
Uj regényünk.
A  Felfüggesztett nász ezimü regényünk olva 

sóink általános érdeklődése és megelégedése mel 
lett e héten hefejeződik Az Ujsdg-baii. A  szeretet 
reméltó angol regényalakok után tipikus, história 
sau magyar figurák jelennek meg uj regényünk 
bén Az Újság hasábjain. Uj regényünket Az l!jsár

• régi munkatársa,
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Írja, még pedig abból az alig leliiut korszakból 
a melyet a XX. század elejének nevezhetnénk 
10 kornak szereplői, kiválasztott férfiúi, ünnepel 

; szép hölgyei még itt élnek közöttünk, igaz, hogy 
arczukról már eltűnt az ifjúság pírja, hajul

• sirályszürke, de emlékeik még frissek a negyed 
l század előtti Magyarországról és Budapestről.

Az érzelmes, de már modern hajlandóságú 
uj eszmékkel és friss energiákkal teli század ele 

. jére kalauzol bennünket az iró mesemondása. Fel 
; tűnik előttünk a régi Pest, a melyre még sokai 
1 emlékezünk. Sétálunk a Barát ok-terén, a miko; 

még az újságokat itt szerkesztik; végigmegyünl 
a V aczi-utczán, a hol pepita-nadrágban, vastaí 

! gigerli -sétapálczával haladnak a gavallérok 
! betekintünk az akkor divatos szaIónokba, meg 
- ismerkedünk az ünnepelt szép nőkkel, szerelmeik 
: kel; bemegyünk az írók kis korcsmáiba, a liirlap
• írók kavrházaibii, a szerkesztők szobáiba, az is 
'• mert nevű költők magányába és a régi Szikszay 
■ bán várjuk a Nemzeti színházi előadás végét.

HÉT BAGOLY
a Krúdy Gyula uj regényének a czime. elnevezve 

' arról a hétablakos, hétbaglyos belvárosi régi ház 
; lói, a mely valaha a Bástya-utczában állott é: 

fiatal, nőtlen férfiaknak, jogászoknak és íróknál 
' volt az otthona. Itt kezdődik a szerelmi regény 
| bonyodalma, a hol bajusztalan ifjak emészti 
! vágygyal. álmatlanul gondolkoznak a szép gróf 

nőkön és’ az irodalmi dicsőségen. A Hét Baboly 
beli álmodozó a regény központja, egy szenvedő 

1 lyesen szerelmes és boldogtalan iró. a kinek t 
1 társaságában megismerkedünk az akkori főváros 

előkelő és kevésbé előkelő, de mulatságos miliő 
’ jével.
’ Nagy gyönyörűség a leromlott, el szegényedet1 

Budapesten olvasni a régi, megelégedett, jóllakoti 
és szerelmes fővárosról, a még manapság is le 
lyukön álló házak egykori lakóiról, a régi nevű 
kön ma már nem található utczák járókelőiről 
öreg urak regényes ifjúságáról, nagymamák tava 
száról. Nincs olyan messze még e korszak, hogy 
nem volnának belőle ismerőseink; mégis az ir< 
mosolygó szomorúsága, balkszavu mesemondása 
fékezett kedve olyan patinával vonja, be a regényt 
mintha az egy nagyon régi, nagyon boldog korban 
játszódna.


