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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 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

- Ez a lekicsinylés vérig sértette férfiúi 
hiúságomat. «Majd én! — vágtam a szemébe 
szenvedelmesen s úgy viszonoztam a kapott 
csókot, hogy majd belefojtottam a lelket. A him 
gőgje kicsapott a véremből oly erővel, hogy az 
asszony kénytelen volt magát megadni. Idővel 
teljesen alárendelte magát az akaratomnak, pa¬ 
rancsoltam vele. S nem fájt neki a parancsom, 
elfelejtette a rangját, az urát látta bennem, a 
kinek nem emberi intézmények, de a természet 
rendje szerint, engedelmeskednie kell. 

Csábrágh módfelett élvezte az exotikus re¬ 
gényt, majd kiugrott a szeme, úgy figyelt. 

- Egyszóval — jegyezte meg, — megtalálta 
benned a herczegnő a keresett boldogságot. 

-Meg. 
S ismét felvette Miklós regénye fonalát: 

- De boldog voltam magam is. Véremnek 
minden cseppje óhajtotta a rendkívüli asz-
szonyt. Mert az volt. ítéld meg magad. Egy 
kirándulásunk alkalmával valahogy rálépett 
egy mérges kígyóra; a kigyó beleharapott a 
bokájába. Szerencse, hogy megláttam, mert ő 
letagadta volna a katasztrófát. Mosolyogva, 
gyönyört lehellve borúit reám: «Csókolj meg 
én egyetlen emberem, mert ki tudja, mit hoz 
a következő óra.» Egyszóval nem bánta, ha a 
kínos halál utoléri, csak a karjaimban múlhas¬ 
son k i . . . Én persze, a helyett hogy teljesítet¬ 
tem volna a vágyát, lerángattam a harisnyáját 
és kiszíttam a sebét. Ő még csak nem is igen 
örült neki, hogy megmentettem az életét. «Ta¬ 
lán jobb lett volna, ha meg hagysz halni, — 
mondta s zokogva keblemre vetette magát . . . 
Ebből megéreztem, hogy ennek a szerelemnek 
rám nézve csak tragikus vége lehet, holott én 
viszonyunkat csak egy érdekes kalandnak sze¬ 
rettem volna tekinteni, a mely kölcsönös meg¬ 
egyezéssel bármikor felbontható . . . Vérem sze¬ 
rette az izzó teremtést, de a lelkem sohasem 
tudott az övével összeforrni, talán mert idegen 
volt, azonfelül fejedelemasszony is. Mindegy. 
Még két hónapot együtt töltöttem vele a ma¬ 
gam kedvéből az afrikai csodaoázison, aztán — 
különösen miután megkezdődtek a nagy eső¬ 
zések — el akartam tőle búcsúzni. Jól sejtet¬ 
tem. Az asszony nem eresztett. Talán képes 
lett volna lehuzatni a négerjeivel, ha szökni 
merészelek. A behódolt asszonyból a zsarno¬ 
kom lett idővel. Görcsösen ragaszkodott hoz¬ 
zám akkor is, mikor vége szakadt az afrikai 
idillnek s visszahajóztunk Európába. Nyomon 
követett mindenüvé. Négy álló esztendeig üldö¬ 
zött a szerelmével, tízszer sikerült tőle meg¬ 
menekülnöm, tízszer kényszerített vissza a jár¬ 
mába. Az utolsó esztendőben békét hagyott 
végre, azt hittem, örökre . . . 

Keserű, mély sóhaj fakadt fel a mesemondó 
kebléből, szinte kapkodott a levegő után, mi¬ 
dőn befejezte a történetet. 

- Csalódtam. Most itt van újra, mint va¬ 
lami vészes üstökös, megjelent az egemen, 
épen mikor virradni kezd reám s visszakövetel 
magának, nagyobb energiával, mint valaha. 

Csábrághot az utolsó szavakból csak az kapta 
meg, hogy itt van ő. A bűbájos szirén, a re¬ 
gényhős fejedelemasszony. Tehát megláthatja őt. 

- Hova szállott ? — kérdezte mohón. — Mi 
a neve? 

— Az igazi nevét természetesen nem mon¬ 
dom meg, — csillapította Zádor barátja lelke¬ 
sedését, — csak az álnevét, a melyen itt sze¬ 
repel. 

Csábrágh észrevette magát. 
- Ne gondold, hogy indiskréczióból kérdez¬ 

tem . . . de miután te elmondtad a történetet, 
úgy gondoltam . . . 

Miklós a szavába vágott. 
- Meg lehetsz róla győződve, hogy az én 

indiskrécziómnak igen nagy oka van. Te vagy 
az első ember, a kivel közöltem ezt a titkomat, 
veled is csak azért, mert szükségem van a segít¬ 
ségedre. 

- Hohó, hát fenyeget? 

- Szót sem szóltam volna, - - felelt Mik¬ 
lós, — ha csak engem fenyegetne. Az ő szem¬ 
pontjából talán joga is van hozzám, de nem¬ 
csak engem fenyeget. 

- Hohó, hát kit még? 
- Egy ártatlan harmadikat, a ki sohasem 

vétett sem neki, sem senkinek: azt a nőt, a kit 
a lelkemmel szeretek. 

- H o h ó ! . . . 
Eme harmadik hohó után már torkán akadt 

a jó grófnak a további szó. Mielőtt folytatta 
volna, csak úgy szárazon beletrombitált a zseb¬ 
kendőjébe. 

— Nini, hát te is házasodol? 
- Igen, - - válaszolt Miklós őszintén. —• 

Most már néném kegyéből nincs is egyéb aka¬ 
dálya a házasságomnak, mint ez a nő. 

A gróf lelkesen bólintott. 
- Értem. Nekem kell a veszedelmes vetély¬ 

társ kirohanásait kontrakarriroznom. De tud¬ 
nám, hogy kezdjem, — tette hozzá komikus 
grimaszt vágva, - - h a szerelmes nem volnék. 

Miklós megértette barátja czélzását. 
- Csalódol, - - mondta, - - az a nő nem 

lesz másé soha: nem olyan. 
A gróf megvakarta tokáját. 

- Hm . . . Akkor mi lesz tulajdonképen az 
én teendőm? 

- Azt — válaszolt neki Miklós, — a körül¬ 
mények fogják meghatározni. Egyelőre csak 
arra kérlek, tudd meg valahogy, hogy nem le¬ 
set-e reám? Nem-e kutattat az én titkos meny¬ 
asszonyom után? 

- Nem tudja a nevét? 
- Nem. 
- Nekem sem mondhatod meg? Úgy köny-

nyebben menne a proczedura. 
Miklós tagadólag megrázta fejét. 
- Én sem -kértem még meg a kézéi, szü¬ 

leitől. 
- Ah, pardon . . . Egyremegy különben, 

mindent megteszek az érdekedben, egyrészt, 
mert szeretlek, másrészt meg izgat is a his¬ 
tória. 

Miklós közölte barátjával a herczegnő inkog-
nito nevét és lakását, aztán megkoczogtatta a 
meghasadt poharát, hogy kiegyenlítse a szám¬ 
láját. A pohár diszharmonikus zenéje eszébe 
juttatta előbbeni themáját. 

— Tudod-e most már, miért nem akartam 
kicserélni ezt a poharat? — kérdezte jelentő¬ 
sen barátjától. 

Az nem értette, hova czéloz a hasadt pohár¬ 
ral. Miklós felvilágosította. 

- Magamra vettem a csudamód meghasadt 
pohár'sorsát, mintha csak az én életemet jel¬ 
képezné, s annak ötletéből babonás hitem jós¬ 
szavára erős fogadalmat tettem, hogy maradok, 
a ki vagyok, soha föl nem cserélem magamat, 
repeszszék bár be a természet titkos erői, vagy 
akár a viszonyok bárdja csontjaimat. Megmar¬ 
kolom a lelkemet, hogy el ne hagyjon, de a 
míg élek, csak abból fogok meríteni. 

Csábrágh egy meleg pillantást vetett ba¬ 
rátjára. 

- Mégis jó valamire — mondta, - - a ba¬ 
bona i s . . . 

A két jó barát fizetett s karöltve hagyta el az 
éttermet. Öt óra volt. Mit csináljanak hatig. . . 
Beültek a Csábrágh automobiljába és kirobog¬ 
tak a füstös fővárosból Kerepes felé. A sebes¬ 
iramú sétakocsizás, a friss levegő élenye pezs¬ 
gésbe hozta vérüket s fölemésztette az idegeik¬ 
ben vibráló izgalmakat. Ám a Miklós helyre-
állott nyugalma csak nem volt tartós. Lelkét 
ismét kibillentette egyensúlyából egy meglepő 
jelenet. Visszajövet ugyanis a barosstéri Keleti 
kávéházban megpillantotta véletlenül Bodonyit, 
a mint az egy ablakfülkébe húzódva, nagy buz¬ 
gósággal tárgyalt egy monoklis, pofaszakállas 
úrral. Langer báró volt, az állítólag üldözött 
orosz alattvaló. Magán a tényen alig volt va¬ 
lami csudálkozni való. A kalandor faiseur, a 
kit ő oly mereven visszautasított egyszerűen 

egyik intim emberére vetette rá magát, hogy 
találmánya értékesítése érdekében általa lopja 
be magát az ő bizalmába. A tétel egyszerű volt, 
szinte virított rajta a valószínűség látszata, de 
a Miklós túlcsigázott agyát újabb hyper-kom-
binácziókra zaklatta a kalandor látása. Hátha 
csupa ürügy a találmányhistória a gyanús em¬ 
ber kezében, erre való, hogy annak révén köny-
nyebben hozzáférhessen s kivallassa környeze¬ 
tét. Ha pedig így van, - - fűzte tovább a logi¬ 
kai fonalat — akkor csak a herczegnő bérencze 
lehet. Ki másnak lehetne érdekében, hogy bele¬ 
hatoljon élete titkos intimitásaiba... A külö¬ 
nös föltevést nem is ejtette el Miklós. A gyanú 
megrögződött az agyában s szórakozottá tette. 
Alig reflektált a Csábrágh derült megjegyzé¬ 
seire. 

- Miklós, mi bajod megint? 
Csak eszembe jutott valami. 

- Apropós - - mondta a gróf hirtelen -
nekem is eszembe jutott valami. Annak a bizal¬ 
mas beszélgetésnek a nyomán, a melyet a Hun¬ 
gáriában folytattunk, alighanem rá fogsz jönni 
Béltekynénél, hogy kit választottam páromul. 
Túlságosan boldog vagyok ahhoz, hogy búj ócs¬ 
kát tudjak játszani veled is. Elég, ha a társa¬ 
ságot félrevezetem annyira a mennyire. Erre 
már vigyázok, mert nem kívánom hogy idő-
előtt szapuljanak bennünket az irigy mamák... 

- Nos ? — kérdezte Miklós. 
— Az utóbb felhozott szempontból arra kér¬ 

lek, ne végy tudomást semmiről. 
- Az csak természetes - - mosolygott Mik¬ 

lós — a bizalmaddal csak nem fogok visszaélni. 
- No, én sem a tieddel, öregem... Ha vala¬ 

hogy megtudnám is, hogy kit szeretsz... 
— Ezen a ponton nincs veszedelem, - - je¬ 

gyezte meg Miklós elkomolyodva. Mert nekem 
már csakugyan az az érdekem, hogy lélek se 
tudja meg az eljegyzés előtt, hogy kit szemel¬ 
tem ki magamnak feleségül és én szigorúan 
ahhoz tartom magamat, megkértem & meny¬ 
asszonyomat is, hogy társaságban ne igen fog¬ 
lalkozzék velem. 

- Talán túlzasz, — vélte Csábrágh — miért 
volna több okod bujócskázni, mint nekem. 

— Elfelejted, hogy szegény ember vagyok s 
mint ilyen természetszerűleg provokálom az 
irigységet, másodszor meg, hogy a herczegnő 
személyében ott kereng a lidércz a fejünk felett 

- Talán a te menyasszonyod is ott lesz 
Béltekynénél? — kérdezte Csábrágh nem any-
nyira kíváncsiságból, mint hogy mondjon va¬ 
lamit. 

- Ott - - felelte Miklós egyszerűen — s 
meglátod, sejteni sem fogod, hogy ki az; udva¬ 
rolni különben sem tudok — tette hozzá, -
igen komoly dolognak tartom a szerelmet, mó¬ 
kázni vele képtelen vagyok 

Ebben a pillanatban fékezett a sofför : az 
automobil megállott a Bélteky-palota előtt. Az 
urak kiszállottak belőle... 

. . . Egy negyedóra múlva tisztában volt Mik¬ 
lós, hogy ő és Csábrágh egy leányt szeretnek. 
Senki más a világon nem tudta ezt rajta kivül. 
Legkevésbbé a leány. Csábrágh egy szót sem 
ejtett vele szerelemről, csak mulatott vele; tré¬ 
fáiból, kaczagásából hogy tudta volna kihá¬ 
mozni, a férfi-pszikhe titokban tartott rejtel¬ 
meit az ártatlan, fehérlelkű leány! 

A társaság sem vette komolyan a latifun-
diumos úr udvarlását, kévéseitek neki a sze¬ 
gény grófkisasszonyt. Mulat a bakfissal, mert 
tetszik neki s úgy hozza magával nagyúri sze¬ 
szélye, punktum. 

Csábrágh meg épen vak volt. Eszébe sem 
jutott, hogy más is udvarolhatott a kis Eom-
hányi Erzsikének rajta kivül. Pedig ugyan nem 
lett volna csuda. 

A csuda az volt, a mit Zádor Miklós produ¬ 
kált a jour-prién. Csupa kedv és Ötlet volt. 
Úgy sziporkázott a szelleme, mint még soha. 
A dámák mohón lesték férfias ajkáról lelke 

14. SZÁM. 1912. 59. ;.vFü! 
.VASÁRNAPI ÚJSÁG. 263 

Bzines röppentyűit, le sem vették róla fényes 
szemüket. 

Őszike, a kit teljesen lefoglalt magának a 
grófja, oly elfogulatlanul gyönyörködött az ő 
kiváltságos fényesíalentumu szerelmesében, mi¬ 
dőn néha-néha füléhez értek az ő szellemé ál¬ 
tal felvert kedvhullániok, hogy Csábráglmak 
esze ágába sem juthatott, miszerint benne ke¬ 
resse a barátja titkos menyasszonyát... 

Csábrágh és Miklós utolsóknak távoztak az 
estélyről. Miklósnak volt annyi ereje, hogy vé¬ 
gig játszsza a komédiát vérző szivével a der¬ 
mesztő homályban, a mely megállítja még a 
gondolatot is. Azt sem tudhatta, hányadán áll 
Erzsikével, a fölesküdt párjával. Bíznia kellett 
a hűségében de a látszat ellene szólt. Látható¬ 
lag szívesen fogadta a nagyúr széptevését, vi¬ 
szont teljesen elfogulatlan volt vele szem¬ 
ben, ha néha-néha hozzászólt, örömet ragyo¬ 
gott az arcza, mintha semmi változást nem 
szenvedett volna a viszonyuk... Nem, nem, a 
remek leányról nem tételezhetett fel képmuta¬ 
tást, az ő áttetsző lelkében ilyen salaknak 
helye nem lehetett... De akkor meg hova irja 
fel a Csábrágh önbizalmát ? Azt a biztonságot, 
a melylyel máris leendő párjának tekintette a 
leányt ?! Valamiből csak merítenie kellett a 
hitét. S honnan merítette volna, ha nem a 
leány magatartásából ? . . . 

Csupa kinos dilemma. De a Miklós hihetet¬ 
len akaratereje, ha már megol'lani nem tudta, 
legyűrte valamennyit. Lelke kinja nem bírt 
erőt venni magára erőszakolt elfogulatlanságán. 
Távozásakor mintha mi sem történt volna, disz¬ 
krét megértő mosolylyal búcsúzott Erzsikétől, 
riposztirozott a Csábrágh tréfáira s lebilincselő 
kedvességgel köszönte meg a háziasszonynak 
az élvezetet, a melyben zsurján részesült. 

. . . Megmarkolta, összefogta a repedt poha¬ 
rat, megsebzett szivét, hogy ki ne folyjon be¬ 
lőle pezsgő vére - - de megtartotta. Maradt a 
ki volt. A társaságnak nem volt szabad meg¬ 
tudnia, hogy mi megy véghez a lelkében. Leg-
kevésbbé Csábráglmak. 

Az volt a Miklós érzése, hogy a legkisebb 
hirtelenkedéssel mindent egyszeribe széjjelrom-
ból a szive körül: reményeit, terveit, egész 
jövőjét; az Őszike boldogságát, baráti hitelét, 
mindent, mindent, a mi ezen a világon még 
becses neki. És az volt az elhatározása; hogy 
küzdeni fog végfogytig a pálmáért, lépésről-
lépésre fogja bevenni a pályáján keresztbehu-
zott sánczokat, de ha a győzelem nem megy 
nagyobb vérveszteség nélkül: önmagát fogja 
legyőzni s visszavonul. 

Ember akart lenni, mint Bodonyi. Ember 
volt. Még csak nehezére sem esett vetélytársá¬ 
val kezet fognia, midőn elvált tőle, miután el¬ 
kísérte a legközelebbi utczasarokig. A leányról 
szót sem szólt hozzá. Czélzást sem tett reá. 
Magatartásának szilárdságából csak akkor en¬ 
gedett egy pillanatra, midőn Csábrágh a válasz¬ 
úton automobiljára kérezkedett. Még mielőtt 
beszállóit volna megragadta a boldog ember 
kezét s így szóllott hozzá: 
• • - - Bármi történjék is, régi barátom, Csáb¬ 
rágh Ödön, mi együtt maradunk . . . 

IX. A szőke asszony. 
A nap izgalmai akkora erővel markoltak bele 

az athléta Zádor Miklós idegeibe, hogy reszke¬ 
tett a lába midőn hazaért. Arcza ki volt gyulva 
az önmagával megvívott harcz tüzétől. Győzött, 
de kimerítette a győzelem. S nem fogadta a 
Mali néni köszöntését sem, midőn a jó asszony 
ajtót nyitott neki. Csak rendelkezett vele: 

- Nincs szükségem semmire, lefekszem, le-
fekhetnek maguk is. 

S a szobájába támolygott... És csakugyan 
lefeküdt azonnal, jóllehet csak kilencz óra volt. 
De nem tudott elaludni, a lelkét szaggató két¬ 
ségek árnyaitól nyilván megárthatott neki kivé¬ 
telesen a téli hideg is; megbolygatta vas szer¬ 
vezetét. Erős fájás szaggatta fejét és mellét. 
Félórai hánykoíódás után kiugrott ágyából, 
ruhát vett magára és csengetett. 

Egy pillanat múlva benyitott a gazdasszonya. 
- Gábriné, kérem, készítsen nekem mégis 

egy csésze forró theát czitrommal. 
Alig tíz perez múlva megkapta a theáját. 

- Köszönöm, Gábriné, flmehet. 
De a jó asszony csak nem távozott. 

- Orvost hivatok, mert beteg a méltóságos 
úr; még sohasem láttam ilyennek. 

Ez valami új volt a kemény embernek. Mit 
láthat rajta az egyszerű asszony? Miből kom¬ 
binálja, hogy beteg, mikor minden erejét ösz-
szeszedte, hogy uralkodjék magán. 

Honnan tudja, hogy beteg vagyok? — 
kérdezte szinte ingerülten — nem vagyok az — 
jelentette ki, — az ilyesmihez se kedvem, se 
időm. 

- Mégis beteg — makacskodott a hű terem¬ 
tés - - és ón nem nyugszom addig, míg nem 
segítek a méltóságos úron. 

— Mit akar? 
- Atfázott, a szeme lázas, tífuszt kaphat... 

Abban halt meg boldogult uram i s . . . nem, 
nem engedem... 

Miklós elérzékenyedett. 
- Mit nem enged maga Gábriué? — ÉH 

hogy akar rajtam segíteni ? 
- Priszniczet rakok a méltóságos úr mel¬ 

lére s a fejére borogatást... voltam én már 
betegápoló is, értek hozzá. 

Miklós nem hitte a baját komolynak, de vá¬ 
gyott az alvásra, lábai olyan nehezek voltak, 
mint az ón. 

- Hát készítse a priszniczet, Gábriné... 
Kiitta theáját s engedte a gazdasszonynak, 

hogy bebugyolálja a mellét. Aztán újra lefe¬ 
küdt. Gábriné egy karosszéket tolt az ágyához 
s leült bele. 

- Mit akar még, Gábriné ? 
- Itt virrasztók, míg el nem múlt a láza, 

borogatni fogom a fejét. 
Ebben a pillanatban valami meghatározha¬ 

tatlan nesz hallatszott az ajtóban, mint mikor 
egy kiskutya szükölve kapar. 

Az ám, a kis Lórikát kint felejtette Mali 
néni. Mit csináljon a gyerekkel ? Be csak nem 
hívhatja. Kiszólt neki az ajtón : 

- Mit keresel itt? Eredj aludni, te kis liba. 
A kis liba sirvafakadt. 
— Mi baja van a méltóságos úrnak? Istenem, 

mért nem mondják meg nekem. 
— Nincs semmi különösebb bajom — szólalt 

meg Miklós az ágyból, ne sirj Lórika, hanem 
gyere be. 

A gyermek azonmód abbahagyta a hüppö-
gést, lábujjhegyen ura ágyához szaladt kezet 
csókolni, aztán igen csöndesen és szerényen, 
hogy észre ne vegyék, lekuporodott a szőnyegre 
a Mali néni széke mögött... 

Hála a hidegvíz gyógyító erejének a forró¬ 
ság hamarosan kiállott a meghűlt férfi fejéből, 
megszűntek a mellszaggatások is. Az álom erőt 
vett a testileg-lelkileg elgyötört szervezeten, 
egy órai ápolás után elaludt a Lórika meg-
mentője. 

Gábriné (abban a hitben, hogy Lórika is el¬ 
aludt) hátranyult, hogy fölébressze a kis leányt, 
de nem aludt az egy csöppet se, csak igen csen¬ 
desen viselkedett. Egész élénken kérdezte. 

— Tessék, Mali néni? 
- Mehetünk lefeküdni, — súgta a jó asz-

szony, — már nem lesz semmi baja. 
A kis kolduscsemete összetette kezét. 
— Én nem megyek. 

- Megbolondultál ? 
— Itt maradok a régi helyemen, Mali néni, 

ne féljen nem fogok hangosan lélekzeni. 
- De hiszen nincs itt rád szükség. 

— Ki tudja, édes, édes nénikém, hátha föl¬ 
ébred és kérni fog valamit. 

Gábriné megcsóválta fejét, majd meghatot-
lan végighuzta a leányka arczán meleg puha 
tenyerét. 

— Nagyon szereted ? — kérdezte mosolyogva. 
— Oh, hogyne, — válaszolt a kis leány, -

hiszen olyan ő . . . még ha nem is mentett 
volna meg . . . olyan ő, hogy Isten után mind¬ 
járt ő következik. 

A jó asszony megszánta a rajongó gyerme¬ 
ket, ott hagyta őt a szobában az ágy lábánál a 
szőnyegen azzal, hogy csengessen rá, ha csak¬ 
ugyan föl találna ébredni az ő méltóságos uruk. 

Hát nem ébredt az fel, csak reggel hét óra¬ 
kor. Akkor sem csengetett Lórika Mali néni¬ 
nek. Miklós már félig felöltözködött volt, mi¬ 
dőn észrevette kis ápolóját, a mint karjával 
átölelve az ágy lábát, a szőnyegen édesdeden 
aludt. Felölelte a hű gyermeket, óvatosan, hogy 
fel ne ébredjen, kiment vele a konyhába s maga 
fektette le, azt sem engedve meg Mali néninek, 
hogy levetkőztesse. 

l Folytatása következik.) 

JÓ ÁM PAPNAK LENNI. 
Jó ám papnak lenni ! . . . de szentpéterinek,* 
Jól imádkozott az. a ki azt nyeri meg: 
Nyer sok buzgó hívet és áldott vidéket, 
Papi szegénysége ott fog érni véget. 

Neki terem síkon az aczélos búza, 
Gyümölcsfa is bőven, hogy az ágát húzza 
S gondját széleszteni, ha ugyan lesz gondja, 
Aranyszínű borát a hegy neki ontja. 

Magas hegytetőn áll szölleje, pinczéje, 
Tiindéri szép tájkép tárul ott eléje: 
Tágas, gyönyörű völgy, hol a Sajó épen 
Mint egy ezüst kigyó kanyarog középen. 

Nagy messze távolból a bérezek királya, 
A fenséges Kárpát integet reája; 
Jobbra pedig, hol a völgykapu kinyílik, 
Végtelen alföldünk tengere febérlik. 

Tavaszszal, mikor már erős a tenyészet 
S ünnepi zöld ruhát ölt fel a természet, 
A ki innen szétnéz, ég, föld magyarázza: 
Nem is szöllőhegy ez, de az Isten háza. 

Mennyezet fölötte az ég boltozatja, 
Mely áldó sugárit szerte ragyogtatja, 
Kegyes hallgatói kis bokrok, magas fák. 
Zsoltáréneklői énekes madárkák. 

Csak úgy hallja Isten a madár zengését, 
Mint a gyülekezet harsány éneklését, 
Mely lent a templomban rengeti a falat 
S az ég felé szinte erőszakkal halad. 

A pap aztán oda csak közelről lép be 
S hinti a magot a hallgatók leikébe, 
Bőven hintegeti gazdag tárházából, 
Megváltója nyomán a szent bibliából. 

S hogy népét ne csak ő, de más is táplálja 
Az örök életre : ott van a káplánja. 
Mikor kell: segítség, mikor kell: mulatság, 
Katedrát kívánó fürge fiatalság. 

Felette, körülte nappal s éjszakán át 
Isteni nyugalom terjesztgeti szárnyát 
S ha azt még családi boldogság tetézi: 
Szent Péter a mennyből irigyelve nézi. 

Lcvay József. 

' Sajó-Szentpéter szülőföldem. 

ÖRÖKSÉGEM. 
Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni 
És hogy a szépből csak az álma jut 
És hogy a pénzből jó, ha mára fut 
S minden erőmet érte kell cserélni. 

Oly szomorú, hogy a kit szeretek. 
Talpig nem öltöztethetem brokátba. 
Nem híhatom lakni aranyszobába 
És hogy fillérért unva csüggedek. 

Oly szomorú, hogy múzsám így kiáll 
Árulni hulló kecseit miattam, 
Oly szomorú, hogy perczeim eladtam 
S időm bora idegen kádba száll. 

Oly szomorú, hogy nem fektethetem 
Zajos fejem egy csöndes ölbe tétlen, 
Hosszú napok során, e gyönge télben 
Tűnődni a halálon s életen. 

A nargiléht és ottománt kesergem, 
Ládámban és szivemben nincs arany, 
Lelkem körül a munka mocska van. 
Nemes tétlenség, nemesíts meg engem ! 

Hahits Mihály. 

J 
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A TARZUSI 
ELBESZÉLÉS. IRTA KAFFKA MARGIT. 

Forró és ttisakodó szenvedélylyel, kutatva, 
küzdve és viaskodón lépett az új Útra: meg¬ 
várakoztatta az Igét, mielőtt mindenestől, fenn¬ 
tartás nélkül odaadta volna magát. Még azután 
is, hogy mint minden mély, közönytelen, vagy-
vagyos, aczélos természetnél, eyy nap érlelő, 
döntő ereje határozott sorsa fölött, a lelki 
csoda válsága után is még és Damaszkusz után ; 
csaknem egy évet élt magába-sülyedten a bé¬ 
kés városban, mely szülőhazája volt; és várt. 
Érlelte a lelkét, tanult is tán a kedves per¬ 
gamenekből, a miket élete végén is olyan sür¬ 
getve kéret egy levelében Timoteustól, — vágj' 
tán csak várta a lélek szózatát: mit kell ten¬ 
nie? Mert a gyülekezetben csend volt és áldott 
béke azóta, hogy őt az idős atyák szerető 
kényszerítése megszöktette Jeruzsálemből. Büsz¬ 
kék voltak rá, beczézték és meg akarták tartani 
súlyosabb időkre. Mért vesszen el hűielen, ok¬ 
talanul és alig használva még, mint a fiatal 
diakónus, a ki szintén lángoló szavu volt, tűz-
lelkű, eszes, tanult és bátor; ugyanazzal a 
farizeusi komolysággal, epés, keserű, kérlelhe¬ 
tetlen és tiszta lélekkel, s a kinek megkövezése-
kor tarzusi Saul, (a későbbi üldöző, a törvé¬ 
nyes rend gyűlölködő és szigorú katonája maj¬ 
dan) már ifjúi keménységgel és acsarkodó ér¬ 
deklődéssel őrizte a hóhérok köpönyegét. Most 
súlyos és drága ajándéknak Ítélték, nemes és 
termő gyümölcsnek, mely a maga titkos tör¬ 
vényein, rejtett és külön gyökerei utján érik 
meg majd az Úr asztalára. Mire taníthatták 
volna az Írástudót, prófétai és pogány tudo¬ 
mányban jártas autodidaktát ők, az egyszerű, 
kevéssé mivel t, kételyektől kisértetlen kézmi-
ves-szentek és külvárosi halászok; a kiknek 
erőssége és bástyája volt az egyoldalúság és 
jámbor egyszerűség. Biztonságba küldték, de 
szemmeltartották; egy idő múlva Barnabást 
küldték el hozzá, ki elvitte először Antiókhiába. 

Vele maradt akkor éa vigyázott rá, mint 
atyai barát. Jámbor és száraz, bekerített eszű, 
fantáziátlan és évődő lélek volt; betöltve és 
lefoglalva már az első komoly probléma, a 
zsidózás kérdésének válságot sejtő ijedelmével. 
Oh. — gondolta ő mindig, hogy ez lesz a baj! 
Lám a görögből lett atyafiak már első idők¬ 
ben, tíz évvel ezelőtt viszályt támasztottak a 
héberek ellen az özvegyeik ellátása felett. Ak¬ 
kor kellett volna szigorúan fellépni, döntő 
igazságot szolgáltatni, egyfélekép ítélni. Igen, 
fel kell venni a zsidók valahány szertartását 
és minden szigorú törvényét a pogányságból 
megtérőknek, hiszen ő közülök támada a várt 
Krisztus és az új tudomány majd szinte ennyi 
még; bizonyítani ezt; és a zsidók prófétáinak 
minden szavát, az írás minden jósigéjét össze¬ 
függésbe hozni ama názárethi életével, kit fel¬ 
feszítettek. Micsoda zavar lesz majd a százféle, 
idegen, tisztátalan és zavaros elem keveredé¬ 
sével ; ha mind követelni fogja külön jussát 
és igazát, törvényei megtartását, tán bálvá¬ 
nyos szertartásai egy-egy legkedvesebbjét az új 
szövetkezésbe átvivén. Elvész, összemosódik, 
felszívódik a becses tanítás így, az őrzött, 
drága igazság; mint ama Tendás négyszáz hí¬ 
vének vallása, kik szétszórattak nyomtalanul, 
vagy a galilleai .Tudásé, ki szintén valaminek 
monda magát, tanított és gyors szövetséget 
támasztott az összeírás évében még. De az ő 
Útjuk már nem valami zugban kelt dolog, 
már tudnak róla mindenek és számbaveszik az 
ellenségek is. (Oh boldog kiválasztottság, szó¬ 
lás ihlete, tömegek fölé rendeltség, hír, sze¬ 
rep, tisztelet, kilépés a homályból, valakikké 
levés, az összetartozás boldog zárkózottsága, a 
közlött titok értéke a kiválasztottság szent 
büszkeségében !) És most jöjjenek idegen szinű 
és szavú, idegen istenü osztakozók és egy lé¬ 
gyen hatalmuk, szabadságuk és minden lehe¬ 
tőségük az első, igaz atyafiakkal, a kiknek 
némelye még maga beszélt a Jézussal és a 
kik már üldöztettek és sanyargattattak bizony¬ 
ságot tévén Heródes alatt. 

Tépelődött, féltékenykedett, aggódva buzgól-
kodott száz kicsi formaiságon és mikor rokona, 

Márk is hozzájuk került, ők ketten versengtek 
egymással az apró böjtök, szertartások és elő¬ 
irt áldozatok kicsinykedéseiben. Lázadozott-e 
a Pál-Saul szárnyasabb, végig-elmenőbb lénye 
már akkor ezek ellen ; a mig minden férfiui 
érzése fojtott hevével építgette, színezte, ele¬ 
venítette, végzetes, halálos szeretettel ápolta 
lelkében igazabb képét annak, kit testi sze¬ 
mével soha sem láthatott? Rajongása tüzében 
is választó, tiszta, erős intelligenoziája végig¬ 
ment minden szándékon, czélzaton és lehető¬ 
ségen ; és már tudta, hogy ő mindezeknél job¬ 
ban megérti a názáretit. A templomrombolót, 
az egy akolról álmodó pásztort, a vámos há¬ 
zánál ebédelő rabbit s az embert, ki a császár 
képét tisztelte a római pénzen, hogy lelkében 
szabados lehessen tőle. 

Mikor Ikonómból jövet Márk elkeseredve 
mégis elmarad, Barnabást inkább tudja befo¬ 
lyásolni. Majd Jeruzsálemből az ifjú Szilás 
kerül hozzájuk; e derűs és hajlékony szív, 
friss és csudálkozó elme. Ez nekivaló bajtárs. 
A második körútra már csak ketten mennek ; 
Barnabás, ki megint erőlteti a Márk felvételét, 
azzal indul külön Cziprus felé. 

Utak igen! Messzi földek, sohsem látott vi¬ 
dékek, vizek és erdők, országutak és arczok, 
ismeretlenséggel teli városok! «Szabadosai va¬ 
gyunk az Igének!» 

Menni! Fáradsággal és törődéssel dolgozni 
ki a földi testből netalán tisztátalan hévsége-
ket; szegényes és bojtos életbe szelidítni az 
ifjú vér-ckozta indulatosságot, hirtelen hara¬ 
got, türelmetlen sokat-akarást! Menni ide¬ 
genbe, elragadtatva és mindig ujra-ujulva; úr¬ 
nak lenni minden tartományokon, miket gond 
nélkül szemlél a szem; utasnak lenni és nem 
függni egy város törvényétől sem, melyeket 
köbzöutvén áthalad a vándor; lerázni a port 
a sarukról oly határban, a hol keserűséggel 
tetézték a szivet; lerázni, otthagyni, tovább 
menni, most már nem tudott sokáig megma¬ 
radni egy helyen. . 

A jeruzsálemi zsinatban keresztülvitte iga¬ 
zát : a pogányságból megtértek ne zsidózza-
nak! Talán ezért is neheztelt lelkében a más 
kettő. De Szilás vele van és Lisztrában meg¬ 
találja a fiatal Timotheuszt, a nemes és finom, 
tartózkodó és nyájas, szerény és mégis önálló 
értelmű barátot, ki pogány volt és ő nyerte 
meg a hitnek, miután kétszer-háromszor szólt 
vele és sziveik testvéri ihletéssel kapcsolódtak 
össze egy éleire, - - nem, az öröklétre. 

Milyen egyszerűen, küzdelem és erőszak nél¬ 
kül, elfogultság akadékosság nélkül hitt neki 
ez a kereső, fogékony, értékes lélek! Igen, po¬ 
gány volt, a ki odáig nem sokat évődött tör¬ 
vényen és kinyilatkoztatáson. Friss volt és 
illetetlen az igazság befogadásara. De nem úgy 
tulajdon honfitársai és hitsorsosai: a zsidók. 

Már az első útján is sokszor tűzött össze 
velük. Pizidiában is azok ellenkeztek, s ő kény¬ 
telen volt az áttértekhez intézni szavát; Pá-
fuában a pogány helytartó egy jelre megtér, 
de Ikonómból újra a zsidók űzik ki. Lisztrá¬ 
ban a pogányok Jupiternek és Merkúrnak vé¬ 
lik őket s a papok ökröket hoznak koszorúk¬ 
kal, hogy áldoznának. Pál rémülten fut a 
tömeg közé, lelkendezve és hadonászva ma¬ 
gyarázza a félreértést, már-már hozzájuk fér¬ 
kőzik, mikor ismét Ikon ómból jött zsidók la¬ 
zítják ellenük a népet és félholtra kövezve 
vonszolják ki a városból. És most, ujra-utaz-
ván, ismétlődik ez majd mindenütt. 

Galácziában érik meg benne a tán régi, vá¬ 
gyott és titkolt elhatározás. «A lélek eltiltja 
őket Ázsiától!» Európa felé ! A másik világba, 
tengeren túlra, a káprázatos földre, hol Róma 
trónol a világ felett; hol kőtörmelékkel és 
márványhomokkal elegyes földben régi, ra¬ 
gyogó szellemű és érlelt tudományú nemzetek 
emléke alszik. Nyugat felé. 

Maczedónia kikötőjében száll partra leg-
elébb és jól érzi magát a gazdag biborárus 

hivőasszony, Liclia vendégiea házában. Össze¬ 
tűz itt is a közigazgatással, de itt jut először 
eszébe, hogy római polgár voltával éljen, 
melybe ő már beleszületett. A bírák ijedve 
kémlelik meg a testi fenyítés után. Tessaloui-
kában megint, csak zsidók térítik el a már-már' 
hívő görögöket s főasszonyokat; Befeában n/e-
lídebbek, de naponkint nyomoznak az írás¬ 
ban, hogy ellenőrizzék szavát. Végül mégis 
menekülnie kell újra. És hívei akkor elveze¬ 
tik, - -' a tenger felé, messze, - - egész Athé¬ 
néig. 

Itt volt tehát, a városok városában, mely 
mint kivántató, ékes és gyönyörű asszonysze¬ 
mély, hervadozóban is a szépek elseje, bágya-
tag, finom fényesség ; ószinű, homályos arany 
és sárgálló alabástrom avatag, lágyszine. Káp-
rázó szeme haraggal akar elfordulni a bálvá-
nyozás förtelmességétől, de kíváncsi és szom¬ 
jas lelke elevenen fogad be minden látványt. 
<i Semmi egyébbel nem foglalkoznak, hanem 
csak újság megbeszélésével és hallgatásával!» 
állapítja meg magában daczos lenézéssel, figyel¬ 
vén a fórum mozgalmasságát naponta; de na¬ 
ponta kijár oda és szóbaereszkedik minden 
rendű népséggel. Némelyek figyelnek rá, fél¬ 
füllel, néhol gúnyos fölénynyel, szórakozva; 
néhol furcsálló és felvillanó érdeklődéssel. Böl¬ 
cselők, - - stoikusok és epikureusok, - - szóba 
állnak vele, czáfolnak, vitáznak, okoskodnak. 
Csalékony tudományuknak, szemfényvesztő ékes¬ 
szólásuk fogásainak hírét sem • hallotta odáig ; 
az ő görögsége nem is volt a tudomány kifi¬ 
nomult nyelve, csak hajósok, kereskedők és 
utazók számára való, gyakorlatias világnyelv; 
megzavarták, elhallgattatták, szócserében le¬ 
győzték és megmosolyogták bizony; de néme¬ 
lyeket érdekelt és megdöbbentett e naiv és 
tiszta tanítás egyszerűsége és csudálatos ko¬ 
molysága. Lélek, Isten, Feltámadás ! Néhány 
száz éves újdonságok, — de a hogy ez mondja, 
abban van valami szokatlan, üdítően általános 
és egyetemes; mindenki számára való. 

Az ő lelke pedig bámulatosán mozgalmas, 
ezerfelé rezdülő, ezer új dolgot megsejtő volt 
e különös napokban. Maga sem vette észre, 
hogy szomjasán szív be és dolgoz fel agya 
száz idegen, új és emberi gondolatot. Köze¬ 
ledni akart a lelkekhez itt és zsenialitása éle¬ 
tek vagy korszakok munkáját hidalta át e rö¬ 
vid idő alatt. Egyszer az Areopágusnak köze¬ 
pette megállván, ezeket mondta: 

(í Athéni férfiak ! Én titeket mindenek fölött 
istenfélőknek látlak! A midőn ugyanis szerte¬ 
járván megszemlélvén a ti tárgyaitokat, akad¬ 
tam egy oltárra is, a melyre ez volt Írva: 
(í Az Ismeretlen Istennek! Ezt hirdetem é̂n 
tinéktek ! Nincsen messze miközülünk senkitől 
sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; 
a mint némelyek a ti kölló'itek közül is mon¬ 
dották. Mert az. ő neméből is valók vagyunk !» 

Pantheizmus! mondották akkor az utczai 
hallgatóságból némelyek és bólintván tovább 
mentek. És igazuk volt. 

Kedvetlen lett, zavart,. számos évei óta a 
kegyelemnek most először bizonytalan és ön¬ 
magában tusakodó. Nem vétett-e vájjon, ha¬ 
misat hirdetvén, vagy álságos, ördögi tudo¬ 
mánynyal fertőződvén. Alig várta, hogy távoz-
hassék a városból. 

A félsziget felé tartott és meglátta Korin-
tuszt.. A reggel ködében kékfehéren, tisztán 
felhozott előtte a Heraklidák ősi városa. a 
hegypárkány északi fensíkján. Egyedül volt, 
társait Maczedoniában elhagyta volt még s itt 
akarta bevárni. Egy Itáliából menekült zsidó 
házaspárra akadt, Agnillára és a feleségére, 
Priscillára. Náluk maradt, miután megtértek ; 
és mert sátorkészítők voltak, mint ő maga; 
házukban lakván, velük együtt dolgozott. A pár 
fiatal volt és gyermektelen ; a férj jámbor és 
istenfélő, az asszony eszes, szép, serkentő 
szavú, fürge akaratú és tanulékony. És náluk 

14. az.Ur. 1912. 59. I':VFOLVAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 2(55 
lakott kemény önmegtartózkodásban, munká¬ 
ban és fegyelemben. 

Különösen ingerlékeny, heves és haragra 
lobbanó lehetett ez időben. A zsinagógában 
egyszer, hogy szokás szerint «ellenkedének» 
vele a zsidók, kirázta előttük ruháit az' eltá¬ 
volodás jeléül és kifakadván, azt mondta : 
dVéretek a fejetekre! Én tiszta vagyok ! Mos¬ 
tantól fogva a pogányokhoz megyek!» És 
nemsokára azután mégis csak elköltözködött 
Agnila és Priscilla házából Jusztuszhoz, egy 
istenfélő emberhez. Bőjtölt, imádkozott és meg¬ 
nyugodott ; és másfél évig maradt azontúl még 
Korintuszban. «Én a harczot megharczoltam!» 
Mikor végre Szíriába készült, már nyugodt 
szívvel maga mellé vehette a hajóra Agnilát 
és feleségét, a kedvelt atyafiakat az Úrban. De 
az ő szeretetteljes, jámbor tanácsára volt, hogy 
a férfiú elébb megnyiratta fejét Kenkherében 
a tartózkodási fogadalom jeléül. «A kik há¬ 
zasságban élnek nem vetkeznek; de szoron-
gattatásuk lészen testükben. És én titeket ki-
mélni akarlak ! Jó az embernek asszonyt nem 
érintenie! Jó annak, ki úgy maradhat, mint 
mint én. Mert elmúlik a világ ábrázatja!» 

Együtt voltak, éjjeleken és nappalokon, szent 
egyességben, tisztaságban és a lélek szereteté¬ 
ben. Erősödtek egymás hitében és harczokra 
fegyverezek magukat és egymást; a gálya pe¬ 
dig repült velük honi tájak felé. És mégis, 
már Efezusban arra kérte őket Pál, szállj anak 
ki és maradjanak ottan a Lélek rejtező szán¬ 
dékú akarata szerint, mely neki megjelentetett. 
Egyedül ment fel Jeruzsálembe a húsvétra, 
megerősíté szivét és útnak indult Antiókhiába, 
majd Frigia és Galáczia réglátott községei felé. 

Efezusba azalatt egy igen kitűnő ifjú érke¬ 
zett Alexandriából; Ápollós nevű, írástudó és 
minden ismeretekben jártas és félig hívő már, 
mert János keresztségét ismerte és prédikálta. 
Priscilla és Agnila vették magukhoz ezt is és 
kitanították a teljes ismeretre, közölvén vele 
az egész kinyilatkoztatást. Mikor Pál hírét 
vette ennek, elvégezte, hogy küldessék e kiváló 
ifjú azonnal Akhájába, a hol ékesszólására kü¬ 
lönös szükség vagyon. Az ismeretlen ifjúnak 
tehát sietve el kellett hagynia Agnila és 1YÍ--
cilla háznt. 

Pál nem sokára megnyugodott szívvel térhet 
meg Efezusba megint. Két évig él itt még ba¬ 
rátai közelségében a Tirrannos szabad iskolá¬ 
jában tanítva. És egyszerre megint hirtelen 
hagyja el a várost; minden feljegyzés hall¬ 
gat felőle, hogy miért ? 

Haza készül. Eszébe jut, hogy ezután majd 
«meg kell látnia» Rómát is egyszer. Mindezek 
helyett mégis csak Görögországba megy még-
egyszer Maczedónián át, aztán megint ugyan¬ 
azon az utón vissza, mert úgy véli, hogy a 
zsidók cselt hánynak neki, mikor hajóra akar 
szállni. Filippiből kievez, ide-oda kalandoz 
czéltalanul a szigettengeren, - Kioszt, S/a-
moszt, Miiétoszt meglátogatja, - - de csak rö¬ 
vid időkre. A hajó orra már megint Efezus 
felé fordul. 

De nem! Nem megy be a városba. «Csak 
el akar hajózni Efezus mellett!» Ám a hit¬ 
község véneit mégis kihivatja magához és bú¬ 
csúzik. «Az én orczámat, tudom, nem látja 
többé egy is mindnyájatok közül!» Ázsiától 
búcsúzik e perczben ; nem. fogja lábbal érin¬ 
teni földjét soha. 

Nagy sírásra fakadnak mindnyájan és nya¬ 
kába borulván, csókolják őt. Agnüa és Pris¬ 
cilla nincs köztük. 

* 

Jós szüzek és útszéli próféták, mindenféle 
jelek intik ; végzetes lesz ez a jeruzsálemi út. 
«És ha száz halált kell is halnom! - felel 
daczosan. 

Jeruzsálemben még él Jakab és egynémelyek 
a régi öregek közül. Itt tudják jól, kit kell 
látniok benne ; távoli nemzetek hírhedt apos¬ 
tolát, az egyetemes egyház szervezőjét és igazi 
fejét. Már értik és hiszik is ; így kellett ennek 
lennie. az Úr nem személyválogató és az Igaz¬ 
ság minden népekhez küldetett. De ők jobbára 
itt éltek azalatt küzködve, alkudozva, lassú 
munkával hódítván híveket a választott nép¬ 
ből. „Mégis. - - kérlelik, - tedd meg, menj e 
négy íogadalomtévővel a templomba és fizess 
nyinuásukért, hogy a zsidók lássák!.) De ax 
rxzsiából jött zsidók dühe mégis felmditja t 

lene a népet. Az ifjú Timotheusszal látják ax. 
uH-zákon s megvádolják: bevitte a templomba, 
idegen lábanyomával fertőzte meg a csarnokot. 

Már gyorsan halad minden. Ax ezredes el¬ 
fogatja, - : mit tehessen, - de a szijjaxás 
előtt eszébe jut megint a mentség: római' pol¬ 
gár ő. «Tudsz görögül is?» csudálkoxik a fő-
katona. A fogságba indulva, a várlepcsöröl 
szólni próba l sí néphez az ő nyelvükön. ...\tvam-
tiíii ! Én xsidé) ember vagyok, ax ősi törvény 
szigora szerint taníttattam és buzogtam : miiit 
ti, e mai napon! Hasztalan! mikor a pogá¬ 
nyok elhivatasáról kezd beszélni, meg akarják 
kövezni. 

"Farizeus fia vagyok, mint ti. a Lelek szólt 
nekem, a feltámadást hirdetem és azért állok 
előttetek!)) mondja a fötörvényszéKen is. Si¬ 
került összeveszítnie a szadduczeus bírákat a 
farizeusokkal. Angyal, lélek, feltámadás ! Min¬ 
denkor ezek voltak a két zsidó hitfelekezet 
kemény ütköző pontjai. Ám egész zsidó páit. 
titkos összeesküvés támad elvesztésére és Li-
ziás hetven lovassal és kétszáz dárdással viteti 
Cezareába Félix helytartóhoz. 

Ügyesen védekezik: ő csak ünnepelni jött 
fel, nem tanított, sokasággal nem is látták 
Jeruzsálemben. A helytartó már hallott az út 
felől egyet-mást, könnyíti fogságát, húzza-ha-
lasztja, titokban szót vált vele, hajlik a taní¬ 
tásra vagy pénzt vár váltHágul érte. De mikor 
el kell hagynia székét, fogságban hagyja mégis. 
hogy lekötelezze a zsidókat. Fesztusz, az utóda, 
az új hivatalnok buzgalmával kap bele az el¬ 
mérgesedett, bonyodalmas pörbe. Kgyszcrűsítni 
akar; felrendeli a vádlókat Jeruzsálemből; 
de nem bizonyíthatnak rá semmi lényegest. 
«Akarsz-é Jeruzsálemben Ítéltetni?)) kérdi végre 
a vádlottat, így oldva meg a csomót. «A csá¬ 
szárnak itélőszéke előtt állok. A császárra hi¬ 
vatkozom ! D Rendben van ! «Akkor a császár¬ 
hoz kell menned!» És most már várnia kell 
a Rómába vivő alkalmat. 

Egyszer beszél még nagy és fényes hallgató¬ 
ság előtt, ékesszólása teljes erejében és lelán-
czolt kezekkel. Agrippa király jön Berenicével 
látogatni és 'a vendéghííás szórakozásai közé 
mint érdekes programmszániot veszik fel a 
fogoly próféta elővezetését, 'nflirönyos megholt 
Jézusról vau szó, ki felől e Pál azt mondja, 
hogy él!» veti oda a helytartó, mint udvarias 
conferencier. «És nagy pompával bemennek a 
hallgató terembe az ezredesekkel és a városnak 
főpolgáraival együtt!» A Berenice királyné 
kerek, napragyogású szemei, e hét országra 
híres, rettentő és bűbájoló drágakövek ragyogva 
követték minden kézmozdulatát, gesztusát, a 
mint a szó hevében egy perczre feledte lán-
czait és azok csörrenve rántották vissza a kar¬ 
ját. A vékony, túlvékony tapadó fátyolszövet 
alatt meglátszott a szoborszép odaliszk-arcz 
remegése, a királyi fő önfeledten előbbre ha¬ 
jolt. Pál beszélt, - - önmagáról, a megigazu-
lásról, lelke és élete nagy drámájáról. 

«Kevés híján még rábírsz, hogy kereszténynyé 
legyek!)) - - ez a vendégkirály elismerő szava 
a különös attrakczióért. «Kivánnám Istentől, 
hogy mind, kik ma engem hallanak, olyanokká 
legyenek, a milyen én vagyok; ezen bilincsek 
kivételével!» 

Pár nap múlva hajóra kell ülnie a többi, 
Rómában Ítélendő politikai foglyokkal együtt. 

Mindenütt úgy bánnak vele, mint jelentős 
emberrel, - - fontos, de tisztes fogolylyal ; a 
városokból hozzáengedik hiveit és hagyják, 
hogy kényelméről gondoskodjanak; a hajó 
kormányosa hallgat szavára úgy is, mint ta¬ 
pasztalt tengeri utazónak; a foglyok istenítik. 
a hajósok befolyása alatt állnak. Egy szörnyű 
viharban az ő biztatása és szuggesztiója tartja 
ax emberekben a lelket. * Senkinek itt-haja-
szála sem görbülhet! Az én Istenem, a kié 
vagyok, ajándékul adta nekem azokat, a kik 
velem hajóznak !• És inti őket, hogy egyenek 
és erősítsék meg magukat; és kenyeret szeg¬ 
vén, maga is enni kezd. Már napok óta vol¬ 
tak étleu-álmatlan rettegésben. Pár óra 
múlva összetörik a hajó, - - de ki úszva, ki 
deszkán vagy a hajó egyéb darabján, — utolsó 
szál emberig mind megmenekülnek. 

Melita a sziget neve; itt kell telelniük. Az 
emberséges barbárok tüzet gerjesztőnek a csu-
ronvizcs. félholt hajótörötteknek, Pál nagy ra¬ 

kas rozsét szed, s akkor a melegről egy vipera-
kigyó surran kezére és beleragas/.kodik. Le¬ 
rázza u karján')!, he a tüzbe. «(iyilkos bizony-
Jiyal ez az ember. suttogják rémülten a 
l>. ims/.ülöttek. - a boss/.úáliás nem hagyja 
élni. noha a tengerből megszabadult !» És bor¬ 
zadva lesik, hogy megdagadoz és halva roskad 
le. c luxom n\ ál Isten ex !» kiáltottak ámultán, 
mikor látták, hogy órák miiha sincs semmi 
baja . . . 

líóma alatt, az Appiusz fórumig, Treszta-
hernéig jönnek eléje az atyafiak ; ('js hátéi 
gót talál bennük. 

IV mar harmadnapon egybegyüjteti maga 
körül fogságában u zsidókat ; nyilían. szere¬ 
tettel s/ól hozzájuk. « Kénytelen voltam a csá¬ 
szárra hivatkozni : de nem azért, mintha talán 
nemzetemet vádolni akarnám valamivel!" -
Az utolsó kísérlet sem sikerült, nem megy 
velük semmire, s/ive végleg elfordul tőlük. 

Két évig húzódik pőre : s azalatt saját ki¬ 
bérelt szállásán tanít, könnyű őrizet alatt, s 
az atyafiak ki-bejárnak nála. Termékeny idő 
ez, tanításé, szellemi munkáé : a Levelek lug-
fontosabbjai innét keltez\ék, a pergamenekét 
ide küldözik neki barátai. 

Efezusba, Korinthoszba és másfelé írván; 
rendezi végleg az asszonyok dolgát. A femi¬ 
nizmus ("isi kérdését megint egyszer éve/redek 
tartamára eldönti kérlelhetetlen szava. «.\z 
asszony osendességben tanuljon, egész aláren¬ 
deltségben. Asszonynak nem engedem meg. 
hogy tanítson és hogy uralkodjék férjén : ha¬ 
nem akarom, hogy csendességben legyen!» 
Lyra is volt-é ebben; az éltes férfiú vissza¬ 
tekintő, kesernyés óvatossága, megtagadás; 
rejtett, tudaton-túli vezeklés vagy vezekelte-
tés - - soha el nem követett vétkekért, elmúlt 
kísértésekért ?. . . Vagy csak a minden világ-
forradalmak törvénye nyilvánult meg itt is ; 
a rendbontó, harczos munkában felhasználni 
a nőt, visszafojtott energiáját, pihent eszét, ol¬ 
csón áldozatkész, odadobni-könnyü ('-letét, fel¬ 
gyűlt keserűségeit; - - de ax i'ij elrendeződés¬ 
kor, megint \issziiszoritni, az eredményből ki¬ 
zárni mégis. «Vem ;i férfiú teremtetett ax asz-
szonyért, hanem nz asszony a férfiúért!" -
Feledte-é, hogy Fébe, a hivő-nö a khenkeré-
heli egyház, diakonja és fontos üzenetek vivője 
volt: hogy Mária éa Júnia, Triféna és Trifóza 
és sokan mások rendre prófétáltak és l'riscil-
láról azt irta egykor: «munkatársam. ki éle¬ 
temért nyakát vetette alá !» 

De akkor már negyven éven túl volt Pál, 
a tarzusi, - - agglegény volt és régóta fogoly. 

Mikor másodszor állíttatott Néró elé, egy 
Timotheuszhox írott levelében megemlékexett 
még a házaspárról; köszöntetvén őket. 

Váratlanul Ítélték el, - - pallosra. Tisztes, 
arisztokrata halálnem, a kiváltságos osztály 
törvényszabta privilégiuma. Hómai polgár volt. 

DE ÉLNI, ÉLNI. 
Hajh, magmaradni nagy betegnek, 
Sirba-rugandó idegennek, 
De élni, de élni. 

Barbárból, úrból nyűvé válni. 
Igaziból lenni akármi, 
De élni, de élni. 

Nem bánni immár semmit-semmit 
S nótáink bár rossz kölykök zengik, 
De élni, de élni. 

Ijesztgessenek a Jövővel, 
Ijedjek meg lehajtott fővel, 
De élni, de élni. 

És gunnyasztva és meghajolva, 
Mintha tavasz sohse lett volna, 
De élni, de élni. 

De tiltakozni és akarni, 
De, jaj, még most, most meg nem halni. 
De élni. de élni. 

Ady Enilre. 
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TAVA SZÍ KÉPEK. 
IRTA BÁRSONY ISTVÁN. 

A mikor ezeket a sorokat irom, épen kez¬ 
dődik a hivatalos tavasz. A kikelet első zsen¬ 
géi már jelentkeztek; a fűzfa ugyancsak bar-
kás, a réti laposokban aranysárga csíkok lát¬ 
szanak: a gólyahír sárga virágából szőtt fel¬ 
séges szőnyegek azok. A bokrokon sok helytt 
kipattogzott a rügy; a zöld szín kezdi már 
diadalmas divatját a nagy Természet földi vi¬ 
lágában és kivált a mi klímánk határai kö¬ 
zött. Valami nagy, erős, hatalmas újhodás 
remegteti meg a terjedni, nőni, érvényesülni 
vágyó életet. A valóságos, felséges, vidám ta¬ 
vasz, mindenek erősítője és reménysége itt 
van ! . . . * 

A városi, - különösen a nagyvárosi -
ember édes-keveset tud arról, hogy minő ér¬ 
dekes jelenségei vannak a tavasz jöttének oda¬ 
kint, a szabad természetben. Nagy általános¬ 
ságban csak odáig terjed a közismeret erről, 
hogy íme, már nyílik az ibolya és zöldül a 
korai növényzet; meg, hogy jönnek már las-
sankint vissza a szárnyas vándorok, a kik el¬ 
mentek volt tőlünk a rideg tél elől. Ennyit 
mindenki «tud» ; számottevően többet bizony-
nyara sokkal kevesebben, mint a hogy illenék. 

Igaz, hogy közvetetlen tapasztalataik az új 
tavasz ébredésének a jelenségeiről nem is igen 
lehetnek olyanoknak, a kik a szabad természetet 
ilyenkor, kora tavaszszal, még nem keresik fel; 
mit is csinálnának a mostanság még nagyon 
élettelen külső világban, a hol az időjárás sze¬ 
szélyes változatossága könnyen felcserélheti a 
verőfényt hirtelen támadó zimankóval s a hol 
még nem pihenhet meg a szem buja lombok 
zöldjén és a kényelmeket követelő elpuhultság-
nak alig lehetnek megfelelő üdülései. A mikor 
a mai «czivilizált» életű ember már kikiván-
kozik az igazi szabadba, akkor legalább is 
május van s a fák legszebb virágzási évadján 
majdnem túl vagyunk. A nagyvárosi ember, 
a ki márcziusban még a ligetig sem merész¬ 
kedik, hisz ott ilyenkor sárosak az utak - - s 
a kinek eszében sincs, hogy május előtt ki¬ 
rándulásra vállalkozzék: bizony akár soha éle¬ 
tében sem élvezi az áprilisi gyümölcsfa-virág¬ 
zást, a minél tündéribb szépségű, szemnek való 
gyönyörűsége kevés van ennek a vén földgo¬ 
lyóbisnak. Az a havas virágdísz, a mely a mi 
Alföldünkön a cseresznye, a meggy, a baraczk, 
a szilva és a körtefákat áprilisban ellepi, má¬ 
jusban már jobbára sehol sincs; még az alma¬ 
virág is rövid ideig tart már a legtökéletesebb 
tavasz évadján ; s a ki megvárja az ő finy-
nyásságában a május közepét, a míg első sétá¬ 
ját meri «megkoczkáztatni», az mindebből a 
gyönyörűségből semmit sem kap többé. 

Persze, vannak azután később más gyönyö¬ 
rűségek ; sok kárpótlást kínálók; de nem 
olyanok, nem azok, a melyekkel épen csak a 
kora tavasz van tele s a melyek élvezetétől 
mindenkorra megfosztva lenni: örök kár. Erre 
gondolva, úgy tudom sajnálni azokat, a kik 
egész életöket rendszeres robottal kénytelenek 
valamely hivatal börtönében tölteni és soha 
de soha máskor, mint a nyár évadjára eső 
«szabadságuk» néhány hetében, nem láthatják, 
hogy milyen az ékes remek Természet arcza : 
délelőtt! (A mikor t. i. a legtöbb hivatalos 
robot leköti az ő rabszolgáit.) Hisz mily keve¬ 
sen vannak, a kik, hogy az Isten legszebb 
alkotásaiban, a szabad Természet képeiben, 
gyönyörködhessenek, felkelnek kora reggel és 
kimenekülnek a városi kőfalak közül valahova, 
a hol harmatos mező látása, hajnali szellő 
simogatása, korai verőfény csiklandozása, s 
mindezzel járó testi-lelki üdülés erősítheti őket 
a következő órák lemondásaira, a mikor vissza 
kell térniök a rideg irodákba. 

Ám a kik vállalkoznak is erre a szabad világ 
teljes pompájának az évadjában: még csak 
nem is gondolnak rá, hogy már a márcziusnak 
mennyi és minő szépsége és érdekessége van. 
Hogy ahhoz a földszaghoz fogható illat egyet¬ 
lenegy sincs, a minőt a márcziusi első verő¬ 
fény szí ki az alig zsendülő füvek közül. Hogy 
a márcziusnak olyan madárhangjai vannak, a 

minők egyetlen egy más hónapnak sincsenek, 
mert ekkor vonulnak át fölöttünk azok a szár¬ 
nyas vándorok, a melyek sohasem igazán a 
mieink, hanem mindig csak ideig-óráig nálunk 
időző vendégeink. Ilyenkor, tavaszszal, folyto¬ 
nos élénk beszélgetésben vannak s a hangjok 
nemcsak pusztán figyelmeztetés, mint például 
az őszszel elvándorlóké, hanem sok ritka ár¬ 
nyalattal kifejező, minthogy a tavasz már a 
szerelmi évad hangskáláira tanítgatja őket, a 
mire máskor nincs többé alkalom. S aztán, 
vájjon hányan tudják, hányan látták a saját 
szemökkel, hogy minő csodás délibábjai van¬ 
nak a márcziusnak ?! A kik azt hiszik, hogy 
délibáb csak a nagy nyár rezgő levegőjében 
születhetik, azoknak mutathatnék márczius első 
felragyogó verőfényében is alföldi délibábot, 
álomszerű vizi tájakkal, fordított képű falvak¬ 
kal és tornyokkal a tükröző képzeleti vízben. 

De ki az, a ki velem jön, hogy egy rozoga 
szekerén (a Kiskunságban ezt is «kocsinak» 
mondják) bejárja úttalan-utakon a nedves, vad¬ 
vizes rétségek környékét, a hol a lovak derékig 
úsznak a sík tóságban, a melyen áthaladunk, 
és a kácsavirágos réti erek zsombikjain úgy 
lódul jobbra-balra a könnyű Iccsös szekér, hogy 
tengeri betegségbe eshetik, a ki rajta ül . . . 
Ló legyen, kunsági sarakhoz szokott, iszap¬ 
dagasztó, süppedős talajon átvergődni biró fá¬ 
radhatatlan ló, a melyik ezeken az én kora¬ 
tavaszi alföldi kirándulásaimon bele nem dől 
az erek bizonytalan mélységeibe. 

Pedig hogy mindent igazán lássunk és meg¬ 
értsünk, oda kell mennünk magunknak. A ki 
csak a könnyen járható országutakon marad, 
az az igaziból alig kap valamit; és még a 
gyalogszeres sem ér czélt, mert épen a mit 
megfigyelni szeretne: az alföld tavaszi madár¬ 
mozgalma kitér előle, holott a szekeret sok¬ 
kalta jobban magához ereszti. Meg aztán, mi 
tűrés-tagadás, a fáradságtól megkiméltetés sem 
az utolsó, a mi megéri a szekerén szerzett 
fiók-tengeri betegséget. 

* 
A hóolvadás utolsó napjai belenyúlnak a 

márcziusba; közvetetlenül utána még minden 
fakó, keshedt, homokszinű odakint; még iga¬ 
zán üres a puszta, - - és lám: egy csapat 
gyorsan szárnyaló madár suhog el mellettem, 
alacsonyan. Azok már érkező vándorok; egy 
csapat seregély siet át a kopár mezőn, a hol 
most nem csalogatja őket legelő nyáj, a mely¬ 
nek a seregély, nyáron, rendes kisérője. A se¬ 
regélyek gyakran már februárban visszatérnek 
hozzánk. Alig előzi meg őket más, mint a 
szintén nagyon korán megtérő vadgalamb; a 
kék galamb, a melynek panaszos bugását már 
csak ritka ember hallja, a kinek módjában 
van a nagy tölgyesek magányos világában 
bolyongani tavaszszal, a hol a kék galamb 
leginkább van otthon. 

A vizek hullámzó hátán csak később kez¬ 
dődik az élet, a mikor a szárcsák fekete pont¬ 
jai megjelennek rajta; - - de akkorra már rég 
itt van az alföldi puszták legjátékosabb madár-
pojáczája, a bibicz. Alighogy megjelenik, máris 
párosán látjuk; a hím gyönyörű csapongás-
sal írja röpülő iveit a levegőbe, légtornász¬ 
mutatványokkal kedveskedik a jegyesének, a ki 
ezalatt egy kis zsombik púpján sütteti magát 
az édes, bizsergető verőfénynyel. Azután le¬ 
száll, leröppen, lelendül a nálánál jóval zomán-
czosabb tollú udvarló is és együtt futkosnak 
a nyirkos mezőn, furcsa bókolással érintve 
csőrükkel a gyepet, ha találnak rajta valamit, 
a mi nekik való. 

így éled odakint lassan a világ; és a nádas 
környékén, a rejtett tóságok partján, az ala¬ 
csony vadvizes rónákon, megjelenik az ide¬ 
való szárnyasnép nagyja is, - - az igen korán, 
gyakran már februáriusban érkező, sőt kotló 
hatalmas testű tőke-lúd, a mely itt költ ná¬ 
lunk. Hogy suhognak keresztül a viz fölött! 
A gúnár halk gagyogással kiséri tojóját, a 
mely mindig maga választja a neki legtetszőbb 
pihenő pontokat. Az igaz, hogy nincs udva¬ 
riasabb férj, mint ez a különben nehézkes és 

otromba góliátja a mi ornisunknak. Szives¬ 
örömest és megadással vállalja a papucshősi 
szerepet és csak a vetélytárssal szemben áll 
sarkára, de akkor annál keményebben. 
Amott, jó messzire az egymáshoz húzó pártól, 
ácsorog egy másik termetes dalia, egy árva, 
pár nélkül maradt gunár; de még csak közel 
sem merészkedik ezekhez ; jól tudja, hogy pár¬ 
baj lenne belőle, ha nem is valami veszedel¬ 
mes, de alapos megtépázással járó. 

Márczius elején a vizek majdnem teljesen 
üresek még; - pedig április felé már meg¬ 
telnek vad-rucza rajokkal, a melyek közül a 
nagy tőkésfajta szakadozik párokra leghama¬ 
rabb. Az aprófajták, a csörgők meg a czigány-
ruczák, falkákban kóvályognak, a mikor a 
zöldfejű tőkés gácsér már külön válik a pár¬ 
jával és kezdi keresni a zsombikos búvókat; 
a jövendő otthont, a hol a tojó lerakhatja 
zöldes tojásait. A tóságok táját ilyenkor a 
vándor vetési lúd falkái lepik el, a melyek 
nagy kavarodással keringenek kedvelt tanyáik 
körül s -ha leereszkednek a sík viz szélére, 
olyanok messziről nézve, mint a fürösztésre 
hajtott birkanyáj. 

A hangtalanságba hirtelenében kellemes, 
lágyan csengő, mégis nagyon messzire hangzó 
fuvolaszó csendül. Szélkiáltók jönnek ; — gör-
becsőrű, homokszinnel és barnával tarkázott 
madarak, a melyek az óvatosság mintaképei. 
Eoppant vadak; még a hírhedten vigyázó vad-
ludon is túltesznek ebben; - gyalog embert 
puskalövésnyire magokhoz nem eresztenek; -
messziről felszállanak, indulnak tovább s eköz¬ 
ben hallatják mélabús, kissé egyhangú, de 
különben gyönyörű hivogatójukat. A legrit¬ 
kább látványok egyike, a mikor a hímek, a 
melyek korábban érkeznek, fogadják az utá¬ 
nuk jövő tojócsapatokat. Szélkiáltó szokás, 
hogy a nagy vándorutat a hímek együtt és 
előre tegyék meg, s a mikor aztán, néha csak 
napok múlva, megérkeznek a szintén együtt 
vándorló asszonyok: van olyan zsibongás, ke¬ 
veredés, nyöszörgés, epedő fuvolázás, hogy az 
a szélkiáltó dámák számára ellenállhatatlan. 

Jönnek a gémfajták is; — legkorábban a 
gyönyörű szürkegémek, a melyek szinte fehér¬ 
nek tetszenek az ezüstösen csillanó vízparton ; 
olyan nagyon világosszürkék, — és aztán nem¬ 
sokára, de mindig márcziusban érkezik a regék 
bölömbikája, a mely mimikris írómba színnel 
búvik meg a száraz nád között, hogy nem¬ 
sokára hallassa különös, ümmögő, tulokbőgésre 
emlékeztető nászdalát. 

Akkor már itt van a szárnyas rablófajzat 
legtöbbje is; a bagolyfejű réti héjják, a me¬ 
lyek lendülő röpüléssel szeldesik a levegőt s 
ingadozva csetlenek-botlanak, bukdácsolnak a 
nádasok és zsombikosok fölött. Némelyik olyan, 
mint a sirály, fehérenszürke, hamvas ; a má¬ 
sik meg sötét, mint a rossz lelkiösmeret és 
csak a fején van világosabb sárgás sapkája; — 
mindegyik egyformán veszedelme a rétség szár¬ 
nyas lakóinak ; barbár más családbeliek is, de 
igen közel atyafiság valamennyi. Olyanok, 
mint a macskák ; alattomosak és vérengzök; — 
de a röpülő madarat elfogni nem bírják; -
ahhoz másforma szárny kell, mint az övék; 
arra a réti héjják lomhák; - - d e ide a nádas 
fölé, a lágyan susogó-hajladozó nádszálak lenge 
tömege fölé épen ez a himbálódzó mozdulatú 
orvnépség való leginkább. Ide ők illenek; a 
hangulatot itt ők egészítik ki igazán . . . Pedig 
mennyi hangulat születik ezen (a kora tavaszi 
tájon, a hol embert még alig, vagy nem is 
látni és csak a madárvilág vándoraitól népe¬ 
sedik a táj ! . . . Az ég felhői a saját képmá¬ 
sukkal kaczérkodnak, a mint a tóságok fölött 
magasan elúsznak; - - a lengő réti héjják is 
olyanok, mint egy-egy kicsi felhő; — s ha á 
fekete szárcsa megsejti az ilyen eleven felhőt, 
sietve úszik beljebb a nád közé, onnan rik¬ 
kant ki a társainak: "vigyázzatok! résen le¬ 
gyetek ! hóhér jár i t t . . .» 

Márczius vége felé jönnek a galambsneffek; 
akkor van csak az igazi kavarodás, kevere¬ 
dés ! . . . Akkor a pacsirta már rég fent úszik-
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libeg a kék égi mezőn s onnan küldözgeti szét 
himnuszát. A rétek és mezők nyirkos térségein 
fel-felrajzó tömeggel jelentkezik a galambsneffek 
sokasága; tulajdonképen a bajnokbibiczek népe 
ez, a melynek a hímjei áprilisban tarkára szí¬ 
nesednek ; s a nyakokon felberzenkedő gallér 
nő, a melyet úgy meresztenek, mint a vesze¬ 
kedő házikakas, a mikor «en garde» áll és tá¬ 
mad, vagy támadást vár. Most még, márczius¬ 
ban, nincs itt a nagy mérkőzések és tornák 
ideje; a fehérvillanású s el-elsötétülő falkák 
békésen futkosnak a gyepen; kiki magának 
szorgoskodik, hogy összecsipegesse a napi táp¬ 
lálékát. Ha aztán valami megriasztja őket, 
vagy ha csak arrább kívánkoznak is: akkor 
majdnem egyszerre kapnak szárnyra és nagy 
suhogással szelik a levegőt, hogy kis vártatva 
újra leszálljanak valahova, a hova elevensé¬ 
get s mozgalmasságot visznek. 

A mikor a galambsneff csapatai itt kószál¬ 
nak a mi rétségeink fölött: javában keresheti 

már a vadász a, nemes mocsári sneffeket, a 
melyek korán megjönnek ugyan, de eleinte 
roppantul félénkek s rebbenősek és csak a 
langyosodó tavasz nyugtatja meg őket annyira, 
hogy vandorútj okban nálunk is itthon érezzék 
magukat. Akkor a gólyahír már javában virág¬ 
zik és a mezőségre aranyos foltokat fest, a 
melyeknek a szegélye fényes zöld. Ilyenkor 
csudálatos szépségei vannak a mezőnek, a mi¬ 
nők soha máskor. Az üde sarjadzás végig be¬ 
teríti, és a remek aranysújtás, a mely helyen-
kint elborítja, a nap ragyogását veri vissza. 
Milyen felséges otthonuk van eközt a pompázó 
bujaság közt a vándorló mocsári szalonkáknak, 
a melyek után járván, fel-felröppen előlünk a 
haris formájú vizicsirke. Ott fut-fut egy dara¬ 
big előttünk, a sűrű gyep között, a melynek 
tocsogós az alja, követhetjük a szemünkkel; 
de ha utána lépegetünk, végre megunja a fu¬ 
tást, bujkálást és lomha röpüléssel száll tova, 
alacsonyan. 

Majdnem minden madarát láthatjuk a rét-
ségnek s a nádvizes mezőknek, akkor is, a mi¬ 
kor lent van a földön, a zsombikon vagy a 
vízen; - - csak a nemes mocsári sneffek lát¬ 
hatatlanok zsombikjaik között, ők csak akkor 
mutatkoznak, ha hirtelen felrebbennek előttünk 
és sárszortyogáshoz hasonló hangot hallatva, 
villámgyorsan a faképnél hagynak bennünket. 

Az ő évadjuk is a tavasz kezdetén van; 
sőt a legkezdetén. A mikorra elvirágzanak a 
gyümölcsfák: elmennek tőlünk ők is, költö-
hazájokba; nálunk csak néhány, türelmetle¬ 
nül fészkelni vágyó pár marad, a mely már 
elkésnék a tovább vándorlással. Évről-évre ke¬ 
vesebb a nálunk maradók száma, minthogy 
fogynak a nekik való eldorádók, a vadvizes¬ 
mocsaras laposok, a melyek ha kora tavasz¬ 
szal még kínálnak is jó sneff-tanyát: nyárra 
kiszáradnak, mohón és szomjasán iszszák akkor 
az esőt, a melynek a nyomán még egy k;i-
nálnyi viz sem marad rajtok. 
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GABÁNYI ÁRPÁD. 
Mikor a szinész, harmincz-negyven évi szol¬ 

gálat után nyugalomba vonul, szinte tolakodó 
sietséggel rajzolódik elébünk egy kép : az öreg, 
fáradt szinész, a mint elmúlt dicsőségének do¬ 
kumentumait bontogatja, régi poros szinlapo-
kat, elfelejtett színdarabok czímeivel és sze¬ 
replőivel, sárga albumlapokra raggatott újság-
kritikákat, hangverseny-programmokat, juta¬ 
lomjátékok, dísz- és jubiláris előadások ara¬ 
nyos nyomású selyemszinlapjait, egy-egy nagy 
ember névjegyét, ajánló levelét a fiatal sike¬ 
rek napjaiból, a Nemzeti Szinház meghívó leve¬ 
lét, meg sok elfakult fotográfiát. 

És igazán nem marad egyébb hátra a szi¬ 
nész munkájából, csak ezek a fakó papirosok, 
sárga foliansok ? 

Azt mondják, hogy a színészi ábrázolás a 
múlandóság jegyében születik. A színházi lám¬ 
pások kialszanak és sötét éjszakába vé&z el 
minden, a mit a szinész fantáziája föls/inre 
hozott egy forró, nyugtalan lélek kohójából -
három rövid órára. Utána azután már hiába 
gyujtogatják a kegyelet viaszgyertyáit, mert az 
álmosan pislogó lángnál semmit sem találunk 
meg többé a szinész törékeny munkájából. 
Miden elmúlik örökre, mint szétpattanó színes 
buborék, mint homokba rajzolt tündérpalota, 
a mit elhordott a szél. 

A dolog nem egészen így áll. Legalább a 
nagy művészi tradicziókat őrző színházakra és 
ránk színészekre nem, a kik abból élünk (a 
fejlődés természetes törvénye folytán), a mit 
szinészőseink ránk hagytak. 

És ezen a ponton erőtlenné lesz minden 
erkölcstelenség, a mely kritikai jelszavakkal 
ront a nagy, az örökké változatlan művészi 
igazságok ellen, mert ezeket az igazságokat 
védi maga az Idő, védik azok a kiváltságok, 
megalkuvást nem ismerő, vásári sikerekért 
semmit föl nem áldozó művészlelkek, a kik a 
kritikától támogatott divatos áramlatok elle¬ 
nére is, föntartják és tovább fűzik a lánczot 
maguk és őseik, a ma és a holnap között. 

A nagy szinész munkája sohasem veszhet 
el nyomtalanul. De a színházi kritikának azért 
nem áll módjában utólagosan tévedéseket kor¬ 
rigálnia. A revízió itt lehetetlen és az, a mi 
e ponton áldozatául esett a tudatlanságnak, 
vagy erkölcstelenségnek, többé vissza nem sze¬ 
rezhető. Elveszett érték marad. 

Gabányi Árpádból, immár, nem veszhet el 
semmi. Távozása daczára is megbecsülhetetlen 
értékeket hagy itt közöttünk, a miket nekünk 
kötelességünk szeretettel őrizni és pontosan 
átadni az utánunk következő generáczióknak. 
Mert Gabányi Árpád azok közül való, a kik¬ 
nek árnyaik ott járnak a - régi Nemzeti 
Szinház üres színpadán, a kiknek szavuk föl¬ 
csendül a meztelen falak között. Köznapi éle¬ 
tünk Vásári lármája hiába dübörög föléjük, az 

ünnepélyes csönd egy-egy pillanatában, a nagy 
akarások, a nagy elhatározások szent perczé-
ben egyszer csak erezzük, hogy valami meg¬ 
érinti a szivünket. Ez az - - ő érintésük, a 
diadalmas múlt nagy színészeié. 

Abban az időben, mikor még nem félünk 
semmitől, mikor ragyogó arczczal, rettenthe¬ 
tetlen lélekkel rohanunk piros szegélyű messze¬ 
ségek felé, hova egy föl sem fogott, el sem 
képzelt ismeretlen csalogat bennünket; mikor 
a nagy tragédiákból még csak szavak muzsi¬ 
kája csilrúgel a fülünkbe; mikor ragyogó nap¬ 
fényben gyerekes erőmmel úszkálunk nem is 
sejtett mélységek fölött; mikor nagy nevek, 
miknek csillogása mögött fájdalmas diadalok, 
gyötrelmes elbukások rejtőznek, mint tarka 
szivárványívek csalogatnak bennünket - talán 
nem ib létező jegpolubuk felé, bzóvai a fan¬ 
tasztikus álmok, a tévelygő rajongások idején 
a Gabányi Árpádok neve és példája az, a mi 
kiszólít bennünket az élet csöndes zugaiból. 

Gabányi Árpád művészi egyénisége a lég-
igazabbak, a legfanatikusabbak, a legmeggyő¬ 
zőbbek közül való. Az igazság nyugtalan ke¬ 
resése, az élet külső megjelenésében épen úgy, 
mint az emberi lélek rejtett mélységeinek ki¬ 
fejezésében, jellemzik az ő alkotásait. Kedé¬ 
lyének meleg kisugárzása valami megmagya¬ 
rázhatatlan külső szomorúságon tör keresztül. 
Mintha két ember laknék benne, az egyik, a 
ki örökké sír, a másik, a ki örökké nevet. 
Fájdalmas szomorúsága néha tragikus magas¬ 
ságokra nő, jó kedve néha fantasztikus szél¬ 
sőségekben jár. Mogorva, szenvedő arczczal 

nézi az élet furcsaságait és szavában a komi¬ 
kumnak valami egészen különös keserű íze van. 
A mosolyában mindig van valami gúny, a ne¬ 
vetésében valami csalódás. Legbohókásabb alak¬ 
jaiban mindig érzünk valami szomorú árnyékot. 

Gabányi Árpád nem tartozik az úgyneve¬ 
zett - - egyszerű színészek közé. Alakjainak 
lelki világa gazdag, fantasztikus, külső meg¬ 
rajzolása tarka, színes. A valóságot biztosan, 
meggyőzően oldja fel a neki kedves művészi 
igazságban. Nem sokat törődik a belső kon¬ 
túrok természetességével és a mig külső meg¬ 
jelenése az életvalóságnak pontos, szinte ag¬ 
godalmasan keresett aprólékosságait viseli ma¬ 
gán, addig az ember belső rajzában túlnő 
a valóság keretein. Hangosabb, komplikáltabb, 
kifejezőbb, mint azok a művészek, a kik a 
rejtett mélységek kifejezhetetlenségeit szeretik. 

Gabányi Árpád csak kevés - • úgynevezett 
nagy szerepet játszott, de a kicsikben mindig 
nagy volt. Ki ne emlékeznék az ő abbé-j&ra, 
Musset «Ne fogadj fel soha semmitu czimű 
vígjátékában? Ezt az alig 8—10 soros szere¬ 
pet a párisi Theatre FranQaisban nagygyá tette 
a - - tradiczió, az a legenda, hogy az első 
előadásra maga Musset tanította be a szere¬ 
pet az akkor még fiatal Gót Edmondnak. 
A franczia tradiczió ebből a parányi szerep¬ 
ből (melyet mindig a legelőkelőbb művészek 
játszanak) a legfinomabb franczia abbét for¬ 
málta, a ki valaha párisi szalonokban megje¬ 
lent: kaczér, világias, bizalmasa a kastély úr¬ 
nőjének, a ki minden mozdulatában a királyi 
udvarok klasszikus abbéjára emlékeztet. 

Gabányi Árpádtól ezek a külső finomságok 
távol állanak. Az előkelőén stilizált beszéd, a 
mozdulatok hajszálfinom elhajlásai neki idege¬ 
nek. Az ő abbéja nem ismeri a franczia ud¬ 
varok levegőjét, falun él, a mezőről jön, a 
rétekről, a hol virágot szed esernyővel a hóna 
alatt, szemüveggel az orrán, kopott fekete 
szoknyában, vastag talpú, kopogó czipőben. És 
mikor megjelenik előttünk széles, piros arcz¬ 
czal, félénk, jóságos mozdulatokkal, bonhomiá-
val teljes komikuma az élet ellenállhatatlan 
erejével, a valóság és művészi igazság meg¬ 
döbbentő varázsával hat ránk. 

És ez a Gabányi Árpád művészi lényének 
igazi rajza. 

Az ő néhány szavas magyar parasztjait -
ugy-e, nem felejthetjük el soha ? Milyen ügye¬ 
fogyottak, milyen szomorúak és milyen mu¬ 
latságosak. Ezeknek a rajzában olyan diabo-
likus erő nyilatkozik meg, hogy szinte lehe¬ 
tetlen róluk hű képet adnunk. Csak egy zse¬ 
nialis festő, vagy egy nagy szobrász örökít¬ 
hetné meg azokat igazán. De az emlékük itt 
marad közöttünk és a Gabányi-névvel oda¬ 
sorakozik a Nemzeti Szinház dicsőséges ősei 
közé. Jván fi Jenő, 
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A «BOR»-BAN. AZ «ANNUSKÁ»-BAN. 
(János barát, az a szerep, a melyben Gabányi elbúcsúzott.) 

A « PRY PÁL» -BAN. 

1. BáRczy István polgármester megnyitja a pályát. — 2. Brüll Alfréd, a klub elnöke bevezeti a csapatot az új pályára. — 3. Bárczy polgármester rúgja az első 
labdát 4. A közönség a nagy tribünön. — 5. Játék a Ferenczvárosi Tornaklub és a Magyar Testgyakorlók Köre közt. 

A MAGYAR TESTGYAKORLÓK KÖRÉNEK PÁLYAFELAVATÓ Ü N N E P E . — Balogh Rudolf fölvételei 
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AZ OPERA ÉS A SZÍNPAD. 

A VICENZAI TEATRO OLIMPICO BELSEJE. A VICENZAI TEATRO OLIMPICO DÍSZLETE. 

A zenedráma a művészeteknek együttes nyil-
vánulási formája. Ezért oly szintetikus a ha¬ 
tása s ezért ragadja meg jobban a hallgató 
lelkét, mint bármely más zenés, vagy drámai 
műfaj. Hosszas fejlődés és kísérletezés után 
érte el mai fénykorát. De a milyen gazdag és 
érdekes az opera jelene, ép oly változatos és 
szövevényes a múltja. Kár, hogy a nagyközön¬ 
ség ennek a múltnak legkimagaslóbb remekeit 
nem ismeri, pedig közülök nem egyben több 
a költészet s az őserő, mint akárhány modern 
vérszegény zenedrámában. 

Az opera fejlődésének szálai a görög tra¬ 
gédia mythikus ködében vesznek el. De a gö¬ 
rög tragédia kórusaival és zenei elemeivel még 
vajmi távol áll a mai opera prototypusától. 
Ezt a XII. században találjuk meg. Egy sánta 
arrasi trouvérenek, Ádám de la Halle-ii&k a 
műve : a Jen de Robin ét Marii m, az első opéra-
comique, mely egész teljességében mutatja a 
gall szellem zenei sajátságait. Ádám de la 
Halié egy személyben volt költő, zeneszerző és 
rendező. A milyennek Wagner Eikárd képzelte 
a mai operának, a Gesammtkunítwerk-neí a 
szerzőjét. Meséje egyszerű, bohókás, muzsikája 
csupa üde poezis, melyen már érzik a fran-
czia impresszionizmus plein air levegője. 

Ettől az időtől kezdve az opera lesz úrrá a 
lelkeken. A népdal mellett elsősorban az ope¬ 
rában nyilvánul meg a zenei érzék: gondol¬ 
junk csak a franczia pastorale-okra, vagy az 
olasz maggikra. Ezt a hegemóniát az opera 
később is megtartotta sőt még mindig nem 
vesztette el. így Olaszország még ma sem 
tanult meg szimfonikus formában gondolkozni. 
A «musique pure» általában mindenütt csak 
jóval később kezd polgárjogot nyerni. 

Az opera tragikus formájának legrégibb alak¬ 
ját olasz földön találjuk: Flórenczben. Itt egész 
sereg muzsikus ir operát: Galilei, Caccini, 
Peri és társai. De Velenczében él az első ze¬ 

nedráma költő : Claudio Monleverde, a Márkus¬ 
templom karmestere. Leghíresebb műve az 
Orfeo, melyben saját feleségének Claudiának 
elvesztését siratta meg. Csodálatosan modern 
és emberi a Monteverde zenéje. Megrázó fáj¬ 
dalom és szenvedély lüktet nyugtalan concitalo 
ritmusaiban és merész harmóniáiban. Zenekara 
majdnem oly nagy, mint a Berliozé. Techni¬ 
kájában már jelentkezik a vezérmotivum. Há¬ 
romszáz évvel megelőzte Wagnert: mikor a 
hirnök jelenti Orfeusznak Euridike halálát, 
a komor fenségű recitativból a Lohengrin 
hattyú-motivuma szól felénk. A szavalóénekről 
és az operáról irt elméleteit csak a XX. század 
komponistái tudják megvalósítani. Debussy, 
ki az opera fejlődésében splendide isolationt 
akar magának biztosítani, gúnyosan tiltakozik 
a Wagnerrel való rokonság ellen. (Cet animál 
de Wagner a tout gáté !) De büszkén hirdeti, 
hogy a Pelleasz és Melizand ősei a Jeu de 
Kobin ét Marion és az Orfeo. 

Olasz zenész : Lulli teremti meg a XVII. szá¬ 
zadban a franczia operát, mely csak nagyon 
lassan tud tért hódítani az Itáliából beözönlő 
darabok elől. Utána egy vérbeli franczia kö¬ 
vetkezik: Rameau, ki a clermonti templom 
félhomályából kerül az Academie Nationale 
de Musi'iue színpadára. Rameau a zenetörté¬ 
net egyik legnagyobb hérosza. Nagyszerű har¬ 
móniáival és metafizikai mélységeivel méltó 
társa Bachnak. A Hyppolite ét Aridé szép¬ 
vonalú hellén grácziájával Gluck-oi és Mo-
zart-oi a az angol Purcell-i előlegezi. 

A XVIII. század az opera comique virág¬ 
zásának az ideje. Rousseau, Grélry, Monsiny, 
Méhul stb. ekkor irják darabjaikat, melyek köziil 
egyik-másik még ma is él. Ugyanekkor teremti 
meg egy elfrancziásodott német, Gluck, a fran¬ 
czia zenéstragédiát Racine szellemében. Végre 
felszabadul a franczia muzsika az olasz gyám¬ 
ság alól: a színházakban a coin des italiens 

(az olasz párt) teljes vereséget szenvedett. 
Ezután következik az új korszak: a bel canto, 
mikor az emberi hang a maga ideális tökéle¬ 
tességében uralkodik az operában, a nagy tör¬ 
téneti dalmű hatalmas tablóival és koturnusos 
pátoszával, s a Musikdrama és Bayreuth. 
Majd a legújabb irányok: az olasz verismo, 
a franczia szimbolista zenedráma, Strauss 
Rikárd tragédiái és az orosz nemzeti dalmű. 

Nagyjában ezek az opera fejlődésének főbb 
irányai és jelentősebb korszakai. A ki világos 
és áttekinthető képet akar adni róluk, roppant 
nehéz feladatra vállalkozik. A minap Kern 
Aurél, ki már évtizedek óta az opera fejlő¬ 
désének legalaposabb magyar ismerője, rajzolt 
elénk a Műbarátok Köré-ben érdekes és szi-
nes képet az operáról. Végig vezetett az opera 
egész történetén, mindenütt érintve a kor szín¬ 
házi és zenei viszonyait. Felolvasását bemuta¬ 
tásokkal élénkítette, így Ádám de la Halié, 
Rousseau és Grétry műveiből hallottunk rész¬ 
leteket Hajdú Ilonának, az Operaház művész¬ 
nőjének finom, stílusos előadásában. Milyen 
kedvesek és pikánsak Rousseau Le Devin de 
villatje czimű operájának dallamai! Pedig ez 
a darab százötven évvel ezelőtt izzó szenve¬ 
delmek és harczok középpontjában állott. Az¬ 
zal vádolták, hogy minden van benne, csak 
mélosz nincsen. Ma azonban annál inkább 
élvezzük. Ritkaságszámba menő partitúrájá¬ 
ból magyar földre is eljutott egy: Líderer 
Rudolf könyvtárába. Bazüidesz Mária, a Nép¬ 
opera primadonnája a hirnök jelenését éne¬ 
kelte Monteverde Orfeojdból. Mennyire a 
modern drámaiság erejével hatott ez a mu¬ 
zsika a művésznő nemes, egyszerű deklamálá-
sában, gyönyörű, meleg hangjában ! Végül Kern 
Aurél előadásában a dalmű története mellett 
vázolta az opera színpadi teknikájának fejlő¬ 
dését, felhasználva külföldi tanulmányútjain 
szerzett tapasztalatait. Bemutatott egy csomó 
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szebbnél-szebb képet a legrégibb időktől a 
Pelleasz és Melizand modern impresszionista 
művészetéig. Néhány érdekesebbet itt közlünk. 

A legrégibb opera előadások-rendezéséről 
nem tudunk semmi biztosat. Valószínű, hogy 
ezek is a középkor rendes misztérium-színpa¬ 
dán játszódtak le. Annál inkább fenmaradt az 
olasz renaissance opera-előadásainak emléke. 
Ezek pazar, ragyogó fényűzéssel kiállított lát¬ 
ványosságok voltak. Nézzük csak Galli Bibi-
ena, Aldobrandini, Mauri nagyszerű plaszti¬ 
kus díszleteit. Aleotti 1620-ban építi meg a 
pármai Teatro Farnese-i, melyben már meg¬ 
találjuk a mai szceneria ősi formáját. Az 
első opera-rendező, a szó mai értelmében, 
Lulli volt, ki aprólékos gonddal, mindenre 
kiterjedő figyelemmel maga rendezte nagy¬ 
számú darabjai előadását. A Roi de Solcil 
versaillesi udvarában bemutatott ballettjeinek 
és operáinak pompája és eleven mozgalmas¬ 
sága messze földön híressé tették nevét. A ti-
zennyolczadik században az opera-előadások 
hanyatlanak. Első rendű művészek festik ugyan 
a dekorácziókat, mint az olasz Servandoni, a 
német Schinket és Quaglib, de az egységes 
művészi szceneria már teljesen látványossággá 
fajult. A muzsika, a játék, a stílus háttérbe 
szorul. A kápráztató kiállítás és hivalkodó 
pompa a fő. 

A franczia forradalom nagyon kedvez az 
operai műfajnak. Ebben az időben hatvan szín¬ 
ház volt Parisban, köziilök tízennyolcz opera-
színpad. Gluck tragédiáinak szép, de nyugodt je¬ 
lenetei után a lázban égő tömeg mindenütt foko¬ 
zott elevenséget, szingazdaságot kívánt. Dávid a 
híres festő, a forradalom művészeti komitéjá-
nak feje, gondoskodik, hogy a polgárok mind¬ 
ezt megkapják. A század végén egy franczia 
operaköltő, Grétry az ideális opera-szinházról 
érdekes vallomást tesz emlékirataiban: «Azt 
óhajtanám, hogy a nézőtér kicsi legyen, leg¬ 
feljebb ezer látogatóra berendezve. Csak egy¬ 
féle hely legyen, páholyra nincs szükség. 
A zenekart sülyeszszék le és födjék el, hogy 
a publikum ne lássa a muzsikusokat; így a 
hatás bűvös erejű lesz. Azt szeretném, hogy 
a nézőteret köralakuan építsék, lépcsőzetesen 
emelkedő, amfiteatrális padsorokkal. A fölös¬ 
leges díszítést is mellőzni kell. Legfeljebb né¬ 
hány freskót lássunk a menyezeten.» így 
álmodja meg Grétry a bayreuthi Festspiel-
li/ius-i. 

A XIX. század forrongásai a költészetben, 
zenében PP'ÍI képzőművészétben, egeraéri újjá 
teremtik az opera színpadát és szceneriáját, bár 
jóval később mint a drámai színházban. 

Kialakul a szavaló-ének, a recitativ. A re¬ 
formot Wagner Rikárd indította meg elméleti 

müveiben, zenedrámáiban pedig megalkotta 
az egységes német deklamálást. A szavaló-
ének a modern zenedráma frazeológiája. Ezt 
azután mindenütt természetessé, emberivé és 
közvetetlenné iparkodnak hajlítani. Az olasz 
veristák ép úgy mint Debussy és Duka* vagy 
Slnmss Rikárd vagy Musiorgxki/. 

A színpad és a rendezés új korszaka is 
Wagner nevéhez fűződik. De a mai tökéletes 
opera-szceneria megteremtői: Carré Albert az 
Opera Comique, Greyor Hans a bécsi udvari 
Opera igazgatója és J'it.nsart Ernő a müncheni 
Prinzregenten Theater intendánsa. A modern 
opera elsősorban dráma, actio s csak azután 
muzsika. A dráma, a mint teljes közvetetlen-
séggel jut kifejezésre az énekbeszédben, ép 
úgy érvényesül a színjátszásban. A régi avult, 
merev operai színjátszást is átalakította a drá¬ 
mai szinészet fejlődése. A meininf/eniek, An-
toine és Reinhardt merész és érdekes újításait 
pompás sikerrel alkalmazta a zenedrámában az 
előbb említett három operaigazgató. A régi 
darabokat is átdolgozzák ebben a szellemben. 
A holt zenei formákat kitöltik akczióval. így 
transzformálták legutóbb a Hur/enottákat Ber¬ 
linben és a Fausztoi Parisban. 

A modern énekes színész játéka két föalkat-
részből áll: a test ritmusvonalainak natura-
lisztikus és stilizált mozgásából Isidora DÜH-

GIUSEPPE GALLI BIBIENA PLASZTIKUS OPERA DÍSZLETE. 
SCHINKEL DÍSZLETE AH OLYMPIA CZÍMŰ DALMŰHÖZ. JACQUES DALCROZE GENFI TANÁR TESTRITMUS ISKOLÁJA : TÁNCZOLÓ LEÁNYOK, 
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ran és Dalcroze elvei szerint. A tömeg, a 
kórus szintén részt vesz az akczióban. Ma 
már minden egyes kóristának megvan a maga 
külön szerepe.. Természetesen azután a ren¬ 
dező ügyességén és színpadi érzékén múlik, 
hogy az így individualizált kar ne váljék dif-
fuzussá. Carré tömegevoluczióinak talán leg-
remekebb példája a Kar m én előadása, mely¬ 
ről Németország egyik legelőkelőbb színházi 
szakférfia, Ha//emann Károly a csodálat és 
elragadtatás hangján ír. Ragyogó plein air 
fényével, fecsegő és ágáló spanyoljaival, szám¬ 
talan apró művészi realitásával mintha Ziiloaya 
képeit elevenítené meg. Díszletei mind hely¬ 
színi tanulmányok alapján készültek, de nem 
érezzük rajtuk sehol bántóan a couleur locale-i. 
Carré dekoráczióit különben az artisztikum és 
az egyszerűség jellemzi. Finom impresszionista 
kép valamennyi, a modern festőművészet sti¬ 
lizált motívumaival és egyszerű, de fantáziát 
ingerlő hatásaival. Jusseauine, Paquereau, 
fínilly, az Opera Comique díszletfestői a pá¬ 
risi lifjikiállitások és Salon^k legünnepeltebb 
művészei. -Tusseaume dekorácziói közül leg¬ 
szebbek a Pillangó kisasszony tablói, kivált 
a második felvonás gyöngyszürke Hokuszáj 

tónusával, azután a Grisdidis erdődíszlete, 
gyönyörű fényeffektusaival és a Pelleasz és 
Melizand komor clair obscur levegőjével. Felül¬ 
múlhatatlan a forrásjelenet, hol a két szerel¬ 
mes tragédiája lejátszódik. (Debussy egész 
darabjának szcenariumát Jusseaume készítette.) 
Pelleasz és Melizand a kastély kertjében ta¬ 
lálkoznak utoljára egy forrás partján. Szomorú 
aláhajló lombozató fák közé kísértetiesen vilá¬ 
gít be a sápadt hold. A háttérben a kastély 
ablakaiból vöröses fény árad. Osszeölelkeznek. 
Hallják az avar zörrenését, a levelek zizegé-
sét. Tudják, hogy a féltékeny Golaud ott lesel¬ 
kedik a cziprusfa mögött. De csak annál job¬ 
ban átengedik magukat a végső mámornak. 
Már látják a forrás tükrében a bosszúálló 
árnyékát, fölemelt kardján villanik a hold¬ 
sugár. Aztán mindennek vége. . . 

Gregor rendezései nem kevésbé érdekeiek. 
Karmen-je megkapóan festői. Az első felvonás 
hátsó függöny-díszletét rendkívül plasztikussá 
tudja tenni a valódi firhangokkal, melyek az¬ 
után jjompásan árnyékolnak. Az egész darab¬ 
ban, minden hamisítatlan spanyol. Szinte túl¬ 
ságosan az. Gregornak ezt a német alapossá¬ 
gát még inkább érezzük a Pillangó kisasszony¬ 

ban, melynek képeit egy német etnográfus 
szaktudásával tervezte. Annál szebbek azonban 
Delius Frederik Romeo és Júlia falun czímű 
dalművének díszletei. Mintha Millet képeket 
látnánk. A Gregor-féle Pelleasz és Melizand-
ban igen poetikus a harmadik jelenet finoman 
összehangolt színeivel. Este egy virággal borí¬ 
tott magaslaton áll Melizand és Geneviéve 
(Pelleasz anyja). Melizand fehér ruhája és 
arany haja, Geneviéve kék köntöse gyönyörűen 
rajzolódik bele az alant hullámzó tenger zöl¬ 
des párázatába, melyen ezüst szálakat sző 
keresztül a hold. 

Possart Ernő a wagneri szceneria és gesz-
tika megteremtője. Az ő díszlet-tervei és ren¬ 
dezései után igazodik most Bayreuth is. Mo¬ 
zart előadásai utolérhetetlenek tökéletes stí¬ 
lusukkal és könnyedségükkel. 

így változik és fejlődik a modern opera a 
többi művészet átalakulásával. A dekoratív 
festőművészet, a költészet és a piktura szen-
zácziós megújhodásával együtt jár a színpadi 
zene renaissauce-a is. Épen ezért a XX. szá¬ 
zad zenedrámája még sok meglepetést hozhat 
számunkra. 

Haraszti Emil. 

A KERESZT-TÉR. 

RÉSZLET A HORGONY-UTCZÁBÓL. 

f<T»~ 

A SZIKLA-UTCZA. RÉSZLET A RÉGI BOTANIKUS KERTBŐL 

A GELLÉRTHEGY ALJÁN. — Háry Gyula rajza. 

A HADNAGY-UTCZA A FEHÉRSAS-TÉRNÉL. A VÍR AZ ÁROK UTCZÁBÓL NÉZVE. 

HÁRY GYULA RAJZAI BUDAPEST ELTŰNŐ RÉSZLETEIRŐL. 
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HÚSVÉT A RÉGI MAGYAR MŰVÉSZETBEN. 
A Krisztus kínszenvedésének és halálának 

emlékezetére szentelt nagy hét és a föl¬ 
támadását megünneplö húsvét szertartásai a 
katholikus egyházban még ma is tele vannak 
hol drámai hatású, hol jelképes értelmű, nem 
egyszer megrázó mozzanatokkal s a komor 
gyász, húsvét szombatjától kezdve pedig az 
ujjongó öröm pompájával. Ez utóbbiban azon¬ 
ban a művészet ma már alig jut szerephez. 
A szobrászok és festők, a kik a középkor folya¬ 
mán alkotásaikkal a nagy hét misztériumának 
mélységes értelmét is közelebb igyekeztek 
hozni a nép szivéhez, ma már szinte semmi¬ 
vel sem járulnak ahhoz, hogy szertartásainak 
jelentőségét emeljék. 

A virágvasárnapi körmenetből már régen 
eltűnt Krisztus szamárháton ábrázolt, fából 
faragott, természetes nagyságú színezett alakja, 
mely kerekeken gördült tova s a szertartások 
jelképes értelmével kevésbbé ismerős tömeg 
előtt is szemlélhetővé tette a Megváltónak ün¬ 
nepélyes bevonulását Jeruzsálembe. A nagy¬ 
pénteki csonka misén, a melylyel kapcsolat¬ 
ban Krisztus kínszenvedéseit, halálát és teme¬ 
tését elevenítik meg drámai hatású jelképes 
szertartások, ma már csak egy feszületnek jut 
szerep s a szent sírnak. Hajdanában, különö¬ 
sen oly helyeken, a hol misztériumok előadá¬ 
sára nem nyilt alkalom, a nagypénteki kör¬ 
menetet egész sor szobor és szoborcsoportozat 
körülhordozásával tették színesebbé. Ezek a 
passziónak, Krisztus kínszenvedése történeté¬ 
nek főbb mozzanatait ábrázolták, így többek 
között az Ecce homót, a kereszt alatt roska¬ 
dozó Megváltót; Veronikát, a ki kendőjét nyújtja 
feléje, hogy megtörölje benne vértől csapzott 
arczát. 

Ma is élő jámbor szokás katholikus templo¬ 
mokban a szent sír fölállítása. Barlangszerű 
fülkében, tarka mécsesek és virágok között 
látjuk itt Krisztus hanyatt fekvő holttestének 
szobrát. Ez utóbbi ma többnyire gyári munka 
s a szent sír díszítése még székesfővárosi 
templomainkban is rendszerint csak a sekres-
tyésék kevésbbé kipróbált Ízlésére vall. 

A bibliának a megváltásról szóló tanítása 
az alapja a keresztény hitnek. Ily formán ter¬ 
mészetes, hogy a kereszténykori művészetnek 
is mindenkor Krisztus kínszenvedésének meg¬ 
örökítése volt a legjelentősebb és legkedvesebb 
feladata. Erre vonatkoznak az őskeresztény 
katakombák jelképes ábrázolásai, a párhuza¬ 
mos ó- és új-szövetségi bibliai jelenetek, a 
melyekkel a bazilikák falait díszítették. A ro¬ 
mán és csúcsíveskori székesegyházak s kisebb 
templomok falképeinek javarésze szintén Krisz¬ 
tus kínszenvedéseit tárja elénk. A XV—XVI. 
századbeli fából faragott szárnyas oltárok so¬ 
rában pedig alig van egy is, a melyet legalább 
polczán, szárnyain vagy oromdíszében innen 
merített jelenetek nem díszítenének. 

KRISZTUS HOLTTESTE MOZGATHATÓ KARRAL. 
(Garamszentbenedek, XV. század.) 

Mindezeken, különösen a XV-ik századtól 
kezdve, az alakok, csoportosítása, de ezek vise¬ 
lete és jellemzése is szinte egész Európában 
egyforma, a minthogy forrásaik is mindenfelé 
ugyanazok, az egyazon szövegkönyv alapján 
előadott misztérium-játékok voltak. Ezeknek a 
misztériumoknak köszönheti a nyugati egyház 
művészete, hogy a keletihez hasonlóan élette¬ 
lenné nem merevedett. Az az óriási hatás, a 
melyet a misztériumok virágzásuk korában a 
szobrászokra és festőkre gyakoroltak, az élet 
és természet egyre behatóbb tanulmányozására 
serkentette ezeket. Ez kezdetben csak a kül¬ 
sőségekre és általánosságokra irányul, de csak¬ 
hamar kiterjeszkedik az emberi élet és a ter¬ 
mészet legapróbb részleteire is. A középkor 
felfogásának megfelelően az emberi test tanul¬ 
mányozása, a mi minden ábrázoló művészet¬ 
nek az alapja, Italian kívül még a XV-ik 
században is jóformán csak Krisztus ruhát¬ 
lan alakja révén vált a szobrászok és fes¬ 
tők számára lehetővé. A bonczolást, a ru¬ 
hátlan női test mintának való fölhasználá¬ 
sát, a mi a klasszikus művészetben s a re-
naissance idején általános volt, a középkor 
szigorú felfogása szinte teljességgel lehetetlenné 
tette. Még az olyan képeken is, a hol az ala¬ 
kok ruhátlansága a nagyobb érthetőség okáért 

szinte elengedhetetlen lett volna, a nőket nya¬ 
kig begombolkozva ábrázolják szárnyas .oltá¬ 
raink mesterei, így remete szent Antal kísér¬ 
tésének jelenetei a XVI- ik század elején is. 
Krisztus alakja, eltekintve néhány régi bizanczi 
vagy bizanczi hatás alatt készült példától, a 
mely még itt is ruhában ábrázolja, a kereszt-
fán a nyugati művészetben s/into kezdettől 
fogva ruhátlanul jelenik meg. S nyilván az 
emberi test tanulmányozásának fontosságát föl¬ 
ismerve, a XV. századtól kezdve a festők és 
szobrászok Krisztus ruhátlan alakját sok olyan 
helyzetben is örökítik meg, a melyről a szent-
írás semmit sem tud s a melynek jelentését a 
műtörténetirók az apokrif evangéliumok és a 
középkori misztikusok iratainak segítségével 
igyekeznek megfejteni. 

Ruhátlanul ábrázolják a Megváltó alakját az 
ostorozását bemutató képeken, töviskorouázá-
sán, mint Écce homót, majd ismét fatuskón 
ülve, a mint a kálvárián megfeszítését várja. 
Hol elernyedt, hol a haláltusától megfeszülő 
izmokkal tárul elénk a keresztfán a két 
lator vonagló alakja között, majd innen való 
levétele közben, ismét a Piéta képeken anyja 
ölében. Ruhátlanul jelenik meg a föltámadá¬ 
sát ábrázoló képeken vagy domborműveken, 
majd .mint Vir dolorum, vagyis a fájdalmak 
férfia, rnegkíuzottan lándzsával átdöfött mellel, 
de nyitott szemekkel, élve s vörös palásttal 
vállain. A vir dolorumhoz hasonló helyzet¬ 
ben tárul elénk, derékig a koporsóban állva s 
rendesen Mária és szent János evangélista kö¬ 
zött azokon a képeken, a melyek szent Ger¬ 
gely pápa miséjének emlékét örökítik meg, a 
kinek úrfölmutatáskor tűnt föl az oltár fölött 
a Megváltó így. A szent misére vonatkoznak 
azok a szoborcsoportozatok is, a melyek Krisz¬ 
tus szenvedő alakját az Atyauristen ölében áb¬ 
rázolják, ki a világ bűneiért áldozta föl egy¬ 
szülött fiát. .Mindezekre a Krisztus típusokra 
és kompozicziókra XV—XVI. századbeli szár¬ 
nyas oltáraink mestereitől fölös számmal ma¬ 
radtak ránk s, nem egyszer szinte klasszikus 
példák. Bizonyságai ezek annak, hogy régi 
művészetünk nem merült ki az idegen minták 
merő utánzásában, de java képviselői ép úgy 
az életet vallották mesterüknek, mint a kül¬ 
földiek s sajátos, többnyire nemes felfogásu¬ 
kat nem kisebb művészettel érvényesítették, 
mint ezek. 

Ugyanerről tanúskodnak azok a népesebb 
kompozicziók is, a melyek a Passzió főbb moz¬ 
zanatainak képein a középkori misztérium¬ 
játékoknak egy-egy jelenetét örökítették meg 
egész közvetlenséggel s nemcsak a templomok 
belsejének vagy oltároknak, de nyilvános terek 
és utczák díszítésére is szolgáltak. A beszter-
czebányai vártemplom külsején, hatalmas gó¬ 
tikus fülkében még ma is megvan a Krisztust 
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az olajfák hegyén ábrázoló kőből faragott 
festői dombormű, melynek hátterét jellegzetes 
beszterczebányai épületekből rótta össze mes¬ 
terünk. Főalakjai csoportosításában ez a dom-
bormú élénken emlékeztet Stoss hasonló tárgvú 
krakói művére, a bécsi Szent Mihály-templom 
olajfákhegyére és számos ily tárgyú' német fa-
ragványra. Alakjai számával, motívumai gaz¬ 
dagságával és változatos voltával s előadása 
közvetetlenségével azonban a beszterczebánvai 
Olajfák-hegye szinte valamennyit felülmúlja. 

Á középkor folyamán alig volt templomunk, 
a melynek a szent kereszt tiszteletére emelt 
oltára ne lett volna. A XV. században ezeknek 
oltárszekrényét a kálvária szoborcsoportozata 
vagy dombormű ve díszíti, predelláját az utolsó 
vacsora, vagy Krisztus arcza szent Veronika 
kendőjén. A szárnyakon a passzió többi jele¬ 
neteit ábrázolták, a melyek rendszerint a szár¬ 
nyak túlsó felületén folytatódtak. Az oromdísz 
mennyezetes fülkéiben a templom védő szentjei 
között a vir dolorum szobrocskája állott. 

A középkori templomoknak mindenkor je¬ 
lentős dísze volt a diadalkereszt, az a feszület, 
a mely a szentélyt«a hajótól elválasztó diadal¬ 
ívről többnyire lánczon csüngött alá. A XV. 
században ennek helyébe a diadalívbe rakott 
keresztgerendán a kálvária csoportozata lép, 
mely Krisztust a két lator között ábrázolja a 
keresztfán s ennek lábánál két felől Mária és 
szent János evangélista búsuló alakját. A XV. 
század végén egyre jobban érvényesülő realiz¬ 
mus, a mely a csütörtökhelyi Pietán is oly 
szembetűnő, emlékeink sorában ezeken az óriási 
kálvária-szobrokon aratja legnagyobb diada¬ 
lait, így Bártfán, a melynek darabos kezelés¬ 
sel, de megrázó drámai felfogással faragott és 
színezett felfeszített Krisztusa a nagy távolság¬ 
nak megfelelően, a melyben a diadalív kereszt-
gerendáján fölállították, negyedfél méter ma¬ 
gas. A bártfai szent Egyed templom csúcsíves¬ 
kori szárnyas oltárokban és egyéb fafaragvá-
nyokban még ina is leggazdagabb templo¬ 
maink egyike. Csupán szárnyas oltár tizenkettő 
maradt itt ránk. Klasszikus Corpus Domiui 
szobra, a melyen végtelenül magasztos felfo¬ 
gással s ugyancsak figyelemreméltó anatómiai 
tudással Krisztus alakja az Atyauristen öléheTi 
tárul elénk, egykor a főoltár evangéliumi ol¬ 
dala felől gyámkőre helyezve szabadon állott. 
A templom főkapuja mellett, a szegények per¬ 
selye fölött itt egy másik vir dolorum szob¬ 
rocska áll, a melyet művészi kiválóságánál 
fogva, mint minden valamire való üyfajta 
emlékünket külföldi Írók ujabban Stossnak, a 
jeles krakó-norinbergai mesternek tulajdoni'a-

KRISZTUS FEJ A BÁRTFAI SZENT KERESZT PRE-
DELLÁJÁN. (XT. század.) 

nak, a kiről egyébként igen valószínű. Ingy 
magyarországi származású volt. 

Hogy más ilyen, csak a nagylieti szertartá¬ 
sok kapcsán használt szobrok is voltak temp¬ 
lomainkban, ennek vidéki kutatásaim folya¬ 
mán nem egy helyütt akadtam nyomára. Járt 
utaktól félreeső falusi templomok lomtáraiban 
ugyancsak szöget ütött fejembe egy-t-gv a pas¬ 
szió hőseit ábrázoló szobor, a mely szent Mi¬ 
hály lovára emlékeztető hordozható talapza¬ 
ton állott. A hontmegyei Szebelléb templomá¬ 
ban aztán arról világosítottak föl, hogy a vir 
dolorum ily f ormán fölszerelt szobrát s a ke¬ 
reszt alatt roskadozó Krisztus és Veronika 
szoborcsoportozatát itt a nagypénteki körme¬ 
neten még ma is körülhordozzák. Hogy a nagy¬ 
heti szertartások talán sehol Európában nem 
voltak színesebbek, mint nálunk s hogy ezekbe 
•hitében erős naiv népünk nem egyszer egész 
sajátságos czeremóniákkal szólt bele, ennek 
Garamszentbenedek templomában, mely egy¬ 
kor benczésapátság volt, maradtak ránk a leg¬ 
érdekesebb emlékei. 

Az,,Európa szerte páriát ritkító giiramnj$0n.tr. 
benedeki Urkoporsója ez, a mely ma ablakai¬ 
ban eldeszkázva az esztergomi székesegyház 
egyik kápolnájában hever használatlanul. A ko¬ 
porsó gazdagon díszített gótikus kápolna min¬ 
tájára készült, tetején ma már elenyészett tor-
nyocskával, egyik keskenyebb oldalán tornyos 
fülkével, a melyben nagypénteken az oltári 
szentség állott. Ablakokkal véges-végig áttört 

oldalait mennyezete* fülkékben apostolszobrok 
diszitik, talapzatának mezőit a koporsót őrző 
álomittas katonák alakjai s két dombormű 
tölti ki. mely Krisztust a pokol tornászában s 
a három a--zonyt HZ m e> Mrnál ábrázolja. 
A koporsó felső ablakos részében feküdt a ha¬ 
lott Krisztus, a kinek idetartozó szobra (ía-
ramszentbenedek rártemploaaában még ma is 
megvan. P'nnek a szobornak karjai vállhan, 
csap körül mozgathatók, nyihánvaló bizony¬ 
ságául annak, hogy a nagypénteki körmenet 
előtt ezt a Krisztusszobrot bizonyán) megfelelő 
népies r/eívmóniák közben a keresztről vették 
le s karjait testébe/ rakva igy tettek be a ke¬ 
rekeken gördülő koporsóim. 

\y, e/üst ékiimenyes gyás/ruhiís papok ki-
serete\d a körmenetben, vagy a tömérdek 
gyertya és \irag közepette a templom \ala-
DM'lyik kápolnájában, ennek az egykor gazda¬ 
gon aranyozott, alakjaiban s/inezett, pazar éki-
tésü Urkoporsónak mesés batása lebetett. S a 
karjaiban mozgatható halott Krisztus szobrán 
kivül a garamszeiitbeneileki apátság monosto¬ 
rában még egy sajátságos szobrot találtam. 
l1'./, a föltárnád! Krisztust ábrázolja, kuporgó 
helyzet ben. a mint koporsójából a levegőbe 
emelkedve, kitör. Szinte kétségtelen, hogy e/, 
a szobor itt a XV. és XVI. században a hús¬ 
vét szombat esti szertartások kapcsán, a csak 
nagyvárosokban látható misztériumok pótlá¬ 
saként, Krisztus föltámadásának szemléltető 
bemutatására szolgált, még pedig oly f ormán, 
hogy a llesurrexit énekének elhangzása köz¬ 
ben láthatatlan kezek a koporsó mögül a ma¬ 
gasba vonták, miglen a boltozatról lecsüngő 
s felhőket jelentő kárpitok mögött el nem 
tűnt. 

A nagyszombati föltámadási körmenet, a 
melynek nézésére Budapest közönsége vallás-
külömbség nélkül évről-évre tömegesen szo¬ 
kott összeverődni, nálunk szokásos alakjában 
nem egy tiszta katholikus államban, igy Fran-
cziaországban is, teljességgel ismeretlen szer¬ 
tartás. Magyarországon hagyományai az Árpá¬ 
dok koráig nyúlnak vissza. S a nagyheti kör¬ 
meneteken, hajdanában nagy számmal körül¬ 
hordozott szobrok közül Hajijainkban már csak 
a föltámadt Kris/tus alakja szerepel, vörös 
palásttal xállán. áldásra emelt jobb kézzel, 
baljában a diadalmi zászlóval. Húsvét szombat¬ 
jának estéjén, a föltámadási körmenetben ez 
a szobrocska az ezen összesereglö gyermekek 
érdeklődésének legkedvesebb tárgya; művészi 
szempontból véve azonban nem sokat ér, mert 
többnyire modern, gyári módon készült tuczat-
munka. 

PIÉTA DOMBORMÜ (Csütörtökhely XV-XVI század.) A BAKABÁNYAI SZENT KERESZTOLTÁR. (XV-XVI.század.) KRISZTUS AZ ATYAURISTEN ÖLÉBEN (Bártfa, XV.század.) KRISZTUS OSTOROZÁSA. (Oltár szárnykápép 1514 a S z é p m ű v é s z e t i . ) A GARAMSZENTBENEDEKI ÚRKOPORSÓ (XV. uásad.) 
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Heyermans «Mari» czimű színművének előadása az Új Színpadon. Judik E. (Mari), Harsanyi E. Nagy Margit. 

F AT M E. 
EEGÉNY. (Vége.) 

Irta Jansen Börge. — Fordította Bittó Auguszta. 

XXV. FEJEZET. 
Fatme az egész este itt ült Vuko levelével 

kezében, olvasta és újra olvasta. Nem. Mira té¬ 
vedett, Mirának nem volt, nem lehetett igaza. 
És mégis! Hirtelen felkelt, az ablakhoz ment 
és hallgatózott. A setétben léptek hallatszottak, 
hol közelebb, hol távolabb, azután egészen a 
közelből és hangok suttogását lehetett hallani. 

- Mira, be van zárva az ajtó ? 
— Igen rózsám, légy nyugodt. Balgaság volt 

tőlem, hogy megijesztettelek. Menj nyugalomra, 
az öreg Mira, úgy mint az elmúlt időkben, őr¬ 
ködni fog feletted. 

- Te, te fogsz őrködni! — Azzal rózsafűzére 
után nyúlt, megcsókolta és suttogá: 

- Szent szűz Mária, őrködj szegény Fatméd 
felett és segíts rajta ! 

Nemsokára éjszaka lön. 
Fatme minden pillanatban összerezzent, majd 

hallgatózott. Oclakintről léptek hallatszottak. 
Megcsókolta rózsafűzérét és imádkozott. 

Nyugtalanul hánykolódott fekhelyén, minden 
összefüggés nélküli szavakat ejtett ki az eskü¬ 
ről, levélről, Vukoról, majd Sztambult, Alit és 
Solimánt emlegette. Végre reggel felé elaludt. 

Midőn a nap első sugarai a szobába behatol¬ 
tak, Mira felkelt, köpenye alól egy kis csoma¬ 
got vett elő, azt az ágyra tévé, néhány pillana¬ 
tig Fatmét nézte, majd szótlanul kisurrant az 
ajtón s betette maga után. 

Egy óra telt el, mire Fatme felébredt, vad, 
lázas tekintetet vetett köröskörül és felkiáltott: 

— Mira! 
Halotti csend volt. 

- Mira! 
Egy hang sem felelt. 
Felült ágyában. A kis csomag, melyet Mira 

takarójára helyezett, az ölébe esett. 
Utána nyúlt s újra félve kiáltott: 
— Mira, hol vagy ? Mira! Mira! 
A saját hangjától is megij f dt; mindig halotti 

csend volt. Keze megérintette a csomagot, reá¬ 
nézett és megtapogatta; egy kendőbe volt va¬ 
lami becsavarva. Felnyitotta, szemei mind tá¬ 
gabbra nyulak, egy sikoltásba tört; kezében 
egy tőrt tartott. 

Minden fagyos és sötét lett körülötte. Hátra¬ 
hanyatlott ágyába és ott feküdt, mint egy halott. 

A nap felkelt, a harangok imára hívtak; de 
ö mitsem hallott. Némán, sápadtan feküdt itt 
hosszú órákon át. 

Ekkor az előszobából léptek és kard esörre-
nése hangzott be. Összerezzent. Szemeit fel¬ 
nyitotta, fejéhez kapott és hallgatózott. Szent 
szűz Mária, ezek az ő léptei voltak ! Felugrott, 

egy gyors tekintetet vetett maga körül, a tőr 
ott feküdt. A takarót reádobta s ott állt fel¬ 
egyenesedve hálóköntösében, fekete haja hullá¬ 
mosán omlott gömbölyű vállaira. 

Az ajtó felpattant, Vuko jelent meg s kilárt 
karokkal maradt állva. 

Fatme nem mozdult. 
- Fatme, Fatme ! Mi bajod ? 

Ő nem mozdult, nem felelt. 
•— Gyermekem, kedves, jó Fatmém, te beteg 

vagy! 
Végre Fatme megszólalt: 

- Vuko, szeretsz te engem, vagy hazudsz? 
Te hazudsz Vuko ! 

- De gyermekem, te lázban beszólsz. Jer! 
Vissza akarta vezetni ágyához. De ő nem moz¬ 

dult. 
— Felelj nekem, szeretsz te engem? 
— Igen, teljes szivemből szerellek. 

- De hátha hazudsz ! 
Vuko térdrehullt előtte s megfogta kezét. Az 

jéghideg volt és reszketett. 
—• Nem, nem, én igazat mondok; de te 

Fatme, - - szólt Vuko bánatosan - - te nem 
szeretsz engem, te nem tudtál megbocsátani. 
Oh Fatme, hogy te ily keményszivü tudsz 
lenni! Az egész éjszaka, mint egy őrült lova¬ 
goltam, hogy hozzád jöhessek és m o s t . . . oh 
Fatme miért nem öltél meg inkább akkor a 
Miljaka mentén? Én akkor nem szenvedtem 
volna annyit, mint a hogy most szenvedek, 
most, midőn már mindennek vége van, most, 
midőn már nem szeretsz ! 

- A Miljaka mentén! — kiáltott fel s vére 
arczába szökött. Azzal a térítőt félrerántotta s 
reámutatott a tőrre: 

— És te azt mondod, hogy én nem szeret¬ 
lek ! Nézd Vuko, nézd, ezt küldték ők nekem! 
De nem, nem és nem! Hiszen én most tudom, 
hogy te engem szeretsz és én Vuko, Vuko! 

Vuko némán bámult a tőrre, Fatme a kar¬ 
jaiba vetette magát s ő érezte, mint hullámzott 
forró keble, magához szorította, csókolta s 
örömujjongva szólította: 

Fatme! 

Néhány évvel ezután egy este egy barátom¬ 
mal a Práterben sétáltam. Hirtelen megragadta 
karomat s egy tisztre figyelmeztetett, ki feltűnő 
szép keleti arczú nővel jött felénk. 

- Ez valami, a mi önt érdekli, — így szólt 
hozzám — ez itt egy élő regény, telve szere¬ 
lemmel, gyűlölettel, tőr . . . - - nem folytat¬ 
halta. 

Egy pillanat múlva már be voltam mutatva 
s azután együtt ültünk egy kerti kávéházban, 
a virágzó gesztenyefák alatt és söröztünk, mi¬ 
alatt a zenekar egy dallamos bécsi keringőt 
játszott. 

A társalgás egy pohár bor mellett igen élénk 
lett. Eleinte én voltam a legszótlanabb, tekin¬ 

tetemet nem tudtam a fiatal asszonyról levenni, 
oly szép, oly.vidám, oly boldog volt. Ajka mo¬ 
solygott, szemei fényle.tfck". 

Ekkor Kvicala kapitány - mert hisz ö 
volt - hirtelen így szólt: 

- Ön minket figyelmesen tanulmányoz. 
—- Úgy van, — felelt barátom helyettem -

ő mindenben igen alapos. Bár nem bécsi, de 
azért niégiá jobban ismeri a várost, mint én. 

- Úgy? 
— Bizonyosan jobban, mint nagyságos asz-

szonyom, meg kapitány uram is, - - feleltem 
én — még pedig azért, mert statisztikai adato¬ 
kat szereztem Wien városáról s barátaimnak 
most azzal imponálok. Többek között meg 
tudom mondani, hogy ennek a szép városnak 
tizenkótezerhétszázkilencz háza és hatvan temp¬ 
loma van. 

- Ez pontosan úgy van — szólt hozzá ne¬ 
vetve a szép asszony s boldogságtól sugárzó te¬ 
kintetet vetett férjére - - azonkívül Wiennek 
van még huszonnyolcz szerzetrendje és kolos¬ 
tora, három zsinagógája és számtalan palotája. 

Én egészen megzavarva a meglepetéstől, bá¬ 
multam a fiatal asszonyra, ki még mindig mo¬ 
solygott és kérdé tőlem: 

- De tudja-e azt doktor úr, hogy Nagasaki-
nak mennyi lakosa van? 

- Nagasakinak? — kérdem bámulva. 
Nem értettem őt eleinte s nem tudtam, mit 

akar ezzel a kérdéssel s nem értettem meg sem 
az ő, sem a férje szívből jövő kaczaját sem, 
mely a bécsi keringő dallamával és a poharak 
vidám csörgésével összeolvadott. Most azonban, 
mióta ismerem Fatme asszony érdekes regé¬ 
nyét, értem és mindent fel tudok fogni. 

AZ ELSŐ VIZIREPÜLŐGÉP. 
Monacóé a dicsőség, hogy a repülőgépek 

egy újabb és általánosabb típusának első íz¬ 
ben adatott a kipróbálásra alkalom. Daczára 
annak, hogy még alig néhány hónappal ezelőtt 
az. aeroplánok eme fajtájával alig foglalkoztak, 
ma már nemcsak az aviatikát űzők érdeklő¬ 
dése, hanem a nagyközönség és az illetékes 
körök figyelme is feléje irányult. Ezt bizonyítja 
a vállalkozásaiban rendkívül óvatos monacói 
«L'International Sporting Club» azzal, hogy 
az idegenek kedvéért a versenyt megrendezte, 
továbbá az összes nagyobb hatalmak had¬ 
vezetőségei, a kik képviselőiket tapasztalat¬ 
szerzés czéljából Monacóba elküldötték. 

Az újszerű repülőgépek a behatóbb tanul¬ 
mányt meg is érdemlik; az eddigiekkel csupán 
a szárazföld felett tehettünk nagyobb túrákat, 
kiterjedtebb vízfelületek' már utunkat állták, 
mivel kényszer leszállás esetén nemcsak ké¬ 
szülékünket, hanem önmagunk testi épségét 
is veszélyeztettük. Ott van például Bague had¬ 
nagy esete, a ki tavaly Nizzából Corsicára 
akart repülni és mert gépe a vizenj árasra 
nem volt berendezve, a mint motorromlás 
miatt a tengerszinére leszállott, néhány perez 
multán segítség hiányában elmerült. A zárt 
palaczkot, a melyben Bague, az őt ért bal¬ 
végzetről bennünket tudósít s embertársaitól 
örökre búcsúzik, néhány hét előtt halászták 
ki a tengerből Marseille közelében. 

Mint az aviatika terén minden új ötlet, a 
vizirepülőgépek gondolata is a termékeny fran-
czia fejekben fogant meg először, bár az ame¬ 
rikaiak, élükön Cwríiss-al, a gyakorlati kivi¬ 
tel terén ma már jóval előbbre haladtak, így 
például az Egyesült-Államok összes hadihajó 
szörnyetegeinek fedélzetét most alakítják át, 
úgy hogy rövid időn belül mindenik vihet 
magával hidro-aeroplánokat, a melyek — mint 
a múlt hónapban a kaliforniai partok mentén 
a«Csendes-oczeánon végzett sikerült kísérletek 
igazolják - - a legnagyobb könnyedséggel in¬ 
dulnak a fedélzetről kémszemlére s térnek oda 
újból vissza. 

A hidro-aeroplánok a szárazföldi típusok¬ 
tól csak annyiban különböznek, hogy kerekes 
futószerkezetükhö zvastag és széles, szántalpak¬ 
hoz hasonló csúsztatok vannak erősítve, a me¬ 
lyek egyrészt a gépet csónakok módjára a ví¬ 
zen lebegve fenntartják, másrészt alkalmas alak¬ 
juknál fogva a légcsavar működésbe hozatala 
után a vízből mintegy kiszökennek s az aero-
plán így a levegőbe emelkedhetik. Természe¬ 
tesen az ilyen csónakos csúsztatókkal felszerelt 
gépeknek a szárazföldi típusokénál nehezebb, 
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1. Vízben siklás. (Fischer, Fahrman-gépen). — 2. Indulás llullámtiirésben. (Caudron saját biplánján). — 3. Sikerült le.szállás (Paulhan Curtiss gépen). 
(Benaux Fahrman-biplánon). 

AZ ELSŐ VÍZI REPÜLŐGÉPEK VERSENYE MONACÓBAN. 

4. A levegőben 

tehát nagyobb teherbíró képességüeknek kell 
lenniök. Ennek a czélnak legjobban a biplá-
nok felelnek meg, ezért oly ritkák a viz felü¬ 
letén való járásra berendezett egysíkú repülő¬ 
gépek. 

A két hétig tartó s húsvétkor befejeződő 
hidro-aeroplan versenyen a legjobb eredménye¬ 
ket Fischer érte el Farman H. gépen s utána 
sorban Paulhan, majd Robinson és Cuudrmi 
következnek. A verseny-feltételek értelmében, 
minden benevezett géppel külön-külön csendes 
és hullámzó vízfelületről kellett a levegőbe 
emelkedni, majd a viz színére leszállani, köz¬ 
ben pedig néhány kilométernyi távolságra 
repülni. A hidro-aeroplánok a La-Condomin 
városrész kiállítási területén voltak közszem¬ 
lére kitéve, maga a hatalmas nézőközönséget 
vonzott rendkívüli érdekes és meglepő produk-
cziókban gazdag küzdelem pedig a kikötő és 
a kaszinó előtti nyilt tengerrészen játszódott le. 

Dr. Massány Ernő. 

DIVATLEVEL. 
Budapest, április hó. 

Paris felől egy sokaknak kedves hírt röpítenek 
világgá a lapok ; azt, hogy az idei divat kevés vál¬ 
tozást fog felmutatni; azt, hogy a nők ruhája - cse¬ 
kély eltéréssel — csaknem teljesen olyan lesz, mint 
a milyen a múlt évben volt. 

A nők ugyanis megkedvelték a rövid, szűk szok¬ 
nyát és a mikor — idény változás előtt — riasztó 
hírek jelezték a bő, széles szoknya közeledését, 
táborba szálltak. Egyhangúan kijelentették, hogy 
kedves divatjukról lemondani nem hajlandók, sőt 
egy kis arasznyi szövetet sem engednek a jelenleg 
viselt szoknyába belebővíteni. Mindenesetre érde¬ 
kes ez a jelenség. 

Lázadás a divat zsarnokoskodásával szemben, á 

mely, ha máskor is megismétlődik, hivatva van 
gátat vetni sok ellenszenves divathóbortnak. 

A rövid szűk ruha tehát továbbra is divat ma¬ 
rad, a nők pedig karcsuk és fiatalosak. A mi azon¬ 
ban nem zárja ki azt, hogy a ruha alját ne díszít¬ 
sék fodorral, rqjttal és egyéb hasonló díszekkel. 
Sőt tunikához hasonló redőzetet is akarnak alkal¬ 
mazni, de ez nehezen fog általánosságban terjedni, 
mert nem egyezik a divat mai stílusával. 

A derékdíszek meglepően szépek. A nyak több¬ 
nyire szabadon marad és teljesen érvényre jutnak 
a nagy kerek gallérok, kedves fichük és linón ki¬ 
hajtók. Ezek segítségével a legegyszerűbb ili-rcknt 
is díszessé lehet tenni. 

Az utczai ruhák anyagául legkedveltebb a szín¬ 
játszó selyem. Az aljat nagyanyáink idejében ked¬ 
velt bodrok díszítik különböző magasságban. A ka¬ 
bát is a tulajdon selyemből készül csipkedísz-
szel, mely elől esetleg elütő szinű mellény fö¬ 
lött nyilik szét. A posztóruhát egyszerűen készí¬ 
tik, egyedüli dísze a gomb, paszomány és leg¬ 
feljebb kevés selyemhimzés a galléron és kihajtó¬ 
kon. A fekete tafotát is rendkívül kedvelik, az át¬ 
meneti idénynek ez lesz legkedveltebb viselete. 
mert egyaránt megfelel az esős és a szép napok¬ 
nak. Itt nélkülözhetetlen dísz a selyem bodor. 
Hozzá drága csipke-mantillákat és pelerineket vi¬ 
selnek, mint egykoron Maintenon asszony idejében. 
E fekete csipkéből, gallérformára készült mantil-
lákat többnyire fehérrel bélelik, valami nagyon 
lenge szövettel. 

Az esti ruhák oly változást mutatnak, hogy az 
eddigi játszi vonalaktól eltérően, bizonyos bibliai 
jelleget viselnek magukon. A fehérrel hímzett li¬ 
nón ruhát pl. klasszikus redőzetben fekete selyem 
musselinra borítják. Élénk szinű selyemöv díszíti 
a derekat, olykor nagyon bizarr módon. Ehhez 

hosszú ujj tartozik, a mely jelentékenyen karcsú¬ 
sítja az alakot. A Direktoirera vallanak a kecses 
kis mellények, kihajtók és ujj-fodrok, az Empirere 
pedig az a sok redó'zött alj, a mely kedvencz nyári 
viselete lesz a divathölgynek. 

A kalapokat illetőleg kevés a szabály. Az eddigi 
tünetek arra vallanak, hogy minden nő olyan ka¬ 
lapot viselhet, a milyen jól áll az arczához. Ez is 
oly nagy engedmény a divat részéről, hogy buká-
s:iliiiu már-már hinni kezdünk. A fehér és fekete 
kalap lesz a legkedveltebb. 

Dísznek főleg virágot vesznek, a mi stílszerű 
dísze a nyári kalapnak. Nem ölik meg a madarak 
millióit, hanem sok millió dolgos kéznek adnak 
inunkat, kenyeret. A nagy kalapok szépek és poe-
tikusak. a kicsinyek finomak és malicziózusak. 

Érdekes újdonságokat látunk az ékszerek vilá¬ 
gában, így pl. a gyémántot ma platinánál egybbe 
nem foglalják, a mi tagadhatatlanul kétszeresen 
emeli fényét, szépségét. A jegygyűrűjét is platiná¬ 
ból rendeli meg a modern franczia, olykor rubi¬ 
nokkal vagy smaragdokkal díszítve. Az ékszerek 
foglalatja mindig lenge, finom és művészi, de a 
stílszerű ékszer foglalatja azonfelül még az ósdiság 
jellegét is megköveteli. 

A fülönfüggő divatja jelenleg még vitás kérdés. 
A puritán és az egészséges női szépséget kedvelő 
angolok azt állítják, hogy a szép fület vétek azzal 
elcsúfítani, hogy tündöklő követ szúrunk a végébe. 
A pompa kedvelő francziák ellenben azt állítják, 
hogy a szép fület kár ugyan eltakarni, de ha va¬ 
lakinek nagy és csúnya füle van, az bizonyára 
örömmel ragadja meg az alkalmat, hogy e hiányo-
tat leplezze. Bizonyos értelemben mindkét félnek 
igaza van. Mert hiszen a hiúság csatájában min¬ 
den fegyvert tisztelni kell, a mely diadalra vezet. 

S i IMl>t. 
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ESTÉLI ÖLTÖZÉK A NYÁEEA. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A «Budapesti Szemle» áprilisi száma különös 

érdekességet hoz első közleményében: Széchényi¬ 
nek egy eddig ismeretlen munkájának, a Garat 
czíműnek bevezetését, melyet Széchenyi hátraha¬ 
gyott iratai között dr. Viszota Gyula fedezett fel 
és Szily Kálmán terjesztett be az Akadémiában. 
A most közölt bevezetést Széchenyi 1842. június 
17 és 24-ike közt irta. Gróf Vay Gáborné a nők 
feladatairól értekezik a magyar nemzeti probléma 
körül, Munkácsy Bernát folytatja emlékezését Hun¬ 
falvi Pálról, Ferdinándig Géza polemikusán tárgyalja 
Marczali Henriknek egy német munkájában nyil¬ 
vánított felfogását a magyar közjogról. A szépiro¬ 
dalmi részben találjuk Kemény Zsigmond Élet és 
ábránd czímű eddig kiadatlan regényének fordí¬ 
tását, ifjú Szász Béla egy szép renm/s<m-fordítá-
sát. Császár Elemér Komjáthy Jenőről ir, a Szemle 
rovat közli Berzeviczy Albertnek a szabadoktatási 
tanács idei első összes ülésén mondott magvas be¬ 
szédét és Kereszly István czikkét két operaházunk¬ 

ról. Az Éi-ti-nilö rovat könyvismertetései zárják bő 
a füzetet. A *Bntl<ii>r*ti i$:,i'nilti" /í/vcrnV;// Al¬ 
bert és Bt'ötlifi Zsolt közreműködésével Voinovich 
Géza szerkeszti s a Franklin-Társulat adja ki; 
előfizetési ára félévre 12 korona, egyes szám ára 
2 korona. 

A dinamit. #n/•-•><//</ István pályájának legjel¬ 
lemzőbb és kétségtelenül legjelentékenyebb termé¬ 
kei révén első sorban mint leiró művész, mint 
táj és természeti képek festője él a közönség tu¬ 
datában s a kik csak egy oldalukról szokták nézni 
a dolgokat, szinte hajlandók teljesen speozinlistá-
nak tekinteni. Hogy azonban e mellett, mint el¬ 
beszélő, mint emberi lelkek festője is kiválik a 
maga nemzedékéből, azt tudja róla mindenki ;i 
ki pályáját és munkáit alaposabban ismeri. El¬ 
beszélő készségének új bizonyítékát adja Dinmnit 
czímű új novellás könyvében, melyben tizenöt 
novelláját gyűjtötte össze. A természetfestő itt 
sem tagadja meg magát, rendelkezésére bocsátja M 
maga művészetét az elbeszélőnek : a novellák túl¬ 
nyomó része plein-air kép, a szabad levegőn, falun, 
a természet közelében játszódik le, melegen és 
gyöngéden rajzolt tájképi keretben s ezzel össze¬ 
olvadó romantikus hangulatban. Bársony szereti 
az erős temperamentumú, elemi szenvedélyekkel, 
heves gesztusokkal megjelenő embereket, a tra-
gikai fordulatokat, az erősen felfokozott helyzete¬ 
ket és van elég ereje, hogy megéreztesse embereit és 
történeteit olvasójával is. Ebben erős eszköze van 
stíljének gazdag kifejező erejében, mely finom és 
csiszolt, a nélkül, hogy veszítene közvetlenségé¬ 
ből, megvan a ritmusa és árnyaló képessége s 
biztosan uralkodik a nyelv anyagán. Hogy Bnrixnuj 
Istvánt irói kiválóságai a nagyközönség előtt vál¬ 
tozatlan népszerűségben tartották meg, annak meg¬ 
győző bizonyítéka IgnovAny czímű regényének si¬ 
kere. Ez az erővel teljes cselekvényű regény most 
már második kiadásban jelent meg, a mi leg¬ 
biztosabb jele annak, hogy az olvasók felismerték 
a benne rejlő kiváló értékeket. 

Héber költők. Patai József most adta ki a hé¬ 
ber költők műveiből összeállított authologiájának 
második kötetét. Mig az első kötet zömét a közép¬ 
kori zsidó költők adták, a második kötet már jó¬ 
val közelebb áll hozzánk : a modern zsidóság lí^ 
raját, különleges életkörülményeiből fakadó, külön¬ 
leges, de azért az egyetemes emberibe szorosan 
belekapcsolódó érzésvilágát szólaltatja meg. A ghetto 
szűk, szenvedésben gazdag élete, a merev elzárkó¬ 
zással való küzködés szólal meg ezekben a ver¬ 
sekben, megérzik az észjárásnak a z^idó szent 
könyveken, kivált a talmudon való nevelkedése, 
de ép úgy a keresztény Európa szellemi áramla¬ 
tainak és irodalmi Ízléseinek, kivált pedig a né¬ 
met irodalomnak hatása is. A közelmúlt zsidó 
költészetben pedig, melynek néhány igen érdekes 
képviselőjét mutatja be a kötet, már egészen mo¬ 
dern az alaphang, a ghettóból kikivánkozó zsidó¬ 
ság . szólal meg benne, a mely, keresi az utat ka¬ 
pukkal elzárt keskeny utczáiból a nagyvilág, az 
emberiség életével való összekapcsolódás felé. Ehhez 
a nagy népmozgalomhoz, mely az európai zsidó¬ 
ság történetének egyik legnevezetesebb fázisához: 
a zsidóknak a többi kultúr-népek közé való el¬ 
egyedéséhez és az egyetemes európai kultúra-mun¬ 
kájában való részvételéhez vezetett, a költők ad¬ 
ják a lírai kíséretet: hagyományaik, érzéseik, a 
mi bennük ragaszkodás, mind a ghettóhoz fűzi 
még őket. de a ghetto kapuin beáramló új levegő 
már megbontja érzésviláguk egységét és megtölti 
őket azzal a meghasonlással, a .mely a modern 
zsidóság irodalmi megnyilatkozásainak legjellem¬ 
zőbb vonása. Patai József fordításai a költészetnek 
eddig számunkra teljesen új, szinte hozzáférhetet-
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len területét tárják fel előttünk; sok szeretettel 
és lelkesedéssel készültek, látszik, hogy a fordító 
erős érzelmi közösségben van a fordított versek 
hangulatával s ha művészi szempontból nem min¬ 
dig elég erősek is az eszközei, nagyjában érdekes 
képet sikerül adnia az ujabbkori héber költészet¬ 
ről. Az anthologiát elég terjedelmes bevezetés előzi 
meg, a mely tájékoztat a héber költészet fejlődé¬ 
séről, az egyes költők egyéniségéről és sorsáról a 
18. század vége óta. 

Évkönyv. Az Izraelita Magyar Irodalmi Társu¬ 
lat szokások évkönyve most is megjelent Bánóczi 
József szerkesztésében. Társulati közleményeken 
kivül sok érdekes és a magyar kultúra s az iro¬ 
dalom szempontjából is becses czikk van benne 
zsidó vonatkozású dolgokról, melyek szerzői több¬ 
nyire ismert nevű irók vagy a zsidó felekezeti 
élet kiválóságai. 

Magyar kabarét. A kabaret-verseknek és dara¬ 
boknak az a gyűjteménye, melyet tavaly adtak ki, 
nagy tetszést kelthetett a közönség körében, mert 
kiadói most második sorozatot bocsátanak ki be-

^fl-V í ' 
l? *. J . ' • * * * r 

HÜSZÁRÖNKÉNTESEK LOVASÜNNEPE A FERENCZ-JÓZEEF LAKTANYÁBAN. VÍVÓ-TORNA LÓHÁTRÓL. 

1. Peankau város égése. — 2. Forradalmár csapat. — 3. Egy elfoglalt ágyú. 4. Egy elpusztított város utczája. — 5. Katonai örállomás. — 6. Gépfegyver¬ 
csapat. — 7. Egy lázadó büntetése. - 8. A forradalom áldozatai. 

A KHINAI FORRADALOM SZÍNHELYÉRŐL. — Eredeti fényképfölvételek. 
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lőle. új versekkel, színdarabokkal. Az olég terje¬ 
delmes és formára is tetszetős kötetet Ilercuy 
Frigyes állította össze és Geiger Richárd rajzolt 
hozzá ötletes illusztrácziókat. A benne összegyűjtött 
darabok közt képviselve van úgyszólván minden 
költőnk, a ki a kabaretnek írni szokott, közöttük 
több igen jó nevű költő is. 

Spányik Kornél. «A mama» czímű festménye, 
mely egy bájos fiatal házaspárt ábrázol bölcsőben 
fekvő kis babájával, most jelent meg igen szép 
heliogravüre-másolatban a Könyves Kálmán kiadá¬ 
sában. A kép valóban híven adja az eredeti szép¬ 
ségeit és kedves, hangulatos tárgyával is kiválóan 
alkalmas lakások díszítésére. A nagyarányú képnek 
széles színes fakeretben ára 72 korona. 

A • Jó Pajtás*. Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja húsvéti számában, mely a szo¬ 
kottnál jóval nagyobb, három ívnyi terjedelmű, a 
pompás olvasnivalónak gazdag választéka kínál¬ 
kozik a húsvéti ünnepekre. A lap legjobb irói 
irták a közleményeket: Ábrányi Emil, Endrödi 
Sándor, Benedek Elek a verseket, Sebők Zsig¬ 
mond Dörmögő Dömötör folytatását, Elek nagy¬ 
apó színdarabot, Kürschner Izidor sport-czikket, 
Mesemondó bácsi mesét, Szemére György és 
Schöpflin Aladár elbeszélést, Zsiga bácsi mókát, 
a budapesti állatkert igazgatója, dr. Lendl Adolf 
czikket az új állatkertről, Jenő bácsi pattogó rig-
must Máj mi urfiról Faragó Géza, rajzaival. A képek 
kiváló magyar művészek munkái. Érdekesek a vá¬ 
laszok, melyeket a kis olvasók arra a kérdésre 
adtak, hogy ki mi akarna lenni és miért. Rákosi 
Viktor folytatja regényét. A kis krónika rovat, a 
rejtvények, szerkesztői izenetek egészítik ki a szám 
gazdag tartalmát A tjó Pajtás»-t a Franklin-Társu¬ 
lat adja ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 
fillér, félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes 
szám ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra 
küld a kiadóhivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 

Új kOnyvek. 
Dinamit. Elbeszélések, irta Bársony István. Buda¬ 

pest, Singer és Wolfner; ára 3 korona 50 fillér. 
Ingovány. Regény, irta Bársony István. Máso¬ 

dik kiadás. Budapest, Singer és Wolfner. 
Héber költők. Fordította Patai József. Buda¬ 

pest, az Izraelita Irodalmi Társaság kiadványa ; 
ára 5 korona. 

Évkönyv. Kiadja az Izralita Magyar Irodalmi 
Társulat. Szerkeszti Bánóczi József. 1912. Buda¬ 
pest 

Magyar kabarét. Második kötet, új sorozat. 
Gyoma, Kner Izidor; ára fűzve 5 korona. 

Előfizetési föltételeink: 
A t Vasárnapi Ujsági negyedévre 5 korona, fél 

évre 10 korona. 
A •Vasárnapi Ujsági a «Világkrónikái-val 

negyedévre 6 korona, félévre 12 korona. 
Az előfizetések a «Vasárnapi Újság* kiadó¬ 

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

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: LÜKASSIEVITS 

GUIDÓ volt negyvennyolczas honvéd, nyűg. magyar 
királyi honvédezredes, 85 éves korában Nagybocs-
kón. - - Idősbb GALLINA KÁROLY nyűg. kereskede¬ 
lemügyi miniszteri számtanácsos 78 éves korában 
Budapesten. — LIPPNEB JÁNOS pénzügyi tanácsos 
70 éves korában Kassán. — Csize MOLNÁR JÓZSEF 
a rimaszombati takarékpénztár ügyésze, megyei 
tiszteletbeli főügyész, a kir. Kúria ügyvédi tanácsá¬ 
nak tagja, Eimaszombat város díszpolgára, 61 éves 
korában Éimaszombatban. — GEBŐCZ LAJOS a szen¬ 
tesi ref. egyház lelkipásztora 62 éves korában 
Szentesen. — CSEJDI ISTVÁN ref. lelkész, 81 éves 
korában Kolozsváron. — Feldobolydi SZABÓ PEEENCZ 
m. kir. honvédszázados 42 éves korában Kolozs¬ 
váron. — KÖNTE NÁNDOR állami főreáliskolai tanár, 
60 éves korában Ungváron. - - SCHOLTZ LAJOS, a 
Deák-téri ágostai hitvallású evangélikus elemi és 
polgári leányiskola igazgatója Budapesten. — JURÁ¬ 
NYI JÁNOS székesfővárosi nyűg. iskola-igazgató 70 
éves korában Budapesten. — Idősbb SZTEHLO JÁNOS 
nyűg. pap, az eperjesi ágostai evangélikus egyház¬ 
nak ötven éven át volt lelkésze és az esperesi kol¬ 
légium kormányzótestületének volt egyházi elnöke 
84 éves korában Beszterczebányán. •— MOLNÁR LAJOS 
gyógyszerész, a nagyváradi ág. év. egyház 21 éven 
át volt főgondnoka, 64 éves korában Nagyvára¬ 
don. — LENDVAI MIKLÓS Temesmegye tb. főjegyzője 
és a «Délmagyarországi Közlönyo czímű napilap 
szerkesztője 60 éves korában. — Bernáthfalvi és 
földvári FÖLDVÁRT TIBOR '49 m éves korában Buda¬ 
pesten. — EICHTER EDE, Selmeczbánya város levél¬ 
tárosa, a bolgár polgári érdemrend lovagja 60 éves 
korában Selmeczbányán. — Falkusfalvi és szendrei 
LACSNY LAJOS adóhivatali főtiszt, 61 éves korában 
Ungváron.' — Idősbb VIMENTAL ANTAL székesfővá¬ 
rosi tisztviselő 46 éves korában Budapesten. -
Idősbb héczei HÉCZEY LAJOS nyűg. m. kir. erdőfel¬ 
ügyelő, 71 éves korában Kolozsváron. — GÖTTINGEK 

posta- és táTJrnfelügyelő 49 éves korában 
Nagykanizsán. — SZABÓ KÁHOLY lakatosmesior 32 
éves korában Győrött. 

Özv. MOSSÓCZY JÁNOSNÉ, szül. Lukács Mária 83 
éves korában Egerben. — Alsólieczkói és ordódi 
ORDÓDY ISTVÁNNB, szül. nozdroviczi Nozdrovíezky 
Antónia, 75 éves korában Nagybereznán. — Özv. 
POSCH KÁROLYNÉ, szül. Chvála Magdolna, 72 éves 
korában Selmeczbányán. - - Ózv. CSIKÓS JÁNOSNÉ, 
szül. nómetszögyéni és bánházi Jósa Ilona, 61 
éves korában Szegeden. - - Özv. udvardi CSERNA 
FERENCZNÉ, szül. szentmihályuri Horváth Ilona, 
Ostffyasszonyfán. - BOLZA PÁLNÉ grófné, szül. 
bojári Vigyázó Jósa grófnő, 44 éves korában Buda¬ 
pesten. — KEREKES SZILÁRDNÉ, szül. Grega Mária, 
Kerekes Szilárd szőlőnagybirtokos neje, 52 éves 
korában Tarczalon. — Özv. ASZTALOVSZKY LÍJOSNÉ, 
szül. Kiss Margit, 43 éves korában Dovallón. -
Özv. BCHLESINOBR DÁviDNÉ, szül. Müller Júlia Zom-
borban. Nagyváradi THURY MIHÁLYNÉ, szül. 
Asztay Róza 56 éves korában Gyulán. — SÁRVÁRI 
ILONKA okleveles tanítónő, néhai Sárváry Elek hír¬ 
lapíró leánya. Budapesten. — SAITNER ZSIGMONDNÉ, 
szül. enyedi Jankó Teréz, 58 éves korában Oros¬ 
házán. 

EGYVELEG. 
* A tájfun pusztításai. Formóza szigetén a 

múlt évi augusztus 31-én óriási tájfun pusztított, 
melyről most tették közzé a hivatalos adatokat. 
620 ember életét vesztette, 754 megsérült, 24,880 
ház tökéletesen tönkre ment, 46,284 ház jelenté¬ 
keny károkat szenvedett. Az egész kár többre rúg, 
hat és egy negyed millió koronánál. 

Ye5 porcelldn poudcr 
• 

Legjobb^pouder a világon. Előkelőén 
mattá teszi a női arczbőrt, mintha 
tejben volna fürösztve. Ára 5 és 3 K. 

Dr. Mi szné halcsontnélküli fűzői tetszés¬ 
szerinti karcsúságra fűznek a pánczélszerü, mellet, 
tttdőt, gyomrot összepréselő, lélekzést, vérkeringést, 
emésztést zavaró halcsontos fűzők minden hátránya 
nélkül. Plasztikus alakot, könnyed mozgást, hajlé¬ 
konyságot biztosítanak. Egyszerűbb és legdíszesebb 
kivitelben egyaránt kizárólag mérték után készülnek. 
Ismertető árjegyzéket díjtalanul küld dr. Miazné fűző-
terme, Budapest, IV., Váczi-ntcza 7. I. em. ••* 

Minta szőlőoltványokat ingyen küld Milltelep 
szőlőiskola Nagyősz, ha árjegyzéket kér. 
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SHANTUNG SELYEM 
mentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyüjteményt 
- postafordultával küld : = = = = = = 
HENNEBERG selyemgyáros, ZÜRICH. 

egy telj és öltö¬ 
zékre 19-50 ko-
ronától feljebb 
Bér- és vám-

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

r 

Ara l korona. 
Gyártja a „CSEBÉPGYÁR" R.-T. Kismányán. 

Csak Csángó-bőrönddel 
utazzon! 

Valódi disznóbőrből 
Hosszt 60 cm. 65 cm. 70 cm. 
Korona 45.— 47.— 49.— 
A legkisebbe három öltöny ét hát pár 
fehérnemű belefér. Kapható a készítő 

CSÁNGÓNÁL, Telefon 67—00. L. > , ~-* 
ArjtgyriltHvan.tr. iiigy. Bpest, MU2CUm-korut 5. 

AZ ŐR M 
is mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint 
finom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű oSteckenpferdi 
liliomtej-szappan. Védjegye nSteckenpferdt, készíti 
Bergmann & Co. czég Tetschen a/E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló¬ 
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle tManerai 
liliomtej-krém fehér í s finom női kezek megóvá¬ 
sára, ennek tubusa 70 filléiért mindenütt kapható. 

Vegyünk Schweizer vegyunKDcnweizer _ 4. 

Foulard-seljmet 
Kérjen mintát a mi ruháknak és blouseoknak való 
tavaszi és nyári újdonságainkból: Rayes Foulards. 
Voile, Crépe de China, Eolienne. Mousseline, 120 
cm. széles, méterje K 1'20 felfelé, feketében, 
fehérben, egvs/.iuben és tarka, valamint hím¬ 
zett blouseok és aljak batisztban, kelmében, 
vászonban és selyemben. Mi csak elismert 
szolid selyemszöveteket közvetlenül adunk el 
magánosoknak bérmentve és már vámmenteien 
a lakáshoz szállítva — (Dupla levélbélyeg.) — 

Schweizer & Co., Luzern D 24 (Schweiz) 
selyemszövet szétküldés. — Kir. udvari szállító. II 

• 
Kellemes 

bittó* Könnyed 

JflRASTlTKA 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyáréafőüzlet: A főváros első és legrégibb 

flll BarOS8-ö 85 ~", o»*pk««.iUti,veBy«.«tltA illáim S-U.<W. é« kelmefestő gyári intézete. 
Fiókok: H., Fő-ntcza 87. IV., S«kü-ut6. IV, Xecskemétl-. ., - . , 

l*. V., BUrminciad-u. 4. VT., Teréi-körut 
39. VI., Andrasay-nt 16. VUt, Jónef-körnt a. 

• ^ a valddl 

PÁLMA, 
KAUCSUK-CIPŐSAROK, 

CEMEKTTETŐCSEBÉP. CEMENTUBTÖMB 
cementfalazétégla, cementpadiélap. 

csatornázási éa alsgcső, lépcsfl, 
kerítésoszlop etb. csak 

'Dr.Gaspary gépein és formáin1 
llitható elő előnyösen. Kérje » legújabb 1 

*íü8. sz. brosúrát homok, kavicB.kőhulladék,' 
salak stb. értékesítéséről díjmentesen : 
Dr. GASPABY 4 Co. gépgyárától, 

' >larkran«tSclt, Leipzig mellett (Németorsi.)' 

Agytollalt- Ezen bizalmi czikk bevásárlása előtt, 
aiát érdekében cselekszik mindenki, ha az ország¬ 

szerte előnyösen ismert Magyar Kereskedelmi Válla¬ 
lattól Miskolcz 80/b. árjegyzéket kér, melyet a czég 
bárkinek ingyen bérmentve küld. 

Országos liangjegykölcsönző intézet Budapest 
VI. Andrássy-út 47. sz. hozzánk beküldött jegyzéke 
és tájékoztatója szerint körülbelül 100 korona értékű 
hangjegy kölcsönözhető csekély 3 korona előfizetésért 
havonkint. Ajánlatos minden zongorázónnk ezen intéz¬ 
ményt igénybe venni. Tepsék tájékoztatót kérni. 

FEJTÖKŐ. 
A 8. számban közölt fejtörő egy megoldását mu¬ 

tatja a következő táblázat, a hol mindkét átló men¬ 
tén is minden szín és minden figura egyszer for¬ 
dul elő. 

József (Nagydivény), Kájel József (Somogy-Kiliti), 
Oravecz Elvira (Sepsiszentgyörgy), Jámbor Lajos 
(Dévaványa), Klenient Irénke (Párkány), Isvernari 
János (Temesvár), Lantos Béla (Kassa), Knöpner 
Béla (Stájerlak), Nagy Jánosné (Iváucsa). Velky 
Béla (Kondoros), Benke Balázs (Budapest). 

SAKKJÁTÉK. 
2791. számú feladvány Ferber E.-tSl, St-Amain. 

SÖTÉT. 

d e f 
VILÁGOS. 

Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodzái-
iíjlak). — A tDimafildvdri Egyenlőtégi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Bihamdvarí), — Csolnoki István (Hajdu-
hadlidza). — A • Leiláczi Gazdaiági Kaizinót (Leibict). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCiengeri 
Caizinót (Cttngcr). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
KezBŐ (Temetrékái). — Budai Sakkotó Tártaság (Budapett). — 
Patkó Imre (Talpat). 

Szerkesztői üzenetek 
Vágy. Hervadt virágok. Tavasz. Id A'. Rutinos ver¬ 

sek, bizonyos vervevel is vannak meg rva, de alap¬ 
jában véve csak szavalás van bennük, hangzatos sza¬ 
vak, meggyőző mag nélkül. 

Muzsikáló poharak. Ez sem olyan hogy közölhet 
nők. Van b"imo ojiy-kt-t JA vonás, de az egész nem 
áll a inai magyar novellairás színvonalán. 

Rouge ét noir. Ez is a szó-költészet manapság na¬ 
gyon is felburjánzó mezejéről való 8 a hangjában erős 
reminiszczeucziák is vannak. 

Sir. Ha. Az előbbiben van hangulat és ha nem is 
r^rs/rn új - - de szép u befejező kép. Ismereti' n 
szerző bemutatkozására azonban jelentékenyebb dolog 
kellene, a mi egyszerre ráterelné a figyelmet. 

Párbeszéd. A technikája, a nyelve, a gondolatjárása 
is egy elmúlt irodalmi Ízlésből való, — mintha szer¬ 
zője negyven évet Átaludt volna s most, hogy föl¬ 
ébredt, ott akarná folytatni, a hol annak idején abba¬ 
hagyta. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2786. sz, feladvány megfejtése Schlechter Károlytól. 
Vilánoi. Síitét Világos, a. Sutét 

J. Fe8—hő Be2—{> (a.t) I. . Ke6>d5 
2. Yfl-aü f! stb. 2. Vfl>fö stb. 

b. 
1. f5 -ft 
2. Fh~5*g4 } stb. 

A 2787. számú feladvány megfejtése Kubbel A.-tól. 
Világos. Sutét. Világos. a. Sülét. 

1. Bgl -g6 . . . Hftxg6f(a,b) 1. . . . . . . . . . HÍ4—15 t 
2. Bg5—g3 f ! stb. 2. Kc7—b7 ! stb. 

b. 
-1. Hf4-e6 f 
2. Kc7-c8! stb. Fenyeget 2. Bg5-h5 1 alatt. 

Helyes megoldást küldött be: Thomka László 
(Nyústya), Grósz Irén (Budapest), Kalmár Endre 
(Budapest), Keil Béla (Maldur), Vass István (Tren-
csén), Eác Lajosné (Kőrösfő), Kiszely Géza (Sze-
pesváralja), Schwalm Jakab (Szeghegy), Madaras 

i **"T 
A tBudapati 111. kér. 'Sakk-kört. — "Ladányi Antal. -
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapett). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Hóhért (Fákért). -
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipot-
vár). — Szabó János (Bakony-SzentlÁszló). — A «Győrt 
Sakk-kört. — Székely Jenő. — Mészey József (Qyőr). — 
A tZborói Tánaskört. — A tKalocsai Katliolikut Kön. — 

A t Vasárnapi Ujsági 10-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: A türelem a remény mii-
vészcle. 

Felelős szerkesztő: lloitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Várme0'ye-u. II. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-rjlcjs -«. 

kiváló bor- és 
lithiumoa 

gyógyforrás 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ j x.^i^J ^ _ ^ — ^ ^ ^ ^ ~^—^^ ^—••* -^^^^ ^^-^ — 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, «™*«J*»I J 
f8. UU7_».. ; —*ili-.« jjitQ ö̂ hatáwi. — TerméKete* vairaentei savanyuvix. 

jóízű, enyhén és biztosan ható 

HASHAJTÓ SZER. 
Califíg az eredeti és valódi kaliforniai füge szirup, mely 
évek óta mindenféle, szűkülésnél és étvágytalanságnál mint 
háziszer felnőtteknél és gyermekeknél egyaránt kitűnőnek 

bizonyult. 
Minden gyógyszertárban kapható. Nagy üveg 3 kor., kis üveg 2 l:r.r 

Főraktár: Török J6zsef, Budapest, 
Király utca 12. 

S&SSsSSí 

Dr. Miszné 
füzöterme 
Bpest, IV., Váci-u. 7 .1 . em. 
Telefon 142—45. szám. 

Ajánlja kizárólag mérték után 
készülő 

U H j halcsontnélküli fűzőit 
Haskötők, melltartók, mér 
ték szerint. 
Ismertető árjegyzék díjtalan. 

gyá uukat 
ALTENBERGER RUHAFESTO-. YEGYTISZ-

TITO ÉS GOZMOSÓ-GYÁR 
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LÉG-
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810. 
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AZ ÚJ 
Eégente a kellemetlen impressziókat és karbólszagoj 

ápolták az orvosi intézetek; minden zugból az orvosi 
mesterség eszközei ijesztően hatottak a megilletődött 
betegekre. Csak néhány évtized óta vergődött becsületre 
a tisztaság, a napvilág és az a meggyőződés, hogy a 
betegeknek kellemes külsőségekkel is lehet imponálni 
és ezzel kezdődött a gyógyító intézetek szine változása' 
egészen a mai fokig, amikor a betegnek csak annyira 
szabad a beteg voltát érezni, amennyire muszáj, minden 
más pedig a lehető legnagyobb mértékben ápolja a bizo-
dalmát, a jókedvét és ezzel az egészségét. Először azt 
derítette ki az orvosi tudomány, hogy a sikeres operá-
czió első titka a nagy tisztaság. Ezzel becsülete támadt 
az egyszerű, könnyen mosható szobáknak és eszközök¬ 
nek. Aztán kiderült, hogy a piszok más, igen sok beteg¬ 
ségnek is a terjesztője és oka. Lassanként a tiszta leve¬ 
gőnek, a napfénynek a nagy gyógyító erejére rájöttek 
az orvosok és erre megnőttek a betegszobák ablakai és 
friss levegő áramlott keresztül mindenen, ahol a betegek 
lesték a gyógyulást. A színek is mindig világosabbak 
lettek, ebből pedig igen hamar kifejlődött az a tapasz¬ 
talat, hogy a barátságos, ízléses, tiszta, jó levegőjű, vilá¬ 
gos környezet az áldása minden betegnek és siettetője 
minden gyógyulásnak, így támadt a modern kórház típusa 
és annak legfejlettebb formája: a modern szanatórium. 

Amikor a Park Szanatóriumról van szó, tudni kell, 
hogy ez az új intézmény egy rohamos fejlődésnek az 
új állomása. Még egy-két éve, hogy a Liget Szanatórium 
r.-t. megépítette a Liget Szanatóriu¬ 
mot, amely mint diagnosztikai és diétás 
intézet Ár. Jakab László igazgató-fő¬ 
orvos vezetésével kivívta az egész or¬ 
vosi világ osztatlan elismerését. Buzgó 
társa volt felesége, dr. Rdez Hanna, is¬ 
mert nevű orvosnőnk. Ennek a siker¬ 
nek révén kelt életre hamarosan az 
új terv s a törzsintézet szomszéd-

• • ^K" 
ságaban, vele szerves összefüggésben 
megnyílt a Park Szanatórium, mint 
sebészeti és urológiai intézet, az új 
és biztos sikernek fényes perspektí¬ 
vájával. Alig egy év alatt készült el 
a technikailag igen komplikált épü¬ 
let s tegnapra perfekt befejezéssel 
mutatkozott be Komor Marczell és 
Jakab Dezső építészek nagy művészi 
ízléssel és gyakorlati szempontból ki¬ 
fogástalanul megtervezett alkotása. 

Az új intézet vezető-főorvosa. 
dr. Milkó Vilmos jóhirnevü operatőr, 
ki egyben a sebészeti osztály főorvosa, 
az urológiai osztályt pedig dr. Lakatos 
Viktor, az urológiában ismert szak¬ 
erő vezeti. 

Bcloos/.oba 

IV-ik számú műtőterem. 

Homlokzat a Varosliget felől. 

És most legalább röpke vázlatos¬ 
sággal adjuk képét annak a sok szép¬ 
nek és jónak, ami a beteget és 
látogatót őszinte elragadtatásra birja. 
Attól a pillanati ól kezdve, amint be¬ 
lép a látogató a magas földszint hali¬ 

jába és aztán emeletről-emeletre bejár 
mindent, valami bűvös fehérség fogja 
körül, melyet csak itt-ott tarkit egy 
kis diszkrét magyar stílusú színes 
dekoráezió. Amerre csak lépünk, le¬ 
bilincsel, áthat bennünket az a meleg 
érzés : milyen jó itt lenni ! A bizal¬ 
mas, kényelmes hallok minden eme¬ 
leten, hol majd megkönnyebbülten 
beszélgetnek a beteg hozzátartozói a 
sikerült operálás elmúlt izgalmairól. 
A világos, barátságos folyosókról nyíl¬ 
nak a gyönyörű kényelmes beteg¬ 
szobák, amelyek a leányszobákra 
emlékeztetők. Van minden szobá¬ 
nak házitelefonja, csengető gombja, 
amelynek megnyomására azonban 
csengő lármája nem hallatszik, ha¬ 
nem egy jelzőtábla hangtalanul mu¬ 
tatja meg felvillanó szines lángocs-

kával, ki kér magához valakit. Csengőberregés nem kinoz itt senkit. Lépten¬ 
nyomon fürdőszobák, vízvezetékek, minden szobában. 

Közben már a földszinten megismerkedtünk az urológiai osztálylyal. Két 
nagy termet szántak az ide tartozó specziális bajokban szenvedők számára. 
Egész arzenálja a műszereknek áll itt az orvosok rendelkezésére, a vese, 
hólyag és prostata bajok orvoslására. Nagyszerűen berendezett Eöntgen-
laboratóriumot, a gégészethez, a fogászathoz és a kozmetikához tartozó 
külön helyiségeket látunk egymás mellé sorakozva. 

De a berendezés clouja, valóságos szenzácziója fenn a llf-ik emeleten az 
operácziék birodalma. Az egész palotában minden ragyogó, a márványlépcső 
vakító, de ez a kétfelől szimmetrikusan elhelyezett négy műtőterem. "z " 
fehérségében és nikkel-fényességében felülmúl minden lehető tisztaságot és 
ragyogást. Nem félelmetes, hanem felemelően megnyugtató hely ez. Töké¬ 
letes itt minden! A sterilizáló-helyiségük gőzdezinfektorai, a világítás az 
operáidtermekben pedig mesterien van megoldva. Eitka látványosság »z 

egész. Dr. Milkó Vilmos főorvos méltán büszke is erre a gazdagságra. 
- Nem arra kell annyi műterem, hogy egyidőben négy operácziól 

végezzenek, ámbár erre is fel vannak szerelve. De a sebészre is megnyugtató, 
ha alaposan dez'nficziált és nem csak hirtelen kitakarított helyiségben dol¬ 
gozik valamely aznapi operáczió utáu. 

Mindenki, aki csak látta a megnyílt új szanatóriumot, örömmel és büszkén 
gondol arra, hogy fővárosunk ilyen a maga nemében páratlan modern 
intézettel gazdagodott. Olyan intézettel, mely maga a szakértők állítás* 
szerint egész Európa legjobban felszerelt szanatóriuma. 

Valódi bríinni szövetek 
az 1912. évi tavaszi 

Egy szelvény 
3.1O m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

elegendő, csak 

és nyári Idényre, 
l szelvény 7 kor. 
l szelvény 10 kor. 
l szelvény 15 kor. 
l szelvény 17 kor. 
l szelvény 20 kor. 

Egy szelvényt fekete szalonruhához 20.— K-ért, 
szintúgy fcl6lt6szövetet, turistalódent, selyem-
kamgarnt stb. gyári árakon küld mint megbízható él 

szolid cég mindenütt ismert posztógyári raktár 

Siegel-Imhof Briinn. 
Minták ingyen ét bérmentve. 

Az előnyök, a melyeket a magánvevS élvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen Sie,>el'lmhof cégnél, 
» gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Óriási választék. 
Mintahü, figyelmes kiszolgálás, még a legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss árúban. 

FOGAK 
amerikai fogsorok a szájban 
erősen beillesztve természe¬ 
tes kivitelben 4 K-tdl feljebb 

Mint kü lön l eges ség 1 : amerikai aranykoronák és hidak t leg-
deálisabb szájpadlás nélküli levehetctlen fogpótlás. Rossz vagy törött 

fogsorok a legjHiányosabban lesznek átdolgozva. Fogsorjavitások rögtön 
elkészíttetnek. F o g t ö m é s e i 'plombák) arany, porezellén, ezüst én 
czementböl, fájdalom nélkül 3 koronától feljebb. Foghúzás teljesen 
fájdalom né lkü l (injekcióval). Részletfizetésre is 15 évi jótállással. 
D P V h\ I W A V C 7 W l fogorvos, specialista száj K- JvALIllU TOáCN I L. és fosbetegek részére. 
Budapest, VII. bér., Rákóozi-nt 12 I. ein. 3. sz. 
Hársfa-atcza sarok. Házszámra és czimre figyelni tessék. 

fftíW, 

Gyermek-ruhák 
kizárólag: salát gyártmány. 
Szenzációs olcsó árak l koronától 
kezdve a legfinomabb kivitelig l 

"W&SCHE CLOU" 
Wien, XVI., Lerchenfeldergürtel 53. 
Képei dl»alalbum í i árjegyzék ingyen él bérminfvi! 

Kocsié r u csa r n o k 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

A legjobb és legegészségesebb 

hajfestőszer 
A Czerny-léle Tanningene 

Évekig eltilt, soha aem fog. Ara 5 korona-
Lsyélciim : Wi«g, XVIII., Kirí Ladwigitr. 4. 

Raktár I., Maimilianstrasse 9. 

Szépsége 
sokkal toribb Űrt, ha állicdóin 

C.erny-f* l* k . l e t l RA»«»t^et baszaiL Az ári X kor. 
A hoziaraló BaJbiamiwppaa 60 fillér. 

A Czerny-féle Osan 
a legjobb a f o g a t n a k é« a u á j n a k . 

OsaD-száim l korona 80 fillér, Oaan-fogpor 90 hllér. - fc'ipbató 
gyógjsMrlirakUn. drogériáiban és illituerUrakban. 

Minden jobb ember 
valódi angol 

O'SULLIVAN 
gummisarkon járjon!! 
Kapható minden cziptsz- bőr- és czipészkellék üzletben. 

lesi 

Bécsi 
A tisztelt hölgy¬ 
közönséget értesít¬ 
jük, hogy selyem-
gyapjú- és csipke-
újdonságaink col-
lectiója a 

párisi hauteconture 
1912. évi tavaszi és nyári di¬ 
vat eredeti modelljeinek hű és 
teljes képét adja. A divatot a 
következő selymek alkotják: 
Taffetas changeant souple 

„ camileon chiffon 
„ fleur raye 

Fleur de sói chine bordűré 
Giosine glacé barré 
Marquisette imperial glacé 
Csipke-bordűrök, voile grige. 

Az összes itt felsorolt újdonságainkból 
nagy választékot tartunk raktárunkon. 

Mintát vidékre bérmentve küldünk. 
Szénásy, Hoffmann és Társa, IV., Bécsi-utcza 4. 

Országos hantiéi-kölcsönző Intézet 
Budapest, VI. kerület, Andrássy-ut 47. szám. 

Tessék tájékoztatót kérni. Kölcsönöz vidékre is. 
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/cöszvényt 
esuxt Sto. 

r jdiumos kénes h é w k és i s z a p f ü r d ő i 
Egész évben nyitva. Milliós új építkezések. 

(f) lurdök. F«stái vidék. 
agyszerű olcsó tavaszi kúrák. 
ázi kúrádhoz: iszapszttkuldés. 

KELETI J. 
budapesti czég 

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

P . 

Jubileumi Árjegyzéket 
bocsát ki, a mely ezen szakmában minden tudui-
való, legmodernebb újdonságot tartalmaz, sz>ksze-
nieu remlezve és rnegmagyavázTa és mely bárki¬ 
nek kívánatra ingyen és bérmentve megküldetik. 

A czég fú'czikkei és specziálitásai: 

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

mellfüzők, melltartűk, 
há'.egyenesitök. 

Gummi görcsérharisnyák 
Gyógyvillanykészülékek. 

Betegtolákocsik és szoba 
ürszékek. 

Betegápolási és a beteg 
kényelméhez szükség-
lendfi kozmetikai-, 
utazási-, másságé- és 
manikűré mindenféle 
czikkek. 

Üzleti elvei: Gyors 63 pontos kiszolgálás, sza szerű elin¬ 
tézés, jutánjoá gyári arak, legtökéletesebb hazai ipar. 

í: .*. 

Margit-eremé 
a főrangú hölgyek kedvencz szépílő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hntása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki¬ 
váló hálása már pár óra lefolyása alall észlelhető. 
Mivel n Margit-eremet utánozzák és hamisítják, lessék 
eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, meri csak 
ilyen készítményért vállal a kés/itö mindennemű 
felelősséget. A Margit-eremé ártalmatlan, zsirtalan, 
vegytiszta készítmény, a mely a külföldön általános 
(eltiinést keltett. Áfa l K. Margit-szappan 7C fii). 

Margit-pond ér l kor. 20 fillér. 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógysz., 11 latszer- és drogua-üzletben. 

I 

Magyar ágytoll 
2.8O koronától kezdve 
kg-.-kiat. Leg-elökelöbb 

beszerzési forrás: 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat,. Miskolcz 2. 
Képes árjegyzék ing-yen 

és bérinentve. 

TELEP 
NAÚYOS2 

KÖ2ÉPEUROPA 
LEGNAGYOBB 

SZŐLŐ 
15-
KO-
IÁ¬ 
JA. 

l Ó FŐ K 
FÜRDŐ a Balaton mellett. 
:: Elsőrendű női- ts gyermekfürdő. 

B u d a p e s t t ő l 2 >/i ó r á u y i r a a rláli vasút mentén. H í r -
neves liársoiiyfinom fürdő t á l a j á ró l és idcgeclző 
hu l l ámverésé rő l . Modern kényelem a fürdőtelepi szállók¬ 
ban és elsőrendű ellátás, kívánságra diiitut kasán is. Gyer¬ 
mekdalok külön erősítő ellátás. Remek park, ezinnéz, zene, 
sport. P r o s p e k t u s t kivúnságr.i küld a fürdőigazgatóság' . 

Telefon szám 1. 

••> legmmókellebb áron ánisiuatnak ki. 
Kizárólag elsőrangú áruk. 

PAPEK JÓZSEF 
rs. és kir. üdv. szállító. Dörönd és 
bőröm készítő. Budapest, VIII., 
RíikÓCZi-Út 11 és 15. Telefon ÜS-ail. 

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

BÁCSÉNYSZKI JÓZSEF 
órás és ékszerész üzlete 

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

SIMON-fele 

80VANYITO 
szappan. A legtökéletesebb és legártatlanabb szer, külső haszná¬ 
latra. Eay teljts kúrára 2 darab elegendő. Pontos használati uta¬ 
sítás mt-llékelvo. Egy darab ára 6 korona, egyszerre rendelve a 
tnjes kúrához szükséges 2 drb-ot, ára bórmentve utánvétel 9 kor. 
H. S IMON ü d v . s z á l l í t ó . Magyarcrszjgi szí tküldési főraktár: 

Hunnia gyógysz. Budapest,YII„ Erzsébet-kőrút 56, 
Minién rend el önek ingfyeu mellékeli dr. Bergman berlini 
egyetemi tanár szépségápolási könyvét, melyuek bolti áia 3 K. 

A könnyű automobilok 
legtökéletesebbje a 

Laurin-Klement 
gyártmányú, „S" typusu, 1912. évi modellü, 
4 hengeres 12—16 HP kiskocsi, melynek 
ára: elegáns torpedo-karossériával, ame¬ 
rikai tetővel, hátsó kerekeken antidera-
pantokkal, 2 fényszóróval, gázfejlesztővel, 
jelző lámpával, mélyhangu dudával és 
szerszámokkal, -m s\ s\ 
helyt Budapesten 7 8 0 0 K Ü f. 

Megtekinthető a magyarországi vezérképviseletnél, Budapest, Semmelweis-u. 9, 
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Cnlderoni 
és Társa 
Budapest, V , 
Gizella-tér I. 
SZS5 (Haas-palota.) SJ SJ 

Szemüvegek és ortcsiptetők. Szalon 
lorgnettek. Szinházi és tábori lát¬ 
csövek. Zeiss, Busch és Goerz-
féle prizmás távcsövek. Aneroid lég¬ 
súlymérők. Lambrecht-féle időjóslók. 
Hőmérők. Nagy képes árjegyzék. 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe 
tőkkészpénz vagy angol rendszerű részletfizetésre is 

csász.éskir. C Á D / ^ A IÁ M S"t C ékszerész és 
udv. szállító O A r í V a M UMINWO műötvösnil 

L e g d l v a t o ^ b b karperec Budapest. IV.. KIgyő-tér 5. Kolozsvár. Mátyás klrály-tér13. 
órával . Lég-szebb kivitelű ezüateTŐeeKközökgrainmjaraunk&Talegyütt 11 f., 

domborművű tlíclií) evőeszközök 12 fill., halas, pecsenyén, téBztáfl tálak 
14 karátoa arany 110 E 13 f., tálczúlt, ezelenczék, kenyérkosarak, 14 f.f kávés, teáa BorTicek, jonr 
\l ( • bőrszíjjal 1-8 « tálczák, ptiborettt-k, gyiimŐIcsállv.tujok, csoportos tálak, jardinierek 15 f. 
Ezüst börgzijjal Í6 • Szabad megtekintés vélelkéoyszer nélkül. Szabott gyár i á r a k . Képes 
Aezél • 14 • árjegyzék ingjén és bérmootve. Vidékre választékot készséggel küldök. 

Tűlevelűek 
H.YtkuMt'He im-gke/.ilnil tt. Lóri-
lony," HÓ—180 cm. nmKU l 
30—1ZO flllér. irimjéiifi'iíRŰ JÓ—ÍUO l 
cin maiíaa ilrh-ja "iO—150 1111, r, 
fpketo és erdtiifenj-u 30«áüO cm. ma-
gua drb-ja 70—&KI lUKr, f. r 
HÓ— .100 cm. m:,R»» drh j» 70—300 
fillér bankefenyö 30-80 cm. maK«« 
drb-Ja 70-1(10 fllér. E x o t K u * 
(kiilfőliU) tűlevelűek 70 JegíR lil> fuj-
l>Bn drb ja minőség szerint l—-6 
korona. 10U drli-ból álló licl- cs kül¬ 
földi lűlcvolüfugyüjteineny 5D— 
300 cm. mlgnaáabu 101) K . 50 drb 
66 kor.. 25 drh 30 kor. 20 millió 
erdei csemete: lúcz, erdei és 
fekrtcfenyő, kocsányostól^- Btb. l — 
+ éves mngonczok 100 drh-ként 3— 
20 korona. TovAlibá pviimölCH-, disz-, 
por- és atomorúfák. fajbaromfiak és 
e/ek tojásai, valamint vadász- és 
diszfáczánok és ezek tojáflfti. Képes 
főárjegyzéket kivonatra ingván küld 

Gr. Batthyány Zsigmond 
uradalmi intézőseg-e 

Csendlak, n. p. Ferenczlak, 
Vasmegye. 

lOOgvvrlviifrny i-n'<-, ('>rúnki''iiti \ilii)íit»sra 3 5 fil-
Icrlii' kcriil.nino kiiniV/.ii. Ixirliovii vilictő s semmi 
liöriilmuiiyek közöt t fel nem robbanhat . 

Állandó kiállítás 
megtekinthető, minden vétolkötelcxt'ttHég n61knl 

(ŰIKTOR1H ÉS TÁRSA Epés t VIII., kerület, Barnás atoza 1. szám. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

ELSŐRANGÚ BIZTOSAN GYÓGYÍT: 
A IKalikiis, sós, 
jódos vizek. 

liadioaktiv 
források 

rheumát. ischiast, anyag¬ 
cserezavarokat cukorbeteg¬ 
séget, alkati bajokat, gyer-
mek-kőrokat, csonttBréseket 
és izzadmányoka . 

C, Nyári-és téli kara. 
Kívánatra prospektus ingyen. 

TÁTRALOM N lCZ 
PALOTA SZÁLLÓ 

Szezónnyitás pünkösdkor, május 2Ó-án. 
Lóverseny, nemzetközi galamblövészet, 
tennisz és golf. Klimatikus gyógyhely, 
modern szanatóriummal. Vasut-állomás. 
Posta. —Telefon. — Prospektust készség¬ 
gel és dijtalanul küld az igazgatóság. 

LOMNICZ-SZÁLLÓ 
ÉS BETHLEN-HÁZ JÚLIUS ] ÉN 
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Az Önműködő 

)1«-PI$ZTOLY 
a szakértők 
zsebpisztolya ! 

Kilenczlövetü. 
7 65 mm. kaliberű. 
Az effyídüli pisztoly a vi lágpiacion, amelynek 
IftvéB kőzbtu épp olyan erősen és megbízhatóan »̂n elz 
mint a legújabb k itouapunkáké, tehát a löv'nek 

a legnagyobb biztonságot 
és a legkitűnőbb lövési eredményt nyajtim és e mellett 
kényeim'een zsebben hordható. Háromszoros biztosítója 
van iíBtökéleíese^b kivitelben. Félkézzel kényelmesen fel¬ 
húzható ós bármikor leereszthető kakasa. 
Minden részében teljesen kicserélhetöen gépmonkival készíti a 

Fegyver- és Gépgyár R.-T. 
Budapesten. 

Knphaté a bel- ts küllőid roinden jobb te^jTerkereskedéséren. 
Különféle nyelvű leírás díjmentesen recdelkezésre áll. 

iBiiiOBiiMisiiraiiii*™^^ 

mK 
forduljon minden ói t 
deklidé, ki súly 
fektet elsőrendű í«j-
tiszta anyagra. :: 

6YÜIÖLCSFACS EHETEK 
' ">•/ Sétányttk, dlwomerjék, tül.velfie*, kerl-

tésnöTényck, bogyoeTyümölosurt »tb. atb. 
SZŐLÓOLTVÁNYOK, 
il. sima áru) enrópal *a amerikai sima 
gyökeres vesszők. (Oktató dinirjerrzék 

kívánatra Ingymj 

faiskolák és 

börbntoripar 
Börbutor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semnielweít-n. 7. sz. 

Angol börbntor, Ebédlő-
ezekek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
taga. Külön osztály 
használt bőrbutor mo¬ 
dernizálására, felfristíi-
téiére éa festésére. 
Székátalakitások. 

s el vemmel átszőtt 
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Kapható minden 
szakbavágó üzletben. 

Kizárólagos képviselő: Ed. Nathe, Wien VI1/1 

10 árból tartalmazó 
levél ára 20 fillér^ 

Rendeléseknél 
szíveskedjék lapunkra 

hivatkozni. 

KÉKES 
GYÓGY-
FORKÁS YARASD-TOPLITZ': 

V a s ú t , posta- , te lefon- é s t á v i r d a - á l l o m á s . 

orvát¬ 

ország.) 

üj gyógyszálloda vil-
lanyvilágitással, hírne¬ 
ves radioctiv tartalma 
kénes hőforrás 58 C . 
Ajánlva: köszvény,csúz 
és ischias stb.-nél. Ivó-
knrák makacs torok, 
gége-, mell-, máj-, gyo¬ 
mor és bélbántalmaknal 

Elektromos másságé. 
Iszap-szénsavas és nap¬ 

fürdók. 
Egész éven át nyitva. Modern 
kényelem. Új szállodák. Mesén 
kOmyék. Kfttonazene .Prospek¬ 
tust ingyen küld a 

fárdőigazgatósá.?-
Fiirdöorvos: Dr. Loohett J-

KARTO/V\AT 
Az első tökéletes képeslevelezőlap-, könyv-, hírlap-, áru-, czu-
korka-és szivar-automata.Az áruüzlet teljes megváltoztatása. 

K ÁRTÓ M AT 
egy szabadon álló, függő vagy a falba beépített, tetszés 
szerint kiválasztható áruczikket árusító automata 

Egy KARTOMAT 
alkalmazásával az eddigi kirakatok, melyek csak az áru 
bemutatására szolgálnak, Önárusitóvá válnak, a vevő 
maga válaszl hatja ki és veheti meg a kívánt tárgyakat, 
anélkül, hogy az üzletbe bemenne. 

Kartomat-automaták beszerzése vagy bérlése végett, illetve bő¬ 
vebb felvilágosítás és prospektusok iránt forduljunk a 

Magyar Posta- és Vasúti Automata r.-t.-hoz 
Budapest, V. kép., Arany János-utcza 20. szám. Telefon 125—67. 
Állandó gépkiállítás, a hol 8-tól 4-ig sokféle érdekes technikai ujdonság megtekinthető. 
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Új üzlethelyiségünk már megnyílt, 
ahol szebbnél-szebb 

női divatkelme-ujdonságok nagy választékban kaphatók 

Bodó Gusztáv utódai az «arany golyóhoz:* Bpest, IV., Ferencziek-tere 2.. 

Hatóságilag engedélyezettvégeladásunk 
IV., Váczi-utcza 21. szám alatt már csak rövid ideig tart. 

A raktáron levő összes női d ivatke lmék, valamint franczia delaine, 
grenadin, sephir, angol vásznak, kartonok, battisztok és kendők 

feltűnő olcsó árban adatnak el. 
Óriási mennyiség szövet-, vászon- és delain-maradékok minden árban! 

— (Beregmegye.) 

a gyomor, belek, Lngyhólyag g különösen a 
légzőszervek burutos bantalmain&l igen jó ha-
tásn még akkor is, ha vérzések esete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTY L.-nál Budapesten 

és a forrás kfizelőségénAI Munkácson. 

Rozsnyay 
Mátyás chininczukorkája íztelen 

chininből 

Többszörösen kitűnt. 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és természetvizs-
gálók fiumei vándor¬ 
gyűlésén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 
Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó-
láz, malária ellen, kü 
Ionosén gyermekeknek 
a kik keserű cbinin 
bevenni nem képesek. 
Valódi, ha minden egyes 
piros csomagolópapirogon 

Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

LAWN-TENNIS 
és az összes angol sportkellékek a lég-
• jobb választékban. • 

TENNIS-RAKETTEK 
és labdák, Football, 
Hockey, Póló, Golf. 
Croquet, Baseball. 
Tornaszerek. Izom-

fejlesztők. Kerekes korcso-
lyák. Úszókéi lékek, spor tcz i -
pök, sportruházat, sport-
«- » r- «-
sapkák , utazoszerek, turista-
felszerelések. Gi l letté-borotva, 
Thermos-ku l ácsok, Thermos 
Pic-nic, Vízhatlan esőköpenyek, 

Gummi sárczipők. 
•J Árjegyzéket bérmentve küld : • 

WESZELY ISTVÁN XZZZi 
SZŐ LŐ -OLTVÁNYOK 

e* OlediUchia (ÍIö k.ritén 
uek ilk&lmu ciemtték benenés<r« legmglu-
jebhen ajinljuk a legjobb hírnévnek ÍSrrendű 

Szűcs Sándor Fia 
nOIAlelepét Blhardl'<izegen. 

H« > Mját érdíkét Urtjm nem előtt, ngr n« 
Tegyen addig oltHnyt Tag; TMHxöt, mlga fenti 
eceg képes nagy árjegyzékét nem kérte Ingyen 
ée bérn entre. Erén árjegj-iék minden BEÖL> 
blilokost érdekel haeznoe tartalminál fogva. 
We*ó úr tt pontot ktnolaáló*. JSjamo* 
tliman-il levet. A tlntclt érdekli dök a telep 

megtekintésére, aiiveaen ll 

Tátra-Virágvölgy 
a Tátra láliínál. széltől és portól védett k l i m a t i k u s u y ó g y -
é s n y a r a l ó h e l y , viz>!j>4fryinlézeUel és állandó (öv. fördö-
orvossal. P o p r á d város közvetlen közelcbío. Innen a Dobsi-
nai Jégbarlang legrövidebb utón érhető el. Omnibus-köilekedés 
minden vonalhoz. J a v a l v a Basedow-, netirasthenií, vérsze¬ 
génység, sápkór, idegesség, gyomor- és bélb«joknál stb. belegs. 
MIT- Állami hivatalnokok az elő- és utóidényben 

szobaárakból 50 , engedményt élveznek. :: :: 
É t k e z é s naponta a penzióban: reggel 2, délben 4 és este 
2 fogás 5 korona. Kívánatra prospektust küld 

Tátra-Virágvölgy gondnoksága. 

Nem az ára, a minőseié teszi olcsóvá az árit! 
Oarantiroaottan j ó szövöttárú a ház¬ 
tartásba ém menyasszonyi kelengyének. 

darab erőafonalA ráazonlepedŐ Tarráa nélkül. 
beezegre. )5*>/ioo cm. .„ _ 1 4 . — k o r . 

6 darab erŰBfonalú vasionlepedö varrás nélkdl, 
beizegve, lso/tK cm ^ _,. — „ 15.7O kor. 

6 darab finomfonalú Taszonlepedő varrás nélkül, 
bescegve, igen finom, ^ /MS cm. _. , , __ 18.5O kor , 

Lepedőim a legjobb lenfonállal vannak átszőve. 
l darab 24 m. rumliurRÍ vászon, 80 cm. széles 13.— E, igen 
finom 15.— E, I darab 24 ín. *Hófehérke»-sifon, 80 óm. széles 
13.5O K, igen finom 15.SÓ E. Oarantirozottan égési vászon 
damaszt-törülköző, nagyon szép mintás, tuczatj* ^/uo cm. 
7.5OK, w/iao cm. 1O.— E, */LIO cm. 14.— E. Garantiroiottan 
egész-vászon edénytörlö ruha, ^/no cm. 7.5O K, w/iir> cm. 
9.6O E. ííarantirozottan egésE-vászon znebkendÖ azsur vagy 
aoélkül 5 f 7, 1O E tnczatja. Mindennapos használatra zteb-
kcndő tnczatja 8.2OV 3. , 4.— E. Garantiiozottan •Rész-
vászon edénytörlű rnha, K/65 cm., 4.40 K, igen finom, n/7d cm. 
6*2O E tuezatja. Igen finom étkező- vagy kávégaraitnra fehér 
vagy PzinPB, l abrosz, 6 szalvéta 6.—. 8.—, 1O,— és 14.— E. 
Hibátlan maradékok, 8—15 méter hosszú, méterje 50 fillérért 
5 kilós csomagban. T é l i barket, fianell, lefir , oxford. 
i n l a t t e , d a m a s z t stb. legolcsóbban kapható a jóhirfl 

Winternilz Emil czégnél, Nachod, Csehország. 
Síétküldea ntinvétellel. Xoczkáut kizárva. 

Nemtetszőt viiszavesiek. 

Hegedik és 
Gordonkák Czlnbalmok 

"P Elsőrangü készítmények l 

önműködő hangszerek 
firammolonok 

Gitárok 
Gziterák 

Klarinétok 
Harmonikák 
Intonak stb, 

választékban kaphatók a minóséf-
éit civallait teljes (UTatowáe mellett kényelmes havi lefizetésre. 

f kérni (eseilejj remezjegyzéket H) 

ELEK és TÁRSA R.-T. Bpest, Károly-körút 10. 
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HÁT 
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval 
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬ 
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő 
háziszer a «DIANA-SÓ8BORSZESZ». Sokan 
utánozzák és hamisítják 

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

MOND 
jak is általánosságban az emberek, hogy a 
«DIANA-SÓSBOE8ZESZ» a csoda-háziszerek 
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬ 
pokban a következő levelet irta egy főváros¬ 
ban lakó rokonához: Abból a hires háziszerből 

HÖlMEh, 
Urak, 

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy testükön 

pattanások, toltok, s 
egyéb szépséghibák 

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

figyelmébe ajánljuk a valódi 

Szépség 
í felsége 

már ősidőktől fogva a legnagyobb 
hatalmat birja. Kunyhókban és pa¬ 
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬ 
totta a világtörténelmet s napjaink-

• bán is ő irányítja az életküzdelem 
rugóit. Nem csoda tehát, ha a női 
becsvágy csúcspontja mindenkoron 
a mindenki fölött uralkodó Szép¬ 
ség 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 szépségelőniozditóknak 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 éa 

állandóan használni. 

Egy üveg tégely DIANA-krém (nap¬ 
pali és éjjeli használatra) K 1.50 

Egy irvegtégely DIANA-krém (csak 
éjjeli használatra^ K 1.50 

Egy nagy darab DIANA-szappan 
K 1.5O 

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

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

delje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLft Diana-gyógyszertára Budapest, Károly-körút 5, 

ERÉNYI 

KERLERllCHTIOL-SALICIL-t. 
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-SÓSBORSZESZBŐL kincset 
ér. Sokan összehasonlítást tettek a többi 
utánzatokkal és a végén mindenki 

pártatlanul 
a «DIANA-SÓSBORSZESZ» mellé szegődött. 
44 fill. üvegekben »z egész országban minde¬ 
nütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra 

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

torzító 

bőrhibái és bőrfelhámlásai 
A kezelés egyszerű, mert csak este 

lefekvés előtt használandó 

pattanásnál, kihámlásnál, 
felülmúlja a világon létező összes 
hasonló tisztító szereket. - - Egy 
doboz teljesen elegendő. 
Az eredeti «Erényi-lchtiol-
Sal ic i l» három koronás dobo¬ 

zokban kapható. 

Postai megrendelések utánvétel 
:: mellett aznap szállíttatnak. :: 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezettbe a világ minden részéből. 

15. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) SZKBKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, ÁPRILIS 14. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési [ EKészévre _ _ SÓ korona. A < Vílagkroiiifc<i»-viil 
{ Félévre _ _ _ 1O korona, negyedévenként l koronával 

feltételek: \ Negyedévre _ • _ 6 korona. több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

TAVASZ A G E L L É R T H E G Y E N . — Balogh Rudolf fölvétele. 
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám. 




