücevherlerini	bağışlamaya	gelen	ve	bunun	yerine	maddi	değeri	olmayan	takılar	alan	
kadınların,	 danışma	 bürolarının	 önünde	 bekleyen	 ve	 en	 son	 haberleri	 gazetelerden	
okuyan	insanların	fotoğrafları	almıştı	sırayı	(Bkz.	Resim10-12).

Vasárnapi	Ujság	16	Ağustos	1914’te	“Tarihin	En	Büyük	Savaşları”	(A Történet 
Legnagyobb Háborui)	 başlığıyla	 I.	Dünya	Savaşı	 ile	 ilgili	 olarak	 ilk	uzun	yazısını	
yazıyordu:

“Dünya bugünkü gibi büyük bir savaşı daha önce hiç görmedi. Buna 
benzeyeni de. Şu an silahaltına alınan ve alınacak muazzam sayıdaki insan yı-
ğınlarına baktığımızda bunun büyüklüğü karşısında şimdiye kadar birbirlerine 
karşı savaşmış en büyük yığınlar küçülüveriyor…

Bu konuda en basitinden Almanya’nın tek başına büyük bir bölümünü 
seferber edebileceği ve önemli bir kısmını derhal silahaltına alacağı 5,5 milyon 
askerlik yükümlüsüne emir vermesini bir kanıt olarak sunabiliriz…”29

Bu	ifadelerin	ardından	dünya	tarihindeki	önemli	savaşlar,	bunlara	katılan	insan	
sayıları	da	gösterilmek	suretiyle,	anlatılıyordu.	Bütün	bu	büyük	savaşlarla	kıyaslama	
yapılarak	mevcut	harbin	ne	kadar	büyük	ve	dehşet	verici	olduğu	ise	okuyucuya	anla-
tılmak	istenen	esas	konu	idi.

Gazetenin	bu	sayısının	özel	bir	önemi	de	vardı.	Vasárnapi	Ujság	artık	“Savaş	
Günleri”	 (Háború napjai)	 adı	 altında	 yeni	 bir	 köşe	 açmıştı:	 “Bugünkü sayımızdan 
başlayarak bu köşede düzenli olarak ve büyük ihtimamla gün gün gerekli eleştirilerle 
sonuçları kati şekilde tasdik olunan savaş hadiselerini derleyeceğiz”30.	Bunun	ardın-
dan	gazete	yeni	köşesinde	 I.	Dünya	Savaşı’nın	28	Haziran’dan	11	Ağustos	1914’e	
kadarki	olaylarını	anlattı.	Ferdinand’ın	katledilmesini,	bu	cinayetin	ardından	yaşanan-
ları,	seferberlik	ilanlarını,	suikasttan	cihan	harbine	geçişi	ve	savaşın	yayılımını	gös-
termesi,	daha	doğru	bir	ifadeyle	bir	kıvılcımın	koskoca	bir	yangına	dönüşüp	ülkeleri,	
insanları	içine	çekmesini	sergilemesi	ve	“Savaş	Günleri”	köşesinin	ilk	yazısı	olması	
bakımından	bu	yazıyı	özetleyerek	vermek	yerinde	olacaktır:

28	 VU,	1914/61/33:	s.653,	16	Ağustos	1914.
29	 VU,	1914/61	/33:	s.646,	16	Ağustos	1914.
30	 VU,	1914/61	/33:	s.653,	16	Ağustos	1914.
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28 Haziran: Saraybosna’da Princip isimli Sırp, Ferdinand ve eşini kat-
leder. Yapılan soruşturmanın ardından kısa sürede bu işin Sırp subay ve sivil 
makamların da dâhil olduğu bir girişim olduğu anlaşılır. 23 Temmuz: Belg-
rad’daki Avusturya-Macaristan elçisi Baron Giesl Belgrad’a bir nota verir. 48 
saat süre verilir, bu süre 25 Temmuz akşam saat 6’ya kadardır. 25 Temmuz: Sırp 
Başbakanı Pasics, Giesl’e Sırpların cevabını iletir. Baron Giesl elçilik çalışan-
larıyla beraber Belgrad’ı terk eder. Macar ve Avusturya tebaası Belgrad ve 
diğer Sırp bölgelerinden kaçarlar. 26 Temmuz: Macaristan ve Avusturya’da se-
ferberlik ilan edilir. Viyana ve Budapeşte borsası kapanır. 27 Temmuz: Temes-
kubin yakınındaki Sırp birlikleri Tuna’daki gemilerden Macar birliklerine ateş 
ederler. İngiltere barış girişimlerine başlar. 28 Temmuz: İngiliz Hariciye Müs-
teşarı Grey parlamentodaki barışın korunması için Alman, Fransız ve İtalya’yı 
ortak hareket etmeye çağırır. 29 Temmuz: Kral Ischl’den Schönbrunn’a varır. 
Büyük güçler arasında savaşın lokalizasyonu konusunda görüşme yapılır. 
Sırplar Zimony-Belgrad köprüsünü tahrip ederler, ancak tamamen kullanıla-
mayacak hale getirmeyi başaramazlar. Borsalar bilinmeyen bir tarihe kadar 
kapanır. 31 Temmuz: Tüm monarşide genel seferberlik ilan edilir. Rusya da 
seferberlik ilan eder. Macar sınır birlikleri Klotjevácz yakınında etkili olan bir 
Sırp saldırısını geri püskürtür. Tüm devletlerin merkez bankaları faiz oranla-
rını yükseltirler. 1 Ağustos: Alman ordusunu seferberliğe geçirirler. Fransız 
Sosyalist Partisi Başkanı Jean Jaurès Paris’teki bir kafede öldürülür. Alman 
imparatoru Berlin’de toplanan halka seslenir. 2 Ağustos: Almanya Rusya’ya 
savaş ilan eder. Fransa orduyu seferber eder… Ruslar Eydtkuhnen yakınında 
Alman sınırını geçer. 3 Ağustos: Fransız birlikleri Alman sınırını geçer. Alman 
kruvazörü Rus limanı Libau’yu bombalar. Fransızlar Alman sınırındaki Schluft 
yakınındaki Alman mevzilerini bombalar. İtalya seferberlik ilan eder. İtalya, 
Romanya, Bulgaristan, İsveç ve Osmanlı tarafsızlıklarını ilan eder. 4 Ağustos: 
Alman dışişleri bakanı Bethmann-Hollweg Kraliyet Meclisinde Alman birlikle-
rinin Lüksemburg’u ve Belçika’nın bir kısmını işgal ettiğini bildirir. 5 Ağustos: 
Belçika’nın işgaliyle İngiltere Almanya’ya ordu sevk eder. Akdeniz’de Alman 
gemileri Cezayir’deki Fransız limanlarını bombalar…6 Ağustos: Avusturya-
Macaristan Rusya ile diplomatik ilişkilerini keser…31

IV. Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girmesi 32

Savaş	Avrupa	güçlerini	 içine	 almıştı;	 tarafsız	 kalmak	 isteyen	ülkeler	 de	 artık	
bedeli	ağır	olabilecek	bir	 seçim	yapmanın	eşiğindeydiler.	Nitekim	Osmanlı,	 İtalya,	
Bulgaristan	ve	Romanya	tarafsızlıklarını	uzun	süre	koruyamayacaklardı.	Nihayet	29	
Ekim	1914’te	Sivastopol	ve	Odessa	limanlarının	bombalanması	hadisesiyle	Osmanlı	
fiilen	savaşa	dâhil	edildi.

31	 VU,	1914/61/33:	s.653-654,	16	Ağustos	1914.	(Söz	konusu	yazının	uzun	olması	nedeniyle	çalışmada	
özet	biçiminde	verilmiştir).

32	 Çalışmamızın	bu	bölümünde	Vasárnapi	Ujság’ın	8	Kasım	1914	ile	3	Ocak	1914	tarihleri	arasındaki	
ilgili	sayıları	esas	alınmıştır.
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8	Kasım	1914	yılında	Vasárnapi	Ujság	Türklerin	savaşa	girmesiyle	ilgili	ilk	ha-
berini	“Savaş	Günleri”	adlı	köşesinden	şöyle	duyuruyordu:

“…30 Ekim: ...Türk-Rus çatışması nedeniyle savaşta yeni bir dönem 
başlıyor: 29 Ekim öğleden önce Karadeniz’de Rus ve Türk gemileri arasında 
çarpışma yaşandı. Ruslar bir Türk talim filosunun hareketine engel oldular ve 
Boğaz’ın girişine yakın bir yerde denize mayın dökmeye çalıştılar. Bunun so-
nucunda bir Rus mayın ve bir torpido gemisinin batırılması neticesinde savaşa 
girildi. Türkler ayrıca kömür taşıyan bir Rus gemisi ve gemide bulunan 13 Rus 
subayı ve 56 denizciyi yakaladılar. Aynı zamanda Türk savaş gemileri Rusların 
Karadeniz’deki Feodosa [Teodózia] ve Novorossiysk limanlarını top ateşine 
tuttular ve Sivastopol’un bombalandığına dair de bir haber geldi.”33

Türklerin	savaşa	girdiğinin	duyurulduğu	bu	45.sayıda	29	Ekim-4	Kasım	2014	
tarihleri	arasındaki	hadiselerin	nakledildiği	bu	köşede	Türklerle	ilgili	olarak	ayrıca	şu	
satırlara	yer	verilmişti:

“31 Ekim: ...Türk-Rus mücadelesi şiddetlenmeye devam ediyor: Türk sa-
vaş gemileri Odessa limanına girdiler ve orada demirli Rus vapurlara saldırdı-
lar. “Sultan Selim” (Goe’deki) Sivastopol’ü bombaladı. 29 Ekim’deki deniz sa-
vaşında ilk haberlerde bahsedilen Rus gemilerinin dışında “Kubanecz” isimli 
torpido botu da batırıldı. Rus büyükelçisi Giers İstanbul’dan ayrıldı. 3 Kasım: 
…Osmanlı ve Antant arasındaki çatışma giderek daha fazla şiddetleniyor. Kaf-
kas sınırında Rus birlikleri birçok noktada Türk birliklerine saldırdılar, onlar 
[Türkler] ise büyük bir dirençle onları geri püskürttüler. Akdeniz’de ise İngiliz-
ler bir Yunan torpidobotunu Türklerin sanarak batırdılar. Müslüman birlikler 
Kızıldeniz’deki İngiliz limanı Berbera’ya saldırdılar. Türk askeri kuvvetlerinin 
başkomutanı gelen haberlere göre Harbiye nazırı Enver Paşa oluyor... 4 Kasım: 
…Türk resmi beyanına göre Ruslar Kafkas sınırında istihkâmlar inşa etmeye 
başladı. İngilizler 18 km. uzaklıktan Çanakkale Boğazı’nı bombalamaya baş-
ladı. Bir Türk torpidobotundan atılan ateş bir İngiliz zırhlısında infilaka sebep 
oldu, bunun üzerine İngiliz gemileri 10 dakika sonra gözden kayboldular…”34

Burada	özellikle	bir	hususu	vurgulamakta	yarar	bulunmaktadır.	Yukarıda	alıntı-
ladığımız	ve	Osmanlı’nın	savaşa	girişinin	anlatıldığı	bu	45.	sayının	“Nöbetçiler/Göz-
cüler”	(Virrasztók) başlıklı	bölümde	Osmanlı-Macar	ilişkilerinden,	Türk	atlı	sistemi,	
Macarların	Türklere	karşı	sergiledikleri	muhafaza,	bilhassa	kale	muhafazası	ve	buna	
dair	yöntemler	anlatılırken	oldukça	olumsuz	 ifadeler	kullanılmışken,	bunun	hemen	
ardından	yayımlanan	15	Kasım	1914	tarihli	46.sayıda	Vasárnapi	Ujság	bunun	tersine	
Türklerle	olan	yakınlığa	ve	özellikle	de	“Mülteciler	Dönemine”	vurgu	yapmıştır.	Ga-
zetenin	bu	sayısıyla	birlikte	Türk-Macar	siyasi	yakınlaşması	ve	ittifakını,	Mülteciler	
dönemi	ve	yakın	tarihteki	Osmanlı-Rus	mücadeleleri	sırasında	gelişen	Türk	ve	Macar	
halklarının	yakınlaşması	üzerinden	yansıtmayı	seçtiği	görülmüştür.	Bu	yansımaların	

33	 VU,	1914/61./45:	s.844-845,	8	Kasım	1914.
34	 VU,	1914/61/45:	s.845,	8	Kasım	1914
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yer	aldığı	15	Kasım	1914’de	kaleme	alınan	“Türk	Sempatileri”	(Török Szimpatiák) 
başlıklı	yazının	bir	bölümünü	şöyle	gösterebiliriz:

“…Biz Macarlar uzun yıllardan beri sadece Türk milletine karşı sempati 
duyuyoruz. Bu duyguların temelini ise akraba milletler olmamız oluşturmuyor. 
Bu akrabalık çok uzaktan bir akrabalık ve daha ziyade bilimsel tespitten kay-
naklı, toplumsal düşünceden kaynaklı değil… Yüzyıllar boyunca birbirimize 
karşı acımasız düşmanlar olduğumuzda ve birbirimize karşı devamlı kanlı sa-
vaşlar yaptığımız sırada bu akrabalık hiçbir konuda kendini göstermedi.

Bizim Türklere karşı duyduğumuz sempatimizde mültecilerimize açılan 
misafir kapısı etkin rol oynamıştı. Türk hükümeti Lajos Kossuth ve arkadaşla-
rını, bu konuda savaşla tehdit edilmelerine rağmen Avusturya’ya teslim etmedi. 
Bunu unutamayız… Kuzeydeki devin [Rusların] yalnızca sıra bakımından ara-
mızda bir fark gözettiğini öngörüyor ve hissediyoruz, önce Türkleri onlardan 
sonra da bizi yok edecekler…”35

İncelediğimiz	 sayılara	 bakarak	 genel	 bir	 değerlendirme	 yapacak	 olursak	
Vasárnapi	Ujság’ın	Türk-Macar	ilişkilerini	4	ana	dönem	üzerinde	yansıtmaya	çalıştı-
ğını	düşünebiliriz:

1.	 “Hısımlık	dönemi”:	Osmanlı’nın	Avrupa’ya	ayak	basması	ile	birlikte	Macar-
larla	karşılaşmalarını	takip	eden	süreçteki	savaşlar	dönemi,

2.	 “Tanıma	dönemi”:	Macaristan’daki	Türk	hâkimiyetinin	gelişmesiyle	birlikte	
uç	askerlerinin	ve	toplumun	birbirini	tanıma,	bir	anlamda	“hısımlık”	döne-
minden	“dostluk”	dönemine	olan	geçiş	dönemi,

3.	 “Dostluk	dönemi”:	Macar	Özgürlük	mücadelelerinin	kaybedilmesinin	ardın-
dan	Macar	mültecilerin	Osmanlı’ya	sığındıkları	Mülteciler	dönemi,

4.	 “İttifak	dönemi”:	Rus	tehlikesine	karşı	Türk-Macar	ittifakı	dönemi.	(Yakın	
dönem	Osmanlı-Rus	mücadeleleri	(Ör.	93	Harbi)	sırasında	Macar	halkının	
Osmanlılara	verdiği	desteği	de	bu	döneme	dâhil	edebiliriz)

Daha	önce	bahsettiğimiz	45.	sayıdaki	“Nöbetçiler/Gözcüler”	(Virrasztók) baş-
lıklı	yazıdaki	“hısımlık”	dönemi	46.	sayı	ile	birlikte	biraz	daha	kısaltılmaya	çalışıl-
mış,	hâkimiyet	döneminden	ziyade	bununun	öncesindeki	hazırlayıcı	döneme	 işaret	
edilmiştir.	Baştaki	bu	“hısımlık”	algısının	çerçevesinin	zamanla	daraltılmak	istendiği	
hissedilmektedir.	Bir	başka	dikkat	çekici	husus	ise	19.	yüzyılda	ortaya	çıkan	ve	bilim	
çevrelerinde	ateşli	tartışmalara	neden	olan	Türk-Macar	dil	akrabalığına	dair	çalışma-
ların	 ya	 da	Ármin	Vámbéry’nin	Türk-Macar	 dil	 ve	 etnik	 akrabalığına	 dair	 tezinin	
Vasárnapi	Ujság’da	 yankı	 ve	 etki	 bulmamasıdır:	“…Bu akrabalık çok uzaktan bir 
akrabalık ve daha ziyade bilimsel tespitten kaynaklı, toplumsal düşünceden kaynaklı 
değil”36

35	 VU,	1914,	61/46:	s.854,	15	Kasım	1914.	
36	 VU,	1914/61/46:	s.854,	15	Kasım	1914.
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Vasárnapi	Ujság’ın	sayfalarında	anılan	ve	Türk-Macar	dostluğunun	ve	ittifakı-
nın	önemli	bir	göstergesi	olan	Mülteciler	dönemine	de	kısaca	değinmek	yararlı	ola-
caktır:	Bu	dönem,	 tarih	 sahnesinde	kesintisiz	devam	eden	Türk-Macar	 ilişkilerinin	
yakın	döneme	ait	bir	evresi	olup	ana	hatlarıyla	3	aşamalı	 idi.	 İlkinde	Habsburglara	
karşı	Imre	Thököly	(1657-1705)	liderliğinde	başlayan	hareket	başarısızlığa	uğramış	
ve	Thököly	ile	beraberindekiler	Osmanlı	topraklarına	kabul	edilerek	İzmit’e	yerleş-
tirilmişlerdi.	İkinci	evre	yine	Habsburglara	karşı	Thököly’nin	üvey	oğlu	II.	Ferencz	
Rákoczi	(1676-1735)	tarafından	başlatılan	özgürlük	mücadelesiydi.	Bu	mücadele	de	
başarısızlıkla	 sonuçlanmış	ve	Rákoczi	 ile	maiyeti	Osmanlı’ya	 sığınarak	Tekirdağ’a	
yerleştirilmişlerdi.	Son	evre	ise	1848-1849	yılları	arasında	Lajos	Kosstuh	(1802-1894)	
tarafından	yine	Habsburg	baskısına	karşı	başlatılan	özgürlük	savaşıydı.	Bu	mücadele	
de	başarısızlıkla	sonuçlanmış	ve	Kossuth	ve	beraberindekiler	Osmanlı	tarafından	ka-
bul	edilerek	Kütahya’ya	yerleştirilmişlerdi.37

Vasárnapi	Ujság	 ile	 ilgili	 olarak	 öngördüğümüz	 sınıflandırmanın	 son	 dönemi	
ise	 “ortak	 düşman”	 olarak	 kabul	 edilen	Ruslara	 karşı	 ittifak	 dönemidir.	 Bu	 çerçe-
vede	Vasárnapi	Ujság	okuyucuya	Ruslara	karşı	birleşmenin	her	 iki	milletin	menfa-
atine	olduğunu	aktarmakta	ve	Ruslara	karşı	birlikte	hareket	etme	düşüncesini	tarihi	
olaylarla	desteklemektedir.	15	Kasım	1914’te	Vasárnapi	Ujság’da	Osmanlı-Rus	harbi	
sırasında	Macarların	Ruslara	karşı	Osmanlı’ya	destek	vermesi	şu	şekilde	anlatılıyor-
du:	“…1877-1878’deki Türk-Rus Harbi vesilesiyle Türklerle ilgili her konuyu kendi 
meselemiz addettik. Mitingler düzenledik, şiir okuduk ve nutuk verdik, sevgimizin bir 
göstergesi olarak İstanbul’a heyet gönderdik ve bize gönderilen Türk öğrencileri bü-
yük bir coşkuyla kabul ettik…”38

Gazetenin	22	Kasım	1914	tarihli	sayısında	yer	alan	“Rus,	Türk,	Macar”	(Orosz, 
Török, Magyar)	başlıklı	bölüm	öngördüğümüz	bu	evreleri	şu	şekilde	göstermektedir:

37	 Kossuth’un	Osmanlı’ya	 sığınması	 ile	 ilgili	 olarak	 Sultan	Abdülmecid’in	 söylediği	 söz	 bugün	 dahi	
hafızalardaki	 tazeliğini	 korumaktadır.	Macar	mültecilerin	 iadesi	 konusunda	 artan	Habsburg	 ve	Rus	
baskısı	karşısında	Sultan	Abdülmecid	savaşı	dahi	göze	alarak	Macarları	iade	etmeyeceğini	şu	sözlerle	
belirtmiştir:	“ecdadımın altıyüz seneden beri bunca fedakârlıklarla muhafaza ettiği himâyet hakkında 
Avrupa bizden nez’ etmek mi istiyor. Bu hakkı zâyi ettikten sonra bana saltanatın dahî lüzumu yoktur. 
Bir Macar’ı elli bin Osmanlı kanı döker yine muhafaza ederim”	(Karadoğan,	2013:14).	

38	 VU,	 1914/61/46:	 s.854,	 15	 Kasım	 1914.	 Ayrıca	 bu	 konuyla	 ilgili	 olarak	 Nazır	 şunları	 nakleder:	
“…1877-78 Osmanlı Rus harbinde yaralanan Türk askerleri lehinde Macar talebeleri Budapeşte’de 
bir gösteri düzenlemişler ve Osmanlı Devleti’ne duydukları saygı ve sevginin bir ifadesi olarak Türk 
konsolosluğu önünde bir fener alayı tertip etmişlerdi. Aynı şekilde 93 Harbi’nin başlaması üzerine 
Macar Üniversite öğrencileri Peşte’deki Türk sefaretini ziyaret etmişler Peşte’de ve Viyana’da Os-
manlı Devleti lehine miting tertip etmek istediklerini bildirmişlerdir. Osmanlı Devleti adına düzenlenen 
gösteriler zamanla bütün Macaristan’a yayıldı. Bu gösteriler arasında en anlamlı olanlardan bir de 
Macar Yazar ve Sanatçılar Derneği’nin düzenlediği konser idi. Türk ordusundaki yaralı askerler adına 
düzenlenen konser, seçkin bir topluluğun katılımıyla Hungaria Hotel’de 6 Kasım 1876’da yapıldı. İki 
ülke arasındaki dostluk ilişkilerine en güzel örneklerden biri de 1878 yılında yaşandı. Nitekim bu yılda 
bir Türk heyeti Macaristan’ı ziyarete gitmiş ve bu heyete Macaristan’da büyük ilgi gösterilmişti.”	
(Nazır,	2010:	310-311).
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“Esasında Macarlarda Türklere karşı olan kin Türk-Macar savaşlarının 
ilk dönemine aitti, daha sonrasında ise birbiriyle savaşan iki millet arasında 
mutlak bir idrak gelişti. Bocskay’den Rákoczi’ye kadar ulusal [özgürlük] mü-
cadelelerimizde Türklere sığınıldı yahut en azından 16. ve 17. yüzyılda esas 
amacı Habsburg İmparatorluğu’nun zayıflatılması olan Türk diplomasisin-
de kendilerine sempati duyuldu. Yeni tarih yazarlarımız ve bilhassa Sándor 
Takáts’ın araştırmaları Macar ve Türk askerleri arasında sürekli devam eden 
mücadeleler sırasında mutlak bir dostluğun geliştiğini göstermiştir: her biri 
karşı tarafın kahraman askerine, atlı ve insancıl düşmanına saygı duymuştur. 
…Macar ve Türk uçlarında yiğitler arasında daha dostane bir ilişki gelişmiş-
tir… Halklar birbirini tanımadıklarında birbirlerine kin beslerler…Şayet biz 
onlarla 200 yıl boyunca savaşmasaydık, yurdumuzun güney kesiminden, Tuna-
ötesi ve Slovenya’nın büyük bölümünden bir zamanlar orada yaşamakta olan 
Macarlar yok olmamış olurdu ve bugün orada Almanlar, Sırplar ve Romenler 
yaşayamazlardı… En son Balkan harbinde de Macarların hissiyatı Türklerden 
taraftı…Nitekim birliğimizin arkasındaki Rus elini hissediyorduk, Türklerle bi-
zim aramızda ise sadece sıra farkı vardı: Ruslar önce onları sonra bizi boğmak 
istiyor…”39

Vasárnapi	Ujság	savaşın	ayrıntılarını	“Savaş	Günleri”	adlı	köşesinde	halka	du-
yurmaya	devam	ediyordu.	Haberlerde	öne	çıkan	konular	ise	daha	ziyade	itilaf	dev-
letlerinin	batırılmış	torpido	gemileri,	Rus	birliklerinin	geri	püskürtüldüğü	çatışmalar,	
ele	geçirilen	esirler,	kaçan	düşman	askerleri	ve	 İngilizlere,	Ruslara	karşı	kazanılan	
başarılardı.	Ancak	yine	de	savaşın	acı	yüzü	tüm	gerçekliğiyle	birkaç	sözcükle	kendini	
gösteriyordu:	“Ölenler[Ölümler]”	(Halálozások)	başlığıyla	savaşta	kaybedilen	asker-
ler	listeleniyordu.

Son	olarak	Vasárnapi	Ujság’ın	1914	yılı	46.-52.	sayıları	ile	1915	yılının	ilk	sa-
yısı	arasında	“Savaş	Günleri”	adlı	bölümünde	yer	alan	Türk	cepheleri	ve	mücadelele-
riyle	ilgili	haberlerden	bir	kısmını	sunmak	isterim:

“6 Kasım: …Kafkas sınırında Türk atlıları Kazak [Kozak] birliği-
ni geri püskürttü. İstanbul’dan gelen haberlere göre 3 bin Bedevi ile birlikte 
Türk birlikleri Mısır sınırını geçtiler, İngilizlere karşı askeri harekâtlara baş-
ladılar… 9 Kasım:…Türklerin resmi beyanlarına göre Mısır sınırını geçtiler. 
Karadeniz’de Rus donanmasının ordu limanına çekilmesinin ardından Türk 
gemileri Kafkasya’nın en önemli limanını bombaladılar. Akabe’de [Akaba] 
kıyıya çıkan İngiliz birlikleri yok edildi, bunun üzerine orada bulunan İngiliz 
kruvazörleri bir tanesi hariç geri çekildiler. Kafkasya’daki Rus birliklerini 2 
gün süren savaşta yendiler…”40

“13 Kasım: …Türk genel karargâhı 1 Kasım’dan beri Kafkasya sınırın-
da cereyan eden hadiselerle ilgili bir bildiri yayımladı. 1 Kasım’da Ruslar sını-

39	 VU,	1914/61/47:	s.876,	22	Kasım	1914.
40	 VU	1914/61/46:	s.860-861,	15	Kasım	1914.
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rı geçtiler, Türk sınır muhafızları düşmana ağır kayıplar verdirdi 4 gün içinde 
Kulba ve Köprüköy dolaylarına kadar geri çekildiler, 5 ve 6 Kasım’da Ruslar 
siperlerine çekildiler, 7 Kasım’da Türkler hücuma geçti, 4 günlük büyük bir 
mücadelenin ardından genel hücuma başladılar, süngüyle Köprüköy’ü aldı-
lar…14 Kasım:..Türkler Rusları yendikleri Köprüköy civarındaki savaşlarda 
500 esir ve 10.000 silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirdiler. Ruslar kötü bir 
vaziyette Kutek’e çekildi, Türkler zeminin ve havanın kötü olmasına rağmen 
onları takip etti. Sultan İstanbul’da cihat fetvası verdi.”41

“19 Kasım: …Türk donanması Sivastopol yakınında Rus donanması ile 
çarpıştı… Bir Rus zırhlısı ciddi yaralar aldı. Rus gemileri Sivastopol yönüne 
kaçtılar. Mısır sınırında harekât yapan Türk birlikleri sınırın 120 km. ötesin-
deki Kalat-ul Nahl’ı ele geçirdi…20 Kasım: …Türkler 2 gündür Azab-Zazak-
Khochad sınır hattında Rus ordusuna saldırıyor. Azab civarındaki tepeleri 
süngü hücumuyla ele geçirdiler. Batum’a ilerleyen birlikler Rusları tekrar yen-
diler, Zavatlar ve Kura tepelerini işgal ettiler, büyük ganimet ele geçirdiler. 
Azerbaycan eyaletinde ilerleyen Türk birlikleri Selmas yakınında güçlü bir Rus 
birliğini yendi…21 Kasım: Türkler 17 Kasım’da Artvin civarında bulunan bü-
tün istihkâmları süngü hücumuyla ele geçirdi. Kafkas sınırında savaşlar devam 
ediyor; Türkler Liman civarında galip geldiler, Ruslar Çurut nehrinin karşı 
tarafına kaçtılar…22 Kasım: Türk kruvazörü Hamidiye, Tuapse (Poti ve Novo-
rossiysk arasında) radyo-telgraf istasyonunu ve Rus petrol depolarını imha etti. 
Türkler ve İngilizler arasında 18 Kasım’da Sehal-el Arab yakınında büyük bir 
savaş oldu, İngilizlerin yenilmesi mühimdi. Marmaris isimli Türk torpido botu 
bir İngiliz torpido botunda patlamaya sebep oldu..23 Kasım: …Resmi beyana 
göre Türkler Süveyş kanalına ulaştılar. Kanalın 30 km aşağısındaki Katara ve 
Kerteba arasında gerçekleşen savaşta İngilizleri yendiler. İngilizler nizamsız 
bir şekilde kaçtılar… ”42

“29 Kasım:…Türklerin Çurut vadisinde bulunan birlikleri nehrin birleş-
tiği yerden hızla gelen Rusları geri püskürttüler. Türk birlikleri Batum’dan 10 
km. güneyde bulunan Acara bölgesine ulaştılar…”43

3 Aralık:…Türklerin Çurut bölgesinde ilerleyen birlikleri yeni bir ba-
şarı kazandılar. Çurut nehrinden 20 km. doğuda bulunan Ardannes şehrini iş-
gal ettiler. 5 Aralık: …Türklerin Çurut ve Acar bölgesinde harekâtta bulunan 
birlikleri her gün zaferler elde ediyorlar. Kuzey istikametinde Acar’a kadar 
ilerlediler ve Batum’un doğusuna ulaştılar. Doğuda Ardahan’a kadar ilerle-
diler. Ardahan’ın batısında savaş oldu: Ruslar Ardahan istikametine kaçtılar. 
6 Aralık:…İngilizlerin karaya çıkan birlikleri Türklerin Dicle nehri ile Süveyş 
Kanalı arasındaki mevziine saldırdılar. İngilizler büyük zayiatla geri püskür-
tüldü. Türk birlikleri Batum’dan 20 km. uzaklıkta bulunan Keda’yı işgal etti…8 

41	 VU	1914/61/47:s.880,	22	Kasım	1914.
42	 VU	1914/61/48:	s.900-901,29	Kasım	1914.
43	 VU	1914/61/49:	s.917,	6	Aralık	1914.
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Aralık: …Türklerin Acar bölgesinde yeni ve başarılı çarpışmaları oldu. Van 
Gölü’nün doğusunda Türk sınırındaki Rus saldırısı başarısız oldu, mukabilinde 
Revanduz’tan ilerleyen Türk birlikleri Szansbulak’ı işgal etti…”44

“11 Aralık: Türk birlikleri karaya çıkan Rusları geri püskürttü. Van vila-
yeti sınırında Türk süvarileri Rus süvarilerini geri püskürttü. Van’ın kuzeyinde 
İran sınırındaki Deir yakınında da Rusların saldırısını geri püskürttüler…15 
Aralık: …Türkler Van sınırında başarıyla çarpışıyorlar, Serai yakınındaki bir 
süvari saldırısını geri püskürttüler…Van sınırında Türkler taarruza geçtiler ve 
birçok düşman üssünü kuşattılar…Seldos yakınında Urmiye Gölü’nün güney 
kıyısında Türk ve İran süvarileri bir Kazak (Kosak) alayını yendiler. İran aşi-
retleri Türklerle birlikte savaşıyorlar…”45

“18 Aralık:…Türkler Çurut nehrinin sol kıyısında ilerlemeye çalışan Rus 
birliklerini geri püskürttüler. Süvarileri Kutur’dan 15 km batıda bir Rus bir-
liğini yendi…19 Aralık: …Türkler, Akaba’de bir İngiliz kruvazörü tarafından 
kıyıya çıkartılan birlikleri geri çekilmeye mecbur bıraktılar.”46

“26 Aralık:…Kafkas sınırında Olty ve Id arasında Türkler büyük bir za-
fer kazandılar, binden fazla esir aldılar, aralarında 6 topun da bulunduğu bü-
yük bir ganimet ele geçirdiler…27 Aralık: …Türkler Kafkas sınırında Rusları 
kovalıyor, çok sayıda esir ve ganimet ele geçirdiler. Donanmaları Karadeniz’de 
seyrediyorken savaş gemilerinden biri 5 zırhlı, 2 kruvazör ve 10 torpido gemi-
sinden oluşan 17 gemilik Rus donanmasıyla karşılaştı. Onlarla savaşa girdi. 
“Radiszlov” isimli Rus zırhlı kruvazörünü başarıyla vurdu, “Oleg” ve “Athosz” 
mayın gemilerini ise batırdı. Kaçan 2 Rus subay ve 30 denizci yakalandı.”47

Sonuç

Döneminin	önde	gelen	gazetelerinden	biri	olan	Vasárnapi	Ujság	kuruluş	pren-
sibinde	de	yer	aldığı	üzere	I.	Dünya	Savaşı’nda	gerçekleşen	olayları	öncelikli	olarak	
gazetecilikteki	en	etkili	yöntem	olan	fotoğrafçılığı	kullanarak	vermiştir.	Görsel	mal-
zemenin	etkili	bir	biçimde	kullanılmasıyla	okuyucunun	olaylara	yönelik	algısı	güç-
lendirilmiştir.

Gazete	 bu	 önemli	 görsel	malzemenin	 yanında	 “Savaş	Günleri”	 adlı	 köşesin-
de	I.	Dünya	Savaşı	sırasında	cephelerde	geçen	olayları	kronolojik	olarak	sunmuştur.	
Ağırlıklı	olarak	cephelerde	gerçekleşen	başarıların	yer	aldığı	bu	kronoloji	savaş	sıra-
sındaki	çarpışma	ve	irili	ufaklı	çatışmaların	gösterilmesi	bakımından	araştırmacılara	
önemli	veriler	sunmaktadır.

44	 VU/1914/61/50:	s.932-933,	13	Aralık	1914.
45	 VU/1914/61/51:	s.952-953,	20	Aralık	1914.
46	 VU/	1914/61/52:	s.977,	27	Aralık	1914.
47	 VU	1915/62/1:	s.17-18,	3	Ocak	1915.
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Osmanlı	Devleti’nin	 I.	Dünya	 Savaşı’na	 girmesi	 ile	 birlikte	Vasárnapi	Ujság	
Türk-Macar	tarihi	bağlarını	öne	çıkarmış,	bunu	yaparken	daha	ziyade	yakın	dönem	
tarihini	temel	almıştır.	Bilhassa	Macar	liderlerinin	kaybettikleri	özgürlük	mücadele-
lerinin	ardından	Türk	topraklarına	sığınmalarıyla	başlayan	Mülteciler	döneminin	ve	
sonrasındaki	Osmanlı-Rus	mücadeleleri	sırasındaki	Türk-Macar	toplumsal	yakınlaş-
masının	okuyucuya	hatırlatılmasıyla	ittifakın	dostluk	temelleri	güçlendirilmiştir.	Ga-
zete	dönemin	siyasi	atmosferi	ile	paralel	şekilde	Balkanlar’da	kendisini	gösteren	Rus	
tehlikesinin	büyüklüğünü	anlatırken,	bunu	Türk-Macar	toplumsal	ve	siyasi	yakınlaş-
masındaki	birleştirici	unsur	olarak	göstermiştir.

Vasárnapi	Ujság’da	yer	alan	haberlerin	incelenmesi	sırasında	sayfalarda	yer	alan	
bazı	kitap	tanıtım	reklamlarının	da	oldukça	dikkat	çekici	olduğunu	vurgulamak	ge-
rekmektedir.	Osmanlı’nın	savaşa	girmesi	ile	birlikte	gazete	sayfalarında,	Mülteciler	
döneminde	 II.	 Ferencz	Rákoczi	 ile	 birlikte	Tekirdağ’a	 yerleşen	Kelemen	Mikes’in	
Türkiye Mektupları	(Törökországi levelek)	adlı	eserinin,	Türklerle	ilgili	olumlu	bir	ba-
kış	açısında	sahip	olan	Osmanlı-Macar	tarihçisi	Sándor	Takáts’ın	çalışmasının,	hikaye	
ve	romanlarında	Türklerden	sıkça	bahseden	Mór	Jókai’nin	eserlerinin	tanıtımının	ya-
pıldığı	görülmüştür	(Bkz.	Resim	16-17-18).	Türklerle	olan	ittifakın	edebiyat	ve	tarih	
bağı	aracılığıyla	halk	üzerindeki	etkisinin	bu	tanıtımlarla	güçlendirilmeye	çalışıldığı	
yahut	bunların,	Macar	halkının	Türklere	karşı	ilgisinin	ittifakla	birlikte	artmasının	bir	
sonucu	olarak	sayfalarda	yer	bulduğu	düşünülmektedir.

Vasárnapi	Ujság	bu	savaş	döneminde	içeriğini	sadece	savaş	ve	bununla	bağlan-
tılı	hadiselerle	sınırlamamış;	seri	halinde	yayımlanan	hikâye	ve	roman	bölümlerinden	
modaya,	 sanat	 haberlerinden	 farklı	 coğrafyaların	 tanıtımına,	 tarihi	 olaylardan	 ülke	
içinde	ve	dışında	gerçekleşen	hadiselere	kadar	pek	çok	konuya	sayfalarında	yer	ver-
miştir.	Bu	bakımdan	bu	dönemde	Vasárnapi	Ujság’ın	bir	cephe	ya	da	savaş	gazetesi	
özelliği	taşımadığı	gözlemlenmiştir.

Çalışmada,	 I.	 Dünya	 Savaşı	 sırasında	 cephelerde	 gerçekleşen	 mücadelelerin	
kronolojik	olarak	detaylı	bir	biçimde	anlatılması	ve	o	dönemi	tüm	gerçekliğiyle	yan-
sıtan	zengin	bir	görsel	malzemeye	sahip	olması	açısından	Vasárnapi	Ujság’ın	araştır-
macılar	için	oldukça	değerli	bir	kaynak	olduğu	görülmüştür.
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I. Tablolar
Tablo-1 Günlük	yayım	yapan	gazeteler/bültenler:48

1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Budapeşte: 34 32 34 31 29 27 29 29 39 19
Taşra: 108 113 116 112 103 101 96 94 114 81
Birlikte: 142 145 150 143 132 128 125 123 152 100

Tablo-2 Haftalık	yayım	yapan	gazeteler/bültenler:49

1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Budapeşte: 39 37 39 35 26 26 28 31 53 32
Taşra: 494 487 454 316 316 279 262 225 197 128
Toplam: 533 524 493 351 342 305 290 256 250 160

Tablo-3 Mecmua/bülten	sayıları:50

1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Macaristan 1397 1436 1411 1404 1099 1084 1063 1016 818 652
Budapeşte 886 931 909 899 719 701 702 693 627 457

48	 Kemény,	 Györy.	 Magyarország Időszaki Sajtója 1911-től 1920-ig,	 A	 Magyar	 Nemzeti	 Múzeum	
Országos	Széchényi	Könyvtára,	Budapest,	1942,	s:	10.	

49	 Kemény,	1942:	14.
50	 Kemény,	1942:	18.
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II. Resimler
ő2 i VASÁBNAPI	ÚJSÁG.

A	mai	napig	 csak az az	egyszerű, de	nagyon	 praktikus	mód	 vált	 be	erre a	 czélra,	 hogy a	kemény,	 sok	 szeggel	 ellátott	 czipősarok
helyett a	 lábbelit	 egyszerűen a	kellő	 ruganyossággal	 készitett	 «Berson»	 gummisarokkal	 látjuk	 el.

Nem	 szabad	 felemlités	 nélkül	 hagyni,	 hogy a	 «Berson»	 gummisarkot	 oly	 minőségben	 gyártják,	 mely	 tartósabb a	 bőrnél
B	igy a	 «Berson»	 sarok	 használata	 mellett a	 czipőszámlák is	 kisebbek.	 - . , 

Önnek	 tehát	 nemcsak	 egészségi,	 hanem	 takarékossági	 szempontból is	 nagy	 érdeke,	 hogy	 czipőit	 azonnal	 lássa	 el	 «Borson*
gammisarokkal	 és	 még	 egyszer	 hangsúlyozzuk,	 hogy	 czipészénél,	 vagy	 czipökereskedöjénél kifejezetten	 «Berson»	 sarkot	 kérjen	 és
arra	ügyeljen,	 hogy	 csakis	ilyent	 adjanak,	mert	csak a	mi	gummisarkunk	 biztositja a	fent	emiitett	előnyöket.	Bersonmüvek,	Budapest	VIL
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27.	 SZ.19M.	 (61.	ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ

H O I T S Y	 P Á L . BUDAPEST,	 JÚLIUS 5.
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza	11.
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza	 4.

Egyes	 szám
ára	 40	 fillér.	

Előfizetési	 f	Egészévre	 30 korona.
<	7/	•» i i,	 1	Félévre	__	 _	 _	 10 korona.
jeiteteleK: \ Negvedévre 5 korona.

A	 • Világkrónikái-vnl 
negyedévenként	 1	koronával

több.
Külföldi	 előfizetésekhez a	 postailag	 meg-

határozott	 viteldíj is	 csatolandó.

FERENCZ	 FERDINÁND	 TRÓNÖRÖKÖS	 FŐHERCZEG ÉS	 NEJE,	 HOHENBERG	 ZSÓFIA.

Resim-1 Veliaht	Franz	Ferdinand	ve	eşi	SophieHohenberg.
Kaynak: Vasárnapi Újság,	61.evf.	27.sz,	5	Temmuz	1914.	 

http://epa.oszk.hu/00000/00030/03163/pdf/VU_EPA00030_1914_27.pdf

5É8 VASÁRNAPI	 ÚJSÁG. 27.	 SZÁM. '	 1914.	 61.	 ÉVFOLYAM

FERENCZ	 FERDINÁND	 FŐHERCZEG ÉS	 HOHENBERG	 ZSÓFIA	 herczegNŐ	 HÁZASSÁGKÖTÉSÜK	 IDEJÉBŐL	 VALÓ	 (1900.	 ÉVl)	 AECZKÉPEIK.
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FERENCZ	 FERDINÁND ÉS	 NEJE	 GYERMEKEIKKEL,	 ERNŐ ÉS	 MIKSA	 herczegEKKEL ÉS	 ZSÓFIA	 HERCZEGNŐVEL.	 - 1914.	 évi	 fénykép	 után.

27 .	 SZÁM.	 1914 .	 fii.	 ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI	 UJSAG. 529

AZ	 APPEL-RAKPART	 SZARAJEVÓBAN A	 «LATINSKI»	 HÍDDAL, A	 «CSUMURIJA»	 HÍDRÓL	 NÉZVE. A X -tel	 megjelölt	 ház	 előtt	 lőtték	 agyon a	 trónörökös-párt.

SZERAJEVO	 LÁTKÉPE .

A	 városon	 keresztül	 folyik a	 Miljacka	 folyó	 s	jobb	 partján	 vonul az	 Appel-rakpart,	melyen a	 gyilkosság	 történt a	 harmadik	 híd	 irányában. A	 x-tel	 jelölt	 épület
a	 városháza,	 honnan	 elindult a	 föherczegi	 pár, a	 balparton	 +-tel	 jelölt	 épület	 pedig a konak, a	 hová a	 merénylet	 után	 szállították	 őket	 s	 a	 hol	 kiszenvedtek.

Resim-2 Franz	Ferdinand	ve	eşi,	çocukları	Prens	Ernest,	Prens	Maximilian	ve	 
Prenses	Sophie	ile	birlikte.

Kaynak: : Vasárnapi Újság,	61.evf.	27.sz,	5	Temmuz	1914.	 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/03163/pdf/VU_EPA00030_1914_27.pdf
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526 VASÁRNAPI	 UJSAG. 27 .	 SZÁM.	 1014.	 6 1 .	 ÉVFOLYAM.

FERENCZ	 FERDINÁND	 TRÓNÖRÖKÖS	 HADNAGY	 KORÁBAN. VILMOS	 NÉMET	 CSÁSZÁR	 FERENCZ	 FERDINÁND	 TRÓNÖRÖKÖSSEL.

FERENCZ FERDINÁND TRÓNÖRÖKÖS
1863—1914.

Alig	 volt a	 világtörténetben	 uralkodó, a kit
gyakrabban	 félreértettek	 volna,	 mint	 Tiberius
római	 császár,	 Augustus	 unokaöccse	 és	 utóda.
Voltak, kik	 csak a	 zsarnokot	 látták	 benne, a 
ki	 lábbal	 tipor	 törvényt,	 jogot,	 sőt	 erkölcsöt
is,	 s a	 kinek	 szemében a	mások	 élete	 keveseb-
bet	 nyom	 egy	 pehelynél.	 Mások	 viszont	 em-
berismerő	 bölcsnek	 nézték, a ki a	 filozófus
magasabb	szempontjából	 látja az	 életet	 és	 benne
a	 maga	 feladatát,	 s a kit	 éppen	 ez a	 maga-
sabb	 szempont	 különít	 el a	 tömegtől	 s az
emberismeret	 tesz	 emberkerülővé,	 talán	 kissé
embergyűlölővé	 is.	 Mert az	 vala.	 S a	 tömeg,

FEBENCZ FERDINÁND TRÓNÖRÖKÖS 1889. ÉVI
ARCZKÉPE.

kortársainak	 legnagyobb	 része,	 s az	 utódoknak
is	 jelentős	 fele	 :	 hasonló	 pénzzel	 fizetett	 neki.
Gyűlölték.	 Jobbadán a	 nélkül,	 hogy	 megértet-
ték	 volna.	 Mert a	 tömeg	 szemében	 valóságos
bűnszámba	 megy	 az,	 ha	 kiváló	 férfiú	 kerüli
s	 nem	 törődik	 vele.
Pedig	 Tiberiusban	 nagy	 tulajdonságok	 lak-

tak,	 s	 évszázadoknak	 kellett	 eltelnie,	 hogy a 
történelem	 igazat	 adjon	 neki.

A	 mi	 elhunyt	 trónörökösünkben, a	 gazmó-
don	 megölt	 Ferencz	 Ferdinánd	 főherczegben
is	kiváló	 képességek	 rejlettek,	 megvoltak	 benne
azok a	 kvalitások,	 melyek	 egy	 nagy	 uralko-
dónak	 nélkülözhetetlen	 sajátságai,	 s	 mégis	 ag-
godalommal	 néztek	 sokan az	 ő	 uralkodásainak
évei	 elé. A	 tömeg, a	 mely	 nem	 ösmerte:	 félt
tőle.	 Odaát	 Ausztriában	 attól	 tartottak,	 hogy
inkább a	 magyaroknak	 fog	 kedvezni	 mint	 ne-
kik	;	 itt	 nálunk	 azt	 hitték,	 hogy	 családi	 össze-
köttetése a	 cseh	 szimpathiáknak	 fog	 engedni
helyet,	 míg a	 csehek	 azt	 panaszolták	 hogy	 ép
az	 ő	 érdekeiket	 nem	 istápolja. A	 polgári	 kö-
rök	 úgy	 vélték	 látni,	 hogy	 csak a	 hadsereg
érdekei	 iránt	 van	 érzéke,	mig a	 katonai	 körök
úgy	 találták,	 hogy	 ügyüknek	 nem	 eléggé	 ener-
gikus	 szószólója.	 Találgatták	 igazi	 érzését,	 les-
tek	 lelkének	 minden	 titkos	 megnyilatkozását.
Éber	 vigyázó	 szemek	 kisérték	 minden	 lépését,
s a	 sok	 milliónyi	 érdeklődő	 tömeg	 között	 ott
állott	 hideg	 merevségében,	 mint	 egy	 megold-
hatatlan	 örök	 rejtély.

Pedig	 mindezt	 csak az	 okozta,	 hogy	 mód-
felett	 zárkózott	 természet	 volt.	 Zárkózott	 volt
bizonnyal	 természeténél	 fogva. De	 zárkózot-
tabbá	 tette	 még az a	 környezet, a	 mely	 egy
főherczeget	 körülvesz,	 s a	 trón	 várományosát
különösen.	 Egy	 ifjú	 főherczegnek	 alig	 van
egy	 ellenőrizes	 nélküli	 pillanata, a	 mikor
tisztán	 saját	 magának,	 passzióinak	 és	 lelke
szabad	 megnyilatkozásainak	 élhet.	 Kémlő	 pil-
lantások	 veszik	 körül.	 Öreg	 udvarmesterek	 vi-
gyáznak	 minden	 lépésére,	 s	 ők, a kik	 rég	 el-
felejtették	 saját	 ifjúságuk	 boldog	 gondtalansá-
gát,	 homlokukat	 ránczolják	 minden	 ártatlan
bohóságon, a	 mely	 színessé	 teszi az	 életet.
Talán	 kötelességének is	 tartja	 némelyikök,
hogy	 minden	 tapasztalt	 kicsiségről	 jelentést

tegyen. A	 fiatal	 főherczeg	 megszokja,	 hogy
kémeket	 lásson	 maga	 körül	—	 s a	 lelke	 elzár-
kózik.	 Kivált	 ha	 amúgy is	 hajlama	 van	 reá.
Uralkodó	 családok	 fiú-tagjai	 nemcsak	 apai-

hatalom	 erős	 fegyelme	 alatt	 állanak,	 hanem
reájok	 nehezedik	 egy	másik	 nagyobb,	merevebb,
mert a	 szülői	 elnézés	 által	 nem	 enyhített	 ha-
talom	 is, a	 családfő, az	 uralmon	 levő	 fejede-
lemnek	 hatalma	 is. Az	 pedig	 természetszerűleg
csakis a	 dinasztia	 érdekei	 szerint	 mérlegeli a 
tényeket. A	 főherczeg	 és a	 főherczegnő	 élete
szigorú	 rendszabályok	 szűk	 korlátai	 között	 fo-
lyik	 le.	Kimérik	 minden	 lépését.	 Előírják,	 hogy

FERENCZ	 FERDINÁND	 TRÓNÖRÖKÖS	 ARCZKéPE
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kikkel	 érintkezhetik,	 kikkel	 és	 mikép	 szóra-
kozhat,	 miféle	 mulatságokban	 vehet	 részt.	Mi-
előtt	 egy	 ebédre	 vagy	vadászatra	 szóló	 meghí-
vást	 elfogad,	 jelentést	 kell	 tennie az	 udvarmes-
ternek,	 s ki	 kell	 kérnie az	 arrahivatottaknak
engedélyét.	 8	 tegyük	 még	hozzá,	 hogy	 e	 tekin-
tetben az	 etikett	 szigo-
rúbb	Bécsben,	mint	 akár-
mely	 más	 udvarnál a 
világon.	 Tegyük	 hozzá
azt	 is,	 hogy a ki	 saját
maga	 iránt	 nagyon	 szi-
gorú	 és a	 kötelesség-
teljesítést	 nézi	 első	 sor-
ban, az	 másoktól is	 so-
kat	 követel,	—	 már	 pe-
dig	 nincs	 kötelességtu-
dóbb	 fejedelem a	 mi ki-
rályunknál.	Tegyük	hozzá
végül,	 hogy a	 nagy,	 gyó-
gyíthatatlannak	 vélt	 be-
tegség	 magában	 véve is
zárkózottá	 teszi a	 lel-
ket,	—	 már	 pedig az	 el-
hunyt	 trónörökös	 esz-
tendőkön	 át	 tüdővészes-
nek	 tudta	 magát.
Ennyi	 belső	 és	 külső

ok	 hatott	 közre,	 hogy
Ferencz	 Ferdinánd	 fő-
herczeg	 szinte	 teljesen
elzárta	 benső	 életét a 
világ	 vizsga	 szemei	 elől.

De a	 világ	 egyik	 leg-
hatalmasabb	 koronájá-
nak	 leendő	 viselője	 ter-
mészetszerűleg	 érdekli az
embereket.	 Nemcsak a 
közönséges	 kíváncsiakat,
de	 azokat	 is, a kik a 
hazafi	előrelátásával	vizs-
gálgatják a	 jövő	 ese-
ményeit	 és	 embereit.	 Fe-
rencz	 Ferdinánd	 életét
is	 sokan	 vizsgálták,	 so-
kat	 beszéltek	 és	 sokat
írtak	 róla.	 S	minél	 job-
ban	 elzárkózott,	 annál
több	 volt a	 valótlanság
a	 mit	 felőle	 terjesztet-
tek.	 Meg	 volt	 benne az
a	 kötelességtudás,	 hogy
nem	 hallgatott	 agyon
minden	 felőle	 terjesz-
tett	 hamis	 hírt.	 Egyes
pillanatokra	 megtörte a 
hallgatást a	 titkolózás
zárja	 felpattant,	 s	 egy-
egy	 pillantást	 engedett
ebbe a	 zárkózott	 lélekbe.
És	 megjegyzésre	 méltó,
hogy	 ilyen	 megnyilatko-
zás	 csaknem	 mindig	 ab-
ból a	 czélból	 történt,
hogy	 megnyugtassa a	 KÁROLY	FEBENCZ	 JÓZSEF

jövő	 felől a	 közvéleményt.	 Ne	 féljetek	 tőlem ! 
jó,	 kötelességtudó,	 sőt	 alkotmányos	 uralkodó
leszek,	 —	 mindig	 ez az	 alaphang	 csengett ki
a	 megnyilatkozásaiból.	 Jele	 és	mindennél	 erő-
sebb	 bizonyítéka annak,	 hogy	 ilyennek	 készült,
mert	 különben	 semmikép	 sem	 tartotta	 volna

FŐHERCZEG, AZ	 UJ	 TRONöröKöS	 éS	 NEJE ,	 ZITA	 HErCZEGNő ,	 GYERMEKEIKKEL.

se	 szükségesnek,	 se	 czéljával	 megfelelőnek a 
megnyilatkozást.
Azonban	 tegyük	 hozzá,	 hogy	minden	 nyilat-

kozat	 után	 egy	 «de»	 következett.	 Ismerjük
egy-két	 kijelentését,	 melyet	 magyar	 kormány-
férfiak	 előtt	 tett a	 jövőt	 illetőleg,	 mindegyik-

ben	 benne	 volt a	 ma-
gyar	 nemzet	 iránti	 nagy
szeretet	 kifejezése.	 Tud-
juk,	 hogy	 magyar	 ura-
kat,	 kikkel	 összejött,	 fel-
kért arra,	 hirdetnék az
ő	 magyar	 szimpathiáit,
a	 melyeknek	 bizonysá-
gaképen	 fiaival is	 el-
sajátíttatta	 nyelvünket.
Azonban a	 végén	 min-
dig	 következett a	 hozzá-
adás. «De a	 királyi	 elő-
jogokat	 nem	 engedem
megnyirbálni, a	 hadse-
reg	 dolgaiba	 való	 be-
avatkozást	 nem	 fogom
tűrni.»

Ilyennek	 készült	 ez
a	 zárkózottan	 titkolódzó,
aczélakaratú	 férfiú. A 
kiben	 törhetetlen	 volt a 
feltett	szándékokhoz	való
ragaszkodás	 és	 akarat-
erő	 —	 mint a	 hogy
házassága	 tanúsítja.	 S	
a	 kiben a	 mellett	 érző
szív	 lakott,	 —	 erre is
ez a	 házasság a	 bizo-
nyíték.

Nagy,	 erős	 katonai
államot akart	 alkotni,
megtartva az	 alkotmá-
nyosságnak	 és	 törvény-
szerűségnek	minden	kül-
ső	 attribútumait.	 Erre
czélzott	 minden	 tette,
ezért	 dolgozott az	 utóbbi
esztendők	 alatt	 szünet-
lenül	 és	 fáradhatatla-
nul	 —	 daczára annak,
hogy a	 katonai	 körök-
ben is	 sokszor	 félreértet-
ték.	 Mert a	 katonaság
mint	 intézmény	 foglalta	
le	 minden	 gondosságát,
s	 kevésbbé az	 egyes ka-
tona	 vagy a	 katonai
körök.

A	politika is	 csak	any-
nyiban	 érdekelte	 odáig,
hogy annak	 irányításá-
ban	részt	kérjen: a	meny-
nyiben a	 hadsereg	 intéz-
ményével	 jött	 kapcso-
latba. És	 különös	 fordu-
lata a	 sorsnak,	 hogy	 ép
a	 politikáért	 kellett	meg-
fizetnie az	 életével,Resim-3 Yeni	Veliaht	Franz	Joseph	ve	eşi	Prenses	Zita	çocuklarıyla.
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«...	Milyen	 mérhetetlenül	 sokat	 tudnak	 nyúj-
tani a dolgok, az	 ezerszer	 tiszta elmélet	 élmé-
nyei,	 vagy	 azok,	 melyekben	 csak	 mint a «kó-
rus"	 egy	 tagja,	 szinte	 személytelen	 alkatrészül
vagyok	 jelen!	 Szeretném a	 lelkem	 sok	 kapuját
széltében	 kitárni,	 sarkaiból	 kiemelni,	 —	 hogy
át-	 meg	 átjárhassanak	 gyönyörű	 árnyékai a 
hétszinű,	 eleven	 világnak!	 Egy	 tavaszi	 séta
hársfák	 közt,	 orgonaszagban!	 Vagy	 egy	 csilla-
gos,	 nyári	 este a	 tanyán,	 mikor az	 öreg	 platán-
levelek	 zúgnak,	 hervatag,	 nedves	 széna	 illata
száll,	 tücskök	 énekelnek,	 messziről a	 vonat	 fü-
tyül, a	 fák	 alatt	 terítve	 van, a	 kertilámpák	 kö-
rül	 bogarak	 raja	 tánczol	 és a	 messze	 konyhán
edénynyel	 zörög a	 cselédség . . .	 Egy kora-
reggeli	 fürdő a	 nyári	 hűs	 tengervízben	 s az
ernyős	 hotelterrasz, a	 hol	 szép	 ifjak	 reggeliz-
nak	 tenniszdresszben,	 rózsaszínűek	 és	 fiata-
lok !	—	 Egy	 csellószonáta	 Brahmstól;	 langyos,
hosszú	Welt	W	ittmann-verssorok;	 —	 egy	 nagy
csokor	 mezei	 virág;	 Duse	 egy	 kézmozdulata, a 
hogy	 eltörül	 egy	 könnyet a	 szemén.	 Általában
egy	 asszony;	 finom	 és	 szomorú	 bájú,	 előkelő
és	 szép!	 Oh,	 mennyire	 meg	 tudnak	 hatni az
asszonyok! És	 minden, a	 mi	 van	 és	 mindenek-
fölött az	 ember	 sokfélesége	 és	 ábrázolásai	 sok-
félesége !	 Mennyivel	 királyibb	 dolog:	 végigvo-
nultatni	 magunk	 előtt az	 élet	 farsangos	 mene-
tét	;	—•	mint	 közibe-állni	 maskarában,	 szerepet
vállalni	 és	 járni a	 részeg	 tánczot! . . .»	 Éviké,
nem	 untatlak?
—	Dehogy, az	 Istenért!	 Olvass	 tovább,	 vagy

beszélj	 valamit,	 —	 olyan	 jó ! 
— A	 leány	 most	 felhívta kinn a	 telefonszá-

modat !	Ha akarod!. . . 
—	Azt	 izenik,	 kérem,	 hogy	 Gond	 Tibor	 úr

egy	 fél	 órára	 elment, de	 majd	 visszajön	 —	
jelentette a	 cseléd a	 küszöbön.
—	 Nem	 sürgős a	 dolog!	 —	 mondta	 Kosz-

toky	 Éva	 halkan.	 —	 Hogy	 van az	 tovább? . . . 
—	 Érdekes,	 hogy	 tetszik	 neked!	 —	 derült

széppé	 hirtelen a	 leány	 különös	 arcza	 és	 vi-
gyázva	 összecsukta a	 könyvet.	 —	 Kissé	 szét-
folyó	 konczepczióban,	 kissé	 visszaél a	 stílussal,
de	 részleteiben	 csodálatos.	 Mit	 szólsz a	 ((sze-
mélytelen	 élmények»	 dicséretéhez ?	 Annyira
szivemszerinti;	 azt	 hiszem,	 ilyesmit	 már	 írtam
a	 naplómba	 is.	 Nem	 venni	 részt	 semmiben,
nem	 fejteni ki	 akcziót,	 mindent	 kívülről, a dol-
goktól	 várni	 és	 folyton	 csak	 reagálni;	—	 ez az
én	 életem !	 Egyszer	 kérdezted,	 miért	 nem	 me-
gyek	 férjhez?	 Kevés	 volna	 nekem	 egy	 ember
és	 néhány	 gyermek	 szerelme;	 vagy	 túlságosan
sok.	 Állandóan,	 örökké	 megajulón,	 végtelenül
emóczionálisan	 szerelmes	 vagyok	 mindenbe, az
egész	 életbe.	 Néha	 járok a	 szabadban	 és	 kiál-
tani	 szeretnék a	 fákra, a	 szélre;	 tegeződve	 ve-
lük,	 mint	 régi,	 pogány	 imádságokban. És	 ti, a 
kik	 művelni	 tudtok	 valamit;	 milyen	 forró	 há-
lával	 vagyok	 irántatok!	 Egy	 vad	 Kürthy-vers,
vagy	 neked	 egy	 szinszóró,	 gyönyörű	 szőnyeg-
terved	;	 milyen	 nagy,	 nagy	 ajándék	 mindez az
életemnek . . . De	 most	 igyuk ki,	 szivem, a	míg
el	 nem	 hűl !	 Azután	 te	 még	 telefonálni	 akarsz,
el ne	 felejtsük!
—	 Lehet,	 hogy	 nem	 bántom	 ma	 már! . . . 

Mondj	 még	 valamit!
—	Miről is . . .	 kedves ? 
—•	Arról	 beszéltél . . . a	 szerelemről minden 

iránt.
—	 Tudod-e	 —	 mosolygott	 —	 hogy	 n-m	 va-

gyok	 elragadtatva	 ettől a	 megkülönböztetéstől,
a	 mire a	 magyar	 nyelv	 olyan	 büszke:	 szeretet,
szerelem.	 Minek	 ennyiféle	 elhatárolás;	 barát-
ságról	 beszélnek,	 aztán	 különneműek	 barát-
ságáról,	 testvéri,	 gyermeki	 meg	 szexuális	 von-
zalmakról.	 Nincsenek,	 hidd	 el,	 ilyen	 határok,
minden	 összefolyhat	 valami	 egyetemes	 lelke-
sültségben.	 Szeressük	 és	 engedjük	 eláradni	 ma-
gunkban az	 egész	 életet.	 Egy	 hetvenötéves	 ba-
rátom	 és	 rokonom,	 bankdirektor,	 nyugalomba
vonult az	 öszszel	 és	 világkörátra	 kelt.	 «Elme-
gyek,	 megnézem	 magamnak	 még	 egyszer a	 föl-
det,	 —	 minden	 világrészt;	 minden	 pontot, a 

(Folytatás.)

hol	életemben	már	voltam;	el akarok	 búcsúzni!»
Szép	 szál	 ember,	 ősz, de	 piros,	 életerős	 még;
abból a	 degenerálatlan	 zsidó	 fajtából, a	 kiket
te	 nem	 ösmerhetsz; a	 családalapítók	 közül
való . . .	 Ugy-e,	 ez	 szép!	 Ez	 kell,	 azt	 hiszem:
több odaadás!	 Hagyni,	 hogy	 keresztülfolyjon
rajtunk az	 élet,	 átitasson	 minden	 nedve!	 Mi-
nek	 erőlködni,	 mindenáron magunkat	 érezni,
örökké	 feszült	 sziwel	 járni.	 Várj	 csak,	 elolva-
som	 neked	 ezt a	 pár	 szót	 még, a	 mit az	 Isten
tenyeréről i r :	 «Két	 óriás,	 merítő,	 lágy,	 nyitott,
örök	 tenyér,	 mely	 csak	 kitárul,	 se	 adva,	 se
kérve!	 Két	 örök	 felhőkéz,	 változó	 és	 mindig
ugyanaz;	 lágyan	 súlyos,	 mint a	 köd;	 egyszer
csak	 belehajtjuk	 szörnyűségesen elkülönült	 fe-
jünket	;	 és akkor	 minden	 jól	 van! . . .»	 Oh,	 ezt
még	 rosszabbul	 fordítottam	 neked,	 mint az
iméntit!	 Nehéz	 így! Az	 angol	 nyelv	 sokkal
megfelelőbb	 ilyen	vallási	 elmélyedésre. A	gnosz-
tikusokat	 és	 Aquinói	 Tamást is	 angolul	 olvas-
tam . . .	 Pardon,	 most	 felhívnám	 még	 egyszer
a	 számodat!
—	 Nem, ne	 bántsuk!	 Minek ? 
Mereven	 nézett a	 theás	 csésze	 szélére;	 aztán

nagyon	 önkénytelenül	 eltakarta	 egy	 perezre
tenyerével	 homlokát	 és	 szemeit. A	 leány, a 
bölcs,	 próbálatlan	 egyszerű	 szűz	 hallgatva	 ült
fölötte	 és	 nagy,	 fehér	 kezével	 egyszer	 végig-
simított az	 asszony	 szép,	 sötétszőke	 haján.

VIII.

«A	 kastélyba	 méltóztatik,	 Bodrogfőre?	 Itt
vár a	 kocsi!»

Az	 állomásfőnök	 levett	 sapkával	 állt a	 jelző-
harang	 mellett;	 barnabajuszos,	 alacsony	 em-
ber;	 csinos kis	 piros	 szájú. A	 keskeny	 torná-
ezon	 két	 kád	 leánder, a	 kertben	 színes,	 nyári
virágok,	 tarkamák,	 pelargonia;	 odább	tán	 borsó
sárgul,	 három	 ágy	 paradicsom	 érik. És a	 nagy-
betűs,	 felirásos	 táblák az	 ajtók	 felett; a	 me-
szelt	 tornáczfalon	 látképes	 fürdőplakátok,	 me-
netrendes	 vasúti	 mappák;	 mindez	 olyan	 sza-
bályos,	 hivatalos;	 és	 körül	 rétek,	 dombok	 és
lejtők,	 befoglalják,	 mint	 egy	 másik,	 enyhébb
szinű	 látkép;	 lenn a	 vonat	 kanyarog	 el	 már
tüsszögve a	 völgyön	 át,	 füst-taraja	 szilajul
hátracsapódik,	 mint	 valami	 hősies	 fej	bóbita,
utána	 kígyózó,	 fekete	 teste, a	 pirosló,	 messze
alkonyati	 horizont	 felé . . .	 Milyen	 furcsa	 egy
ilyen kis	 állomás!
—	Van	 egy	 tükör	 véletlenül a	 váróterem-

ben?	 Kibomlott a	 hajam!
—	 Oh,	 méltóztassék. A	 fiúval addig	 felraka-

tom a	 táskákat!
Az	 asszony	 gyors	 kézzel	 igazgatta	 el	 ritka,

zöld	 fátyolát a	 zöldtollas,	 szürke kis	 útikalap,
a	 dús,	 apoltán	 ragyogó	 haja	 fölött.	 Szórakozot-
tan	 nézett	 el a	 falakon;	 egyszer	 csak	 észrevett
valamit; az	 arcza	 hirtelen	 fölélénkült.	 «Jó!
Hogy	 kerül	 ez ide ? Az	 enyém! . . . <>	 kérdezte
szinte	 félhangosan. A	 selyemház	 plakátja, a 
guggoló	 kedves,	 szomorú kis	 khinai,	 zsemlye-
szín	 ujjai	 közt a	 nagy,	 vörös	 késsel. . .	 Igen,
ezt	 újból	 sokszorosították,	—	hallotta,	— a	míg
ő	 odajárt	 félévig	 külföldre.	 Persze,	 nem	 volt
szerződés! És	milyen	 buta	 olcsón	jutottak	 hozzá
a	 nyomorultak;	 hogy	 zsaroltatja az	 ember	 ma-
gát	 kezdetben! . . . De	 most	 azért	 megörven-
dett, a	 hogy	 viszontlátta; az	 arcza	 egészen	 át-
szinesült!	 Látta a	 tükörben	 és	 egy	 pillanatig
tetszett	 magának;	 szép,	 friss,	 hamvas,	 redőt-
len	 volt az	 arezbőre a	 harminczadik	 évre. Ki-
csit	 tán	 meg is	 telt, az	 alakja	 is,	 igen, a	 sötét-
zöld,	finom	köpenyben	 asszonyosabb a	nynlánk-
sága.	 «Egészen	 jó	 bőrben	 vagyok,	 hálisten!
Másfél	 esztendeje	 van,	 hogy	 nem	 gondolok
férfival!»	 Még	 visszanézett a	 zöld-selymes kis
plakátfiúra	 gyengéden,	 szinte	 mint	 Péterre,
Pálra;	 felderülten	 lépdelt a	 kocsi	 felé.	 «Milyen
csinos	 ez a	 legény a	 bakon, a	 nagygombos,
búzakék	 libériában ! . . .	Kedves	 egy	 ilyen	 állo-
más ! ... .»	 Milyen	 élete	 lehet	 itt	 egy	 ilyen	 fia-
tal	 embernek,	 mint az a kis	 barna	 főnök;	 tán

nem is	 házas	 még;	 bizonyosan	 ritkán	 mehet
szabadságra	 és	naponta	 látja a	vonatot;	 messzi-
messziről	 való,	 ismeretlen	 világba	 távozó,	 ide-
gen	 emberarezokat! . . .	 Jóleső	 vidék	 ez	 csak-
ugyan,	 szelid	 hajlások,	 párnás,	 puha	 vonalak ! 
Tekla	 ((szerelmes	 vidék»-nek	 mondta	 egyszer
az	 otthonát,	 hogy az	 embernek	 mindjárt	 végig-
feküdni,	 odasimulni	 támad	 kedve . . .	Most	me-
gint	 fogja	 hallani	 ezeket a	 jó kis	 költészetbe
páczolt	 szabadosságokat,	 — kinn, a	 jó	 bajorok
közt	 már	 egészen	 leszokta.	 Ott, a	 müncheni
ateliékben	 czifrázás	 nélkül	 beszélnek	 malacz-
ságokat . . .	 Jó	 lesz	 itt	 most	 ellustálkodni	 vagy
két	 hetet,	 igazán! . . . 
—	 Sok	 vendég	 van,	 kocsiska?
—	 Ajjaj!	 —	 Ezen a	 héten	 megint	 nagyon

jöttek.	Tegnap	hoztam	egy	üdőses,	kövéres	 nagy-
ságos	 asszonyt	 két	 legónyfiával.	 Két	 másik	 úr
már	 elébb is	 vót	 itt,	 együtt	 jöttek	 ;	 azok	 mán
embernyiek.	 Egyér'	 még	 ma	 este	 jön	 be a	 prá-
déskocsis.	 Ugyan	 igás	 én	 se	 vagyok!
—	Hát	 milyen ?	—	 kérdezte	 szívesen.
—	 Csak	 futó;	 evvel a	 bricskával	 én	 mének

a	 tapolcsányi	 vásárba	 hetenkint;	 meg a	 fű-
szerár'. A	 hintón	 most	 igazítás	 van,	 azért	 nem
gyöttek	 azzal.
—	 Na,	 isz	 azér	 e'	 se	 rossz	 két	 ló !
•—	Katonalovak,	 —	 mindég	 van	 öt-hat	 pár;

de	 nem	 így	 néztek ki	 ezek	 se,	 mikor a	 kezem
alá	 kerültek.	 Igen	 kipofáztam	 üköt!	 Mer'	 értek
egy	 kicsit	 hozzá,	 nem	 vagyok	 idevalósi	 tót,	 ha-
nem	 tiszta	 magyar	 gyerek	 Kövesdről.
—	 Nagyon	 jó	 formájú	 lovak! De	 mondja,

asszonyvendég	 nincs	 több,	 hogy	 csak az	 em-
berfélét	 sorolja?
—	 Van	 még	 két	 fiatal,	 úgy	 tudom; de	 nem

igen	 szépek.	 Na	 meg a	 miénk.	 Júniusban	 töb-
ben	 vótak;	 négy	 másik	 úr	 is,	 azok a	 templo-
mot	 pingálták a	 kereszttel,	 meg a	 Homonna-
bérczet.	 Ez a	 falu	 itt	 Homonna; a	 második a 
miénk.	 Estebéd	 kilencz	 előtt	 van;	 félnyolezra
mi	 odaérünk.
Ahán!	—	 bólintott	 Éva	 kelletlenebbül	 és	 el-

nézett. A	 legény	 már	 nagyon	 szaporázta a	szót,
túlfesztelenül	 fordult	 oldalvást a	 bakon, a	 kis-
pipát	 hetykén az	 agyarára	 lökte	 és	 visszavágott
a	 szép,	 barna	 szemével.	 «Cselédet	 nevelni	 nem
tudnak ezek!»	 gondolta a	 vendég	 ós a	 Ho-
monna-bérczet	 nézte;	 e	szőlősoldalú	 domb	 kúp-
ját a	 sűrűdő	 estszürkületben. A	 toronyban	 es-
tére	 harangoztak,	 csorda	 jött	 bőgve, a	 porfel-
legben	 apró	 gyereknap	 terelte	 haza a	 libacsor-
dát.	 Milyen	 vézna,	 szegény	 tótocskák a	 szűk
halina-nadrágban,	 milyen	 ledolgozott,	 hitvány
asszonynép!	 Amerikában a	 férfiak	 épje;	 egy-
egy	 új,	 tornáczos,	 csinos	 ház	 kérkedik az	 új-
világi,	 ritka	 szerencsével,	 vályogfalú,	 lyuk-
ablakú	 szomszédai	 közt; de	 milyen	 kevés! . . . 
Ezen a	 vidéken	 volnának	 titkos,	 szláv	 nem-
zetiségi	 szövetségek,	—Prága	 felől	 szítottak ?	—	
tűnődött	 Éva	 hitetlenül. És	 itt	 buktatták	 meg
olyan	 szenvedélyes,	 véres	 választáson	 e	 tavasz-
szal a	 hegemonia-párt	 képviselőjót? . . .	 Hm !
Szétment	 hát az	 is, a	 «szózatos»	 csoport, az
«úri-párt»;	hamarabb,	mint	 sokan	 hitték.	 Nehéz
is	 az,	 nagyhangú,	 dühös	 ellenzékből	 váratlan,
akaratlan	 kormányra	 kerülni	 és	 belátni,	 hogy
tehetetlenek;	 mikor az	 illúziókba,	 negyven-
nyolezas	 álmokba	 kapaszkodó	 ország	 csodát
vár	 tőlük,	 épen	 tőlük;	 naivan	 fejükre	 idézve
hajdani,	 robbanó	 frázisaikat . . . De	 lám,	 hogy
új	 többség	 alakult, az a	 szegény	 Szinnay	 mégis
csak	 kívülrekedt!	 Tán	 nagyon is	angazsálta	 ma-
gát a	 munkástörvényekkel; a	 Gond	 Tiborék
lapjában	 cz ikkezet t . . . Az	 ám,	 ezen az	 úton,
tán	 ép	 ezen a	 kocsin	 hozták	be a	 vasúttól	 évek-
kel	 ezelőtt	 egyszer	 azt az	 urat,	 hogy	 három
hét	 alatt	 tragédiát	 csináljon,	 válságot	 néhány
ember	 életében! . . .	 Jó	 szerencse,	 hogy	 elsi-
mult az	 is,	 minden	 elsimul! . . .	 Tekla	 bizo-
nyosan rá	 se	 gondol	 már.	 Vájjon	 mi	 van	 most
Teklával; a	 versei	 ugyancsak	 szerelmesek?.. .

"(Folytatása	 következik.)

27 .	 SZÁM.	 19Í4-.	 (ií .	 KVFÖLYAM VASÁRNAPI	 ÚJSÁG. 531
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A	 Boszna	 partja	 Szarajevónál. Boza-árus. Bosnyák	 parasztok.

Faárus . Szarajevói	 pékműhelyek.

Kávéházban.	 (Szerajevo.) Mosztári	mohamedán	 nők	 utczai	 öltözete. Régi	 templom	 Mosztárban.

A	 Narenta	 régi	 hídja	 Mosztárban. Szerajevói	 régi	 várkapu. A	 mosztári	 római	 híd	 erődítvénye.

JUSZKÓ BÉLA BAJZAI BOSZNIA ÉS	 HERCZEGOVINÁBÓL.	

Resim-4	Béla	Juszkó’nun	Bosna/Hersek	ve	Saraybosna	çizimleri.
Kaynak: Vasárnapi Újság,	61.evf.	27.sz,	5	Temmuz	1914.	Vasárnapi Újság,	61.evf.	35.sz,	30	Ağustos	

1914.	http://epa.oszk.hu/00000/00030/03171/pdf/VU_EPA00030_1914_35.pdf
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534 VASÁRNAPI	 ÚJSÁG. 27 .	 BZÍM.	 1 9 1 4	 6 1 .	 ÉVTOIYAM.

A	 TRÓNÖEÖKÖS	 PÁRT A	 MEGHIÚSULT	 BOMBAMERÉNYLET	 UTÁN	 FOGADJÁK A	 VÁROSHÁZ	 ELŐTT.

A	TRÓNÖRÖKÖS	 PÁR	 A	VÁROSHÁZI	 LÁTOGATÁS	 UTÁN	 AUTÓBA	 SZÁLL.	 (Pár	perczeel	ezután	történt a	 végzetes	merénylet.)

A	 SZARAJEVÓI	 MERÉNYLET .

27.	 SZÍM.	 1914.	 61.	 JSVFOLYAM. VASÁRNAPI	 ÚJSÁG. 535

A	 BOMBAVETŐ	 CABBINOVICSOT	 ( X -TEL	 JELÖLVE) A	 RENDŐRSÉGRE	 VISZIK.

A	 GYILKOS	 PRINCIP	 ELFOGATÁSA.

A	 S Z A R A J E V Ó I	 M E R É N Y L E T .

Resim-5 ilk	suikast	girişimcisi	Cabrinovics’in	(-X	ile	işaretli)	polis	merkezine	götürülme	anı.
Kaynak: Vasárnapi Újság,	61.evf.	27.sz,	5	Temmuz	1914.	 

http://epa.oszk.hu/00000/00030/03163/pdf/VU_EPA00030_1914_27.pdf

534 VASÁRNAPI	 ÚJSÁG. 27 .	 BZÍM.	 1 9 1 4	 6 1 .	 ÉVTOIYAM.

A	 TRÓNÖEÖKÖS	 PÁRT A	 MEGHIÚSULT	 BOMBAMERÉNYLET	 UTÁN	 FOGADJÁK A	 VÁROSHÁZ	 ELŐTT.

A	TRÓNÖRÖKÖS	 PÁR	 A	VÁROSHÁZI	 LÁTOGATÁS	 UTÁN	 AUTÓBA	 SZÁLL.	 (Pár	perczeel	ezután	történt a	 végzetes	merénylet.)

A	 SZARAJEVÓI	 MERÉNYLET .

27.	 SZÍM.	 1914.	 61.	 JSVFOLYAM. VASÁRNAPI	 ÚJSÁG. 535

A	 BOMBAVETŐ	 CABBINOVICSOT	 ( X -TEL	 JELÖLVE) A	 RENDŐRSÉGRE	 VISZIK.

A	 GYILKOS	 PRINCIP	 ELFOGATÁSA.

A	 S Z A R A J E V Ó I	 M E R É N Y L E T .Resim-6	Veliaht	Ferdinand	ve	eşi	belediye	binasını	ziyaretlerinden	sonra	arabalarına	
ilerliyorlar.	Suikasttan	birkaç	dakika	önce.	

Kaynak:	Vasárnapi Újság,	61.evf.	27.sz,	5	Temmuz	1914.	 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/03163/pdf/VU_EPA00030_1914_27.pdf

534 VASÁRNAPI	 ÚJSÁG. 27 .	 BZÍM.	 1 9 1 4	 6 1 .	 ÉVTOIYAM.

A	 TRÓNÖEÖKÖS	 PÁRT A	 MEGHIÚSULT	 BOMBAMERÉNYLET	 UTÁN	 FOGADJÁK A	 VÁROSHÁZ	 ELŐTT.

A	TRÓNÖRÖKÖS	 PÁR	 A	VÁROSHÁZI	 LÁTOGATÁS	 UTÁN	 AUTÓBA	 SZÁLL.	 (Pár	perczeel	ezután	történt a	 végzetes	merénylet.)

A	 SZARAJEVÓI	 MERÉNYLET .

27.	 SZÍM.	 1914.	 61.	 JSVFOLYAM. VASÁRNAPI	 ÚJSÁG. 535

A	 BOMBAVETŐ	 CABBINOVICSOT	 ( X -TEL	 JELÖLVE) A	 RENDŐRSÉGRE	 VISZIK.

A	 GYILKOS	 PRINCIP	 ELFOGATÁSA.

A	 S Z A R A J E V Ó I	 M E R É N Y L E T .Resim-7 Suikastı	gerçekleştiren	Princip’in	yakalanma	anı.	
Kaynak: Vasárnapi Újság,	61.evf.	27.sz,	5	Temmuz	1914.	 

http://epa.oszk.hu/00000/00030/03163/pdf/VU_EPA00030_1914_27.pdf
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548 VASÁRNAPI	 UJSÍG. .28.	 SZÁM.	 19Í4. 6 i .	 ilvPőtíAM.

VIRIBUSZ	 UNITIS	 HADIHAJÓRÓL	 BÁRKÁN	 HOZZÁK A	 KOPORSÓKAT A	 PARTRA.

H H M ^ H H i

BESZENTELÉS A	 PIAZZA	 GRANDÉN.

FERENCZ	 FERDINÁND	 TRÓNÖRÖKÖS	 FŐHERCZEG ÉS	 N E J E	 TEMETÉSE .	 -	 Gyászszertartás	Triesztben.

38 .	 SZÁM.	 1914 .	 61 .	 ÉVFOIYAM VASÁRNAPI	ÚJSÁG. 54!i

FERENCZ	 FERDINÁND	 TRÓNÖRÖKÖS	 FŐHERCZEG	 KOPORSÓJÁT A	VASÚTHOZ	 VISZIK.

HOHENBERG	 HERCZEGNŐ	 KOPORSÓJÁT A	 HALOTTAS	 KOCSIRA	 HELYEZIK.

FERENCZ	 FERDINÁND	 TRÓNÖRÖKÖS	 FŐHERCZEG ÉS	 NE JE	 TEMETÉSE .	—	Gyászszertartás	Triesztben.
Resim -8 Veliaht	ve	eşinin	Piazza	Grande’deki	cenaze	töreni.

Kaynak: Vasárnapi Újság,	61.evf.	28.sz,	12	Temmuz	1914.	 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/03164/pdf/VU_EPA00030_1914_28.pdf

550 VASÁRNAPI	 UJSAG. 28 .	 SZÁM.	 1014	 6 1 .	 ÉVFOLYAM.

A	 TRÓNÖRÖKÖS	 PÁR	ÁRVÁI A	BÉCSI	 WESTBAHNHOFHOZ	 HAJTATNAK,	 HOGY	 ARTSTETTENBE	 UTAZZANAK A	 TEMETÉSRE.

KÁROLY	 FERENCZ	 JÓZSEF	 TRÓNÖRÖKÖS ÉS	NEJE ,	 ZITA	 HERCZEGNŐ A	BURGBA	 INDULNAK A	MEGGYILKOLT	 TRÓNÖRÖKÖS	 PÁR	HAMVAINAK	 BESZENTELÉSÉHEZ .

FERENCZ	 FERDINÁND	 TRÓNÖRÖKÖS	 FŐHERCZEG ÉS	 N E J E	 TEMETÉSE.

28 .	 SZÁM.	 1 9 1 4	 61 .	 ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI	 ÚJSÁG. 551

1. Az	artstetteni	 templom.	 (Ez	alatt	 van a	 trónörökös-pár	 sírboltja.)	 —	2. Az	artstetteni	 kastély.	—	3. Az	artstetteni	 templom	 belseje.	—	4 A	koporsók	 partra-
szállítása	 Triesztben.

FERENCZ	 FERDINÁND	 TRÓNÖRÖKÖS	 FŐHERCZEG ÉS	 NE JE	 TEMETÉSE .

Resim-9 Veliaht	çiftin	geride	kalan	çocukları	Artstetten’deki	cenaze	törenine	katılmak	üzere	
Westrahnhof’a	doğru	arabayla	giderlerken.

Kaynak: Vasárnapi Újság,	61.evf.	28.sz,	12	Temmuz	1914.	 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/03164/pdf/VU_EPA00030_1914_28.pdf
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És	 mintha a	 hangjából ki	érzett	 volna a	 saj-
nálkozás	 azon,	 hogy	 ennyire	 tudatlan	 vagyok.
—	 Erről	 már	 hallottam. És	ha a	barátok	 közt

is	 igy	 szokás, akkor	 kezet adok	 rá,	 hogy	 hol-
nap	 délután,	 három	 órakor,	 ott	 leszek a	 füvész-
kertben,	 mindjárt a	 k a pun á l ! . . ' .—	 szóltam
elszántan	 és	 igen	 megilletődötten.
Már	 kezdett	 derengeni	 előttem,	 hogy	 akár-

milyen	 nagy is a	 felsőbbségem	 testierő	 dolgá-
ban, a	 szellemiekben	 ez a	 keménykalapos	 fiú	
már	 sokkal	 messzebbre	 jutott,	 mint	 én.
—	Ne a	 kapunál	 várj,	 hanem	 rejtőzzél	 el a 

bokrok	 közt,	 ott, a	hol	 legnagyobb a	 sűrűség	—	
szólt,	most	 már	 rendelkező	 hangon, a	 kemény-
kalapos.	 —	 Nem	 szeretném,	 ha	 valaki	 meg-
tudná,	 hogy	 barátságot	 akarunk	 esküdni	 egy-
másnak.	 Ennek	 titokban	 kell	 maradnia.	 Csak
rejtőzzél	 el	 jól.	 Azért	 én	 meg	 foglak	 találni;
majd	 átkutatok	 minden	 bokrot.	 Ha	 sokáig	 nem
lelnélek	 meg,	 fülelj,	 hogy	 nem	 hallasz-e	 vész-
füttyöt? A	 vészfüttyre	 aztán	 bújj	 elő a	 bokrok
közül, de	 előbb	 nézz	 körül	 óvatosan,	hogy	nem
lát-e	 meg	 valaki.	 Vagy az is	 meglehet,	 hogy
kiáltani	 fogom a	 nevedet.	 Hogy	 hívnak?
—	 Gombos	 Pistának	 —	 feleltem.	 —	 Hát

téged ? 
—	 Engem	 Lóránt	 Agenornak.	 De,	 mert	 hol-

naptól	 fogva	 úgyis	 barátok	 leszünk,	 ha	 meg-
ígéred,	 hogy	 holnapig	 sem	 árulod	 el	 senkinek,
elmondok	 neked	 egy	 nagy	 titkot.
—	 Megígérem.
— A	 koporsódra	 esküszöl,	 hogy	 nem	 áru-

lod	 el?
Egy	 kicsit	 meghökkentem.
— És	 ha	 nem	 esküszöm	 meg, akkor	 nem

mondod	 el ?	—	 kérdeztem.
—	 Ilyesmit	 csak	 titok	 pecsétje	 alatt	 lehet

elmondani; annak, a ki	 nem	 fél a	 legszentebb
eskütől	 sem	—	 felelt	 Lóránt	 Agenor.
Meg	 akartam	 mutatni,	 hogy	 nem'félek,	 sem

a	 legszentebb	 eskütől,	sem	 semmiféle	 pokloktól.
—	Hát akkor	 megesküszöm.
— A	 koporsódra?
— A	 koporsómra!
—	 így	 már	 jól	 van.	Hát	 tudd	 meg,	 hogy	 ne-

kem	 van	 még	 egy	 másik	 nevem	 is. És	 ez a 
másik	 nevem az	 igazi. De	 azt,	 hogy	 engem a 
valóságban	 ifjabb	 Lorenz	 Antalnak	 hivnak,
rajtam	 meg az	 apámon	 kívül	 csak	 két	 élő	 em-
ber	 tudja. Az	 egyik: a	 temesvári	 iskola-igaz-
gató, a ki	 megesküdött az	 apámnak,	hogy	 nem
árulja	 el	 senkinek. A	másik:	 most	 te	 vagy.
Megdöbbentem.
—	Még	 csak a	 pap	 tudta, a ki	 megkeresz-

telt	; de az	már	meghalt	 —	 folytatta	Agenor.	—	
Az	 osztályfőnök	 nem	 tudta, .a	 fiuk	 se	 tudták,
Temesvárott	 senki	 se	 tudta.	 Itt,	 Debreczenben
se	 mondtuk	 el	 senkinek.	 Még a	 színháznál	 se
tudják;	 engem	 ott	 mindenki	 csak a	 szinész-
nevemen,	 Lóránt	 Agenornak	 ismer.	 Mert	 én	 is,
mint az	 apám,	 szinész	 vagyok.
Hirtelen	 nagy	 meghatottság	 fogott	 el.
—	 Talán a	 te	 apád az a	 Lóránt	 Antal, a ki

ma	 háromszor is	 ott	 van a	 szinlapon ? . . . 
«A	díszleteket	festette:	Lóránt	Antal...	 «Ügyelő:
Lóránt	 Antalu . . . «A	 burgundi	 fejedelem:	 Ló-
ránt" ? . .	 .	—	 kérdeztem.
—	 Igen,	 ez az	 én	 apám	—	 felelt	 Agenor.	 —	

Az	 én	 apám	 mindent	 tud, a	 mi a	 színházhoz
kell.

Arra a	 színházi	 ezermesterre, a	 kinek a	 fiát	
most	 szinről-szinre	 láthattam,	 már	 ma	 reggel
is, a	 mikor	 első	 dolgom az	 volt,	 hogy az	 első
betűtől az	 utolsóig	 elolvastam	 és	 megtanultam
a	 szinlapot,	 csak	 tisztelettel	 és	 csodálattal	 tud-
tam	 gondolni. De az	 mégse	fért a	fejembe,	 hogy
az a	 fiú,	a kit az	 én	 segítségem	 nélkül a	Kutya-
fejű	 Tatár az	 imént	 ugyancsak	 helybenhagyott
volna,	 joggal	 dicsekedhetnék	 azzal,	 hogy	 már
ő is	 szinész:
— Az	 nagyon	 szép,	 hogy	 ilyen	 apád	 van,

de	 hogyan	 lehetsz	 te is	 szinész,	 hiszen	 te	 még
gyerek	 vagy! . . .	 tört ki	 belőlem a	 kételkedés.

Hát	 most	 még	 csak	 gyermekszerepekben

Ér*-
(Folytatás.)

lépek	 fel; de	 mihelyt	 egy	 félfejjel	 nagyobb
leszek,	mindjárt	 kapok	 egy	pár	 felnőtt-szerepet.
Már	 tanulom is	 Eomeót	 és	 Hamlet,	dán	 király-
fit,	 hogy a	 mikor	 majd	 megütöm a	 mértéket,
tudjam, a	 mi	 kell	—	 világosított	fel	 Agenor.
Még	 tovább is	 akadékoskodtam:
— De a	 te	 neved	 soha	 sincs	 ott a	 szinlapon.
—	Még	 nem	 volt	 rajta,	 mert	 csak a	 múlt

hónapban	 szerződtünk ide	 és	 azóta	 egyszer	 se
játszottam	nagyobb	gyermekszerepet.	 Majd	 rajta
lesz, ne	 félj. És	 ha	 tegnap	 este	 láttad	 volna
Lucifer, a zöld ördög-öt,	 láthattál	 volna	 en-
gem	 is.
—	 Talán	 csak	 nem	 te	 voltál az az	 ügyes

kis	 fekete	 ördög, a kit	bezárnak az	 almáriomba,
de	 azért onnan is	 kiszökik	 és	 mindenféle	 tré-
fát	 csinál,	 úgy,	 hogy	 utoljára	 még a	 sülyesztő-
ből is	 felbujik?	 —	 kérdeztem	 lázas	 érdeklő-
déssel.
—	 Ez az	 ügyes kis	 fekete	 ördög	 nem	 volt

más,	 mint	 én	 —	 felelt	 Agenor, a	 füzetes	 regé-
nyek	 nyelvén, a	 mi	 vagy	 két	 év	multán, a	 mi-
kor	 már	magam is	 jobban	 előrehaladtam a	mű-
veltségben,	 azonnal	 elárulta	volna	előttem,	hogy
Agenor,	 már	 ily	 ifjan	 is,	 nagyban	 élvezi a ka-
landos	 történeteket.
—	Hát akkor	 láttalak ! . . .	kiáltottam	 fel	 lel-

kesedéssel	 —	 és	 nagyon	 tetszettél	 nekem,	 mert
jobban	 játszottál,	 mint	 sok	 nagy!	 Pedig	 én
tudom,	 melyik	 szinész	 játszik	 jól,	mert	én	 min-
den	 este	 ott	 vagyok a	 színházban . . . 
—	 Ugyan?	 —	 vágott	 bele	 Agenor a	 sza-

vamba.
Hirtelen	 sandán	 pillantott	 rám	 s a	 hangjá-

ból	 szinte	 kibődült a	 gyanakvás.	 Meg	 kellett
értenem,	 hogy	 hazugságnak	 tartja, a	 mit
mondok.

De	 engem	 sokkal	 boldogabbá	 tett az a	 gon-
dolat,	 hogy a	 hősiességem	 révén	 ilyen	 neveze-
tes	valakivel	 köthetek	 barátságot,	 semhogy	Age-
nor	 nyilvánvaló	 kételkedése	 lehűthetett	 volna.
—	 Ha	 nem	 hiszed	 —	 feleltem	 —	 nézz ki a 

kortina	 lyukán	 akármikor	 és	 majd	 meglátod,
hogy	 én	 minden	 este	 ott	 vagyok,	mindjárt	 leg-
eiül, a	 balsarokban!	 Ez az	 én	 rendes	 helyem;
és	 ingyen	 megyek	 be,	 mert az	 én	 nagybátyám
is	 szinész.	Még	pedig	 híres	 szinész	;	 Debreczen-
ben	 úgy	 szeretik,	 hogy	 soha	 sem	 eresztik	 el
máshová.	 No	 hát	 ez az	 öreg	 Boldényi	 nekem
nagybátyám; a	 nagymamámnak	 valóságos
unokatestvére. És	 így	 minden	 este	bevisz.	 Egy-
szer	 még a	 színpadra is	 felvitt.
—	 Te	 vagy az a	 fiú,	 a ki	 mindig	 ott	 áll	 bal-

oldalt,	 legeiül, az	 első	 földszinti	 páholy	 alatt,
mindjárt a	 zenekarnál,	 és	 rátámaszkodik az
orcheszter	 korlátjára?	 —	 kérdezte	 Agenor, az
arczomat	 vizsgálgatva.
—	 Senki	 más,	 mint	 én	 —	 feleltem	 azon a 

nyelven, a	 melyet	 már	 tőle	 tanultam.
— Akkor	 hát	 ismerlek!	 —	 mondta	 Age-

nor.	 —	Ha	 ugyan	 te	 vagy	 az, aki	 tapsolni	 szo-
kott	 nekem.
—	 Senki	 más,	 mint	 én	—	alkalmaztam	 újra,

nem	 épen a	 legszerencsésebben, a	 tőle	 tanult
kifejezést.	 — Én	 sokat	 tapsolok,	 mert	 nekem
nagyon	 tetszik	 az, a ki	jól	játszik. És	 meglehet,
hogy	 én is	 szinész	 leszek.	 Ez	 még	 nem	 bizo-
nyos,	 mert	 még	 nem	 tudom,	 hogy a	 szüleim
megengedik-e.	 Ha	 nem	 engedik	 meg, akkor
előbb	 tengerésztiszt	 leszek,	 aztán	 tengernagy.
De	 ha	 megengedik, akkor	 szinész	 leszek,	 mert
én is	 nagyon	 szeretnék	 játszani.
Nagy	 kísértésben	 voltam, ne	 áruljam-e	 el

Agenornak	 azt	 is,	 mi	 volna	 titkos	 vágyakozá-
saimnak a	 netovábbja.	 Hogy	 királyságot	 óhaj-
tanék	 alapítani;	 minthogy	 közelebb	 ez	 már
nem	 igen	 lehetséges:	 hát	 Borneóban	 és	 Szu-
matrában. De	 féltem,	 hogy a	 nálam	 nyilván
tapasztaltabb	 Agenor, a	 kinek a	 tekintélye
olyan	 rohamosan	 növekedett	 előttem,	 mint az
Ezeregy éj	 halásza	 előtt a	 ládából	 kiszabadult
szellem,	 — ki	 fogja	 nevetni az	 ábrándjaimat.
A	 legnagyobbat	 tehát	 elhallgattam.
Mindjárt	 észrevehettem,	 milyen	 bölcsen	 cse-

lekedtem,	hogy	 legalább	 ennyire	 óvatos	voltam.
Agenor	 ugyancsak	 szigorúan	 torkolta	 le a	 sze-
rényebb	 vágyaimat	 is.
—	 Ohó! Az	 nem	 olyan	 könnyű	 ám,	 színész-

nek	 lenni! A	 színészethez	 nagyon	 sokat	 kell
tanulni	 és a	 tanulást	 már a	 pólyában	 el	 kell
kezdeni!	 Tudni	 kell,	 merre	 vannak a	 sülyesz-
tők	 ;	 tudni	 kell	 díszletet	 festeni,	 világosítani	 és
hogy	 milyen	 kellékekre	 van	 szükség.	 Aztán
nagyon	 sokat	 kell	 otthon	 gyakorolni	 és	 könyv
nélkül	 tanulni,	 mert az	 nem	 elég,	 hogy az	 em-
ber	 kiugrik a	 színpadra	 és	 akármit	 makog.
Menj	 te	 csak	 tengerésznek ! Az is	 nagyon	 szép,
ha az	 ember	 felmászik az	árboczkosárba	 és	 lesi,
hogy	 merre	 lát	 szárazat. De	 mért	 akarsz	 ten-
gerésztiszt	 lenni?	 Ahhoz is	 sokat	 kell	 tanulni.
Légy	 inkább	 kalóz!	 Kalóznak	 lenni	 nagyon
szép	 és	 ehhez	 nem	 kell	 semmit	 sem	 tanulni,
nem	 kell	 matrózinasságon	 kezdeni,	 nem	 kell a 
fedélzetet	 felmosni,	 csak	 kalózdalokat	 énekelni,
ilyeneket,	 hogy: «A	 tengerész, az	 mind	 me-
rész ! . . .»	 és a	 mikor az	 ember	 megpillantja
az	 ellenséges	 hajót,	 hát	 lövöldözni! . . . 
—	 Kalóznak	 lenni	 csak akkor	 ér	 valamit,	 ha

az	 ember	 kalózkirály	 lehet	 —	 feleltem.	 —	 Az-
tán	 meg a	 kalózokat	 néha	 lelövik	és	ezt	én	 nem
akarom.
— Én,	 ha	 nem	 volnék	 szinész,	 kalóz	 szeret-

nék	 lenni	 —	 mélázott	 el	 Agenor, a	 távolba
tekintve.	 —	 Kalóz	 vagy	 karbonári-vezér, a ki
egyszerre	 csak	 kifelé	 fordítja az	 ujján a	 gyé-
mántgyűrűt	 és a	 beavatottak	 erre	 mind	 meg-
hajolnak	 előtte,	 némán, de a	 kalapjukat a	 föl-
dig	 leemelve.
—	Hát	 még	 nem	 tudom,	 mi	 lesz,	 hogyan

lesz	 —	 mondtam,	 minden	 tiszteletem	 mellett is
erős	 kételkedéssel	 latolgatva,	 hogy	 vájjon	 jó-e
Agenornak a	 pályaválasztásra	 vonatkozó	 taná-
csa?	 —	 Azt	 hiszem, a	 szüleim	 nem	 engednék
meg,	 hogy	 kalóz	 legyek. De	 én is	 hallottam,
hogy	 sokáig	 kell	 matrózinaskodni	 és a	 mellett
még	 mindenfélét	 tanulni,	 ha az	 ember	 tenger-
nagy akar	 lenni.	 Különben is	 azt	 szeretném a 
legjobban,ha	 szinész	 lehetnék,mert	 mégiscsak
az a	 legmulatságosabb,	 ha az	 ember a	 színpa-
don	 ugrándozhat,	 bolondozhat,	 énekelhet,	 tán-
czolhat.	 Azért	 én	 egész	 este	 figyelek,	 a	mig	 ti
játszotok,	 mert	 akkorára, a	 mikor	 majd a	 szü-
leim	 megengedik,	 hogy	 én is	 szinész	 lehessek,
mindent	 tudni	akarók, a	mit a	 színházban	 tudni
kell.
—	 Ez	 semmi;	 ebből	 még	 nem	 tanulsz	 so-

kat !	—	 szólt	 Agenor,	 egyet	 legyintve a	 pálczi-
kájával,	 úgy, a	 hogy	 Boldényi	 bácsi	 szokta a 
színpadon.	 — De	 szerencséd,	 hogy	 megismer-
kedtünk,	 mert,	 ha	 barátok	 leszünk	 és	 holnap,
a	 füvészkertben	 megesküszöl,	 hogy a	 vérpadon
sem	 árulsz	 el, akkor	 én	 megtanítalak a	 színé-
szetre,	 úgy,	 hogy	 mindent	 tudni	 fogsz	 és	 még
ki is	 festelek,	 a.mikor a	 színpadra ki	 kell	 lép-
ned.	 Azt	 pedig,	 hogy	 mikor	 kell	 kilépned, az
apám	 meg	 fogja	 mondani,	 mert	 ő az	 ügyelő.
—	 Hát az	 nagyon	 jó	 lesz,	ha	 mindenre	meg-

tanítasz !	—	 kaptam a	 szíves	 ajánlaton.	—	Bol-
dényi	 bácsit	 hiába	 kértem	 erre;	 azt	 mondta	 :	
akkor is a	 latin	 gramatika az	 első,	 ha az	 em-
ber a	 színészethez	 megy.	Pedig	én is	azt	 hiszem,
a	 mit	 te	 mondasz,	 hogy:	 már a	 pólyában is
másképen	 kell	 ugrándozni,	ha az	ember	 szinész
akar	 lenni;	 és	 nagyon	 hamar	 meg	 kell	 tanulni
a	 színészetet	 ahhoz,	 hogy az	 ember	 kiismer-
hesse	 magát a	 sülyesztőben	 is.	Hát	 mégis	 csak
jobb	 volna,	 ha	 te	 engem	 már	 most	 kitanítanál
a	 színészetre. Akkor	 legalább	 nem	 kellene	 fél-
ned,	 mert	 mindig	 csatlakoznám	 hozzád	 és	 ha
valaki	 meg akarna	 verni,	 én	 rögtön	 pofon-
vágnám.
Nem	 annyira a	 hálaérzet	 szólt	 belőlem,	mint

inkább a	 szorongás.	 Félszemmel	 mindig	 azt
lestem,	 nem	 bukkan-e	 elő	 valamelyik	 utcza-
sarokról a	 Kutyafejű	 Tatár	 vagy a	 Holdvilág-
képű,	 segítőcsapattal	 megerősödötten, a	 mely
esetben	 nem	 maradna	 más	 választás,	 mint	 le-
mondani	 minden,	 már	 megszerzett	 dicsőségről
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és	 hanyatt-homlok	 rohanni,	 két	 különböző
irányba, ki	 merre	 talál	 hamarább	 egérutat.
Szerencsémre,	 híre-hamva	 se	 volt	 sehol az

ellenségeinknek.	 Soha	 se	 láttam	 többé,	 se a 
Holdvilágképűt,	 se a	 Kutyafejű	 Tatárt;	 mintha
a	föld	 nyelte	volna	 el	 őket,	úgy	 eltűntek,	örökre.
Agenornak	 észrevehetően	 nem	 tetszett,	 hogy

arra	 emlékeztetem, a	 mire	 sohase	 gondolt	 szí-
vesen	 s a	 mit	 már	 nagyon	 szeretett	 volna	 vég-
képen	 elfelejteni.	 Mintha	 nem is	 hallotta	 volna
az	 utolsó	 szavaimat,	 csak a	 kérésemre	 felelt:
—	 Hát,	 ha	 megesküszöl,	 hogy a	 sírig	 hű

barátom	 leszel	 és	 nem	 árulsz	 el akkor	 sem,	 ha
a	kínpadon	 vallatnak, akkor	 kiképezlek	 színész-
nek.	 Először	 megtanítalak	 színházat	 építeni	 és
díszletet	 festeni,	 aztán	 szerepeket adok	 neked
és	 megtanítalak arra	 is,	hogy	 hogyan	 kell	 szín-
házat	 játszani. Én	 mindent	 tudok, a	mi a	 szín-
házhoz	 kell;	 értek az	 igazgatáshoz, a	 rendezés-
hez, az	 ügyeléshez, a	 világosításhoz, a	 maszk-
csináláshoz, a	 hajfodorításhoz,	 és a	 balletmes-
terséghez. Az	 ének	 meg a	 táncz a	 kisujjamban
van	 ;	 és	 először	 ugyan	 csak	 hősszerelmes	 sze-
repekre	 fogok	 szerződni, de	ha	 buffó	 kell, akkor
is	 itt	 leszek	 én.	 Egymagamban	 fel	 tudom	 épí-
teni a	 színházat	 és	 eljátszok	 benne	 mindent,
valamennyi	 szerepet.	 Már	 nem	 egy	 színházat
csináltam . . .	 látod,	 ebből is	 színház	 lesz! . . .

És	 rámutatott a	 papírtekercsre, a	 melylyel
néha-néha,	 mihelyt	 utczasarokhoz	 közeledtünk,
huszáros	 hatvágást	 csináltam a	 levegőbe,	 hogy
már	 előre	 védekezhessem	 minden	 elképzelhető
meglepetés	 ellen.
—	 Ebből?	 —	kérdeztem,	 elbámulva.
—	 Ebből,	 ebből! . . .	 Ez	 kartonpapiros	 és

ebből	 lesznek a	 díszletek	 —	magyarázta	 Age-
nor.	 —	 Hat	 díszlet:	 erdő,	 börtön,	 szoba,	 kert,
palotasor	 és	 trónterem;	 több	 nem	 kell. A	szín-
padot	 és a	 szinháztetőt	 pedig	 szivarskatulyából
ácsolom	 össze.	 Ez	 előtt a kis	 színpad	 előtt
fogunk	 gyakorolni	és	próbákat	 tartani. De	előbb
azt	 kell	 megtanulnod,	 hogyan	 kell	 színházat
építeni.	 Később	 díszleteket	 fogsz	 festeni.	 Mikor
ezt is	 tudod, arra	 foglak	 megtanítani,	 hogy
hogyan	 kell	 bajuszt	 meg	 szakált	 ragasztani.
A	 többi	 aztán	 már	 könnyebb	 lesz.
Elhűltem, a	 mint arra	 gondoltam,	 milyen

sok	 az, a	 mi	 Agenort	 foglalkoztatja.
—	- És	 most	 már	 nem is	 jársz	 iskolába?	—	

kérdeztem.

—	Most	 még	 járok	 —	 felelt	 Agenor.	 — De
ha	 egy	 félfejjel	 nagyobb	 leszek	 és	minden	 este
játszanom	 kell, akkor	 majd	 végképen ki	 fogok
maradni az	 iskolából.	 Mindenre	 nem	 érhet rá
az	 ember.
—	Aztán	 melyik	 iskolába	 jársz ? A	piaristák-

hoz	 nem	 járhatsz,	 mert akkor	 már	 ismertelek
volna.
— A	 mióta	 Temesvárról	 eljöttünk,	 magán-

tanulóvagyok. Az	ősszel	majd	vizsgálatot	 teszek
az	 elsőből	 és	 aztán a	 piaristákhoz	 fogok	 járni,
a	 másodikba.
— Akkor	 épen	 egy	 osztályban	 leszünk. És

ha	 egymás	 mellett	 ülhetünk,	 talán	 óraközben
is	 taníthatsz, a	 tizperczes	 szünetekben	 pedig
próbát	 tarthatunk . . . 
Erre az	 ajánlatomra	 már	 nem	 kaptam	 fele-

letet.	 Agenor	 hirtelen	 megállapodott	 és	 rámu-
tatva a	 Csapó-utcza	 egyik	 legnagyobb	 házára,
így	 szólt:
—	 Látod,	 itt	 lakunk ! 
—	Egyszer	 Boldényi	 bácsi is	 itt	 lakott	 —	

mondtam.
Ráismertem a	 házra, a	 kapu	 mellett	 látható

kis	 szappanosboltról.	 Még	 emlékeztem	 rá,	 mit
beszélt a	 nagyanyámnak	 Boldényi	 bácsi,	 ennek
a kis	 szappanosboltnak a	 tulajdonosáról.	 Hogy
mindig	színészeknek	 szokta	 bérbe adni a	 házá-
ban	 lévő	 öt	 kisebb-nagyobb	 lakást	 és	 ha a	 szi-
nész	 olykor-olykor	 nem	 tudott	 fizetni,	 hát a 
szappanos	 egyszerűen	 elengedte	 neki a	negyed-
évi	 lakásbórt.	 Egyszer ki akart	 tenni a	 házból
egy	 színészt, a ki	 már	 három	 éve	 nem	 fizetett	
semmit. De a	 szinész	 bevitte	 hozzá a	 feleségét,
meg a	 gyermekeit, az	 egész	 szinészcsalád	 sirni
kezdett, a	 mire	 előbb a	kövér	 szappanosné	 sirta
el	magát,	 aztán a	 még	 kövérebb	 szappanos	 is,
és a	 szinész	 talán	 még	 ma is	 ott	 lakik,	 ingyen,
ha	 azóta	 meg	 nem	 halt.
— De	 te	 nem	 jöhetsz	 hozzánk	 —	 tudatta

velem	Agenor a	 házirendjüket.	—	Csak a	 füvész-
kertben	 találkozhatunk	 vagy	 nálatok.
—	Nem	 baj	 —	 feleltem.	—	Holnap a	 füvész-

kertből	majd	 elvezetlek	 hozzánk;	 ós	ha akarod,
egész nap	 nálunk	 lehetsz.	 Nekünk	 nagy	 udva-
runk	 van . . .	 és a	 kocsiszínben	 meg a	 padlá-
son is	 játszhatunk.
—	Hát	 jól	 van. A	 füvészkertből,	 mihelyt	 fel-

esküdtünk	 barátoknak,	 mindjárt	 elmegyünk
hozzátok. De	 három	 órára	 ott	 légy	 ám! . . .	 ós

jól	 rejtőzzél	 el,	 hogy	 senki	 se	 sejtse,	 mit	 forra-
lunk !	Otthon	pedig	 egy	 szót	 se! . . . ne	 felejtsd
el,	mit	mondtam ! . . . a	 mi	 titkunkról	 senkinek
se	 szabad	tudnia! . . .	 —	 figyelmeztetett	 Age-
nor	 és a	 tekintetében	 ugyanolyan	 titokzatosság
sötétlett, a	minő a	 szavaiban.
Egy	 kicsit	 megborzongtam.	 Sejteni	 kezdtem,

hogy	 valami	 főbenjáró	 dologba	 sodródombele.
De	 már	 nem	 mertem	 visszalépni.	 Szégyeltem
volna,	 hogy	 ezzel	 talán	 félénkségét	 árulok	 el...
ós	 nem is	 akartam . . .	kezdett	 emészteni a 
kíváncsiság,	 hogy	 ugyan	 mi	 lappanghat a	 mö-
gött a	 rejtelmesség	 mögött, a	 melyet	 Agenor
úgy a	 lelkemre	 köt ?!
•—	Légy	nyugodt!	 —	feleltem.	 —	Nem	holmi

ringy-rongy	 Kutyafejű	 Tatárral	van	 dolgod!. . .
Úgy	 gondoltam,	eredményesebben	 nem	 hivat-

tozhatom a	 férfiasságomra,	 mintha a	 Kutyafejű
Tatárt	 említem.
Agenornak az	 arcza	még	 jobban	 elsötétedett.
—	Hát	 szervusz !	—	szólt	 és	kézfogás	 nélkül

akart	 befordulni a	 kapun.
•	 —	 Igaz! . . .	még	 azt	 akartam	 kérdezni . . . 
ma	 este	 nem	 játszol?	 Mert	 ón	 ma	 este is	 ott
leszek a	 színházban!	 —	 kiáltottam	 utána.
Visszafordult.
—	 Játszom	 —	 felelt	 — de	 csak kis	 szerepe-

ket. A	 husvét-jelenotben	 keresztül	 szaladok a 
színpadon	 és	 azt	 kiáltom,	 hogy:	 «Juhhéja
juhé ! . . . » A	negyedik	felvonásban	 pedig	ördög-
fiú	 vagyok, de	 nem	 szólok	 egy	 szót	 se,	 csak
ugrálok.	 Majd	 nézz	 meg Nickleby Miklós vagy 
a londoni koldusok-b&n! . . .	 ebben a	 darab-
ban	 már	megláthatod,	milyen	szinész	 vagyok!...
Holnap	 pedig	 gyere	 el a	 füvészkertbe. De ne
felejtsd	 el,	 hogy a	 jelszó:	 «Légy	 néma,	 mint a 
sir! . . .»
Bement a	 kapun	 ós	 nem	 nézett	 vissza	 ;	 én

még	 egy	 darabig	 utána	 bámultam	 ;	 nem	 szíve-
sen	 eresztettem	 el a	 szemem	 elől.

Akkor	 még	 nem	 tudtam,	 hogy	 ez a	 hálára
kötelezett	 és a	 lekötelező	 örök	 története.
Mikor	 eltűnt,	 megindultam	 visszafelé.	 De,	 jó

nagy	 kerülővel, a	mellékutczákon	 somfordáltam
haza.	 Életem	 legnagyobb	 hőstette	 után, a	 győ-
zelem	mámorában	 3e	 felejtettem	 el az	 óvatos-
ságnak	 azt a	 szabályát,	 hogy:	 «Ne	 keresd a 
bosszút	 lihegő	 ellenséget! . . .	 hogy	kikerülhesd,
inkább	 toldd	 meg az	 utadat	 pár	 lépéssel!.. .»

(Folytatása	 következik.)
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mert	 lélekben	 annyira a	 Milton	 tulajdonának
tartotta	 magát,	 hogy	 csaknem	 örült,	 hogy az
emberek	 minden	 egyebet is	 odaadtak	 neki.

De	 Miltonra	 való	 tekintettel a	 lelke	 méiyéig
meg	 volt	 rendülve. Az	 emberek	 szemében	 be-
szennyezte a	 Milton	 pajzsát	 és	 (feltűnően	 szá-
mító	 tudott	 lenni	 s	 mindent	 világosan	 s a 
maga	 alakjában	 látott)	 visszavette a	 karrierjét,
ki	 tudj	 ahány	 évre.
Leült	 s	 kitöltötte a	 teáját.	 Nem	 volt	 siró

asszony,	 azért	 csendesen	 tűrte a	 szenvedést.
Érezte,	 hogy	 Milton	 eljön	 hozzá.	 'Oh	 Milton
nem	 szerethette	 úgy,	mintö !	 Férfi	 volt	 s a	 férfi
hamar	 felejt! Ah ! De	 ő	nem	 volt	 olyan,	mint a 
legtöbb	 férfi. Az	ember	nem	 nézhetett a	 szemébe
a	 nélkül,	 hogy	 megérezze,	 hogy	 határtalanul
tud	 szenvedni!	 Ebben a	 dologban	 egyáltalán
nem	 törődött a	 saját	 reputácziójával. Az	 élet
s	 az,	 hogy	 mindent	 oly	 világosan	 látott,	 már
rég'.	megérlelték <	 benne a	 meggyőződést,	 hogy
égy	 asszonynak a	 reputáczió	 me'gbecsülhetlen-
sége	 nem	 egyéb,	 mint	 költemény,	 melyet ki-
zárólag a	 férfiak	 hasznára	 találtak ki ;	 egy
másodkézből	 vett	 bálvány,	 melyet	 regények-
ben,	 drámákban	 s	 törvényszéki	 csarnokokban
alattomosan, de	 elkerülhetetlenül	 —	 imádásra
állították	 fel.	 Ösztönszerűen	 megérezte,	 hogy
a	 férfiak	 nem	 erezhetnék	 magukat	 biztosan
asszonyaik	 birtokában,	 ha	 nem	 hinnék	 el,
hogy	 minden	 asszony	 mérhetetlen	 súlyt	 fektet
a	 női	 reputácziójára. A	mit akartak	 hinni,	 azt
elhitték.	 0	 azonban	 másként	 tudta.	 Azok az
igazán	 nagylelkű	 asszonyok, a	 kiket	 ismert,
a	 kikről	 olvasott,	 azt a	 benyomást	 tették
rá,	 hogy	 náluk a	 reputáczió	 nem	 szellemi

kérdés. A	 saját	 érzéseiből	 pedig	 tudta,	 hogy
egy	 egyszerű	 asszony	 szemében a	 reputá-
czió	 azt	 jelenti,	 hogy	 jó	 színben	 álljon az
előtt, a kit a	 legjobban	 szeret. A	 nagyvilági
asszonyoknál is	 olyan	 sokféle	 változatban	 látta
őket a	 modern	 asszony	 mellett,	 úgy	 tapasz-
talta,	 hogy a	 reputáczió	 értéke	 nem	 meg-
becsülhetlen,	 hanem	 pénzben	 felváltható;	 nem
a	 méltóság	 koronája,	 hanem	 vásárra	 bocsát-
ható	 érték.	 Legkevésbbé	 sem	 félt,	 hogy	 mit
szólnak az	 emberek a	 Miltonnak	 való	 barát-
ságához;	 ép	 oly	 kevéssé	 érezte,	 hogy	 felold-
hatlan	 házassága	 tilalom	 legyen arra	 nézve,
hogy	 Miltont	 szeresse.	 Titokban	 szabadnak
érezte	 magát	 abban a	 perczben,	 mikor	 tuda-
tára	 jött,	 hogy	 sohasem	 szerette a	 férjét;	 tiszta
passzivitásból	 tartott ki	 mellette a	 szótválásig,
és	 azért	 is,	 mert	 nem	 egyezett	 meg a	 természe-
tével,	 hogy	 valakinek	 fájdalmat	 okozzon.	 Azt
a	 férfit, a ki	 ma is a	 férje.volt,	 olyan	 halott-
nak	 tekintette,	 mintha	 sohasem	 született	 volna.
Igaz,-	 nem	 mehetett	 férjhez	 újra, de szeret-, 
heteit	 és szeretett ÍB.	 Ha	 ennek a	 szerelemnek
éhen	 kell	 halnia,	 nem	 rajta	 s	 nem	 morális
aggodalmakon	 fog	 múlni.
Lankadtan	 nyitotta ki az	újságot	 s a	 válasz-

tási	 hirek	 közt,	 csaknem	 legelői	 ezekre a	 so-
rokra	 bukkant.

«A	 Mr.	 Courtierrel	 történt	 balesettel	 kap- . 
csolatban	 megkértek	 minket annak	 közlésére,
hogy az a	 hölgy, a ki	 Lord	 Miltonnal	 meg-
jelent a	 verekedés	 helyén,	 Mrs.	 Lees	 Noel, a 
tisztelendő	 Stephen	 Lees	 Noel,	 Clathamptoni
velszi	 pásztor	 felesége.»
Ez a	 kétséges	 értékű kis	 meszelő	 vonás,

szomorú	 mosolyt	 csalt az	 asszony	 ajkára.	 Ott-
hagyta a	 teát	 s	 kiment a	 levegőre. A	 rácsos
kapun akkor	 fordult	 be	 Milton. Az	 asszony
szive	 megdobbant. De	 nyugodtan	 közeledett
feléje	 s	 lesütött	 szemmel	 üdvözölte,	 mintha
minden a	 rendes	 kerékvágásban	 volna.

XV.
A	 magasztos	 érzés	 nem	 hagyta	 el	 Miltont.

Halvány	 arcza	 égett, a	 szeme	 csodálatos	 szép-
ségben	 ragyogott;	 és	Andrey	 Noel, a ki	 minden
nőnél	 jobban	 le	 tudta	 olvasni	 egy	 arczról,
mi	 történik	 mögötte,	 — a	 láng	 felé	 röpülő
lepke	 gyönyörűségével	 nézte	 azt a	 szempárt.
De	 hangjában	 nyoma	 sem	 volt az	 izgalomnak,
mikor	 üdvözölte:
—	 Eeggelire	 jött?	 Mily	 kedves	 magától!
Nem	 tartozott a	 Milton	 lényéhez,	 hogy a 

támadás	 formáit	 szem	 előtt	 tartsa.	 Ha	 pár-
bajra	 állott	 volna	 fel,	 nem	 lettek	 volna	 elő-
készületek.	 Egy	 tekintet,	 egy	 meghajlás	 s a 
kardok	 összecsaptak	 volna.	 így	 volt	 most	 is,
mikor a	 lelke	 először	 állott	 szemben	 egy	 asz-
szony	 lelkével.
Nem	 ült	 le	 s	 nem	 engedte,	 hogy az	 asszony

leüljön.	 Csak	 mólyen,	 mélyen	 nézett a	 sze-
mébe.
—	 Szeretem.
Most,	 hogy	 megtörtént,	 hogy	 ilyen	 szédítő

gyorsasággal	 szakadt	 reá a	 baj,	 Andrey	 csodá-
latosan	 nyugodt	 volt. A	 gőgös	 bizonyossága
annak,	 hogy	 Milton	 szereti,	 olyan	 volt,	 mint
egy	 bűvös	 pálcza,	 mely	minden	 izgalmat	 szét-
kergetett,	 mindent	 édes	 békévé	 csendesített.
Mivel	 semmi	 sem	vehette	 el	 tőle	 ezt a	 tudást,
úgy	 érezte,	 hogy	 soha	 sem	 lehet	 többé	 teljesen
boldogtalan. A	 természete,	 —	 mely	 olyan
mélyen,	 olyan	 oktalanul	 tiltakozott	 minden
törvény	 ellen,	 melyet	 nem a	 szerelem	 állított
fel	 s	 így	 ő	 nem	 tudott	 megérteni,	 —•	 valami
titkos	 bizonyosságot,	 gyönyörűséges	 diadal-
mámort	 érzett.	 Milton	 szerette! Szerette!	 Hát
ő hogy	 szerette!	Űr	Isten! hogy	 szerette !	Aztán
hirtelen	 rémület	 fogta	 el,	 nehogy	 visszavon-
hassa	 azokat a	 szavakat.	 Mindkét	 kezét a	 férfi
mellére	 téve,	 halkan	 szólt:

— És	 én	 én is	 szeretem.
Két kar	 fonódott	 köréje	 ;	s annak a	 percznek

az	 ereje	 és	 lobogó	 szenvedélye	 oly	 édes,	 oly
kábító	 volt,	 hogy	 kihalt	 belőle	 minden	 gon-
dolat,	 csak	 felemelte a	 fejét,	 úgy	 nézett rá
félig	 szót	vált	 ajkkal	 s	 szeme	 oly	 sötét	 volt a 
benne	 égő	 szerelem	 mélységétől, a	 milyenről
a	 férfi	 soha	 sem	 álmodott.	 Miltont	 elnémította
a	 saját	 érzésének az	 őrült	 szenvedélyessége.
És	 ott	 állottak	 egymásba	 elmélyedve,	 nem	 tö-
rődtek	 s	 nem	 tudtak	 semmiről, a	 mi	 körülöt-
tük	 él.
Mélységes	csend	 volt a	szobában. A	gömbölyű

üvegvázában	 mosolygó	 rózsák	 és	 szegfűk	 meg-
érezték,	 hogy	 úrnőjük	 felemelkedett a	 legma-
gasabb	 menyországba,	 csendesen	 kibocsátották
édes	 illatukat, a	 mely	 betöltötte az	 üresen
hagyott	 tér;és	 levegő	 minden	 parányi	 zugát
és	 egy kis	 barna	 méh	 ott	 lebegett a	 szerelme-
sek	 feje	 körül	 —	 talán	 megérezte a	 mezt- a 
mely	 szivök	 mélyén	 rejlett.
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Milton	 soha	 sem	 volt	 csúnya, de	 Andrey
Uzelnak	 úgy	 tetszett	 abban a	 csodás	 pillanat-
ban,	 mikor az	 arcza	 oly	 közel	 volt az	 övéhez,
mikor az	 ajkuk	 összeforrt,	 —,hogy	 ő	 minden
szépség	 testet	 öltő	 szelleme. És az	 asszony	 —	
őrületesen	 dobogó	 szivével	 közel az	 övéhez, a 
boldogságtól	 félig	 lehunyt	szempiliákkal,	 gyön-
gédség	 után	 sóvárgó	 illatos	 hajával,	 azzal az
arczczal,	 mely	 sápadt	 volt a	 gyönyörűségtől	 s	
azokkal a	 karokkal,	 melyeket	 oly	 lankadta	 tett
a	 boldogság,	 hogy	 nem	 tudták	 viszonozni az
ölelést,	 — az	 álmok	 asszonya, a	 megvalósult
látomány	 volt.
így	 telt	 el az a	 pár	 perez.
A	méh	 vetett	 véget	 neki,	mely	 türelmetlenné

válva,	 hogy	 olyan	 mélyre	 rejtették	 előle a 
mézet,	belegabalyodott az	 Andrey	 hajába.	 S az
asszony	 látva,	 hogy	 szavak,	 félve	 rettegett
elűzői a	mámornak	 —	 lebegnek a	 férfi	 ajkán,
csókokkal	igyekezett	azokat	visszafojtani.	 Hiába!
Áttörtek a	 csókok	 gátján:
—	 Mikor	 lesz a	 feleségem?
Andrey	 körül	 forgott a	 világ.	 Csodás	 gyor-

sasággal	 bontakozott ki	 előtte az	 egész	 hely-
zet.	 Természetfeletti	 látással	 bevilágított	 min-
den	 sarkába,	 minden	 apró	 rekeszébe.	 Valami,
a	 mit	 egyszer	 Milton az	 egyház	 álláspontjáról,
a	 házasságról	 és	 elválásról	 mondott,	 mindent
megmagyarázott.	 Dehát	 nem	 tudta a	 valóságot
soha!	 Ebben a	 rettenetes	 pillanatban a	 ciniz-
musa	 mentette	 meg az	 ájulástól. Az	 emberek
nem	 tudtak	 neki	 bókét	 hagyni,	 gonosz	 nyel-
vük	 egy	 •	válás	 történetét	 eszelte ki	 s	 Milton
elhitte! És a	 sors	 iróniájának a	 koronájaként
feleségül	 akarta	 őt	 venni,	 mikor	 amúgy is
olyan	 szent	 odaadással az	 övének	 érezte	 ma-
gát	 s	 kész	 volt	 bármire, a	 mit	 tőle	 kivánt.
Olyan	 kétségbeejtő	 keserűséget	 érzett az	 iránt
az	 ember	 iránt, a ki	 közte	 és	 Milton	 között
állott,	 hogy	 kínjában	 csaknem	 felkiáltott. Az
az	 ember	 rabul	 ejtette	 őt,	 mielőtt a	 világot
vagy a	 saját	 lelkét	 ismerte	 volna;	 hozzá	 volt
lánczolva, a	 míg	 egy	 áldott	 perczben	 kilehelte
a	 lelkét,	 — de akkor	 már	 neki	 ősz	 lesz a 
haja, a	 szemében	 már	 nem	 lobog	 szerelmes
láng, az	 arcza	 nem	 sápad	 el,	 ha	 szerelmes
férfi	 ajka	 érinti; akkor	már	 leszállott az	 alkony
s	 virág	 és	 méh	 nem	 vágyik	 utána	 többé. . .

Ez az	 érzés, a rab	 kétségbeesett,	 hirtelen
ellenszegülése	 kényszerítette arra,	 hogy ki-
.nyujtsa a	 kezét a	 reggeli	 újság	 után	 s oda-
tartsa a	 Milton	 szeme	 elé.
Mikor	 elolvasta	 azt a	 pár	 sort,	 egy	 olyan

örökkévalóság	 következett,	 mely	 valóságban
alig	 tart	 két	 perczig.	 Aztán	 megszólalt.
—	 Ez	 ugy-e	 igaz?	 aztán,	 hogy az	 asszony

hallgatott,	 hozzátette:	 —	 Nagyon	 sajnálom.
Ez a	 különös,	 száraz	 kijelentés	 sokkal	 rette-

netesebb	 volt,	 mintha	 kínjában	 kiáltott	 volna
s az	 asszony	 megbénultan,	 visszafojtott	 lélek-
zettel	 nem	 tudta	 levenni a	 szemét a	 Milton
arczáról.

A	 vén	 kardinális	 mosolya	 torzította	 el	 azt
az	 arezot	 s	 Andreynak	 úgy	 tetszett,	 hogy	 ez
egy	 eleven,	 örök	 vád.	 Furcsának	 tetszett,	 hogy
a	 legyek	 s	 méhek	 zümmögése, a	 hárfa	 halk
suttogása	 nem	 változott	 meg,	 hogy	 ott	 kunt
minden	 azt	 akarta	 bizonyítani:	 van	 rajta	 kivül
is	 élét,	 mely	 mozog,	 lüktet,	mint	 előbb	 s	 nem
törődik az	ő	nyomoruságával.	Lassanként	vissza-
lopózott a	 lelkébe	 egy kis	 bátorság	 s	 ezzel
együtt a nő	 néma	 hatalma.	 Ott	 kisértett	 moz-
dulatlan,	 kővé	 meredt	 arczán,	 összeszorított
érzékeny	 ajka	 körül	 s a	 szemében,	 mely	 mér-
hetlen	 mélységével	 sötéten	 lázongott	 magasra
felvont	 szeműidéi	 alatt.	 így	 állott	 ott	 s	 von-
zotta a	 férfit	 hallgatásával	 és	 szépségével.	Mil-
ton	 végre	 megszólalt.
—	 ügy	 látszik,	 őrült	 tévedést	 követtem	 el.

Azt	 hittem,	 szabad.
Az	 asszony	 ajka	 csak	 annyira	 vált	 szét,	 hogy

a	 szavak	 keresztül	 törhettek a	 nyilason.
—	Azt	 hittem,	 tudja.	 Soha	 sem	 álmodtam

arról,	 hogy	 feleségül	 akarjon	 venni.
Természetesnek	 tetszett,	 hogy	 Milton	 csak

önmagára	 gondoljon, de	 Andrey a	 védekezési
ösztön	 legfinomabb	 árnyalatával	 tolta	 előre a 
saját	 tragédiáját.
—	 Úgy	 hiszem,	 igen	 megszoktam	 már	 azt

a	 gondolatot,	 hogy	 halott	 vagyok.
—	 Nincs	 menekvés ? 
—	 Nincs.	 Egyikünk	 sem	 hibázott	 s az o 

szemében a	 házasság.. .	 örök.
— Én	 Istenem!
Az	 asszony	 végre	 megtörte a	 mosolyt,	 mely

oly	kegyetlen	 volt	 anélkül,	 hogy az akart	 volna

lenni	 s	 most	 már	 ő	 mosolygott	 kegyetlenül,
mikor	 így	 szólt:
—	 Nem	 tudtam,	 hogy maga	 felionthatónak

tartja a	 házasságot!
(Folytatása	 következik.)

A	HÁBORÚ	 NAPJAI.
Augusztus i9.	 Japán	 ultimátumot	 küld	 Német-

országnak,	 követeli a	 német	 hadihajóknak a	 ja-
páni	 és kinai	 vizekből	 való ki	vezénylését	 és a 
kiaucsaui	 bérleti	 terület	 kiürítését. A	német	 lovas-
ság	 Perwez	 mellett,	 Namurtól	 északra	 visszaveri
az 5.	 franczia	 parallel	 divíziót.	 Bajor	 és	 badeni
csapatok	 Weiler	 táján	 nagy	 veszteséggel a	 Vogé-
zek	 mögé	 szorítják az 55.	 franczia	 gyalogdandárt.
A	 déli	 hareztéren	 csapataink	 Progornál	 átkelnek
a	 Száván	 és	 beveszik	 Obrenovácz	 szerb	 várost.

Augusztus 20. A	 németek	 Tirlemontnál	 győzel-
met	 aratnak a	belgákon,	 egy	tábori	 üteget,	 egy	 ne-
héz	 üteget,	 egy	 zászlót	 és	 ötszáz	 hadifoglyot	 el-
fognak. A	 német	csapatok	bevonulnak	 Brüsszelbe.

Augusztus	 21. A	 német	 hadsereg a	 bajor	 trón-
örökös	 vezetésével a	 Metz	 és a	 Vogézek	 közötti
csatában	 nagy	 diadalt	 arat.	 Több	 mint	 nyolez
franczia	 hadtestet	 vernek	vissza	 s	nagy	 lendülettel
üldözik. Az	oroszok	 kísérletei a	bukovinai	 határon
való	 áttörésre	 kudarezot	 vallanak.

Augusztus	 22. A	német	 csapatok	 üldözik a	Metz
és a	 Vogézek	 közt	 megvert	 franczia	 hadsereget,
igen	 sok	 foglyot	 és	 ágyút	 zsákmányolnak.	 Egy
gyalogsággal	 megerősített	 és	 Sokai	 irányában	 elő-
nyomult	 kozák	 hadosztályt	 csapataink	 megvernek,
egy	 dandárt	 teljesen	 szétugrasztanak.	 Tomasovnál
megvernek	 egy	 orosz	 hadosztályt. A	 déli	 harezté-
ren,	 Visegrádtól	és	Eudnótól	 keletre	 mintegy	 har-
mincz	 szerb	 zászlóaljat	 és	 nagyszámú	 tüzérséget
visszavetnek	 Hadvezetőségünk	 kommünikét ad ki,
hogy	 hadseregünk	 minden	 erejét az	 orosz	 harcz-
tórre	 konczentrálja	 s a	 szerb	 hareztéren	 csapa-
tainkat	 visszavonta az	 alsó Drina	 és a	 Száva
melletti	 hadállásokba	 s	 megszállva	 tartja a	 szerb
területen	 levő	 magaslatokat	 és a	 Sabacz	 körüli
teret

Augusztus 23.	 Metztől	 északra a	 német	 trón-
örökös	 Longwytól	 hadseregével	 előnyomulva	 le-
győzi a	vele	szemben	 álló	francziákat.	 Lotharingiá-
ban a	 győztes	 német	 hadsereg a	 megvert	 fran-
czia	 hadsereget	 üldözve	 eléri a	 Lunéville	 és	 Bla-
mont	 vonalakat A	Gumbinnen—Angenburg	 vona-
lon, a	keletporoszországi	határszélen	előnyomult oro-

Steckenpferd-
liliomtejszappan

Bergmann & Co. czégtől, Tetschen,á/Elbe.
egyre nagyobb kedveltségnek és elterjedtségnek örvend,
szeplő ellen való elismert hatásánál fogva s a bőr- és szép-
ség gondozásában való fölülmulhatatlanságáért. Ezernyi
e l i s m e r ő l e y é l I Sok legnagyobb kitüntetés ! Bevásárlásnál
óvatosság! Ügyeljen nyomatékosan a Steckenpferd védő;
jegyre és a czeg helyes nevére I Darabja 80 fillérért kapható
gyógyszertárakban, drogériákban, illatszerüzletekben, stb.
Hasonlóképpen kitűnő Bergmann Manera liliomkrémje (70
fillér egy tubus). Kitűnő szer női kezek gondozására.
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HELLER bűröndös
czégnél

Budapest IV., RossDíii Lajos n. 21.
(Astoria szálloda épületében)

A czég üzlete 2 0 évig Károly-
kóruton ( H u s z á r - h á z ) volt

Alapitva 1865-ben.

Heckenasi
Gusztáv
zongoratermei
Budapest,	 csakis
Gizella-tér	 2.	 sz.

Telefon:	 1	—69.

DŐRR,	 IBACH,	 WERNER	 zongorák	 egyedüli	 képviselete.

iLohr Mária
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titd ét kelmefeíté
| avari intézete.

(KRONFUSZ)
Gyár és föüzlet

VII., Baross-u. 85.
Telefon: József 2—37.

ker„ EakU-út j 
«. IV., Ken-

Fiókok: II. kar.,
Fó-utcza 27. t i .
IV.
6. az.
kemétl-utóza 14.
V., Harmlnczad- I
utoza 4. az. VI., j
Teréz-körút 39. I
VI., Aadráaay-út i 

.VIII. kar., 1 
loza.f-körút

Saját érdekében
tegyen egy kísérletet az uj szab. amerikai impregnált

FEMTISZTITÓ KENDŐVEL.
E l ő n y e i : Bárminő fémtárgy gyors és egyszerű keze-
lésben hónapokig tartó tukör'fényt nyer . Minden
eddigi tűzveszélyes folyékony fémtisztitót fölülmúl.
Sohasem szárad ki, nem koptat, nem horzsol, olcsó és
gazdaságos, .-.ra SS fiit., 50 tilt., és 1 kor. Mindenütt
kaphat o. Kereskedőj énéi kérj en ingyen mintát .

FÓBAKTÁB: FŐBB F S E B JÓZSEF GYÁE03NÁL BTJDA
FEST , IV. EEB. , aEÍLTAHODA-UTCZA 4 . SZ .

r Bó'rbndáruk és utazási czlkkek.

:: Közrebocsátottuk uj nagy képes

FEGYVER	ÁRJEGYZÉKÜNKET
:: legmodernebb t ipusn

VADÁSZFEGYVEREK,
FLOB ERTEK,
PISZTOLYOK stb.
:: kényelmes h a v i lefizetésre

Elek és Társa R.-T.
B u d a p e s t .

I r o d a i V. , B á l v á n y - u t o z a 1 8 . s s .
Á r n ü z l e t : V I . , A n d r á s s y - u t 1. s s .
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Minden osztály külön árjegyzéke ingyen és bérmentve. J
Alapítva 1878.
Telefon 1 3 - 7 6 . fa 5 S S M S

BETEGÁPOLÁS I
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kötszereket
valamint teljes k ó r h á z i h e -
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A	 PATRICZIUS .
Regény. (Folytatás.) 

I r ta John Galsworthy.	 —	Angolból Kendeffy Katinka. 

Annyira	 lekötötte a	szándékának az	 intenzivi-
tása,	 hogy	 nem	 vette	 észre	 azt a	 furcsa kis
mosolyt,	 mely a	 Barbara	 ajka	 körül	 lebegett.
—	 Legjobb	 volna,	ha	 mindjárt a	Termeszettel

is	 beszélne	 nagymama!
Lady	 Casterley	 hirtelen	 megállott	 s	 felnézett

az	 unokájára.
—	 Mit	 akarsz	 ezzel	 mondani ?	 Szólj!
De	 látva,	 hogy a	 Barbara	 ajka	 szorosan

összecsukódott,	 talán	 akaratlanul	 jól	 megcsíple
a	 karját,	 aztán	 folytatta	 útját.

XII.
A	 Lady	 Casterley	 kissé	 malicziózus	 diagnó-

zisa	 talált	 Andrey	 Noéira. A	 «gondtalan»	 asz-
szony	 már a	 kertjében	 volt,	 mikor	 Barbara	 s	
a	 nagyanyja	 megjelentek a	 rácsos	 ajtónál, de
mivel a	 kert	 másik	 felében, a	 hársfa	 mellett
állott,	 nem	 hallotta a	 gyors	 párbeszédet,	 mely
kettőjük	 között	 lefolyt.
•—	Jó	 lesz,	 ugy-e	 nagymama?
— Az	 attól	 függ ! 
— De	 megígérte!
—	H . . .	 m.
Lady	 Casterley	 nem	 választhatott	 volna	 ma-

gának	 jobb	 ajánló	 levelet	 ós	 kiserőt,	 mint Bar-
barát, a kit	 Mrs.	 Noel	 soha	 sem	 láthatott a 
nélkül,	 hogy ne	 érezze	 azt a	 gyönyörűséget,
melyet a	 megtestesült	 életöröm	 hatása	 egy
olyan	 asszonynak	 okoz, a	 kitől	 ezen a	 téren
minden	 meg	 van	 tagadva.
Mikor a	 két	 hölgy	 felé	 ment,	 kissé	 oldalt

hajtotta a	 fejét	 és	 ebben a	 pózban	 nem	 volt
semmi	 affektáczió.	 Aztán	 megállott	 s	 várt.
Barbara	 elfogulatlanul	 szólt.
•—	Épen	 most	 találkoztunk	 egy	 bikával.	 Ez

itt a	 nagyanyám,	 Lady	 Casterley.
A kis	 öreg	 hölgy	 magaviselete	 ezzel a	 szép

arczczal	 s	gyönyörű	 alakkal	 szemben	 egy	 kicsit
kevéssé	 nyers	 és	 autokratikus	 volt,	 mint	 ren-
desen.	 Éles	 szeme	 első	 pillanatra	 észrevette,
hogy	 nem	 egy	 közönséges	 kalandoméval	 van
dolga.	 Eléggé	 nagyvilági	 asszony	 volt	 ahhoz,
hogy	 tudja,	 hogy a	 «születés*	 ma	 már	 nem
azt	 jelenti, a	 mit az	 ő	 leánykorában,	 hogy a 
pénz is	 már a	 múlté	 kezd	 lenni	 és	 hogy a 
szépség,	 jó	 modor,	 irodalom,	 művészet	 és	 zene-
tudás	 társadalmilag	 nagy	 értéket	 képviselt	 Ez
az	 asszony	 pedig	 ilyennek	 látszott.)	 Ennél-
fogva	 óvatos	 és	 előzékeny	 volt.
—	 Hogy	 van?	 —	 kérdezte	 barátságosan.

Hallottam	 magáról.	 Megengedi,	 hogy	 egy
perezre	 leüljünk a	 kertjében? Az a	 bika	 egy
bestia	 volt.

De a	 míg	 beszélt is	 érezte,	 hogy a	Mrs.	Noel
tiszta,	 éles	 szeme	 egész«n	 jól	 látta,	 hogy	 miért

jött. A	tekintete	 csaknem	 czinikus	 volt	 s	 részt-
vevő	megjegyzései	 mellett is	úgy	tetszett,	mintha
nem	 hinne a	 bika-történetben.	 Ez	 nagyon
bosszantó	 volt.	 Miért	 ereszkedett	 le	 Barbara
xígy,	 hogy	 elmondja	 mi	 történt	 azzal a	 gyalá-
zatos	 állattal? És	 elhatározta,	 hogyha	 Babs
eléhozta,	 ő a	 szarvánál	 fogja.
—	Babs,	 menj a	 vendéglőhöz	 s	 rendelj	 egy

kocsit.	 Eeszket a	 lábam,	 kocsin	 megyek	 haza
és	 miker	 Mrs.	 Noel	 felajánlotta,	 hogy	 elküldi
a	 szobaleányát,	 azt	 mondta:
—	 Nem,	 nem, az	 unokám	 elmegy.
Mikor	 Barbara	 kötekedő	 pillantást	 vetve

nagyanyjára,	 elment,	 megveregette az	 ülést
maga	 mellett	 s	 azt	 mondta:
—	 Jöjjön,	 üljön	 mellém.	 Beszélni	 szeretnék

magával.
Mrs.	 Noel	 engedelmeskedett. És	 Lady	 Cas-

terley	 egyszerre	 észrevette,	 hogy	 nagyon	 nehéz
feladat	 előtt	 állott.	 Nem	 gondolta,	 hogy	 olyan
asszonyt	 fog	 találni, a	 kivel	 nem	 lehet	 szem-
telenkedni.	 Azok a	 nagy,	 tiszta,	 sötét	 szemek,
a	 lágy,	 tökéletesen	 gracziózus	 modor . . .	 Egy
ilyen	 «résztvevő»	 lénynek	 mindent	 meg	 lehetne
vallani	 s	 még	 sem	 tudott	 szólni!	 Kellemetlen
helyzet	 volt. És	 egyszerre	 észrevette,	 hogy	Mrs.
Noel	 egyenesen,	 nagyon	 mereven	 ül a	 helyén,
olyan	 egyenesen,	 talán	 még	 merevebben,	 mint
ő	maga. Éz	 rossz	 jel!	Nagyon	 rossz	 jel!	 Kivette
a	 zsebkendőjét	 s az	 ajkához	 szorította.
—	 Azt	 gondolom,	 —	 szólt,	 nem is	 hiszi,

hogy	 üldözőbe	 vett	 egy	 bika!
—	 Bizonyos	 vagyok	 benne,	 hogy	 úgy	 volt.
—	 Valóban?	 Ah, de	 én	 valami	 egyébről

akarok	 magával	 beszélni.
A	Mrs.	 Noel	 arcza	 megrándult,	 mint a	 virág,

mielőtt	 avatatlan	 kéz	 letörné	 s	 Lady	 Casterley
újra az	 ajkához	 nyomta a	 zsebkendőt.	 Ez	 al-
kalommal	 erősen	 megdörzsölte a	 száját,	 nem
volt	 ott	 semmi, a	 mi	 lejöjjön,	 ennélfogva	 elég-
tétel	 volt,	 ha	 megdörzsölhette.
—	 Öreg	 asszony	 vagyok, ne	 vegye	 rossz

néven, a	mit	 mondok.
Mrs.	 Noel	 nem	 felelt, de	 merően	 nézett a 

látogatójára, a	 kinek	 egyszerre	 úgy	 tetszett,
hogy	 ez	 egy	 más	 személy.	 Mi	 volt	 abban az
arezban, a	 mely	 feléje	 fordult.	 Valamikópen
egy	 gyermekre	 emlékeztette,	 melyet	 megbán-
tottak	 — az a	 puha	 haj, a	 keskeny	 ajkak,	 me-
lyek	 egy	 vonalat	 alkottak. És	 mintha	 harapó-
fogóval	 húznák ki	 belőle,	 odavetette.
—	 Nem akarok	 magának	 fájdalmat	 okozni

kedvesem, de	 természetesen az	 unokámról	 van
szó.

De	 Mrs.	Noel	 semmiféle	 jelt	 sem	 adott	 arról,
hogy	 ott	 van	 és a	 bosszúság,	 mely	 oly	 sokszor
lepi	 meg az	 idősebbeket,	 ha	 valami	 váratlannal
találkoznak, a	 segítségére	 jött	 Lady	 Casterley-
nek.
— Az	 ő	 nevét	 olyan	 módon	 hozták	 össze-

köttetésbe a	 magáéval, a	 mely	 neki	 nagyon

sokat	 árthat.	 Bizonyos	 vagyok	 benne,	 hogy
maga	 nem akar	 neki	 ártani.
Mrs.	 Noel a	 fejét	 rázta,	 aztán	 Lady	 Casterley

folytatta.
—	Azt	 sem	 tudom,	 mi	 mindent	 beszéltek

azóta,	 hogy az	 ön	 barátja,	 Mr.	 Courtier	 meg-
sérteite a	 lábát.	Milton a	lehető	 legoktalanabbul
cselekedett.	 Maga	 talán	 észre	 sem	 vette.

A	Mrs.	 Noel	 felelete	 keserűen	 világos	 volt.
—	 Nem	 tudtam,	 hogy	 van	 valaki, a ki	 eny-

nyire	 érdeklődjön a	 cselekedeteim	 iránt.
Lady	Casterley	eltűrte,	hogy	egy	bosszús	 moz-

dulatot	 tegyen a	 keze.
—	 Istenem!	 —	 szólt,	 minden	 közönséges

embert	 érdekel	 egy	 asszonynak a	 cselekedete,
ha az az	 asszony	 szokatlan	helyzetben	 él.	Mivel
egyedül	él	ós	nem	 özvegy	 asszony,	 szabad	 préda
mindenki	 számára,	 különösen	 falun.
Mrs.	 Noel	 nagyon	 tiszta	 és	 czinikus	 oldal-

tekintete	 világosan	 mondta:
—	Meg az	 ön	 számára	 is!
—	Nincs	 jogom	 hozzá,	 hogy	 megkérdezzem

a	 múltjának a	 történetét	 —•	folytatta	 Lady	 Cas-
terley;	 — de	 ha	 titokkal	 veszi	 körül	 magát,
tudnia	 kell,	 hogy a	 legrosszabb	 magyarázatot
adják	 hozzá. Az	 unokámnak	 nagyon	 magas,
szigorú	 elvei	 vannak,	 nem a	 világ	 szemével
nézi az	 életet	 s	 ez	 kétszeresen	 óvatossá	 kellett
volna,	 hogy	 tegye	 magát,	 különösen az	 ilyen
választási	 időben.
Mrs.	 Noel	 mosolygott. És	 ez a	 mosoly	 meg-

zavarta	 Lady	 Casterleyt;	 úgy	 tetszett,	 hogy a 
míg	 eltakart	 mindent,	 erő	 és	 finomság	 mély-
ségeit	 fedte	 fel!	 Hát	 soha	 sem	 mutatja	 meg	 ez
az	 asszony az	 arczát?	 Hirtelen,	 minden	 beve-
zetés	 nélkül	 tette	 hozzá:
—	 Minden	 komoly	 dolog,	 természetesen ki

van	 zárva.
—	 Teljesen.
Azt a	 szót, a	mely	 minden	 szó	 között a	 leg-

helyesebb	 volt,	 úgy	 mondta ki,	 hogy	Lady	 Cas-
terley	 legkevésbbé	 sem	 tudta,	 mit	 jelent.	 Bár
alkalomadtán	 szeretett	gúnyos	lenni,	 másokban
gyűlölte,	 ha	 gúnyt	 alkalmaztak.	 Egyetlen	 asz-
szonynak	 sem	 volna	 szabad	 mint	 fegjvert	 hasz-
nálni. De a	mostani	 időben,	mikor az	 asszonyok
olyan	 őrültek,	 hogy	 választójog	 kell	 nekik,	 —	
az	 ember	 soha	 sem	 tudhatja,	 mit akarnak. De
ez az	 asszony	 még	 sem	 tetszett	 olyannak.
Nagyon	 nőies,	 túlságosan	 nőies	 volt,	 —	 ahhoz
a	 fajtához	 tartozott, a	 mely	 azzal	 rontja	 el a 
férfiakat,	 hogy	 igen	 kedves	 hozzájuk.	 Bár	 azzal
az	 erős	 elhatározással	 jött,	 hogy	 kivallatja az
asszonyt	 s	 véget	 vet	 mindennek,	 határozott
megkönnyebbülést	 érzett,	 mikor	 Barbarát	 újra
meglátta a	 rácsos	 ajtónál.
—	Most	 már	 haza	 mehetek	 ;	—	 szólt	 s	 fel-

állva,	 szatirikus kis	 meghajlással	 fordult	 Mrs.
Noelhoz.
—	 Köszönöm,	 hogy	 megengedte,	 hogy	 itt

pihenjek.	 Nyújtsd a karod,	 gyermekem.
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Barbara	 karonfogta a	 nagyanyját	 s a	 vállán
keresztül	 mosolygott	 Mrs.	 Noéira. De az	 asz-
szony	 nem	 viszonozta a	 mosolygást,	 némán,
csendesen	 nézett	 utánuk.	 Nagy,	 sötét	 szeme
tágra-nyitva	 s	még	 sötétebb	volt,	 mint	 rendesen.
Kunt a	 réten	 Lady	 Casterley	 hallgatva	 foly-

tatta az	 útját.	 Csendben	 emésztette	 meg	 nagy
izgalmát.
—	 Hát a	 kocsi,	 nagymama?
—	Miféle	 kocsi?
—	Hát	 nem	 kocsi	 után	 küldött?
—	 Csak	 nem akarod	 azt	 mondani,	 hogy ko-

molyan	 vetted, a	 mit	 mondtam?
—	Nem,	 —	 felelt	 Barbara.
—	 Ha !
Néhány	 száz	 lépést	 haladtak,	 mielőtt	 Lady

Casterley	 megszólalt:
— Az az	 asszony	 nagyon	 mély.
— És	 sötét,	 —	 szólt	 Barbara;	 attól	 félek

nem	 tartotta	 be az	 igéretét,	 nem	 volt	 j ó !
Lady	 Casterley	 felnézett a	 leányra.
—	Gyűlölöm	 azt, a	 mit	 ti	 fiatalok	 most	 csi-

náltok,	 semmit	 sem	 vesztek	 komolyan.	 Még
egy	 bikát	 sem;	 tette	 hozzá	 zord	 mosollyal.
Barbara	 hátravetette a	 fejét	 és	 sóhajtott.
—	 Sőt,	még	 azt	 sem,	ha	 valaki	 kocsit	 rendel!
Lady	 Casterley	 látta,	 hogy	 behunyja a	 sze-

mét,	 s az	 ajka	 kissé	 szétvált. És	 azt	 gondolta.
—	 Nagyon	 szép	 leány.	 Fogalmam	 sem	 volt

róla,	 hogy	 ilyen	 gyönyörű	 — de	 igen	 nagy ! 
Hangosan	 ezt	 tette	 hozzá	:	
—	 Hallgass!	 minden	 áron	 felül	 akarsz	 ke-

rülni ! 
Nem	 beszéltek	 többet, a	 mig a	 nagy	 alléba

nem	 értek;	 ekkor	 Lady	 Casterley	 élesen	 szólt:
— Ki	 jön	 ott az	 alléé	 végén?
—	 Azt	 hiszem,	 Mr.	 Courtier.
—	Mit akar	 azzal a	 lábával?	 Mért	 jár!
—	 Magával akar	 beszólni	 nagymama.
Lady	 Casterley	 hirtelen	 megállott.
—	 Alattomos	 macska	 vagy,	 egy	 ravasz

macska,	 érted?	 Hanem ide	 hallgass	 Babs,	 én
ezt	 nem	 akarom.
—•	Nem,	 drága,	 mormogta	 Barbara, ne	 fél-

jen,	 nem	 marad	 magának,	 átveszem	 én.
—	 Nem	 értem,	 mit akar az	 anyád,	 dadogta

Lady	 Casterley;	 —	 hogy	 ennyit	 enged	 meg
neked !	Olyan	rossz	 vagy,	mint	 ő a	 te	korodban ! 
—	 Bosszabb!	 Mondta	 Barbara;	 ma	 éjszaka

azt	 álmodtam,	 hogy	 repülni	 tudtam ! 
—	 Ha	 megpróbálnád,	 hamar	 pórul	 járnál!

Szólt	 Lady	 Casterley	 mogorván.	 Aztán a	 köze-
ledő	 férfihez	 fordult.
—	 Jó	 reggelt	 uram,	 még	 ágyban	 kellene

lennie.
Courtier	 megemelte a	 kalapját.
—	 Bizonyára	 nem	 kell	 ott	 lennem,	 ha	 ön

sincs	 ott	 ebben az	 időben!	 Aztán	 szomorúan
tette	 hozzá:	—	 Vége a	 háborús	 riadalomnak!
— Ah !	 szólt	 Lady	 Casterley;	 így	 vége	 van

a	foglalkozásának.	 Most	aztán	ugy-e,	visszamegy
Londonba.	—	 Hirtelen	 Barbarára	 nézett,	 s	 úgy
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látta,	 hogy a	 leány	 félig	 lehunyt	 szempillái	 alól
mosolyog	 s	 Lady	 Casterleynek	 úgy	 tetszett	 —	
vagy	 csak	 úgy	 gondolta?	 —	 hogy	 megrázta a 
fejét.

XIII.

Lady	 Valleys, a	 madarak	 patronessának	 jó-
voltából	 egyetlen	 baglyot	 sem	volt	 szabad	 meg-
lőni a	 Moukland	 Courti	 uradalomban,	 s az
alkonyat	 nesztelen	 röptű,	 puha	 szárnyú	 szelle-
mei	 huhogva,	 vijjogva	 szálltak	 zsákmány	 után,
s	 mindenki	 szerette	 őket.	 Minden	 tanya,	 ház,
mező	 felett	 láttatlanul	 röpültek	 tova,	 szelték a 
sötét	 levegőt.	 Utjok az	 ingoványokig	 terjedt,
fel a kő	 emberig,	 melynek	 bizonyára	 tudták
az	 eredetét. Az	Andrey	 Noel	 lakása	 körül	 sötét
rajokban	 keringtek,	 mert	 épen	 ott	 volt	 egy
hosszú,	 örökzölddel	 befutott	 régi	 falban a	 leg-
népesebb	tanyájuk,	 s	ugy	tetszett,	mintha annak
a	 nádfedeles	 háznak az	 úrnőjét	 oltalmaznák,
oly	 sűrű	 volt a	 levegő	 nesztelen	 szárnyuk	 csap-
kodásától,	 olyan	 gyöngéden	 elnyújtott	 lágy a 
kiáltásuk.	 Most,	 hogy az idő	 már	 egészen ki-
melegedett	 s a	 csuszó-mászókban is	 életöröm
lakozott, a	baglyok	különösen	 ízletesnek	 találták
ezeket a	 nedvdús	 állatokat.	 Ezekkel	 táplálta
s	 nevelte	 fel	minden	 egyes	bagoly-pár	 számtalan
kivételesen	 fejlett	 fiókáját.	 Azt a	 sok	 nagyfejű,
igen	 komoly,	ragyogó	 szemű	kicsi	 baglyot,	mely
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még	 csak	 lefelé	 tudott	 repülni.	 Déltől, a kora
hajnali	 órákig	 — a	 mikor	 már	 nem	 hallotta
őket	 senkisem	 —	 alig	 volt	 idő, a	 mikor	 elfe-
ledték	 volna	 üdvözölni	 azt a	 nagy,	 csendes
szárnyatlan	 baglyot,	 melyet	 mindennap	 láttak,
a	 mint	 egész	 tanyáik	 felett	 lépdelt,	 vagy	 fehér
vagy	 kék,	 avagy	néha	 szürke	 tollazatát	 szellőz-
tette	 egy	 szegletes	 nyilasban,	 fent a	 fal	 oldalán.
Nem	 tudták	 megérteni,	 hogy	 miért	 nincsenek
ennek a	 gyönyörű	 szárnyatlan	 madárnak	 vil-
lámgyorsan	 pusztító	 gracziózus	 mozdulatai,
miétr	 nem	 hallat	 hosszan	 elnyúló,	 lágy	 huho-
gásokat.

Annak a	 napnak az	 estéjén,	 melyen	 Andrey
Noel	 azokat a korai	 látogatókat	 fogadta, a	 hogy
az	 alkonyat	 leszállott,	ő	maga	beburkolózott	 egy
hosszú,	 szürke	köpenyegbe,	 fekete	 csipkekendőt
tett	 sötét	 hajára,	 s	kilebegett a	mezőkre,	 mintha
társul	 szegődne a	 komoly	 puhaszárnyu	 vadá-
szok	 mellé a	 láthatatlan	 éjszakában.	 Azok a 
folytonos	 távoli	 hangok,	 melyek	 falun	 csak	 jó-
val a nap	 lemente	 után	 szoktak	 elpihenni,	 már
nem	 kisértették a	 levegőt,	 melyből	 ugy	 áradt
a	 május	 utójának a	 lelke,	 mint	 egy nő	 ruhá-
jából az	 édes,	 átható	 illat.	 Csak	 egy	kutya	 uga-
tása,	 cserebogár	 zümmögése, a	 patak	 moraja,
itt-ott	 egy	 bagoly	 huhogása	 hirdette,	 hogy az
édes,	 bűbájos	 éjszakának	 lüktet a	 szive.	 Vilá-
gosság	 sem	 volt,	 mely	 láthatóvá	 tegye az	 éj-
szaka	 arczát.	 Elrejtőzött,	 titokzatos,	 névtelen
volt,	 s	 ha	 valamely	 tanyából	 kisugárzó	 fénysáv
rá	 esett a	 szembenlevő	 házra,	úgy	tetszett,	 hogy
egy	 vándor	 festő	 lombot	 és	 köveket	 vázolt	 egy
darab	 fekete	 levegőre,	 sötét	 bíborba	 szegte,
aztán	 ott	 hagyta.	 Es	 mégis,	ha	 valaki	megköze-
líthette	 volna,	 megtudta	 volna,	 hogy az	 éjszaka
is	 tele	 van	 égő	 szenvedéllyel,	 mint annak az
asszonynak a	 szive, a ki	 keresztül	 suhant az
utczákon,	 meglapult a	 sötétben,	 ha	 valaki	 el-
haladt	mellette	 ;	 megállott	 s a	 páfrányleveleken
összegyűlt	 harmattal	 nedvesítette	 égő	 arczát,	 s	
villámsebesen	 járt,	 hogy	 hűsítse a	 forró	 szivét.
A	 névtelen	 éjszaka	 nem	 találhatott	 volna	 ma-
gának	 tökéletesebb	 szimbólumot,	 mint	 ezt a 
bolyongó	 asszonyt,	 hogy	 kifejezze	 rejtett	 vá-
gyait,	 sötét	 szárnyának	 láthatatlan	 csapkodását
és	 minden	 titkos	 szenvedélyét,	 mellyel a	 saját
névtelensége	 ellen	 lázongott.
Moukland	 Courtban,	 kicsi Anne	 kivételével,

mindenki	 nyomott	 hangulatban	 töltötte a	 reg-
gelt,	 mindenkit az az	 érzés	 gyötört	 hogy	 tenni
kellene	 valamit,	 és	 senki	 sem	 tudta,	 hogy	 mit.

Az	 egyetlen	 czélzás,	 melyet a	 dologra	 tettek,
lunehnél a	 Harbinger	 megjegyzése	 volt:
—	Mikor	 jön	 Milton	 haza ? 
Milton	 sürgönyzött,	hogy az nap	 este	 érkezik

autón.
—	Minél	 hamarabb	 jön,	 annál	 jobb,	 mor-

mogta	 Sir	 William;	 —	 mégis	 van	 még	 két
hetünk.

De	 mindenki	 kiérezte a	 hangjából,	 hogy a Resim-12 Kadınlar,	Auguszta	yardım	derneği	yararına	mücevherlerini	verip	bunların	yerine	
demir	takılar	alırlarken.

Kaynak: Vasárnapi Újság,	61.evf.	34.sz,	23	Ağustos	1914.	 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/03170/pdf/VU_EPA00030_1914_34.pdf

712 VASÁRNAPI	 ÚJSÁG. 37 . SZÁM. 1914 . 61 . ÉVFOLYAM.

í
Mi

1

A FOGLYOK SÉTÁLNAK A NAPON.

t.	 Üldögélő	 oroszok.	 •—	2.	Emléktárgyakat	 osztogatnak a	 magyar'bakáknak.	 —	3.	Ebéd	 után.	 —	4.	Heverésző	 hadifoglyok.

OROSZ	 FOGLYOK	 MAGYAR	 FOGSÁGBAN .

37 . SZÁM. 1914 . 01 . ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI	 ÚJSÁG 713

NEM IS NAGYON BÁNJÁK, HOGY FOGSÁGBA KERÜLTEK.

EBÉD UTÁN ÉLVEZIK A JÓ MELEG MAGYAR NAPFÉNYT.

OROSZ	 H A D I F O G L Y O K	 MAGYAR	 F OG SÁGBAN .

Resim- 13	Macarların	elindeki	Rus	esirler
Kaynak:	Vasárnapi Újság,	61.evf.	37.sz,	13	Eylül	1914.	 

http://epa.oszk.hu/00000/00030/03173/pdf/VU_EPA00030_1914_37.pdf
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912 VASÁRNAPI	 ÚJSÁG. 49 . SZÁM. 1914 . 61 . ÉVFOLYAM.

TÜZÉR-ÜTEG MEGFIGYELŐ HELYE EGY FÁN. SEBESÜLTET VISZNEK BAJTÁRSAI.

EGY TISZT TEMETÉSE.

K É P E K . A H A R C Z T É R R Ő L . - Balogh Rudolf, a hawztérw klkildött mankatánaiik fölvételei,

49. SZXM. 1914. 61. KVFOLYAM. VASÁRNAPI	 ÚJSÁG. 913

! . 

SEBESÜLT-VIVŐ	 KOCSI.

A	 NIZSANKOVICEI CSATATÉR.

K É P E K A H A R C Z T É R R Ő L . — Balogh Rudolf, a harcrtérre Uköldött munkatáriimk fölvételei.
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K É P E K . A H A R C Z T É R R Ő L . - Balogh Rudolf, a hawztérw klkildött mankatánaiik fölvételei,

49. SZXM. 1914. 61. KVFOLYAM. VASÁRNAPI	 ÚJSÁG. 913

! . 

SEBESÜLT-VIVŐ	 KOCSI.

A	 NIZSANKOVICEI CSATATÉR.

K É P E K A H A R C Z T É R R Ő L . — Balogh Rudolf, a harcrtérre Uköldött munkatáriimk fölvételei.

Resim-14/15 Savaş	sırasında	yaralı	arkadaşlarını	taşıyan	askerler	ve	yaralıları	taşımak	için	
kullanılan	atlı	araba.

Kaynak: Vasárnapi Ujság,	61.evf.	49.sz,	6	Aralık	1914.	 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/03185/pdf/VU_EPA00030_1914_49.pdf

Resim-16 Türklerle	ilgili	konuları	temel	alan	edebi	ürünler	ve	çalışmaların	tanıtımı.	Sırasıyla:	
Mikes	Kelemen’in	Türkiye Mektupları	(Törökországi Levelek)	adlı	eseri,	aynı	resimde	yan	

kısımda Történelem Háború Világpolitika	başlığının	altında	tavsiye	edilen	güncel	okumaların	
arasında	Takáts	Sándor’un	A török bajviadalok	adlı	çalışması.

Kaynak:	Vasárnapi Ujság,	61.evf.	49.sz,	6	Aralık	1914.	 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/03185/pdf/VU_EPA00030_1914_49.pdf 

Vasárnapi	Ujság,	61.evf.	47.sz,	22	Kasım	1914.	 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/03183/pdf/VU_EPA00030_1914_47.pdf
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Resim-17/18	Jókai	Mór’un	Yeniçerilerin Son Günleri	(Janicsárok végnapjai),	Gülbeyaz 
(Fehér-rózsa)	gibi	Türkleri	konu	alan	eserlerinin	de	gösterildiği	tanıtım	ve	sağda	Türk	

hakimiyet	dönemi	ile	ilgili	Oglan Bég Kincse	(Oglan Bey’in Hazinesi)	adlı	roman	takdimi.
Kaynak: Vasárnapi Ujság,	61.evf.	47.sz,	22	Kasım	1914.	Vasárnapi Ujság,	61.evf.	47.sz,	22	Kasım	1914.	
http://epa.oszk.hu/00000/00030/03183/pdf/VU_EPA00030_1914_47.pdf	/	Vasárnapi Ujság,	61.evf.	49.sz,	

6	Aralık	1914.	http://epa.oszk.hu/00000/00030/03185/pdf/VU_EPA00030_1914_49.pdf


