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Margit-eremé 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
Összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki¬ 
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető. 
Mivel a Margit-eremet utánozzák és hamisítják, tessék 
eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan, 
vegytiszta készítmény, a mely a kütföldön általános 
feltűnést keltett. Ara l K. Margrit-szappan 7C flll. 

Margit-pond ér l kor. 2O fillér. 

l 

K 

l 
•.- Gyártja Földei Kelemen laboratóriuma Aradon. 
I í Kapható minden gyógysz., illatszer- és drogua-üzletben. 

SZŐ LŐ -OLTVÁNYOK 
és GlvditSfhia (élő kerítés 

nek alkalmas) csemeték beszerzésére legmele¬ 
gebben ajánljuk a legjobb hírnévnek órrendő 

Szűcs Sándor Fia 
ftzűlfitelepét Bibardl'jgzegen. 

Ha a saját érdekét tartja izem előtt, agy ne 
vegyen addig oltványt vagy végszót, mlga fenti 
ezeg képes nagy árjegyzékét nem kérte ingyen 
és bementve. Ezen árjegyzék minden seöl/i-
birtokost érdekel hasznos tartalmánál fogva. 
Olcsó Ár fs jtrtntcfi kíanotyálás. Számos 

fm-l. A tisztelt érdeklődök a telep 
megtekintésére nzi vénen láttatnak. 

Garantirozottan j ó szövött árú a ház¬ 
tartásba és menyasszonyi kelengyének. 

tfarab erűsfonalii vászonlepedő varrás nélkül. 
beszedve, 150/a» cm. , „ _ . ... . 14. — kor. 

6 darab erosfonalú Tászonlepedő varrás nélkül, 
he*zeRve, 150/s» cin 15.7Okor. 

ti darab finoríifonalú T asronlepedő Tarrás nélkül, 
bípzcKvr, igf-n tlcom, iao/s25 ura 18.5O kor, 

Lepedőim a legjobb leníonállal vannak átszőve. 
l darab 24 m. mmburRÍ vászon, 80 cm. szélen 13.— l\, it:en 
flnom 15.— K, l darab 24 m. nHófí-hérkei-sifoD, &0 cm. széles 
13.5O K, igen flnom 15.SOK. GarantirozotUn egész vászon 
rtamaszt-tfirnU.őzG, nagyon szép mintás, taczatja 5°/uo cm. 
7.ÓO K, w/i2o cm. 1O.— K, eo/i.so cm. 14.— K. Garantirozottan 
egész-tászon edénytörlő ruha, ^/no cm. 7.5O K, K/ii5 cm. 
9.6O K. Gnrantirozottan egész-vászon zsebkendő azsur vagy 
anélkül 5 t 7, 1O E tnczatja. Mindennapos használatra zseb-
kendő tuczatja 2.2O, 3.—, 4.— K. Qarantiiozottan ecész-
vászon edéuytőrlö rnha, tö/65 cm., 4.40 E, igen tinóm. 70/:o cm. 
6*2O K tuczatja. Jgen finom étkező- vagy kávégaroilura fehér 
Tagy színes, l abrosz, 6 szalvéta 6.—. 8.—, 1O,— és 14.— K. 
Hibátlan maradékok, 8—15 méter hosszú, méterje 50 fillérért 
5 kilós csomagban. T é l i b a r k e t , flancll, zefir, oxford , 
i n l e t t e , d a m a s z t stb. legolcsóbban kapható a jóhirü 

Winternitz Emil czégnél, Nachod, Csehország. 
Szétküldés utánvétellel. Koczkázat kziárva. 

Nemtetszőt visszaveszek. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és fSüzlet: 

YlII.Jiims-ii.S5. 
A főváros első és legrégibb 

csipketi«»titó,vegy tisztító 
és kelmefestő gyári intézete. 

Fiókok: XX., Fő-ntcía 27. IV., Eskü-ut 6. IV., Keoskeméti-
ntoza 14. V., Harminozad-n. 4. VI., Teréz-körnt 
39. VI., Andrássy-ut IS. VTII., József-kőrut 2. 

•WWffl 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Közielek-utcza 4. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

)s^„ 
rí^pÍMíteiw • m.& 
'l'.f?".V* • " • '"í(í??/feií/. 

Gyermek-ruhák 
kizárélagr safát gyártmány. 
Szenzációs olcsó árak l koronától 
kezdve a legfinomabb kivitelig! "WASCHE CLOU" 

Wien, XVI., Lerchenfeldergrürtel 53. 
Képes divafalbum ás árjegyzék Ingyen is bérmenfvel 

13. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

HOITSY 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

BUDAPEST, MÁRCZIUS 3.1. 
Előfizetési 
teltételek: 

Egészévre _ 
Félévre _. _ 
Negyedévre 

_ 2O korona. 
_ 1O .korona. 
. - 6 korona. 

A 'Vtlágkrónikát-\&l 
negyedévenként l koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag 

határozott viteldíj is csatolandó. 

M4RGIT 
JLWJL gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a 
légzőszervek hurutos bántalmainál igen jó ha-
tásn még akkor is, ha versesek esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKTJTT L.-nál Budapesten' 

éa a forrás kezeiöségénél Munkácson. 

KINEK 
van igaza ? Annak-e, aki 44 fillérért vesz egy valódi iDianai-sósborszeszt, 
vsgy ulti nnrTiiiiiiniill '^r~-rji/rt vesz egy Diana-sosborszesz utánzatot 

A N-
í, akik évek óta a valódi tDiana^-sósborszeszt mint étvágyger¬ 

jesztőt czukorra cseppentve mint elsőrendű háziszei-t használják. Ezeknek 

IGAZA? 
illetőleg igazuk van, mert azt mondják, hogy: a mi biztos— az biztos! E mel¬ 
lett még mint legjobb masszirozószert használhatják hülési fájdalmaknál. 

DE MOND-
jak azt is, hogy a leghevesebb fogfájást is megszünteti. 

EGÉSZ 
kötet köszönőlevél igazolja, hogy munkás emberek, irodai alkalmazottak, 
szellemileg megerőltetett egyének, ügy napközben, mint lefekvés előtt ma-
sziroztatják «Diana'-sósborszeszszel fáradt tagjaikat. Kicsi, nagy, férfi, nő, 

PÁRTATLANUL 
szegény és gazdag egyaránt felsóhajt. «Diana»-sósborszesz első segítség 
a házban. — 44 filléres üvegekben az egész országban mindenütt kapható. 

!! Vigyázzon jól a hamisítványokra !! 

A nö tragédiáját 
még nem írtak meg, azonban nagyon gyakran találkozunk ezen 
tragédia megrendítő fázisaival az élet színpadján. Mennyi boldogsága, 
mennyi lelki öröme egy nőnek szenvedett hajótörltt 

egyetlen sz 
mely arczát vagy keblét eltorzította. Ilyen esetekben a «corriger la 
fortnne» nemcsak megengedhető, hanem egyenesen kötelesség. Korri¬ 
gáljuk szerencsénket és megbízható szerekkel kényszeritsük a termé¬ 
szetet, hogy hibáját jóvá tegye. Ebből az alkalomból hölgyeinknek egy 

édes titkot 
súgunk, egy titkot, mely már rég nem titok többé, ugyanis, hogy a 

Diana szépitőszerek 
a legjobbaknak bizonyultak és minden művésznő által az összes 
kozmetikai szerekkel szemben előnyben részesülnek, mert az arcz-
és kézbőrön a legkisebb foltot is eltávolítják és a női szépséget leg¬ 
tökéletesebben érvényre juttatják. 

Egy üvegtégely DIANA-crém (nappali és éjjeli 
használatra) l kor. 50 fill. 

Egy üvegtégely DIANA-crém (csak éjjeli hasz¬ 
nálatra) .. l kor. 50 fill. 

Egy nagy darab DIANA-szappan l kor. 50 fill. 
Egy doboz DIANA-puder szarvasbőrrel együtt 
(fehér, rózsa, vagy sárga színben) í kor. 50 fill. 
Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériák -
bán. Aki nem tudja saját helyiségében beszerezni, rendeljen a központból: 

Erényi Béla Diana-gyógyszertárában, Budapest, Károly-körut 5. sz 
legkisebb megrendelést is forduló postával utánvétellel teyesitünk. 

A «TEGETTHOFF» OSZTRÁK-MAGYAR ÚJ CSATAHAJÓ VIZREBOCSÁJTÁSA TRIESZTBEN. -Jelfy Gyula fölvételei. 

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

Nem kicsinyelhette az asszony burkolt fenye-
getődzését, mert ismerte őt. Határt nem ismerő 
energiájával három évig tartotta jármában, 
jóllehet nem szerette őt igazában épen erősza¬ 
kos természete miatt. Tízszer búcsúzott el tőle 
örökre s az asszony tízszer követelte őt vissza 
magának. -A válások és visszahódítások persze 
nem múlhattak el tragikus jelenetek nélkül. Az 
asszony mindig beváltotta vele szemben min¬ 
den fenyegetését. De nem a félelem erőszakolta 
vissza a férfit az asszony karjaiba, inkább a 
szánalom ejtette meg a szivét. Ám most meg¬ 
fordítva állott a dolog. A szánalomnak semmi 
köze sem volt többé ahhoz a levertséghez, a 
mely a férfit szinte le cetté a lábáról. Végkép 
meggyűlölte a nőt, a ki az ő szive halványát 
libának merte csúfolni, — de immár félni kez¬ 
dett tőle, hiszen nemcsak magát kellett a bo-
szújától féltenie. 

- Sajnálom a menyasszonyát, szegény Ni-
colas! — zúgtak fejében az asszony utolsó 
titokzatos szavai. Mi volt ez, ha nem a leg-
vakmerőbb fenyegetés? 

Délben még az volt a szándéka, hogy meg¬ 
látogatja délután kicsiny várakozó párját a 
maga fészkében (azért öltött redingoteot), most 
egy hirtelen támadt sejtelme nyűgében lemon¬ 
dott erről a szándékáról. Hátha detektivekkel 
leseti a visszautasított asszony lépéseit s láto¬ 
gatása nyomra vezetné a bérenczét. . . Nem, a 
herczegnőnek nem szabad sejtenie sem, kit vá¬ 
lasztott ki örökös párjának. Legalább egyelőre 
nem. Annak nem árthatunk, a kit nem isme¬ 
rünk, — vélte Miklós s elhatározta, hogy vala-
meddig el nem távolítja a szenvedélyes asz-
szonyt valami úton-módon, nem fog a menyasz-
szonyával, csak indifferens helyen találkozni. 
Például a Bélteky grófné szalonjában. Az olyan 
zárt kör különben is, hogy oda detektivforma 
ember be nem furakodhatik. . . 

A mint így tépelődött magában, eszébe ju¬ 
tott, hogy épen aznapra esett a grófné zsurja. 
Megnézte óráját. Két óra volt. A feje szédült 
az izgalomtól, talán az éhségtől is, a kaszinóig 
se ment, betért a Hungária nyilvános étter¬ 
mébe, hogy összeszedje magát. Megebédelt. 
A tüzes Chateau Lafite valahogyan rendbe¬ 
hozta, felbátorította megzavart gondolatait. 
Föltette magában, hogy nem fogja kicsinyelni 
a fenyegető veszedelmet, de nyugodtan és bát¬ 
ran a szemébe néz. Fegyverei neki is vannak 
a herczegnővel szemben, gavallér keze meg 
csak addig van megkötve, valameddig ellene 
irányul a bosszútőr éle; ártatlan menyasszo¬ 
nyát kötelessége megvédelmezni a herczegnő ki¬ 
szolgáltatása árán is. Igen, ha oda kényszeríti 
őt az asszony, igénybe fogja ellene venni akár 
a rendőrség segítségét is. 

Azonban mégis összeborzadt Miklós ettől a 
gondolattól, jobban mondva a kínos dilemmától, 
melybe a sors épen élete emelkedő pontján ily 
kíméletlenül beleszorította, mintha csak össze 
akarná zsugorítani nagy akarásait, szent terveit 
s szerelmével együtt egész érzésvilágát: Vissza 
a sutba, oh emberfia; ha szép életet akarsz 
élni, kerüld az embert, magadnak élj! 

Tépelődései most már nem hangolták le a 
fiatalembert, inkább daczot, harczvágyat szítot¬ 
tak a lelkében. Hovatovább hozzászoktatta ma¬ 
gát ahhoz a gondolathoz is, hogy ez még csak 
az eleje, újabb és xíjabb nehézségek és vesze¬ 
delmek fognak a feje felé kerekedni, hogy ke¬ 
rékbetörjék akaratát. Idáig csak a szive ellen 
intézett támadást az élet, a társadalom elleni 
harczában talán testi épségét, becsületét is ki 
fogja kezdeni. Lehet, kálváriajárás lesz egész 
élete, a siker gyönyörében nem lesz soha részé, 
boldogságát is teljesen fölemésztik vállalt köte¬ 
lességei . . . Mindegy, ő nem fog tágítani, végig 
harczolja a harczot, leéli élnivalóját, addig meg 
nem pihen. Eí si fractus illabatur orbis... Mert hi¬ 
szen ki legyen erős magyarok sorában, ha nem 
ő, ezeréves hősi példák vérbeni és szellembeni 

letéteményese, az akrobata fizikumú, most már 
anyagilag is erős vezérivadék ! 

Megerősítvén magát hitben és akaratban, 
legközelebbi teendőinek sorrendjét állapította 
meg Zádor Miklós. Kidolgozta a programmot. 
Az újság gondját elhárította egyelőre Bodo-
nyira, de mitévő legyen a herczegnővel? Nyilt 
harczra nem szállhatott vele, mert kötve volt 
a keze. Megkötötték az úri konvenczió s az* 
erkölcsileg köteles kiméletesség, a melylyel 
titkos mátkástársa fönséges szűziességének tar¬ 
tozott.'Úgy érezte, hogy már idáig is megillette 
annak épségét, midőn a herczegnővel nyilvá¬ 
nosan mutatta magát az utczán. Tápot adott 
holmi mende-mondának, a mely ha az ártat¬ 
lan leány füléig talál jutni, mély sebet fogna 
ütni annak nemes szivén s kínos kimagyará-
zásokra kényszerítené őt. Csak abban bizott, 
hogy ismerősei közül senki sem látta őt együtt 
a bizarr dámával. 8 föltette magában, hogy ha 
már végképen ki nem kerülheti a tolakodását, 
többé (a nyilvánosság előtt legalább) sohasem 
fog vele mutatkozni. Megszökik tőle, brüszki-
rozni fogja, ha ezzel nevetségessé is teszi ma¬ 
gát . . . Ámde, ha ezt megteszi is, hogy kon-
trakarirozza a dáma egyéb támadásait, eset¬ 
leges titkos manővereit? 0 személyesen nem 
ellenőrizheti a cselekedeteit, a nélkül, hogy ki 
ne pattanna a vele való régi viszonyának a 
titka. S a társaság nyelvére kerülne a nagy 
szenzió: Babenberg herczegnője s egy magyar 
úr szerelmi regénye . . . Oh nem, ennek nem 
szabad megtörténnie. Inkább egy ember tudja 
meg, mint egy társadalom. Miklós elhatározta, 
hogy valamelyik diszkrét barátja segítségét 
fogja igénybe venni a herczegnővel szemben, 
ha meg is sérti ezzel a köteles úri diszkrécziót. 
A vis majorral szemben nem állanak meg a 
törvények . . . 

Miklós legelőször Bodonyira gondolt, de ha¬ 
marosan elejtette ezt a gondolatát. A köz el¬ 
szánt munkását ilyes személyes ügyek útvesz¬ 
tőjébe nem hajtja bele. Munkaerejének leg¬ 
kisebb hányadát sem vonja el a közügyektől; 
ő mostantól fogva kizárólag a nemzeté. 

Bizalmasa megválasztásának kérdését egy¬ 
szeribe megoldotta egy kedves, nem remélt 
meglepetés. Az étterem ajtajában meglátta 
Csábrághot, a mint szemlét tartott a vendégek 
seregén; nyilván társaságot keresett magának. 
Miklósnak intenie se kellett, a jóbarát hama¬ 
rosan észrevette s egyenesen feléje tartott. 
Persze leült az asztalához s igen sajnálkozott, 
hogy Miklós már a feketekávénál tart. 

- Ha tudtam volna, előbb jövök, hogy együtt 
ebédelhessünk. 

- Megvárlak, - - örvendeztette meg Mik¬ 
lós, — egész hatig szabad vagyok. 

- S hatkor? 
- Megiszom egy csésze theát Bélteky gróf-

nénál. 
- Topp, - - örvendezett Csábrágh gróf, — 

akkor el se váljunk egymástól erre a kis időre: 
én is oda megyek. 

— Kitűnő. Veled maradok. 
- Iszol egy pohár pezsgőt ? 

— A kedvedért. Bár már bennem van egy 
palaczk Lafite. 

- Mi az egy ilyen Tuhutumnak. 
Csábrágh meghozatta a pezsgőt és töltetett. 

Igen jó kedvében volt, úgy örült az életnek, 
mint egy kálomista káplán. 

- Annak egészségére, a kit szeretünk, — s 
poharat emelvén,, koczczintott Miklóssal. 

— A ki a legdrágább nekünk, — tódította 
meg ez a rövid köszöntőt. 

Ha tudta volna a két férfi, hogy egy és 
ugyanazon leányra gondoltak, de másképen 
fejlődött volna köztük a társalgás sora. 

Miklós azonmód megragadta a megpendített 
húrokat. 

- Ideje is volna, hogy megházasodjál. Én 
a te helyedben várat építtetnék magamnak a 
gellérthegyi barlang fölött, onnan szemlélném 

a fellegeket és csillagokat egy meleg kis fele¬ 
ség oldalán. Persze — tette hozzá, — beleszól¬ 
nék a fellegek járásába, nekik szögezném a 
viharágyút, ha túlszaporán szórnák villámaikat. 

- Poéta! Mindig képletekben beszélsz. 
- És te megérted a képletes beszédet. 
- Magyar vagyok. 

Ismét poharat emelt a két barát. 
- Éljen a haza! . . . 

— Én most lapot alapítok, — jelentette Mik¬ 
lós, midőn letette poharát, egyszerűen. 

Csábrágh feléje nyújtotta kezét. 
— Állok rendelkezésedre, ajánlkozott 

készségesen. 
Köszönöm s annak idején igénybe is 

fogom venni erkölcsi támogatásodat, — mondta 
Miklós, megrázva barátja jobbját. 

Csábrágh elnevette magát, annyira elemében 
volt, minden csekélységen tudott nevetni. 

- A bugyellárist is, pajtás. Felcsaptam ne¬ 
ked : nem árulok pejló helyett fakó szamarat. 

- Egyelőre nincs szükségem pénzre, — je¬ 
gyezte meg Miklós szerényen. 

- Hogyan? - - csodálkozott Csábrágh. -
Múltkor azt mondtad, hogy szegény vagy. Vagy 
mások adták össze a pénzt, mielőtt rám gon¬ 
doltál volna? Vagy gyémántmezőre bukkantál 
a birtokodon? Hogy áll a bál? 

- Úgy, hogy pénzt kaptam a nagynénémtől. 
- A Frau Baronintól ? (Csábrágh ismerte 

barátja családi viszonyait.) A csajbókos Tanté-
tól ? Nohát, mondhatom, ez a csodapump dicsé¬ 
retedre válik. 

Miklós elkomolyodott. Nemes nénjének léha 
megítélése igen megillette szivét. 

- Azt az asszonyt ne bántsd, Ödön. Nem 
csajbókos az az asszony, de szent. 

A nagyúr nem tudott kizökkenni frivol han¬ 
gulatából. 

- Pláne szent! — tréfálkozott. — Akkor 
biztosan rád hagyja a birtokát is. 

- Úgy van, de kérlek, ne űzz belőle tréfát, 
engem sebzel meg vele. 

— Pardon, — mentegette magát Csábrágh. — 
Különben láthatod, egész bolond vagyok . . . 
Tudod, mikor szoktak az okos emberek meg¬ 
bolondulni ? Nem tudod, mert nem vagy benne, 
hát majd megmondom én: mikor szerelmesek. 

- Komoly szerelem? - - kérdezte Miklós 
felvidulva. 

- A legkomolyabb. Elfogadom tőled a fel¬ 
ajánlott gellérthegyi várat, a meleg asszonyká¬ 
nak való már megvan hozzá. Tavaszszal meg¬ 
házasodom . . . Mit szólsz hozzá ? 

— Szívből örvendek. 
- Hátha még tudnád, kicsoda! Szinte saj¬ 

nálom, hogy a nevét nem mondhatom meg ne¬ 
ked, legjobb barátomnak sem, de még nem kér¬ 
tem meg a szülőktől a kezét. 

- S vele már tisztában vagy? 
- Nna, pajtás, - - s boldogan kaczagott a 

daliás gavallér, - - hát hogyne volnék tisztá¬ 
ban. Olyan átlátszó annak a leánynak a lelke, 
mint a kristály, bárhonnan nézed, a fenekére 
lehet látni, beszél annak a szeme is, a hom¬ 
loka is, a kis gödröcske is beszél az állában, 
a ringó őzjárása is : sohase láttam én olyan 
tökéletes nyíltságot, mint a milyen az ő lényé¬ 
ből kisugárzik . . . 

Miklós megragadta poharát, egész ráragadt 
barátja boldog jókedve. 

- Fogadd magas megelégedésemet. Ügy illik 
az, hogy ha szerelmes az ember, hát fülig 
legyen az. 

Koczczintottak. Nem is hangosan s a Miklós 
kezében valahogy mégis meghasadt a pohár. 
Mintha valami láthatatlan őrszellem figyelmez¬ 
tetni akarta volna, hogy hagyja abba az örven-
dezést, mert nem tudja, minek örül. 

A szinte megmagyarázhatatlan intermezzó-
nak nem is maradt el a hatása. Megbabonázta 
s egy időre lehangolta a barátok kedvét. 

- Piosz ómen, — kezdte Miklós, — de csak 

nekem az, — tette hozzá tapintatosan, — a te 
poharad kibírta. 

- Bolondság! — mondta Csábrágh, de mái-
nem nevetett hozzá. —- Pohár, hát pohár: az a 
sorsa, hogy eltörjék. 

- Az enyém nem tört el, csak meghasadt,— 
jegyezte meg Miklós, — az pedig nagy kü¬ 
lönbség. 

- Ha jósolni akarsz a jelenségekből, mint 
ama bizonyos vénasszony, a Kasszandra, -
tért vissza Csábrágh a tréfa mezejére, — akkor 
van különbség a hasadás és a törés között, de 
az irás szempontjából egy a kávé. Egy másik 
poharat kell keríteni. 

Miklóson valami megmagyarázhatatlan ba¬ 
bonás makacsság vett erőt. 

- Én megmaradok a hasadt poharam mel¬ 
lett ; a kezemből ki nem adom. 

Csábrágh nevetett rajta. 
- Akkor drótoztasd meg, mert kifolyik belőle 

a bor. 
- Majd jól megmarkolom, összeszorítom a 

hasadékot, hogy ki ne folyjék. Cságrágh úgy 
látta, hogy megvonaglott barátja ajka, midőn 
elhallgatott. 

- Csak nem vagy igazán babonás, Miki? 
Miklós hátradőlt a széken s mély lélekzetet 

vett, mint a ki egy hosszú beszédbe kezd. 
- Barátom, mindenki babonás, a ki hisz, 

mert a hitnek határa nincs. Az emberi tudo¬ 
mány végtelenül arrogáns, midőn azt állítja, 
hogy nincsenek kísértetek. Honnan tudhatja 
azt emberfia, midőn gyarló öt érzékével mag 
azt sem képes felfogni, a minek a létezését 
megállapította az agyveleje. Mennyi minden 
titka lehet a természetnek, a minek fölfedezé¬ 
séhez száz érzék kellene. De csak öt van s eb¬ 
ből ugyan nem lehet arra következtetni, hogy 
csak olyan dolgok léteznek, a melyek ezzel az 
öt érzékkel konstatálhatok. 

- Én — folytatta Miklós, — odáig megyek a 
miudenség megítélésében, hogy hajlandó va¬ 
gyok azt is elhinni, hogy az ember és Isten 
között tökéletessógi fokok szériát a nálunknál 
felsőbb lények egész hierarchiája áll és uralko¬ 
dik a szervetlen természeten. Miért volna lehe¬ 
tetlen, hogy ezek a lények, jó vagy gonosz 
szellemek, beleszóljanak az emberek dolgába, 
föl nem fogható s mégis szuggeráló erejű jelek¬ 
kel figyelmeztetvén őket, hogy résen legyenek. 
Ezt a hitet mi, gőgös férgek, gúnyosan baboná¬ 
nak mondjuk, de nem kaszagtatóbb szatira-e 
azt hinni, hogy semmi sincs, csak a mit én, a 
teremtés koronája meglátok, meghallok, meg¬ 
szagolok, megtapintok, megizlelek... 

Csábrághnak nem ízlett a transcendentalis 
metafizika. 

— Uhum, — dünnyögte, — egyszóval babo¬ 
nás vagy. 

Miklós nem akarta barátja jókedvét elron¬ 
tani, vidámságot erőltetett az arczára s töltött 
neki a pezsgőből; magának is. 

- Igyuk ki ezt a kis italt, majd aztán me¬ 
sélek neked egy különös mesét. 

- Idejét látta, hogy a herczegnőről beszél¬ 
jen vele . . . Koczczintottak, ittak . . . Csábrágh 
megrendelte n kávéját. Miklós hozzáfogott a 
mesemondáshoz. 

— Volt egyszer egy német herczegnő ; nem 
uralkodott, mert Bismarck beolvasztotta még az 
apja koronáját a császáréba, de udvartartását 
azért nem oszlatta fel. Egyszóval elvették tőle 
a hatalmat, csak a nyűgöt hagyták meg neki: 
a cerimóniát. A herczegnő okos volt, asszony 
volt. Azonfelül szép is volt, szeretett élni. Bá-
jött, hogy nagy bolondságot követ el, midőn 
fény nélkül vállalja az árnyat, holott vannak 
az életnek oly árnyai is, a melyeknek fényes¬ 
ségek felelnek meg, oly drágaságok, a melye¬ 
ket államférfiak, czezárok el nem vehetnek tőle, 
h°gy gyarapítsák koronájuk ékességét. 

• Kapta magát az okos szép herczegnő, fel¬ 
mondott a főudvarmesternek és társainak s 
egyetlen komorna kíséretében otthagyta a rezi-
dencziáját, hogy megtanulná az életnek az 
alattvalók számára tartogatott örömeit. Először 
a kozmopoliszokat vette sorra. A modern Baby-
lonokat. Elvegyült Paris, London, Bő ma szé¬ 
dítő forgatagába, mohó vágygyal hajszolta az 
élvezetet, de nem találta fel sehol. 

«Még nagyobbat gondolt az okos és szép 
herczegnő: hajóra, szállott és átrándult Afri¬ 
kába. Hátha megtalálja ott a keresett boldog¬ 
ságot bronzarczú, fehérburnuszos arabok palo¬ 

tájában, fekete göndör négertörzsek nád¬ 
kunyhói közt . . . 

Miklós elhallgatott egy pillanatra: talán sza¬ 
vakat keresett a történet folytatásához. Csáb¬ 
rágh elégedetten bólintott a fejével. 

- Kezd a meséd érdekelni, fölteszem rólad, 
hogy igaz mese. 

- Annyira igaz, hogy én vagyok az egyik 
hőse. 

Mondván, így folytatta az érdekes mese¬ 
mondó, hallgatójának nem kis élvezetére. 

- Magam is épen Algériát barangoltam, 
midőn a herczegnő odaérkezett. A komornájá-
ból, tíz nazarén arabus harczosból s ugyan¬ 
annyi néger szolgából állott a kísérete. Soha¬ 
sem felejtem el azt a hatást, a mit reá m tett, 
midőn először megláttam a fejedelmi, szőke 
germán asszonyt, sötétbőrű, villogó szemű, fél-
meztelen cselédei között. Hosszú fehér lepel 
fedte junói testét, a mely egy hordszéken pi¬ 
hent, homloka fölött rubin diadém csillogott, 
rozsdavörös bajkoronáján. Kaczér volt, tetszeni 
akart a sivatagban is. A primitív lelki-kre ha¬ 
tott is a kaczérsága: feketék, bronzbőrűek imá¬ 
dattal vették körül, a négerek térdenállva, az 
arabns harczosok mellükön keresztbefont kar¬ 
ral udvarolták s fogadták parancsait. 

Csábrágh nem állottá meg, hogy közbe ne 
szúrjon egy kérdést. 

- Mit kerestél te a Szaharán ? 
- Nem a Szaharán játszódott le a regény,— 

folytatta Miklós, — vannak egyéb sivatagok 
is. Az, a hol a herczegnőt megláttam, Algir 
nyugati részén terült el s tele volt pompásabb¬ 
nál pompásabb oázissal. Csodásabb földet én 
annál nem láttam soha. Franczia tisztek tet¬ 
tek rá figyelmessé (alighanem a herczegnőt is) 
s annyi elragadtatással beszéltek róla, hogy 
én, a ki tulajdouképen csak egy egész rövid 
kirándulást terveztem az exotikus országba, 
nem állhattam meg: odautaztam egy ezredes 
barátom croquis-ji nyomán s ott is maradtam 
az esős évszak beálltáig, kerek három hónapig. 

— S a herczegnőnek mennyi jutott belőle ? -
okvetetlenkedett Csábrágh, a ki természetes, hogy 
kitalálta a történet elejéből a végét. 

- Két és fél, — elégítette ki kíváncsiságát 
Miklóa rövidesen. Majd folytatta a történetet : 

* Tudod, hogy jó amatőr fényképész vagyok, 
de festek is. Európai fehér embernek teljesen 
átlényegül a pszikhéje, ha a megszokott élet¬ 
viszonyok nyűgéből kiszabadul: nem feszélyezi 
semmi konvenczió; ott, a hol a természet erőit 
önző igájába nem hajtotta, akaratának, vágyai¬ 
nak a természet szabja nng a korlátjait. Engem 
sem feszélyezett semminemű tekintet, leszál-
lottam a kopár szikláról, a honnan megláttam 
a karavánt, a völgybe s bemutatkoztam a fényes 
kékszemű, fehér asszonynak: «... Madame, en¬ 
gedje meg, hogy lefényképezzem önöket.» Meg¬ 
kaptam az engedélyt: levettem a festői csopor¬ 
tot, aztán együtt ebédeltem a szép asszonynyal. 
Ott ragadtam a kíséretében. Lefestettem. Tet¬ 
szett a festményem. A szép asszony kinevezett 
udvari festőjének s fizetést ígért. Azt hittem, 
tréfál, jót nevettem a bohóságán. De ő komo¬ 
lyan vette a kinevezésemet, ő úgy látszik, vég¬ 
képen a sivatagban sem tudott leszokni ural¬ 
kodói allűrjeiről. Megsértődtem. Csupa gőgből 
hasonlóval viszonoztam a dáma kegyét. Kine¬ 
veztem őt leendő feleségem várományos udvar-
mesternőjónek. Csak akkor tudtam meg való¬ 
jában, hogy igazi herczegnővel hozott össze a 
sors. A komornája rámrippent, dühösen, mint 
egy hörcsög, hogy felségsértés volt, a mit elkö¬ 
vettem. A herczegnő kedélyesebb volt, ő jót 
nevetett a «szemtelensógemen». Száz szónak 
egy a vége: ott maradtam a dáma kíséretében. 
Tetszett nekem rozsdaszin haja, izgatott. Észre¬ 
vettem, hogy ő sem maradt közömbös irányom-
bao. Egyszer földhöz vertem egy óriási testű 
négerét, mert nem akart nekem engedelmes¬ 
kedni. A szőke nő meghívott a hordszékébe és 
megtapogatta a karomat. A szeme ragyogott. 
Fizikai erőm imponált neki. Hovatovább foly¬ 
ton vele kellett lennem. Bövid kirándulásokat 
tettünk kettesben, minden kiséret nélkül. A csá¬ 
bító szirén a karavántáborban hagyta még a 
komornáját is. Egyszer aztán megcsókolt, min¬ 
den bevezetés nélkül, el sem fogódott, nyilván 
egy alsóbbrendű lénynek tekintett magához ké¬ 
pest, a kivel szégyenkezés nélkül elégittetheti 
ki szeszélyes vágyait. 

(Folytatása következik.] 

HAZAVÁGYÓ DALOK. 
I. 

Nincs otthonom. Oh incssxc elhagyott 
Csóktermő tájék .' nincsen otthonom. 
Szivemre már a bánat ráfagvntt. 
Ks ín-ín lehet szép emlékekkel játszanom, 
És nem lehet az életet felejtenem. 

Világot lát két száműzött szemem. 
Nincs jó fVdél, álmokkal áltató. 
Fészekhagyó, ki messze, messze ment . . . 
Fázó levél, szél országútján viigtiitó 
Fázó levél, hónába meg nem tor soha. 

Lábam nyomát benőtte a moha. 
Emlékemet elmosta az eső. 
Oh véres város, köölü mostoha, 
Bús vándoroknak legjobb kincsét éhező : 
Bús vándoroknak házuktól szakadt szivét. 

Hideg gyötör, viharban nincs, mi véd, 
Mely eltakarna, nincs meleg palást ; 
Száz kéz rabolja szivi-m egy hitét, 
Mely várna még asszonykezet, simogatúst. 
Mely várna még gyermeknyugasztó éneket. 

Irigylem már a hajlott véneket, 
Kiket a múlás lágy karja fon át, 
Mert ők nem érzik már az életei 
Gyermek vagyok, ki elvesztette otthonát, 
Gyermek vagyok még, és nincsen már otthonom. 

II. 
Anyám, érettem könnyek közt kesergő 
Anyám, hiába várod már fiad. 
Jöttem dalos délibábok miatt 
S megfojt a lélek-gyilkos ember-erdő. 

Szeretnék már, kicsiny fészkünkbe szokva, 
Könnyes kezedhez békélni szelíden ; 
De visszaverne ostorral a szívem 
A rengetegbe, bűnbe és piszokba. 

Sötét halálnak bús sejtelme föd be ; 
Fiad, ki tőled elszállt, elszakadt, 
Nem hullhat vissza, csak a síri rögre. 

Képzelgő vágyam felhőkig ragad, 
Hogy élni fog neved majd mindörökre . , . 
De mindkettőnknek szíve megszakad. 

K/i'nn'r. 

MÁRCZIUSI ÉNEK. 
Mint várandós anya, kire bágyasztva száll 
Az álom árnya és elfogja, meglepi. 
Ziláltán fekszik és piheg a nászi ágyon, 
Ajkáról tört szavak, sóhajok kelnek és 
Orczáján hirtelen pirulát suhan át, 

Olyan mostan a föld : fellegek árnya íívsc^-nt 
A zöldre foltokat a sápadt napsütésben : 
Nedves szél rázza, ontja a fehéren, piroslón 
Kinyílt mandulafák s baraczkfák szirmait ; 
Eögek pórusain egy dal sóhajt elé. 

Tenger mezőiről felszálló fellegek. 
Szürkék és hófehérek, oh ég tehenei, 
Öntsétek a tejet duzzadó tőgyetekből 
A síkra és halomra, mely nevet és virul, 
Az erdőre, mely első szívverésébe kezd ! — 

így énekel a sok-sok új-létre kelő virág, 
A halkan mozduló csírák így zengenek, 
S a gyökerek, a mint nyújtózkodnak a vágytól ; 
Sírgödrök csontjai közül ekép dalolnak 
Az élet és a szellem fölébredő csirái. 

lm újra zúg a víz, im dürmög újra han<r. 
Kinyújtja bús fejét ól ajtaján a borjú, 
Megrázkódik a tyúk és csapkod szárnyaival. 
Sóhajtoz a kakuk zöld liget mélyiben, 
S a szérűn vidoran ugrál a sok gyerek. 

Izmos váll, tetterős, görbedj munkád alá ! 
Friss, fiatal szivek, nyíljatok szerelemnek ! 
Szellemek szárnyai, álmokhoz tollasodjutok ! 
Zavart vágyak, ti meg rohanjatok csatázni : 
Megtért, ím, a mi volt s megtérend mindörökké. 

Carducci Józsué után olaszból fordította : 
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AZ ARCZKÉP. 
E L B E S Z É L É S . I R T A S Z Ő L L Ő S I Z S I G M O N D . 

L 
Igazában semmi más nem tartotta már 

együtt őket, mint az a titokzatos, nagy erő, 
a mely összeszorítja a torkot és megbénítja a 
nyelvet, mikor az elbatározó,, a végzetes szót 
ki kellene mondani. Mert az ilyen szavak ne¬ 
hezen mozdulnak. Olyanok, mint a leválni 
készülő szikla, a mely fenyegetve függ a ma¬ 
gasban, minden pillanatot megtolt a veszede¬ 
lemmel, hogy lezuhan és állandó halálfélelem¬ 
ben tartja azt, a kinek alatta kell állania. De 
azért esztendők telnek el, míg az elemek fe¬ 
szítő és morzsoló ereje az összetartó réteget 
megtöri és a súlyos tömeg gyilkoló útjára le¬ 
zúdul. 

Semmi, de semmi se volt már más hátra, 
mint kimondani ezt a szót. A többire, a mi¬ 
nek azután kell következnie, megvolt a teljes 
eltökéltség. Pál Sándor világosan érezte, hogy 
egy irtózatos terhet vet le a melléről, egy 
olyan terhet, a mely alatt össze kell roskad-
nia, az életét menti meg vele, ha - - kimondja. 
Csak egy pillanat ereje, elszántsága és bátor¬ 
sága kell hozzá és az a borzalmas feszültség, 
a mely most, már hosszú hónapok óta elvisel¬ 
hetetlenné, sorvasztóvá, fullasztóvá teszi a háza 
levegőjét, egyszeriben véget ér, elillan, fölszáll, 
eltisztul. Elmúlik, mint egy nehéz álom és jön 
az ébredés, az új élet, új szépségekkel, új föl¬ 
frissüléssel. 

Hogy a joga megvan annak a szónak a ki¬ 
mondásához, azzal már régen és teljesen tisz¬ 
tában volt Pál Sándor. A vagyontalan árva 
leánynak, a kit háza úrnőjének tett meg, ezen 
a világon semmi más kincse nem volt, mint a 
szépsége. Ezért és csak ezért vette el feleségül 
jóformán egy szál szoknyában, holott választ¬ 
hatta volna a vármegye összes kisasszonyai 
közül akár melyiket, a kosár veszedelme vagy 
szégyene nem fenyegette. Pál Sándor azon-
fölül, hogy a maga kétezer holdján gazdálko¬ 
dott, gyönyörű legény volt. Szálas, karcsú, 
villogó szemű, a ki nem ok nélkül szerette 
olyan nagyon - - a tükrét. 

De mért ne szeresse magában is a szépet 
az, a ki másban is meg tudja becsülni? Ha 
Pál Sándor nem lett volna hiú ember, aligha 
vette volna el a szegény Maklány Jolánt. De 
úgy érezte ; magának tartozik vele, hogy méltó 
párja legyen. A legszebb férfi mellé a legszebb 
asszony való. És ez a rangja, ez az elsősége 
nem lehetett vitás a leánynak. Olyan pár lett 
belőlük, a melyet ritkán látni nagj'obb helyen 
is, mint Szentágnes. El kellett mosolyodnia, a 
ki látta őket, a mint végigsétáltak vagy végig-
kocsikáztak az utczán. Az emberek azt mond¬ 
ták magukban: 

- Milyen szép, hogy ezek így megtalálták 
egymást! Mert biztos, hogy a jó Isten is egy¬ 
másnak teremtette őket! 

így senki se ütődhetett meg azon, hogy a 
gazdag Pál Sándor anyagilag olyan gyönge 
partit csinált. Sőt - - dicsérték érte a szivét 
is, meg az - - eszét is. Azt mondták: 

- Ez egy okos ember. Esze még szive is 
van a szerencséje mellé, mert értett hozzá, 
hogy mindenképen széppé tegye az életét. 

Nemcsak a háta mögött mondták, hanem 
szemtől-szembe is és Pál Sándornak természe¬ 
tesen nem esett rosszul, mikor a maga dicsé¬ 
retét hallotta. Úgy bánt az asszonynyal, és úgy 
viselte is, mintha valami gyönyörű, pompás 
ékszer lenne. Vitte a hová csak lehetett, mu¬ 
togatta, a hol csak lehetett és némán ujjongó 
boldog kevélységgel neszeit a suttogásra, a 
mely mögöttük támadt, a hol csak megjelen¬ 
tek. A csodálkozó és gyönyörködő tekintete¬ 
ket, a melyek rájuk szegeződtek úgy itta a 
lelke, mint valami édes, gyöngyöző, mámorító 
nedűt. 

Az asszony pedig boldog volt, hogy az ura 
boldog. A szavában halk, a lelkében alázatos 
teremtés volt, a ki egy állandó meghatottság¬ 
ban élt, szinte beleolvadva a hálába a szeren¬ 
cséért, a mely érte. Az urára úgy nézett, mint 
a mesék jótevő herczegére, imádattal, engedel¬ 

mesen, alázatosan. Az a meglehetősen moz¬ 
galmas élet, a sűrű szereplés nem volt a ter¬ 
mészete szerint való, se a nevelése rá nem 
szoktatta, se a lelke nem kívánta, de tűrte és 
folytatta, a mint hogy szó nélkül engedelmes¬ 
kedett volna, ha az ura azt kívánja tőle, hogy 
mezítláb járjon. 

Büszke fölegyenesedése csak egy volt ennek 
a csöndes és odaadással teljes léleknek. A gye¬ 
rekük. A Bébi, egy gyönyörű, kék szemű szőke 
leányka, a milyen angyalfejet soha a cinque-
cento egy mestere se pingált. 

Pál Sándor valóságosan tobzódó szeretettel 
rajongta körül az ő gyermekét. Legjobban 
szerette volna ölbe kapni és végignyargalni 
vele a világot, hogy mindenki lássa, csodálja, 
irigyelje. 

De csak azt cselekedte, hogy szinte minden 
héten lefotografáltatta és a fotográfiákkal tele¬ 
rakta a házát, a zsebeit: az édes, gömbölyű 
fejecske ott mosolygott a tárczája födelin, az 
óráján, a botja fogóján, hogy mindig a szeme 
előtt legyen és a szeméből soha se lobbanjon 
ki a boldog öröm fénye. 

II. 
így volt ez tizenkét esztendeig és Pál Sán¬ 

dornak abban nyugodt volt a lelkiismerete, hogy 
ha már ezután soha többé így nem lehet, abban 
ő nem hibás. Azért csak az lehet felelős, a kit 
semmiféle földi embernek nincs hatalma fele¬ 
lősségre vonni. • 

A míg az asszony szegény vergődő rabja 
volt a szenvedésnek, a mely oly vad hirtelen¬ 
séggel ütött raja, Pál Sándor megtett minden 
lehetőt és lehetetlent, hogy ezt a neki oly 
drága életet megmentse. A leghíresebb pro¬ 
fesszorokat odahozta a nagy beteg asszony 
ágyához és semmi se volt se elérhetetlen, se 
drága, a mitől segítséget lehetett remélni. A 
mikor aztán valamelyest erőre kapott az asz-
szony, mikor a csontembert már sikerült el¬ 
hessegetni a szobája küszöbéről, nem mond¬ 
hattak a doktorok olyan távoli és olyan drága 
helyet, a hová Pál Sándor el ne vitte volna 
az ő szegény, roskatag asszonyát. Hónapokon 
át járta vele • a világot, vitte tengerpartra, ma¬ 
gas hegyek ormára, egyik szanatóriumból és 
üdülő helyről a másikba. 

Egy kerek esztendeig tartott ez a bolyongás, 
kétségbeesett menekülés a -makacs üldöző: a 
betegség elől és kétségbeesett keresése a meg¬ 
szökött egészségnek. 

Végre megtalálták. 
És akkor hazajöttek. 
Az asszony már semmi baját se érezte. 

A doktorok is azt mondták: meggyógyult. 
De azért az asszony, mikor haza értek -

mást olvasott az emberek szemeiben. A viszont¬ 
látás örömének fénye amolyan vergődő láng 
volt, mint mikor az égő hasábra hirtelen vi¬ 
zet öntenek. Az üdvözlet hangja egyszerre el¬ 
halkult, akadozó lett. A tekintetekben zavar 
és szinte ijedt nyugtalanság tükröződött. 

Az asszony - - tudta ennek a magyarázatát. 
Valaki elmondta neki, némán, de könyörtelen 
őszinteséggel. 

A tükre. 
Mikor belenézett - - mintha egy kies gyö¬ 

nyörű kép rámájából kilopták volna az eredeti 
festményt és másat tettek volna beléje. Gyönge, 
szomorú hamisítványt. 

Az élete megmaradt, az egészségét vissza¬ 
kapta, de a martalócz kór nem ment el zsák¬ 
mány nélkül. 

Sokat rabolt. 
Elvitte az áldozata szeme ragyogását, az 

arcza tejes rózsáit, a vonásai édes harmóniá¬ 
ját, viruló üdeségét, aranyos haja puhán csillogó 
gazdagságát. Egy hirtelen lehervadt rózsa-kert 
minden szomorúságát hagyta cserébe. Fony-
nyadtságot, fáradtságot, pusztulást. 

A csodaszép fiatal asszony nem volt többé 
se szép, se fiatal. A szép Pál Sándornénak, a 
kivel végig lehetett büszkélkedni az egész vár¬ 
megyén vége volt. Egy szegény, koravén, 

fakó arczú, fénytelen szemű, vontatott moz¬ 
gású asszonyka maradt helyette. 

III. 
Azt a gonosz őrültséget, hogy vádolta vagy 

hibáztatta volna a szegény asszonyt azért, a 
mi történt, bizonyára nem lehetne Pál Sán¬ 
dorra ráfogni. Sőt eleinte maga is szentül meg 
volt győződve, hogy az a fájdalmas részvét, 
a mely beárnyékolta a kedvét, a feleségének 
szól. Csak később kellett megvallania magának, 
hogy - önmagát sajnálja mély és egyre lá¬ 
zasabb keserűséggel. 

A nélkül, hogy vád is lett volna ebben az 
indulatában, sokszor az az egész határozott 
érzése támadt, hogy - - megcsalták. Hogy föl¬ 
ültették. Hogy csúfot űztek vele. 

A meglepett és sajnálkozó tekintetekben, a 
melyek a felesége sápadt, fonyadt arczára hull¬ 
tak, gúnyt, kárörömet, vagy, a mi ennél még 
jobban égette a vérét, maga iránt való rész¬ 
vétet érzett. 

- Kinevetnek vagy szánnak; gondolta ma¬ 
gában és erre a gondolatra összecsikorgatta 
a fogait, ökölbe szorult a keze és megfeszül¬ 
tek az erek a halántékán. 

Különben egyre kevesebb alkalma volt eze¬ 
ket a tekinteteket megfigyelni. Az emberek az 
ujjúkon megszámolhatták volna, hányszor lát¬ 
ták azóta együtt Pál Sándort a feleségével. 
A mi nem azt jelenti, hogy mind a ketten 
elzárkóztak volna a világ elől. Sőt — a férfi — 
örökkön odajárt valahol. Mindig akadt dolga 
a házon kivül, vagy olyan, a miért utaznia 
kellett. 

Az asszony soha se kérdezte tőle : hol jár, 
mit csinál, mi az, a mi folyton távol tartja 
és ha hazanéz, mindig felhőssé teszi a hom¬ 
lokát. Pedig észre kellett vennie, hogy az ura 
úgy megy el hazulról, mint a rab, mikor a 
tömlöczéből szabadul. Éreznie kellett, nyilván 
érezte is, hogy abban a nehéz, nyomott leve¬ 
gőben, a mely a házukat megülte valami érle¬ 
lődik, valami nagy, végzetes dolog, egy rob¬ 
banó pillanat, a mely szétvet itt mindent és 
a mely után sehogy se tudta magát többé el¬ 
képzelni. 

. . . És ez a pillanat csakugyan ért, érlelő¬ 
dött. Pál Sándor már régen készen is volt az 
elhatározásával: 

- Ez így nem maradhat. Ennek a nyomo¬ 
rúságos állapotnak nem lehet örökké így ma¬ 
radnia. Harmincznyolcz esztendős vagyok. Fia¬ 
tal, gazdag, egészséges. A jogom is, a módom 
is megvan hozzá, hogy széppé és kellemessé 
tegyem az életemet. Mért kell nekem otthon¬ 
talan, földönfutó életet élnem ?. . Mért kell 
nekem a szomorúságot és csalódást a házam 
állandó lakójául megtűrnöm ? . . Mért kell ne¬ 
kem így elpusztítanom az életemet ? . . 

A torkát összeszorította a keserűség. 
- Nem vagyok gazember! Gondoskodni fo¬ 

gok róla ! Fényesen fogok róla gondoskodni!.. 
Nem kívánhat annyit, hogy többet ne adjak, 
mint a mennyit kivan!. . De beláthatja ő 
maga is . . . És be is fogja látni. . . Engem 
senki se vádolhat. . . Ha elvettem semmi 
másért, csak a szépségéért, akkor bizonyára 
teljes jogom van hozzá, hogy . . . 

Szilárdnak és rendíthetetlennek érezte ma¬ 
gát az eltökéltségében és mégis azt az utolsó 
szót, az akarása nevét még így gondolatban 
se tudta kimondani. Csak egy nagyot lélekzett 
és az öklével belecsapott a levegőbe. Mintha 
a bélyeget ütné rá valamire. 

. . . Pedig a felől egélztn biztos lehetett, 
hogy az asszony, szegény az - - csakugyan 
be fogja Mini... Azzal nem lesz semmi baja. 
Az aem fog fáradozni. Az már magában el¬ 
készült mindenre. Az a lelkében már százszor 
megokolta a döntést, a mely róla készül. 

Mert volt még valami, a mi mást és többet 
is megmondott neki, mint a tükre. Pál Sán¬ 
dor nem hozatta haza a gyereket, a kit 
mikor az anyja beteg lett, intézetbe adtak. 
Pedig úgy volt, hogy csak addig hagyják ott, 

a míg ők is el vannak hazulról. De már itt¬ 
hon voltak, egyik hét múlt a másik után és a 
gyerekért nem ment az apja. Mikor az asz-
szony utoljára szólt neki, Pál Sándorból kitört 
az indulat : 

- Jobb neki ott, a hol van . . . 
Az asszony halálsápadt lett, a férfi pedig, 

mint a ki a maga szavától megijedt, zavartan 
mentegetőzött. 

- Majd . . . majd, ha egészen rendben le¬ 
szünk. 

Soha többé nem beszéltek erről. 
Másról is alig. 
Az asszony mindennap úgy ment végig a 

házon, mint a ki búcsúzkodik és a hányszor 
az ura megjelent a küszöbön, az az érzése 
volt, mint a fogolyé, mikor azt hallja, hogy 
valaki megállt a czellája ajtaja előtt. Jönnek 
érte. Viszik Ítéletre. 

IV. 
Kedden reggel ment el hazulról Pál Sándor 

és másnap, szerdán alkonyatkor fordult be 
vele a kocsi a háza udvarába. Odabent volt a 
városban és egy világos éjszakán végképen 
megérlelődött az elhatározása. Elég volt a 
habozásból, a gyávaságból, a halogatásból. 
Kemény, szinte szilaj eltökéltséget érzett a lel¬ 
kében és már csak azon volt, — hogy fékezze 
magát. Hogy ne legyen kegyetlenebb a kelle¬ 
ténél. Hogy simán, csendesen folyjon le az 
egész keserves jelenet. 

Mikor leszállt a kocsiból, szinte maga se 
tudta mért mondta a kocsisnak: 

- Ne fogj ki! Várj ! 
Egyszerre a dacznak valóságos mámora 

árasztotta el a lelkét meg a fejét. Összerán-
czolt homlokkal, keményen indult be a házba, 
a léptei csak úgy döngtek az ambitus fehér 
kövein. Az járt a fejében, nem lenne-e a leg¬ 
okosabb egyszerűen ezzel a szóval nyitni be 
az ajtón: 

- Elválunk ! Elhatároztam ! Nem lehet más¬ 
ként! 

. . . De mégse ezt tette. 
Az asszony a szalonban ült a sarokban egy 

kis pamlagon, összekuporodva, a hogy rende¬ 
sen szokott. Mikor az ura belépett, fölemeltu 
a fejét és ránézett. 

Pál Sándor egy pillanatig állva maradt a 
küszöbön, azután önkéntelenül egy furcsa moz¬ 
dulatot tett. Mintha vissza akarna menni. Fé¬ 
lig megfordult és mikor rajtakapta magát ezen 
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az önkéntelen, menekülő mozdulaton, zavarba 
jött. Benézett az asszonyra, a ki várakozó te¬ 
kintettel fordította felé a fejét és - képtelen 
volt arra, hogy mondjon valamit. 

Végre azután, csak hogy megtörje a csön¬ 
det, kissé mohón kérdezte : 

- A fejed fáj ? . . A fejed ? . . 
Az asszony csöndesen, nyugodtan felelt. 

- Nem. Nincs semmi bajom. 
A férfi bólintott a fejével. 

- Akkor jó. 
De maga se tudta, hogy mit mondott. 
Korán cstcledelí. A s/obában már süni ho¬ 

mály volt. Pál Sándor még mindig ott állt HZ 
ajtó mellett, míg aztán :iz asszony rászólt: 

Mért nem ülsz le? Fannii lehetsz. 
Leült. Az asszony megnyomta a csengő 

gombját. A szobalány bejött. 
Gyújtsa föl a lámpát. 

Mikor a nagy függőlámpa fénye elánisztotta 
a szobát, Pál Sándor fölrezzent. Mintha va¬ 
laki a háta mögé állt volna és izgatottim, 
sürgetve sziszegi a fülébe : 

— Nincs halasztás ! Most! Most!.. Azonnal! 
A férfi, mint a ki álmában beszél, hangosan 

mondta : 
- Mindjárt... 

Az asszony meglepetten, várakozással nézett 
rá és mikor hasztalan várt, megkérdezte: 

- Mit mondtál Sándor? 
A férfi riadtan vetette föl a szemét. 

- Én ! ? . . . 
Megdörzsölte a homlokát és fölkelt a székből. 
Egy lépést tett az asszony felé, de azután -

megint azzal a furcsa mozdulattal - - oldalt 
fordult és lassú léptekkel méregette a szobát. 
Néha meg-megállt. 

Csak egy szó ! Csak egy szó! Az első! 
A mivel hozzáfog . . . A többi aztán már menni 
fog könnyen . . . De az az egy . . . Az az 
első . . . 

Mohón nézett körül, lázas zavarban, mint 
a ki kétségbeesetten keres valamit. 

A szeme megakadt valami szürkeségen. A sző¬ 
nyegen az egyik kis asztalka aranyozott lábá¬ 
nál egy leesett karton darab hevert. 

Odament és fölemelte. 
Egy fotográfia volt. Egy megsárgult, elfakult 

papirosú gyermek-arczkép. 
Pál Sándor oda tartotta a lámpavilágba és 

meglepetten mondta: 
- Nini! A Bébi!.. A Bébi!.. És ezt a 

képét én nem is ismerem ! 

Valóban. A régi, fakó lapról a Bébi édes 
kis kerek szöszke feje, nagy világos szeme 
mosolygott rá. Pál Sándor szinte nyugtalanul 
ismételte : 

- Ezt a képét ón nem is ismerem ! . . . 
Az asszony fölkelt, odalépett, ránézett a 

képre, bánatos mosoly us/ott át az ajkán 
és csöndesen, különös, bocsánatkérö hangon 
mondta : 

Ez nem is a l'ebi Népe... Ex... én 
volt \alamikor . . . 

A férti fölkapta a fejét és elkiáltotta magát: 
Te ! 

Valami egészen kölönö.s kiáltás volt ez. 
Olyan félelmetes, gonosz süvítessél csapott 
dele a levegőbe, mint HZ ('lesre töltött fegy¬ 
ver sza\a. \ol t benne rémület, düh, tiltako¬ 
zás, megdöbbenés. 

Es ez az éles lövés futait. 
Az asszony megingott. A szivére szorította 

a kezét és mint a ki halálos sebet kapott, 
olyan keservesen vonszolta magát a pamlagig, 
a melyre rároskadt. 

De Pál Sándort is mintha a villám szele 
érte volna. Mereven, mozdulatlanul állt a 
lámpa alatt, kidülledt szeme rámeredve a 
képre, a melyet reszkető ujjai között tartott. 

Egyszerre összevaczogott a foga. Dideregve 
tördelte : 

- Bébi... Édes kis egyetlen jószágom . . . 
Édes, gyönyörű kis gyerekem . . . 

A tekintete hol az asszonyon volt, hol a 
képen és egy különös, szörnyű káprázat ját¬ 
szott riadt leikével. Hogy ez a mosolygó, derűs 
gyerekarcz, ez a feleségéé, ez a szegény, sá¬ 
padt, vonagló, köny borított, elcsunyult fej 
pedig az ő gyerekéé, a szegény kis Bébié. 

Úgy érezte, hogy a csontja megfagy H ré¬ 
mülettől és a gzive összeszakad a hirtelen rá¬ 
zuhant fájdalom súlyától. Zavaros szemmel 
nézett körül és meg kellett kapaszkodnia egy 
szék hátában, hogy össze ne essen. 

Egyszerre megrázkódot. 
A kép kiesett a kezéből. 
Nem hajolt le érte. 
Hanem szinte odarohant az asszonyhoz, 

fölkapta ölbe, mint egy gyereket és forró erő¬ 
vel a magáéhoz szorítva az égő, könnyes ár-
czot, zihálva suttogta: 

- Nem . . . Én édes kis jószágom... Nem... 
Soha se hagylak e l ! . . Soha! Isten engem úgy 
segéljen . . . Soha . . . 

A SZÖKEVÉNY. Garay Ákos rajza. 



SZÍNHAZAK. 
Nemzeti Színház: Éva boszorkány. Herceg Ferencz színjátéka három felvonásban, 
Vii/s-Jn/iá:-: A kém. Sziumű :í í'olv., irtu KisfemaecKera Henri, i'ord. Gólh Sándor. 

Herczeg Ferencz új színműve bámulatos 
hatással volt, első sorban, az írókra és kriti¬ 
kusokra. Hogy egy szóval kimondjuk: a mű 
mí'u'észi karaktere bájolta el őket. Szinte 
egyctértőleg elismerték, hogy ebben a műben 
semmi számítás nem mutatkozik, semmiféle 
a művészet körén kívül levő szándék. Mert 
ezt, fájdalom, nagyon is megszoktuk az utolsó 
időkben. Tendenczia sincsen benne, csak a 
művészi érzésé. Ez a mű mer nem-naturalisz-
tikus lenni, de mer romantikus hangon oly 
életvalóságot kifejezni, mely csúffá teszi az 
esztétikai kategóriákat. Ez az író mer stili¬ 
zálni. Mer oly nyelven szólni, melynek édes 
a csengése, hatalmas az ereje, választékos a 
formája és mégis természetesnek tetszik, mintha 
ezek az emberek ebben a helyzetben csak így 
szólhatnának és nem máskép. Bámulva gon¬ 
doltunk Herczeg Ferencz tehetségének nagy 
szárnyszélességére. Mekkora területet repül át, 
a Gyurkovics-alakoktól - - Bizánczig és Éva 
boszorkányig, az odavetett rajztól a nagy tár¬ 
sadalmi és történeti regényig! Nagy meg¬ 
figyelő, a ki most folyton elmélyül. A tréfa 
és a pátosz egyaránt rendelkezésére áll, de 
tréfája sohasem aljas és pátosza nem csinált. 
A legszenvedélyesebb szerelmese a művészet¬ 
nek, leghűségesebb szolgája, legodaadóbb mun¬ 
kása. Majdnem mindig tehetsége javát adja. 
Ha belép ebbe a templomba, leveti saruit és 
beleolvad áhítatába. Még odavetettnek látszó 
tárczáját is kétszer-háromszor átírja. Meg¬ 
becsüli tehetségét, művészetét, hogy amazt 
méltóvá tegye emerre. Csupa művészi érzés 
az egész ember. És nagy ész is. Ezért mond¬ 
ják hűvösnek, tartózkodónak, holott a végsőig 
hű, odaadó és magamagában szinte fantasz¬ 
tikusan szerény. Ragyogó példája annak, mit 
jelent a művészetben a karakter és tehetség 
pozitív harmóniája. 

Éva boszorkány a középkorban játszó ezim-
bolikus mesejáték. De csak annyiban szim¬ 
bolikus, mint olyan igazi mese, melyen át 
mégis az emberi lélek nagy eseményeit, for¬ 
máit, típusait, élményeit pillantjuk meg. A kö¬ 
zépkorban játszik, hogy a modern élet bonyo¬ 
dalmait ne kelljen föltüntetni, hogy az egészet 
a végsőig egyszerűsíteni lehessen és ez az 
egyszerűség mégse legyen szegényes, engedjen 
tért a fantázia játékának, melynek Herczeg 
Ferencz oly elsőrangú mestere. Az egész csak 
annyi, hogy a «boszorkánytipus» a nőben mint 
fejlődhetik ki huszonnégy óra alatt, napfény¬ 
ben, viharban, csodálatos alakulásokon keresz¬ 
tül. A mint a költő megindítja a fejlődést, az 
egész azt a hatást teszi, mint mikor a hegyi 
patak kész mederben lefelé rohan, kanyarogva, 
sisteregve, sziklákat görgetve, habbá forrva és 
a nap fényében ezer villámot szórva. A nagy 
drámai művészet az, a medret előkészíteni! 
Mert azt nem lehet előre megrajzolni, meg¬ 
ásni, megépíteni. Hegyi patak folyása és med¬ 
rének megásása egy időben történik. 

Éva herczegnővel először hajnal táján talál¬ 
kozunk, mikor Muravárnak, a herczegnő utolsó 
birtokának népe, Gorizia gróf vad zsoldosai 
elől menekül. Öt is futás közben látjuk meg, 
lóháton, mezítláb, a nádasban, a hol le mer 
szállni lováról, mert az üldözők nyomát vesz¬ 
tették. Fantasztikus teremtés ez, tán erdei 
nimfa, fiatal, vereshajú, elbájolóan szép, a ki 
nem közülünk való, nem hasonlít semelyikünk 
hoz, nem mert középkori, hanem mert különös. 
Mesealak. Nincsen nagyon megijedve, inkább 
örül, hogy az erdőben van és kíváncsian nézi 
azt a szegény, rongyos lantos bolognai diákot, 
a ki lesegítette lováról. Midőn hallja, hogy a 
diák egyedüli foglalkozása az országutat róni, 
irigyli. Ö bizony mindig csak várában van, 
vaslánezot hord a nyakán, a melynek rendel¬ 
tetése őt arra emlékeztetni, hogy anyja boszor¬ 
kány volt és neki ellent kell áílania a gonosz 
kísértéseinek. Pedig hogy szeretne ellent nem 
állani! Hogy szeretne nyakába ugorni a diák¬ 
nak, a ki oly szabad, oly szép, és a ki egész 
lelkét szeme pillantásában elébe önti. De itt 
van a vasláncz, melyet ily gondolat kelésekor 

ijedten ajkához szorít és megcsókol, hogy a 
kísértés elvonulásáért imádkozzon. Ha majd 
egyszer elvetem ezt a lánczot, - - így lázad 
benne a bűnös gondolat! - - akkor eljöhetsz 
értem, neked adom piros ajkam csókját. De 
már újra nyomában vannak Gorizia zsoldosai, 
alig tud elbújni, de rejtekhelyéből látja, hogy 
a szegény diákot elfogták. Nem fogják bán¬ 
tani, csak eladni Velenczének, gályarabnak, 
tiz aranyért. Gorizia grófjának fix kötése van 
Velenczével ötszáz gályarabra - őOOO arany. 
Azonban a pápa megállítja a grófot hódító 
hadjáratában és raja üzen, hogy vegye el Éva 
herczegnőt és így vessen véget a birtokperelé¬ 
seknek és foglalásoknak. Gorizia mit tehet: 
szót fogad, bár nem szívesen. Elküldi skribá-
ját, megkérni a herczegnő kezét. Szegény Éva 
csak a hegedűsre gondol. Szabaddá eresztik a 
foglyokat, ha elfogadom a herczeg kezét? Ez 
ép a megkötendő szerződés egyik főpontja, -
feleli a skriba. Akkor elfogadom, - - mondja 
a herczegnő. Oly könnyűnek tetszik ez a mese-

-' Tessék azonban megvizsgálni, finom ke-
vaz. meny aczélból való, csak nem látszik annak, 
oly biztosan áll. 

Ennyi van az első fölvonásban, csak kár 
elmondani, mert az emlék róla sokkal ele¬ 
venebb és színesebb, hogysem ezen az úton 
ki lehessen fejezni. Csupa hangulati érték van 
benne, a két fiatal lélek áradozó szerelme, a 
kóbor lantos hontalansága, gyökértelensége, 
Éva démonizmusának jelentkezése, mely mint 
a lidércztűz, örvénybe csalja a kóbor diákot. 
Ezen az expoziczión egyébiránt még leginkább 
érezzük, hogy a dráma novellából készült. Van 
valami novellisztikus színezete. Oly finom han¬ 
gulatok vannak benne, melyeket a vaskosabb 
eszközökkel dolgozó színpad szükségkép el¬ 
durvít. De ha a lelkűnkben feszülő hasonló 
hangzású húrok megrezdülnek, gyönyörű har-
moniákírt hallunk. 

A második fölvonásban Éva egy megmaradt 
kis fellegvárában várja az urát. Még aznap 
estére ígérte feljövetelét Gorizia. Hogyan kép¬ 
zelheti el magának ezt az urat a gyönyörű 
kis Éva? A ki erőszakkal raja tört, már ötven 
várát megvívta, és most férje lesz ? Undorodva, 
reszketve várhatja, szembehúnyva, mint mikor 
keserű orvosságot kell nyelnünk. De nem jő. 
Helyette a skribát küldi, gúnyos üzenettel, a 
skriba meg magával hozza a kóbor diákot. 
Gyalog jöttek föl. így becsüli meg a durva 
gróf leendő nejét. Ennek minden vére egy¬ 
szerre fejébe száguld. Egy pillanat alatt át¬ 
alakul. Égy pillanat alatt széjjeltörik lelkének 
burka és lelke szabadon száll. Egy pillanat 
alatt lesz a leányból nő. Egy pillanat alatt 
megszűnik minden igyekezet, melylyel eddig 
a kísértéseknek ellentállott. Egy pillanat alatt 
ébred erejének felsőséges tudatára. És odamegy 
a kóbor diákhoz és azt mondja neki: Ismer¬ 
lek, te -vagy Gorizia grófja. Próbára akartál 
tenni, de én fölismertelek. Megyek veled a 
templomba esküvőre. Templom után az ágyas 
házamba. És úgy tesz, mint mondja. Ki mer 
ellentmondani neki? A skriba, a ki tudja, 
hogy a kóbor diák nem a gróf? Azt mint 
udvari bolondot a borospinczébe záratja. Orsola 
néne, a duenája, a ki ismeri Évát és tudja a 
valót? Orsola néne mindig Éva mellett van. 
Orsola néne maga nem lehetett boszorkány, 
nem tudott röpülni, mert nem tudott föléje 
emelkedni mindennek, szerelemnek, anyaság¬ 
nak, Orsola néne «gyalog boszorkány*, de 
szenvedélyes szeretettel tanítja Évát «röpülni», 
boldog volna, ha Éva igazán röpülni tudna, 
ő Éva második énje, ő nem fogja visszatar¬ 
tani Évát. Vagy talán a kóbor diák nem fog 
kötélnek állani ? A kóbor diák! Mi a kóbor 
diák ? Ebben a viharban falevél, melyet a szél 
fölkapott, azután megforgat, széjjeltép, meg¬ 
semmisít. Kin tanuljon boszorkányságot Éva, 
ha nem a kóbor diákon ? Mert hisz Éva nem 
akar gonoszságot elkövetni, ő szeretni akar 
és ki ne szeretné őt ? A kóbor diák, mielőtt 
a józan eszméletét elvesztené, kérdi, mi lesz 
holnap? Holnap nem lesz semmi. A holnap 

nem létezik ma. A kóbor diák nemcsak a tér¬ 
nek, hanem az időnek is országútját fóvja, 
az időből is csak az a pont az övé, melyen 
áll, nincsen múlt.ja és nincsen jövője, csak 
időtlen szerelme. És így vonul be részeg sze¬ 
relemmel az ifjú pár az ágyasházba, mialatt 

lár hallani Gorizia közeledésének kürtjeiéit. mar De ez az éjszaka az övék, ezen az éjszakán 
idegen ember nem lép Bölönvárba, 

A főpróba után a kritikusok egymásra néz¬ 
tek. Hogy micsoda szépség és gyönyörűség ez 
a második fölvonás, azt így még sem lehet 
föltüntetni. Nemcsak kifogástalan a cselekvény 
váza, gazdag és színes a jelenetek képe, a fő-
dolog: Éva lelkének kifestése. Ilyen jelenetek 
a drámairodalomban nagyon ritkák. A midőn 
a lélek egészen kilép a cselekvés tornáczára. 

A harmadik fölvonásban másnap reggel 
(^4 órával a cselekvény megindulása után!) 
Gorizia grófja bevonul a várba, hogy szörnyű 
Ítéletet mondjon a bűnösök fölött. Gorizia 
gróf nem komoly alak, bíráskodása hamar 
komikussá válik. Ez némi megütközést keltett 
és finomabb érzésűek is megütköztek a han¬ 
gulatnak ilyetén változásán és a második föl¬ 
vonás halálosan komoly nagy szerelmi jele¬ 
nete után a bohózatos elem térfoglalásán. De 
ha Gorizia grófja komoly ember, akkor tűr¬ 
hetetlen feszültség származnék. Évának kell 
győznie, de akkor Gorizia tökfilkóságra van 
ítélve. A hangulat azután újra változik és tra¬ 
gikusan sivító hangba, a kóbor diák halál-
hörgésébe fúl. De ez a mese és az élet objek¬ 
tivitásának és érzéketlenségének a karaktere. 
Éva játszva elbánik a gróffal és összes vádlói¬ 
val. Maga az iródiák, a gróf követe, a ki leg¬ 
jobban tudja, mi történt, Éva védelmére siet. 
De hiszen mindez mellékes. Herczeg Ferencz 
itt akrobata-ügyességgel rendezi el a cselek-
vény szálait és Éva hazugságaiból, kitáma-
dásaiból oly kártyavárat épít, mely erősebb, 
mint maga Bölönvár. A gróf meg van bűvölve 
és mint előbb Évát, most a gyanúját szeretné 
agyonütni. A fő az, hogy Éva ki van tanulva. 
Tud repülni. Föléje tud emelkedni minden¬ 
nek. A szegény kóbor lantos, ki rejtekhelyé¬ 
ből tanuja lehet az egész jelenetnek és meg¬ 
hallja, hogy Éva ő rá vonatkozólag azt a 
tanácsot adja a grófnak, hogy a kóbor lan¬ 
tost kergesse ki országából, a mélységbe ugrik, 
miután hegedűjét előbb ketté törte. Éva meg¬ 
tudja a gyászhirt, megrendül, de rettenetes, 
erőltetett, gúnyos kaczagással úrrá lesz ezen 
a fájdalmon is. Tud repülni. Nem szerette a 
diákot? Szerette, de néhány órára. Eltaposták, 
most ő fog taposni. További élettörténete nem 
lehet érdekes. Az marad, a mivé a darabban 
lett. Ez a modern boszorkány regéje. 

Váradi Arankáé az a dicsőség, hogy ő volt 
az első, ki ezen a nagy feladaton megpróbálta 
nagy_ erejét. Azt hiszem, sokan fogják követni. 
Legjobb volt első megjelenése, mikor még 
olyan, mint a bezárt bimbó. Szerelmi föllob-
banása is szép és igaz volt. A harmadik föl¬ 
vonásban talán túlságosan éreztette, hogy ját¬ 
szik a társasággal. A befejező akkord gyö¬ 
nyörű volt. Rákosi Szidi ma mint a legna¬ 
gyobb ddiseusei) remekelt. Ily tökéletesen ma 
senki sem tud beszélni magyar színházakban, 
talán németekben sem. Rózsahegyi és Odry 
is kitűnőek voltak. 

A Vígszínház csodálatos mód kikereste ma¬ 
gának franczia darabul Kistemaeckers művét, 
A. kém (La rlambée), melyről tulajdonképen 
egy szót se kellene szólni, annyira nem ér¬ 
demli meg e darab a kritikát. Ki választja ott 
ki a darabokat? Vagy Góth vette rá a színhá¬ 
zat, hogy a darabot előadják, mert neki és 
G. Kertész Ellának nagy szerepet kínál ? Meny¬ 
nyire téved Góth, ha ezt a szerepet jónak 
tartja! Jól játssza, mint mindent és Kertész 
Ellának is van egy nagyszerű mondata, de ily 
szerepek romboló hatással vannak ép a jobb 
színészekre, mert nincs bennük igazság. Az egész 
mű csupa hazugság és izetlenség. Veleje ez: 
Az alezredes neje elidegenedett férjétől, nem 
tudom miért, mert férje durva, erőszakos, de ez 
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Éva herczegnő (Várady A.) és a diák (Odry) találkozása, (I. felvonás.) Éva herczegnő a diákkal esküvőre készül. (II. felvonás) 

nem fontos. Elidegenedett. Készül elválni tőle 
és nőül menni Maucaire úrhoz, a ki nemsokára 
miniszter lesz. Szereti Maucairet? Az nem 
fontos, elég hogy vonzódik hozzá, A darab 
témája az: hogyan lehetne ezt a nőt vissza¬ 
vezetni férje karjaiba? A püspök jő és prédi¬ 
kál a nőnek. Nem használ. De történik valami. 
Az alezredes nagyon el van adósodva és kezé¬ 
ben van egy gyanús embernek, a ki azt az 
ajánlatot teszi neki, hogy adja át neki a 
franczia várerődítés terveit és ekkor kifizeti 
adósságait. Mire az alezredes hazafiságból és 
dühből megfojtja a gyanús egyént. Ez vezeti 

vissza a nőt férje karjaiba, A hazafiság mint 
a házi tűzhely védője. A trikolor mint 
hathatós szer a házasságtörés meggátlására. 
A dráma vége az, hogy a gyilkosságot el¬ 
tussolják és a házasfelek még ma is boldogan 
élnek, ha közben meg nem haltak, vagy ha 
valaha éltek. A darab Parisban nagyon tet¬ 
szett, három okból. Először, mert ott min¬ 
denki mindig és mindenütt kémeket szimatol. 
Azulán mert a franczia azt hiszi, ha a kéme¬ 
ket megfojtják, Francziaország a következő 
nem ét-franczia háborúban biztosan győz. Végül 
mert ez a kém erősen czéloz Dreyfusra, zsidó, 

bankár, stb. Ezt az utóbbi vonást Góth a maga 
fordításában, mely inkább átdolgozás, gondo¬ 
san titkolta. De miért tetszett a darab nálunk:' 
A bemutató estén ugyanis, mint az újságok 
irták, nogyon tetszett. Ebbe bele kell nyugodni, 
ez leheW'ges, ez így van, ámbár én' magam 
a vasárnapi előadás alkalmával rémült arczo-
kat is láttam, de ezeket csekély s/ámban. 
Majdnem visszakivántam a Vígszínház könv-
uyt'bh fajsúlyú franczia darabjait, nzokbán 
legalább nem becsületes érzésekkel i'i/nek spe-
kulácziót. 

Ali'.i'innlt'i' l't'i'llt'ií. 

A VALLATÁS. (Jelenet a III. felvonásból.) 

Elől Orsola néne (Rákosi Szidi) és Éva herczegnő (Váradi Aranka), hátul a trónon Ulrik úr (Somlai) és a gróf (Ivánfi). 

H E R C Z E G F E R E N C Z «ÉVA BOSZORKÁNY» C Z I M Ü S Z Í N M Ű V E A N E M Z E T I SZÍNHÁZBAN.Je l fy Gyula fölvételei. 
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VASZARY JÁNOS GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA. 
Egy pár év óta Yaszary János azok közé a 

festőink közé tartozott, kiknek elmaradását saj¬ 
nálkozva szokták a tárlatlátogatók megállapí¬ 
tani. Utolsó képei erejének teljében mutatták 
őt, a mi az érdeklődést csak fokozta munkás¬ 
ságának csöndben lejátszódó újabb állomásai 
iránt. A művészház kiállítása teljesen megfelel 
érdeklődésünkre s mivel visszatekintő gyűjte¬ 
ményt mutat be, a művész egész eddigi fejlő¬ 
désének képét megrajzolhatjuk belőle. 

A népélet jelenségeit ábrá¬ 
zoló fiatal Vaszary nyugodt 
tárgyilagossággal, erős ter¬ 
mészetmegfigyeléssel festett 
komoly hangulatú, szipekben 
setét, felfogásban kissé ko¬ 
mor képeket. Ezekben az al¬ 
kotásaiban is felismerhető 
volt már némi ünnepélyes 
nagyvonalúságra való törek¬ 
vés, mely végig kisérte őt 
azóta is egész pályáján. A 
szabad levegő és a benyomá¬ 
sok festőinek iskolájába ke¬ 
rült és egyik legfinomabb, 
legművészibb dolgokat alkotó 
tagja lett a magyar impresszio¬ 
nista festészetnek. Mint ilyen¬ 
nek, neki is kijárt kezdetben 
a közönség elszörnyűködése 
és gúnyja, de viszont a jö¬ 
vőbelátók lelkesedése is, mely 
évről-évre mindinkább a kö¬ 
zönség divatja is lett. Majd¬ 
nem egész művészi pályája 
alatt elsősorban az emberi 
test és az alakrajz érdekelték 
s a mi impresszionista festőink 
között ő volt az, ki legjob¬ 
ban, legszebben tudta kiak¬ 
názni azok között a korlátok 
között, melyeket e tárgy elé 
a benyomásos f eJ fogás von, 
az emberi test, de különösen 
a női test szépségeit. Ha el¬ 
nézzük e kiállítás e tárgyú 
legszebb darabjait, melyek a 
sötét alapról meleg szinnel 
kicsillogó hús selymes fényét 
oly meglepő művészi erővel 
ábrázolják, s különösen, ha 
emlékezetünkbe sikerül idéz¬ 
nünk egyik legszebb alkotá¬ 
sának, az Ádám és Évának 
emlékét, mely e kiállításon, 
sajnos, nem látható, körül¬ 
belül megállapíthatjuk, hogy 
Vaszary eljutott velük ahhoz 
a legvégső határhoz, melyet 
elérnie e" téren megadatott. 
Egy ruhátlan és egy fekete 
ruhás nő együttesében a mez¬ 
telen test bársonyos melegé¬ 
nek és a sötét feketeszinű 
szövet hideg komorságának 
olyan bámulatos finom ellen¬ 
tétét festette meg, hogy bát¬ 
ran Leibl egyik legjobb képé¬ 
hez lehet hasonlítani. Elju¬ 
tott a művészkedés határá¬ 
hoz, de nem vált egyszer sem 
pusztán alaki játékot űző tar¬ 
talmatlan művészkedővé, tár¬ 
gyainak szeretetteljes és öt¬ 
letes változtatásával, kifeje¬ 
zésmódjának újabb változa¬ 
taival mindig újat és újat tudott adni barátai¬ 
nak. Minden alkotását életteljesség, erőteljes 
felfogás tüntette ki, az ő kezében az impresz-
szionista festészet sohasem vált oly könnyeddé, 
oly légiessé, mint legtöbb korés pályatársa 
művészetében. 

És ime Vaszary is elérte a maga Pál-forduló¬ 
ját, nyugodtan és minden sajnálkozás nélkül 
hátat fordított addigi irányának, megtagadta 
azt, a mit eddig elért, beállott azok sorába, 
kik tán az impresszionista festészet csodálatá¬ 
ban s annak harczai között nőttek fel, kik bár 
harczoltak érte s megtették a magukét diadalra¬ 
jutása érdekében, ma mégis ellenséges szem¬ 

mel néznek vissza eddigi eszményeikre és si¬ 
kerre jutott törekvéseikre. Az utolsó évek 
hazai, de még inkább külföldi tapasztalatai 
mindinkább meggyőznek arról minket, hogy az 
impresszionista festészet már nem a ma, vagy 
helyesebben kifejezve, nem a jövő kifejezési 
módja, erről tanúskodtak a nyolczak kísér¬ 
letei, Kernstock eredményei s erről tanúskodik 
most Vaszary kiállítása is. Kétségtelen, hogy 
ezek a törekvések csakúgy, mint festészeti óle-

NŐI TANULMÁNY. 

PIHENŐ NŐ. 

tünk összes eddigi jellemzetes állomásai, nem 
a mi fejlődésünk belső terméke, hanem inkább 
a külföld befolyásának eredménye. Ott csen¬ 
dült meg előbb az a jelszó, hogy az impresz-
szionista festészetnek meddő, kicsinyes finom-
kodásaival szakítani kell és egy új, amannál 
erőteljesebb, állandóbb értékeket kereső festé¬ 
szet alapköveit lerakni. Nem az elfutó élet¬ 
jelenségek, nem a pillanatnyi benyomások 
festészetének kell élni, hanem oly törekvések¬ 
nek, melyek állandó, belső, esetleges körül¬ 
ményektől független oldalát örökítik meg az 
élet dolgainak. Lehet, hogy korunknak min¬ 
den téren óriási erőket megmozgató törekvé¬ 

seivel nem egyezik már a régi s oly rövid 
ideig diadalmas festészeti irány, lehet sőt va-
lószinű is, hiszen a liiital ^viu'ráczió, a melyé 
a jövő, vakon esküszik az új eszményekre s 
legalább is oly megvetéssel itéli el a benyomá¬ 
sok festészetét, mint annak idején azok, kiket 
az impresszionista festők támadtak : az iskolá¬ 
sok. Kétségtelen azonban, hogy ebben az újabb 
irányban igen igen sok van még a tapogatód-
zásból. Nem abból a naiv keresésből, mely a 

régi kor együgyüit oly bá¬ 
josakká, oly élvezetesekké te¬ 
szi nekünk, kik néha oly 
szivesen menekülünk ki a 
mi élet és művészeti viszo¬ 
nyainknak végtelen soksze¬ 
rűségéből, hanem sok van 
benne a tudatos előretörés 
s tudatos megváltozni akarás 
vágyából, melyet nem min¬ 
dig, sőt ritkán koronáz oly 
művészi siker, mint a meg¬ 
gondolások nélkül ösztön-
szerűén támadt törekvéseket. 
Vaszary sem találta még 
meg szóban is kifejtett át¬ 
idomító törekvéseinek a telje¬ 
sen egyenértékű művészi ki¬ 
fejezés módját. Új modor¬ 
ban festett képein sokkal 
több még az akarás, mint a 
siker. Sokkal többször csak 
akarnak ünnepélyesek, di-
szítő jellemüek, nagyvona¬ 
lúak lenni, minthogy tényleg 
azok, a színek 'együgyüsége 
pedig nem egyszer csak ke¬ 
resettség rajtuk. Távol áll 
tőlünk, hogy egy pár női 
fejének meglepő egyszerűsé¬ 
gét s nagy felületábrázoló 
erejét tagadjuk, nagyon is 
meggyőzően mutatják azt, 
hogy ama művészete erősen 
készülődik a jövő nagy di-
szítő feladatainak, mihama¬ 
rabb feltámadó falfestészeté¬ 
nek megoldására. 
* f. A. legmaradandóbb értékű 
sikereket Vaszary új alak¬ 
rajzaiban látom. Öjszefog-
laló rajzoknak nevezi őket, 
a min körülbelül azt kell 
érteni, hogy alig egy-két vo¬ 
nalba van bennük öntve 
mindaz, a mit az emberi 
meztelen test a művésznek 
újat és fontosat mond. Nagy 
felületeket és állandó jel-
lemű körvonalakat töreksze¬ 
nek adni. Egyben-másban 
így például egy mozdulat 
megrögzítésére való törek¬ 
vésben erősen elárulják még, 
hogy Vaszary kijárta az im¬ 
presszionista festészet isko¬ 
láját, de általában erőtelje¬ 
sebbek egyszerűbbek, mint 
azok, melyek a megtagadott 
eszményeket szolgálták. Egy-
egy lágyanfutó, de a mel¬ 
lett szerfelett biztos ecset¬ 
vonással, mely egy hajszál¬ 
nyi tévedést sem tűr meg, 
meglepően emeli ki egy-egy 
női alak legjellemzőbb fel¬ 

építését, ezt és nem az egy pillanatnyi álla¬ 
pota keltette futó benyomást. 

Közönségünk helyzete meglehetősen nehéz 
festészetünk ez újabb törekvéseivel szemben 
és mint az történni szokott, a végletek állás¬ 
pontján áll, egyrészről teljes tagadás, másrész¬ 
ről viszont nem sokkal többet jelentő legyalá-
zása minden eddigi eredménynek s vak ma-
gasztalása a keresés tévedéseinek is adják 
lelki helyzetének szélső kereteit, de hiszen 
a jövő mindig ily ellentétek jegyében szüle¬ 
tik meg. 

Fiirkíis Zoltán. 

1. A beszentelés. - 2. A hajó a vizrebocsájtás pillanatában. 3. A hajó megtekintése a vizreboesájtás után.- 4. A trónörökös az ünnepélyen 
5. A közönség. — 6. Magyar képviselők a Zrinyi fedélzetén. 

A «TEGETTHOFF» OSZTRÁK-MAGYAR ÚJ CSATAHAJÓ VIZREBOCSÁJTÁSA TRIESZTBEN. -Jelfy Gyula fölvételei. 
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A SZENT GYÖRGY-CZÉH KISPLASZTIKÁI KIÁLLÍTÁSA. 
Bastien-Lapagenak, a múlt század kiváló 

franczia festőjének egyik legszebb portraitja 
Sarah Bernhardt ábrázolja. A nagy színésznő 
bronzszobrocskát tart karcsú újjai között és 
elmélyedve, gyönyörködve szemléli. Bizonyára 
czélzat nélkül, szinte intuitív módon fejezte itt 
ki a művész a kisplasztikái mű sajátos jelle¬ 
gét. Nincs helyhez kötve, mint a nagy szobrá¬ 
szati művek, a melyek művészi hatása csak 
nagyobb távolságról, igen sok esetben csak egy 
pontról érvényesül teljesen, míg a szobrocskát, 
plakettet, érmet kezünkbe vehetjük, közelről 
nézhetjük és élvezetünk erösbödik, ha ujja¬ 
inkkal végigtapintva a linóm formákat, szó-
szer'int kézzelfogható módon érezzük a fölüle-
tek váltakozó játékát. 

A közelről való nézés föltétele szabja meg 
a kisplasztikái művek sajátos stílusát, de for¬ 
rása egyszersmind az ily művekhez való vi¬ 
szonyunknak is. Különös erővel keltik föl a 
birtok ingerét, igen régi idő óta kiválóan ked¬ 
velt tárgyai a gyűjtésnek. Az a meglepően szép 
és gazdag kiállítás is, a melyet a Szent György-
Czéh az Iparművészeti Múzeumban rendezett, 
túlnyomó részben magángyüjtőink birtokából 
került ös.ize. Úgyszólván minden korszak, anyag 
és forma képviselve van a kiállításon, a mely 
figurális diszű ötvösműveket és nagyobb mé¬ 
retű szobrokat, faragványokat is foglal magában. 

Megkapóan vezetik be a kisplasztika törté¬ 
netét azok az elefántcsont- és agancsfaragvá-
nyok, a melyek még a kőkor régibb szakában 
keletkeztek és az emberiség művészeti tevé¬ 
kenységének legősibb emlékei. Emberi és állat¬ 
alakok, a melyeket erős realisztikus czélzattal 
faragtak a kemény anyagból. A prehisztorikus 
idők későbbi korszakai más fölfogásról tesz¬ 
nek tanúságot. A faragást a mintázás váltja 
föl, a kemény csontot, követ a könnyen for¬ 
málható, lágy agyag, a realizmust a stilizálás 
és ornamentika. Ezzel összefüggésben fejlődik 
ki a bronzszobrászat legrégibb állapota, mely 
teljesen kisplasztikái irányú. Az egyiptomi kis¬ 
plasztikában, melyről a budapesti egyetem 

Evangelistárium a nyitrai székesegyház kincstárából. 

Beőthy-féle egyiptológiai gyűjteményéből kiál¬ 
lított gazdag sorozat igen jó képet ad, már a 
fa is szerepel. 

Már az őskorban és Egyiptomban lép föl egy 
oly irány, a mely a kisplasztika későbbi sze¬ 
repére nézve jellemző. Nemcsak önálló ren¬ 
deltetésű ábrázolásokkal találkozunk, hanem 
tektonikai rendeltetésű készítményekkel is. Az 
az őskori csonttőr, a melynek markolata ugró 
állat képére van faragva, az ismert egyiptomi 
fakanalak, a melyeknek nyele teher alatt gör¬ 
nyedő férfi képét adja, jellemző példái a gya¬ 
korlati czélra alkalmazott kisplasztikának, a 
melynek érvénye mindvégig fönnmarad és 
különösen az antik művészet körében érvé¬ 
nyesül. 

A kiállításnak egyik nagy érdeme, hogy az 
antik, kivált római művek gazdag sorozatában 
a Nemzeti Múzeum válogatott, pompás darabjai 
mellett néhány vidéki múzeumból és különö¬ 
sen Milcb Ármin komáromi gyűjteményéből 
származó emlékeket is nagy számmal bemu¬ 
tatott. A terrakotta mellett a bronz az ural¬ 
kodó anyag. Szinte beláthatatlan az antik kis-
plasztika sokfélesége és öfegbecsülhetetlen az 
a hatás, a melyet a művészet ez ágának 
későbbi sorsára gyakorolt. 

A hellenisztikus-római művészet, a mely a 
Birodalom leg'úvolabbi provincziáiban is elter¬ 
jedt, természetesen olykor erősen pn>\ incy.hüis 
jellegű. Különösen föltűnő ez a rendkívül nagy 
számmal főn maradt bronzszobrocskákon, a me¬ 
lyek némely kiváló szépségű darab mellett 
többnyire szerény igényekhez ínért, olcsó ké¬ 
szítmények. De még a gyengébbeken is fölis¬ 
merhető a klasszikus művészet kisplasztikái 
alkotásainak sajátossága. Az istenségek szob¬ 
rocskái valamely híres, álíalános érvényű min¬ 
tára vezethetők vissza, de annak nem kiseb¬ 
bített, hű másolatai, hanem kis méretekre szá¬ 
mított szabad átdolgozások. Ezek mellett gen-
reszerű ábrázolások, főleg állatalakok is föl¬ 
lépnek. A klasszikus kornak erős plasztikai 
fölfogása azonban nem érte be az ilyen önálló 
művekkel, hanem emberi vagy állati formát 
adott a különféle gyakorlati czéLra szánt tár¬ 
gyaknak is. A legjellemzőbb e tekintetben a 
római mécseseknek reánk maradt nagy tömege. 
A szűkebb értelemben vett kisplasztikához csat¬ 
lakozik az antik kőmetszés (gliptika) és mé-
dailleur-művészet. 

Egészen más jellegű az a kisplasztika, mely 
az antik világ összeomlása után beállóit kö¬ 
zépkori fejlődést jellemzi. A régibb középkor¬ 
ban az elefáiitct-íontfaragásban látjuk az antik 
tradicziók sajátos elváltozását. Különösen Kon¬ 
stantinápolyban, mely évszázadokon keresztül 
az iparművészet legfőbb empóriuma volt, ke¬ 
léi kéznek azok a domboj-műves dífzű elefánt¬ 
csont, lapocskák, a melyek. -Xyugaton is -eltér-
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XVII. századi kupa elfántcsontból és aranyból. Németalföldi elefántcsont dombormű a XVII. századból. Linogesi zománczos feszület a XIII. századból. 

jedve itt is, ott is utánzásra ösztönöztek, a 
nélkül azonban, hogy a nyugati termékek utol¬ 
érték volna a bizanczi készítmények finomsá¬ 
gát. De más irányban is fontos hatást kelteltek. 
Az elefántcsontfaragványok a csirái a monu¬ 
mentális szobrászat középkori kifejlődésének. 

A kisplasztikái fölfogás a középkori szob¬ 
rászatban mindvégig nyomot hagyott. Épí¬ 
tészeti részek, főleg kapuzatok szobrászati 
dísze sok esetben nem egyéb többé-kevésbbé 
kis méretű alkatrészek együttes alkalmazásá¬ 
nál és a középkor végén is, egyes nagy szár¬ 
nyas oltárok keretében olyan kisebb szobrok, 
csoportok és domborművek is helyet foglaltak, 
a melyek magukban véve kisplasztikái művek, 
Összetételükben azonban fölüIeinelkedneK a 
kisplasztika czélzatán. Ilyen egyes részletek a 
kiállításon is szerepelnek. 

A kiállítás legfőbb érdekessége azonban, hogy 
a kiváló szépségű műveknek egész sorát mu¬ 
tatja be az olasz művészet ama korszakából, 
a melyet renaissancenak szoktunk nevezni. 
Valóban renaissance a kisplasztika történeté¬ 
ben. A középkorral szemben olyan művek 
keletkeznek, a melyek tárgyra, megjelenésre, 

czélzatra nézve az ókori emlékeket igyeksze¬ 
nek megközelíteni. A XV. században keletkez¬ 
nek a modern értelemben vett művészeti gyűj¬ 
temények, közöttük a legnevezetesebb, a Me¬ 
dici családé, a melyet Corsimo alapított. An¬ 
tik művek mellett modern alkotások is helyet 
foglaltak bennük. A kisplasztika részben épen 
a gyűjtési kedv szolgálatában hatalmasan föl¬ 
lendül. Anyaga első sorban a bronz. Gazdag 
figurális diszű használati tárgyakat készítenek, 
kandelábereket, lámpákat, díszedényeket, kard¬ 
markolatokat, tőröket, ajtókopogtatókat, ládi-
kákat, mozsarakat, csöngetyűket, stb. de igen 
nagy számmal önálló jelentőségű müveket is. 

A bronzszobrocska és plakett a XV. század 
nagy vívmánya, mely Donatellos hatására vezet¬ 
hető vissza. Kiváló művészek karolják föl. 
Firenzében Antonio Pollajuolo és Bertoldo di 
Giovanni a nagy mesterek, de különösen nagy 
volt a produkczió Felső-Olaszországban, a hol 
a medailleur-művészet is újjászületett. A pa-
dovai Bartolommeo Bellano, Andrea Briosco, 
Moderno, Ulocrino, a mantovai Pier Jacopo 
Alari (Antico) a szobrocskák és plakettek igen 
nagy számát hozták létre. Műveik többnyire 

antik tárgyuak, de ép oly szabadon állanak 
az ókori művekkel szemben, mint pl. a habok¬ 
ból kiemelkedő Venus Botticelli hires festmé¬ 
nyén. A XVI. század küszöbén változás áll be 
a fölfogásban. Michelangelo hatalmas befo¬ 
lyása itt is érezhető és erősebbé válik az an¬ 
tik művészet formai hatása. A XVI. század 
legnagyobb mestere a németalföldi származású 
Giovanni da Bologna és legjelesebb követői, 
Pietro Francavilla, Adriáén de Vries is német¬ 
alföldiek. Jellemző az erős mozgalmasság és 
egyes alakok helyett csoportok föllépése. 
A XVI. század kis méretű plakettje nagyobb 
dóm borműveknek ad helyet. A bronzszobni-
sxiitnnk ez a fontos sadcepe ;i XVÍÍ. század 
elején majdnem egészen véget ér, miután idő¬ 
közben a külföldre is erős befolyással volt, 
pl. Németországban is olaszos módra föl¬ 
karolták. 

A kiállításon főleg dr. Kohner Adolf, Egger 
Henrik, Rakovszky Antal, Behr Lajos, Faragó 
Ödön és mások gyűjteményei dicsekedhetnek 
pompás szobrocskákkal, csoportokkal, plaket¬ 
tekkel, a melyek között valóban első rangú, 
kiváló jelentőségű művek is találhatók. Nem 

l 

Trubeczkoj: Női képmás. Stuck Ferencz: Tánczosnő. Aranyozott ezüst szarvas a XVI. századból. A szabin nők elrablása. Bronz, Giacomo da Bologna után. Sámson és a fíliszteusok. Bronz, Michel Angelo után, 
c. a XVI. századból. 
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csoda, ha a renaissance bronzok gyűjtése az 
amateurök legnagyobb ambicziója! 

A régi fafaragás folytatásaképen kivált Né¬ 
metországban utóbb is virágzik a fafaragás és 
különösen a kemény puszpángfát szeretik föl¬ 
dolgozni, mely a legfinomabb részletek, olykor 
épenséggel mikroszkopikus formák kifaragását 
is lehetővé teszi. Nagyobb jelentősége van azon¬ 
ban az elefántcsontfaragásnak, a mely a ba¬ 
rokk-művészet korának jellegzetes kisplasztikái 
eljárása. Ez a korszak az elefántcsontot főleg arra 
használja föl, hogy a ruhátlan emberi test 
fölületét érvényre juttassa vele, a mellett lo¬ 
bogó drapériák lágy utánzására is nagyon al¬ 
kalmas és domborművekre fölhasználva a bronz¬ 
plakettek jellegétől eltérő festői ábrázolást tesz 
lehetővé. A legnagyobb mesterek ezen a téren, 
a németalföldi Faid'herbe, Rubens barátja, a 
ki a nagy mester kompoziczióit is fölhasz¬ 
nálta, Opstaal, Elhafen és mások, legnagyobb¬ 
részt Németalföldön és Dél-Németországban mű¬ 
ködtek. Jellemző, hogy ugyanebben a korban új 
anyaggal találkozunk a kisplasztika terén, a 
viaszszal, a melyet nagy képmások előállítá¬ 
sára már régóta fölhasználták. Erős, sokszor 
szélsőségig menő realizmus jelentkezik a vi¬ 
aszból mintázott, színezett arczkép-medaillo-
nokon, kis szobrokon, csoportokon, a melyeket 
utóbb a klassziczizmus annyira elitélt, hogy 
csak aránylag igen kevés maradt reánk. A szob¬ 
rászat e sokáig megvetett ágának nemes ter¬ 

méke a pozsonyi Szent Ferencz-rendi zárda 
tulajdonában levő Assisi Szt. Ferencz, mely 
valószínűleg a XVII. század végén készült. 
Finom miniatűrökre emlékeztet a Delmár Emil 
tulajdonában levő arczképdombormű. 

A XVIII. század első felében lép föl Euró¬ 
pában a porczellán, a mely immár a kerámiai 
művészetben uralkodó szerepet játszik és min¬ 
den egyébb anyagot elnyomva, a kisplasztiká¬ 
ban is a rokokó kornak, művészeti fölfogásá¬ 
nak, Ízlésének legtökéletesebb kifejezője. Por-
czellántárgyak nem szerepelnek a kiállításon, 
de az Iparművészeti Múzeum gazdag gyűjte¬ 
ménye, főleg a Gerhardt-féle gyűjteményből 
legújabban szerzett remek sorozat, ez irány¬ 
ban tökéletesen kiegészíti a kisplasztika törté¬ 
neti fejlődésének, különböző irányainak képét, 
míg a keletázsiai kisplasztikái művek, a melyek 
oly nagy számmal vannak kiállítva különösen 
Hopp Ferencz gyűjteményéből, tanulságosan 
mutatják be a khinai és japáni technikák fej¬ 
lettségét, sokféleségét. 

A kisplasztika már csak a XVIII. század 
végén és a XIX. század első negyedében, 
XVI. Lajos korában és az első Császárság ide¬ 
jén mutat figyelemreméltó új jelenségeket. Az 
antik művészet erős hatása alatt kivált az 
empire művészete óriási mennyiségben hozott 
létre oly műveket, a melyek nem szolgai után¬ 
zatok, hanem sokszor meglepően finom alkal¬ 
mazásai egyes régi gondolatoknak. Azontúl a 

a XIX. század kevés figyelemreméltó művet 
hozott létre. A gyáripar föllendülésével kap¬ 
csolatban a tömeges termelés kiszorítja a finom, 
de drága műveket és a hol alkalom nyílik is 
a kisplasztika magasabb fokú érvényesülésére, 
többnyire surrogatumokkal, régi müvek után¬ 
zataival, a legtöbb esetben nagy szobrászati 
művek kicsinyített másolataival találkozunk. 
A múlt század utolsó évtizedeinek nevezetes 
eredménye a kisplasztika egyes ágainak, neve¬ 
zetesen a medaüleur-művészetuek és vele kap¬ 
csolatban a művészi plakettkészítésnek rend¬ 
kívüli föllendülése, valónágos újjászületése, 
mely Francziaországból indult ki. A kiállítá¬ 
son hosszú sorozat mutatja be azt a kiváló 
eredményt, a melylyel ezen a téren Magyar¬ 
ország is dicsekedhetik. Lassúbb a fejlődés a 
kis szobrok modern stílusának kialakulásában. 
Ez még nem oly határozott, mint az érmeké 
és plaketteké, de a kiállított magyar és kül¬ 
földi szobrocskák tekintélyes száma - • külö¬ 
nösen dr. Kohner Adolf gyűjteményében van¬ 
nak igen fontos darabok - - ezen a téren is 
teljes eredménynyel, a letűnt évtizedek baná¬ 
lis művészietlenségével szemben a kisplasztikái 
művészet jellemző sajátosságain alapuló új 
stílussal kecsegtet. Talán szabad azt is fölté¬ 
teleznünk, hogy a Szent György-Czéh szép 
kiállítása nemcsak a gyűjtésre, hanem a hazai 
kisplasztika fejlődésére is üdvös befolyást fog 
gyakorolni. Éber László^ 

A HATODIK VILÁGRÉSZ. 
Amundsen Rolad délsarki útja. 

A déli sarkvidék nagy szárazföldje, az Ant¬ 
arktisz, egy nagy világrész. Megragadó a néma-
ságával, ismeretlen nagyságú, mozdulatlan jég¬ 
mezőivel, roppant hegylánczaival. Némább, mint 
az éjszaki sarkvidék, melynek állatvilága: a 
jegesmedve, az ezüstróka, a farkas, a fehér 
nyúl, a hermelin itt nem leli hazáját. A pin¬ 
gvin majdnem az egyetlen élő, mely az Ant-
arktiszon, de csak a partvidékein, .megél. Benn 
halál mindenütt. A jeges zónák vadmadara se 
téved arra, mert holtain bukna alá a levegő¬ 
ből. Csak az ember keresi fel nagynéha Isten¬ 
nek ez elhagyatott világát. Hajtja a tudásvágy 
és bűvöletébe vonja a pólus, ez az igézetes 
pont; holott tudja, hogy fölfedezésével újat és 
meglepőt nem hozhat számunkra. (Ámbár nincs 
emberibb, mint a vágy, hogy megismerhessük 
minden zugát a földnek, mely otthonunk. Majd 
hogy azt nem mondom: becsületkérdése az 
emberiségnek, hogy megismerkedjék vele.) 

Igen, a pólus volt a czélpont az alatt a 
százharmincz és egynéhány esztendő óta, mióta 
a déli sarkvidéknek is vannak felfedező ván¬ 
dorai, de mindaz, a mi közbeesik, egy-egy 
mérföldmutatója a föld megismerésének. A föl¬ 
fedezővel összefogva jár vagy nyomon követi 
őt a természetbúvár. Ez, ha elérte is a pólust, 
vágya még nem teljesült. Mert neki a holt 
vidék minden röge egy nyom, ujjmutatás arra, 
hogy az évek százezrei során hogyan lett és 
hogyan múlt el a világnak ez a halálában oly 
borzalmas része, — kép a jövő végtelenségéből, 
hogy az évek újabb százezreinek letűntével 
hogyan múlik el s lesz lakatlan, hideg jég¬ 
sivataggá ez a mi boldog, meleg, minden gyö¬ 
nyörűséggel teljes világunk. Épen a déli sark 
vidéke az, honnan egy új jégkorszak borzal¬ 
mai terjednek át majdan a világra. A Nagy 
Jégsánez, melyet Ross James pillantott meg 
legelőbb, az alatt az épen most hetven év 
alatt, mely lefolyt azóta, a térképen is észre¬ 
vehet őleg előretolta bástyafalait, s Nordenskjöld 
mondta Genéveben négy év előtt a nemzet¬ 
közi földrajzi kongresszuson, hogy a délsarki 
jég csodásán gyors gyarapodásával szemben (e 
jégtömeg vastagságát némelyek több kilométerre 
teszik !) tisztára a folytonos szeleknek és viha¬ 
roknak köszönhetjük, hogy máris újabb jég¬ 
korszakra nem virradunk. 

Amundsen Roald, a norvég hajóskapitány, 
Maek nevénél nem volt mostanában többet 
emlegetett név a föld kerekségén, 1911 deczem-
ber 8-ikán elérte azt a végeláthatatlan fen-
síkot, melyen, útjának végső szakaszához érve, 
mái- Shackleton is körültekintett, — s úgy 
érezte, de tudta is, hogy közelébe jutott an¬ 
nak a mathematikai pontnak, melyet a déli 

pólus néven emlegetünk s melyet ő meg társai 
fognak meglátni és lábukkal érinteni legelőbb. 
Hat nap után azt hiszi, hogy elérte- czélját, 
de csak újabb két nap múlva állt meg azon 
a ponton, mely számításai szerint megfelel a 
pólus helyének. Ott aztán, társaival együtt, 
kifeszíti a magával hozott kis sátrat, házat 
épít jégből, csúcsára kitűzi Norvégia selyem¬ 
lobogóját, meg a Fram hajózászlaját. S a déli 
sarki norvég ház a Polheim, a pólus nagy fen-
síkja pedig VII. Hakon norvég király földjeként 
szerepel e naptól fogva a déli sarkvidék tér¬ 
képein. 

A déli sarkot tehát meghódította a norvég 
utazó. Hiszi, hogy előbb érte el a pólust, mint 
az angol Scott kapitány, ki vele majdnem egy-
időben (egy hónappal előbb), 1910 szeptember 
havában kelt útra a sarkvidéki utazás minden 
kellékével felszerelt hajóján, mely ezt a büszke 
nevet viseli: Terra Nova. E hajóról s utasai¬ 
ról még nem érkezett hir, nem lelte nyomukat 
Shirase hadnagy most visszatért japán délsarki 
expedicziója sem, de Amundsen hajója a FT ám, 
e hó 7-ikén már horgonyt vetett Hobartban, 
Ausztrália Tasmania nevű szigetének kikötőjé¬ 
ben. A Fram, melynek története maga egy 

hősköltemény. Nansen építette ezt a hajót s 
rajta indult el diadalmas éjszaksarki útjára 
tizennyolcz évvel ezelőtt. Amundsen is az 
éjszaki sarkra készült vele két évvel ezelőtt 
s meglepetésszerűen gondolva mást, fordította 
irányát a déli Csendes-tenger felé. S a Fram 
hirét immár kétszeres dicsőség koszorúzza a 
tudomány haladásának történetében. 

A legnagyobb eredményt Amundsen sikeré¬ 
ben nem a déli sark meghódítása jelzi, hanem 
az a tudományos anyag, melyet a Fram utasai 
magukkal hoznak a hatodik világrészről. Mert 
Amundsen nemcsak azokat a megfigyeléseket 
terjeszti majd a szakértők vizsgálata alá, me¬ 
lyek bizonyítani fogják, hogy a földnek az az 
elhagyott pontja, hol kitűzte a norvég lobogót, 
csakugyan a déli sark, hanem kétségtelenül 
gazdag anyagot hoz magával, mely bővíteni 
fogja a természettudományi és földrajzi isme¬ 
reteket. A ki ismeri első nagy utazásának, az 
éjszaknyugati átjáró felfedezésének történetét, 
ebben nem kételkedhetik. Bámulatos a terv¬ 
szerűség és a bátorság mostani diadalmas dél¬ 
sarki útján is. Míg Scott a sark elérésére a saját 
első, Shackleton expedicziója által másodízben 
is kipróbált útirányát választotta, Amundsen a 

13. 8ZÍM. 1912. 59. ÍYPOLYAM. 
VAÖÁKNAPI ÚJSÁG. 253 

VII. Edward-föld jégmezején, a Czethal-öböl 
szomszégságában ütötte felteli tanyáját, a «Fram-
otthon»-t, s eképpen már elindulásakor több 
napi járóval közelebb volt a pólushoz, mint 
Scotfc, ki előbb, mint ő, az 1911. évi délsarki 
tavasz előtt, nem kelhetett útjára. Amundsen 
útjának eredményeit a rna,guk teljességében 
természetesen csak akkor fogjuk megismerni, 
ha a fölfedező közzé teszi részletes jelentéséi 
De az az előzetes jelentés is, melyet e hó 
8-ikán küldött útra Hobartból, nevezetes föld¬ 
rajzi fölfedezéseket jelez. Mindenekelőtt megha¬ 
tározta a Ross-féle jégmező kiterjedését. Eddig 
a földrajzi tudósok egy része azt hitte, hogy ez a 
roppant jégterület, melynek homlokfalát, a Nagy 
Jégsáncz-ot nyolczszáz kilométernyi hosszú¬ 
ságban mossa a tenger, nem dólsarki tenger-
öbölt takar, hanem egy roppant átjárót, mely 
a Csendes-tenger felől Edward- és Viktória¬ 
föld, az Atlanti részről pedig Graham- és 
Coatsland között keresztülszeli s két részre 
osztja az egész délsarki szárazföldet: a nagy 
és széles Keleti Antarcticára s a kisebb és kes¬ 
kenyebb Nyugati Antarcticára. Amundsen, való¬ 
színűleg a déli szélességnek körülbelül a 83-ik 

FAT M E. 
REGÉNY. (Folytatás.) 

A DÉLI SARKVIDÉK TÉRKÉPE AMUNDSEN ÚTJÁVAL. 

Irta Jansen Börge. — Fordította Bittó Auguszta. 

Egy pillanatig szótlanul bámult a sürgönyre, 
azután megcsókolá a papirost, letérdelt a Ma¬ 
donna képe elé s felkiáltott: 

- Áldott légy, szent szűz Mária ! 
Azután az ablakhoz ült s a sürgönyt újra, 

meg újra átolvasta: 
— Csak volnál te vélem. 
A papir az ölébe hullt. Valóban így gondol¬ 

kodott ő ? Miért nem vitte őt magával ? Igazán 
nem volt szabad neki őt magával vinnie? Hi¬ 
szen neki csak a tábornokot kellett volna meg¬ 
kérnie. 0 azt semmikép sem birta felfogni, 
hogyan, hagyhatta, Vuko őt itt egyedül. Ő egyet¬ 
len éjszakát sem bírt itt ki egyedül, nem egyet¬ 
len egyet sem. 

Csengettek odakint. Összerezzent. Mira volt. 
- Kedves, jó Mirám, mily szép tőled, hogy 

eljöttél! Ma éjszaka nálam kell maradnod s 
holnap is meg azután is, mindaddig . . . 

- Nálad maradnom? Vájjon miért rózsám? 
Hogy velem beszélgess, engem vigasztalj. 

- Te, szegénykém! Téged vigaszíalni? Van 
neked gondod és bánatod? Ugyan hogy is be¬ 
szélhetek ilyet, neked nem lehet bánatod. 

- Nekem? 
- Hiszen te boldog vagy. Ő oly szép és oly 

jóságos. 
- Az bizonyos Mira. De oly nagyon féltem 

ma éjszaka. 
- Mitől? Egy oly jó gyermek, mint te, csak 

nem félhet rósz álmoktól! Ugyan mi okoz¬ 
hatta ezt? Hiszen te oly jó vagy. Allah meg 
fog téged . . . ah, az én öreg fejem! Már egé¬ 
szen elfelejtettem, hogy . . . 

— Mira, beszéltél Saladinnal ? 
Mira összerezzent s azután félhalkan felelt: 

- Saladinnal? Hogy jutottál e gondolatra? 
- Hiszen megkértelek, hogy tudakozz, ka¬ 

pott-e Stambulból hírt. 
Mira nyugodtabb lett és felelt: 
— Igazad van rózsám. Nem találtam Saladint, 

ő az imához ment, de fiát Solimant találtam. 
Hangsúlyozta e nevet s fiirkészőleg tekintett 

Fatméra, ki hirtelen elsápadt. 
- Mi bajod rózsám? Úgy látszik, hogy el¬ 

sápadtál. 
— Oh, semmisem, — ^ e ugyan mit is 

mondott ? 
- Kicsoda! — Ah! Saladin, semmi különö¬ 

set. • Semmi bizonyost nem tudott, csak úgy 
gondolta. 

Mira szemeit hunyorgatta és titokteljes pil¬ 
lantást vetett. Fatmo földre toppantott 8 fel¬ 
kiáltott : 

- Ugyan beszélj! Mit gondolt ő ? 
- Igen, igen rózsám, ő azt gondolta, hogy. . . 

nem, nem mondhatom meg neked. 
- Nem mondhatod meg? Meg kell mon¬ 

danod ! 
- Ha úgy parancsolod . . . Soliman azt gon-

fokáról, a Viktória-föld határhegységének egyik 
kiemelkedő pontjáról* tájékoztató áttekintést 
szerezhetett s onnan láthatta meg az Edward-
és Viktória-földjét «valószínűleg» összekötő ma¬ 
gas hegylánczot (melyet «Maud királyné hegy-
lánczának» keresztelt el) s azt mondja, hogy 
a jégmező a déli szélesség 8(5. és a nyugati 
hosszúság 1G3. foka közt véget ér. Tehát nincs 
keleti és nyugati Antarctica, hanem egységes az 
Antarktisz. Érdekes és fontos a Maiid királyné 
hegylánczának megállapítása egymagában is. 
E hegyláncz legalább is a déli szélesség 
88. fokáig terjed B egyes csúcsai a pólust kö¬ 
rülvevő fensík szélén elérik az ötezer méternyi 
magasságot. A fensik maga háromezerkétszáz 
méternyire van a .tenger színe fölött. Azt 
mondja Amundsen, hogy kitűnő eredményűvel 
járt az az expediczió is, melyet a Scott által 
fölfedezett, de eddig föl nem kutatott Edward 
király földjére küldött Prestud hadnagy vezetésé¬ 
vel, mikor ő maga, ötödmagával, elindult a sark 
felé. Ennyit tudunk eddig Amundsen nagy vál¬ 
lalkozásának eredményeiről. A tudományos vi¬ 
lág méltó érdeklődéssel várhatja ez eredmé¬ 
nyek részleteit s a déli sark vidékéről már 

dolja, hogy Saladin az én régi nagyságos uram¬ 
tól hírt kapott és a hírnök beszélt valamit, — 
valamit arról — a mi a folyó mentén történt. 
Te tudod, a Miljaka mentén, Lukavicánál . . . 
de ez téged rózsám fel fog izgatni és Soliman 
semmi bizonyosat nem tudott. 

— Mond. a mit tudsz. 
- Ha te úgy parancsolod. De azután az nem 

lesz az én hibám. 0 azt mondta, hogy néked 
nem szabad arról megfeledkezni s hogy a te 
bűnöd még bocsánatot nyerhet. De akkor néked 
nem szabad az . . . 

- Az eskümről megfeledkeznem, — kiáltott 
fel Fatme s halotthalványan hátra hanyatlott. 

- Csendesedjél gyermekem, csendesedjél! 
Ne izgasd fel magadat. Én mondtam neked 
mindjárt, hogy Soliman nem tud bizonyosat, 
ő csak úgy gyanítja. 

XXIII. FEJEZET. 

Bilek, csász. kir. erősség Juni 26. 
Forrón szeretett Fatmém! 
Úgy érzem, hogy a magas hegyek között 

egészen ívj emberré lettem. Még csak hat nap 
telt el azóta s érzékeim egészen lecsillapultak. 
Útközben, mialatt ide értem, a legcsodálato¬ 
sabb gondolatok járták agyamat át. Különben 
helyenként az út gyönyörű volt, így péi'dául a 
Miljaka mentén. Képzeletemben tábornok vol-
tíim, ki az. egész hadsereget komandirozza. 
A hadsereg azonban csak gondolatokból állott 
s eleinte minden rendben ment. De azután hir¬ 
telen felbomlott a rend s a vége az lett, hogy 
az összes gondo'atok te körülötted összeponto-
ealtak. 

Végre elértem ezt a kis fészket itt, a hegyek 
között s első gondolatom az volt: ha itt volna 
Fatméd, úgy lerombolnád most megetted a hi¬ 
dat s mily kimondhatatlan boldogak lennénk 
itt, — így egyedül! De nem volt szabad téged 
magammal hoznom s ki tudja, ez mire jó. 

Én tökéletesen megérdemeltem ezt a kis házi 
áristomot. . . reménylem, nem fog túl nehe¬ 
zedre esni s a megváltozhatatlanba bele fogsz 
nyugodni. Vágyódol te is egy kissé utánam? 

Én megérdemeltem a büntetést s ha a tábor¬ 
nok azért rótta reám, hogy időm legyen a gon¬ 
dolkodásra, akkor ügyes hadvezérnek bizo¬ 
nyult s mi csak hálával tartozunk neki. 

A gyógyszer hamar hatott. Olyan törpe lesz 
az ember az óriás hegyek között s mindazok 
az események, melyeket ott, a nagy világban 
az ember nagy dolgoknak képzel, itt oly cse-
kélylyé, oly semmivé válnak. 

És én magam, — szeretett Fatmém, itt va¬ 
gyok lábaidnál és bevallom bűnöm és gyenge¬ 
ségem. Mily balgaság volt tőlem, hogy neked 
azért okoztam fájdalmat, hogy nem voltál 
olyan, mint a többi! Nagy Isten, milyen bo¬ 
lond voltam! A helyett, hogy térdre estem 
volna előtted s imádtalak volna, ép azért, mert 
te ilyen vagy, hát apróságok miatt gyötörtelek 
téged, a ki olyan magasan felettünk állsz, ki 
olyan hősnő voltál és több bátorságod volt az 

hihetőleg nemsokára szintén visszatérő másik 
két nagy expediczió: az angol Scott- és a né¬ 
met Filchner-féle vállalkozás eredményeit. Nem 
tragikus ezeknek sorsa sem, még ha lekéstek 
is a pólus felfedezéséről. Mert a sarkvidéki 
expedicziók leggazdagabb eredményeit a rész-
letkutatésoktól remélhetjük. Charcot, a nagy 
franczia délsarki utazó is, tudományos ered¬ 
ményekért indulva fölfedező útjára, előre ki¬ 
zárta terveiből a déli sark meghódítását. 

Shackleton néhány szem görgetett követ 8 
egy darab kőszenet hozott nuigávul délsarki 
ut:i/iisiiról. Ismereteink szempontjából e/ töb¬ 
bet jelent, mint ha elérte volna a pólust. Mert 
az a néhi'iny sxem folyamkavica s az a darab 
szén arról beszél, hogy valamikor folyóvizek 
siettek a tender IVIe és édfsvizü patakok csör¬ 
gedeztek e jéggé fagyott világrészben, s őserdők 
virultak, emlősök, madaruk ii'mimjától hangos 
erdők, - - é s ott élt e buja tenyészet ölén az 
Kmber is, régebben, mint az, kinek csont-
maradványait a le moustieri sziklafal diluviá-
lis rétegeiből vagy a borsodi Bükkhegység bar¬ 
langjából ástak ki a fajunk őstörténetét kutató 
tudós emberek. —«. 

igazat megmondani, mint az egész csász és kir. 
ezrednek. Hiszen mit nem tettél s mit nem 
adtál fel egyebet is érettem és mikép jutalmaz¬ 
tam én meg a nagy áldozatodat! 

Igen, mikor én itt, a néma csendben ülök — 
s csak az őrség lépteit hallom odakint, a hegy 
csúcsa felett meg egy kőszáli sas repked, -
különben minden csendes és kihalt — s azután 
reá gondolok a lármára, nyugtalanságra, plety¬ 
kaságra s mind arra, a mi ott a városban van, 
akkor a legkeserűbb szemrehányásokat teszem 
magamnak, hogy én téged csendes boldog ott¬ 
honodból kivezettelek a zaj, nyugtalanság, küz¬ 
delem és egyenetlenség színhelyére és olyan 
nagyon vetkeztem ellened. 

Igen, Fatme ezek szomorú gondolatok! Dó 
nem tartanak örökké. A nap egyszerre kisüt 
és én újra bízok és újra reménylek — a hiszem, 
hogy'szabad"'reméhylenefri, hogy te még most 
is úgy szeretsz engem, mint akkor, midőn a 
Miljaka mellett találkoztunk. És én érzem, mily 
végtelenül szeretlek s hogy ezen mély és igaz 
szerelem örök időkig fog tartani. 

A tábornok azt mondta, hogy a szerelem 
mindent leküzd s neki igaza volt. Ha az em¬ 
ber igazán és híven szeret teljes szivéből, 
mit törődik akkor a világgal? Beszéljenek a 
hogy akarnak, a szerelem minden egyébbnél 
erősebb. 

Most rnár tudod te, hőn szerettem, milyenek 
az én érzelmeim, írjál nemsokára. Végtelen 
vágyódom hír után. Mély szerelemmel 

Vnkód. 

Fatme a levelet többször olvasta át. 
A szoba egy sötét zugából Mira Fatme arczá-

nak minden mozdulatát figyelemmel követte. 
Látta, hogy villogtak szemei. Csak egyszer só¬ 
hajtott fel. S Alira rögtön kerdé: 

- Miért sohajtsz?.. 
- Oly végtelen vágyódom utána, Mira! 
- A rózsa harmatra s a fiatal asszony, csókra 

vágyik. 
- Igazad van, Mira. 
- De azért te sokkal higgadtabb lettél, mint 

régi időben. Akkor gyakran elállóit a lélegze¬ 
tem, oly szilajul tánczoltattál engem. Nem 
tánczolsz már többet? Hiszen még nem öreged¬ 
tél meg. 

- Hogyan jut ez eszedbe? 
- Oh, oh! — felelt Mira s a levélre muta¬ 

tott — ezek szép frázisok. 
— Igen, bizony azok. 
- Szép szavaknak nem kell sem nap, sem eső. 

E pillanatban csengetés hallatszott. Mira sie¬ 
tett arczát fátylával letakarni s a cseléd beje¬ 
lentette a tábornokot. 

Már napok óta várta a fiatal asszony látoga¬ 
tását. De miután ő nem jött hozzá, elhatározta, 
hogy felkeresi. 

Jó napot, nagyságos asszonyom, 
kezdé — hogy érzi magát a magányban? -
Oh, bocsánat, nem láttam, hogy látogatója van. 

Azzal meghajolt Mira előtt, ki szinte földig 
meghajolt 
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- Jó napot, tábornok úr. Jól érzem ma¬ 
gam, — ez itt öreg dajkám. 

A tábornok néhány barátságos szót intézett 
Mirához, ki újra meg újra földig hajolt. 

Leültek. Mira visszavonult a szoba mélyébe 
s onnan, a fátyla nyilasán keresztül, mint egy 
kaméleon figyelte meg őket. 

- Hm, hm, — kezdé a tábornok — szabad 
kérdenem: férje-ura nélkül nagyon elhagyatot¬ 
tén érzi magát? 

- Bizony igen, ugyan tábornok úr, hogy is 
tudta őt tőlem elrabolni! 

— É n ? Nem én raboltam öt el öntől, hanem 
a szolgálat, oh, a szolgálat az első, az még önt 
is megelőzi asszonyom. 

Fatme mosolygott s kénlőleg tekintett reája. 
Igaz, jó barátja volt neki a tábornok? Oh, 
igen, hiszen oly jónak látszott. Ő benne meg¬ 
bízott. 

- Mondja csak, egy olyan erősségbe nem 
szabad asszonynak bemennie? 

- Hová gondol asszonyom, az halálbüntetés 
terhe mellett van megtiltva, — felelt nevetve a 
tábornok. 

Fatme szinte megijedt. 
- És kapott-e hírt felőle? 
- Itt van! - - kiáltott fel Fatme örömuj¬ 

jongva s levelét magasra emelte. — Itt, tábor¬ 
nok úrról is megemlékezik. 

- Úgy, úgy! Valami jót ir felőlem? 
Fatme beletekintett a levélbe, átolvasta s 

egy sort aláhúzott. A tábornok a következőket 
olvasta: «A szerelem mindent leküzd.» 

- Hm! — köhintett a tábornok s bajuszát 
megpödörte. — Ez igazán szép. Úgy látszik, a 
gyógyszer már is hatott, reménylem, nagyságos 
asszonyom osztja nézetem? 

- Oh, tábornok úr! - - kiáltott fel Fatme 
elérzékenyülve s kezeit megragadta. — Ön mi¬ 
lyen végtelen jó ! Egy igazi jó keresztény! 

- Én csak a kötelességemet teljesítem, mi¬ 
dőn az alattam szolgáló tisztek jó és balsorsá¬ 
val törődöm. Midőn én ma önt, nagyságos 
asszonyom, felkerestem, nemcsak azért jöttem, 
hogy lássam, de hogy egyszersmind megkér¬ 
dezzem, óhajtja-e férjét viszontlátni, még pedig 
mikor ? 

- Micsoda, Vukonak szabad hazajönnie? 
- Igen, nyolcz nap múlva egyik a várbeli 

tisztek közül fel lesz váltva és akkor, ha ön¬ 
nek is megfelel, szándékom férjét visszahívni. 

- Oh, hisz ez pompás, ez nagyszerű -
kiáltott lelkesülten Fatme, mialatt kezét nyujtá 
a tábornoknak e szemei könynyel teltek meg. 

Erre a tábornok felkelt, Fatme előtt meghaj¬ 
totta magát, az öregnek szívélyesen köszönt, 
mire az írjból földig hajolt. Fatme kikisérte őt. 
Mire visszatért, Mira már letette fátyolát. Apró 
szemeiben gonosz tekintet ült. 

- Úgy látszik rózsám, igen szereti ezt az 
előkelő urat. 

- Igen Mira, ő nekem második apám, ő az 
én egyedüli barátom. 

— Apa és barát; ez igen is sok, gyermekem, 
nagyon vigyázz reá! 

- Nem értelek ! 
- Azt akarom mondani, hogy az ember 

könnyen elveszítheti apját és barátját is. 
- Én nem fogom őt elveszíteni. Ő mindig 

oly jó volt hozzám ! 
- Mindig? 
- Miért kérded ezt Mira? 
- Ah, jobb, ha nem törődsz azzal, a mit egy 

ilyen öreg csacsogó beszél. Hiszen az úgy is 
csak ostobaság. 

- Nem, én tudni akarom, hogy te mit értet¬ 
tél azzal! 

- No, én úgy vélekedtem, hogy az előkelő 
úr nem volt mindig ily jó hozzád, rózsám! 

- Elég volt a talányokból. Az igazságot kö¬ 
vetelem. Mi kifogásod van a tábornok ellen? 

- Ö volt, a k i . . . a ki . . . Alit és Solimánt 
megölte! 

— Mira, te hazudsz! 
- Allah büntessen meg, ha hazudok. Ö ve¬ 

zette az ellenséget! 
— Hazudsz Mira, honnan tudod te ezt? 
— A te igazi apádtól, nagyságos Mustafa 

uramtól. Ö látta és megátkozta testvéreid gyil¬ 
kosát ! 

Fatme elsápadt. Azután két kezével fejéhez 
kapott és jajgatott: 

- Mira, Mira, te elveszed az eszemet! 

XXIV. FEJEZET. 
Mira hat nap és hat éjszaka helyettesítette 

Fatme házában a cselédleányt s Sarajevp ösz-
szes pletykanépségének volt mit beszélnie. 

De még ha Fatménak tudomása lett volna 
róla, akkor sem tulajdonított volna jelentőséget 
a dolognak. Olyan sok egyéb akadt, a mire 
gondolnia kellett. Szegény feje megfájult és 
valahányszor pihenőre tért, a kedves öreg Mn a 
mindig valami gonoszát súgott a fülébe. 

Solimánnak igaza volt. Apja, az. öreg Sala¬ 
din csakugyan hírt kapott Stambulból, Mustafa 
még mindig várta a bosszút. 

Fatme gyötörve, kétségbeesetten ismételte, 
hogy a bosszú nem őt illeti, hogy ő nem akar 
és nem is tud bosszút állni, neki nincs szük¬ 
sége reá és őt nem is kényszeritheti arra senki. 
Páter Iván, öreg gyóntatója feloldotta őt. Az 
esküt ő nem az egyedüli nagy Isten nevében 
tette, de a pogány Isten nevében s annak nem 
állott sem hatalmában, sem erejében őt meg¬ 
büntetni. Ezt mindenki abból is láthatta, hogy 
a pogányoknak a keresztények előtt meg kel¬ 
lett hajolniok. És még akkor is, ha nem birná 
Páter Iván feloldását, ha örökös gyötrelmet, 
örökös büntetést kellene szenvednie, még akkor 
sem tarthatná meg esküjét. Ö ezt nem tudta és 
nem akarta megtenni. Hiszen ő szerette, még 
pedig mindenekfelett szerette Vukot. 

Azután Mira így suttogott fülébe : 
- Nem mondja Páter Iván, hogy tiszteld 

apádat és anyádat? 
Ekkor Fatme elhallgatott s hangosan zoko¬ 

gott s Mira őt ismét vigasztalta, czirógatta és 
a leggyengédebb szavakkal illette. 

Azután Fatme újra elhozta Vuko levelét s 
ismételve átolvasta; mintegy erőt merített belőle 
és Mira Fatme mellé állt és így szólt: 

— Rózsám, szegény gyermekem, hát te iga¬ 
zán azt gondolod, hogy ő őszinte? 

•— Hallgass! 
— Én hallgatok, de te csak gondolkodj! 
- Hát te mit gondolsz? 

— Én . . . én ösmerem a férfiakat, de nekem 
nem szabad beszélnem. Nekem hallgatni kell, 
tehát hallgatni fogok — és gondolkozni. 

— Mit gondolsz ? Rosszat gondolsz ? 
- Igen, a férfiakról rosszat. 
- Jól van Mira, tehát te azt hiszed, hogy 

ezek a szavak hazudhatnak? 
Azután Fatme elkezdte felolvasni volt dajká¬ 

jának a levelet, ez pedig ravasz, fürkésző ki¬ 
fejezéssel arczán, minden szót csaknem elnyelni 
látszott. 

- Most azután figyelemmel hallgass! -
szólt Fatme és így folytatta: 

- «. . . akkor a legkeserübb szemrehányá¬ 
sokat teszem magamnak, hogy én téged csendes, 
boldog otthonodból kivezettelek a zaj, nyugta¬ 
lanság, küzdelem és egyenetlenség szinhelyére 
és olyan nagyon vetkeztem ellened!» 

- Na látod rózsám, ő is olyan, mint a többi! 
— Hogy érted ezt? 

- Ha ő téged szeretne, akkor ezt nem irná, 
ő mást szeret. 

- Őrültség, Mira! 
- Igen, igen . . . de csak folytasd rózsám, 

halljam a többit is ! 
- Nem, nem, te rossz vagy! — kiáltott Fatme 

s a levelet összegyűrte kezében. 
- És te félsz? 
- Mitől? 
— Félsz a levelet tovább olvasni? Látod, hogy 

Mira öreg szemei élesek. 
— Nem, de rosszak. 
— Szégyen rózsám, hogy te ilyet mondhatsz 

öreg Mirádról, ki téged karjain hordott, ki né¬ 
ked az anyatej áldását adta, midőn a szép 
Suleima elhalt. 

— Suleima! 
- Igen, ő jó és — engedelmes volt! . 

Fatme hosszan mélázott maga elé. Újra ott 
látta apját s hallotta hangját, midőn így szólt: 
«Süléi ma». 

Azután felugrott és így kiáltott: 
- Mira, te itt maradsz, én elmegyek! 
- Elmégy? Hova? 

Fatme mit sem felelt, de fogta imakönyvét 
és rózsafűzérét. Mira szemeivel követte s azután 
hirtelen földreveté magát előtte és így könyör-
gött: 

- Fatme, parancsolónőm, gyermekem, Allah 
nevében kérlek, ne menj el! 

Fatme rémülve nézett reá, majd kihúzta ma¬ 
gát karjaiból s az ajtóhoz lépett. De Mira tér¬ 
dein csúszva követte s kiáltott: 

- Allah nevében ! Maradj, maradj ! 
- Mira, mi akar ez lenni ? Miért ne menjek? 
- Maradj! 
- Miért? 
- Az életedről van szó ! Vigyáz ! 
- Miért? Te megijesztesz ! . . . Ugyan beszélj! 
- Én megígértem, hogy hallgatni fogok ! 

— De én azt parancsolom : beszélj ! Kedves 
öreg Mirám, mondd, mit tudsz? 

- Ok gyűlölnek téged, ha találkoznak veled 
é s . . . 

- Kicsoda? 
- Sal'adin és a többiek. 
- Ugyan mit vétettem ellenök? 
- Gondolj esküdre Fatme, gondolj esküdre! 

Ezt ők neked nem tudják megbocsátani, ők les¬ 
kelődnek utánad és — ő utána. 

- Ki után ? 
- Férjed után. 
- Oh Istenem, hátha megölik őt! 

Fatme egész teste reszketett, átfogta rózsa¬ 
fűzérét, többször megcsókolta s felkiáltott: 

- Szűz Mária, segíts ! 
Szemei vadul tekintettek körül, majd össze¬ 

rezzent, mert lépteket hallott. Ezek ők voltak. 
Most jöttek, hogy őt megöljék. A szobán végig¬ 
szaladt, Vukonak egy kardját letépte a falról s 
az izgatottságtól felindulva kiáltott: 

- Csak jöjjenek, csak jöjjenek ! 
Mira rémülve nézett reá és szólni akart. E 

pillanatban heves csengetés hallatszott és Fatme 
kiáltott: 

- Menj, Mira ereszd be őket! Ereszd be ba¬ 
rátaidat ! 

Mira ment. Néma csend állott be. A csenden 
keresztül hangzott egy hang: 

— Sürgöny 
A kard csörrenve hullott a földre. Az ajtót 

felszakította Fatme s egy sürgönyt tartott kezé¬ 
ben s olvasta: 

Visszarendeltek. Holnap érkezem. Vuko. 
Örömsikoltással hullott térdre a Madonna 

képe elé és felkiáltott: 
- Nagy vagy te szent szűz! Köszönet, hála, 

örök hála! Látod Mira, a mi Istenünk a leg¬ 
nagyobb, legerősebb s a legjobb! 

Nevetett, sírt, ujjongott, hálálkodott, majd 
fejét imazsámolyára támasztva és halkan zo¬ 
kogott. 

Soká maradt így, mialatt Mira apró, szúrós 
szemeivel folyton figyelemmel kisérte. 

Azután felemelkedett s ez egy szót monda : 
- Holnap ! 
- Holnap! - - ismétlé Mira. Fatme össze¬ 

rezzent, egészen megfeledkezett Miráról. 
- Igen Mira, holnap, holnap. 
- Holnapig még sok idő van és a holnapi 

nap után még sok nap fogja egymást követni. 
- Mit akarsz ezzel mondani? 

Én ? Az öreg Mira mindig arról gondolkodik, 
hogy rózsáján mikép segíthet legjobban. 

- De hát te nem érted? 
- Igen, igen, értem, én többet tudok, mint 

te, rózsám! 
- Többet? Az én részemre csak egy van, 

csak egy tölti be lelkemet, csak egy után sóvár-
gok; ez ő, az ő ölelése, az ő csókjai. 

- A halál is csókol, de az ő csókja hideg s 
akkor elhervad a rózsa. 

- Hallgass! Én nem akarok többet hallani, 
nem akarok! 

- De kell! Mit segít az rajtad, hogy ő jön. 
Ö téged nem tud megvédeni, nem tud megmen¬ 
teni. Ha ők tudnák, hogy én ezt neked meg¬ 
mondtam, akkor a folyóba dobnának. Ők meg¬ 
esküdtek a koránra s esküjöket meg fogják tar¬ 
tani ! 

- Mit esküdtek? 
- Hogy annak, ki a koránt megtagadta, meg 

kell halnia. 
Fatme mosolya erőltetett és durczás volt, 

miközben így szólt: 
- Azt hiszed, hogy félek? Mink vagyunk az 

erősek. Én a tábornokhoz megyek. Megkérem, 
hogy Vuko hazatértéig őriztessen engem. 

Te mehetnél, de én nem engedem meg. 
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Ok leskelődnek az úton. A tábornok házát élve 
nem. érnéd el! 

- Mira, Mira! — kiáltott félelemtől eltelve 
és szemrehányólag - te velők együtt törsz 
életem ellen! 

Ezzel megragadta az öreg karját s fürkészőleg 
szemébe tekintett. 

- Fatme, hogy te ilyet csak mondhatsz is ! 
Hiszen életembe kerülhet, hogy téged óvlak. 
És mégis azt mondom, hogy légy óvatos, vi¬ 
gyázz! 

Fatme elereszté Mira karját. 
- De rózsám, még visszanyerheted nyugal¬ 

madat, még nem késő, még visszatérhetsz Stam-
bulba öreg atyádhoz! Oh tedd meg, tedd meg! 
A lovak készen várnak. Ő csak egyet kivan 
tőled. 

- És mi volna az ? 
— Hogy ne feledkezz meg esküdről. 
Mira e közben az ablakhoz lépett. Fatme 

rémülettel eltelve kiáltott: 
- Mit nézel ott, mit keresel odakint? 

— Oh, semmitsem. 
- Gyere ide ! Neked nem szabad ott állanod, 

Mira! 
- Miért nem rózsám? 
- Mert nem bizom benned. Te velők együtt 

törsz ellenünk. Te ide hívod őket. Te elárulsz 
engem. 

- Akarod, hogy elmenjek ? 
- _Nem, nem . . . én nem maradok itt egye¬ 

dül. Én nem birok . . .nem . . . az lehetetlen. De 
mégis Mira, te is az összeesküvőkkel tartasz! 

- Én ? Nem, az öreg Mira segítségedre lesz. 
— Bizhatom benned? 
— Igen, a te Mirádba bízhatol. 
— Édes Istenem, mi lesz ennek a vége? 
— Nyugodjál meg rózsám, minden jóra fog 

fordulni. 
Fatme hátrahanyatlott a kerevetre és kezeibe 

rejté arczát. Az öreg nő ránczos arcza rután 
mosolygott. 

(Vége következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Petelei Isván elbeszélései. Alig múlt két éve, 

hogy meghalt Petelei István s a nagyközönség, 
a napi olvasók tömege, a melylyel a visszavonul¬ 
tan élő, betegcskedése miatt többször hosszabb 
időre el-elhallgató iró amúgy sem élt valami na¬ 
gyon szoros kapcsolatban, - • ma már alig tud 
róla. Az irodalmi közvéleményben azonban erősen 
él még emlékezete; a kik annak idején, első meg¬ 
jelenésükkor olvastuk novelláit, el nem múló iro¬ 
dalmi élményeink közé soroljuk hatását. Annak 
a nemzedéknek, a mely a nyolczvanas évek iro¬ 
dalmának jellemét adta, - ma már kétségtelenül 
megállapíthatjuk - ő volt Miks/áth után 11 leg¬ 
kiválóbb művésze, egy dologban pedig fordulót j í-
lent: ő volt az első, a ki a régebben divatozott 
mese-novella helyett, a melyben a külső történeten, 
a mesén van a hangsúly a befelé forduló, a lelki 
történetet hangsúlyozó novellát kezdte nagyobb 
nyomatékkal és tudatos művészettel művelni s 
ezzel megindította a novella újabb fejlődését iro¬ 
dalmunkban. Ezt az irodalomtörténeti jelentőségét 
leszámítva is kiváló művész volt, tinóm festője a 
lelki gyötrődéseknek, az erdélyi kisvárosok és faluk 
különös hangulatainak, a félbemaradt, önmagukba 
roskadó, szűk lehetőségek közt nagy szenvedélyek¬ 
kel viaskodó kicsiny emberek kicsiny hullám¬ 
gyűrűket vető, de mély örvényeket feltáró életének 
és nemes zamatú mestere az erdélyies szinű, jel-
lemzetesen tömör, szűkszavú magyar prózának. 
Xem egy divatos írója az ő korának ma már tel¬ 
jesen el van avulva, Petelei ma is él még, a nyolcz¬ 
vanas években irt dolgai alig fonnyadtak meg vala¬ 
micskét, legérettebb termése pedig, Az élet czím 
alatt kiadott két kötetes novella-gyűjteménye, mely 
IW.Vben jelent meg, egészen egy mai iró képét 
idézi fel Hogy mégsem vált soha igazán népsze¬ 
rűvé, hogy mindig csak irodalmi atelier-tekintély 
maradt, a kire gyöngéd érzéssel tekintenek az irók és 
irodalmi amatőrök, de kit tartózkodva fogad a nagy¬ 
közönség, az nem magyarázható ki teljesen abból, 
hogy egész életét a fővárostól messze, Kolozsvárott 
és Marosvásárhelyen töltötte, a fővárosba igen ritkán 
jött fel, kerülte a személyes szereplés minden al¬ 
kalmát Egész lénye és munkájának természete 
olyan, hogy nem vonzza maga felé a tömegeket: 
tartózkodó és arisztokratikusán elzárkózó, kimért 

és feszes, a népszerűség követelményeinek semmit 
sem engedő, a maga egyéni mivoltába burkolózó. 
Nem megy nyájasan, hivogatón elébe az olvasó¬ 
nak, inkább félrevonul tőle és azt várja, hogy az 
olvasó kezdje a közeledést. Az ő korának közön¬ 
sége nem is volt még szokva ahhoz a befelé néző, 
gyöngéd árnyalatokkal dolgozó és mélyebb átér-
zést kívánó módhoz, a mely őt jellemezte. Az iro¬ 
dalomra azonban nem csekély hatása volt s ha a 
mi közönségünk nem volna olyan mértéktelenül 
feledékeny és irodalmi érdeklődése kissé bensőbb 
volna, akkor most kellene elkövetkeznie Petelei 
posthumus népszerűségének. Ehhez azonban min¬ 
denekelőtt erősebb irodalmi közvélemény kellene, 
mint a milyen nálunk van. Ha a tömegnek nem 
is, de talán az érdeklődőknek mégis csak felhívja 
figyelmét az alig-múlt irodalmának erre az ér¬ 
tékes alakjára az a két kötet elbeszélése, melyet 
most az Erdélyi Irodalmi Társaság adott ki. Az 
írónak azok a novellái vannak ebben a két kö¬ 
tetben, melyeket nem vett fel életében megjelent 
gyűjteményei egyikébe sem,— úgyszólván egész iro¬ 
dalmi hagyatéka. Elég szép és gazdag hagyaték, — 
nem adja Peteleit teljes valójában, nem változtat 
lényegesen azon a képen, melyet eddig ismert 
munkáiból nyertünk róla, de van benne egész se¬ 
reg igen finom, meleg és mély darab, néhány pe¬ 
dig közölük legjobb munkái mellett is megállja 
helyét. A gyűjteményhez előszót irt Gyahri Farkas. 
Az elég terjedelmes, de még mindig eléggé vázla¬ 
tos életrajzi bevezetés jó szolgálatot tesz a főbb 
életrajzi adatok összegyűjtésével s kivált az iró 
ifjúkori fejlődéséhez ad néhány használható vo¬ 
nást. A mi azonban kritikai méltatás benne, az 
bizony nem valami magas színvonalú, alig egyéb, 
mint Petelei egyes, teljesen önkényesen kiválasz¬ 
tott munkáinak iskolás körülírása, melyben nagy 
ritkán akad egy-egy bensőbb megfigyelésre méltó 
megjegyzés. Az iró megértésére, lényének fölfejté-
sor<> alig vannak szempontjai, a maga korába és 
e kor irodalmába beállítani meg sem kísérli. Az 
pedig teljesen érthetetlen, hogy miért tiltakozik 
az orosz hatásnak Peteleivel szemben való emle¬ 
getése ellen, mikor ez s az oroszok közül különö¬ 
sen Turgenyev hatása teljességgel kétségbevonha¬ 
tatlan s nem magyarázható el az erdélyi és az 
orosz élet egyes vonásainak, képeinek hasonlósá¬ 
gával. A hatás nemcsak abban nyilatkozik, a mit 
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ir, nemcsak az anyugban, hanem a formában, a 
látás módjában, az érzésben, szóval az anyaggal 
viili) bánásmódjában. Ebben pedig Peteleinél ta-
gadhatatlanil megérzik a nagy oroszok hatása. 
Elvégre ő sem pattant ki készen Minerva agyából, 
ő is csak benne élt a maga kora szellemi áram¬ 
lataiban s az oroszok benyomulása irodalmunk¬ 
ban, az újabb magyar regény egyik legterméke-
nyítőbb jelensége, az ő fejlődése korában kezdő¬ 
dött s nem kisebbíti őt semmivel az, hogy ttiiiult 
tőlük s ezzel beilleszkedett kora egyetemes euró¬ 
pai áramlatainak egyikébe. Másrészt meg erre 
mégis csak figyelnie kell annak, a ki őt meg akarja 
érteni. 

Vénusz könnyei. r/>l;i'n- (iyula sokkal kiforrot¬ 
tabb és készebb iró, semhogy bármely új köny¬ 
vétől meglepetést, irása eddigi módjával forradalmi 
módon szakító fordulatot várhatnánk. Megvannak 
a kedves körei, melyekből anyagát veszi: az elő¬ 
kelő társaság élete és a művész-élet. Mind a kettő 
a romantikájával érdekli az irót, azzal a széles 
lehetőséggel, mely e körök embereinek megadja a 
lehetőséget érzéseik, szenvedélyeik teljes kiélésére, 
életüknek az idő és tér korlátai közül való kieme¬ 
lésére. Ezt a két kört sok vervevel. az alakok és 
történetek nagy változatosságával, néha éles, ma-
licziózus szatírával rajzolja: öröme telik abban, 
ha a világfi fricskát kap a sorstól, a mely egy 
pillanatra legalább magához téríti a nélkül, hogy 
valami nagyobb baj szármáznák belőle. A fricskát 
redszerint asszony adja: a miben a világfi vetke¬ 
zik, abban is bűnhődik meg. Pékár novelláiban a 
fősúly a történet fordulatosságán, változatosságán 
van, nem ritka nála a pointerre dolgozott novella 
s az elbeszélő hang a fölényes, a dolgok és em¬ 
berek fölött álló nagyvilági emberé, a ki nem 
veszi túlságosan komolyan az embereit, de érdek¬ 
lődik irántuk, kedve telik^bennük és főleg jól tud 
rajtuk és velük mulatni. Újabban egy új területet 
is hódított magának: a párisi apacsok, a külvá¬ 
rosok gonosztevőinek és koldusainak világát, mely¬ 
ről kedvteléssel, romantikus, színnel és kíváncsi 
érdeklődéssel tud szólani. Űj kötetében, mely a 
Vénusz könnyei és más novellák czímet viseli, 
szintén van egy ilyen elbeszélés, a melynek külö¬ 
nösen az apacs-leány beállítása ad érdekességet. 

Hét szilaj csikó. Ujabb időben fiatal Íróink 
egész serege fordul megint a falusi élet. a paraszt-
génre ábrázolásához Ezek között különösebb figyel¬ 
met érdemel P. Ábrahám Ernő. Jó szemű iró, a 
paraszti és a pásztor-élet érdekességeit, az alakok 
jellemeetes vonásait - -. különösen a Hortobágy-vi-
dóki.fásztotrokaf — j"ól meg tudja látni s meg tudja 

erezetni azt a levegőt, a melyben ezek élnek. Nem 
mély természet, nem látja meg a rejtettebb vonat¬ 
kozásokat, belső háborgásait az egyszerű lelkek-
nek, inkább csak arra van szeme, a mi kivülről 
is meglátszik, de ezt aztán frissen, sokszor ere¬ 
detien is tudja velünk érzékeltetni. Szereti is a 
falusi életet, a pusztát a maga különösségeivel, 
rejtelmeivel, látszatra nyugodt, eseménytelen, de 
közelebbről nézve mozgalmas életével és szívesen, 
jókedvvel beszél róla. Egy-két novellájában sikerül 
neki mélyebbre is leszállani, egy-egy léleknek a 
gyökerét, egy-egy eseménynek a belső ritmusát 
megfogni s ebben a tekintetben új könyve, a Hét 
*;.il.dj ívikö jelentékeny haladást jelez fejlődésében. 
Kissé nehezen forrja ki magát, még mindig nem 
biztos a dolgában, nem egyenletes, egy-egy törté¬ 
netnek elejti a javát - de jó óráiban biztosan 
tud mozogni, elcsuszamlás nélkül. Krt a hangulat 
fölkeltésóhez, különösen a pusztai estét és éjszakát 
rajzolja néha erős hangulattal: néhány frissen 
odavetett vonás és az olvasó meg van fogva, 
utána megy az Írónak, a hova vezeti. Talán egye¬ 
netlensége az oka. hogy ezt a tagadhatatlanul te¬ 
hetséges irót nem ismerik és méltányolják úgy, a 
hogy megérdemelné, pedig vannak novellái, me¬ 
lyek határozottan számot tesznek mai termelé¬ 
sünkben. Külön figyelmet érdemel nyelve is, mely 
a legegyszerűbb eszközökkel, de másfelől a nyelvi 
anyag fölötti teljes uralkodással nem egyszer erős 
hatásokat tud kelteni. 

A «Jó Pajtást, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja márczius 31-iki legújabb szá¬ 
mába Bi'iit'ili'k Elek és Htiraxzlhy Lajos írtak 
verseket, Szí/hóné Noc/áll Janka elbeszélést, Sebők 
Zsigmond folytatja Dörmögö Dömötör utazását 
Budapest körül, a világ legszebb mexéi sorozatá¬ 
ban egy pompás rövid mese van elmondva, foly¬ 
tatódik a ktJ diákok levelei rovat is. Gergely 
Imre kedves képet rajzolt, Gyula bácsi ismerteti 
az állatkert csodáit, Zsiga bácsi elmondja egy 
pompás mókáját, Rákosi Viktor folytatja regényét. 
A kis krónika rovat, a rejtvények, szerkesztői 
izenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. 
A "Jó Pajtásv-t a Franklin-Társulat adja ki, 
előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, fél¬ 
évre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám 
ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra ingyen 
küld a kiadóhivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
Elbeszélések. Irta Petéiéi István. Két kötet. Ki¬ 

adja az Erdélyi Irodalmi Társaság. Budapest, Hin-
ger és \Volfnci- :" ára" a két kötetnek 7 korona. 

Vénuxz lidiniin'l éa más novellák. Irta /W,w-
Gyula. Budapest, Singer és Wolfner. 

Hét szilaj csikó., Novellák, irta P. Ábrahám 
Ernő. Budapest, iElet» részvénytársaság; ára i> 
korona 50 fillér. 

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

évre 10 korona. 
A (Vasárnapi Ujság> a «Világkrónikán-val 

negyedévre 6 korona, félévre 12 korona. 
Az előfizetések a (Vasárnapi Ujsági kiadó¬ 

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

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : MAGYARSZÖGYÉ-

NÍI KOKTZ nyűg. vértesaljai református főesperes, 
kir. tanácsos, volt püspökhelyettes, Fejér vármegye 
volt táblabirája, 4-S-as honvéd, 92 éves korában a 
fejérmegyei Aba községben. - STANGL FEHENCZ, 
91 éves korában Somlyóvásárhelyen. Ebből a ritka 
nagy korból 72 esztendőn át szolgálta a magyar 
népoktatás ügyét: csak hat esztendővel ezelőtt vo¬ 
nult nyugalomba. Mint 16 éves ifjú 1834-ben 
kezdte tanítói pályáját a veszprémmegyei Porva 
községben. A szabadságharcz kitörésekor ő is be¬ 
állt a honvédek közé, több csatában harczolt vi¬ 
tézül, a világosi gyásznapot már mint főhadnagy 
érte meg. Több évi bujdosás után került Somlyó¬ 
vásárhelyre. — DEÁKY SÁNDOR kir. tanácsos, a bu¬ 
dapesti tudományegyetem gazdasági hivatalának 
igazgatója, 64 éves korában. — SZATHHÁRY SÁNDOR 
nyűg. főgimnáziumi igazgató, földbirtokos, 59 éves 
korában Kiskunhalason. - - Cserneki és tarkeői 
DESSEWFFT PÁL magyarkapronczai nagybirtokos, 
Kassa város díszpolgára, 74 éves korában, Magyar-
kapronczán. — Újpesti WOLFNEH LAJOS Újpest vá¬ 
ros díszpolgára, 88 éves korában Budapesten. -
KOCZKA GÉZE városi mérnök, Szabadkán. — MOSER 
IMRE mérnök, 61 éves korában Budapesten. -

VADÁSZT AMBRUS ezredes, a m. kir. darabont-testórség 
nyűg. főhadnagya Budapesten. - - Kelenföldi KE-
LENFY KÁROLY nyűg. m. kir. államvasúti felügyelő, 
üzletvezető-helyettes, a Ferencz József-rend lovagja 
és több külföldi érem tulajdonosa, 77 éves korában 
Budapesten. — MOLNÁR NÁNDOR dr. gyógyszerész, 
a Magyar Gyógyszerész egyesület volt titkára, 

Vegyünk vegyunK ._ á. 

Sehweizer selyme 

l 

Kérjen mint t i mi ru'iá'-nak és blouseokna< való 
tavaszi és nyári uidoniagai' tból: Rayés, Foulards. 
Voile, Crépe de Chine, üolijm e, Moujseline. Uu 
cm. szíles, mérerje K 1'iO felfelé, feketében, 
fehérben, egysziuben is tarkában, valamint 
himzelt bloussok f s i.l:a'< bitisziban, kelmében, 
vászonban és selyemben. Mi csak elismert 
szolid selyemszöieteket közvetlenül adun* el 
magánosa: nak tlrm.nUa (s már vámmentesen 
m lakáSDOZ s/allitva. — (Dupla levélbélyeg.) — 

Schweizer & Co., Luzern D 23 (Schweiz) 
se'yemsz8vet szétküldés — Kir. udvari szállító. I 

A külföld és belföld 
legkiválóbb szaktekin¬ 
télye mini legjobb táp¬ 
lálékot ajánlják a Ku-
(ekc-t hányszékelés-

Gyermekeknek uél, bélhurutnál és 
és felnőUeknek. hasmenésnél. :: :: 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁV E 
ZONGORATERMEI 
Bpest, csakis Giiella-lér 2. 

Telefon. 

IBACH-ZONGOBÁK 
egyedüli képviselete. 

IHACII-zong-orát játszaiiak és ajánlanak : 
Eackhaus, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Stelaniay slb. 

Az összes GÉPEK és FORMÁK 
HOMOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE :: 

u. m. falazó téglagyártógépek, ür-
tőmbfjyártógépek, letőcserépgyárló-

gépek. Prések: cementburkolólapok 
előállítására habarcs és betonkeverők. 

Formák: kerítésoszlopok, lépcsők, csö¬ 
vek slb. előállítására.Kotorok, komor-
zsolók, homok és kavicsmosógépek.^ 
Dr. fiaspary & Co. gépgyára larkranstidt 
Leipzig mellett (Németország). — 228. számú árjegyzék 

díjmentesen. — Kérjük gyárunkat meglálogalni 

ASSZONYOKNAK 
megbecsül hí telién cs nélkülözhe¬ 
tetlen a Kiirthy Emilné szerk. 
megjelenő (Háztartási . Ez a 
magyar asszonyok 18. évi levő 
pompa; közlönye évnegyedre 3 K. 
Ingyenes mutatványszámot küld 
a Háztartás i kiadóhivatala, 
Hudapest, Ví., Eötvös-utcza 36. 

is mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, Talamint 
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd» 
liliomtej-szappan. Védjegye «Steckenpferdt, készíti 
Bergmann & Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmáha vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle iManera» 
liliomtej-krém fehér ts finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 filléiért mindenütt kapható. 

A szalonban és a gyermekszobában 
mindenütt ott legyen, inert kicsinyt és 
nagyot, fiatalt és öreget, szegényt vagy 
gazdagot egyaránt mesésen szóra¬ 
koztat. :: :: Mindenütt kapható. 

r 

Ara l korona. 
Gyártja a „CSERÉPGYÁB" B.-T. Kismányán. 

1 3 . SZÁM. 1912 . 59 . KVFOtA-AM. VA.SÁKNAJPI ÚJSÁG. 
vegykísérleti állomásának vezetője ós tanügyi bi¬ 
zottságának jegyzője, a Magyar Kémiai Folyóirat 
társszerkesztője, 71 éves korában Budapesten. — 
KOVALIK BÓDOG földbirtokos, 48 éves korában La-
pásgyarmatoD. - - SCHWIDT FRIGYES uradalmi iiszt-
tartó és főpénztáros, 81 éves korában Nagykani¬ 
zsán. — NAGY ABTÜR okleveles gyógyszerész Buda¬ 
pesten. — Nagybócsai SÁBKŐZY PÁL nyűg. főszolga¬ 
bíró, földbirtokos, Pestvármegye törvényhatósági 
bizottságának tagja, 54 éves korában Nagykátán. — 
Pataki POTOCZKY SÁNDOR nyűg. körjegyző, 72 éves 
korában Kétbodony községben. — RÓNA ZSIGMOND 
dr., 52 éves korában Turdosinban. - VADKBRTT 
ANTAL vendéglős, 43 éves korában Budapesten. — 
Gerdowcháki ERNUSZT IMEE, 86 éves korában 01 av 
községben. — PAUKA KÁROLY kataszteri biztos, 43 
éves korában Szolnokon. - - SANGER JÓZSEF betű¬ 
öntő, 41 éves korában Budapesten. — Járdánházi 
és berenczei KOVÁTS JENŐ, 63 éves korában Szat-
máron. 

Özv. nemeskéri Kiss LAJOSNÉ, szül. Marinczer 
Mária, néhai nemeskéri Kiss Lajos volt 48-as 
honvédhadnagy özvegye, 82 éves korában Vá¬ 
gón. - - üzv. HEVESI FARKASNÉ, szül. Grosz Fran-
cziska, 87 éves korában Budapesten. • • Özv. 
WŰRTZLER TEOFILNÉ, szül. bőnyi Iványos Fanni 
74 éves korában Budapesten. — Várbogyai BOGYAY 
ZSIGMONDNÉ, szül. nagyváradi Balogh Szeréna, 69 
éves korában Sárospatakon. - - Özv. NÉMETH JÁ-
NOSNÉ, szül. Scherer Hermina, 65 éves korában 
Budapesten. — Isay FEKETHE NÁNDORNÉ, szül. Kecs-
késsy Eleonóra, 61 éves korában Putnokon. — AGG-
HÁZY GYDLÁNÉ, szül. Belus Irén, 58 éves korában 
Budapesten. SÁNTHA FERENCZNÉ, szül. keszi 
Harmath Mária, 51 éves korában Örkényben. -
HARRACH ETELKA, az ívj vidéki állami polgári leány¬ 
iskola tanárnője Újvidéken. — FERENTIU ANNA pol¬ 
gári iskolai h. tanítónő Palánkán. 

EGYVELEG. 
* A Popocatepetl vasútja. Egy angol szindi¬ 

kátus villamos vasutat akar építeni Mexikó és 
Puebla városok között s ennek egy szárnyvonala 
vezetne fel a tenger szine fölött 17,794 láb magas 
Popocatepetl csúcsára. A vasút nemcsak a kirán¬ 
dulók kedvéért épülne, hanem a hegy kráteréből 
kibányászott kén szállítására is. A kráter és kör¬ 
nyéke ugyanis rendkívül gazdag kénben, szakértői 
becslés szerint legalább is 148 millió tonna kén 
van benne felhalmozódva. » 

Szálló igék . Rózsatej (arczbőrápoló), Osau (fog¬ 
ápoló) és Tanningene (hajfestőszer). A Czerny J. Antal 
czég legsikerültebb gyártmányai és minden más ezer 
fölött előnyben részesülnek. Kaphatók minden gyógy¬ 
szertárban, illatszerüzletben Btb. 

Ajrytollak. Ezen bizalmi czikk bevásárlása előtt, 
saját érdekében cselekszik mindenki, hft az ország-
szerié előnyösen ismert Magyar Kereskedelmi Válla¬ 
lattól Miskoloz 8U/b. árjegyzéket kér, melyet a czág 
bárkinek ingyen bérmentve küld. 

A legszebb húsvéti ajándék az elmés, kicsit 
és nagy öt egyaránt szórakoztató Komlnnett-jdtt'k.T>eírab}& 
l korona. Gyártja: Cserépgyár, Kismánya, Verebély 
mellett. 

Országos haugjegykölcsőnző intézet Budapest 
VI., Andrássy-út 47. sz. hozzánk beküldött jegyzéke 
és tájékoztatója szerint körülbelül 100 korona értékű 
hangjegy kölcsönözhető csekély 3 korona előfizetésért 
havonldnt. Ajánlatos minden zongorázónak ezen intéz¬ 
ményt igénybe venni. Tessék tájékoztatót kérni. 

A z e legáns hö lgy tudatában van annak, hogy 
szépségének egyedüli titkát az arczbőr üdesége képezi. 
Ennélfogva csak olyan szappant használ, mely az 
érzékeny bőrt nem izgatja, hanem a zsirképződmé-
nyeket eloszlatni s a poruufejlődést fokozni képes. 
Ezeket a kellékeket ideális módon felöleli a hírneves 
vesszőparipa-liliomtejszappan s egyetlen toalett asztal¬ 
ról sem hiányozhatik. 

A z Ál ta lános Gázizzófény Részvénytársaság a 
Pfeifer Ignácz műegyetemi tanár elnöklete alatt f. hó 
21-én tartott igazgatósági ülésen foglalkozott az elmúlt 
üzletév eredményével s megállapította, hogy az elmúlt 
évben a társaság cca 450,000 korona összforgalom 
mellett bőséges tartalékolások B leírások eszközlése 
után 10,946 korona 11 fillér tiszta nyereséget mutat ki. 
Ezen összeg hovaforditása iránt az igazgatóság a már-
czms 31-én tartandó közgyűlésen javasolni fogja, hogy 
ez idén is mint múlt évben 5 % osztalék azaz rész¬ 
vényenként 10 korona fizettessék ki, míg a fenn-
maradó részből, a tisztviselők jutalmazására szánt 
összeg levonása után, 2946 korona 11 fillér marad¬ 
vány a folyó évben vásárolt vállalati ház értékcsök¬ 
kenési alapjára forditassék. 

Szerkesztői üzenetek. 
Hiába vártam. Sem a mondani valójának, sem a 

nyelvének nincs ritmusa, ezért tompán, kongó hangon 
szól a vers. 

A kurucz nóta. Ócska közhelyek, — az egész olyan, 
mint egy kicsépelt kalászokból fűzött bokréta. 

Klíma újjászületésének kérdése. Az értekezésben 
akad egy-két jó gondolat, de az egész inkább chria-
szerfi elmélkedés, mint a tényleges viszonyok ismeretén 
alapuló publiczisztikai czikk. 

Őszi átok. Nagy szavak, de alig van valami magjuk, 
költői magjuk meg egyáltalán nincsen. 

SAKKJÁTÉK. 
2790. számú feladvány Kubbel A.-tól, Szentpétervár, 

á 

a h c d e í g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot nd. 

KÉPTALÁNY. 

A «Vasárnapi Újsága 0-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Rósz liir, szárnyon jár; a 
jó alig ballag. 

Felelős szerkesztő : Holtsy P&l. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármejye-n. II . 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
vese- és hólyagbajoknál, koszvénynél, czukorbetegségnél, vörhcnynél, emésztési és 
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható ásvinyvizkereskedésekben ét QPUIIITTQ Á£HQT Sataya-Llpocsi S«lvatorforri»-TálUUJ, 
gyógyszertárakban. oUnULlCO MUUOI Badapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Mellemé* 
bittó* Könnyed 

J/taASTlTKA 
SBBSi • valódi 

RÁ LMAí 
KAUCSUK-CIPÓSAROK 
Csak Csángó-bőrönddel 

utazzon! 

in„y. 

Valódi disznóbőrből 
Hossza RÓ cm. 66 cm. 70 cm. 
Korona 46.— *7.— *U.— 
A legkisebbe három öltöny és hat pár 
fehérnemű belefér. Kapható a készítő 

CSÁNGÓNÁL, 
Bpest, Múzeum-körűt 5. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és főüzlet: A főváros első ét legrégibb 

IÍHI »„ OK " ^ esipketi««titó,vegytl»»titó 
VIH.,BarOSM1.85. és kelmefestő gyári intéíete. 
Fiókok: H., Fő-utcza 37. IV., Eskü-ut 6. IV., Keoskeniétl-

utcza 14. V., Harminczad-n, 4. VI., Teréi-körnt 
39. VI., Andrássy-nt 16. VIII., József-körűt 2. 

Nyári szünidei telep 
Jelentkezéseket el¬ 
fogad az intézet 
igazgatója, Bpest, 
V.ker.,Személynök-
utcza 7. sz., l. em. 

Parisban. 
Rácz Sándor fővárosi 
tanár fiúnevelő-intezete 
üdülés, a franczia nyelv 
tanulása és Paris meg¬ 
ismerése ezéljából 7 hetet 
tölt a franczia fővárosban. 
Az intézet penziója a Paris 
és Versailles között elterüld 
nagy erdőségben lesz. 

Dr. Miszné 
fűzöterme 
Bpest, IV., Váci-u. 7.1. em. 
Telefon 142—45. szám. 
Ajánlja kizárólag mérték után 
készülő 

lialcsonfnélküli fűzőit 
Haskötők, melltartók, mér¬ 
tek szerint. 
Ismertető árjegyzék díjtalan. 

kina bora vassal 
Hyglenlkus kiállítás 1906. Legmagasabban ki¬ 
tűnt Krősltőszer gyengélkedők, vérszegények 
és lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-

erösltő és vérjavltó szer. 
Kitűnő iz. 7000-nél több orvosi vélemény. 
JQorTflyüllft es- *s kir- Triöcto RaiwAla • uClluKUlU) üdv. száiutó illGoUjDulvjUla. 
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben. 

K2.Ö), literes üvegekben K 4.80. 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezne 

angol rendszerű részletfizetésre ig 

_ SÁRGA JÁNOS ZSSÜSA 
T . . Budapest. IV.. Klgyő-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 
l e g d i v a t o s a b b k a r p e r e c t e rtbklTltelfieIÜ8t„588zl6lökírmjnmjamnnUTalWüttllf, 

ó r á v a l . domborműTfl (Belil) «vő««zli5iök 18 ÜL, halas, p«cseny*«, tésztái tálak 
14 karitól arany 110 K 13 f., talctók, ««len««ék, kenyérkosarak, l * f., kaTés, t easer re* iour 

Ertrt borKHj.1 
Anél 

110 K A3> *«I ialCSttí, UMlBIlOaea, KVUJC>mvI»«»>, • lí 

h^Tíl J" ÍS t táleiák, gaboretti-k, gyömíloBállTánjok, esoportos tálak, iardiniwek 15 f. 
" 16 • Szabad megtekintés Tételkényszer nélkül. Szabott gyári árak. Képes 

14 i írjegyzék ingyen és bérmentve. Vidékre irálasztékot készséggel küldök. 

NUTH KÁROLY 
Cs. és kir. fensége 
József tőh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, VE kér., Garay-ntcza 10. 
Köiponti TÍZ-, lég- is gőzfűtések, légszesz és rimzetékek, csatornázások, 
szellii/.tetések. szivattyúk, vizeröművi emelőgépek itb. - - Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 
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Valódi brünni szövetek 
az 1912. évi tavaszi és nyári idényre. 

l szelvény 7 kor. 
l szelvény 10 kor. 
l szelvény 15 kor. 
l szelvény 17 kor. 
l szelvény 20 kor. 

Egy szelvény 3.1O m. hosszú 
teljes férfiruhához 
(kabát nadrág is mellény) 

elegendő, csak 
Egy szelvényt fekete szalonruhához 20.— 
szintúgy felSUSszövetet, turislalódent, selyem-
kamgarnt stb. gyári árakon küld mint megbízható ét 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár 

Siegel-Imhof Brünn. 
Minták Ingyen és bérmentve. 

Az előnyök, a melyeket a magánvevG élvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen Siegel-lmhof cégnél, 
• gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási választék. 
Mintahü, figyelmes kiszolgálás, még • legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss árúban. 

:: (878-1912 
K E L E T I J. 

budapesti czég 

IV., Koronaherczeg-u. 17. 
orvossebészeti műszerek és kötszerek gyára ez idén 
üli meg fennállásának 34. évfordulóját. A czég fz 
alkalommal egy a maga nemében páratlan, dús, ábrás 

Jubileumi Árjegyzéket 
bocsát ki, & mely ezen szakmában minden tudni¬ 
való, legmodernebb újdonságot tartalmaz, szaksze¬ 
rűen rendezve és megmagyarázva és mely bárki¬ 
nek kívánatra ingyen és bérmentve megküldetik. 

A czég fJczikkei és specziálitásai: 

Hygiéniai gummiáruk. 
Cs. és k. szab. sérvkötők. 
Testegyenesitő gépek. 
Műkezek és műlábak. 
Műfüzők, haskötők, 

mellfüzők, melltartók, 
há'egyenesitők. 

Gummi görcsérharisnyák 
GyógyvillanykészUlékek. 

Betegtolókocsik és szoba 
iirszékek. 

Betegápolási és a beteg 
kényelméhez sziikség-
lendő kozmetikai-, 
utazási-, másságé- és 
manikűré mindenféle 
czlkkek. 

Üzleti elvei: Gyors ka pontos kiszolgálás, szí szerű elin¬ 
tézés, jutányos gyári árak, legtökéletesebb hazai ipar. 

Rozsnyay vasas ctiina bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, neurasthenia 
eseteiben. Egy V» literes 
üveg ára 3.50 korona. 

A Rozsnyay-léle 
vasas china bor 
egyike a legelterjedtebb 
és leghatásosabb gyógy-
boroknak. A külföldi ké¬ 
szítményeket felülmúlja. 
Vérszegényeknek külö¬ 
nösen ajánlható. Kap¬ 
ható minden gyógyszer¬ 
tárban és a készítőnél: 
Rozsnyay Mátyás gyógy¬ 
szertárában Aradon, Sza¬ 
badság-tér. 

lerdnljonmlndenéit 
deklődó, ki súly-
fektet elsőrendű fáj-
tiszta anyagra. :: 

GYÜfflÖLCSFACSEIETÉK 
Sétány fák, díszcserjék, tűlevelűek, kert-
tésnövení«k,bO£yoffyümölcsü»k stb. stb. 

SZŐLOOLTVÁNYOK, 
(I. sima arn) enrópal 4s amerikai sima 
gyökeres vesszők. (Oktató diszarjegrzek 

kívánatra Ingyen.) 

FISCHER 
faiskolák és sznlaolfványtelepek 

Minden jobb ember 
valóai angol 

O'SULLIVAN 
gummisarkon járjon!! 
Kapható minden czipész- bőr" ts czipészkellék üzletben. 

Vérszegénység, 
étvágytalanság, 

idegesség gyógyítására és 
gyenge gyermekek erősbitésére 

a legkitűnőbb készítmény 
a Kriegner-féle 

Tokaji china vasbor 
Valódi 5 puttonos tokaji borból 

készíti. Kis üveg ára 3-2O kor. 
Kriegner-gyógytár 

Budapest, 
Kálvin-tér. 

mi, 

Oarantiroznttan jó Szövöttárú a ház¬ 
tartásba és menyasszonyi kelengyének. 

darab erősfonalú vászonlepedő varrás nélkül, 
beszegre, lw/s<» cm ...; _ 14. — kor . 

6 darab erósfonatú vászonlrjieclö varrás nélkül, 
beazoifve, 150/?2ö cm 15.7O kor . 

ti darab ünuiúfonalú ^ ús^unicpedü varrás nélküli 
beszegvc, igi-n finom, "*>!*& cm. _ _,. 18.5O kor , 

Leped jim a legjobb lenfonállal vannak átszőve. 
l darab 24 m. rumbargi vászon, 80 cra. széles 13.— K, igen 
flnora 15.— K, l darab 24 m. «Hóft-hérko»-si/oo, fcO cm. széles 
1 3 5O K, igen finom 15.50 K. Garantirozottuii egész vászon 
damaszt-törülköző, nagyon szép niintna, tuczatj* ^/ito cna. 
T.SOK.^/isocm. 1O.— K, fio/i:-o cm. 14.— K. Garantiroz >ttan 
egész-faszon edénytörlű ruha, ^/no cm. 7.5O K, ^/iiő cm. 
9.6O K. Garantirozottan egész-vászon zsebkendő azBur vagy 
anélkül 5 , 7, 1O K tuczatja. Mindennapos használatra zseb¬ 
kendő tuczatja 2.2O, 3.—, 4.— E. Qaranti.ozottan egész-
i úszón edt'-nytőrlü rulm, ^/es cm., 4,40 K, igen flnom, '°/70 cm. 
6*2O K tuczatia. Igen finom étkező- vagy kávégaraitura fehér 
va£ty fzines, l abrosz, G szalvéta 6.—. 8.—, 1O,— ('s 14.— K. 
Hibátlan maradékok, 8—15 méter hosszú, méterje 50 fillérért 
5 kilós csomagban. T o l l b a r k e t , flauell, zefir, oxford , 
i n l e t t e , d a m a s z t stb. legolcsóbban kapható a jóhirti 

Winternitz Emil czégnél, Nachcd, Csehország. 
Szétküldés utánvétellel. Koczkázat kizárva. 

Kertitetszot visszaveszek. 

Gyermek-ruhák 
kizárólag saját gyártmány. 
Szenzációs olcsó árak l koronától 
kezdve a legfinomabb kivitelig! 

"WASCHE CLOU" 
W ion, XVI., Lerchenfeldergrfirtel 53. 
Képes divafalbum és árjegyzék ingyen és bérmenfvel 

REKLÁM ÓRA 
egyfedelü, lapos, szabályozva 7 K-ért. A pénz 
előlegen beküldése mellett vagy utánvétellel 
három évi jótállással szAMtom. Állandó nagy 
raktár mindennemű modern ékszerekből. 

BÁCSÉNYSZKI JÓZSEF 
órás és ékszerész üzlete 

Kolozsvár, Mátyás király-tér 14. 
Alapittatott 1881-ben. 

I I Legalkalmasabb 
aiándéktárgyak 

Kívánatra a portóköltség viselése ellenében 
.•. megtekintésre Is szállítunk. / . 

Hnoker-féle 

erősen ezüstözött 

Chínaezűst-árub 
Ev«kcszle;ek, kávé-, tea- és mokka-, továbbá likőr-, t ö r - J s borkészletek, 
izivar-garniturák ttb. nagy választékban megrendelhetik M K ~ legolcsóbban 

ügy készpénz, " V ü mint 20 havi 

részletfizetésre 
Elek és Társa R.-T. 

u n t 

Budapest, IV., Károly-körut 10. szám. 
Teljes áttekintést nyújtó chinaezüst-árjegyzók kívánatra ing/en és 

bérmenve küldetik meg. 
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DÚS KEBEL ELNYERÉSÉRE, 
A szép mell elnyerésének míivészeta már 

nem titok többé a nők előtt, mióta a Pilnles 
Orientales (keleti pilulák) pompás tulajdon¬ 
ságai ismertekké lettek. — Ezen pilulák tényleg 
képesek a mellet fejleszteni, megerősíteni és 

ujjáalkotni és a nyak, valamint a vállak 
csontkiugrásait eltüntetni, amenyiben az 
egész mellnek kecses teltséget kölcsönöz¬ 
nek a derék szélessé tétele nélkül. 

A Pilnles Orientales főképpen ke¬ 
leti növénykivonatokból áll, teLát teljesen 

arzeniknm- mentesek s az egészség¬ 
hez is hozzájárni, Nem szabad ennek 
hatását más, hason'ó készítményekével, 
a belső vagy külső használatban össze¬ 

hasonlítani. 20 éven felüli eredmény igazolja a Pilnles 
Orientales hírét és bebizonyította, hogy ez ügy asszonyok, 
mint a fiatal leányok részére az egyedüli megbízható szer 
domború és erős mell elnyerésére. 

Könnyű diszkrét kezelés. - Állandó eredmény körülbelül 
két hónap után. 

J. Batie, Pharmaoien, 5 Passage verdeau. P>iris. Egy doboz 
í'Pilules Órieutales» bérmentve és diszkréten kapható 
6 korona 45 fillérnek postautalványon való beküldése elle¬ 
nében a főraktárosnál: Török József, Budape«t, VI., Király-
utcza 12. (Utánvéttel K 6-75.) 

Lapunk minden olvasónőjének ajánljuk Török úrtól a 
nagyon értékes «A kebel plasztikus szépségéről* szóló füze-
tecskét bérmentesen kérni, melyet ingyen küld. 

U | DONSÁG! 
BENEDEK MARCELL 

VICTOR 
HUGÓ 
ÁRA 5 KORONA 

Szerző, a ki már eddigi munkáival is ma¬ 
gára vonta a figyelmet, most nagyarányú 
életrajzi tanulmányt adott ki a francia 
romantika legjellemzőbb és legnagyobb 
költőjéről, Victor Hugo-ról. Munkája a 
költőnek beható, eredeti kutatások alapján 
elmondott életrajza és méltatása ; Benedek 
Marcell felkutatott, felhasznált minden ada¬ 
tot, a mi Victor Hugo-ra vonatkozólag 
könyvekben, folyóiratokban, lapokban meg¬ 
jelent, áttanulmányozta a kortársak levele¬ 
zéseit s ebből az óriási anyagból biztos kéz¬ 
zel rajzolta meg a nagy francia író képét. 

Kapható: 

LAMPEL R. KÖNYVKERESKEDÉSE 
(Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál-

Budapest, VI. kér., Andrássy-út 21. szám 
és minden könyvkereskedésben. 

Az önműködő 

a szakértők 
zsebpisztolya! 

Kilenczlövetü. 
7 65 mm. kaliberű. 
Az e g y e d ü l i p i s z to ly a v i l á g p i a c i o n , anu'hnek csflve 
lövés közben épp olyan erősen én megbízhatóan van e l zá rva , 
mint a legújabb kitouapuskáké, tehát a löv'nek 

a legnagyobb biztonságot 
és a l e g k i t ű n ő b b l ö v é s t e r e d m é n y t nyújtja (•< e mellett 
kényeimisen zsebben hordható. H á r o m s z o r o s b i z tos í tó j a 
v a n legtökéletesebb kivitelben. Félkézzel kényelmesen (el¬ 
húzható és bármikor leereszthető kakasa . 
Minden részében teljesen kicserélhetöeu gépmnnkával készíti a 

Fegyver- és Gépgyár R.-T. 
Budapesten. 

Kapható a bel- és külföld minden jobb fegyverkereskedő s eV én. 
Különféle nyelvű leírás díjmentesen lecdelkezéBie áll. 

E'SKÉSZ/töYAK 
Csak élő libikrúl iTi-iln, új foBziott pormcntu ágytól) Vi VR. K 1'40, jobb 
K 1-75, 4-ZS, í-75. Finom fehér K 3'z5 S'75. Hófehér *í . i , 4 75. .Tinin-
tJjöngye* raját kűlfiuleKesiégünk '/• kg. E 5 26. IMicIy Vt kg. K 4 60 
9'25 kor.-ig. Kész ágyak: l ptrna 80 x M cm nagy. Unom angiatokból 
jól meiftoltfe K 6 Oí, 6'07. 7'57. l dunvha 160 x 116 dm. nagj K IQ-tU, 
iriifi. U'46. Kéizlet tetstín azernti méretekben é> minösfeekben. Ori4»i 
választék paplanok, loszordcrekaljak, lepedők és izalma zsákokban. 
Szétküldés iiláiivéttt'l. rueg nt-m f. leliH l>ecserélünk. vagy a p 117.1 

vJKs.-.aadjak. Koozkázat kiztiva- Tübb nyilvános intézi t ^zallitúi 
Ar)ée,gyíérk

m±ea" V ^ u Kereskedelmi Vállalat, Miskolci 80. sz. 

Technikum Mittweida 
Igazgató: A. Holtst, tanár. (Szau királyáig.) 

Magasabb teolutlkal tanintézet az eleotro- é s gépészat l 
mérnökök részére. Gazdagon felszerelt eleetroteohn. és gép-

• építő laboratóriumok. Tannlógvári műhelyek. • 
3610 hal lgató a 36-ik Iskolaévben. 
Frogramm stb. díjtalanul a titkárság által. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

MARGIT 
jLwJm- OVÓavforrás — (Bereameave.) 
a gyomor, belek, Iingyhólyag e különösen a 
légzőszervek hurutos bántalmainál igen jó ha¬ 
tása még akkor is, ha vérzések esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTY L.-nál Budapesten 

és a forrás kezelöségénél Munkácson. 

1.000,000 
GYÜMÖLCSFA 

Alma 100 drb minőség szerint 
25 koronától feljebb, körte, 
dió, gesztenve, őszi és kaj-
szinbaraczk, cseresnye, szilva 
stb. darabonként l koronától 
feljebb. 200,000 drb igen szép 
disz- és sorfa darabonként 
60 fillértől feljebb. 2 millió 
különféle diszbokor 100 drb 
15 kor. 20 millió akáoz és 
glaeditia csemete 1000 dara¬ 
bonként minőség szerint 12— 
70 kor. 15 millió erdei cse¬ 
mete : Incz-, erdei- és fekete¬ 
fenyő, tölgy, stb. 1000 darab 
3—20 kor. Fajbaromfiak és 
ezek tojásai 20 legértékesebb 
fajban, valamint vadász- és 
diszfáczánok és ezek tojásai. 
Képes főárjegvzéket kívánatra 

ingyen küld: 

Gr. Batthyány Zsigmond 
uradalmi intézősége 

Csandlak n. p. Ferencz-
lak, Vasmegye. 

A monarchia legnagyobb kocsMtára. Árjegyzék ingyen. 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 

B U D A P E S T , V I . K E R Ü L E T , A R É N A - U T 127. S Z Á M . 
Külön ositily 

téglagyári gépek. 
GYÁRT: falitégla és cserépsujtokát, téglagyártó és agragmegmnnkalo 

gépeket legújabb é« legjobban bevált szerkezetekben. :: :: 
Elvállalja anyagvizs¬ 
gálatok kivitelét é« 

teljes 

téglagyári telepek 
létesítését. 

Tervek é«költ»ágrveté»«k 
díjtalanul. 

ELSŐRANGÚ = 
= REFEREN CZIAK. 

Hegedűk és Gordonkák Czimbalmok 
'P Elsőrangn készítmények l 

önműködő hangszerek 
firammolonok Gitárok 

Fuvolák 
Klarinétok 
Harmonikák 
intonák stb, 

D m választékban kaphatók a minőséf¬ 
ért elvállalt teljes szavatosság mellett 

kényelmes havi lefizetésre. Szíveskedjék legújabb nagy ké¬ 
pes hangszerárjegyzékflnkcl 

kérni (esetleg lemezjegyzekét is) 

ELEK és TÁRSA R.-T. Bpest, Károly-körút 10. 

ALTENBERGER 
RUHAFESTO-, YEGYTISZ-
TITO- ÉS GOZMOSÓ-GYAR KASSA 
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LEG¬ 
SZEBBEN FEST FEKETÉRE • ALAPÍTVA 1810. 
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9 felsége 
már ősidőktől fogva a legnagyobb 
hatalmat birja. Kunyhókban és pa¬ 
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬ 
totta a világtörténelmet s napjaink¬ 
ban is ő irányítja az életküzdelem 
rugóit. Nem csoda tehát, ha a női 
becsvágy csúcspontja mindenkoron 
a mindenki fölött uralkodó szép¬ 
s é g elérésén és bírásán domboro¬ 
dik ki. Szépségre szert tenni, ma¬ 
napság tulajdonképpen már nem is 
olyan nehéz. Vannak eszközök, mik 

az utolsó években 

diadalt diadalra 
arattak és az egész kontinens hölgy¬ 
világa által legkitűnőbb és legmeg¬ 
bízhatóbb szépségelőmozditóknak el 
vannak ismerve. Ezek a csodaszerek 

DIANA-
krém, szappan, púder, 

E mellett ezek a kozmetikai szerek, 
kiválóságuk daczára bámulatosán 
olcsók és ezáltal minden hölgynek 
módjában áll őket beszerezni és 

állandóan használni. 

Egy üvegtégely DIANA-krém (nap¬ 
pali és éjjeli használatra) K 1.5O 

Egy üvegtéflely DIANA-krém (csak 
éjjeli használatra) K 1.5O 

Egy nagy darab DIANA-szappan 
K 1.50 

Egy nagy doboz DIANA-pouder 
szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa 
vagy sárga szihben) K 1.50 

Kapható egész Európában agyógy-
tárakban- drogériákban és par¬ 
fümériákban. Aki nem tudja saját 
helyiségében beszerezni, az ren¬ 

delje meg a központból: 

HÁT 
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval 
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬ 
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő 
háziszer a' «DIANA-SÓSBORSZESZ*. Sokan 
utánozzák és hamisítják 

MOST 
ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal biró, 
masszírozásra, dezinficiálásra és borogatásra 
legalkalmasabbDIANASÓSBORSZESZT.Ezért 

MOND 
jak is általánosságban az emberek, hogy a 
«DIANA-SÓSBORSZESZ» a csoda-háziszerek 
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬ 
pokban a következő levelet irta egy főváros¬ 
ban lakó rokonához : Abból a híres háziszerből 

KÉRLEK 
hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt 
tartják, hogy «DIÁN A- SÓSBORSZESZ • nélkül 
nincs maradása az embernek a házban, 

DE EGÉSZ 
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsÖ-
lés a «DIANA-SÓSBOBSZESZBÖL kincset 
ér. Sokan összehasonlítást tettek a többi 
utánzatokkal és a végén mindenki 

pártatlanul 
& .DIANA-SÓSBOESZESZ. mellé szegődött. 
44 fill. üvegekben az egész országban minde¬ 
nütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra 

Hölgyek, 
Űrök, 

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy testükön 

pattanásoUoltok, s 
agyéb szépséghibák 

vannak és kipróbálták eredmény¬ 
telenül a világ összes kenőcseit, 
szappanjait, szépitőszereit és bár¬ 
minő más czimen létező bőrápoló 
czikkeit: azoknak a legmelegebb 

figyelmébe ajánljuk a valódi 

ERÉNYI 

ICHTIOL-SALKM 
Nem létezik olyan foltos, 
olyan pattanásos nő vagy 
férfi, kinek nyolcz nap alatt 
el nem multak volna az összes 
fent leírt arczot és kezeket 

torzító 

bőrhibái és bó'rfelhámlásai 
A kezelés egyszerű, mert csak este 

lefekvés előtt használandó 

pattanásnál, kihámlásnál, 
felülmúlja a világon létező összes 
hasonló tisztító szereket. - - E g y 
doboz teljesen elegendő. 
Az eredeti < Erényi-lchtiol-
Salicil> három koronás dobo¬ 

zokban kapható. 

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára Budapest, Károly-körút 5, 
Postai megrendelések utánvétel 
:: mellett aznap szállíttatnak. :: 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezett be a világ minden részéből. 

l 
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 

14. SZ. 191S. (59. ÉVFOLYAM.) SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, ÍPRILIS 7. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési \ Egészévre _ 
J Félévre 

feltételek: } N e g J ^ d é v r e " 
. 8O korona. 
„ 10 korona. 
„ 5 korona. 

negyedévenként l koronával 
több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

NAGYHETI AJT ATOSSÁG A KALVÁRIÁN. — Litkei Antal rajza 




