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TÖRLEY 
TALISMfth CflSIhO-RÉSERVÉ 

HALTENfíEfíGEn BÉLA 
ruhafestő-, veéytisztitó- és gőimosó-Évára K A S S A 
r u h á k a t , felöltöket, télikabátokat, nundeuneiuu ruha 
nemüeket a legszebben t i sz t i t és lest. — Gallérok, 
kéze lők hófehérre tisztittatnak. — Alapítási év 1810. 

Dl! A Til'amosság a nagyothallók szolgálatában. 
\ f.ii'Mjiliallás a vi lamos .MIKRO 
l'lION AKUSTIK készölék húz 
n.ilaia álul azonnal megszűnik. 
E/.cn korszakalkotó villamos halló 
készölék > mikrophon és telephon 
alapelvein tan szerkesztve és a 
most már minden kulin államban 
a legjobb sikerrel alkalmazunk. 
A Lé-iziilék a mikrophon seffélyé-
rel fe!f"Kia és gyűjti a hangokai 
és a telrpbon Utal meg.TÖs't'* 
Icrm-szpies módon »ezeli azokat 
a fülhöz. A készülék napvon köny-
nven k'zelbetó és kényeínesen »i-

I selh'tő a mrllénvzsrbhrn is. R«y 
telje-en fölszerelt Aknslik készülék 

l é n elegáns tokban 3 Voltos, na-
gyon tartós elemmel K 60.— 

Képes árjegyzéket kívánatra küld: 
JTillamcyocrTászati készülékek Ry&ra, 

• Bpe«t, Koronah«ro»eg-u tc ra 17. 

1-ani.i világkiállítás 190O : Grand Priz. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielolt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

= tekintse meg -

PAPEK JÓZSEF 
bőröndöfl ÁB finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Bndapest, VIII., Bákóczi-nt 15. 

NÉZZE MEG! 
vásárlási kényszer nélkül 

BALOGH GYULÁNÁL 
Bndapent, Kossuth Lajos-ntcza 8. félemelet a 
szebbnél-szebb női és férfi fekérnemüeket, a jobbnál-jobb 
vászon és asztalnemiieket, akkor nem fog máshol vásá¬ 
rolni! Speczialista rnennyasszonyi kelen^e készítésében. 

RATIONALIS 

Gémen t pad l ó la pók 
gyártására szállítunk modern — 

hydraulikiiü és kOnyAkeiiieltyfl-
préxeket kéz- és pözerAliajtfarti, 
továbbá az összes segédgépeket, n. m. 
keverés, csiszolta, élesítés, 7,11/Ás, 
o*T.tAlyo7.As stb.-re. Süj&t munka¬ 
képes Beérkezetek. KnlónlegesBégi 

gépgyár: 

Dr. GASPARY &, Co. 
MAKXGKAJflTAD* |H.m.tor«m4H. 

M8. aiámn árjegyzék ingyen l 

A Dr. BIRO-féle 

Havasi Gyopár Crém 
Safty téKely._. 
Musdóviz . 
Szappan 
Púder_. 

. _ l korona 

. _ l korona 

. _ 7 0 iillér 
l korom 

FSraklár: W o l f Kyófrylir 
Ko lozsvár , lllldapi'jliMi 
kapható : T ö r ö k gvópylár 
Király u.ésOperagyógy-
«> t 4 r Andrassy-út. «> 

ÓVJA A LÁBÁT 
Minden kel¬ 
lemetlenség, 
különösen a 

terhea t a l p -
izzadás is 
t a l p égés 
fluinik né¬ 

hány nap 
al.ilt a dr. 
H ö g y e s -
f e l e im¬ 

p r e g n á l t A s b e s t t a l p a k 
használata állal, l'árja K Í-. K !•-. 
Ix'iynhh és Icfiiiiiii',..lih sovitség 

láháknnk » dp. H«K»s-fele 
impiTgniUt Ashesitalphctét 
aczrlcsukliiyal. l'árju 4 kiír. 
Ai Bczélcsukló fölé egy impiegnáll 
dr. IlÖKves-léle Asbrsilalpvan IV-
S7ilvc. hogy a lábnak kellemes és 
hizliis fvkvé-e leg\en. A járás m-
ganjossá és l gynloglóképesnég 
kilanóhhá válik, l.udlalpiuknak 
nelkiilo/lii'li'llrn. Szén Bldcs ulán-

Tí'tii'l. Wien, Di.znini-
— kanerbastei No. 21. — 

Ewizda Bestüntion- Fluidja. 
Mosó»iz loyak számara, ppy üveg ára K Ü'80. — Udvari él 
verseny-istállókban töl>b mint 40 éve használatban ; nagy fá-
ridalmak után újra erősít, az inak merev -égét megszünteti és 

l lovit tmininglien kiváló képességűvé teszi. 
Kwizda Restitution-Fluidja 

szóiegv. ctimke ea oumagulás védve. Csak 
az itt látható védjfgygyel valódi. Kapható 
Minden gyógy*zertárí>an és drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és bérm. 

T n r n V T r ó s p f pyAgynzertár» Budapesten, 
r . lOIOKdOZSei Rjrafv „l.-iall AndrássY-"t25. 

F6-
raktá 

NUTH 
ÁROLY 

MÉRNÖK ÉS GYÁROS 
C*. é* Itir. ftutságe Józcef főh»r-
czeg udvari szállítója. ̂ — ^ ^ — 

Gyár és iroda: 

Budapest, VII., Garay-ntcza 10. 
Központi és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőzteté¬ 
sek, szivattyúk, vizeröművi emelőgépek stb. — Tervek, költségvetések, jöve¬ 
delmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

Riessnep-Kályhák, 
o vüag legjobb és használatban legtakaré¬ 
kosabb) folytonégöi Egészségi szempontból 
o legideálisabb rendszer. 

Egyszeri betüzeléssel egéSZ télen é(J. 
miáltal a sok fáradsággal és költséggel járó 
mindennapi betüzeles mtgtakarítatik. Lá-
thatú tOz. eredeti biztonsági uabályozA. 

Gázömlés vágj robbanás teljesen ki¬ 
zárva, ellenben mindig egyenletes és cgets-
séges melegség, különösen o íiobo alsó 
tégrétegeiben te 
Egyedüli elárusít ás, nag? válásaik íaraktó>i 

Ringeisen Testvérek 
BUDflFEST V, & 

PO5TATAKAREK-PENZTÁR 
/•\AGYAR-CMEQUE-SZÁyv\L« 

OSZTRÁK CMEOUE SZÁMLA 8^7956 
SÜRGÖNY-czlM: „CARTONAGE 

• TELEFON: 'H-^8 ' 

iV., ligyetenj-aic»» 4. s«. 

49. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, DECZEMBER 4 
Szerkesztőségi iroda: IV. Bealtanoda-utcza 6. 
Kiadóhivatal : IV. Kgyetem-utcza 4. 

Egyes 
ara 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
feltételek : 

{Egész évre _ 
Félévre _ _ 
Negyedévre _ 

_ 8O korona 
_ 1O korona. 
_ 5 korona. 

A t V;íagAromkíí«-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekbe! a postailag meg 

határozott viteldíj ÍB csatolandó. 

NEMES MARCZELL GYŰJTEMÉNYE. 
A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMNAK néhány nap óta 

ritka és kedves vendége van : Nemes Mar-
czell királyi tanácsos gyűjteménye, mely 

három teremben kiállítva a művészetkedvelő 
közönség számára a műélvezet és tanulmány ki¬ 
apadhatatlan forrásául ígérkezik. Nem csoda, 
ha mindenfelé beszélnek róla és heves viták ke¬ 
rekednek az egyes művek értéke felett. Leg¬ 
több szó esik Greco festményeiről. Mert ezek 
előtt nem lehet egykedvűen, lagymatag szem¬ 
lélődéssel megállani. Vagy fellétlen behódo¬ 
lunk, vagy feltétlen felháborodunk. Az ítéletek 
ezen végletességének oka a Greco-művészet 
egészen különös, minden megszokotton kívül 
álló voltában rejlik. Hatalmas, törzsökös lángész 
szól itt hozzánk, ki a jövendő századok fej¬ 
lődésmenetének ösztönszerű megsejtésében oly 
festési nyelvet teremtett, mely a maga korá¬ 
ban teljesen egyedül, minden művészi hagyo¬ 
mánytól elkülönítve állott. 

Az európai képtárakban kevés művét talál¬ 
juk, még a madridi Pradóban is többnyire 
csak képmásai vannak, melyek Greco igazi 
léayéről csupán megközelítő fogalmat adnak. 
Egyedül, ha Spanyolországban jártunk és lát¬ 
tuk Toledót, tudjuk felfogni egészében e görög 
festő sajátságos lebilincselő erejű művészetét, 
ki a XVI. század végén bevándorolva Spanyol¬ 
országba, megalapítója lett az újabb spanyol 
festészetnek. Hogy Nemes Marczellnek sike¬ 
rült a mester olyan kiváló alkotásaira, mint a 
Szent család üvegcsészével, Krisztus az olajfák¬ 
hegyén vagy a Bűnbánó Magdolna, rátalálni, 
megvenni és ezáltal megtekintésüket számunkra 
lehetővé tenni, ez már magában véve is igen 
nagy érdem. Az ily elsőrangú művek utáni 
kutatáshoz sok kitartásra és mindenekelőtt 
arra a biztos inűértő szemre van szükség, 
mely némely embernek veleszületett tulajdon¬ 
sága, mely által rövidesen ösztönszerűleg meg¬ 
érzi a helyes utat, a mi másnak csak hossza¬ 
dalmas és fáradságos tanulmány árán sikerül. 

A szerencse, mely Nemest a Greco-képek 
fölfedezésére vezette, nem hagyta el őt akkor 
sem, midőn szép Goyákat keresett. A gyűjte¬ 
ményében látható két festmény hű tükrözője 
Goya sajátos művészetének. A Karneválban 
szinte foglalatát kapjuk mindannak, a mi 
Goyában oly különös, démoni. Ez a nyilt 
téren való farsangi bolondozás, ezekkel a ko¬ 

mor épületekkel, valami rejtelmes, kifejezhe-
tetlen borzalommal tölt el s egy pillanatig 
sem érezzük, hogy csupán holmi ártatlan nép-
mulatságról lenne szó. Az 1816 táján készült 
Poharazók nyers, telivér természetessége egye¬ 
nest Frans Hals széles, nagyvonású ecsetjére 
emlékeztet. 

A spanyolokkal szemben mintegy ellentét 
hat az olasz képek nyugodtsága. Mindannyiuk 
gyöngye a Giampetrino-Madonnája a gyermek 

Jézussal. Lionardo korából való és sokáig 
ennek neve alatt szerepelt. Mária fejtartásá¬ 
ban és a gyermek beállításában megtaláljuk 
azt a nemes mértéket és mozdulatgazdagságot, 
mely éppen azért, mert gazdag tartalom ki¬ 
fejezője, képes helyes határok között maradni, 
menten minden modorosságtól. S képzeljük 
hozzá a festmény töretlen, meleg színeit, Mária 
ruházatának nyugodt koloritját s az összhang-
zatos tájképi hátteret. Giampetrino mellett egy 

Rembrandt: Dávid király. 

NEMES MARCZELL GYŰJTEMÉNYE A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. 
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másik milánói mester képe vonja magára figyel- őszinte köszönet illeü meg Nemes Marczellt 
műnket, Andrea Solario Salomeja Keresztelő hogy műkincseit megmutatta nekünk s 
Szent János fejével, mely festmény XIV. Lajos sok irányban hozzájárult kozonsegu 
gyűjteményéből származik és a Lionardo-iskola meretének emeléséhez. Különösen pedig hála-
összes jelességeit magán hordja. Az olasz ke- saknak kell lennünk ezen lelkes műgyűjtő 
pék harmadik kiváló példányaként Giovanni iránt, hogy minden idők egyik legnagyo 
Battista Moroni férfi arczképét kell megemli- művészét, Grecót, ily tökéletes módon bemut 
tenünk, egy nagy, barna szemű ifjút ábrázolót nekünk, a mi által felejthetetlen műélvezetet 
1565-ből. Az alacsony homlok fölött egyenes szerzett mindannyiunknak. 
vonalban körülnyírt fekete haj. Széles, sötét -
színfolt, középen parányi megszakítással, a 
hol a homlok fehérje átcsillámlik. A haj fes¬ 
tése jellemző az egész képre, mely sok meg¬ 
egyezést mutat Moroni híres «Szabó»-jával a 
londoni National Galleryben. Az elképzelhető 
legnagyobb világosság és hűség a legfőbb 
pontok enyhe hangsúlyozásával párosultan. 
A többi olaszok közül még Francesco Guardi 
szélesfestésű épületképe ötlik szemünkbe, mely¬ 
nek hihetetlen plasztikáját csak olyan festő 
tudta létrehozni, a ki a szobrász szemével 
nézte a dolgokat. A középen levő rom úgy 
van elénk állítva, hogy szinte kedvünk kere¬ 
kedik körűlsétálni. 

Eendkívül gazdagon vannak képviselve a 
németalföldiek, mennyiségileg is, minőségileg 
is. Táj-, életkép-, csendélet- és virágfestők 
egyaránt. Egyetlen igazán nagy sem hiány¬ 
zik közülök. Mindenekelőtt a csodaszép fiatal¬ 
kori Hobbema, Kikötő hajókkal, melyen az 
alakokat is maga a mester festé. Itt van Já¬ 
kob van Euysdael nagyméretű, harmonikus 
hatású tájképe, Pynacker aranysugarú alko-
nyati fénybe burkolt Eévje. A nagy Cuyp, 
méretei ellenére, a művész legjelesebb művei 
közé tartozik és egészen más oldalról mutatja 
őt, mint a Szépművészeti Múzeumban levő 
képei, pl. a Tehenek vizben. Az életképfesté¬ 
szetet kitűnően képviseli az ifj. Dávid Teniers 
«Le roi boit» czímű festménye, a németalföldi 
vigalmas élet megkapó ábrázolásával. Különö¬ 
sen nagy számmal szerepelnek a csendélet¬ 
festők, Kai ff, Jan Davidsz de Heem én min¬ 
denekelőtt Ábrahám von Beyeren. Főként 
pedig ne feledkezzünk meg Rembrandt Dávid 
királyáról, melyen a művész teljes aláírása és 
keltezése (1651) olvasható. A Bembrandt te¬ 
remtette titokzatos fény-homály festészet jel¬ 
legzetes példánya. 

S most r/még néhány szót a modern fran-
cziákról. Ők azok, kiket Greco megálmodott s 
a kik a jelenkor igazi műértőinek ítelete sze¬ 
rint a XIX. század festészetének leghatalma¬ 
sabb remekműveit hozták létre. Ha talán kissé 
túlzott is ez a vélemény, jogosultságát nem 
lehet elvitatni. Természetesen a művészet bi¬ 
zonyos egyoldalú, szigorúan kizárólagos fel¬ 
fogása következik ebből. De van benne valami 
megnyugtató, ha a műismerő a maga körét 
élesen körülhatárolva látja. Úgy érzi magát 
abban, mint az ő külön világában, a hol 
semmi idegen benyomás nem zavarja, más 
irányzatot, mint a magáét nem kell figye¬ 
lembe vennie. Nemes Marczell bámulatos ki¬ 
tartással szentelte magát ennek a művészeti 
iránynak — mely, sajnos, a Szépművészeti 

Dr. Térey Gábor. 

TIZENEGY ÉVES VOLTAM. 
Tizenegy éves voltam, ő pedig tizenöt. 
Azon a tavaszon már nem játszott énvelem. 
Kurtán felelt, ha szóltam s elfordult hirtelen 
És nem várt meg, mint régen, az iskola előtt. 

Nem értettem, de fájt ez. Hisz úgy szerettem őt, 
Odadtam volna érte mindenem, mindenem. 
Csak elküldött magától, búsult a kertbe, lenn 
S elbújdosott hazulról, mikor az este jött. 

Egy hajnalon (emlékszem: a diákbál után) 
Hazakerült; s átfogva a kis vaságy fejét 
Párnáit tépte, gyűrte : úgy szenvedett, nyögött. 

Ijedve fölneszeltem s rémült könnyek között 
Föléhajoltam, kérdőn : Mi bajod, bátyukám?... 
S hallottam borzalommal a lány, a lány nevét. 

Lányi Viktor. 

A FEKETE BOLT ELŐTT. 
Jártál-e már úgy az élet víg utczáján, 
Hogy sírva roppant meg büszke férfi-erőd... 
Mentél-e el, a nagy Eémmel szived táján, 
A fekete bolt előtt? 

A bolt előtt, a mely máskor is már ott volt, 
De észre sem vetted, bár épp' úgy ismered. 
S melyből most bús fejfák és komor koporsók 
Meredtek zordul feléd . , . 

Míg hervasztó lázban nyögte a kórágyat 
Valaki kedvesed — nyíló virág előbb -
S hozzá sietél. . . vert-e gyökeret lábad 
A fekete bolt előtt? 

Mikor életed egy része vívta harczát 
Az enyészettel, e szörnyű örök csatát. 

- Fekete boltosnak láttad-e az arczát, 
Hallottad-e a szavát? . . . 

Lampérth Géza. 

A GALAMB PAPNÉ. 
HEGÉN Y. 

Irta Móricz Zsigmond. 
(Folytatás.) 

Múzeumban még képviseletlen - pontosan 
tudta, kire van szükége, melyik művésztől kell 
festményeket szereznie gyűjteménye számára. 
És, noha manapság már szinte lehetetlen a 
hires franczia impresszionistáktól elsőrangú 
műveket vásárolni, oly ritkák és csaknem mind 
biztos kézben vannak, Nemesnek mégis sikerült 
hozzájuk jutni és belőlük néhány olyan kiváló 

A pap sáppadozva húzta be magukra a2 aj¬ 
tót. Idejében, már magasra kezdett emelkedni 
az asszony hangja. Ha meghallják a parasztok. 

- Istenem, Istenem, - - nyögte, — mit te¬ 
gyek, mit tegyek? Olyan szívesen megtennék 
mindent a kedvedért, de a mit nem lehet, nem 
lehet. Igazad van, szolga vagyok s nem csak 
az Isten szolgája, hanem a parasztoké is, és 
ezen nem segít más, csak ha belátod, hogy 

darabot megszerezni, mely bármelyik múzeum- nem alacsony munka az, a mire fel vagyok 
nak ékessége lenne, így Manet gyönyörű Őszi- használva, hanem magasztos. És bizony azon 
baraczkjait, Eenoir Női arczképét, Cézanne az egyszerű és tudatlan népen még akkor sem 
csodálatos csendéletét, a két Courbet-tájképet lehet csudálkozni, ha hetvenkedve bánna ve-
vagy Degas rózsaszintónusú ballerináit. lem. Gondold meg, micsoda nagy áldozatába 
A francziákkal kapcsolatban, mint ezek tulaj- kerül annak, hogy minket papokat itt tart, 
donképeni őséről, kell megemlékeznünk Con- úri módon ellát a maga szegényes, keserves 
stableről, kinek tengerképe minden tekintetben keresményéből. Jaj, Istenem, de nehéz az élet. 
megérdemli figyelmünket. Ha nem akarod belátni . . . 

A mint látjuk az itt csak legkiválóbb darab- - Nem akarom ? Nem ? Hát nem eleget tű-
jaival felsorolt Nemes-gyűjtemény legfeltűnőbb rök? Nem odáig jutottam már a nagy tűrés-
jellemvonása az egyes irányok rendkívüli sok- ben, hogy nem is lehetne lejjebb sülyedni! 
oldalusága. A régi német festészettől egész a Menjen a szemem elől, hálátlan, szívtelen én 
jelenkori nagy ffanczia művészetig terjed az ő áldozom fel magamat, a múltamat a társadalmi 
válogatott képgyűjteménye, melyet egyéni iz- állásomat, az egyéniségemet. Ugyan maga mit 
léssel, a festőiség és artisztikum lehető hang- áldoz ? Azt talán, hogy kénytelen boldog lenni! 
súlyozásával állított össze, a mire különben Nagy áldozat. Látszik rajta milyen keserves 
i£en kevés gyűjteményben találunk példát, dolga van. Olyan kövér máris mint valami 
És éppen ez az, a mi ennek a 80 képből hizó, nem tudom, mi lesz belőle tiz esztendő 
álló kollekczionak sajátos vonzóerejét adja. múlva. Nem töm, mire hizlalom Eh csak mén 

jen mindenikünk a maga dolgára. Maga men¬ 
jen a beteg parasztjához, én meg Írni. Meg¬ 
mondta az én mamukám, hogy ha bajom lesz, 
csak irjak, 'mindig nagy szivbeli örömmel lesz 
segítségemre, hogy elváljak az uramtól. 

— Ez az oka mindennek, — sziszegte a foga 
közt, megdühösödve az ember. - - A mama! 
A mama! 

— Kikérem magamnak. Még csak az van 
hátra, hogy a mamát is bántsa, nem elég, 
hogy engem kínoz ? 

Fújt és lihegett, s legjobban bosszantotta, 
hogy haszontalansággal telik az idő, s az ura, 
a helyett, hogy már régen elintézte volna azt a 
vén haldoklót, itt ácsorog és szaporítja a szót. 

— Mégse megy? — kiáltott rá. -- Csak ve¬ 
lem tud feleselni; azt tud ! Csak menne már a 
szemem elől, — jobb von, ha már haza is jött 
volna! 

A pap észbe kapott, hamarosan meg akarta 
csókolni a feleségét, de az nem hagyta „magát, 
hanem vércse-szemmel húzódott félre. Ő pedig 
örült, hogy több szó nélkül elmehet. 

A mint az ajtót behúzta maga után, felsóhaj¬ 
tott. Hajh, lesz-e vége valaha ezeknek a házi 
pöröknek ? Keserves ám így az élet . . . 

Vidámnak akarta mutatni magát, de bizony 
az arczárói messze tüzelt az imént felkavart 
vihar. 

- No, menjünk Gábor, — szólt a harango-
zónak. 

— Menjünk, tiszteletes uram? 
— Menjünk. 
— Hát akkor menjünk, tiszteletes uram. 
Felszedte a csomagját s egyenesen indult. 
A másik két paraszt a nagygazdák fesztelen-

ségével ült a kályha mellett egy-egy széken, s 
arról diskuráltak, igaz-e, hogy a muszkák a 
télen ránk uszítják a ráczokat. 

- Hát már a tiszteletes uram csak jobban 
tudja. r 

— Én sietek, — mondta a pap, — kérd¬ 
jék meg a tiszteletes asszonyt, ő is olvassa az 
újságokat. 

- Na, mán a tiszteletes asszonynyal csak 
nem beszélünk okos dologról, - mondta a 
kurátor. 

A pap elnevette magát s igazat adott a pa¬ 
rasztnak. Nem jó az asszonynyal okos dologról 
beszélni. 

A tiszteletes asszony csak akkor jött elő, mi¬ 
kor az ablakból látta, hogy az ura már az ud¬ 
varon van. 

Akkor is átkerült a konyha felől s elébb 
Zsuzsin adta ki a mérge fölöslegét. Csak akkor 
ment be, mikor már minden veszély nélkül 
mehetett. 

- Mit csinál a kis lánya, kurátor úr? Nem 
ótvaros már? — kérdezte. 

- Hát bizony télen nehezen múlik . . . Na¬ 
gyon szeretik a diót, pedig eleget mondom, 
hogy ne pofázzák annyira . . . 

— Pedig szép kis lány vóna, — mondta a 
galamb papné. 

- Gyerek, hát gyerek, — mondta a kurátor 
bölcsen, - - a parasztgyerek mind egyforma, 
mindnek az orra alatt a szája. Hanem majd 
ha a tiszteletes asszonyé fog itt ugráncsolni! 
A mán szép lesz. 

A papné csiklandósan felnevetett. 
— Ne beszéljen ilyen furcsákat, kurátor 

uram. 
— Nem bolondság az, tiszteletes asszony. 

Kell a! Mer míg az első gyereke meg nincs az 
asszonynak, addig két ura van, az egyik az 
ura, a másik meg az ördög, a ki ott lakik a 
füle megett. Tudom én! . . . 

- Nézze meg az ember, - - kaczagott az 
asszonyka, - - hogy így szemtől-szembe le-
tromfol! 

Mindnyájan nevettek, s olyan szaporán jöt¬ 
tek egymás után a replikák, hogy alig vették 
észre, már itt is volt a tiszteletes úr a betegtől. 

A pap nagyon boldog volt, hogy jókedvet s 
hangos kaczagást talált. 

Első dolga volt, hogy odalépett a feleségé¬ 
hez és megcsókolta. Az asszony olyan jéghideg 
arczczal tűrte, mint egy szobor. A férfi meg¬ 
ijedt tőle s aztán oly udvarias és gyöngéd lett, 
mintha legalább is nagybeteg volna az asz-
szonyka. 

Megebédeltek. A galamb papné igazán el¬ 
ragadó volt. De folyvást a parasztokkal beszélt, 
az urához még véletlenül sem intézett egyetlen 
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szót sem. Énók erőltetve nevetett s várta, mi¬ 
kor lesz vége az ebédnek. Félt a következmé¬ 
nyektől, maga sem tudta, miért, de úgy sej¬ 
tette, nincs vége semminek. Hátra van még a 
fekete leves. 

Az ebéd után a gazdák elköszöntek. 
Az asszonyka szívesen elbocsátotta őket, a 

pap nehéz szívvel. Most, most következik a 
nehéz óra, gondolta; oly fáradt volt s oly na¬ 
gyon keservesen esett neki, hogy ily nehéz köd 
telepedett vidám és örökké napos boldog éle¬ 
tükre, hogy nem birt semmit kitalálni, mivel 
lehetne megtörni a varázst. 

Mikor a vendégeket kikisérte s utána bejött, 
nagyot sóhajtott, csak akkor nyitotta be. az 
ajtót. 

Odament a feleségéhez s lassan, gyöngéden, 
meghatottan állott meg felette. Az asszony az 
ezüstöt törülgette. 

— Édes . . . 
— Mit akar ? 
— Szeretlek. 
— Hagyjon békén! - - kiáltott fel az asz-

szony, a mint az ura hozzáért, hogy megölelje. 
A férfi karja lecsüggedt s téveteg szemekkel 

bámult rá. Nem tudta, nem üti-e meg mindjárt 
a guta. 

Maga sem értette magát, miért van ennyire 
legyávulva. Máskor is volt összetűzésük, ennél 
hevesebb is, mégis mindig kibékültek. De fájni 
kezdett a szive, s egyre jobban fájt; meg lehet 
érteni az asszonyt?! Szívtelen? Oktalan? Sze¬ 
retetlen ? 

A ki szeret, tűr. Az asszony nem tűr: nem 
is szeret. Miket mond! Eleinte felfordult benne 
rá az ész. De ahhoz is hozzá lehet szokni, hogy 
olyanokat hallgasson el az ember, a milyet 
csak egyszer szabad hallani az életben. Egy¬ 
szer haUani s akkor jöjjön a halál! 

Míg ő érzékenykedve állt egy helyben, a fele¬ 
sége nagy szorgalommal törülgetett meg min¬ 
den darabot s elrakta a helyére. 

Úgy látta, mintha kissé lehiggadt volna. Ta¬ 
lán ezzel a kitöréssel elmúlt az indulata! Újra 
merészelt egy ölelési kísérletet. 

- De hagyjon békét! - - kiáltott az asz-
szony. - - Utálatos hízelgő. Most persze jön 
hizelegni, de reggel óta nem jutott eszébe, 
hogy megcsókoljon. 

A férfi fellélekzett. Már megindul az a furcsa 
eszmecsere, a melynek folyamán kibékül a 
hangulat. Felvette a keztyűt s ebben a jól meg¬ 
szokott tónusban felelt: 

— Hiszen édes, a templomban is az volt a 
bajom, hogy nem szaladhattam oda hozzád, 
hogy megcsókoljalak. 

— Ugyan ne hazudjon. Maga gondolna 
olyat! Épen maga! Ahhoz szeretni kellene a 
feleségét! Hát még ahhoz, hogy meg is tegye ! 
Úgy-e nem tenné meg . . . 

- H á t . . . 
— Hagyjuk a maga szerelmét, az már csak 

olyan, mint az az étel, a mit ott tartunk a 
sparherten déltől estig, hogy ki ne hűljön. 

A férfi felnevetett. 
A felesége lenézően pillantott rá. 
— Utálatos, mikor így nevet! Mit nevet ? 

Nem tudom, mit nevet! Nagyon szomorú do¬ 
log ez ! . . . Sohasem tud egyeben nevetni, csak 

Teniers Dávid: «Le roi boit.» 

a feleségén. Úgy-e nem jött hozzám, hogy meg¬ 
csókoljon. 

— De hiszen itt vagyok. 
— Ah, most, mikor senki sem látja. De a 

templomban! Mindenki szeme előtt. 
- De lelkem, azt hitték volna, hogy bolond 

vagyok. 

Greco: Nagy szent-család. 

NEMES MARCZELL GYŰJTEMÉNYE A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. 
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Greco: Krisztus az olajfák hegyén. 

NEMES MARCZELL GYŰJTEMÉNYE A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN. 

- Hát aztán ? Én bizonyosan nem hittem 
volna. Én büszke lettem volna rá, hogy az 
uram annyira szeret, hogy olyat tesz meg ér¬ 
tem, a mit soha senki sem tett meg még a 
feleségeért. Ha megcsókol a templomban ! Azt 
már nevezem szerelemnek. 

- Drága kis galambom! - - kiáltott fel a 
férj s most már nem tétovázott, hanem ölbe 
kapta a feleségét s elkezdte össze-vissza csó¬ 
kolni. 

De az asszony mint a vadmacska sziszegte : 
- Szemtelen ! Nyomorult! Gazember ! A ki 

egy védtelen nőre rohan! . . . 
A szemtelen és nyomorult gazember minden 

fogát megmutatta a kis védtelen nőnek. 
De az asszony egy szóval lerontotta azt a 

derült hatást, a mi lassan kiözönlött volna 
már. 

- Pimasz semmiházi! — lihegte s a szeme 
gyűlölködve fehéredéit ki. - - Koldus nemzet¬ 
ség ! Velem mer igy bánni ? Egy Gaáthy-leány-
nyal mer így bánni? 

A férfi egyszerre fakón és értelmetlenül me¬ 
redt eL 

— Pfuj, pfuj ! — ontotta a szitkot az asz-
szony. — Megtiltom magának, hogy többet eb¬ 
ben az életben hozzám nyúljon. Csak akkor, 
ha én akarom. Én emeltem fel magamhoz, hát 
azt akarom, hogy úgy szolgáljon, mint egy 
sipszi. Ha füttyentek, akkor azt tegye, a mit 

én kivan ok. S a mit parancsolok, megtegye, 
mert kirúgom, mint a rósz kutyát. 

A férfi elámulva, megsemmisülve hallgatott. 
Mikor elhangzott a rettenetes szidalom, a mely¬ 
nek minden szavától elállott a szive verése s 
látta, milyen parancsolóan és megvetően for¬ 
dul el tőle a felesége, tudatúra jött, hogy mégis 
csak oktalan dolog eltűrni, hogy így tapodják 
lábbal az ő férfiúi méltóságát. 

Kiegyenesedett s mennydörgő hangon kiál¬ 
tott rá az asszonyra: 

- Csönd! . . . Megtiltom neked, hogy még 
egyszer ezen a hangon beszélj velem. Én tiltom 
meg! Én vagyok a férfi s én emeltelek ma¬ 
gamhoz ! 

Most az asszony veszítette el a fejét, s meg¬ 
lepetésében nem tudta, hogy viselje magát. 

A pap abban a pillanatban már meg is en-
gesztelődött; valamivel alantabb hangon s kissé 
műharaggal folytatta: 

- Gondold meg, hogy a házasságnak köl¬ 
csönös türelemmel kell tele lenni. Nem szabad 
a másikat játékból, könnyelműségből lelke leg¬ 
nemesebb pontjain sérteni meg. 

Az asszony már magához tért, már meg¬ 
érezte, hogy megint ő van felül. Lenéző pil¬ 
lantással mérte végig s türelmetlenül mondta : 

— Ugyan, nem szeretem, ha nekem prédikál! 
Ámde most a férj úgy sejtette, nem szabad 

engednie, hogy az emberi méltóság piedesztál-

járól ledöntse a szerelem s méltósággal foly¬ 
tatta : - 1 1 

— Elfelejted, hogy nekem is vannak olyan 
lelki érzékenységeim, a melyek nélkül nem vol¬ 
nék ember, nem volnék férfi. Nyomorult pária 
volnék, a ki nem méltó rá, hogy élettársad 
legyen. 

Bizony nem méltó rá, — sóhajtott őszin¬ 
tén, bánatos szomorúan az asszonyka. 

Á férfi újra le volt sújtva. 
— Hát akkor hogy élünk együtt? — kiáltott. 
— Azt nem tudom. 

De édes, édes, gondold meg, mit beszélsz, 
hisz ez borzasztó; ha elhiszem, a mit mondasz, 
akkor azonnal a kétségbeesés örvényébe kell 
sülyednem. 

— ugyan ne szavaljon nekem örvényről. . . 
Különben is maga jól tud úszni, majd csak át¬ 
vergődik. 

A férfi, tudja Isten miért, úgy érezte, hogy 
nem szabad engedni, hogy elsekélyesedjen a 
vita. Példát kell statuálni! Kellő komolyság¬ 
gal s csinált fenséggel szólalt meg: 

Édes!. . . vagy érett ember vagy s akkor 
okosan lehet veled beszélni, vagy egy haszon¬ 
talan kis gyerek vagy és akkor tudom, minek 
nézzelek. 

— Mi vagyok én? — tátotta el a ^záját az 
asszonyka meglepetésében. - - Mi vagyok én ? 
Csakhogy egyszer már kibújt a szeg a zsákból. 
Csakhogy egyszer meg merte mondani a gon¬ 
dolatát. Gratulálok, végre tisztában vagyunk. 
Oh, nem vagyok komoly, érett ember, de ha¬ 
szontalan kis gyerek sem ! A felől biztosítha¬ 
tom . . . Félbolond! Hisz ez tisztára félbolond, 
hogy ilyeneket mer nekem mondani. Nem fél, 
nyomorult, nem reszket, hogy többet nem szó¬ 
lok hozzá? Hát mi vagyok én, hogy így mer 
velem beszélni. Már nagyon is jó voltam, már 
nagyon is sokat megengedtem egy ilyen alat¬ 
tomos gazembernek, hogy így kinyilt a szeme. 
De megálljon, majd elharapná még a nyelvét, 
a miért kimondta ezt a szót! De régen tele 
volt már vele, hogy nem birta tovább tartani. 
Fog még maga nekem hazudni, hogy nem úgy 
gondolta! Fog még maga könyörögni, hogy 
felejtsem e l ! . . . Szégyen, gyalázat, így mer 
velem beszélni egy senki, a ki elvesztette az 
eszét! Pusztuljon a szemem elől, hogy ne is 
lássam többet! Menjen a Tiszának, ott a helye. 
Mi közöm hozzá! Eddig reszkettem, a szél 
meg ne fújja! míg jó volt, míg megérdemelte ! 
De most már vége. Felőlem mehet ebben a 
perczben, a merre a szemével l á t . . . Ez az 
a nagy fogadalom, a mit a mamának tett, 
hogy nem lehet az életben olyan pillanat, a 
mikor elfelejti, mivel tartozik nekem! Azért, a 
mit érte tettem! Ott hagytam érte mindent s 
most mi vagyok ? Egy paraszt asszony is paran¬ 
csol nekem ! . . . Uriasszony vagyok én ? Úri¬ 
asszony? Egy Thorsa Ábris arra sem méltat, 
hogy tiszteletét tegye nálam, vagy legalább tisz¬ 
telettel köszönjön, ha meglát. De nem hátat 
fordít! . . . Hátat fordít úgy, hogy nekem a 
szégyen miatt el kell menekülnöm az emberek 
szeme elöl, még úrvacsorát se vehetek ! . . . 
Jaj, szégyen, szégyen, utolsóbb lettem az utol¬ 
sónál. Jaj, mamám, mamám! 

Ezzel rettenetes zokogásban tört ki. 
Pap Énók megsemmisülve hallgatott. 
Vége volt már a férfiasságának; jól jósolta 

Icza, szívesen borulna már térdre, hogy vissza-
szivjon minden szót. Oh, be szívesen leveze¬ 
kelné nagy bolondságát, csak most azonnal el¬ 
múlnék a hatása. 

De nincs mit tenni, áll, áll, s bámul. 
Az asszonyka leborul a díván sarkába s úgy 

zokog, oly szivettépőn, mint a ki egyszerre 
vesztette el minden atyafiságát, felmenő és le¬ 
menő ágon a most már egyesegyedül áll e vi¬ 
lágon. A férje meghatva nézi s átkozza magá¬ 
ban azt a pillanatot, a mikor a felesége előtt 
férfiúnak akart látszani. Nincs az asszonyok¬ 
nak férfiúra szükségük, férj kell nekik, a ki 
vakon bálványozza őket. Már-már szinte kész 
rá, hogy leboruljon előtte s addig könyö¬ 
rögjön . . . Hogy csak rá akart ijeszteni . . . 
De ha nem ijed meg, így is jó, csak ne hara¬ 
gudjék . . . Hiszen, hiszen, — biztatta ma¬ 
gát, — hálistennek nem nagy dolog, ha az ember 
a feleségével szemben poltron; az asszonyok¬ 
nak minden jó, ha azt bizonyítja, mit csinál a 
szerelem egy férfiból. Sem a hőstettek, sem a 
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gyávaságok nem lehetnek elég nagyok ennek 
a bizonyítására. 

De mégis, még nem rokkant meg odáig; 
meggondolta magát s nem szólt. 

Még nagyon hamar volna, nem is hinné el! 
És nem tudja, nem tudja megtenni, hogy így 
megszégyenítse saját magát. 

A homloka kivörösödött s némi haraggal, 
némi szánalommal nézte a feleségét, a mint 
ott vergődött. 

így is milyen gyönyörű volt! Perczekig el¬ 
felejtett mindent s csak arra gondolt, milyen 
szép, milyen gyönyörű! Micsoda áldozatot kell 
még neki hozni, a mivel megfizesse ezt a szép¬ 
séget ! Mivel érdemli ő egyáltalán, hogy ilyen 
szép felesége legyen! 

Oda térdepelt az asszony elé s bűnbánó ar-
czát lehajtotta szoknyája fodrára, a mely elte¬ 
rült a divánon. 

Az asszony azt is megérezte s undorodással 
ugrott fel. 

- Utálatos, oh, be utálom! — fújta. — Ez 
az a férfi, a kit én többre becsültem az Is¬ 
tennél. 

— Az Istenhez ne hasonlíts férfit, — mondta 
az ura csendesen, fájdalmasan, térden. 

—• Nem is, hanem a Sátánhoz ! Utálatos, 
menjen a szemem elől, de menjen a szemem 
elől! 

Ezzel arczára csapta két kezét s kirohant. 
Az ura megijedt, hogy kárt tesz magában s 

hogy a cseléd mindent meghall, hirtelen nem 
is tudta, melyik a nagyobb veszedelem. Utána 
szaladt, átkapta derékon s vissza akarta vinni 
a hálószobába. 

Az asszony ütött, vágott, karmolt, harapott, 
s mikor látta, hogy ez mind nem elég, mert 
már bent voltak, akkor csak egy nagyot sikol-
tott s eleresztette magát, mintha megszakadt 
volna a szive s mindjárt meghalna. 

- Jaj Istenem, jaj Istenem, - - nyögött, s 
mindenhez kapkodott a férj, de elébb letette 
a divánra. 

Aztán úgy állott felette, mintha azt vizsgálná 
nagy orvosi szakértelemmel, van-e még élet¬ 
szikra e gyönyörű asszonyi testben. Mikor már 
feltűnő sokáig feküdt félig dermedten, hozzá 
fogott az élesztési kísérletekhez. Megfogta, rázo-
gatta, mint egy rongyot, a fejét előre-hátra 
hajtogatta, mintha báb volna, felemelte, meg 
letette, s végül mint a leghathatósabb orvosló¬ 
szerhez, a melyről az orvosi könyvek bizo¬ 
nyára a legnagyobb elismerés hangján szóla-
nak, elkezdte csókolgatni. 

Ennek aztán meg is lett a nem várt ered¬ 
ménye. 

Az asszonyka felugrott s balkezesen oly ta¬ 
lálósán csapta arczul kétségbeesett urát, hogy 
az teljesen meg lehetett felőle győződve, hogy 
most már nem kell félteni az asszonykát. 

Felegyenesedett, míg a felesége kényelmesen 
elnyújtózkodott a divánon. 

Besötétedett, pedig még alig négy óra lehe¬ 
tett. 

Nagy csönd lett; úgy tetszett, mintha az asz-
szonyka elszunnyadt volna, a mit nem lehet 
csodálni, olyan fárasztó erőprodukcziók után. 

A férj leereszkedett egy székre s a sűrűsödő 
sötétben káprázó szemmel nézte, nézte kis fele¬ 
ségét. És gondolkozott. 

Megpróbálta rendbeszedni gondolatait . . . 
Honnan indultak ki ? Mi volt ennek az egész 
veszedelemnek az indító oka? . . . Nem birt 
rájönni. Valami semmiségnek kellett lenni, 
mert hisz ő egész életükből nem tud kihalászni 
olyan okot, a mely méltó lehetne rá, hogy ek¬ 
kora veszedelem nőj jön belőle. 

Sóhajtott hát, sóhajtott, mint a kárvallott 
czigány. S azt sóhajtotta : 

- Megöl lelkem, megöl bennünket a nagy 
szerelem! 

Borzasztó, hogy mennyire nincs mértéke az 
asszonynál a szerelemnek. Féltékeny mindenre, 
a levegőre, a napsugárra, s különösen minden 
munkára, a mi csak egy perczig is elfoglalja 
tőle az urát. Emberfeletti a szerelem zsarnok¬ 
ságában s tudni sem akarja, hogy a férfinak 
kötelessége is van az életben . . . Hiszen az is 
érted van, az is neked szólj az is neked van 
javadra! . . . Szerelmes kis bolondos kis ga¬ 
lamb ! 

(Folytatása következik.) 

Czimlap Falus Elektől. 

KÉSZLET MOLNÁR FERENCZ «A TESTŐE» CZÍMŰ 
VÍGJÁTÉKÁBÓL.* 

(Csöngetnek.) 

SZÍNÉSZNŐ : Csöngettek. 
(Újabb csöngetés,) 

MAMA: Megyek, megyek. (Kirohan,) 
SZÍNÉSZNŐ : (hirtelen a zongorához ül és az ismert Chopint 

játssza, £2 tart egy ideig,) 

SZOBALÁNY : (belép a férj két táskájával, hangosan kohécsel 

és tüntetőleg kerülőt téve az asszony mellett, jobbra kiviszi), 
SZÍNÉSZNŐ : (keiével a zongorán, néii), 
MAMA : (Ugyanúgy, mint a szobalány). 
SZÍNÉSZNŐ : (feláll). 
SZÍNÉSZ : (belép szárnyas kabátban stb, úgy, mint az első fel¬ 

vonásban elment és kitárja karjait. Belép mögötte két ember, a nagy 
koffert hozza, lateszi a hátfal elé, jobbra a haláraitól), 

SZÍNÉSZNŐ : Nini! Te vagy az ? 
SZÍNÉSZ : (siaval). 

Váratlan ugy-e érkezésem? 
Sietve hajszolt vágyam, üdvöm, 
Bár Cyprus hív. a nép dalol, 
S az ellen víni kész ül. váram, 
Én balga szívvel, dőre hittel, 
Megannyi édes . . . 

SZÍNÉSZNŐ : Ne . . . ne . . . az istenért, ne 
szavalj . . . hát mi van veled, hogy már haza¬ 
jöttél? 

SZÍNÉSZ : Egy nappal korábban érkezein haza 
hozzád és az egész fogadtatás az, hogy mi van 
velem, hogy már hazajöttem ? Ezt tekintsem 
csóknak, ölelésnek, nyakbaborulásnak . . . 

SZÍNÉSZNŐ : Már nem voltál itt egy napig.. . 
már leszoktam erről a szemrehányó hang¬ 
ról . . . már föllélekzettem . . . már el is felej¬ 
tettem . . . és most újra kezdődik, istenem, 
most újra kezdődik elölről az egész . . . 

SZÍNÉSZ: Parancsolod talán, hogy vissza¬ 
menjek? 

SZÍNÉSZNŐ: Ugyan kérlek, hagyj békén. Utá¬ 
latos vagy. 

SZÍNÉSZ: Ez már más. Ha ilyen szép sze¬ 
relmesen beszélsz velem, magam is felindu¬ 
lok. (Ledobja a holmiját.) 

SZÍNÉSZNŐ : Azt talán megméltóztatol en¬ 
gedni, hagy érdeklődjem az iránt: mi oka le¬ 
het annak, hogy egy három estére hirdetett 
vendégszereplésből egyet se játsztál le. 

SZÍNÉSZ : Annak nagyon egyszerű oka van, 
fiam. Ma reggel táviratot kaptam a színháztól, 
hogy Eétháti beteg és ha estig nem lesz job¬ 
ban, akkor Hamlet megy. És miután tíz év 
óta, engedelmeddel, én játszom Hamletet és 
miután még Bétháti soha estig nem lett job¬ 
ban, hát természetesen . . . 

* Molnár darabja legközelebb meg fog jelenni a 
Franklin-Társulat kiadásában, Falus Elek e czím-
lapjával. Ez a részlet, melyet sikerült közlésre meg¬ 
szereznünk, a harmadik felvonásból való. A gzinész. 
a ki az első felvonásban szinleg vidéki vendégszerep¬ 
lésre ment s a második felvonásban testőrnek öltözve 
meghódítja a saját feleségét, hazatér abban a pilla¬ 
natban, mikor az asszony az állítólagos testőr látoga¬ 
tását várja. 

SZÍNÉSZNŐ : Köszönöm, ennyi nekem elég. 
A szónoklatot elengedem. 

(Siflnet.) 
SZÍNÉSZ : Nnna! Szóval itthon volnék. Az én 

drága kis feleségemnél. 
SZÍNÉSZNŐ: Jó kedved van. 
SZÍNÉSZ : Hát neked miért nincs ? 
SZÍNÉSZNŐ : Oh, nekem is jó kedvem van. 
SZÍNÉSZ : Hát . . . ha nekem is jó kedvem 

van . . . meg neked is jó kedved van-.-. . ak¬ 
kor . . . mi ketten itt most. . . egy jókedvű 
társaság vagyunk. 

SZÍNÉSZNŐ : Igen. 
(Sifinet) 

S/.INÉSZ : (órára néi). Most fél Öt múlt . . . most 
már nem érdemes a kávéházba mennem . . . 

SZÍNÉSZNŐ : Itthon maradsz ? 
S/.INÉSZ : Itthon. 
SZÍNÉSZNŐ : Egész az előadásig ? 
SZÍNÉSZ : Igen. Hét után majd átmegyek a 

színházba. 
SZÍNÉSZNŐ : (sóhajt). Jó ! (Fölkel és a bejárat felé indul.) 
SZÍNÉSZ : H o v á mégy ? 
SZÍNÉSZNŐ: (irányt változtat, lassít). S e h o v a . (Leül 

hátul.) 
(Szünet.) 

SZÍNÉSZ : (nagyon közvetlenül). Anyuskám . . . mit 
csináltál tegnap egész este? 

SZÍNÉSZNŐ : Semmit. 
SZÍNÉSZ : Nem untad magad ? 
SZÍNÉSZNŐ : Nem. 
S/JN1ÍSZ : (fölkel, tesi-vesz). Nem voltál sehol? 
SZÍNÉSZNŐ: Nem. 
SZÍNÉSZ : (kinéz a« ablakon.) Azt mondtad, hogy az 

Operába fogsz menni. 
SZÍNÉSZNŐ : Ja . . . ott voltam . . . már el is 

felejtettem. 
SZÍNÉSZ : Unalmas volt ? 
SZÍNÉSZNŐ : Olyan volt, mint máskor. 
SZÍNÉSZ : A Pillangó ment ? 
SZÍNÉSZNŐ : Igen. 
SZÍNÉSZ: Pedig azt te nagyon szereted. 
SZÍNÉSZNŐ: Már hallottam vagy kilenczszer. 
SZÍNÉSZ: Szóval, untad magad. 
SZÍNÉSZNŐ : Uhum ! 
SZÍNÉSZ : (egy könyvit az asztalra oaap). 
SZÍNÉSZNŐ: Mi az? Mi bajod? 
SZÍNÉSZ : Semini. (Leül.) 

(Szünet.) 
SZÍNÉSZ: Mezei persze a nyakadon ült a 

páholyban. 
SZÍNÉSZNŐ : Mint rendesen. 
SZÍNÉSZ : Egyedül voltál ? 
SZÍNÉSZNŐ : Nem, a mamával. 
SZÍNÉSZ : Itthon nem keresett engem senki ? 
SZÍNÉSZNŐ : Tudtommal nem. 
SZÍNÉSZ : Xem is volt itt senki ? 
SZÍNÉSZNŐ: Nem. 
SZÍNÉSZ : Igen. 

(Síünet.) 

SZÍNÉSZ : Igen. Egyedül voltál estig. 
SZÍNÉSZNŐ : Ejnye, de furcsa vagy. Hát ha 

mondom, hogy nem volt itt senki, hát nem 
volt itt senki. 

SZÍNÉSZ : És te egyedül voltál mindaddig, a 
ínig a színházba nem mentél. 

SZÍNÉSZNŐ : Hát itt volt Mezei . . . még te 
búcsúztál is tőle . . . meg itt volt az az em¬ 
ber a számlával . . . hiszen akkor még itthon 
voltál . . . persze . . . 

SZÍNÉSZ : Más nem volt itt ? 
SZÍNÉSZNŐ : Más ? Várj csak . . . Nem. 
SZÍNÉSZ : Mert. . . nem tudom . . . a ház¬ 

mester azt mondja, hogy tudom is én . . . va¬ 
lami katona, vagy m i . . . 

SZÍNÉSZNŐ : Ja ? Biztosan szegény Erzsi¬ 
nek a . . . 

SZÍNÉSZ: Az lehet. Mert azt hittem, hogy 
itt volt valami idegen. 

SZÍNÉSZNŐ: Ha katona jött fel ide, az csak 
az Erzsié lehetett. De megkérdezhetjük tő le . . . 
(Mozdulatot tesz.) 

SZÍNÉSZ : Hadd csak, fiam . . . Azt úgy is 
tudom, hogy ez az Erzsi milyen derék és 
őszinte lány . . . (gínynyai) én ismerem az Er¬ 
zsit . . . ő bevallja, hogy volt nála egy ka¬ 
tona . . . Meg is esküszik rá. 

SZÍNÉSZNŐ: Miért esküdjék? 
SZÍNÉSZ : Még ha . . . teszem . . . csak tréfá¬ 

ból . . . még ha nálad lett volna is az a ka¬ 
tona, Erzsi, a drága . . . akkor is vállalná... 
Csak ne csöngess neki, hagyd. 
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SZÍNÉSZNŐ : E j n y e ! (Bímu', gyanaksrik.) 
rNÉ-iz: Miért «ejnye?» 

SZÍNÉSZNŐ : így szép lassan, csöndesen . . . 
egész kis vallatás lett a kérdezősködésből . . . 
Már jól esett, már örültem, hogy ilyen ked¬ 
ves, gyöngéd vagy . . . és ilyen részletesen ér¬ 
dekel, hogy mivel töltöttem az estémet . . . és 
kisül, hogy. . . hogy ez csak vallatás . . . és 
nem kevesebb, mint egy katonát akarsz rám¬ 
fogni . . . Na, ez aztán már egészen jó. 

SZÍNÉSZ : Kérlek, kérlek, kérlek. 
SZÍNÉSZNŐ : Bocsáss meg, azt kell hinnem, 

hogy megőrültél. 
SZÍNÉSZ : Kérlek, kérlek. 
SZÍNÉSZNŐ: Na hát, ez igazán hallatlan. Most 

azonnal tudni akarom, hogy mit jelent ez a 
titokzatos katona-ügy. Most azonnal be fog 
jönni a cseléd és a mama.. . 

SZÍNÉSZ: És a cseléd azt fogja hazudni, a 
mit a mama és a mama azt fogja hazudni, 
a mit a cseléd. Akkor aztán én itt állok és 
három asszony versenyt hazudik belém. 

SZÍNÉSZNŐ : Most követelem tőled, mondd 
meg, mit akarsz? 

SZÍNÉSZ: Nem akarok semmit. 
SZÍNÉSZNŐ : Követelem tőled, azonnal nyíl¬ 

tan mondd meg, miféle aljassággal gyanúsí¬ 
tasz megint és ki az, a ki neked ilyeneket 
mond. 

SZÍNÉSZ : Nekem nem mondott senki sem¬ 
mit, itt tegnap délután, miután én elmentem, 
egy katona volt. 

SZÍNÉSZNŐ : (a osengetyfihöz ugrik). 
SZÍNÉSZ : Ne fáraszd őket, fiam. Úgy veszem, 

mintha már azt hazudtak volna, hogy nem 
volt itt senki, vagy azt, hogy volt egy katona 
az Erzsinél. 

SZÍNÉSZNŐ : Hát akkor mit akarsz tőlem ? 
SZÍNÉSZ: Várj fiam, azt is megtudod. 
SZÍNÉSZNŐ : Nem szégyelled magad ? Nahát, 

ezt, látod: ezt nem hittem volna. Azt nem 
hittem volna, hogy ide jutunk. 

SZÍNÉSZ : Csak menjünk szép rendben. Mond¬ 
juk, jó, volt itt egy katona és mondjuk, Erzsi 
már sírva azt hazudta, hogy nála volt. Csak¬ 
hogy.. . sokféle katona van. 

SZÍNÉSZNŐ : Na, hát ebből mi jön ki ? 
SZINÖSZ : Sokféle katona van, de sisakja... 
SZÍNÉSZNŐ: Látod, angyalom, sisakja a tűz¬ 

oltónak van. Tehát, még csak nem is katona. 
(Végig rái.) Hát egy tűzoltóm van ? Mi ? 

SZÍNÉSZ : Tűzoltó ? 
SZÍNÉSZNŐ : Tudom is én. Megkérdezem, 

mindenese t re . . . (A bejárat felé megy.) 
SZÍNÉSZ : Nem te, fiam, majd én. Kíváncsi 

vagyok, eltalálja-e, hogy tűzoltót kell mon¬ 
dani. (Ki akarja nyitni sa ajtót, de nem megy. Sikoly.) Mi 
az ? Ja úgy, fiam... maga itt hallgatózik ? . . . 

SZOBALÁNY: Épen be akartam menni, nagy¬ 
ságos ú r . . . 

SZÍNÉSZ: (szomorúan). Hát maga itt hallgatózott, 
fiam. Igen. Hát akkor már most tudja, hogy 
tűzoltót kell mondani. Jól van fiam. Maga 
egy nagyon jó szobalány. Hosszú élete lesz 
nálam. Na, hát csak hallgatózzék tovább, fiam. 
(Becsukja az ajtót.) Majd kopogtatok, mielőtt kinyi¬ 
tom, hogy meg ne üsse az orrát. 

SZÍNÉSZNŐ : Itt most másvalaki ütötte meg 
az orrát. 

SZÍNÉSZ : Tudom, angyalom. Értem. Én. -
Hát szóval, nem testőr volt, hanem tűzoltó. 

SZÍNÉSZNŐ: Testőr? Hát ez megint mi? 
SZÍNÉSZ: Semmi. Vagyis itthon üldögéltél, 

aztán átöltöztél, aztán elmentél a mamával 
az opgrába. Második emelet jobbra, negyedik 
páholy. 

SZÍNÉSZNŐ: Szóval, adott valakinek tíz fo¬ 
rintot, hogy lessen rám. 

SZÍNÉSZ : Vagy húszat. 
SZÍNÉSZNŐ : Gyönyörű. Második emelet, jobb 

négy. Ott ültünk. 
SZÍNÉSZ : Nna... nem ültetek olyan nagyon... 
SZÍNÉSZNŐ: Mi ez? 
SZÍNÉSZ : Az első felvonás legnagyobb ré¬ 

szét a páholy hátterében töltötted. 
SZÍNÉSZNŐ : Tehát most már egész nyíltan 

beismered, hogy a mi itt folyik, az már nem 
érdeklődés, hanem vallatás. 

SZÍNÉSZ : Ha parancsolod, beismerem. 
SZÍNÉSZNŐ : És azt hiszed, hogy én egy ilyen 

lealázó ostobasághoz a partnered leszek? Azt 
hiszed, most majd szépen felelgetni fogok a 
keresztkérdéseidre ? 

SZÍNÉSZ: Azt hiszem. 

SZÍNÉSZNŐ: Azt hiszed? Na hát, édesem... 
Külömben igazad van. Igenis, fogok fele 
Tessék. Gyerünk. 

(Igen gyorsan, a mi itt következik.) 
SZÍNÉSZ: (nagyon hirtelen). Melyik páholyban ülté] ? 
SZÍNÉSZNŐ : (még gyorsabban, nagyon készen, éles éa hatá¬ 

rozott hangon feieiget). Második emelet négy. 
SZÍNÉSZ: Jobb, vagy bal. 
SZÍNÉSZNŐ : Jobb. 
SZÍNÉSZ: A kezdetén ott voltál? 
SZÍNÉSZNŐ : Nem. 
SZÍNÉSZ : A felvonás vége előtt tizenöt percz-

czel jöttél. 
SZÍNÉSZNŐ : Igen. 
SZÍNÉSZ : Ugyanakkor egy automobil állt meg 

a színháznál. 
S/.INÉSZNŐ : Semmi közöm hozzá. 
SZÍNÉSZ: Az automobilból egy szőke testőr¬ 

tiszt szállt ki. Mond, hogy nem igaz. 
SZÍNÉSZNŐ : Nem mondtam, hogy nem igaz. 

Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem igaz. 
SZÍNÉSZ : A testőrtiszt felsietett a második 

emeleti páholyfolyosóra, egyenesen a te pá¬ 
holyod felé. 

SZÍNÉSZNŐ : Ez mind lehetséges. 
SZINÉSZ : Beküldte a névjegyét hozzád a pá¬ 

holyba. 
SZÍNÉSZNŐ: Nem igaz. 
SZÍNÉSZ : Kádamé, a páholyosné, azt mondja, 

hogy igaz. 
SZÍNÉSZNŐ : Kádamé, a páholyosné, hazudik ! 
SZÍNÉSZ : Idehivatom. 
SZÍNÉSZNŐ: Akkor is hazudik. 
SZÍNÉSZ: Azt elhiszem. De nem kell nekem 

Kádamé ! Van jobb, van jobb. Hót óra negy¬ 
venhét perczkor fölkeltél a mamád mellől és 
hátrahúzódtál a páholy hátterébe, a hol . . . 

SZÍNÉSZNŐ : A hol ? 
SZÍNÉSZ : A hol valami czinóbervörös szín¬ 

folt . . . 
SZÍNÉSZNŐ : Lógott a fogason, a belépőm, a 

mit tőled kaptam tavaly február 16-ikán a 
29-ik születésnapomra. 

SZÍNÉSZ : A 30-ik volt. 
SZÍNÉSZNŐ: A 29-ik. 
SZÍNÉSZ: 30. 
SZÍNÉSZNŐ: 29. 
SZÍNÉSZ : Mindegy... 
SZÍNÉSZNŐ : Nem mindegy... 
SZÍNÉSZ: Hát 29. 
SZÍNÉSZNŐ : Az más. 
SZÍNÉSZ : Szóval, egy vörös testőr-kábát... 
SZINÉSZNŐ : Egy vörös belépő. 
SZÍNÉSZ : Egy vörös belépő, jól van, egy 

vörös belépő, a melynek azonban sisakja volt 
és a sisakján fehér lószőrforgó és mindez a 
kanapén állott. 

SZÍNÉSZNŐ: Mi állott a kanapén? A kana¬ 
pén állott az én fehér struccztollas kalapom, 
mert fájt benne a fejem és én levetettem. 

SZÍNÉSZ: Jól van, beszopom, várj angyalom, 
van jobb, van jobb. Mialatt te a hattérben 
bujkáltál és társalogtál a vörös belépővel és 
a struccztollas kalappal, a mama fölkelt, hátra¬ 
ment, valamit meglátott, megijedt, hirtelen 
visszaült előre. Mitől ijedt úgy meg a mama? 

MAMA : (belép), 
SZÍNÉSZNŐ : Majd megmondja ő maga. 
MAMÍ : Mi az már megint ? 
SZINÉSZ : Haha ! Maga most azt hiszi, mama, 

hogy én magát vallatni fogom, hogy volt-e 
valaki tegnap a páholyban satöbbi és maga 
majd brillírozhat azzal, hogy százötvenet ha¬ 
zudik egymásután anélkül, hogy lélekzeteí 
venne, mama drága, de nem, nem, én sem¬ 
mit se kérdezek magától, hiába olajozta be a 
balfülót a kulcslyukkal, itt nem nyílik tér 
az ön számára, én egy szót se kérdezek ma¬ 
gától, mert én már hallottam, hogy nem testőr-
kábát volt, hanem belépő, nem sisakforgó 
volt, hanem struccztoll és maga nem attól 
ijedt meg, hogy egy testőr nagyon közel állt 
a feleségemhez, hanem... hanem... hát tudja 
mi t . . . hogy ne menjen innen ki hazugság 
nélkül, hát mondja meg, mitől ijedt úgy meg? 

MAMA : Maga jutott az eszembe, maga drága 
(Kifelé megy). 

SZÍNÉSZ : Vigyázzon, ne nyissa hirtelen az 
ajtót, mert ott meg a szobalány hallgatózik. 

MAMA : Igen ? Vigyázzon Erzsi, nyitom az 
a j t ó t . (Lassan kinyitja és kimegy). 

(3«5net). 
SZÍNÉSZ : Mezei meglátogatott a páholyban ? 
SZÍNÉSZNŐ: Meg. 

SZÍNÉSZ: Bemutattad valakinek? 
SZÍNÉSZNŐ: Nem volt ott senki, hát nem 

mutathattam, be senkinek. 
SZÍNÉSZ: És ha Mezei itt most belép? 
SZÍNÉSZNŐ : Akkor két eset van. _Vagy nem 

volt a páholyban senki, akkor Mezei azt fogja 
mondani, hogy nem volt ott senki. 

SZÍNÉSZ : Vagy volt ott valaki. . . 
SZINÉIZNŐ : Akkor Mezei előbb rám fog nézni 

és anélkül, hogy egy szempillám megrán-
dulna, tudni fogja, hogy azt kell mondani, 
hogy nem volt ott senki. 

SZÍNÉSZ : Hopp! Szóval, ha Mezei előbb 
rád néz, akkor volt ott valaki. 

SZÍNÉSZNŐ: Mezei abban a pillanatban fog 
rámnézni, a mikor bejön az ajtón. Még mi¬ 
előtt bármit kérdeztél volna. 

SZÍNÉSZ : Hopp! És ha én elébe megyek ? 
Ha a te távollétedben kérdezem meg? Akkor 
mikor néz rád? 

SZÍNÉSZNŐ : Akkor már ma reggel rámnézett. 
SZÍNÉSZ: És ha ón már tegnap este beszél¬ 

tem vele? 
SZÍNÉSZNŐ : Akkor tegnapelőtt nézett rám; 

és, hogy ne fáradj, 10 évvel ezelőtt nézett 
rám először és azóta mindig tudja, hogy mit 
kell mondaná. 

SZÍNÉSZ : És ha mindezek daczára most be¬ 
lépne és azt mondaná, hogy nálad az este 
volt egy testőr a páholyban? 

SZÍNÉSZNŐ : Akkor egészen nyugodt volnék, 
mert tudnám, hogy te tanítottad be, hogy ezt 
mondja. 

SZÍNÉSZ: Én tanítottam be? Szóval, ha el¬ 
lened vall, nem ér a vallomása semmit? 

SZÍNÉSZNŐ : (izgatottan), Ha te feltételezed, hogy 
a te kedvedért hazudik, pont ép oly joggal 
tételezem én fel róla, hogy a te kedvedért 
hazudik. Tedd ezt mérlegre, mérd meg, és be 
kell látnod, hogy Mezeivel teljesen hiába ruk¬ 
koltál ki. Van még ennél is jobb? 

SZÍNÉSZ: Van. 
SZÍNÉSZNŐ : És mindez, a mit itt eddig ve¬ 

lem csináltál, nem tréfa? 
SZÍNÉSZ: Nem. 
SZÍNÉSZNŐ : (sírásra álló hangon), Minden, a mit itt 

eddig csináltál, nem tréfa? 
SZÍNÉSZ: Nem, fiam, nem. 
SZÍNÉSZNŐ : És feltételezed rólam, hogy a 

távollétedben, mialatt te dolgozol, kínlódol, 
kenyeret keresel, én katonákkal mulatok? 

SZÍNÉSZ : Istenem . . . katonákkal . . . 
SZÍNÉSZNŐ : Hogy én, a ki szabad voltam és 

ha c^ak egyszerűen tetszettél volna nekem, a 
szeretőd lettem volna és mégis feleségül men¬ 
tem hozzád, odaadtam a szabadságomat, az 
életemet . . . hogy én téged . . . hogy én a te 
távollétedben katonákkal mulatok? 

^SZÍNÉSZ: De fiam, ne izgasd magad, ne csi¬ 
nálj jelenetet, én nem mondtam, hogy kato¬ 
nákkal mulatsz . . . én . . . 

SZÍNÉSZNŐ: Hát,mit mondtál? Sokkal ro-
szabbat mondtál. És mit csinálsz most? Most 
azt hiszed, hogy hazudtam neked . . . hogy 
én teneked hazudtam! . . . hogy én téged 
csallak . . . 

SZÍNÉSZ: Az istenért, ne izgasd ma^ad, 
fiam . . 

SZÍNÉSZNŐ : Mert még ha igaz volna is ez 
az őrület, a mit biztosan megint Sárvári Kata 
hazudott neked rólam . . . biztos, hogy Sár¬ 
vári Kata . . . még ha igaz volna is az, hogy 
megismerkedtem egy emberrel, hát változtat 
ez egy hajszálnyit is azon, hogy neked adtam 
a fiatal életemet? (Sír.) 

SZÍNÉSZ: De drága jó fiam . . . 
SZÍNÉSZNŐ : Hát szabad ezt velem csinálni ? 
SZÍNÉSZ : Na édesem . . . hát ezt igazán . . . 
SZÍNÉSZNŐ : Velem, a kinek minden gondo¬ 

lata te vagy, a kinek az élete, a boldogsága, 
az öröme te vagy . . . te rettenetes, nyugha¬ 
tatlan vérű . . . hiszen így megölöd a kedve¬ 
met, hiszen így . . . hát azt hiszed, lesz köz¬ 
tünk még egy ilyen jelenet ? (Ezt hevesen mondta,) 

SZÍNÉSZ : Nem, nem, nem fiam . . . az is¬ 
tenért, nézd . . . 

SZÍNÉSZNŐ : Hát nem ismersz annyira, hogy 
tudnád, mi jön ezután ? És te tudod, hogy 
ha énnekem mehetnékem van, akkor el is 
megyek! 

SZÍNÉSZ : Te képes volnál engem elhagyni ? 
SZÍNÉSZNŐ : És ha nem volnék rá képes, hát 

magamat is elhagynám. El én ezt a szeren¬ 
csétlen életemet. 
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AZ ÖRMÉNY KÜLDÖTTSÉG. 
Az erdélyi és magyarországi részek örmény 

telepeiről a napokban egy nagyobb küldöttség 
tisztelgett Govrik I. Gergely bécsi örmény 
érsek vezetésével gróf Zichy János közokta¬ 
tásügyi miniszternél. A küldöttségnek az volt 
a megbízatása, hogy egy múlt évi egyetemes 
egyházi határozat következtében a magyar 
országgyűléstől az Í868. évi törvényben elis¬ 
mert örmény püspöki szék szervezését, illető¬ 
leg helyreállítását kérelmezze. Magyarázat nél¬ 
kül persze alig lehet megérteni, hogy miért 
kérelmezik épen most az örmények a püspöki 
szók szervezését. 

Jókai Mór a múlt század hetvenes éveiben 
Szamosujvárott járván, a helyszínén kapott 
informácziók és benyomásai alapján elhatá¬ 
rozta, hogy egyik, Apafiról szóló regényében 
megírja az erdélyi örmények életét. Ebben a 
regényében akarta rajzolni azokat az ádáz 
csatákat, melyek a püspöki süveg körül foly¬ 
tak egy századnál tovább tartó időn át mind¬ 
addig, míg a Rómából kiküldött szentszéki 
vizitátor azt a javaslatot tette, hogy az er-

Thuróczy Vilmos, a számvevőszék új elnöke. 

SZÍNÉSZ : Mária ! Mit beszélsz ? 
SZÍNÉSZNŐ : Ezt nem birom tovább, nem, én 

érzem, hogy köztünk mindennek vége . . . 
SZÍNÉSZ : Nem . . . ne mondj ilyet. . . hiszen 

tudod, milyen őrülten szeretlek . . . 
SZÍNÉSZNŐ : És mégis gyanúsítasz. 
SZÍNÉSZ : Dehogy gyanusítlak. 
SZÍNÉSZNŐ : Hazugságokat hiszel el rólam . . . 
SZÍNÉSZ : Dehogy hiszek el . . . Semmit se 

hiszek el . . . 
SZÍNÉSZNŐ : Ezt nem mondod meggyőződés¬ 

sel. Csak, mert tudod, hogy egy perczig se 
maradok melletted, ha kínozol . . . 

SZÍNÉSZ : Nem kínozlak, ígérem fiam, nem 
kínozlak többé. 

SZÍNÉSZNŐ : Mondd meggyőződéssel, igaz szi¬ 
vedből, hogy nem hiszed ezt a rágalmat. 

SZÍNÉSZ : Nem hiszem. 
SZÍNÉSZNŐ : Tiszta szivedből mondtad, min¬ 

den mellékgondolat nélkül ? 
SZÍNÉSZ: Tiszta szivemből, mellékgondolat 

nélkül. 
SZÍNÉSZNŐ : Mert szeretsz és bízol bennem. 
SZÍNÉSZ : Szeretlek, bízom benned. 
SZÍNÉSZNŐ : Az egész rágalom volt, hazugság 

volt, valaki gazul becsapott. 
SZÍNÉSZ: Eágalom volt, hazugság. 
SZÍNÉSZNŐ : Nem volt itt senki, a páholyban 

sem volt senki. . . 
SZÍNÉSZ : Senki. 
SZÍNÉSZNŐ : Csak én voltam ott, a mamával 

és rád gondoltam . . . és a te szép meleg sze¬ 
medre gondoltam . . . és vágyódtam utánnad, 
vártam, hogy jöjj már hozzám vissza . . . sze-
rettplek 

SZÍNÉSZ : Édes . . . édes . . . 
SZÍNÉSZNŐ: Milyen nagyon kell, hogy. sze¬ 

resselek, ha ezért meg tudok neked bocsá¬ 
tani . . . megbocsátok neked . . . 

SZÍNÉSZ : (már térdel előtte), Örök, egyetlen sze¬ 
relmem vagy . . . 

SZÍNÉSZNŐ : És most mondd meg, ki a rá¬ 
galmazó? Ki látott? 

SZÍNÉSZ: (szégyenkezve). Nem mondhatom meg. 
SZÍNÉSZNŐ : Ki látott ? 
SZÍNÉSZ: Kinevetnél, ha megmondanám. . . 
SZÍNÉSZNŐ : Látod ? Látod, milyen szánalmas 

alak lehet az, hogy meg se mered nevezni... 
Látod, kiknek hiszel ? Szeretsz ? 

SZÍNÉSZ : Szeretlek. (A kezét osóiolja.) 
SZÍNÉSZNŐ: Hiszel bennem? 
SZÍNÉSZ: Hiszek. 
SZÍNÉSZNŐ: (a izeméhez tartja a zsebkendőjét). 
SZÍNÉSZ: Bocsáss meg. . . szerelmes vagyok — 

nagyon . . . és most . . . hát miért sírsz? 
SZÍNÉSZNŐ : Hiszen ha én azt neked meg¬ 

mondhatnám, hogy most miért sírok . . . (El 
hatni.) 

SZÍNÉSZ : (egyedül marad térden, a sarkára ni, bambin néi 
maga elé és bólogat). 

KRITIKUS : (belép). Mit csinálsz te itt ? 
SZÍNÉSZ: Pszt! Most ne zavarj. 
KRITIKUS : (uétnú | szünet j hozta megy). M i t CSÍ-

nálsz, fiú? 
SZÍNÉSZ : Ép most hiszem el neki, hogy nem 

voltam nála és nem csókoltam meg. 

Fejes István, a tiszáninneni református egyház¬ 
kerület új püspöke. 

délyi örmény összességeket helyezzék ideig¬ 
lenesen a gyulafehérvári püspökség jogható¬ 
sága alá, mert nincs semmi remény arra, hogy 
a rebellis örmények a leendő püspököt maguk 
közül megválaszszák. így kerültek az Örmény 
kolóniák az erdélyi rom. kath. püspökség fel¬ 
ügyelete alá. Jókai csak tervezte regényét 
ezekről az érdekt-s hátterű csatákról, de nem 
irta meg, pedig a főtéma ebben a históriában 
majdnem kétszázadon keresztül dominálta az 
örménység lokális törekvéseit. 

Az abszolutizmus alatt az örmények meg¬ 
kaphatták volna a bécsi kormánytól a püs¬ 
pökséget, de az ajándék feltételéül az volt 

Kechtné Bauer Zsófia, a nagyváradi polgári leány¬ 
iskola volt igazgatónője, a kit közel ötven évi nép¬ 
nevelési szolgálatáért a király arany érdemkereszttel 

tüntetett ki. 

Balogh Jenő, a közoktatási minisztérium új 
államtitkára. 

kikötve, hogy ismerjék el a nagyszebeni tar¬ 
tományi gyűlés törvényességét, továbbá a pro-
vizoriumi kormányzatot s követeiket küldjék 
el Nagyszebenbe. Ilyen áron a kolóniáknak 
azonban nem kellett a püspökség, hanem, 
mikor 1868-ban a magyar országgyűlés elis¬ 
merte az örmény egyház autonómiáját, felirat 
útján kérték az országgyűlést a püspökség 
megalakítására. Erre a memorandumra fél¬ 
századig nem kaptak választ, mert az ország¬ 
gyűlések és a kormányok is egészen meg¬ 
feledkeztek róla. Ezt a választ jött tehát meg¬ 
sürgetni most az örmény küldöttség, mely a 
múlt napokban az ország minden részéből a 
fővárosba rándult. És tagadhatatlan, hogy volt 
ennek a deputácziónak bizonyos exotikus jel¬ 
lege és reánk, magyarokra nézve bizonyos 
nagyhatalmi illúziója. A régi Rómában is a 
keleti törzsek megjelenése mindig ünnep 
számba ment, mert hódolatuk és jelenlétük 
rámutatott arra a nagy hatalomra, melyet a 
rómaiak a hódításban elértek. Nálunk a keleti 
elemet főképen az erdélyi imperium egyes 
pontjain, a Partiumban és a bánsági részeken 
megmaradt örmények reprezentálják s azzal, 
hogy itt élnek s hogy nyelvben, szokásban és 
erkölcsben egészen magyarrá váltak, annak az 
átalakító folyamatnak a bizonyságát szolgál¬ 
tatják, melyet a magyarság szellemi ereje az 
egész fajra, mely műveltség dolgában az or¬ 
szág minden népénél legelőbb áll, évszázadok 
óta gyakorolt. 

KÉT FESTMÉNY AZ OROSZOR 1849. ÉVI 
MAGYAR HADJÁRATÁBÓL A CZÁROK PÉTER-

VÁRI PALOTÁIBAN. 
Régóta ismeretes, hogy Szent-Pétervárott a 

czárok téli palotájában és III. Sándor múzeu¬ 
mában két nagy történelmi festmény van, me¬ 
lyek az oroszok 1849. évi magyar hadjáratá¬ 
ból a világosi fegyverletételt és egy másik 
hadi tényt ábrázolnak. Megemlékezett az első¬ 
ről Bolgár Ferencz, a későbbi honvédelmi 
államtitkár is 1891. évben megjelent Magyar 
Hírlapi czikkében, melyet a «Világosi zászlók* 
czíme alatt közlütt. 

Többször szóba került, vájjon nem lehetne-e 
a festményekről fényképeket szerezni? Az erre 
vonatkozó kísérletek azonban egyrészt mivel 
a czári palotákban levő tárgyak fényképezése 
nagy akadályokba ütközik, másrészt mivel 
megfelelő lépések tételére az alkalmas út nem 
találtatott meg, sikertelenek maradtak. Az idén 
mégis szentpétervári követünk, gróf Berch-
told Lipótnak ez ügyben előterjesztett kérel¬ 
mére megadatott az engedély a festmények 
fényképeinek elkészítésére. Gróf Tolsztoj, a 
szépművészeti múzeum igazgatója, ki a leg¬ 
nagyobb szívességgel járt közbe és gondosko¬ 
dott a festmények felvételéről, a fényképeket 
nagykövetünk rendelkezésére bocsátotta, hogy 
azok Budapesten a Szépművészeti Múzeum 
gyűjteményében elhelyeztessenek. 
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A két kép egyike a téli palota tábornagyi 
termében csakugyan a világosi fegyverletételt 
ábrázolja, másika pedig a III. Sándor-Múzeum¬ 
ban a Besztercze melletti csatát 1849 július 
hóban. 

A világosi fegyverletétel fényképe némely 
részleteiben nem elég éles, mert mint Tolsztoj 
irta, a festmény sötétebb helyen függ s így a 
fölvétel kevésbbé sikerült. 

Mielőtt a fegyverletételt ábrázoló festmény¬ 
ről bővebben szólanánk, ismertessük magát a 
festőt. A beszlerczei kópén, mely csak 1881-ben 
készült, orosz írással megvan a festő neve : 
G. Willewald. 

Willewald Bogdán Pawlovitsch a szentpéter¬ 
vári akadémia tanára (született 1817-ben Paw-
lowskban), orosz császári titkos tanácsos, ki 
utolsó éveiben Drezdában lakott és ugyanott 
is halt meg. Mint Miklós czárnak udvari 
csatakép-festője, herczeg Paskievicset magyar¬ 
országi hadjáratában kisérte és jelen volt a 
világosi fegyverletételnél. Kétséget nem szen¬ 
ved, hogy ha Willewald nem jegyezte is fel 
nevét a fegyverletételt ábrázoló képre, ez is 
az ő műve. 

Görgey István 1896-ban meglátogatta Wil-
lewaldot Drezdában, hogy bizonyos körülmé¬ 
nyekre felvilágosításokat kérjen tőle. Ekkor 
értesült, hogy Willewald a czár számára meg¬ 
festette Görgey tábornok aquarell-arczképét is 
nagyváradi tartózkodása alatt és hogy annak 
első vázlata ma is Willewald birtokában van. 
Ezt a vázlatot a művész szívesen felajánlotta 
a tábornok öcscsének. Willewald fia, Pál, 1897 
január 26-án kelt levelében küldi el a képet: 

«Ide csatolva küldi atyám igen tisztelt báty¬ 
jának arczképét, melyet hosszú keresés után 
végre megtaláltunk. De nem merem azt ecse¬ 
temmel megérinteni, mert a vázlat ez által 
jellegzetességéből veszíthetne.!) Február 6-án 
kelt újabb levelében a fiú megemlíti, hogy 
atyja «általa nagyrabecsült személyre vonat¬ 
kozó emlékül ajándékozza önnek tisztelt Görgey 
úr» a képet. 

A tábornok öcscse szivességének köszönjük, 
hogy a neki ajándékozott kép másolatát is itt 
közölhetjük. 

De lássuk magukat Willewald csata-festmé¬ 
nyeit. Előbb a beszterczeit. 

A Lüders vezérlete alatt álló orosz 5-ik 

hadtestnek Grotenhjelm tábornok alatt levő 
hadosztálya Springinsfeld osztrák dandárának 
vezetése alatt 1849 június 19-én megközelí¬ 
tette az erdélyi magyar határt. A magyarok 
hátrálva a borgói sánczokba vonultak, de 
22-ón Grotenhjelm támadását Dobay alezredes 
nem birta ki s a kereszttűzbe kerülve, kény¬ 
telen volt a sánczokból Beszterczén át Beth¬ 
lenbe vonulni, hol más zászlóaljakkal egye¬ 
sülve, a deési sánczokban kívánta felvenni a 
harczot az oroszokkal. Grotenhjelm azonban 
nem vonult előre, hanem Borgónál maradt. 
Ekkor sietett az oroszok elé Bem és Somke¬ 
réken és Beszterczén áthaladva, 27-én Jád és 
Borgó között ütközött meg Grotenhjelmmel. 
A csata eldöntetlen maradt, mert Bem Jádra 
és Grotenhjelm Borgóra vonult vissza. 18-án 
újarb csata. Ez sem volt döntő. Bem 3000 
főnyi dandárát július 10-én Besztercze mellett 
hagyván Székelyföldre indult. Grotenhjelm 
azonban ezen a napon a vett felsőbb rende¬ 
let folytán szintén megmozdult s megtámadta 
Beszterczénél' a csekély magyar haderőt, mely 
hátrálni kezdett. Bem még elég jókor érkezett 
ugyan vissza a csata helyére, de a győzelmet 
nem birta már a mieink számára kivívni s 
Szeredfalvára vonult vissza, hol Damaszkint 
hagyta, ki Grotenhjelm elől Szász-Eégenig 
hátrált, honnan azonban Grotenhjelm is jul. 
17-én visszavonult Beszterczére. 

A kép valószínűleg a július 10-iki ütközet 
egyik jelenetét ábrázolja. 

Áttérhetünk már most a mintegy két mé¬ 
ter magas és négy méter széles második képre: 
a világosi fegyverletételre. Itt azonban előre 
kell bocsátani, hogy miként irja le maga a 
magyar sereg fővezére, Görgey, 1852-ben meg¬ 
jelentművének második kötetében (423—426.1.) 
a fegyverletételt, mely leírás egyszersmind 
kritikája is a festményen látható történelmi 
nagy jelenetnek. 

«. . . lassan közeledett ez alatt a magyar had¬ 
sereg eleje a malomcsatornához. A hid kes¬ 
keny volta könnyen fönnakadásra és zavarra 
adhatott alkalmat. Ennek elejét veendő, vissza¬ 
tértem kísérőimmel a csatorna hidjához és e 
helyről úgy intéztem .az egymásután érkező 
csapatoknak a csatorna és Szőllős helysége 
közti térségen, tömegidomban, két harczélben 
felvonulását arczczal a Zarándnál álló orosz 
hadzöm felé, hogy az első harczélt a III. és 
a VII. hadtestek képezték s a második harcz¬ 
élt az L hadtest; közbül összes tüzérségünk 
sorakozott, a szekerészét leghátul. A felhőtlen 
ég boltjáról tűző nyári napnak szellő által 
nem enyhített rekkenő hősége rendkívül kés-
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leltette a csapatok menetét. Azután meg aem 
is volt többé semmi okuk sietni. 

Mikor az utolsó osztagok is átkeltek a csa¬ 
tornán ; a nap leáldozóban volt. S az esti 
szürkületben 1849. évi augusztus 13-án egy 
orosz hadtest parancsnoka, gróf Eüdiger lovas¬ 
sági tábornok tartott szemlét a vezetésem 
alatti magyar csapatok felett. De a huszár 
talpon állt lova fejénél, kardja a nyeregká-
pára volt akasztva; a gyalogság fegyvere gú¬ 
lában ; az ágyú mind szorosan egymáshoz szo¬ 
rulva, védtelen. És védtelenül ott hevertek a 
zászlók is a fegyvertelen hadsorok előtt«... 

Kiegészíti ezt a leírást Görgey István, ki 
szintén részese és szemtanuja volt a fegyver¬ 
letételnek, munkája III. kötetében (614—617.) 
foglalt következő magyarázatával: 

(•Egyfelől Görgei Arthur erkölcsi fölénye, 
személyes tekintélye — másfelől hadseregének 
fegyelme, a legutolsó próbát is kiállta - - a 
legnehezebbet... Mikor már a felvonulást be-
rekesztő L hadtestünk (Nagy Sándor) utója kö¬ 
zeledett a hídhoz: bátyám izenetet küldött a 
távol csapatjainál tartózkodó Eüdiger grófnak, 
hogy felvonulásunk kész. Ekkor végtől végig 
fölhangzott az utolsó magyar vezényszó: a 
gyalogságnak "Fegyvert gúlába!» Azután min¬ 
den zászlóalj jobbra kiléptetett az üres közbe, 
melyet minden két-két zászlóalj közt hagytak. 
A huszárok leszállva s a kardot nyeregkápára 
akasztva, rövid kantárszáron tartották a lovat. 
Az ágyúk szorosan egymás mellett... Megje¬ 
lent gróf Eüdiger orosz lovassági tábornok 
hadtestparancsnok és Görgey Arthur jobb ol¬ 
dalánál síri csendben az esti szürkületben vé¬ 
gig ;lovagolt a lefegyverkezett magyar hadse¬ 
reg előtt. . . Azután a csatorna felől, hol a 
III. hadtest (gróf Leiningen tábornok) és a 
balszárnyon a Hannover huszárezred állott, 
Eüdiger visszatért Zaránd irányában csapat-
jaihoz. Midőn Görgey kis darabig kisérné: 
a balszárnyon felhangzott: «Éljen Görgey!» 
utoljára... ekkor bátyám hirtelen leborult — 
egy perczre csak - - hű lova nyakára .. .» 

«Ezen leírásokból kitűnik a 32, illetve 58 év 
alatt soha senki által kétségbe nem vont tény, 
hogy a magyar Feldunai Hadsereg az önkén¬ 
tes fegyverletételt tökéletes katonai rendben 
végezte; a katonai erények legnagyobbikát, 
a fegyelmet az utolsó pillanatig fönntartotta. 

Melyik vájjon ez az utolsó pillanat? És 
melyik pillanat az, mely amaz örök emléke¬ 
zetre méltó jellemvonást, a fegyelmet, fest¬ 
ményben kifejezve megörökíteni leginkább al¬ 
kalmas ?» 

Erre Görgey István, kivel a képet e sorok 
írója megvitatta, ezt feleié: 

((Egyedül az, mely mint utolsó legmélyebb 
benyomás, ma is kiolthatatlanul él emlékeze¬ 
temben : 

«A két mozgalom : A Világosvár alól ide 
a szőllősi sikra menetelés és itt csatarendbe 
fölfejlődés - - meg a fegyverletétel actusának 
befejezése után természetszerűleg bekövetke¬ 
zett feloszlás mozgásai közti ünnepélyes nyu¬ 
galom pillanatja. 

«Ezt a pillanatot - - a szigorú katonai rend 
és fegyelemnek és a szörnyű végzetbe való 
f Iszánt megadásnak ezt a nyugodt nagy pilla¬ 
natát nem adja vissza a szentpétervári fest¬ 
mény » mint egy tekintet az itt látható fény¬ 
képmásolatra mutatja. 

Maga Nevoscsin Fedor Petrovits 1849-iki 
Hadjárati Emlékeiben irja: «A fegyverletétel 
a legnagyobb rendben augusztus 13-án ment 
végbe a nélkül, hogy valamely részről még a 
legcsekélyebb zavar is keletkezett volna.» Eü¬ 
diger és Görgey egyedül lovagoltak el a teme¬ 
tésre összegyűlt csapatok előtt. 

A pétervári festmény, mondja Görgey Ist¬ 
ván (i amaz emlékezetes pillanatnak és mind 
annak, a mit ez tényleg kifejezett, igaz képé¬ 
vel épen ellenkező jelenetét: a magyarok és 
oroszok tömegének szoros egymáshoz tapa¬ 
dását, összekeveredését ábrázolja. 

• Ilyen jelenet elképzelhető egy órával ké¬ 
sőbben történtnek, a mikor bátyámat a körül¬ 
belül egy órányira fekvő Zaránd közelében 
egy magános házban orosz tábornokok (és 
engem is orosz tisztek) megvendégeltek jó 
forró teával a nagyon hidegre vált éjszakában. 

E ténynyel szemben a pétervári festmény 
közepe táján nagy kavarodásban kinyújtott 
karral, kendővel bekötött hajadon fejéről eléggé 

Willf.wald orosz festő vizfestménye. 
GÖRGEI ARTHUR 1849-IKI ARCZKÉPE. 

felismerhető Görgey Arthur alakja egymaga is 
bizonyítja, hogy a szentpétervári festmény 
tisztán utólagos műtermi compositio phanta-
siából és így nem felel meg a fegyverletétel 
ünnepélyes tényének)). 

Ez feltétlenül bizonyos; ám de ha a fegy¬ 
verletétel közvetlen aktusa után képzelhető is 
az a jelenet, melyet a kép ábrázol, annak 
bekövetkezését még sem lehet •valószínűnek 
tartani. Gróf Eüdiger, mondja a tábornok 
öcscse, erősen hitt Görgey fegyverletétel! aján¬ 
latának őszinteségében, de környezete aggá¬ 
lyokat táplált. Megnyugtatás kedvéért tehát 
Eüdiger előző éjjel csapatait csatárákész ál¬ 
lásba helyezte el ágyulövésnyí távolságban a 
magyarok számára kitűzött helytől. Eüdiger 
egyedül tartotta a szemlét Görgey oldalánál 
átvétel jeléül. Egyedül lovagoltak el .a sereg 
előtt és egyedül távoztak az •esti szürkületben ! 

Arra, hogy az -orosz csapatok és táborno¬ 
kok a magyar sereghez jussanak egy óránál 
is több idő kellett volna és pedig gyorsfutam¬ 
ban úgy, hogy mire az oroszok a magyar se¬ 
reggel ily közelségben barátkozhattak volna, 
mire pedig gróf Eüdiger részéről az engedély 
megadása alig képzelhető el, már koromsötét 
éj borult a fegyverletétel színhelyére! 

A fegyverletétel jelenetnek ábrázolásából 
tehát az a részlet, mely Görgeyvel a ma¬ 
gyar tábornokok és főtisztek ée Eüdigerrel az 
orosz tábornokok és főtisztek csapatának együtt¬ 
létét tünteti fel, már csak a festő compositió-
jához tartozhatik, melylyel érdekesebbé kívánta 
tenni a művet.* 

Úgy véljük, hogy az előrebocsátottakban 
közölt adatok elegendők azoknak.a képeknek 
magyarázatára, melyeket itt bemutatunk. Hiá¬ 
nyos lenne azonban közleményünk; ha ebben 
is kifejezésre nem juttatnók őszinte hálánkat 
gróf Berchthold szent-pétervári nagykövetünk 
irányában is, kinek köszönhetjük, hogy ezek¬ 
nek a nagyérdekű festményeknek másolatait a 
• Vasárnapi Ujság»-ban közzétehetjük. x. Y. 

ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM. 
REGÉNT. (Folytatás.) 

Irta N e e r á . — Olaszból fordította B a l l á I g n á c z. 

Eemo újból és újból elolvasta ezt a néhány 
soros levelet, összehúzta szemöldökét, ujjaival 
idegesen dobolni kezdett, fel-felsóhajtott és 
arra a meggyőződésre jutott, hogy e pillanat¬ 
ban már nem maradt hátra egyéb, mint hogy 

* A világosi fegyverletétel lefolyását külömbözőkép 
irták le még a szemtanuk i s : azok pedig, kiket po¬ 
litika vezetett az előadásban, ki is színezték az egyes 
mozzanatokat. Mi nem foglalunk állást se az egyik, 
se a másik felfogás mellett, s e czikket, melyért a 
szerzőnek, közéletünk egy közbecsülésben álló jelesé¬ 
nek köszönetünket nyilvánítjuk: minden változtatás 
nélkül in extenso közöljük. (Szerk.) 

egyedül kell az utat hazafelé megtennie. Útnak 
is indult azonnal. 

Milyen különös egy história! Az egész mai 
nap olyan rendkívüli volt már: a vizsga a 
Konzervatóriumban, az a zene, az a viharos 
fogadtatás, a siker és aztán . . . aztán. . . Nem 
akart egyáltalán roszra gondolni. Attól a pil¬ 
lanattól kezdve, hogy Ippolito irt, nem talált 
többé okot a nyugtalankodásra. De hát mit 
mondjon majd Eomolónak? Ez volt a leg¬ 
súlyosabb kérdés, ő, a maga részéről, a sze¬ 
rencsétlenségtől való félelem után, most már 
nyugodt és megelégedett volt, mert nem kellett 
attól tartania, hogy valami baj érte utói Ippo-
litót. 

- Fiatalos meggondolatlanság, - - mondta 
magában és sunyin mosolygott. — Biztos, nem 
egy barátról, de hét vagy nyolczról van szó, a 
kik körülfogták, ingerkedtek vele és mit tudom 
én, még mit nem tettek! Biztosan rábeszélték, 
hogy üljön le velük egy ünnepi lakomához. 
A mai sikere után pedig ilyesmit visszautasí¬ 
tani igazán gögösség lett volna, így hát velük 
lakmározott és biztosan néhány pohárkával 
többet is ivott, mint a mennyi a szorrijúság 
feltétlen csillapításához szükséges . . . 

Monológjának ennél a pontjánál a derék 
tanítónak be kellett ismernie, hogy ma ő sem 
tudott ellentállni a kísértésnek és jóakaratúlag, 
kissé tréfásan elkomolyodott, miközben némi¬ 
leg még érezte a Marsala hatását. Semmiség! 
Semmiség! 

Ezzel a kiáltással és botját könnyedén meg¬ 
forgatva lépett a konyha küszöbére, a hol a 
kis cselédleány szájtátva nézett reá. 

De a mikor arról volt szó, hogy Bomolóval 
közölje, hogy egyedül tért haza, az ügyet már 
megint nem találta olyan egyszerűnek. Mit, 
nem elég, hogy későn jön haza, de még hozzá 
egyedül? És hol lehet most Ippolito? Erre a 
kategorikus kérdésre Eemo nem tudott őszin¬ 
tén megfelelni, de azért megkísérelte, hogy 
ecsetelje az egész mai rendkívüli napot, az 
emberektől túlzsúfolt Conservatoriót, a szerze¬ 
mény óriási sikerét, az ünnepeltetést, az elra¬ 
gadtatást, azt a gyönyörű jövőt, a mely unoka-
öcscsükro vár. 

- De hol van Ippolito ? — harsogta az óriás, 
a kinek roszkedve tetőpontjára emelkedett. 

Mint a gyerek, a ki visszaretten a keserű orvos¬ 
ságtól, a melyről azonban tudja, hogy mégis 
le kell nyelnie, Kemónak vissza kellett térnie 
erre a kínos kérdésre és rá kellett magát szán¬ 
nia, hogy pontról-pontra elmondja az egész 
dolgot, mialatt Eomolo egyre káromkodott és 
Eosalba gúnyos megjegyzéseket engedett meg 
magának. 

- De láttad legalább te magad is ezeket a 
barátokat ? — kérdezte Bemolo. 

T - Nem, nem láttaiti őket. 
- Együtt mentetek el a Conservatorióból ? 

Beszélt ő közben valakivel? 
- Hát ha szorosan veszszük, nem beszélt. 

Előttem ment és közben meghajolt egy nő előtt 
és üdvözölte. 

- Egy nő előtt ? — szólt közbe azonnal Eo¬ 
salba. — Ki volt .az a nő ? 

- Nem tudom. Egy fehérruhás nő volt, a ki 
kocsiba szállt. 

- Szép ? Fiatal ? 
Eemo egy pillanatig hallgatott és aztán az 

elragadtatás hangja tört ki belőle: 
- Mint a nap! 

Eosalba szemtelen nevetésben tört ki és gú¬ 
nyosan hozzátette : 

- Na hát megvan az a bizonyos barát! 
- Mit akarsz ezzel mondani ? - - kérdezte 

zavartan Eemo. 
- Azt mondom, hogy egy fiatalember nem 

tűnik el csak úgy, ok nélkül, ha asszony nincs 
a dologban. Még most sem érted ? Ő volt! 

És ezzel a győzelmével még nem érte be és 
gúnyos, sokat jelentő arezkifejezéssel hozzá¬ 
tette : 

— A vampir! 
- Nem, nem vampir! 0, semmiesetre sem 

az, - - tiltakozott lovagiasan Bemo. — Ahhoz 
nagyon is szép ! 
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INDULÁS A VADÁSZATRA. 

XIII. 

Boldog órák. 

Lilia így szólt dón Peppinóhoz : 
- Adja el nekem, vagy adja bérbe, vagy köl¬ 

csönözze nekem az ön öreg villáját a tó men¬ 
tén : szükségem van rá sürgősen. 

Don Peppino egy antik lovag hódolatteljes 
mozdulatával hajolt meg a signora előtt: 

- Máris rendelkezésére áll. 
E rövid megegyezés után pár nap múlva 

Lilia és Ippolito egy gyönyörű augusztusi reg¬ 
gelen gőzhajóra szállott a Como taván. 

A fedélzet ormának karfájára támaszkodva, 
a kíváncsiaknak hátat fordítva, aranyos nap¬ 
sütésben, lelkűkben égi boldogsággal, ott lebeg¬ 
tek ég és viz között és úgy érezték, hogy a vég¬ 
telenség övezi őket. Mit törődtek ők most a 
fenséges nyárilakokkal, a melyek a tó két part¬ 
ját szegélyezték, mit törődtek az elegáns urak¬ 
kal és hölgyekkel, a kik fel-feltűntek a hajó 
lépcsőin ? Alig néztek még arra a kis csónakra 
is, a mely a partmenti kis fészekbe, vágyaik 
helyére fogja vinni őket. 

Most végre megszólalt Ippolito : 
- Most mirajtunk a sor, úgy-e? 

És Lilia válasza, a ki karját az övébe fűzve, 
ott állott a fedélzeten, nem volt egyéb, mint 
egy erős, de gyöngéd kézszorítás. 

A szökésnek ez a módja, mely magába fog¬ 
lalta a nászutazás minden boldogságát, fiatalos 
és ártatlan örömmámorral töltötte el lelkűket. 
Lilia számára a szerelemnek üde és tiszta ki-
virágozása _volt, a mely egész életére kiható 
erejű lesz. És Ippolito lelkét is boldogság, olyan 
végtelen boldogság töltötte el, a melyben az 
élet és halál minden kérdése elenyészett és a 
melyben a lélek titokzatos hangokat vél hal¬ 
lani, a melyekből a magasabbrendű élet misz¬ 
tériumait érzi felcsendülni. A földi élet isteni 
pillanatai voltak ezek. 

Bármennyire igyekeztek is elrejtőzni a világ 
elöl, nem vonhatták ki magukat teljesen úti¬ 
társaik érdeklődő és kíváncsi pillantásai alól, a 
kik, a mióta ők csak megjelentek a fedélzeten, 
folytonosan figyelemmel kisérték őket. Lilia 
szeszélyéből, a melynek Ippolito ellenmondás 
nélkül engedelmeskedett, mind a ketten egy¬ 
forma fehér vászonruhában voltak és világos¬ 
kék nyakkendőt, egyenes karimájú, világoskék 
szalagú szalmakalapot viseltek. Ilyen fiatalon 
és ilyen szépség mellett ez a kis különczkö-
dés, a mely azonban semmiképen sem lépte át 
a jóizlés határát, még elragadóbbá tette őket, 
a kiket mindenki fiatal házaspárnak tartott. 

A mikor a Como öblét elhagyták és a hajó 
szinte súrolta a terraszt, Ippolito hirtelen va¬ 
lami különös illatot érzett, a mely egy kertből 
áradt feléje és fejét magasra tartva, teli tüdő¬ 
vel szívta magába. 

- Ez az olea fragrans, — mondta Lilia, 
ennek a tómelléknek különös illatú virága. — 

És megmutatta Ippolitónak, a ki ezt a virágot 
nem ismerte, az apró, csoportokban álló virá¬ 
gokat, a melyek karcsú, smaragdzöld ágon 
himbálóztak. 

- Csodás illat! - - sóhajtotta Ippolito és 
szemével követte a virágbokrokat, a melyek a 
parttal együtt el-eltünedeztek. 

- Még találkozunk újból velük, — mondta 
Lilia, — a tó partjai tele vannak vele! 

Ippolito közben újabb fölfedezést tett és ez 
meglepte. A partmenti házak és villák, vala¬ 
mennyi egy-egy női névvel díszelgett homlok¬ 
zatán, édes, titokzatos nevekkel, a melyek a 
fehér vagy rózsaszinű alapról ragyogtak elő, 
hogy újból el-eltűnjenek a parti fák lombjai 
mögött és aztán megint újabb és újabb nevek 
kerüljenek elő, a melyek megint elfelejtődnek 
rejtett szépségeikkel és rejtelmes szerelmeikkel. 

— Ó, egymást szeretni örökké, örökké itt 
élni egymás mellett és egymást szeretve, Lilia! 

Lilia nem felelt azonnal, hanem a viz fölé 
hajolt, mintha napernyőcskéjének végével egy 
szót akart volna az örökké változó vízfelületre 
irni, de aztán felemelte a fejét és mosolyogva 
nézett a szerelmes ifjúra. 

A napsugár volt-e az oka, a mely rátűzött 
Lilia hajára és még ragyogóbbá, földfölöttibbé 
varázsolta egész lényét, egy újabb gödröcske 
megjelenése volt-e a mosolygó arczon, vagy 
Lilia raffinált elegáncziája, de Ippolito könnyű 

\ 
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szédülést érzett. Szivére szorította a gyönyörű 
teremtés kezét, a melyet az övében tartott és 
most elcsattant hangtalanul az a csök, a mely 
mér ott úszott a levegőben. 

Egy csúf gyerekleány tágrameredt szemmel 
nézett rájuk. 

Menjünk ! - - mondta Lma és ezt erő¬ 
sebben, szinte anyáskodó parancs hangján 
mondotta, a mint már az asszonyok szokták, 
a mikor kis kezükkel a férfit vezetni óhajtják. 

Ó, milyen gyötrelem ! - súgta Ippolito. 
Lilia lassan és az ifjú asszonykák méltó¬ 

ságával megindult: 
- A ki szeret, követ. 

Lementek az üres hajószalónba. 
- így kellemesebb. Fönt túlságosan vilá¬ 

gos van. 
Ippolito fekete szeme ingerkedve ragyogott 

fel ennél az ártatlan hazugságnál: 
- Igen, igen, itt sokkai kellemesebb. 

Leültek a kördivánra, mindjárt a bejárat 
mellett, úgy, hogy azok, a kik a szalon előtt 
elhaladtak, nem láthattak be hozzájuk. Előttük 
egy kis asztalka állott, mögöttük a kerek hajó¬ 
ablak. Szinte úgy érezték, mintha otthon vol¬ 
nának, az élet mindennapiassága eltűnt körü¬ 
löttük. Keveset beszéltek, azt is szűkszavúan 
és szórakozottan és lelkűk megértette, hogy ez 
a hallgatás mindent kifejez. 

A mikor Balbianellót is elhagyták, az egyik 
partmenti kertben egy nagy zöld zsalugáteres 
házat vettek észre, a mely előtt egy rózsaszínbe 
öltözött lányka sétálgatott le és fel, kezében 
könyvet tartva. A két szerelmes, a nélkül, hogy 
kimondotta volna, arra gondolt most ugyan¬ 
abban a pillanatban, hogy vájjon ez a kis 
lányka lesz-e valaha olyan boldog, mint 
most ők? 

A tó máj esztétikus szépsége Bellagiónál el¬ 
ragadta mindkettőjüket, a mint a kis kerek 
hajóablakon kinéztek. A mikor a tó utolsó 
hajóállomásán kiszállottak, úgy érezték, mintha 
csodálatos álomból ébredtek volna fel. 

Félig szolga, félig paraszt külsejű ember, a 
ki ez alkalomra legszebb ruháját vette fel, 
várta őket a parton és bemutatkozott, mint a 
villa felügyelője. Lilia, a ki csak most tért ma¬ 
gához ebből a szerelmi, mámoros álomból, 
megkérdezte, hogy hol van a villa. 

— Itt ni, kérem alássan ! 
Sűrű erdőcske övezte a sárgás-fehér házat, 

a mely a tó fölött, kis magaslaton állott. 
- Tizenöt percznyi az út, — mondta az 

ember és megindult a kavicsos, fűvel benőtt 
ösvényen, a mely a lankáson vezetett fölfelé. 

A tó partja amfiteátrum-szerű körben haj¬ 
lott itt és komornak mutatkozott. Csak itt-ott, 
elszórtan tűnt fel egy-egy lakóház, jó messze 
egymástól. Ez már nem volt többé a derűs, 
napsütéses Como-öböl, hanem sokkal inkább 

PIHENŐ. 
•M/'!/ Gyula fölvételei. 
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A fŐherczeg (Törzs) a mellette ülő Peredy Judithoz (Gombaszögi): Elárasztom magát virággal, sárga 
liliom ! (I. felv.) 

az a romantikus magány, a melyről dón Pep¬ 
pino beszélt. 

•— Ó, most végre magunk mögött hagytuk a 
világot! — kiáltott fel Lilia, előreszaladva és 
kezeivel tapsolva. — Égek a vágytól, hogy már 
láthassam falusi fészkünket. 

- I t t! — mondta az ember, a ki megállóit 
egy vasrácsos kapu előtt, a mely mögött moh¬ 
hal benőtt és a lombos sűrűbe elvesző kőlépcső 
volt látható. 

- I t t? Különös bejáró ez egy villába, de 
azért egészen kedves. Inkább olyan, mintha 
egy vad erdőbe vezetne. Látsz itt valamit Ippo¬ 
lito, a mi villára emlékeztetné az embert? 

Ippolito nem látott semmi egyebet, csak Lilia 
karcsú alakját, a mely szinte csak lebegett a 
lépcső felett, majd egy hirtelen szökkenéssel 
mellette termett. Lilia most futni kezdett és ő 
utána futott, a míg izzó arczczal és ragyogó 
szemmel, felindulva az új gyönyörtől, utói nem 
érte a magaslaton. 

Alacsony, de azért tágas, bár nem túlságo¬ 
san szabályos épület állott előttük. A falai vilá¬ 
gos, könnyed rózsaszinűek voltak, antik for¬ 
májú cserépfödél emelkedett a falak fölé és a 
kémények apró toronyalakúak voltak. 

Ippolito ösztönszerűen egy nevet keresett, a 

melynek a ház homlokzalára kellett volna irva 
lennie. 

- Nincs neve, — mondta Lilia, -— de ez 
annál jobb, mert máskülönben még féltékeny 
lennék. 

- Ó, itt is van olea frayrans! — kiáltott 
fel ugyanekkor diadalmasan Ippolito. 

•— És ez a fő, - - tette hozzá komolyan 
Lilia. 

Az ölen szokatlanul buján virágzott itt. Ip¬ 
polito, a mint elhaladt mellettük, nem állhatta 
meg, hogy egy ágat le ne törjön, majd annyit 
szedett, hogy valósággal elborította vele szerel¬ 
mesét. 

- «Milyen szép vagy te, én szerelmesem!» 
Saaron rózsái nem illatozhatnak édesebben, 
mint ezek a virágok. Érzed? Érzed? A mi sze¬ 
relmünk édessége árad ki belőlük! 

Lilia a virágok fölé hajolt. Majd felvirágozva 
és ünnepi boldogsággal lelkűkben a ház felé 
tartottak, a hol egy mosolygó arczú nő várta 
őket. 

— A feleségem, — mondla a felügyelő. 
Ippolito egy pillanatra zavartan nézett Liliára. 
— Kedves unokaöcsém, ez a két derék em¬ 

ber lesz a mi új barátunk, — mondta Lilia nyu¬ 
godtan és természetesen. 

Judith (Gombaszögi) a főherczeghez : Nem! Kérem 
nem! (II. felv.) 

Ippolito hálásan nézett Liliára, hogy ilyen 
gyorsan és ügyesen kimentette zavarából, a 
mikor rokonának fogadta, hogy e házaspár 
előtt, a kik olyanok voltak, mint Philemon és 
Baucis, a rokoni kötelékkel magyarázza meg 
közvetlenségüket. De közben halkan fülébe 
súgta: 

— El fogják-e ezek hinni ? 
- Ó, azzal nem törődöm. Nekem elég az, 

hogy olyan magyarázatot adtam, a melyet el¬ 
fogadhatnak, így tehát mi unokatestvérek va¬ 
gyunk, ezt nem szabad elfeledned. Unokatest¬ 
véreknek pedig szabad egymást szeretniök ! 

—: Óhajtanak uraságodék valamit falatozni?— 
kérdezte az asszony. 

- De még mennyire! — kiáltott fel Ippo¬ 
lito. — Eddig még nem gondoltam rá, de most 
érzem, hogy farkasétvágyam van! De hát mit 
is adhatna most nekünk? 

- A gazdánk parancsot adott, hogy uzson¬ 
nával várjuk uraságodékat. A mennyire csak 
módunkban állott, meg is tettük . . . mert ké¬ 
rem alássan messze lakunk a várostól. A mi¬ 
kor a szegény grófné még élt, mindent Milánó¬ 
ból hozattunk. 

-— Jó, jó ! — szólt közbe Lilia. — Erről még 
majd beszélünk később. Most csak adjon, a mije 
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épen van. Nem leszünk válogatósak, ugyebár 
kis unokaöcsém? Ha más nem akad, beérjük 
egy pohár tejjel és egy-két baraczkkal is. 

- No, reméljük, hogy akad még más is, — 
mondta Ippolito, némi aggódással, a mi fogal¬ 
mat nyújtott fiatalos étvágyáról és a mi egyút¬ 
tal nevetésre bírta Liliát és a felügyelő felesé¬ 
gét is, a kik egyszerre nevetésbe törtek ki. 

- A férjem majd szobájukba vezeti urasá-
godékat, a míg én a konyhába nézek egy pil¬ 
lanatra. 

Szép márványlépeső vezetett fel az előcsar¬ 
nok jobboldalából az emeletre, a mely körül, 
mint a régi veneziai házaknál, galléria futott 
körül és az összes szobák ide nyilottak. 

- Ha a signora ezt a szobát óhajtaná el¬ 
foglalni, ez a szegény grófnőé volt, — mondta 
a felügyelő, — de ha parancsolja, rendelkezé¬ 
sére állhat dón Peppino szobája is, vagy akár 
a vendégszoba. Nem készítettük elő ugyan 
egyiket sem előzetesen, mert a gazdám pa¬ 
rancsa úgy szólt, hoev uraságodék fognak vá¬ 
lasztani, j 

- Ó, — felelte Lilia hirtek-n, — a vendég¬ 
szoba is jó lesz. Nagyon csinos. 

Bizonyos gyöngéd tapintatosság tartotta távol 
attól, hogy a villa tulajdonosainak magánlak¬ 
osztályait foglalja el; de ebben a választásban 
sem vesztett semmit, mert a szobák, a melye¬ 
ket kiválasztottak, a kertre néztek és gyönyörű 
folyondárral befuttatott erkélyük volt. 

- Ha itt nem érzem magam úgy, mintha 
paradicsomban volnék, hát ez igazán csak az 
én hibám! 

Ippolito is fenségesnek találta ezt a helyet. 
És mert a szerelemben a hallgatás sokszor 
többet mond, mint bárminő szóáradat, lopva 
és hallgatagon egymásra mosolyogtak. 

Lilia gyors mozdulattal vetette le kalapját 
és keztyűjét, mialatt Ippolito a szomszédos 
szobát, a melyet magának választott, vette 
szemügyre. 

- Gyere csak, nézd meg ezt a szobát is, 
Lilia. 

Lilia átment a szomszéd szobába és minden 
legcsekélyebb tárgynál, a melyet együtt fedez¬ 
tek fel, boldogan és elégedetten mosolyogtak 
egymásra, mert érezték, hogy a kötelék, a mely 
összefűzte őket, pillanatról-pillanatra erősebb 
lesz és szinte egybeolvasztja lelkűket. 

— Lilia! 
- Ippolito! 

Igen, mind a ketten mondhatatlanul boldo¬ 
gok voltak. 

- Ha uraságodék parancsolják, az uzsonna 
készen van, — jelentette a felügyelő felesége. 

— Hogy hívják magát ? — kérdezte Lilia az 
asszonytól. 

- Mansueta a nevem, de a grófné ő méltó¬ 
sága csak Mansá-nak nevezett mindég és dón 
Peppino is, a míg fiatalabb volt, ha kijött ide, 
mindég csak Mansának hívott, mert az én 
anyám volt az ő dajkája. Akkor még tetszett 
neki itt az élet; de később már unatkozott is ; 
hanem hát ez természetes is egy olyan nagy 
úrnál. 

A becsületes arczú asszony, a kinek arczán 
csak alig néhány ráncz mutatkozott és okos 
szeme jóságosán ragyogott, csendesen mo¬ 
solygott. 

A/, ebédlőterem sötétzöld, fényezett bútorai¬ 
val és számos pohárszékével, a melyben antik 
Fayence-edények állottak, derűs benyomást tett 
Ippolitóra és Liliára. A falon köröskörül képek 
függtek, madarak, virágok, gyümölcsök. A terem 
közepén pedig ott állott a megrakott asztal, 
csodálatosan finom szövésű asztalterítővel. 

- Parancsukra! — mondta Mansa asszony. 
- 0, hiszen ez a ház gyönyörű. Sohasem 

hittem volna, hogy vidéken az eredetiség és a 
gráczia_ilyen elragadóan karöltve találkozhatik. 

— Épen csakis vidéken! - - felelte Ippo¬ 
lito. — Tulajdonképen csakis vidéken találkoz¬ 
hat az ember eredetiségekkel. A nagyvárosok 
nem egyebek, mint óriási bérkaszárnyák. Itt 
úgy érzem magam, mintha otthon volnék. 

Boldogan és derűsen ültek asztalhoz, szoro¬ 
san egymás mellé, mint a hajó szalonjában és 
a mikor Mansa távozott és magukra hagyta 
őket, 'félkézzel egymás kezét fogva, egy és 
ugyanabba a gyümölcsbe haraptak, ugyanabból 
a pohárból ittak és bizony, közben-közben a 
pohár szélét egymás ajkával cserélték föl. 

- Mondd, hogy szeretsz ! 

— Szeretlek. 
— Mondd még egyszer. 
— Szeretlek. 
Erre a válaszra Ippolito, a ki lelkében bol¬ 

dog mámort érzett, megnyugodott ugyan, de 
csak rövid időre. Vulkán lázongott lelkében és 
vágyódást érzett Lilia csókja után. 

Mansa felszolgálta a pompás kávét, majd a 
két szerelmes elhagyta az ebédlő-termet és le¬ 
ment a kertbe. A derék, egyszerű Mansa tekin¬ 
tete kisérte őket, a ki boldognak látszott, hogy 
a vén, elhagyott házba újból lakó költözött. 

- Úgy látom, ezek értik egymást! - - je¬ 
gyezte meg a felügyelő. 

— Mit akarsz ? — felelte Mansa. - - Az ő 
korukban mi sem voltunk különbek. Minden¬ 
nek megvan a maga ideje, nem? 

A kert, a mely már nyolcz év óta el volt 
hanyagolva, olyan volt szinte, mint valami 
erdő. Lillának igaz örömet szerzett a régi ös¬ 
vényeket megkeresni, a sűrű lombú fák és hor¬ 
tenziák fantasztikus bokrai között, míg a nap-
sütésesebb részeken az olea fragrans fehér 
virágának illata mámorosította meg Ippolitót. 

- Ó, itt rózsák is vannak ! •— kiáltott fel 
boldogan Lilia, felfedező útjában. 

- Eózsák, rózsák, rózsák ! — kiáltotta Ip¬ 
polito és feléje sietett. 

A két boldog teremtés minden szavában, 
minden mozdulatában ott kisértett, lobogott a 
legfenségesebb érzés: a szerelem. 

- Ó, ez a gyönyörű erdőcske! — tört ki 
Liliából a lelkesedés, a mint behatolt a sűrű 
lombok közé, a hol a napsugár is zöldes fény¬ 
ben ragyogott és a lelógó rózsák, mint apró, 
lefátyolozott, diszkrét lámpácskák ragyogtak. 

Ippolito a csodálkozástól némán nézett maga 
elé. Mélyet lélegzett, mintha magába akarta 
volna szívni az élet minden édességét. Egy 
rózsa, a mely nagyobb volt, mint a többi, hom¬ 
lokát horzsolta és tövisével könnyedén meg-
karczolta. Ippolito végighúzta kezét a homlo¬ 
kán és érezte, hogy vérzik. De Lilia ugyan¬ 
ebben a pillanatban már feléje lépett és meg¬ 
csókolta a sebesült homlokot. 

És ebben az augusztusi forró déli órában a 
rózsák és a közeli olea fragrans illatában úgy 
érezte, hogy lelkében a szerelem, a földfeletti 
szerelem csodálatos orgonahangjai zúgnak fel 
isteni erővel. . . 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
A ködös téli reggel homályában az Erzsébet-

kőrúton egy széles társzekér, magyarul stráfkocsi 
döczög. Azaz, hogy — és épen ez, a mi föltűnő — 
nem is döczög. A szekér emeletnyi magasságra 
meg van rakva és a két ló mégis olyan könnyen 
lépked, annyira minden erőlködés nélkül húzza, 
mintha egészen üresen lenne. Mi ez a könnyű 
teher? Nem is kötéllel, csak erősebb zsineggel 
összekötött száz meg száz kisebb-nag\ óbb papi¬ 
rosba csavart csomag, nem egyformák és nem is 
szabályos formájúak. 

A kíváncsiság odahúz a szekér mellé, a mely 
nem titkolódzik. Az egyik csomag papirosa végig¬ 
szakadt és a nyilason egy arasznyi magas, rikítóan 
festett, merev pléh-emberke néz ki a reggeli 
ködbe. Uniformis van rápingálva, a fején magas 
sapka, a gyomra fölött dob, a kifeszített két kézé-»" 
ben dobverő. Katonadobos. Micsoda ármádiából: 
nem tudom. De semmiesetre se a mienkből. Se 
nem baka, se nem honvéd. 

Most már tudom, mi a társzekér könnyű terhe. 
Gyerekjáték. Katonák, vonatok, ágyúk, repülő¬ 
gépek, különféle állatok, hajók, szoba- és konyha¬ 
berendezések, egy egész világ benépesítve a gyer¬ 
mek örömének teremtő képzelet ezernyi alakzatá¬ 
val. Ez a szekér örömet, jókedvet, boldog izgalmat, 
kaczagást és álmokat hoz karácsony napjára te¬ 
mérdek magyar gyereknek. És — a kis pléhdobos 
uniformisa mindjárt elárulta — idegenből hozza. 
A hol más nyelven beszélnek az emberek, más 
hősök élnek a mesékben, más dalok zengenek és 
más színek dobogtatják meg a szivekei 

Ócska karácsonyi történetek jutnak eszembe, a 
gazdag jó emberről, a ki a szent napon gyerek¬ 
játékokat visz szegény házakba, a hol a szülők-
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nek nem telik, hogy maguk vásároljanak. A példa 
nem áll meg teljesen, mert mi azt a temérdek 
gyerekjátékot, a mit idegenből hozunk a kara-
csonyfa alá, nem ajándékba kapjuk. Móg csak 
olcsón se kapjuk. A statisztika szerint évenként 
hat millió koronával többet fizetünk érte: a leg¬ 
nagyobb részét Németországnak. 

És ez az, a mi még lehangolóbbá teszi a gon¬ 
dolatunkat. Mert a pénzből sincs annyi fölös¬ 
legünk, hogy idegen zsebekre szorulnánk, a mibe 
elhelyezzük, de a faktum azt mutatja, mintha 
másban még szegényebbek lennénk. És pedig olyan 
dologban, a miben nemcsak, hogy nem kellene, de 
nem is szabadna szegénynek lennünk. 

Nemde fölösleges itt bizonyítgatnunk a tételt, 
hogy az emBer a maga társaságának produktuma. 
Ez alakítja gondolkodását, szellemét, fölfogását, 
erkölcsét. A gyermek is társas lény. Még inkább, 
vagy mondjuk így, még frissebben, intenzivebben, 
mint a fölnőtt. És a gyermek társasága: a játék. 
A fa- és ólomfigurák között úgy él, mintha csupa 
élő venné körül. Fantáziája lelket, sorsot, jelle¬ 
met ad valamennyinek és egy oly meghitt, oly 
bensőséges viszony támad közöttük, a melyben 
szinte valamennyi emberi eredendő érzés elfér és 
kifejti magát. Ez a teremtő képzelet a g\ érmeké, 
de az ihletet a játék adja neki. Ennek a színe, 
formája, jelentése. Már pedig ezt ott kapja, a hol 
készül. A kicsinyek ábrándvilágát a felnőttek kép¬ 
zelete formálja és a felnőtt ember képzeletében 
akarva vagy akaratlanul sőt az akarat ellenére is 
már ott van egy más elem is: a tendenczia. 
A mit alkot, még inkább, a hogyan alkotja, már 
szimbólum. Jelentése van. Vall és hirdet valamit. 
Kultusz és propaganda. A gyermek játékszobája — 
iskola. Annál hatalmasabb, mert ebben az isko¬ 
lában örömest tartózkodik. És a gyönyörűségtől 
észre se veszi, hogy — tanul. 

Mikszáth Kálmán bölcsességének terméke ez a 
mondás, hogy kilencz esztendős korára minden 
iró kiírta magát. A mi szélesebb átírásban azt 
jelenti, hogy mire kilencz esztendősek leszünk, leg¬ 
nagyobb benyomásainkat már megkaptuk, leg¬ 
élénkebb álmainkat már megálmodtuk, már ka-
czagtunk, már féltünk, már hittünk, már szen¬ 
vedtünk olyan ^egészen, a hogyan többé az életben 
már nem fogunk. 

Már most nem a legnagyobb nemzeti érdek 
tartalmi körébe tartozik e, hogy a lélek fogékony¬ 
ságának e legtermékenyebb korszakát olyan be¬ 
nyomások számára biztosítsuk, a melyek a mi 
ideáljaink kultuszát szolgálják? Hogy az első ih¬ 
letés, a mely a gyermekek képzeletét fölgyújtja, 
egy magyar ihletés legyen? 

A gyermekjáték figurái nem születtek nemzeten 
kívül. Eredetileg mindeniknek megvolt a maga 
nemzeti vagy faji karaktere a virtusban, a melyet 
szimbolizál és a köntöskében is, a melyet visel. 
A franczia baba nemcsak azért és csak azzal 
franczia, mert Parisban készítik. Minden játék¬ 
figurának az eredetije ott él vagy históriájában, 
vagy meséiben, vagy, mint tipus: társadalmi éle¬ 
tében annak a nemzetnek, a hol megkomponál¬ 
ták. Az ebből a nemzetből való gyermek, ha fel¬ 
nőtt találkozni fog velük és meghatott lélekkel 
örül nekik, mint régi, kedves ismerősöknek, a 
kik legboldogabb korának emlékeit támasztják föl 
szivében. 

Vájjon a mi életünk, a mi históriánk, a m 
irodalmunk nem elég gazdag ahhoz, hogy a maga 
világával tudja benépesíteni a mag ár gyermek 
játszószobáját ? A magyar élet, a magyar történet, 
a magyar mese nem adhat elég hősi, kedves, vi¬ 
dám és furcsa alakot gyermekeink gyönyörködő 
kedvének és képzeletének ? Csakugyan rá vagyunk-e 
szorulva az idegen képzeletre, hogy a gyermek 
lelkét jól tudják tartani vele ? 

. . . Hetyk n feszít a kis, pléhből való katona¬ 
dobos a körúton és előtte, mellette, utána apró 
idegenek egész beláthatatlan néma hadserege ma¬ 
síroz be az országba esztendőről-esztendőre újra és 
újra meghódítani a magyar gyermekszobákat. És 
a mi a gyermek szobájában kezdőki, folytatódik a 
felnőttek szobáiban . . . 
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A felnőtteknek azonban, ha játszani akarnak, 

sokkal kevesebb fölszerelésre van szükségük, mint 
a kicsinyeknek. És mennél kisebb az apparátus, 
annál nagyobb, annál izgalmasabb a játék. Nem¬ 
csak a technikai apparátust értjük, hanem az értelmit 
is. A legnagyobb izgalmak a körül játékasztal körül 
lángolnak, a melynél a technikájában legegyszerűbb 
játék folyik. A sakkjáték, de talán a dominózás 
technikája is sokkalta bonyodalmasabb, mint pél¬ 
dául a baccaraté. A mi természetes is. Mert a sze¬ 
rencsének nincs gépezete és nincs mathematikája. 
A szerencse a játékban föltétlen meghódolást 
követel azoktól, a kik az ő oltáránál imádkoznak. 

A ki a bakk-asztal mellé lép, az átadta minden 
javát egy rejtelmes hatalomnak, hogy ez a maga 
kedve szerint oszsza szét a gyülekezetben. Nincs 
több joga az ő zsebében lévő pénzhez, mint ahhoz, 
a mely a szomszédja zsebében van, vagy — mond¬ 
hatjuk így is — a szomszédja zsebében lévő pénz¬ 
hez ugyanannyi joga van, mint a magáéhoz. Min¬ 
den tulajdonjogi állapot egy ideiglenességgé csök¬ 
ken, a mely ideiglenesség csak perczekig tart és 
teljességgel kodifikálhatatlan törvények szerint 
alakul, teremt új helyzeteket. Ez a rendkívüli 
állapot teremti meg a játókszoba különös levegő¬ 
jét, izgalmát, füledtségét, bomlasztó erejét. És ez 
a magyarázata annak, hogy olyan emberekkel olyan 
dolgok esnek meg, a kik e fajta cselekedetre 
maguk is teljes joggal képtelennek érezhetik ma¬ 
gukat. 

így történhetett meg egy budapesti társaskör 
kínos botránya is, a hol egy játékosnak —• játé¬ 
kon kívül — valaki megdézsmálta a pénztárczá-
ját. Valami hivatásos zsebtolvaj bizonyára nem 
keveredhetett a játszó társaságba és nagyon való¬ 
színű, hogy a kit az alkalom szédülete beletán¬ 
torított ebbe a mesterségbe, maga is szörnyű rej¬ 
telemnek érzi már, a mit elkövetett. 

De ebben a levegőben — ha a minősülése más 
is — az ilyen megtántorodás, tudjuk, nem példát¬ 
lan. Aligha van olyan előkelő klub vagy társas¬ 
kör a világon, a melynek kártya-krónikájában az 
úgynevezett kínos eseteknek ne lenne külön feje¬ 
zete. És milliomost is értek már azon, hogy kívül 
kalandozott a szerencse-keresés paragrafusain. 
A magyarázat egy. A tulajdonjog tudatának de-
komponálódása. A hol az ember a magáét nem 
érzi többé oly biztossággal a magáénak, a másét 
is csak megcsökkenten tiszteli a másénak. A határ¬ 
vonalak elmosódnak néha annyira, hogy — íme — 
akad kéz, a mely egész a más zsebéig is túl¬ 
kalandozik rajtuk és detektiveknek kell figyelmez¬ 
tetniük, hogy — tilosba tévedt! 

* 
Heyse Pál, a kiváló és szerencsés német iró 

nem a baccarat-on nyerte a Nobel-díj száznyolczvan-
ezer koronáját, de a tulajdonjogról való fogalmak 
mintha ő körülötte is megzavarodtak volna. A sze-
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rencsótlen szerencsés iró már az újságokban pa¬ 
naszkodik és egyenesen a nyilvánosság oltalmát 
kéri azok ellen, a kik valósággal el akarják szedni 
tőle a pénzét. Szemérmes és szemérmetlen kére-
getők olyan ostromot indították ellene, hogy se 
nappala, se éjeié tőlük és akárhány közöttük 
olyan hangon követeli a könyöradományt, mintha 
Heyse Pál az örökségét halászta volna el előle. Az 
ilyen ostromot soha se kerülhetik el azok, a kiket 
a nyilvánosság teljes ünnepi pompájában keres 
föl a szerencse, a kikről százezerek tudják, hogy 
egy nagy summa pénz repült be az ablakukon. 
A szerencsének temérdek az élősdije, a kik mor¬ 
zsákat kérnek az aranyczipóból egyszerűen azzal 
a megokolással, hogy ők — nem szerencsések. 

A Heyse Pál bekerítésének és megostromoltata-
sának azonban van egy speczifikus tulajdonsága. 
A ki az ő hirtelen megduzzadt bugyellárisán akar 
eret vágni kolduló levelében, mind Írónak vagy 
tudósnak, még pedig geniális Írónak és geniális 
tudósnak vallja magát és erre építi azt a jogát, 
hogy ne csak kérjen, hanem követeljen, és ne 
csak követeljen hanem sokat is követeljen. Heyse 
elmondja panaszában azt is, hogy nincs a kére-
getők között egy se, a ki a követelésében ezer¬ 
ötszáz márkánál kevesebbel beérné. De több van, 
a ki ötezer márkánál a legjobb akarattal se tudja 
lejebb szállítani az igényeit. 

Ilyen dimenziói mellett a követeléseknek, bi¬ 
zony az egész Nobel-díj hamarosan elpárolog¬ 
hatna. De mert csupa génié küldözi a sok instan-

A TŰZOLTÓK MUNKÁBAN. 
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cziát, Heyse Pál abban a helyzetben van, hogy 
alamizsna helyett egy sokkal értékesebb és jöve¬ 
delmezőbb tanácscsal szolgálhat nekik, ezt felelvén 
valamennyinek: 

- Ha ön olyan kiváló ember, milyennek írja 
magát és a milyennek én is készséggel elismerem, 
igazán naivság hozzám fordulnia rongyos pár 
ezer márkáért. Sokkal egyszerűbb és eredménye¬ 
sebb dolog, ha — szintén megnyeri a Nobel-dijat! 

Szigma. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Kont-eset. Szemere György regénye, melyet 

a mi olvasóink lapunkból ismernek, most könyv¬ 
alakban jelent meg. Emlékszünk még valameny-
nyien a regény magvas tartalmára, arra a histó¬ 
riai szellemre, mely átlengi s a magyar problé¬ 
máknak arra a komoly felfogására, a mely tulaj-
donképeni tartalmát adja. A regény a XXL 
századba vetíti előre a magyar életet egy csodá¬ 
latos eset révén, de csak azért, hogy szabadabban 
és korlátlanabbal beszélhessen a jelen kérdéseiről. 
S bizonyos, hogy a gyökerében fogja meg a ma¬ 
gyarság legégetőbb szükségleteit s ezzel eléri lé¬ 
nyeges czólját, társadalompolitikai gondolatait 
megelevenítve, cselekvés alakjában állítja az olvasó 
elé. A mi e körül a középpont körül lefolyik, az 
a magyar életnek érdekes, eleven rajza, különö¬ 
sen a mágnásgondolkodast rajzolja élénken ; sza¬ 
tírája itt. ha torzít is, nem változtatja el a való¬ 
ság vonásait annyira, hogy ne lehetne meglátni. 
A tendenczia kissé nyomja a tulajdonkópeni re¬ 
gényt, a mi ilyen természetű munkánál alig is 
lehet máskép, de nem teszi élettelenné, mert gon¬ 
dolataival is folytonosan érdekelni tud s az elő¬ 
adásban is megőrzi az élet színét. 

Shakespeare-mesék. Bizonyára sokan lesznek, 
a kik velünk egyutt ifjúságuk nagyon kedves em¬ 
lékei közé sorolják azokat az órákat, a melyek¬ 
ben egykor a híres angol testvér-pár, Lamb Ká¬ 
roly és Mária Shakespeare-meséit olvasták. Ez a 
könyv talán az egyetlen eset az irodalmakban, 
hogy egy nagy iró műveit átírták ifjúsági olvas¬ 
mánynak a nélkül, hogy blaszfemikus jellegű 
csonkítás vált volna belőle. A Lamb-testvérek 
igazán úgy mondják el Shakespeare drámáinak 
meséit, a hogy elképzelhetjük, hogy Shakespeare 
maga irta volna meg, ha az ifjúság számára akart 
volna irni; a mi szép, érdekes, az mind nem¬ 
csak megmarad, hanem a maga helyén, a maga 
távlatába helyezve marad meg bennük, csak for¬ 
mában van a fiatal elme természetéhez és felfogó 
képességéhez alkalmazva. Magyarul ez a kitűnő 
könyv még a hetvenes évek végén jelent meg, 
Mihály József fordításában. Azóta száz meg száz 
gyermek lelke üdült rajta, a könyvtárakban szót-
rongyolódtak a példányok, könyvárusoknál egyál¬ 
talán nem lehetett kapni s a könyv sok régi hive 
már attól tartott, hogy a fölcseperedő ifjúság már 
nem férhet hozzá. Örülünk, hogy ez a félelem nem 
valósult meg: a Shakespeare-mesék új. átdolgo¬ 
zott kiadásban jelentek meg, szövegben átsimítva, 
csinos képekkel diszítve. Most, első olvasása után 
negyedszázaddal is élvezzük a könyvet, nemcsak 
emlékeinken át, hanem az új olvasás során is, 
megerősödnek mindazok a benyomások, a melyek 
egykor megragadtak belőle a lelkűnkben. Ma is 
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azt hiszszük. nem volna szabad tizennégy-tizenöt 
éves gyermeknek meg lenni a nemes, szép könyv 
olvasása nélkül. 

A Pál-utczai fiúk. Molnár Ferencz általánosan 
ismert regénye, a mely eddig díszes kiadásban, 
főleg az ifjúság számára forgott közkézen, most 
általános népszerűségre hivatott kiadásban je¬ 
lent meg. Eredetileg ifjúsági ' regénynek készült, 
de közben kiderült róla. a minek minden jó if¬ 
júsági könyvről ki kell derülni, hogy a felnőtt 
ember is oly élvezettel olvassa, mint a gyermek. 
Igazi írónak igazi irói műve s a mellett olyan 
íróé, a kinél a gyermeki lelket és specziálisan a 
fővárosi gyermek lelkét nem ismerte s nem raj¬ 
zolta senki jobban irodalmunkban. Eddig is so¬ 
kan olvasták, most új formájában bizonyara még 
többen fogják olvasni. 

A délafrikai aranykeresők. Annak a bő iro¬ 
dalomnak, mely mindenütt, de kivált a francziák-
nál Verne hatása alatt keletkezett, egyik legkivá¬ 
lóbb képviselője Laurie A. Egy régebbi műve, a 
Diák-élet Angliában már régóta kedvelt könyve 
ifjúságunknak; most pedig A délafrikai aranyke¬ 
resők czímű könyve jelent meg magyarul Hege¬ 
dűs Pál, a pár év előtt elhunyt jeles tanügyi és 
ifjúsági író fordításában. A regény egy Délafri¬ 
kába kivándorolni készülő franczia család hajó¬ 
törését és viszontagságait mondja el Afrika va¬ 
donjaiban, az ellenséges természettel és félelmetes 
vad népekkel szemben. Az izgató érdekességű tör¬ 
ténet folyamán sok gazdag tanulságot szed fel a 
könyvből az ifjú olvasó a tengeri hajókon folyó 
életet, Afrika földrajzi és néprajzi viszonyait stb. 
illetőleg. A könyv az eredeti kiadás illusztrácziói-
val jelent meg. 

Hamvasztás. A halotthamvasztásnak, ime ver¬ 
ses propagálója akadt, a ki a Taxus álnév mögé 
rejtőzve egy egész füzet verset irt, a melyek mind 
a hamvasztás eszmeköre körül forognak. Nem 
kell azonban valami érvekkel kapaczitáló, szóno-
kias ódákra gondolni, •— ezek a versek egy ér¬ 
zékeny, finom léleknek ábrándozásai a múlandó¬ 
ságnak arról a formájáról, a melynek útja a hatn-
vasztó kemenczén át vezet. A füzet végén néhány 
prózai költemény van, ugyanazokkal a rokonszen¬ 
ves vonásokkal, mint a versek. 

Magyar írók élete és munkái. Szinnyei Jó¬ 
zsef nagyszabású lexikális munkájából most je¬ 
lent meg a XIV. kötet negyedik füzete, a mely 
az egész munka 122. füzete s a Török—Ujhely 
nevek közé eső írók életrajzait és munkáik jpgy-

zekét tartalmazza. Ezzel most már a vége felé 
közeledő nagy mű 27,093 Író életrajzát tártai-
mázza. 

Fővárosi Színházak Műsora. Ebben a népszerű 
vállalatban, mely olcsó füzetekben adja ki azokat 
a legkedveltebb darabokat, melyek színpadjain 
kon megfordulnak, most négy új darab jelent meg: 
Bérezik Árpádnak A művész (éhsége czímu há¬ 
rom felvonásos vígjátéka is Beulemans ffWOM-
szony házassága, Főmön és Wic/wfer szintén 
három felvonásos vígjátéka. Henry ButaMo hí¬ 
res négy felvonásos darabja, A balga szűz, mely 
a Nemzeti Színházban s A kormánybiztos, (ruth 
Soma bohózata, mely a Vígszínházban került 
színre. Mind a két darabot bizonyára 'szívesen 
fogják fogadni azok is, a kik látták s a kik fel¬ 
frissíthetik vele színpadi 'benyomásaikat s azok 
is, a kik nem látták, legalább olvasni szeretnék. 

Új könyvek. 
A Kqnt-eset. Fantasztikus regény a XXI. szá¬ 

zadból. Irta Szemere György. Budapest, Franklin-
Társulat ; ára 4 korona. 

Shakespfaré-mesék, írták Lamb Károly és Má¬ 
ria. Angolból fordította, bevezetéssel-* és Shakes¬ 
peare rövid életrajzával ellátta M'hah/' József. Má¬ 
sodik átdolgozott kiadás. Nyolcz képmelléklettel. 
Budapest, Franklin-Társulat; ára fűzve 4 korona, 
vászonkötésben 5 K 40 fillér. 

A Pál-utczai fiúk Irta Molnár Ferencz. Buda¬ 
pest, Franklin-Társulat; ára 4 korona. 

Délafrikai aram/keresők. Irta Laurie A. For¬ 
dította Hegedűs Pál. Budapest, Franklin-Társu¬ 
lat ; ára 3 korona 60 f. 

Hamvasztás. Irta Taxus. Budapest, Lampel E. 
(Wodianer F. és fiai) könyvkereskedése; ára l ko¬ 
rona 50 fillér. 

Magyar írók élete és munkái. A M. T. Aka¬ 
démia megbízásából irta Szinnyei József. XIV. kö¬ 
tet 4. füzet. Budapest, Hornyánszky Vikor; ára 
l korona. 

A balga szűz. Színmű négy felvonásban, irta 
Henry Balaille. Fordította Ábrányi Emil Buda¬ 
pest, Lampel E. (Wodianer F. és fiai) könyv¬ 
kiadóvállalata; ára 90 fillér. 

A kormánybiztos. Szatíra három felvonásban. 
Irta Guthi Soma. Budapest, Lampel E. (Wodia¬ 
ner F. és fiai) könyvkiadóvállalata; ára 60 fillér. 

A művész felesége. Vígjáték három felvonásban, 
irta Bérezik Árpád. (Fővárosi Színházak Műsora 
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247—248. sz.) Budapest, Lampel E. (Wodianer és 
fiai) r. t. ; ára 60 fillér. 

Beulemans kisasszony házassága. "Vígjáték há¬ 
rom felvonásban, írták Frantz Fonson és Fbrnand 
Wiclteler (Fővárosi Színházak Műsora 249-250.) 
Budapest, Lampel E. (Wodianer és fiai) r. t . ; 

A ((VASÁRNAPI UJSÁG» 
57-ik évfolyama. 

A (Vasárnapi UJság» a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 13O íven s több mint 
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai Íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

A « Vasárnapi Újság » színes képmel-
lékleteket is ad, több szinben művészileg ki¬ 
vitt képeket. 

Előfizetési föltételeink: 
A «Vasárnapi Ujság» negyedévre 5 korona, fél 

évre 1° korona. 
A « Vasárnapi Ujság» a « Világkrónikái -val 

negyedévre 6 korona, félévre 12 korona. 
Az előfizetések a «Vasárnapi Ujság» kiadó¬ 

hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Dr. TUGENDHAT 

GÍULA orvos, 67 éves korában Bu Japesten.— Dr. JÁSZI 
FERENCZ orvos, 72 éves korában Nagykárolyban — 
Szűcs GÉZA polgári iskolai tanár, 65 éves korában 
Miskoiczon. — SOMMER SÁNDOB, 79 éves korában 
Nagykanizsán. — VÁJNA JÓZSEF, a híres bihari pa-
rasztnábob, 59 éves korában Nagyváradon. — FEIN 
LÁSZLÓ erdőtarcsai gazdálkodó, 70 éves korában Bu¬ 
dapesten. — Felsőjányoki PÉNZES BENJÁMIN föld¬ 
birtokos, 73 éves korában Nagyszarva községben. — 
SZLÁVIK LEÓ. gróf Károlyi József uradalmainak nyűg. 
tiszttartója Budapesten. — ZAPLETÁL ISTVÁN 57 éves 
korában Váczon. — BARNA TIVADAB, az ungvári kir. 
járásbíróság végrehajtója, 5 i éves korában Buda-

Báli-selyem 
újdonság nagy válasz¬ 

tékban méterenként 
1.15 koronától fe'jebb 
bér- és vám mentve 
a megrendelőhöz szál¬ 

lítva. Gazdag mintagyüjteményt postafordultával küld 

H E N N E B E R G selyemgyáros Zürich. 

A Bőr- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál éskő8zvénynél,aczukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Hügyhajtő hatása! 

flMUBtei! Kónnytn (mentheti! 
TtlJtMn tiiiU l 

Kapható átványvitkerciktdétekben vagy m 
Ssmye-Lipócti tíalratorf orrai- Vállalatnál 

Budapctt, V. Rudolf-rakpart S. 

MIKULÁSRA 
IPOS 
férfi P 

3-szor is 
PIROS 
CIPŐK 
SZÉKELY 
és TÁRSA 

czipőraktáraban 
MÚZEUM-
KŐKÚT 9. 

RIDIKULOK 
pénz-, szivar-, l evé l tá rczak 
állandó, nagy választókban legolcsóbb 

CSÁNGÓ 
— finom bőráru készítőnél — 
Hpest, >Iii/.<>iiiii-könit 5 . 

A czím fontos! ~* 

ÉK5ZE REK 
EZÜSTNEMUEK 

• 
O R A K , egyházi szerek, angol, (ranczia. 
khinaeiüst dísztárgyak, gyári áron besze¬ 
rezhetők. Legújabb angö l rendsze rü 
—— fizetési módozatok. —^~— 
Q í D/11 l ínA<J c«. éa Mr. ndv. szállító, 
ÖAfiÜA JANUO étszergj.Kolozsvár! 
1911. év februártól Buda¬ 
pest, XV., Kitfyo-tér 1. BZ. 
Képű oagy arjegyiék ingyen. 

Svájci selyem a legjobD! 

, 

Kérj én fekete, fehér vagy színes újdonságainkból mintákat : 
Crépou, Dnckesse. Cactiemire, Messaltne, Cótelé, 
Eolienne, Shanttmgr, Mousseline 120 cm. széles, m te¬ 
renként l K 20 fill. tői kezdve. Ruháknak, blúzoknak stbnek való 
bársony és pelluche, úgyszintén hímzett blúzok, vala¬ 
mint batiszt, pamut, vászon és selyem ruhák. — Mi csakis ga¬ 
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el vám- és portón.en-

tesen dlrect magánvevőknek. 

SGHWEIZER & Go., LUZERN U 23 (Svajcz.) 
SelyemkivHel — Királyi udvari szállító 

TÖRLEY 
TALISMRN CASINO-RÉSERVÉ 

Soha többé! 
nem cserélek szappanommal, mióta a Berg-

; mann féle vesszőparipa - liliomtejszappant 
.Jfc használom (egyedüli gyártók: Bergmann 

& Co, Tetsohen a E.), mert az összes gyógy-
• ' szappanok közül ez a leghatásosabb és ki¬ 

zárólag csak általa érhető el szép, gyön¬ 
géden puha és Bzeplőtől mentes arczbőr. 
Darabja 80 fillérért minden gyógyszertár¬ 
ban, drogériában és illatszerkereskedésben 
stb. kapható. 

CT 
mely 1 

i (^Készíti 

Ha fáj a feje 
iely 10 perce alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást eltnu 
ésiiti Beretvan TaniAti gyógyszeréit Kispesten. 

Berctvás pastillát 
•ff LfA****^*. *» O4k ^111 £ 

ne tétovázzék, hanem 
- használjon azonnal 

migraint és_f.jfájiat elmulasztja. Ara IkOTOVM 20 fillér. K . p h a t ó m i a d . n 

» * * * » Orvosok által ajánlva. — Hfaom dobo«náJ ingyen poatai szállitJB 
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pesten. — LIPOZSENITS JENŐ magánzó, 47 éves korá¬ 
ban Budapes én., - BRUSZVIK VINCZE szikvízgyáros 
Budapesten. — ü-tordai SZÉKELY ÁEPÁD ügyvédjelölt 
28 éves korábiin Tátrafüreden. — SCHINDLER JÓZSEF, 
a Steinhardt-rrmlató karmestere 64 éves korában 
Budapesten. — Makkfalvi DÓSA LÁSZLÓ, a czeglédi 
főgimnázium növendéke, makkfalvi Dósa Pál és fe¬ 
lesége, szül. Mészáros Erzsiké, 15 éves fia Czegléden. 

WEININGEB ANNA 109 éves korában Nagykikin-
dán. — Özv. SZKENDEROMCS MÁRTONNÉ, szül. sámi 
Jakobcsics Erzsébet, 70 éves korában Szabadkán. — 
NÉMEDI PÁLNÉ, szül. Schwarcz Teréz Erzsébet, 67 
éves korában Budapesten. — Özv. ZAKDBAY BÓDOONÉ 
dr.-né, szül. Mészáros Sarolta, 6i éves korában Zala¬ 
egerszegen. — Szendró'i KOVÁCH KÁLMÁNNÉ, szül. 
Várnay Etelka, szendrői Kovách Kálmán udvari 
tanácsos, műszaki főtanácsos felesége, 55 éves korá¬ 
ban Szegeden. — Abafái ZÖLD MÁRIA székesfővárosi 
tanítónő, 35 éves korában Budapesten. — NAGY EL-
VIBA. Nagy István postafőtiszt és felesége, szül. Gyu-
lay Jolán leánya, 19 éves korában Eákosligeten. — 
Özv. fogarasi LÉSZAY FERENCZNÉ, szül. kézdiszentlé-
leki Kozma Ilka, 81 éves korában Kolozsváron. 

EGYVELEG. 
* Zoológiái kutatásairól Kilimandscharo és' 

Meru hegységekből visszatérve több mint 55000 
állatott 37,COO fajban hozott Stockholmba a kir. 
tud. akadémia kiváló tanára Sjöstedt Ő maga 
1200 új állatfajt talált. G. L. 

* Oltóanyag tífusz ellen. Vincét párisi tanár¬ 
nak a tífusz-baczillusok kilúgozásával új tífusz 
elleni oltóanyagot sikerült készítenie. Ezen anya¬ 
got először állatokon, azután embereken is fényes 
sikerrel próbálta ki. G. L. 

SAINT-RAPHAEL 
FRANCZIA. TERMÉSZETES BÖK 
-A- sryomoi- leg-jol>l> b a r á t j a 
bevált anámia, ideg- és gyomorbajnál és 

= lábbadozó betegeknél. = 
Kapható minden gyógyszertárban 6.— koronájával. 

Fó'ivkfár:Apofheke,ZumheiI. Geisl'Wien, I, Operngasseifi. 

IDEÁLIS szín A FOGAK AraiAsAtA 
FEHÉRÍTI A FOGAKAT tOZI A FOGHUST 

Kapható mindenütt, egy tubus ára 5O fillér. 

KÍNA BORA VASSAL 
Hyyleniki\s kiállítás ISüG Leg-mag-asabb kitűnt. 
Erősl tószer gyengélkedők, vórizogúuyoU ó* 
lábbadozók számára. i , tvágygorjeaztő, ideg-

erovitő és vé r jav i tó szer. 
Kitfinő (z. 'itlUU-nal több orvosi vélemény. 
I. Serravallo, M. ú kir. nHnri miiitó Trieste-Barcola. 

Vasirolbati a gyógyszertárakban félliteres üvegekben 
K ÍüO, literes ütegekben K 4.80. 

Nők számára! A Crcme Simon és a 
Savon á la eremé Simon rendszeres és 
állandó, mindennap való használata a 
bőrápolásnál, biztosítja a nőknek min¬ 
denkorra az ifjúság szépségét és üde-
ségét. E toilette szerek hasznosak min-

«, den évszakban és minden éghajlat alatt, 
mert fehérré, puhává, eszményien szép, 
hamvas, bársonysimává és fenséges illa¬ 
túvá teszi a bőrt. 

„ Kitüntetés. Sárga János kolozsvári ékszergyárost 
0 Felsége a CB. és kir. udvari szállítói ezimmel tün¬ 
tette ki. 

Minden czipfibe a lka lmazha tó a szab Laufer 
ludtalpfüző, a fájdalmat járás közben megszünteti, 
ismertetőt kívánatra ingyen küld az egyedüli készítő : 
Székely és Társa ortopad. czipőkészitő, Budapest, 
IV., Muzeum-körut 9. 

SAKKJÁTÉK 
2721. számú feladvány Schuster Zsigmondtól, (t) 

SÖTÉT. 

• b o <! e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2717. számú feladvány megfejtése Berger Jánostól. 
Világos. Sötét. Világos, a. Sutét. 

1. d2-d4 . . . Fa3xb4 1. „ . . . . e4xd3 (én 
[passant) 

2. Vc3-c8 t matt. t>. Vc3—cS f matt. 

Helyesen fejtették meg: Merényi Lajos. — Gt-ist 
József és Stark Vilmos. — A •Budapetti Sakk-kört. — 
A tBudapetti III. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. — 
Wyschogrod Pál. — Beér Mór.— Oottléb István (Budapeiti. 
Németh Péter (Ctongor). — Kintzig Bobért (Faltén.) — 
MülJer Nándor f Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony Szentldtztó) — t iGynri 

Itt a gyorsvonat! 
! ! ! LJQ||nf 
atllldlIUi 

C-tak mechanikai játékok szereznek űr. met. Kérjen ár 
jegyzéket. — KLETN DEZSŐ látszerész, Budapes t , 

elváros Kecskeméti-utcza 14. szánt 

LEGALKALMASABB KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK 
Kristály-üvegekben ivó és asztali készletek, virág¬ 

vázák, különféle dísztárgyak. 
Porczel lánban étkező, jour, teás, kávés, mokka és 

mosdó készletek. — 
M o i o r n függőlámpak. Zlatnói üveggyi'iri raktár 

DYORATSEK GUSZTÁV 

Lohr Mária (Kronfusz) 
csipke-, vegyitisztitó-, kelmefestő-, szőnyegporoló-
es szörmemegóvó gyári-intézete. %* Telefon 57-08. 
Budapest, V Ifi. korit h-1. l!:iros*-iitcza 85. s/.íim. 

rtdkoki 
IV., Krrskeméti-utcz:i 14. 
IV., Egkft-ot «. »z. 
V., HarmiuczAd-utcza 4. 

VI., Andiássy-ut Hí. sz. 
VI., Tcréz-tónit S9. az. 
VIII.. JAznef-lflmt 4. «z 

f^ALDERONI ÉS TÁRSA 
* 4 BUDAPEST, V., GIZELtA-TÉB 1. SZÁK. Haas-palota.l 

Szemüvegek és orresiptelok tnny. double, ezüst és leknösbéka foglalatial. 
Színházi látcsövek a Irgfinomebb üvegekkel. .Női nyeles latcsöíek gjöugy 
ház. teknösbéka és di»z-z<>-
máncz burkobual. Díszes li-
viteiii rugís lorsnettek. Ane-
rmd baronifierek linóm szer-
kezellrl egyszerű és díszes ki-

M elbi-n. 
Szoba, ablak, fürdő' is asz¬ 
tali hőmérők. HI-ZPS keretű 
nagyitóüvrgek. Slen>o«|rop 
xrkrénNelcs teleskop k. Ár¬ 
jegyzék ingyen és bérmrntve. 

= ^ E = Akar 
szép lenni?! 
akkor használjon codrnstejct , 
ni»lv szeplöt, májfoltot, 
boratkát, p ikolyt ,•- a bőr 
vörösségét mvi;lrpö ^ynr-an 
clmnLiszija ! EXV iívpg ára'Skor. 

Készíti és szétkiikli Bécslicn 
S. M a r k w a l d , VIII, T.S.T-
aasse 3(1. — Kapható * ma?yar-
orszngi főraktárban Szegeden, 

FRANKL ANTAL 
^ j ógyszt résznél. 

Sakk-kör.t — Székely Jenő. — Mészey József (Gyűr). — 
A tZborói Tántukört. — «A Kaloaai Kathotikiu Kör* — 
Veöreöa Miklós (Zirct). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodtdt-
ujlak.) — A tDunaföldvdri Egyenlöiégi kiirt < Dunaföldvár) 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Caolnoki István (Hajdú-
hadh iá). — A tLtibiczi Oazdatdgi Katrínót (Leíbietl. — 
Lnstyik János és Szivák Janón (Alberti-Irta). — •Ctmgnri 
C<uzinát tCttnger). Király Mihály (Zenta). — Knnz Rezső 
(Trmeirékdi). — Budai Sakkozó Tártaság (Budapest). — 
Patkó Imre (Talpai). 

Szerkesztői üzenetek. 
Bolyongás a Hold-ntczán. Élni fáj. A mnlt. Her-

vndás. Sajátságosán keverednek benne a legellentéte-
sebb reminis7czencziák, — saját hangja és mondani 
valója azonban úgy látszik nincs. 

Az örök mécs. Halvány, színtelen érzelgés, nincs 
semmi megfogható tartalma. 

Tolstoj. Ilyen nagy Írót nem szabad ilyen rossz 
verssel megsérteni. 

Mese. Szappanbuborék, mely hatás nélkül pattan el. 
Honvágy. Hóhallás. Elég csinos dilettáns-munkák, 

a nagy közönség előtt nem tudnák megállni a he¬ 
lyüket. 

Bíró előtt. Szárazán, egyéni íz, fantázia nélkül 
elmondott história. Ennek az alapján nem osztozha¬ 
tunk önbizalmában. 

KÉPTALÁNY. 

A 45-ik számban megjelent képtaláuy megfej¬ 
tése : Az igazi műértö csaknem oly ritka, mint 
az igazi művész. 

Felelős szerkesztő: tloitsy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Reáltanoda-u. 5. 

Kiadóhivatal: Bndapest, IV., Egyetem-ntcza 4. 

vmLECHHER JÓZSEF SIS& 
BUDAPEST IV. VÁCZI UTCA c3 

ÁRJEGYZÉK INGYEN és SÉRA\EMTVE. 

Technikum 
Igazgató: A. Bolt i t , tanár. (Szász királyság.) 

Májasabb technikai tanintézet az electro- és gépészeti 
mérnökök részére. Gazdagon felszerelt elwtmm-hn. ,'-s gép-
^™ —~~~ éyitű latKtmtoriuiuok. Tanulógyáii iuul>el>'«k. • 

361O hallgató a 36-ik iskolaévben. 
Proíjrnniro glb. díjtalanul n lítkii'SHg által 

QARNrrURAKAT 
ÉS BABÁTOKAT 
VÁSÁROLJON 

OlCSO ÍUBOTT A l i i ! 
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49. SZÁM. 1910. 57. KVFOLYAM. 

Lehet szatócs, művész vagy bankár. 
Nagykövet, attaché. miniszter vagy titkár, 

Tengeren túl vagy ideát 
Tartják mind a „PENK ALA"-t. 

„Penkala" töltőczeruzát sohasem kell hegyezni s mégis mindig 
és Írásra kész! Ára 1'2O korona. Mindenütt kapható. 

W 'E5.ZEZ.y~ BUDAPEST 

T r>'rT/"7rHt.í ** 1 V - KÉR. 

JST7WJV vÁczi-u.9. 
Téli és nyári sportczikkek nagy'választék¬ 
ban. «Rohonczy-Columbus»-korcsolyák és 
«Achilles»-bokaszijjak főraktára. «Les Ale¬ 
xander*, Mars, Hercules stb. korcsolyák. 
Jéghockey, Sportszánkók, Davosi Ródli, 
Flexible Flyer Bobsleigh, Tobbogan, Ske-
Jeton, hó- és jégsport-sapkák, keztyük, 
Sweaterek, hóczipők, halina csizmák leg¬ 
jobb minőségben. Lawn -Ten-
nis, Golf, Croquet, Football 
stb. Testedző szobatornaszerek. 
Árjegyzék bérmentve küldetik. 

1909. Parisban. 1910. 
Londunban arany 

é'emmel. — 

zi Jaraitutan NísySc?yeknek OmwnTudorai átéli fzél 
*=£ 

Fiatalosan üde és szép lesz, ha a 
<ZEIDIJJE> keleti szépitőszere-
ket használja!!! = 
Ezen szerek a keleti nők egész szépségét varázsolják elő és a legtöké¬ 
letesebbjei a kozmetikának. Egy készlet, me'y áll keleti ereme-ből 
(2 K) minden bürtisztitlanság ellen, krlcti Hio.s-í/o/í'O'-bol 'K l.RO) 
f s keleti szappan-\)íí\ íl K), melye, mindketten bársonypuhává 
teszik a bőrt. keleti púderből (•- K) is keleti finrfÜHibill 14 K) 
bérmentve 1O.5O K. Külön külön az összeg előzetes beküldése és 

= 30 fillér portó ellenében kapható:= = 

Gusztáv Proche 
gyógyszerész keleti 
illatszertárában :: íl 
Brcka, Bosznia. 
MagyarországTészére főraktár Budapesten TÖRÖK J. Király-utca 12. 

Száz és száz köszi)n"t és elismerőlevél megtekinthető, ooooooooooooo 

a vasalás tartama alatt kitenni a vasalót, 
kitisztítani, az abban levő tüzet feléleszteni? 

Magyarország Története 
A Kisfaludy-Tarsaság 
által jutalmazott 
pályamű. 

Elbeszéli 200-nál több képpel. 

V A R G A OTTÓ dísz kötésben 16 K'. 

Kapható a FRANKLIN-TÁRSULATDál B " d a * e s A i v . , * * * * « « « . • és minden könyvkereskedésben. 

SZOLOOLTVANYOK 
szőK vesszők és tinóm érme.léki boiok be-

'; szerzésére legmelegebben ajánljak a eg-
hirnévnek örvendő 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
szólotelepet Bihardioszegen. 

U n u l s*(" ' s »n»i«Biin«. ingyen és bérmentvc 
ien ar|.-£\zeknel eft.ítien b á>r.. .»D.M,I.. u . „ a 
-M min. l. nkii -rdeklr 'lolgol tartalmú. Tehál senk 
//, egy It-veie/olani!) írta, Olrsu ár és pontos ki-
jibh ezer f lmmer levél. kmirIM: < tnillin 

BOTOR 
ízléséé éa szolid kivitelben, 
teljes lakberendezések kész-
péns vagy részletre kapható 

Sárkány J 
btrtonpsrosn&l, BldapMt 

VII* ttirtm-kiratM.il 
műhely és raktár. 

Hányszor kénytelen ön 
i d ő t VeSZt így el a felesleges munkával? = 

Sí OH n y i t k e l l m é r g e l ő d n i e , amíg a vas kellően átmelegedik? 
fn-nrllll a lA h°Sy m'R a z egyike' használja, addig a masik-lOraUJ. e iO , ban újból elégett a parázs 

-- Nem akar mindennek véget vetni? -

Nem is hiszi, amíg meg nem próbálja ! ! ! 
Vegyen le két karikát a lyukról, állítsa bele a hamu-
rostát. ürítse abba a vasaló egész tartalmát a meg fog 
győződni, mily hihetetlen gyorsan, alig egy perez alatt 
tisztítja és éleszti a parazsat a tűzhely léghuzata. — 
Saját érdekében ajánljuk, szerezze Kapható min-
be a hamurostát. Mind e kellemet- den háztartási 
lenségek megszűnnek Félannyi idő — üzletben — 
alatt készül el az egész vasalással. 
Meg fogja látni, hogy már az első 
használat után kifizeti magát. -- v koronáért . ' 
Gyári raktár : KOMMER BÉLA Budapest, 
» » VIII. kerület, József-körűt 11. szám. «» 

Riessner-Kályhák, 
O rilúg legjobb és használatban legttíkaré-
kosabb* folytonégói Egészségi szempontból 

a legideálisabb rendszer. 
Egyszeri betüzeléssel etjéSZ télen Í0. 

miáltal a sok fáradsággal és költséggel járó 
mindennapi betüzelés megtakarttatik. Lá¬ 
ttató tOz. eredeti biztonsági szabályozó. 

Gázömlés »agj robbanás teljesen ki¬ 
zárva, ellenben mindig egyenletes és egéss-
séges melegség, különösen o szoba alsó 
légrétegeibeo te 
Egyedüli elánwitás. nagy választék és raktár i 

Ringeisen Testvérek 
csigáéi 

BUDAPEST V, 

Párisi világkiállítás 1900: Grand Prix. 

Kwizda Bestitntion - Flnidja. 
Mosóm lo»ak számára. ppy üveg ára K Ü'SO. — Udvari él 
verseny-istállókban tölib mint 10 i</» használatban ; nayy ía-
radalnaak után újra rtösil. ai inak merevségét megsiüntvli és 

a luvat ir<<iniiiglieii kiváló képességűvé teszi. 

Kwizda Eestitntion-Flnidja 
. czimke éa c îmaiiolás ?«d«e. Csak . . sa 

az itt látluló ?éd|c(tvjível valódi. Kapható 
minden pó«y.«z«rtárl>iin és dn>f(ériíb»n. — 
Képen árji-g.vz(iM>k ingyen és bérm. 

F6~ T n r n t .TrV7Qpf fy^nmntitn Budapesten, 
raktár: lürOK ÜUZSBI Király nl,Ia l i Andrá«»v-»l45. 
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JÓZSEF 
DOS ÉS flNOM BŐRÁRU,KÉSZÍTŐ 

VIII. Rákóczi út-15. 
rólaq iobkjriinnóséqü áruk. 

Árjegyzék ingyen és bérmenlve. 

Alkalmas karácsonyi ajándékok 
ügy fiuk, mint leányok számára. 

Jálék újdonságok, Nagy válaszlék játékokban. Társasjátékok. 

Kérem figyelni! Ezen leg¬ 
újabb mozgószinház a vil¬ 
lany világítást önmaga állítja 
elő. A külön villanyvezeték és 
a még alkalmatlanabb petróleum 
lámpa szükségtelen. Jelenleg nem 
létezik alkalmasabb ajándék fiuk¬ 
nak, leányoknak egyaránt. Ara 
teljesen felszerelve K 66-—. 

Amerikai 
légfegyver, 
alkalmas ka¬ 

rácsonyi 
ajándék nagyobb fiuknak. 25 lépésre pontosan hord, 
300 lövésre egyszerre megtölthető ára 11-— kor.. 
1000 lövésre egyszerre megtölthető ára K 16.—. 

Ajánlja BUKAOS KÁLMÁN 

JÁTÉKKERESKEDÉS 
A «HÓFEHÉRKÉHEZ» 
Budapest, IV. kér., Egyetem-utcza 1. sz. 

Rozsnyay vasas china bora, 
Igen hatásos vérszegénység, sáp¬ 
kor, nenrasthenia eseteiben. Egy 
'/« literes üveg ara 3 .5O kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 

egyike a legelterjedtebb és leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felttl-
mnlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszertárban. 

Továbbá a készítőnél: 
Kozsnyay Mátyás gyógyszer¬ 
árában Aradon , Szabadság-tér. 

RATIONALIS 

HÓ WOKÉRTÉKESITÉS 
hez diállitnnk munkaképes 

:: gépeket és formákat, :: 
tégla-, tirblock-, tetőcse¬ 
rép-, csatorna- és alag,-
*.* csövek gyártására. ••• 
Saját modern szerkezetek különl. gépgy. 

Dr. GÁSPÁRT A Co. 
Markranstadt (Németország). 

228. számú brosúra ingyen. 

A_Dr. BIBO-féle 

Havasi Gyopár Crém 
Nagy tégely _ l korona 
Mosdóviz l korona 
Szappan 7O fillér 
Púder l korona 
Főraktár: W o l f gyójfytár 
Kolozsvár, Budapesten 
kapható: Török gYooyUr 
Király n.és Operagyógy-
«» táp Aiidráa-út «• 

SZAMOST ELZA 
a magyar királyi «0pera» 

primadonnája így ir: 

Kedves Doktor Úr! 
A iHavasi Gyopár 

Crém*-jét már regen 
használom ! 

E kitűnő loilette krém 
a legelsörendü és jónál 
drágább külföldi szerek¬ 
nél sokkal jobb és hatá¬ 
sosabb ! 

SZAMOSY ELZA 
a m. kir. opera 

Hölgyek figyelmébe!!! 
Mielőtt divatos nap- és eser¬ 
nyőt vásárolna, kérem tekintse meg 

= SINGER MÓR = 
újonnan épült A N K E R-palotában, 
Budapest, VII., Király-utcza 2. 
= = sz. a. lévő üzletét. -

KOCSIÁRUCSARNOK 
BUDAPE;ST, vn., RAKÓCZI-ÚT 72.1 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. * Árjegyzék ingyen. 

M e g v i z s g á l t a Bool t a n á r is rendelte a közvetlenül 

±£i Petrol-Balzsamot 
mely 3 nieg elhasználása után végleg megszüntette a hajhullást, 
korpaképzödésl ; a hajat bársonysimávé éa hullámossá tette. S/.áraz 
és zsíros hainak. Egy nagy üveg á r a 3 K. — Kapható : 
PETROVICS DROGÉRIA Budapest, IV. kér. 

Béosl-ntosa 2. ssam 

f » j " olva»mán>'« 
U .^érmekéinek 

Fizessen el" Sebők Zsi/imond és 
Benedek Elek gycrmeklapjára, a 
„JÓ PAJTÁS"-ra 
nii'l\l e legjobb i-óiiik irn»k elbe-
stééscket, meséket, verseket, ta¬ 
nulságos i zikkekct. jeles magyar 
művészek rajzolnak lonipas képe¬ 
ket. Itt jelennek megDormögő 
Dömötör, a hírneves maizkó 
kalandjai. Karácsonyra minden 
elöliiető incyen kap egy dis/es 
kótrt Jó P a j t á s Almiinai-hját. 
Küldje Lea niméta Jó Paj tás 
kiadóh fola'anak és kérjen ingyen 

muUtványszámot. 

AGYTOLLAK! 
Legelőnyösebb bevásárlási 
===== forrás: = 

Vállalat, Miskolcz 2. 
Vf Tessék árajánlatot kérni! 

Bőrszckjpar 
Kendi Antal 

ANGOL. BORBUTOK készitése, festése és reno¬ 
válása saját mühelyemben. Ebértlőszékek, iroda-
ÍOtelek valódi bőrrel. Ülőbútor állványok kárpitozása 

Székátalakitások! 

KALODONT l»lgc»l«l:l:J 

UlfHj 

KOZMETIKAI GYÓGYINTÉZET Fennáll 1892 óla. 

Főorros Dr. JÜTASSf JŐZSEP bórzjógjáB, egéuségtan-tínir, ai onoii koimitilu legelső e'i legrégibb siakoriosa Magjarorsiigoii. 

hogy tudományos alapon, szolidan dolgozunk. 

Szépségről börbíijokat 'Í 
szárazság, vörösség stb.) 

Felesleges képződményeket 
természetes utón pótolunk (simaság, üdeség, szin, haj). 

oztétikailag rendliehozonk (ráncok, öre-
g e k ) sQp p e d é s e k ) ferdülések stb.j. 

csinosra formázunk, bármi oka is van a torzulásnak. 

" r- Juinssv 20 éves tapasztalatai alapján készül-

ncm orvosságai a kozmetikai bajoknak ; árlalmallanságukert és 
biztos hatásukért Úr. Julassy viseli a felelősséget. 

csoportosítva vannak mindazon szükséges sze-
r e k e s ejztsxö^ melyek az illető siép=éghiba 

gyökeres elmulasztására szolgálnak. 

A készletek ára bő használati utasítással: Egy teljes késeiét 1O korona, ogy próbakészlet 5 kor. 

l. Bőrkoptató-készlet;^ fa.ehS,t 4. Bőrhámlasztó-készlet 
barna arcot, a*szeplőt, májfoltotgyökerescn elmulasztják. 

2. Bőrgyógyitó-készlet I 
nyen piruló arcok ápolására (mattá tételére) szolgál; gyónyitji 
a b ő r a t k á t (mitesszer), a p a t t a n á s t (liinnierli . i b o r -
l ibaosokat (pórus), a tnl-á|fus i zzadás t . vörös keiét , 
vörös orrot, fagyási foltokat. 

r n s o k a t a benne ülő evl.zedes mitesszerekkel fgyült: rltiiiiteti 
a pattanások nyomait , a lencsefoltokai és a kisebb seb¬ 
he lyeket (himlóhrly); les edi a legmakacsabb szeplol e.* ináj-
follot, a langvörös rózsapattanást és a kékes borvirágot is. A bör-
hámlasztáb körülbelül egy heit stobafugsággal jár. 

5 T T o í í o c f ö C * hajfesléa i'Bgy gond..tad. meri a hajfes-
. X J . d J l t / O L t / ö . tekék közi ke\és az ártalmatlan és megbíz¬ 
ható. Dr . Jutassy föorvo-nnknak hoüszu tapasztalatai alap¬ 
ján végre sikerült olyan hajfestéket előteremtenie, mely ez idő 
szerint a legtökelete.-ebb: tudniillik csak a baját fogja, a feji őrt 
nem, i fehérneműt nem piszkilja, természetes szint ad, mely nem 
fakul és színekben nem játszik, a kezelés igen egyszerű, idegen 
segit-égel nem ifinyel és sem a h-<jnak. sem a fejbörntk nem 
áritut. Ügy ad'g Ur Jutassy féle hajfesték ára használati 
utasítással 1O K és kapható a következő hét színárnyalatban : 
vőrösesszőke, vil» gi.sszöke. hamvasszöke , vilá¬ 
gosbarna, gesitenyebarna, fekete. 

tiszta, normális arc és 
kéz bőrét konzerválják, üdít ik ; a kényes, száraz, hámlós, 
durva, érdes, libabnrös, sómóros bori finomítják puhí t¬ 
j á k , s imí t ják; a pelvlúdi bőrt felfrissitik, s megmebtik a 
további (onny adástól; a ráncokat •lliiuletik. 

BsF" Aki a meg-felelő késiletetnem tndja — 
meerválasztanl, annak személyesen vag-y 
levélben díjmentesen adunk felvilá^o- Lf f \ ~9 I\/I sTTTI kV A l f* %/ / * \ S> \f l §v i l L f L. l 

I>r Jntassy fél. készletek és fVO Z IVI t l l KAI GYÓGYINTÉZET 
bajfesték** kaphatok minden gyog-y szer-
tarban és drog«,HAh*n. Bu<lapcst, IV. kér. Kossatb Lajos-utcza 4. szám. 

= Főraktár:: 
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TULIPÁN GYERMEKOTTHON 

BUDAPEST 

KORONAHERCEG u.9. 

TELEFONI 109-02. 

Arjegrzék ingyen én bér mentve. 

Elsőrendű kanári tenyészdeI!! 
Ajánlok több éven ál lei yésztelt kanári madarakat, raehvk minden 

kiállításon kizárólag aranyérmekkel és 
magas tiszt leld íjakkal lellek kitüntette 
darabja 7 f»rinUól í« ínriniifi és fel¬ 
jebb ; iiőstpnyek á'50 frlti l 5 forintig. 
Leiszebb karácsonyi. njéfi ét névnapi 
ajándék. V a r j a J . neme." kanári ma¬ 
darak nagyi- nycszínje. Budapest VIII. 
kérőiét, Hunyadi-ulm 11. I. em. 14. 

A M A R G 1 T - C R E M E a főrangú hölgyek kbdvencz 
szépiló szere, az egész világon el van terjedve. 

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alatt 
észlelhető. 

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredé ti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget. 

A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, vegy-
ilzta készítmény, a mely a külföldön általános fel limest keltett. 

Ara l X. Margit-szappan 7O üli. Marcit-pond ér l '20. 

Gyár t ja Fö lde* K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogna-Bzletben. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielött_^divato6 női kézitáskát vásárolna, kérem 

: tekintse meg : 

PAPEK JÓZSEF 
bőröndös és finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Budapest, VüL, Sákécsi-út 15. 

Nemzeti Antiquarium 
könyv- és mükereskedés 

BUDAPEST, V., váczi-körut 42. 
Teszünk könyveket, nagy könyvtárakat, régi nyomtatványokat, 
okleveleket, híres emberek levelezéseit, festményeket, metsze¬ 
teket, mindennemű régiségeket alegmugaeabb áron készpénzért. 

NÉZZE MEG! 
vásárlási kényszer nélkül 

BALOGH GYULÁNÁL 
Budapest, Kossuth Lujos-ntcza 8. félemelet a 
szebbnél-szebb női éa férő fehérnemüeket, a jobbnál-jobb 
vászon és asztalnemű eket, akkor nem fog másból vásá¬ 
rolni l Speczialista mennyasszonyi kelengj e készítésében. 

„FAM OS" 
legjobb és legolcsóbb üti palaczk 
vadászoknak, turistáknak, betegeknek 
stb. különösen alkalmas! — •VÁMOS" 
legújabb palaczk italok hidegen vagy 
melegen tartására l — Hideget hide¬ 
gen, meleget melegen tart 24 
órán át minden előkészület nélkül. 
Legfinomabb műbőr burkolattal, szolid 
és tarlós kivitelben, leceavarható ku¬ 
pakkal, mely ivópohárnak használható. 

Árak: V* Jifer 8 korona, V* liter 10 korona, \ lifer \8 korona. 

Keleti J orvosi műszer és betegápol;si czikfcek gyárai 
Brest, IV 2., Koronaherceg-n. 17/1 

HALTENDERGER BÉLA 
ráafestő-, vegYtisztitó- és gőzmosó-gYára S S A 
ruliákat, felöltöket, télikabátokat, mindennemű ruha-
rjemüeket a legszebben tisztit és lest. — Gallérok, 
kézelők hófehérre tisztittatnak. — Alapítási év 1810. 

U A R G I T GTÖÜI 
FOKKÁS 

Beregmegye. 
(jomor, belek, húgyhólyag e különösen a legiő-
••ervek hurnto* bántalmainál igen jó hatáiú még 
-. .'. akkor is, ha vénetek e«ete forog lenn. .'. .'. 

Megrendelhető: ÉDESKTJTY L.-nél Budapesten és 
• forráa kezelősénénél Munkácson. 

Ezredéves országos 
kiálitás díszoklevél 

Ezredéves ors7ágos 
kiállítás díszoklevél 

MAGYAR FÉM- ÉS LÁMPAÁRU-
::GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG:: 
— — Budapest-Kőbánya. — — 

Petroleum - lámpák s z e s z - l á m p á k 
legegjízarübbtölalegpazarabbig. A U G 1 • GCJO1 C . '.'. 

Légszesz- és villamos 
::: csillárok, ::: 

Fém- és díszmíííárgyak. 
:: Valódi király-olaj :: 
alegjobbbiztonságipetroleum 

Raktárak: 
Budapesten : II., Szilágy Dezső¬ 
tér 3., V., Gizella-tér 1., VI., Te-
réz-körút és Király-utcza sarkán, 
VIII., Üllői út 2, Kálvin-tér sar¬ 
kán, X., Jászberényi út. Pozsony: 
Lőrinczkapu-u. Kolozsvár: Má¬ 
tyás király-tér 3. sz. Debreczen : 
Simonfl'y-utcza. : : : : 

Fa- és bársony beégető 
szerszámok és anyagok, lombfilrész, faragás, 

dús választékban 

Fiseher 
László-

nál. = = 
Jnwel fabeég-ető. 

Amaleur czikkek, kurcsolyák, háztartási és <gyéb rnsíruk üzlelében 
kaphatók. B n d a p e s t , í* ' . , K á r o l y - u 1. Vili sz. imllban. 
Tes-ék árjegyzéket kérni; ingyen és bementve küldőm. 

M 
RUST és HETZEL cs. és kir. udvari szállítók 

Gyári raktár: Budapest, IV., Váczi-utcza 5. sz. Telefon 73-25. 
a t. ez. közönség b. figycliii«-!)o ajánlják dűsaii Jelszereit raktárukat ni«i«i.««-in »~ :•••• —•---^ * 

Dús választék karácsonyi és njévi ajándékokban. 
Virágállványok, asztaldíszek, gyümölcstál tok, kávé-, tea-, 
joar-, likőr-, bor- és toilette készletek, képkeretek, stbi 

E t t m mm mm • 

voeszkozok 
a legjobb minőségben 

K-pes árjegyzék 
ingyen és bérmentve. 

saját gyártmányaikban. 

Dús választék nász , születés- és névnapi valamint 
egyéb alkalmi ajándékokban, íróasztal- és dohányzó¬ 
készletek, czukorkosarak, vajtartók, czigaietta-tárczák stb. 

ARGENTOR-EZÜST 
a legjobb minőségű 
cbinnezüst, tartós, 
könnyen kezelhető 
a használatban, v 

Képes árjegyiék la-
Bjen és bérmentve. 

További tióküzletek; Bécsben l.. KArtnerstr. 2G. VII., Mariabilferstr. 58. VIt., Kaiserstr. 83. Brünnben Ferdinands.rasse 11. stb. 

F>anJUin-l&nnl*t nyomdája, bndapest, IV., Egyetem-nMi» 4. u . 

VJSÁ 
f^^^~~—~ " ^ "A. 

50. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITST PÁL. BUDAPEST, DECZEMBER 11. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Keáltanoda-uteza 5, 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek : 

t Egész évre _ 
t Félévre _ _ 
l Negyedévre 

_ 30 korona 
_ 10 korona. 

5 korona. 

A fWU;fcronUcá>-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekbe* a postailag me£-
határozott viteldíj is csatolandó. 

A NEMZETI SZALON TÉLI KIÁLLÍTÁSA. 
A ; EGYIK GYŰJTEMÉNYES kiállítás, melyet a 

Nemzeti Szalon téli tárlata bemutat, Adrián 
és Marianna Stokes gyűjteménye, elsősor¬ 

ban nem művészeti czélokat szolgál. Eszköze 
akar lenni annak az annyira megszokott, lelke¬ 
sedéssel teljes hála lerovásnak, melylyel fajunk 
a hatalmas nyugat mindazon fiait környezi, 
kik néha-néha elvetődnek hozzánk hazánk 
szépségeit, népünk sajátságait újra és újra 
felfedezni, honfitársaik előtt ismertetni. 

Stokes és neje több izben jártak minálunk. 
Itt festett képeiből 1907-ben Londonban is 
rendeztek kiállítást; egy pillanatra tudomást 
szerzett ismét az angol sajtó a mi létezésünk¬ 
ről, sőt egy publiczista, A. C. Black, rájuk 
bízta Magyarországról Írandó művének illuszt¬ 
rálását. A hála lerováson túl azonban nem 
sok czélt szolgál képeiknek kiállítása, nem 
művészeti esemény, mert művészi szempontból 
kevés a mondanivalójuk. Hiába magasztalja 
tudásukat lelkes szavakkal a katalógus elő¬ 
szava, kiállított képeik nem győznek meg 

felőle: a kiállítók egyike sem kiváló festő, 
azok otthon maradnak a maguk szervesen át¬ 
élt, átérzett életében s nem járnak idegenbe 
ethnographiai benyomásokért. 

Adrián Stokes, a férj, a jelentékenyebbik. 
Pontosan kidolgozott, halvány aquarellstilus-
ban tartott képei egy szelíd, nyugodt, végte¬ 
len természeti hangulataitól megfosztott Ma¬ 
gyarországot mutatnak, nem a mi egünk mély 
kékjét, gomolygó felhőit, nem a mi tájaink 
életerős zöldjét. Igaz, hogy sok előkelő, le¬ 
higgadt vonást visz bele képeibe, de ez épen-

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSÁBÓL. — TEREM-RÉSZLET. 


