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— Hadd halljuk! Hőr't, hőr't! — figyelmez¬ 
tette dr. Wauvertics patriczius-barátait. 

Magory, miután : «Csendet kérek !» szavaira 
a zaj lecsendesült, így folytatta: 

- Hivatalomban és azon kívül, tisztelt bi¬ 
zottság, beszélek németül bárkivel, a ki annak 
daczára, hogy magyarországi születésű vagy 
illetőségű honpolgár, elég sajnosán, nem érti 
meg a magyar állami nyelvet. De most e he¬ 
lyen, ez ünnepi alkalommal nem a harcz, a 
viták véres kardját kellene végig hordozni, ha¬ 
nem az egyetértés, a megegyezés zöld ágát kel¬ 
lene zászlóként kitűzni! (Mindenfelől: tetszés, 
zajos éljenzés, öljenzés; a szélső németek he¬ 
lyeit kivéve.) 

A ravasz diplomata dr. Katzendorfer oda¬ 
súgott Graupenhofernek, hogy olyan a pilla¬ 
natnyi hangulat, hogy jó lesz nem forszirozni 
a dolgot. Erre gyorsan fölemelkedve helyéről, 
így szólt: 

- Ezek után a méltóságos főispán úrhoz, a 
mai, ismétlem : a mai alkalomra nézve intézett 
fölkérésemet, az «ad hoc» köztünk zöldülő 
béke olajága kedvéért, ezennel visszavonom. 
(Csekély ellemnondásoktól kísért általános he¬ 
lyeslés. Wauvertics a malkontens Milchwachtel 
és Schnauzinger urakat kapaczitálja.) 

A helyeslő éljenzéseket követő zajt az elnöki 
csengő újra elnémította. Azután Magory egyet 
rántott párduczos kaczagányán és intve kezé¬ 
vel, így szólt: 

- Polgármester úr, ha úgy tetszik! 
A kövéren guruló nehézkes Mandurer. úrnak 

volt ideje rá, hogy a szokásos tempókban neki-
neki emelkedve, a kellő pillanatban csatakész 
állásba helyezze magát, s így most már aka¬ 
dálytalanul eleget tehetett a régi gyakorlaton 
alapuló illemszabálynak. Néhány formaszerű 
köszöntő-szavát természetesen magyarul mondta 
el, s miután már a harmadik főispánt tisztelte 
meg velük: folyékonyán, gyorsan, de az accu-
sativust nem ismerő különleges nyelvtana sze¬ 
rint. Beszédes buzgalmát az egész terem elis¬ 
merő éljenzéssel jutalmazta. Mire Magory, a 
szokott alakszerűségek közt, bezárta a díszköz¬ 
gyűlést, zajos tapsokkal élénkített tüntető él¬ 
jenzés és előlegező öljenzés mellett, a mibe, 
most már a gyűlés után a karzatok is bele¬ 
vegyültek. 

Ez az általános, meleg ünneplés Magoryra, 
bár csak elenyésző kis részben volt az a poli¬ 
tikájának elismerése, látható kedvező benyo¬ 
mást tett. 

— Barátom Béla, itt sincs rózsa tövis nél¬ 
kül, — figyelmeztette őt, kezét szorítva, gróf 
Bodaszéky. 

Gróf Cserhalmy pedig ezt tartotta: 
- Merész, bátor föllépésed méltó volt hoz¬ 

zád. Nos, Verpeléti, nincs igazam? 
De hát Verpeléti az az ember, ki még a kül¬ 

ügyminiszternek is szemébe mondja az igazat. 
ő csak ezt mondta udvariasan, de kissé protek-
tori hangon: 

- Azt, persze, hatalmasan kiemeljük, hogy 
méltóságos Magory Béla úr, a «kemény vitéz», 
volt az első némethunniai főispán, kinek ajkai 
a beiktató-közgyűlésen egyetlen német szóra 
sem fakadtak. 

Hancsóh csnk annyit mondott: 
- No, csakhogy ezen valamikép túlestél. 

Orbán pedig biztosította, hogy a rút ármány 
elvonuló felbője sem homályosíthatta el azt a 
fényt, mely a főispáni székről sugárzott; nem 
a külső ragyogást, hanem a szellemet, mely a 
főispáni székről sugárzott a teremre. E sza¬ 
vakra, a miket Orbán tiszta hazafias idealiz¬ 
musával őszintén átérzett, Magory kedves párt-
hive kezét melegen megszorítva, e két szóval 
válaszolt: 

— Önökkel, önökért! 
. A díszközgyűlés lefolyása természetesen élénk 

megbeszélés tárgya volt mindenütt. A főispán 
díszöltözetének -kápráztató fénye, beköszöntő 

szónoklata és elnöki szereplése, dr. Katzen-
dorfernek és Graupenhofernek a főispánnal 
való imponáló szembeszállása és főleg a tün¬ 
tető rendzavarás eddig ki nem kutatott előidé¬ 
zője : sok szóbeszédre, dicsérő és ócsárló meg¬ 
jegyzésre adott alkalmat. Mindenki kíváncsi 
volt arra, hogy ki rakta le az első üszköt, a 
legelső robbanószert a főispáni trónus alá. Jött, 
közbeszólt, eltűnt. Nem ismerte senki. Annyit 
most már mindenki tudott, hogy nő volt és 
sűrű fátyol födte arczát. 

. . . Mikor a díszgyűlés előtt dr. Katzendorfer 
és Graupenhofer a főispán által megalázva, 
egy mellékbejáraton siettek a nagyterem felé: 
a karzathoz vezető egyik lépcső előtt Eózsai 
Lídiával találkoztak, ki a polgári ruhába öltö¬ 
zött, máris ((vőlegényei) kíséretében a karzatra 
törekedett. A csjny tervét csakugyan dr. Katzen¬ 
dorfer eszelte ki és Graupenhofer örömmel 
helybenhagyta. De hát hamarjában hol keres¬ 
senek hozzá elég intelligens, ügyes vállalkozót? 
Ölükbe hullott a siker. Persze csak képletileg. 
Előttük állt sugárzó üdeségében, pikáns mo-
solylyal ajkán — Lidia kisasszony. Graupen¬ 
hofer már ismerte. Az előző nap délután gróf 
Várhelyinénéi találkozott vele és estefelé, jám¬ 
bor konfráter «vir eximii virlutis» létére, a ko¬ 
lostor temploma melletti sötét szűk utczában 
megszólította, míg a hölgy udvarlójára, kinek 
egy trafikában akadt dolga, várakozott. Tehát, 
ily körülmények közt, a két kipfelhauser-pat-
riczius hozzá látott a kivitelhez. A kapaczitálás 
gyorsan eredményre vezetett. Graupenhofer 
erősen kiemelte, hogy az efféle, ily alkalommal 
itt már előfordult közbeszólás gróf Várhelyiné 
tetszését is nagy mértékben meg fogja nyerni 
és hálás elismeréssel lesz érte. Ez hatott. 
A kissé korlátolt eszű, öntudatlan humorú, de 
mágnás-komornai finom modorú Eózsai kis¬ 
asszony, a legújabb «psütt» szerint nyújtotta 
kezét dr. Katzendorfer, majd Graupenhofer úr¬ 
nak, ki azt jelentős melegséggel, ismételve 
megszorította és búcsúzóul e szavakra fakadt: 

- Teljesítem becses kívánságukat, beavatom 
vőlegényemet, Blechmayern (n-nel a végén az 
nóbelebben hangzik) urat e pi-petit coup dol¬ 
gába, a lovagi de-discretion föltótele mellett. 
Erre magával vonszolta a czivilbe öltözött 
zeneőrnagyot és gracziózus szemérmesen föl- s 
összefogva ruháját, lebegett a karzati lépcsőkön 
fölfelé. Gyöngysor-fogai közt suttogva dúdol-
gatta az édesmérgű bosszú érzetével csábítója 
iránt: 

«Igy történt az Szevillában, 
Almaviva hazájában.» 

. . . Magory, bármint csititgatta is hiúsága 
jobb meggyőződését és bármint szépílgették is 
barátai az eseményeket: kellemetlenül érintette 
mégis, hogy a siker nem volt teljes és hogy 
engedve gróf Bodaszéky közvetítésének, nem 
járt el azzal a vaskezű erélylyel, melyre ma¬ 
gát, a tett tapasztalatok után, elhatározta. Nem 
kellett volna szóhoz juttatni azt a két vesze¬ 
delmes egyént, kik nyíltan, vakmerőn szembe¬ 
szállni mertek vele. 

Ily gondolatok foglalták el, míg Gergely 
pompás díszruhájából kivetköztette és a dél¬ 
előtti látogatásokhoz a szokásos nyári gálát: 
sötét feketésszürke, végig selyembélésű hosszú 
attilát, hozzá való magyar nadrágot és könnyű 
fehér selyem mellényt öltött és nyakára ízléses 
ezüsthimzésű fekete foulard nyakkendőt kötött. 

A kisterembe ment, a hol a titkár az egy¬ 
házak küldötteit: az apátot néhány derék ma¬ 
gyar plébánossal és a többi felekezeti hazafias 
érzésű papokat: az év. ág. esperest, az év. ref. 
lelkészt és az izraelita főrabbit mutatta be. Ékes 
szavú volt a derék egyházi férfiak üdvözlései¬ 
nek sora és hozzájuk méltó a főispán köszönő 
válasza. A klérus után, mert «ecelesia praece-
det», a királyi törvényszékek küldöttsége tisz¬ 
telgett Bajcsányi kúriai biró-elnökkel élén. Az¬ 

után következtek az állami hivatalok képviselői, 
Az egyesületek és társulatok részéről is magyar 
szavú volt az üdvözlés. Csak az ipar- és keres¬ 
kedelmi testület elnöke : Kamperle Eudolf, a 
sok minden egyéb, ki nemcsak akadozó beszédű, 
de közellátó is lévén, a főispánban meg nem 
ismerte tegnapi, őt üzletében szelíden meglecz-
kéztető magyart, tett kísérletet a német üdvözlő 
szónoklattal. A főispán azonban az első nagyobb 
megakadási pauzát felhasználta, hogy az előtte 
előnyösebben bemutatkozott Csekő alelnökhöz 
forduljon. 

Kamperle neheztelt a főispánra, kinek sze¬ 
mélyében tegnapi turbulens látogatóját fel¬ 
ismerte, s ki úgy bánt vele, mint valami kö-
Bzöntő-versébe belesült gimnazistával. 

Alig hogy Magory végig fogadta a tisztelgő 
küldöttségeket, belépett gróf Cserhalmy, jelezve 
megjelenésével, hogy itt az idő a látogatások 
megkezdésére. Gergely egy filigrán mívű ezüst¬ 
tel díszített sétapálczát, kemény kalapot és 
világosszürke gla§é-keztyűt hozott. Magory a 
tükörhöz lépett és néhány pillanat alatt oly 
kifogástalanul korrekten nézett ki, mintha csak 
most hozták volna elő valami elegáns viasz¬ 
figura-kabinetből. 

. . . Hogy mért nem tisztelgett a közös had¬ 
sereg küldöttsége, báró Spitzerer von dér Spitze 
hadosztályparancsnok vezetése alatt: annak az 
altábornagy rögtöni rosszulléte szolgált ment¬ 
ségül, de igazi oka a főispánnak a díszgyűlé¬ 
sen, a német szó és így az «Armeesprache» el¬ 
len tanúsított «wildchauvin» föllépése volt. Ezt 
a hírt báró Spitzererné, ki az installáczió alatt 
a gróf Várhelyiné szalonjában időzött, hozta 
és kolportáltatta. A városban és vidékén fekvő 
honvédhuszárság pedig ezredgyakorlaton volt 
Nagy-Karádon épen ez időtájban — véletlenül. 

Az aranyfüstös fényes dicsőség napfoltjai da¬ 
czára Magory elég derült hangulatban ült be 
Pista gróffal, ennek alant váró fogatába. 

MÁSODIK EÉSZ. 
A FELSŐ TÍZEZER ASSZONYAI. 

A ki az etiquette fölött áll. 
Csak néhány személyes látogatást tettek, a 

a többit névjegy-leadással végezték. Először a 
gyöngélkedő Hollósy czímzetes püspökhöz, e 
hitbuzgó, tudós, hazafias egyháznagyhoz tértek 
be. Gróf Cserhalmynak, titkos ásítással leple¬ 
zett nagy mulatságára : vallási dolgokról kon¬ 
feráltak. Báró Spitzerer von dér Spitze altábor-
nagynál és Bajcsányi törvényszéki elnöknél 
kártyáikat hagyták, szintúgy gróf Bodaszékyék-
nél is, szándékuk ellenére, mert a kegyelme* 
asszony Franzensbadban fürdőzik, Ilona com-
tesse pedig atyjával kilovagolt. De özvegy 
szent birodalmi gróf Nyékey Albert, volt ma¬ 
gyar kir. főudvormester, aranygyapjas vitéz, 
özvegyénél, született Warthausen-Tannenburg 
uralkodó herczeg leánya: Hortense herczegnő-
nél gróf Cserhalmy előre bejelentette vizitáju-
kat, úgy mint gróf Várhelyinénéi is. 

A grófné, vagyis: herczegnő, a vidéki váro¬ 
sokban szokatlan nagyúri házat tartott Német-
Hunniában. Ellátogattak hozzá az őszi had¬ 
gyakorlatok idején a fővezéri kir. herezegek is, 
sőt szerencséltette fejedelmi fényű otthonát 
magas megjelenésével a legfőbb hadúr is. Öz¬ 
vegysége óta. a téli hónapokat kivéve, az egész 
esztendőt felváltva itteni palotájában, melyet 
gyönyörű park vesz körül, vagy idilli fekvésű 
közeli kastélyában tölti. 

A herczegnő fogad. A kapu előtt egy pofon¬ 
csapott kalapú, urany paszománttól ragyogó, 
strimflis német óriás állt; övig érő Barbaropsa-
szakálial, egy meghosszabbított marsall-bottal 
lovagkeztyüs kezében, négy sötétkék, aranysuj-
tasú hberiás lakáj a lépcsőházban, egy fekete 
frakkos hofrát-kinézésű komornyik az előcsar¬ 
nokban ; egy minden rágalom fölött álló élet-
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korú udvarmester az átjáró-teremben és azon 
beljebb egy gyönyörű selyemszőrű nemes új¬ 
fundlandi, a kutyák fejedelme. Ezek őrizték 
hatalmas úrnőjüket, akisnémet szuverén csa-
ládbeli herczegnőt. Csak még a szolgálattevő 
kamarásúr és a nemesi testőrség hiányzik a 
fejedelmi háztartáshoz. Mert maga a palota úr¬ 
nője is fejedelmi alak volt. Mária Terézia-ter¬ 
met, fiatalító púderes hajzattal. Tündöklő, sötét 
szemeiben igéző szigor és mosolygó jóság. 
Szintén : beauté entre deux áges, mint gróf Vár¬ 
helyiné és Zavreczkyné, csakhogy imponálóbb. 

Könnyed, nyájas mosolylyál fogadta gróf 
Cserhalmy t, ki férje után rokona is volt, le¬ 
ereszkedő, barátságos főhajtással a főispánt. 
A herczegnő, mint a legtöbb feudális-arisztok¬ 
rata hölgy, kissé klerikális érzelmű volt. De 
azért természetesen méltóságán alulinak tar¬ 
totta, hogy a német istenitisztelet ülésén meg¬ 
jelenjen. Csak házgondviselőjét, egy alezredes 
özvegyét, küldte el a gyűlésre. Különben a her¬ 
czegnő nem is járt a nyilvános istentisztele¬ 
tekre, hanem a palota egy díszes házikápolná¬ 
jában, egy régi híres olasz mester klasszikus 
madonnaképe előtt olvastak neki külön szent¬ 
misét. A herczegnő nem tartozott ama malkon¬ 
tens hölgyek közé, kik láb alól eltenni, hanem 
azok közé, kik megszelídíteni óhajtották ezt a 
szép szittya fenevadat, ha ugyan ő maga mél¬ 
tónak találná őt az ily fejedelmi czirkuszi 
dresszurára. 

A társalgás a herczegnő és két gavallér láto¬ 
gatója közt német nyelven folyt. 

- Nem épen conséquent, sőt paradox do¬ 
log, — mondta a herczegnő, — hogy egy úri¬ 
ember, ki oly perfekt beszél németül, városunk¬ 
ban és vidékén e szép világnyelv öldöklő Heró-
desének vállalkozzék. 

E finoman odavetett megjegyzésre Magory 
így válaszolt: 

- Higyje meg, herczegnő, hogy ha én, Ma¬ 
gory Béla, véletlenül németnek szülétek és 
Adalbert Magernek hívnak: e pillanatban való¬ 
színűleg az osztrák parlamentben tartok ful-
mináns magyarfaló beszédeket. 

Csodás, bűvös világ a dal világa, 
Titokzatos, hiszen nem látható. 
Mintha be volna vésve kőbe, fába : 
«Habár ne láss, — létem mégis valóin 
Itt is találsz hólepte sziklabérczre, 
Mely száz viharral bátran harczra kél; 
Elhagyva azt, virágligetbe érsz le, 
Hol Ibolyád tündérmesét regél. 

Tenger dagad . . . hullámhegy égre törve 
Pánczélhajót mély örvénybe temet, 
Majd kék ege derít szelíd örömre 
S köznapra is varázsol ünnepet. 
Ma vidoran mosolyg, holnap mogorva, 
Hajnalra zúdít zordon éjszakát. 
Özönt boríthat tüzes napkorongra, 
Egy pillanat. . . s virányos Ararát! 

Nagy Apolló istene hitregének 
Orfeosznak kölcsönződ lantodat; 
Beteljesül, mit ősmondák regélnek: 
«A dal. ha cseng — egy élő gondolat!D 
Hová e látható világ nem érhet : 
Vadállatot báránnyá alakít, 
Jégszirtről is letördel durva kérget, 
Fagyos szívek oltárrá válnak itt. 

De néha zsarnok ám s ha vér igába, 
Törpül az óriás s erőtelen, 
Hajolni kényszerül, küzdeni gyáva, 
Álomba merül tudás, értelem. 
Bájos szirének altató dalátul 
Ulixes népe Circe rabja lesz, 
A figyelőnek öntudata kábul, 
Fülét bezárva — szabad Ulixes. 

A herczegnő nem riposztált, hanem így foly¬ 
tatta : 

- Az a hatás, a mit maga az élet színpadá¬ 
nak bátor, párduczbőrös chevalier-ja reám tett, 
relatíve igen kellemes volt. Csakhogy én köz¬ 
vetlenül, directement a maga orationjának be¬ 
fejezése után, még a Beifall-sturm alatt, kény¬ 
telen voltam a nagy hőségben elhagyni a kar¬ 
zatot, melynek közepén két székhelyet elfog¬ 
laló saját zsámolyos tágas fauteuilömben ültem, 
verháltni'smászig elég szellősen. Itt egy engem, 
midőn beléptem, charmant előzékenységgel kö¬ 
szöntő iiri dámával bocsátkoztam conversa-
tionba, egy országgyűlési deputé nejével. Cetté 
dámé, mint velem közié, egyenesen a profét, 
a főispán úr installationjára érkezett. . . 

A herczegnő ez utolsó szavait egy, futólag 
Magoryra vetett jelentős pillantással kisérte. 

Erre, gróf Cserhalmy titkos jeladására, Ma¬ 
gory így szólt: 

- Hódoló bemutatkozásom mellett még csak 
kérni jöttem a herczegnőt, hogy nagybecsű 
megjelenésével holnapi tánczestélyemnek ki¬ 
váló fényt kölcsönözni kegyeskedjék. 

A herczegnő fenséges nyájassággal ezt vá¬ 
laszolta : 

- Mint niécejeim, Bodaszéky Ilona és Cser¬ 
halmi Dóra, a legújabb menyasszony, garde 
de dames-ja, megnézem én is a szép bált, ha¬ 
csak valami rendkívüli evénement közbe nem 
jön . . . Azt is megtudtam, — folytatta, — attól 
a magyarosan bőbeszédü és a német nyelvet is 
oly herczig magyarsággal ejtő dámától, hogy ő 
fogja adni a honneuröket a holnapi bálon. Bi¬ 
zonyosan közeli rokona, cousineja magának? 

A herczegnő e kérdést minden erősebb hang¬ 
súlyozás nélkül, csak úgy odavetve tette és 
meg sem várva a választ, fejének billentésével 
kegyesen értésül adta, hogy a kihallgatás, me¬ 
lyet engedélyezni méltóztatott, végéhez köze¬ 
ledik. Ezt gróf Cserhalmy észrevéve, ki csak 
itt-ott néhány szóval vett részt az őt épen nem 
érdeklő konvenczionális csevegésben, fölkelt he¬ 
lyéről és Magory is követte példáját. 

A herczegnő Pista gróffal barátságosan kezet 

fogott; de a főispánnak is, leereszkedő grácziá-
val nyújtotta oda azt a csodás finomságú, va¬ 
kító fehérségű fenséges kacsot. 

A herczegnő, kit a szoczietásban Nyékey 
Hortense-nak vagy Hortenzia herczegnőnek 
neveztek, miután látogatói elhagyták a ritka 
gobelinekkel, műtárgyakkal, drágaságokkal és 
több kitűnő hazai festőnk nagybécsű kisebb 
képeivel díszített szalont, ily szavakat méltóz¬ 
tatott fenséges én-jéhez intézni: 

- Felicie és a szoczietás többi hölgyei ugyan 
mentegetődző excuse gyanánt felhozhatják, hogy 
nem tartják comme il faut-nak megjelenni oly 
bálban, a melyre Pestről szállítanak, talán a 
maitre d'hotellel együtt, representante-háziasz-
szonyt, kinek a főispán úrhoz való vonatko-
zósa, tekintve a vele utazó Blitzableiter-férjet, 
a látszat szerint kifogástalan, de a mi szem¬ 
pontunkból véve, mégis csak nagyon dubieuse... 
Eh mit, én azért meg fogok jelenni, — tette 
egy kis meggondolás után hozzá, — ez ősi csa¬ 
ládból származó nemesvad-prefét bálján . . . 
Megvallom, talán épen kissé ázsiai öserejű spe-
czialitása miatt; a mikre ő maga hiúnak, büsz¬ 
kének látszik : nem mindennapi benyomást tett 
rám . . . Én fin: az én poziczióm e városban, 
minden etiquette, minden arisztokrata előítélet 
fölött áll, s én épen úgy megnézhetem e táncz-
vigalmat, a mint Leopoldine Francziska és Er-
nestine Terézia főherczegnők megnézték a bécsi 
«Charité»-nőegylet nagy nyilvános bálját, hol 
cetté «dame, plein de charme pour tout le 
monde» : Saint Norbert Eugénia grófnő és a 
többi Allenvelt-Wohltiitigkeitsdamen voltak a 
lady patronessek. 

- Most már vígan fütyörészhetsz, mert ha 
Hortenzia herczegnő eljön a bálra: úgy az, 
minden intrika daczára, sikerülni fog. Nincs 
igazam ? — szólt Magoryhoz gróf Cserhalmy, 
alig hogy kocsiba ültek. 

- Eemélem is, — válaszolt amaz, — hogy 
szerencséltetni fog. A herczegnő egy minden tár¬ 
sadalmi kicsinyes intrikán fölülemelkedő, igazi 
grandé dámé, kinek aranyos jó szive is van. 

(Folytatása következik.) 

A DAL VILÁGÁBÓL. 
A «Debreczeni Városi Dalárda* 50-éves jubileuma alkalmára. 

Sámson Izrael hősi hadvezére 
Vad oroszlánnal szembeszállni kész, 
Míg Dólila dalától megigézve -
Csak pulya gyermek a merész vitéz! 
Ki Loreley hableányára hallgat, 
S elringató dalától ittasul, 
Bár száz csatában vívna diadalmat: 
E nőt ölelve hullámsírba fül. 

Eejtély, csodás világ a dal világa, 
Villáma öl, ne szórna bár tüzet; 
Lágyan búgó szellő csábít hínárba, 
S kit elsodor, életével fizet. 
Majd zúg. . . ideget rázva, mennydörögve, 
Habár ne lásd, de mégis létező. 
Uralma kiterjed e földi rögre, 
Hatalmas Úr ez a szent őserő! 

Múlik az éj . . . nyomába lép a hajnal, 
Sugárözönben úszik a vidék, 
S ki vándorol, harczolva, küzdve bajjal 
Éledni érzi csüggedö hitét 
A dal világában e jelenetnek 
Ezer hű mása hangpalástba jár. 
Zeng — s letiport eszmék életre kelnek, 
Hol ez az Úr — erős a sziklavár. 

A mit dalolsz, érző szivekre hintsed, 
Eabszolgahad lerázza az igát, 
Letördeli a nehéz rabbilincset, 
A hang előtt nem állhat semmi gát ! 
A gyönge is a daltól lángra gyújtva, 
Lett volna tán gyámoltalan gyerek, 
Bujt volna bár gyáván, remegve sutba, 
Hódítva győz a lelkestilt sereg! 

Dalold: «Föl-föl vitézek a csatára...!* 
Szent lázba hozza a magyart ma is, 
E csatadal dicső győzelem ára, 
A harczmezó'n védelmező paizs ! 
Tündér a dal . . . köszörüli a kardot, 
Szuronyt szegezni, rohamra tüzel 
Daloljatok, hogyha győzni akartok, 
A dalvihar ellentábort űz el! 

A béke napja sü t . . . cseng újra rtótá, 
De már galambbúgás, pacsirta dal. 
így járja ez nálunk évezred óta, 
Öreg dalos kedélye fiataL 
Ha távol útra megy kart-karba öltve, 
Testvére lesz, a ki vadidegen, 
Sivár kebelt virág illata tölt be 
Tél is tavasz, a hol ez megjelen. 

A napsugárt, ez égi dalt — pacsirta 
Énekbe szövi s hajnalt így köszönt! 
Leszáll, s ki könnyeit a porba sirta: 
Szántóvetó'be munkakedvet önt 
S hol szűk műhelyében kényért keresve, 
Az iparos fáradt s görnyedten ül, 
Ajkán ha dal szárnyalhat reggel-estve : 
Nem csügged el s munkára lelkesül. 

Ha szenvedés, ha mély keserv gyötörne, 
Megenyhíti kínod maró sebét, 
A bánatot elássa sírgödörbe, 
Eózsaszinű, a mi most éj setét. 
A gyászravatalnál aranyos angyal, 
Törölve könnyet, derül a kedély. 
Az ég borús ivén kél üde hajnal 
S ha jön, tovasuhan a szürke éj. 

Otthonra lel minden nemzet körében, 
Dalos beszéd leront válaszfalat. 
És ez a föld virágpalástos éden, 
Hol diadalt Egyetértés arat. 
E boldog Éden kertésze a dalnok. 
Zengő bokor dala kies mezőn. 
Gyöngyharmatárban fürdenek a halmok, 
Hit és Eemény felénk karöltve jön. 

Szálljon a dal, — ha int a kor — rohanva. 
Miként nagy, erdőt bontó förgeteg. 
Vezessen az, ha kell, heves rohamba, 
Ki ellenáll, azt a dal törje meg l . . . 
S a győzelem után igazak álma, 
Valóra válva édes jutalom. 
Lengjen rónán, hegyen győzelmi pálma, 
S korona ragyog a magyar dalon. Könyves Tóth Kálmán. 



SZÍNHÁZAK. 
Du.quesnel és Bárdé:.*, fogadott apa és Hugó Viktor: Hernani a N 

Színházban. - Maeterlinck: A kék madár a Magyar Színházban. 

Igazán lehetetlenség volna megmondani, 
hogy micsoda terv, rendszer vagy Ízlés sze¬ 
rint válogatják meg az előadandó külföldi új 
darabokat a Nemzeti Szinházban. Az ember 
néha valósággal elálmólkodik, hogy micsoda 
várakozás, micsoda szempontok alapján gon¬ 
dolhatták egyik-másik darabról, hogy a mi 
publikumunknak tetszeni fog, hogy akár iro¬ 
dalmi kitűnőségénél, akár a pénztárt meg¬ 
töltő népszerűségénél fogva hasznára válik a 
Nemzeti Színháznak. És elálmélkodik azon, 
hogy hány kitűnő terméke van a modern 
drámairodalomnak, a mely sohasem kerül 
színpadunkra, hány Európa-szerte nagy hír¬ 
névnek és népszerűségnek örvendő íróval 
nincs soha alkalmunk megismerkedni, mialatt 
még az átlag-szinvonalon is alul maradó mes¬ 
teremberek sorra felvonulnak a színpadon. 

A fogadott apa, a Nemzeti Színház leg¬ 
utóbbi és ebben a saisonban talán utolsó új 
darabja minden eddiginél nyomatékosabban 
vetteti fel ezt a kérdést. Tipikus rósz darab: 
mint irodalmi mű épen azzal kelt bizalmat¬ 
lanságot, hogy egészen közönséges spekulálá¬ 
sát irodalmi mezzel akarja elleplezni, de a 
ravaszság nagyon is kirí alóla, mint a közön¬ 
ség kedvét hajszoló iparosmunka pedig olyan 
elkoptatott fogásokkal dolgozik s olyan át¬ 
látszó a ravaszsága, hogy a legnaivabb néző 
iá csak unalmat talál benne. Alapjában véve 
melódráma az üldözött ártatlanság diadaláról, 
az egyik párton csupa mennyeien tiszta, ne¬ 
mes jellemek vannak benne, a másikon csupa 
feneketlenül romlott gonosz lelkek, megvan a 
melodrámák egyik legkedvesebb motívuma is: 
az angyali ártatlanság érintésétől egyszerre 
megnemesedő züllöttség. Mindez azonban nem 
érzékenyít el senkit, mert nem lehet hinni 
az íróknak és darabjuknak, folyton érezzük, 
hogy ők maguk sem hittek a dolgukban, okos¬ 
kodnak azon, a minek a vérbeli melodrámá¬ 
ban közvetlenül, magától értetődőn kellene 
jönnie és ügyeskednek ott, a hol csak a naiv¬ 
ság tudna segíteni. A középpontba olyan ala¬ 
kot tesznek, a ki már természeténél fogva 
sem érdekelhet, mert nincs benne semmi 
emelkedett vonás, semmi az emberi nagyság¬ 
ból, a mely még a gonoszságban is impo¬ 
nál, - - csak egészen közönséges romlottságok 
s példátlan önzés, pénzvágy, érzékiség és min¬ 
den egyéb aljasság. Egy vénülő kokott, a ki 
elpazarolta nemcsak a maga vagyonát, ha¬ 
nem a leánya örökségének java részét is, s 
most attól retteg, hogy ha a leánya férjhez 
megy, akár ő, akár a leendő vő számon fogja 
kérni tőle a vagyont. Ezért akarja a leányt 
hozzáerőltetni egy oly férfihoz, a ki kevés ho¬ 
zománynyal is beéri, csak hozomány legyen 
8 lemond minden további jogáról. A leány 
ellenáll, mert mást szeret, összeütközik anyjá¬ 
val, ennek hajthatatlansága elől apjához me¬ 
nekül, a züllött, részeges grófhoz, a kiről 
csak ő hiszi, hogy az apja, mindenki más 
tudja, hogy pénzért fogadták fel férjnek, a 
grófi czíméért, meg hogy egyáltalán legyen 
apja a leánynak. Az elaljasodott ember persze 
meghatódik az ártatlan leány bizalmától, párt¬ 
jára kél és vitézül kiharczolja a leány igazát, 
a törvény betűjére támaszkodva, a mely az 
apának adja meg a gyermek sorsa feletti ren¬ 
delkezés jogát. Még egy úgynevezett nemes 
gesztus: a leány lemond vagyonáról anyja ja¬ 
vára, hiszen vőlegénye úgyis nagyon gazdag. 
És ezzel a történettel, a melyben még a fel¬ 
dolgozás szellemessége sincs meg, majd négy 
óra hosszat kell foglalkoznunk, folytonos una¬ 
lom között. Egy-két színész alakítása tette 
csak a dolgot elviselhetőbbé, különösen Pe-
thesé, a ki a fogadott apát igen jellemző maszk¬ 
kal és az írók ürességét sokszor elfeledtető 
ábrázolással játszotta. Örömmel láttuk Alszeyhy 
Irma asszonyt is; ezt az igazán kiváló szí¬ 
nésznőt csak ritkán s akkor is rendszerint nem 
neki való szerepekben látjuk 

Egész más szempont alá esik az Hernani-
nak, Hugó Viktor tragédiájának felújítása. 
Tudjuk, hogy ehhez a darabhoz a franczia 
irodalomnak egy nagy fordulata fűződik, a 

romantikus dráma győzelme s általában a 
franczia dráma felszabadulása a klasszicziz-
mus nyűgei alól. Annak idején Európára szóló 
harczok folytak körülötte, - első 'előadása 
egyike volt a franczia színpad legnevezetesebb 
és legtöbbet emlegetett eseményeinek. Fel¬ 
törekvő irodalmi áramlatok, melyeknek ellen¬ 
állásokat kell legyőzni, minduntalan hivatkoz¬ 
nak ma is az Hernanira. Hivatkozhatnak is 
méltán, mert ha a darab ma már elavult és 
nagy részben papirossá vált is, azért a moz¬ 
galom, melynek faltörő kosaként szerepelt, a 
romantizmus, a legnagyobb jelentőségűek és 
leggyümölcsözőbbek egyike a franczia, sőt az 
egész európai irodalomban. Az új irodalmi 
irányok nem mindig legmélyebb és legállan-
dóbb becsű termékeikkel szoktak diadalmas¬ 
kodni, hanem leginkább azokkal, a melyek a 
legtipikusabban és legfeltűnőbben képviselik 
programmjukat, de a mellett a tömegekre 
való hatás legtöbb kellékével vannak felsze¬ 
relve. Az Hernani is ebbe a kategóriába tar¬ 
tozik. Annak idején merésznek, sőt vakmerő¬ 
nek, tűzzel és szenvedélylyel teljesnek, lé¬ 
lektanilag is igaznak tetszhetett. A mi benne 
egykor új és meglepő volt, abból unott sab¬ 
lont csinált az epigónok serege, a kik Hugó 
Viktor drámáit valósággal kirabolták. Tüze rég 
kialudt, lélekrajzát avulttá tette az irodalmi 
fejlődés, mely épen a psychologiai elmélyedés 
dolgában jutott legelőbbre a múlt század első 
fele óta. A mi eleven maradt benne: a szó-
nokiassága. A mai izlés nagyon ellentmond 
minden retorikának, de Hugó Viktor retori¬ 
kájában annyi erő és szuggesztivitás van, hogy 
még ma is meg tud kapni. 

Az Hernani felújítása nem pótolt ugyan 
semminemű szükségletet, nem is ígér valami 
állandóbb hatást, de azért mégis szívesen lát¬ 
tuk Érdekes • emlékeket ébresztett, tanulsá¬ 
gokat nyújtott az irodalmi művek sorsáról és 
alkalmat adott a színháznak arra, hogy elég 
jó előadást mutasson be. Színészeink között 
vannak romantikus lelkek, a kiknek jól illik 
a hugo-viktori szavalás s ezek elemükben is 
érezték magukat. Legelső sorban Ivánfi (Don 
Carlos), úgy is, mint színész, úgy is, mint 
rendező, - - ő a színházi romantika legtuda-
tosabb és legjobban elmélyedő képviselője ná¬ 
lunk, a mesterség dolgaival teljesen tisztában 
levő színész és tagadhatatlanul irodalmi szín¬ 
vonalon álló rendező. Kissé kiesik a mi vilá¬ 
gunkból művészetének egész természetével, de 
érdekes és értékes jelenség. A többiek: Márkus 
Emília, Beregi, Bakó stb. szintén megmutat¬ 
ták, hogy a szép szavalás tradicziója még él 
a Nemzeti Szinházban. 

A legérdekesebb és legtöbb várakozást keltő 
eseményét az utóbbi napoknak a Magyar Szín¬ 
ház hozta: Maeterlinck híres szimbolikus mese¬ 
drámájának, A kék madár-nsk előadását. Mái-
rég készülődtek rá; a kik olvasás alapján is¬ 
mertük és szerettük a darabot, már nagyon 
vártuk is, de szivesebben vártunk volna to¬ 
vább is, ha ezzel megmenekültünk volna attól 
a csalódástól, melyet a Magyar Színház elő¬ 
adása szerzett. 

Az ilyen finom, költői, a fantázia és a 
reflexió világában kalandozó darabok előadása 
nem könnyű feladat színháznak és színésznek 
egyaránt. A közönséget a mesehangulatba bele¬ 
ringatni, a darab finomságai iránt fogékonynyá 
tenni, szimbolikáját elfogadtatni nem kicsi do¬ 
log, fantáziát,- ötletességet, művészi érzést ki¬ 
van a rendezőtől és színésztől, szeretetet és 
áldozatkészséget a színháztól. A kék madár, 
a hol színpadra került és sikert aratott, min¬ 
denütt legelőször kiállításának művészi pom-
pájá'val fogta meg a közönséget. A Magyar 
Színház előadásáról ezt a legjobb akarattal 
sem lehet elmondani. Kiállítása meglehetősen 
fantázia-nélküli, sőt kezdetleges és olcsó díszű. 
Egyáltalán nem ragadja meg azokat a lehető¬ 
ségeket, melyeket a darab nyújt. Különösen 
a jövendő országában lefolyó képben érezzük 
ezt, mert ennek kellene a legszebbnek és leg¬ 
ötletesebbnek lenni, de az Éj asszony jele¬ 
neteiben sincs különben. 

A ki a darabot ismeri, az tudja, hogy van 
a színpaddal szemben egy nagy nehézsége: 
nagyon sok gyermeket kell benne szerepel¬ 
tetni ; és pedig nemcsak néma szereplőkül, 
hanem valóságos színészek módjára. A két 
főszereplő, a Üis Tyltyl és Mytyl is gyerme¬ 
kek. Ezekre elég jó személyesítőket talált a 
színház két kis lányban: Taksonyi Piroska 
és Lakos Edith kedvesen mozognak és ügye¬ 
sen beszélnek. Persze az ilyen gyermekek 
színjátszásának mindig van egy kis leczke-
mondás íze s ez náluk is megvolt, de nem 
annyira, hogy megrontotta volna a hangula¬ 
tot. Ezenkívül azonban a jövendő országában 
egész csapat gyermek van a színpadon — a 
még meg nem született gyermekek megszemé¬ 
lyesítői •— s ezek nagy részének is van legalább 
néhány szavú szerepe. Meg kell adni, hogy a 
rendező, Vajda László nagy munkát végzett 
ennek a sok gyermeknek a betanításával és 
együttartásával. Mind tudja a maga dolgát 
és kedvesen mondja el a mondókáját. Már 
máskor is láttuk, hogy a fővárosi gyerekben 
van sok színészi ügyesség: bátrak, zavarba 
nem jövők, öntudatosak és nyilván kedvvel 
csinálják a komédiázást. Művészi, jellemző be¬ 
szédet nem várunk, nem is várhatunk tő¬ 
lük, de talán mégis enyhíteni lehetett volna 
beszédjük iskolás ízét. 

A felnőtt színészek közül föltétlen, teljes 
elismerés csak Z. Molnár Lászlót illeti. 0 az 
állatok és holmik szimbolikus megszemélyesí¬ 
tései közül a kutyát játszotta, — néha szinte 
megdöbbentő kutya-szerűségével a mozdulatok¬ 
nak és a hangnak. Furcsa maszkjában, furcsa, 
ugatás-forma beszédével, rajongó hizelkedósé-
vel, ugrándozásával, mérges vakkantásaival iga¬ 
zán kutyát mutatott be, nem pedig kutyát 
játszó embert. Hogy Molnár jó sfcinész, azt 
^eddig is tudtuk, de ennyi és ily biztos jel¬ 
lemző-készséget nem hittünk róla. Nyilván itt 
megint összetalálkozott egy szerep egy szi-
nészszel, egymásnak valók voltak és nagysza¬ 
bású alakítás lett belőle. A többiekre - - fölös¬ 
leges volna felsorolni őket - • úgy látszik, 
nem ragadt át a darab különleges hangulata 
s ezért nem tudták beleélni magukat. 

A kik Maeterlinck mesejátékát, mint olvas¬ 
mányt szerettük, most el kell olvasnunk 
újra, hogy elfeledhessük a színházi előadást, 
a mely néha szinte megrendítette hitünket a 
darab szépségeiben. Majd inkább képzeletben 
kisérjük el a kis Tyltylt és Mytylt, a szegény 
szénégető kedves gyermekeit, hosszú útjukra, 
a melyen a tündér Berylune meghagyásából, 
egy karácsonyi éjszakán, álmukban elindulva 
keresik a kék madarat, az elérhetetlent, soha 
meg nem találtat, a vágyva vágyottat, - - a 
boldogságot. Elmegyünk velük az emlékezés 
országába, rég meghalt nagyszülőikhez és kis 
testvéreikhez, hogy megtanuljuk velük, hogy 
csak az halt meg, a kit elfeledtek, az örök 
alvók mindig fölélednek, valahányszor gondo¬ 
lunk rájuk, — elmegyünk velük a jövendő 
országába s látjuk, hogy törekszik az életre 
minden, a mi életre, eleve megszabott sorsra 
rendeltetett, - • borzadunk velük együtt az 
isszonyatosságokon, a melyeket Éj asszony 
mutogat, mielőtt kinyittatná azt az ajtót, 
a mely mögött a kék madár röpköd ezer 
más társával és visszatérünk velük a 
valóságba, az ébredésbe, a mely megmu¬ 
tatja, hogy a boldogság kék madara ott 
van a reális valóság kalitkájában, csak utána 
kell nyúlni és meg kell ragadni, nem kell 
ahhoz, hogy elérjük, semmi más, csak jóság 
és szeretet. Ha így újra elolvastuk, megint 
hinni tudunk a darabban, átérezzük gyöngéd 
és költői filozófiáját s örülni tudunk a költő 
fantáziája kedves játékának. Bizonyos, hogy 
A kék madár azok közül a darabok közül 
való, a melyek szépségét semmiféle előadás 
nem tudja teljesen visszaadni, a színpad esz¬ 
közei túl-reálisak, túl-élesen körvonalozók 
hozzá. Az irodalom mégis csak korlátlanabb 
lehetőségeket nyújt, a színpad némely esetek¬ 
ben nem tud odáig fölemelkedni. 

Schöpflin Aladár. 

JÓZSEF FÖHERCZEG BÁRÓ HAZAY HONVÉDELMI MINISZTERREL. JÓZSEF FŐHERCZEG UZSELÁC EZREDES KATONAI AVIATIKUSSAL A REPÜLÉSEKET NÉZI. 

JÓZSEF FÖHERCZEGET VÁRJÁK A PÁLYAUDVARON. REPÜLŐGÉP A KÖZÖNSÉG FÖLÖTT. 

A REGATTA-VERSENY J A NYOLCZAS CSAPAT MEGÉRKEZÉSE. 

AZ Ú J V I D É K I SPORTÜNNEPEKBŐL. - Jelfy Gyula fölvételei. 
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ROMEO ÉS JÚLIA. 
BLBKSZÉLÉS. IRTA KANIZSAY FERENCZ. 

Onnét kezdve, hogy a tavasz leteríti -az ő 
üdezöld pázsit-szőnyegeit és addig, a mikor 
a hegyek fölveszik rozsdavörös-szinű őszi fel¬ 
öltőjüket : nagyon kellemes, szelíden elringató 
az élet a budai részeken. A kedv afféle vidéki, 
főleg kisvárosi hangulattal telik el. Megutál¬ 
juk a pesti kávéházat, Budára vágyunk, sé¬ 
tálni kis parkokban, a hol apró emberkék han-
czuroznak vigan a fűvön, mert itt a csősz nem 
bürokrata, nem a hatalmába beleszédült zsar¬ 
nok ; hanem jólelkű öreg bácsi, a ki szereti a 
gyerekeket és felőle akár a virágágyakba is 
belegázolhatnak. 

Félrefordítja a fejét, sőt talán a felhők já¬ 
rását • kémleli az alföldi juhász elandalodásá-
val, a mikor fiatal süldő lányok és diákúrtiak 
dézsmálják az orgona-bokrokat, vagy a rózsá¬ 
kat. Majd pipára gyújt, és elnézi a dadákat, 
a szobalányokat, a kik gyerek-kocsit tolnak, 
vagy pedig pöttön kis gézengúzokat vezetnek 
kézenfogvást. A dada másik kezét vitéz káplár 
úr Éliás Csamangó fogja és lóbálja. Csősz 
bácsi elmosolyodik. Katona-korára gondol. Mert 
hiszen őrmesterségig vitte és azt, hogy dere¬ 
kasan szolgálta a királyt, érdemjel hirdeti a 
mellén. Hát persze, kardja, az nincs. Csákója 
sincs. Bottal jár és szürke csősz-mundért vi¬ 
sel, a parolin egy-egy zöld posztóból való 
tölgylevéllel. Deres bajuszán egyet sodorint -
amúgy legényesen - - és bizonyára az jár 
az eszében, hogy hát ha ő még katonasorban 
lehetne és csaphatná a szelet a Eozál, a Panna, 
a Kati oldalán . . . .Hiszen, tulajdonkép, egy¬ 
forma volt mind, csak a nevük volt más és 
más . . . 

A gyerekkocsik körüli idillek mellől aztán 
a «czibil» fiatalság iparkodásai irányában bal¬ 
lag . . . Tiz esztendejénél több, hogy így nyá¬ 
ron elgondolkozik ezen. A diákok könyveket 
hoztak a hónuk alatt, hogy a friss levegőn, a 
liget árnyában készüljenek az érettségire. Vi¬ 
szont a fiatal hölgyek kézimunkával jöttek, 
hogy az iskola évzáró kiállításán műremekeik¬ 
kel : hímzett asztalfutókkal, kefetartókkal és 
más efféle hasznos és csinos portékákkal részt¬ 
vehessenek. Ámde a diák köszönt, az ifjú hölgy 
a fejével biczczentett és mind a tankönyvek, 
mind a kézimunkák sutba kerültek. 

Hát persze . . . 
Ártatlan, naiv szerelmek. Vakmerő hűség¬ 

eskük. «Várok reád, ha kell, nyolcz esztendeig.» 
Forró pillantások . . . Felejthetetlen hazakisé¬ 
rések holdas estén, a kapuig. Ott hosszas, so¬ 
katjelentő kézszorítás... Égető és mégis drága, 
édes, boldog szívfájdalom. 

A pesti oldalon ez nincs így. A pesti nyol-
czadikos már fütyül a romantikára, neki min¬ 
den «pepita.» Sem Jókait, sem a Eobinsont 
nem olvasta. Eszménye: Nick Carter. A lá¬ 
nyokkal henczegő modorban beszél, ha beszél 
és kijelenti, hogy nem házasodik soha, vagy 
ha igen, sok pénzért. De a lányok sem kü¬ 
lönbek Külföldi írók, művészek, zenészek 
nevét hazárdul idézve, műveltséget fitogtatnak; 
drága ruhát és kalapot viselnek; a szerelem¬ 
ről pedig azt mondják, hogy már kiment a 
divatból. A pesti oldalon csak télen szépek a 
lányok és az asszonyok. Akkor sok mindent 
megbocsátunk nekik De, tavasztól őszig Budáé, 
az öreg vidéki városé a dicsőség. Ó-német sti-
lust-utánzó ebédlők, részletre vett fényű szalo¬ 
nok, székesegyházi pompájú kávéházak fölött 
egyszerű polgári vizitszobáké (muskátli az ab¬ 
lakban, zenélőóra a falon) és falusi kurta-
koesmaké a dicsőség, az epedés, a vágy. Mért 
mink, itt Pesten harczolók, amerikai küzdel¬ 
mekben szenvedők, a legtöbben vidékről szár¬ 
maztunk: és gyermekkorunk az ifjúság első, 
java évei, vagyis a szivünk tavasza visszahúz 
delejes igézettel a holdfényes kis utczába, a hol 
a zsalugáter alatt ácsorogtunk, mígnem egy 
fehér kacsó nyúlt le alóla, és áhítattal meg¬ 
csókoltuk; egykor tiszta, most prémes-szívű, 
hajdan gazdag, most letört, és a nélkül, hogy 
éltünk volna, kiélt ember-romok . . . 

A budai park, a hol ez a kis történet tör¬ 
tént — de csak látszólag, mert a történet szín¬ 

helye két bohó szív - - és a hol a hadi ér¬ 
demrenddel megtisztelt csősz bácsi vigyáz nem 
a cserjékre, a pázsitra, a virágokra, hanem a 
tavaszra, beszéljünk magyarul: a szerelemre... 
Nos ez a budai park nem messzi a Ferenc-zes 
barátok ódon templomától, újmódi bérpaloták 
közt virul. A dús lombozatn fák elzárják a 
szemhatárt; a négyemeletes bérkaszárnyáktól 
nem látszik semmi. A szerelem parkja ez . . . 

; Diákok és bakfisok, a kik nem mennek túl az 
ábrándok határán. És kisdedek fehérfüggönyös, 
csipkés kocsiban; meg kezdők: döczögni és 
gagyogni tudó emberkék, játékszereikkel, a kik 

- viszont a már győzelmes szerelmet hirdetik mo-
• solyogva, buksi nagy fejükben ragyogó szem¬ 

mel. A lelketlen, rideg nagy város hullámve¬ 
rése ide nem ér el. A bohó, de gyönyörű ál¬ 
mokat, a verőfényes ifjúságot Sodorna hörgő, 
marczangoló lidórcznyomása nem dermeszti 
meg. Csak Írásban. Csak bürokrata ízléstelen¬ 
ségben. Oszlopokra szegzett jelző-táblák betűi 
ugyanis így nevezik ezt a kies oázist, hogy: 
(i Statisztika-park.» Egyedül azért, mert a tér 
sarkán van a legprózaibb és legsmokkabb in¬ 
tézetnek, a statisztikai hivatalnak az épülete... 
Ilyesmi is csak nálunk lehetséges. Csoda, hogy 
nem nevezték el Házbér-parknak, vagy Adó¬ 
prés-ligetnek. Senki sincs, a kinek eszébe jutna, 
hogy az ilyen parkot valamely költőnkről il¬ 
lenék elnevezni . . . a ki szép, ábrándos és 
tiszta nótákat dalolt, mint a lombok közt 
csattogó pacsirták, vagy mint a turbékoló ger-
liczék . . . 

. . . . Az idei tavaszon is nyiladoztak a vi¬ 
rágok, meg a szerelmek. Ki tudná megmon¬ 
dani, hogyan ? Kezdetben távol, egymástól kü¬ 
lön biflázza a latint Eomeo, és hibázza el a 
hímzést, esetleg a horgolást Júlia; ám nem 
telük el egy hét, már egymás mellett ülnek a 
padon csapatostul; idővel, nemsokára pedig 
sétálnak, de persze, inkább kettecskén, mint 
csapatostul. Hogyan történik ez a közeledés? 
Azt hiszem, valahogy magától, természetesen. 
A Pesti Művelt Társalgó illemszabályai közt 
legalább nem találtam idevonatkozó parag¬ 
rafust. Jobb körökben általán nem szokás 
idegeneknek - - közös ismerős bemutatása hij-
ján - - ismeretséget kötni, legkivált utczán, 
sétahelyeken. A mi különöskép a fiatalokat 
illeti, őket rendszerint a mama, vagy a papa 
mutatja be egymásnak. De ez csak a szabá¬ 
lyokban, és az etiketre ügyelő angol regé¬ 
nyekben van így. Itt nincs nagyképűség. 

Ám valamint a parkot nem hivják Ámor¬ 
parknak, hanem - - o h jaj, mily durva me¬ 
rénylet - - Statisztika-parknak: . . . ép úgy a 
delnők és lovagok nevei sem rímelnek a mi¬ 
liővel. Romeo és Júlia, Antonius és Cleopatra, 
Hermann und Dorothea helyett erősen köz¬ 
napi család- és személynevek hallatszanak; 
Werther szenvedéseit bizonyos Buxbaum Dóri 
sóhajtozza el; viszont az Ármány és Szerelem 
sápadt Lujzának szerepében a Kánitz, úgy 
van, röviden: a Kánitz fakaszt jól megérde¬ 
melt könnyeket. És általában — noha egytől-
egjíg naivak, nem pestiek - - feltűnő, hogy a 
hölgyek családnevükön, az urak meg a kereszt¬ 
nevükön szólíttatnak. íme, például: Szepi báró. 
(Báró, mert úgy hivják, hogy Baronek József.) 
A Dóri. (Buxbaum Izidor, felső kereskedelmi 
iskolai hallgató.) A Bérezi. (Hauer, nyolcza-
dikos ismétlő, sváb.) A Pityu. (Kanyó István, 
•nyolczadik reál.) A Gergő. (Godra Gergely, 
csaknem nyolczadikos főgimnáziumi, mert is¬ 
métli a hetediket. Nagyon jól érezte magát a 
hetedikben, hát ottmaradt még egy évig.) . . . 
Egy füst alatt a hölgyeket is mutassuk be: 
A Kánitz. (Berta, harmadik felső.) A Vlahovits. 
(Böske, harmadik polgári, szőke, verseket ir.) 
És még egynéhány. Kivétel az egyetlen La-
dóczky Dolly, a kit nem a családi, hanem 
a keresztnevén szólítanak. Alkalmasint azért, 
mert míg sajátmagának is jólesik az előkelő 
csengésű név, addig a társaság tagjai - - höl¬ 
gyek és urak — szintén büszkék rá, hogy van 
valakijök, a kit Dollynak hívnak. Különben, 
az a hír járja, hogy ősrégi gentry-családból 

való. Annak magyarázata, hogy: «ax a bír 
járj a D abban rejlik, hogy ez a társaság csak 
itt találkozik a parkban; a tagok egymásnál 
látogatást nem tesznek Eészint, mert jobb ,•>• 
így és kényelmesebb; nem kell pukkadozni 
azon, hogy Kánitzéknak három-, a Vlahovicsék-
nak esetleg csak kétszobás lakásuk van; ré¬ 
szint mert vannak szempontok, a melyek szerint 
sem nem szükséges, sem nem tanácsos a szü¬ 
lőknek orrukra kötni, kikkel barátkozunk dél¬ 
utánonként késő estvélig a susogó lombok 
alatt . . . 

A kis nők hamar felosztották maguk közt 
lovagjaikat. Szepi is, Gergő és Bérezi is a 
maga hölgyének udvarolt. Egyedül Dolly bi¬ 
zonyult kényesnek és válogatósnak, pedig hi¬ 
szen Kanyó Pista juthatna reá; a csupakitünő 
nyolczadikos, a híres footballista és kardvivó; 
vállas, erőteljes, karcsú, magas fiú; modora, 
megjelenése, és a mi szintén fontos, elegáns 
öltözködése egy gentlemané. A kis nők nem 
is merészeltek rá gondolni, beérték egyszerűbb 
fiúkkal és szinte alázatosan engedték át, mint 
udvarhölgyek a herczegnőnek a herczeget: 
Dollynak, köztük a legszebbnek, a legvirúlóbb-
nak. Pista és Dolly egymásnak valók. Szép 
pár lenne belőlük . . . 

A mindkettejükben túltengő kevélység okozta, 
hogy csak azért sem közeledtek. «Kezd te, 
szólj előbb te!» gondolta Dolly, és ugyanak¬ 
kor Kanyó Pista is. Hanem a szerelem mégis 
erősebb a büszkeségnél és három hét múlva 
Pista és Dolly már szőtték a színes álmokat.. . 

Hire kerekedett - - ezt csiripelték a verebek 
is - - hogy Kanyó István szülei nagy urak és 
gazdagok Tehát leszolgálja az önkéntesi évet 
és másfél esztendő múlva feleségül veszi a 
gőgös és szépséges Dollyt. Hazaviszi feleségül 
a bánáti tanyaházba, az ősi birtokra. 
í'i így sütötték-főzték a szerelmes párocskák 
a terveket; önzetlenül boldog reménységgel; 
inert, - - öntudatlanul is érezve, hogy hej, az 
idő elszáll, az egyik megy jobbra, a másik 
balra . . . hát legalább ez az egy pár, Dolly 
meg Pista, ezek elérik a boldogságot helyettük 
is, az ő nevükben is . . . 

Egy csodaszép alkonyaton - - a mikor egy¬ 
általán nem lehetett tartani attól, hogy a de¬ 
rűit, bárányfelhőkkel szelíd égboltról lecsap a 
a mennykő — István a liget elrejtettebb, ma¬ 
gános útján, sűrű lombok alatt sétált Dolly 
oldalán. A levelek közt átszüremlő arany su¬ 
garak, a nyugovóra térő nap búcsúüdvözlete, 
gyémánt-tündökléssel koronázta meg a leány 
fejét... és a legény tétován, meghatva kereste 
az elragadtatás szavait. Valami szépet akart 
mondani . . . Sokkal ifjabb, sokkal ártatlanabb 
volt, hogy sem a pillanat súlyát megbecsülve, 
tudhatta volna, hogy ilyenkor az ember egy 
szót sem szól, ámde átöleli és megcsókolja 
azt, a kiért hévül. 

Szemközt egy tiz-tizenkét éves leányka, na¬ 
gyon takaros, drágán, de egyszerűen öltözött 
finom gyermek tűnt fel az út kanyarulatában, 
utána egy kissé érett korú, de még mindig 
csinos hölgy. István megdöbbent.. . Fejét el¬ 
fordította, mintha a bokrokban nézne vala¬ 
mit . . . A hölgy és a lányka elmentek mel¬ 
lettük. De a következő perczben a hölgy meg¬ 
fordult és idegenszerű kiejtéssel így szólt Ist¬ 
vánhoz : 

- Kanyó úr, ön nem köszönt nekem. Ezt 
meg fogom jegyezni. 

- Bocsánat, nem vettem észre - - szabad¬ 
kozott István, hebegve és fülig pirúltan. 

- Annál rosszabb! - - szólt a hölgy sértő¬ 
dötten és a kisleánynyal tovább ment. 

- Ki volt ez a nő ? — kérdezte meglepődve 
és féltékenyen Dolly. 

- Egy guvernánt. 
- Honnét ismeri? 
- Nem ismerem. Be sem mutatták nekem. 

Egyszer, atyámmal látogatóban voltunk, a múlt 
hónapban, távoli rokonunknál, egy grófnál. 
Az ebédnél ott ült a guvernánt is, miss Bessie, 
angol nevelőnő, de nem mutatták be. Azt hi¬ 
szem, a kis komtesszt sétáltatta. 
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— Azt mondja, nem ismeri, és a nevét 
mégis tudja. Miss Bessie. És grófi rokonságát 
sohasem említette. 

- Nem szokásom a dicsekvés. Ön ismer 
engem, Dolly, tudja, hogy demokrata vagyok. 
Én semmit sem adok a születésre, a czímre. 
Nekem tökéletesen mindegy és eszembe se jut, 
hogy vannak-e, nincsenek-e grófok a rokon¬ 
ságomban. Higyje el, én az ilyesmin túl vagyok. 

- Hát akkor végleg megfoghatatlan előttem 
az a paraszti tempó, hogy nem köszönt neki. 

Kanyó Pistával forgott a világ. Szégyelte 
magát rettenetesen, meg aztán oka is volt 
félni, borzasztóan félni. 

- Várjon egy pillanatig, Dolly, még utol¬ 
érem, és megkövetem. 

Csaknem futva sietett a guvernánt után. 
Könyörögve kérlelte : 

- Miss Bessie.. . nincs ugyan mentségem, 
de bocsásson meg, ha látta a velem sétáló úri 
leánykát, megértheti, hogy csak öt néztem.. . 
Sem önt, sem a kis grófkiasszonyt nem lát¬ 
tam jól, hiszen képzelheti, hogy ha valaki, 
hát é n . . . 

- Nem bocsátók meg, Kanyó úr - - vála¬ 
szolt fagyos közönnyel a guvernánt - - d e le¬ 
gyen nyugodt, nem állok boszut, az én atyám, 
ha árván hagyott is, előkelő úr volt és én tu¬ 
dom, mivel tartozom önmagámnak. Ön, uram, 
szándékosan nem mert észrevenni, szándéko¬ 

san nem köszönt, mert megijedt, hogy az a 
hölgy kérdezősködik rólam . . . Czélt azonban 
nem ért. Bizonyos, hogy megkérdezte, a fel¬ 
tűnő jelenet után, hogy ki vagyok. És magá¬ 
nak hazudnia kellett. Önmagát büntette meg. 
Szegyeit köszönni egy guvernántnak, maga, a 
kinek az apja ugyanannál a grófnál főkomor-
nyik, a ki önről is szépen gondoskodik és is¬ 
koláztatja. Ne féljen, nem leplezem le. De arra 
a szívességre, hogy ne kerüljön többé a sze¬ 
mem elé, teljes határozottsággal felkérem . . . 

Mint a megvert kutya, kullogott vissza Ist¬ 
ván. Csakhogy Dollyt nem találta sehol. Ke¬ 
reste mindenfelé. Hiába. Álló egy hét múlt el 
a végzetes jelenet óta és a délutáni összejöve¬ 
teleken mindenki megjelent a parkban, csak 
Dolly nem. Kérdéseire senki sem tudott fel¬ 
világosítást adni. 

Végre, vagy tiz nap múlva a derék Hauer 
Bérezi, a nyolczadikban osztálytársa, tizpercz-
kor egy kis bizalmas beszélgetésre hitta. A fo¬ 
lyosó végén suttogtak . . . 

— De nem haragszol meg? - - kérdezte is¬ 
mételten Bérezi. 

Már mondottam, hogy nem. 
— És megígéred, hogy erős leszel? 

- Itt a kezem. 
Bérezi előadta, hogy Dolly mindent meg¬ 

tudott. Hogy udvarlójának az atyja komornyik. 
Hát még kik tudják? 

- Csak a lányok. Itt a fiúk nem tudják, 
csak én. Nekem a Kánitz mondta el. Őszintén 
szólva, nem akartam elhinni. Utánajártam és 
én még többet tudok. Hogy atyád, a ki har-
mincz év óta főkomornyik, csinos vagyont 
gyűjtött össze becsületes úton, és hogy egy 
kisebb bérháza is van, mely jól jövedelmez. 

István kezetnyújtott Berczinek : 
- Ég áldjon, pajtás. Jól nézz meg. Többé 

nem látsz. Fejbelövöm magam. 
- Szó sincs róla. Idehallgass. Még nincs 

vége atörténetnek. Most kezdődik Mert Dollyt 
el fogod venni. Dolly hozzád megy. 

- Úgy, úgy, csak vigasztalj . . . 
- Azt tudod, hogy Dolly elegáns. Van neki 

hozománya. Legalább ötvenezer korona. És 
miért ne menne hozzád? A papája fő-portás 
egy nagy, igen nagy szállodában. Annyit ke¬ 
res, hogy még ő fizet évi húszezer korona bért 
a vállalatnak az állása után . . . 

— Portás, portás, hm . . . - mondogatta 
fanyar ar.czczal István - kezd ez a szerelem 
nagyon is amerikai színeket ölteni . . . 

Ősz elején, a mikor érik a szőllő, már 
karikagyűrű volt Istvánnak is, Dollynak is az 
ujján. A parkban azonban nem mutatkoztak 
többé. Majd talán idővel, ha néhány esztendő 
elmúlik, visszatérnek a régi emlékek nyomát 
keresni . . . A Kánitznak most egy főkönyvelő 
udvarol, a Vlahovits pedig tanítónő akar lenni. 

1 — 2. Lovag Drachonszky ; a nehezebb akadalyu dijugrfts gyw 3. Örgróf Pallavicini főhadnagy. - 4. Poluiczky Lajos főhadnagy. (Az első díj nyertesei) 
A PESTVIDÉKI VERSENYEGYLET LOVASVERSENYÉRŐL. 
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Sári biró.'(II. felvonás.) 

Szechy Mária. (I. felvonás.) 

Karácsonyi álom. (I. felvonás.) 

. 
. , 

Elnémult harangok. (I. felvonás.) 

A NEMZETI SZÍNHÁZ DÍSZLETEI A PÁrISI SZÍNHÁZI KIÁLLÍTÁSON. - Jelíy Oynla fílrétolel. 
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A PÁRISI SZÍNHÁZI KIÁLLÍTÁS. 
A franczia szépművészeti minisztérium kez¬ 

deményezésére, Paul Ginisty, az Odeon egy¬ 
kori igazgatója, a Palais Eoyal dÍBEú-rmében 
internaczionális színházi kiállítást rendezett 
színpadi díszletek vázlataiból, rajzaiból, tervei¬ 
ből és színpadtechnikai újításokból. A kiállí¬ 
tást folyó hó 10-én nyitotta meg León Bérard 
államtitkár, a franczia közoktatásügyi minisz¬ 
térium szépművészeti osztályának vezetője. ígyi 
a távolból, lehetetlen tiszta képet nyernünk a 
kiállítás anyagáról és annak gyakorlati és mű¬ 
vészi jelentőségéről, de az, a mi - - párisi hír¬ 
lapok útján - - tudomásunkra jutott, azt lát¬ 
szik bizonyítani, hogy a kiállítás kedvező ered¬ 
ménnyel járt és nyomában sok értékes, újszerű 
dolog vetődött fölszinre. 

A legelőkelőbb európai színházak siettek ele¬ 
get tenni a franczia kormány meghívásának és 
az orosz Bakst, a német Reinhardt, az angol 
Gordon Craig, a franczia Jusseaume, Rouché, 
Lugné Poé most érdekes versenyben állanak 
egymás mellett a franczia metropolis nagy nyil¬ 
vánosságában. 

E világhírű nevek mellett ott találjuk a 
londoni Covent - Gardent, a svédeket, hollan¬ 
dokat, japánokat, a kik bizonyára mind érté¬ 
kes anyaggal jelentek meg. A Covent-Garden 
Peleas és Melisande-makettjeit már az első 
párisi jelentések is kiemelik. Általában, a 
franczia sajtó, úgy látszik, nagy szeretettel 
foglalkozik a kiállítás ügyével és minden való¬ 
színűség szerint a közönség is nagy érdeklő¬ 
déssel kiséri majd. A párisi nagy színházak, 
de különösen a Théátre Fransais, a mely csak 
az utolsó két évtizedben alkudott meg az 
európai forradalmárokkal, meg fogják érezni 
a kiállítás hatását Érdekes jelenség, hogy An-
toine, a kimeiningenireminisczencziákkal kezdte 
meg rendezői karrierjét az Odeonban, mint 
újító állott a franczia közvélemény előtt, olyan 
időben, a mikor már egész Európa túlhala¬ 
dott álláspontnak tartotta Meiningent. A kri¬ 
tika Antoineban látta a forradalmárt, holott 
az első írjító Lugné Poe volt és a Théátre 
des Árts vezetője: Eouché. 

A budapesti Nemzeti Színház is meghívást 
kapott a kiállításon való részvételre és elküldte 
legszebb színpadi díszleteinek makettjeit, (kis 
mintáit), rajzait, fényképeit és elküldte Ké-
méndy Jenő, scenikai felügyelő új szerkezetű 
szinpadtervezetét, mely, a párisi lapok egybe¬ 
hangzó jelentése szerint, a legnagyobb mérték¬ 
ben fölkeltette a szakemberek érdeklődését. 

A Nemzeti Színház a Parisba küldött anya¬ 
got kizárólag eredeti magyar és klasszikus mű¬ 
sorának díszlet-másolataiból állította össze. 
Négy teljesen fölszerelt miniatűr színpadot 
(makettet) küldött a Csongor és Tünde, az 
Erinnysek, A kegyencz és a Savitri díszletei¬ 
vel. Bajzokban, színes pasztellekben és fény¬ 
képekben elküldte még az Endre és Johanna, 
Éva boszorkány, Karácsonyi álom, Elnémult 
harangok, Sári biró, Szechy Mária, Az ember 
tragédiája, A kérők, Falusi bohémek, továbbá 
a £11. Rikard, Romeo és Júlia, Téli rege, 
Szentivánéji álom, Vízkereszt, Tartuffe, Az 
Erinnysek, A sevillai borbély, A bizalmat¬ 
lan és a César és Cleopatra egy-egy dísz¬ 
letét. 

A kiállítás végleges művészi eredményéről, 
természetesen, még nem ítélhetünk. De tekintve 
a sok nagy és előkelő nevet, mely a Palais 
Eoyal termében összegyűlt, egészen kétségtelen, 
hogy a kiállítás nem lesz hatás nélkül a mo¬ 
dern színpadi díszítés művészi fejlődésére. 
A párisi Théátre des Árts, az Oeuvre, a szín¬ 
padi díszítés finom, artisztikus egyszerűségé¬ 
ben már eddig is iskolát teremtett és a Lugné 
Poé új Hamletje, mely az öszszel kerül színre 
íasanne Després-sel, bizonyosan új meglepe¬ 
téseket hoz a dekoratív művészetben. Rein¬ 
hardt és a Bakst nagy művészi egyéniségét 
már ismerjük és az is bizonyos, hogy még ők 
sem mondották ki az utolsó szót és a párisi 
kiállításon valószínűleg tehetségük legjavát ad¬ 
ták. És tekintve a kiállítók jelentőségét, így, 
a nagy távolságon keresztül is megállapít¬ 
hatunk annyit, hogy a kiállítás végeredménye¬ 
képen új utak, új szempontok, új formák és 
talán új törvények kerülnek ki majd a nemzet¬ 
közi versenyből. 

Mert bál-mennyire áhitozzuk is a legprimiti-
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vebb színpadot, bármennyire ragaszkodjunk is 
ahhoz az alapigazsághoz, hogy a színpadi elő¬ 
adás legmagasabb értéke, - - minden időben, 
változatlanul, az előadás művészi, annak iro¬ 
dalmi és színészi tartalma, még sem zárkóz¬ 
hatunk el annak a szüksége elől, hogy a szín¬ 
pad technikai és dekoratív külsőségekben bi¬ 
zonyos realitással álljon az előadás szolgála¬ 
tába. Ez a realitás, természetesen, ma már 
nem lehet az úgynevezett életvalóság üres egy¬ 
szerűsége, mert ezzel a külső valószerűséggel 
sokszor nemcsak hogy meghamisítanók a leg¬ 
nemesebb költői alkotásokat, de a legtöbb 
esetben érthetetlenekké," sőt |— a mi még sú¬ 
lyosabb - - élvezhetetlenekké tennök azokat. 

És ezen a ponton legyen szabad néhány 
szót szólanom a Nemzeti Színház legutolsó 
Aischylos előadásáról. Senki se értsen félre. 
Nem tiszteletlenség, nem a kritika kétségbe¬ 
vonhatatlan jogának megsértése az, a mit mon¬ 
dani akarok. Még csak nem is önvédelem, mert 
a Heten Téba ellen előadása annyi elismerés¬ 
ben részesült, hogy azzal szemben az önvéde¬ 
lemnek nincs is helye. Pusztán csak egy elvi 
kérdésre akarok rámutatni, épen most, a párisi 
színházi kiállítás alkalmából, a mikor Európa 
legzseniálisabb színházi emberei a legkülön¬ 
félébb formákat, a művészi egyéniségnek sem¬ 
mivel sem korlátozott legkülönbözőbb elméle¬ 
teit adják a nagy költői remekművek színpadi 
kifejezésének törvényeképen. 

A Heten Téba ellen és általában a görög 
tragédiák színpadi előadásában, nem lehet és 
nem szabad sablonok után indulnunk. Az a 
színpadi rendező, vagy az a színész, a ki vak¬ 
merő elszántsággal nem éget föl maga mögött 
és maga előtt mindent, a mi sablon, az ne 
nyúljon a görögökhöz. Ha kortörténeti tanul¬ 
mányai megtévesztik és rekonstruálni akarja a 
régi görög színpadot, ha azt hiszi, hogy a 
görög tragédiákban más érték nincs, mint az 
a pogány erkölcsi világrend, a mely bennün¬ 
ket a görög tragikusoktól elválaszt, akkor soha 
egy hangot sem fog megszólaltatni abból a 
mélységes emberi harmóniából, abból a fön-
séges szárnyalású lírából, mely a görög tra¬ 
gédia művészi tartalma és költői ékessége. 

Hogy milyen lehetett az antik görög szín¬ 
pad, milyen volt maga az előadás? Ki tudja 
azt ma már? Szinte elképzelhetetlen. Kotur-
nuson állva, tubuson és álarczon keresztül 
vájjon képes volna-e a mai színész csak egy 
pillanatra is elhitetni a mai nézővel Elektra, 
Oedipus és Antigoné nagyszerű tragikumát? 
Ragyogó nappali világításban, kék égbe raj¬ 
zolódó vakító fényű márvány-oszlopok között, 
ki hinne a Klytemnestra, a Darius fölkisértS 
árnyában ? Az Erinnysek transcendentális misz¬ 
tikuma az Oreszteiában, nem késztetné-e gú¬ 
nyos mosolygásra a mai nézőt, ha ezt a bor¬ 
zalmat fehér nappali fényben akarnók vele el¬ 
hitetni? Még a görögök szavának sincsen olyan 
elementáris ereje, hogy ezen a ponton meg¬ 
bírja a nappali világosság veszedelmesen ki¬ 
józanító hatását. A Perzsák és a Heten Téba 
ellen misztikuma megköveteli a misztikus szín¬ 
padot. És ne volna misztikum magában ebben 
a urában: 

«0 Oedipus félelmes árnya. 
«Bús Erinnysek, 
«Mily szörnyű a hatalmatok . . . » 

«Reszketve hallom én 
«A bús istennő súlyos lépteit* 

«Testvérek, kezdjük a gyászéneket, 
"Kezünk, jajgatván, üsse homlokunk, 
«A siratásunk hordja szét a szól, 
«Mely Káron bús vitorláját feszíti 
«S az Akeron könyhabjain süvítve 
«A partra hajtja a bús csónakot, 
• Mely nyájas napsugárt nem láta még 
«S vak éjszakában láthatatlanul 
«Teng örökké porlódó életen.» 

És az Antigoné, és az Oedipus Tireziása 
nem csupa misztikum-e? 

Milyen formában szólaltassa hát meg a mo¬ 
dern színpad a Heten Téba ellen és a Perzsák 
misztikumát? Ezekre és az ezekhez hasonló 
kérdésekre keres feleletet a párisi kiállítás, 
melyet a franczia kormány a Palais Eoyalban 
rendezett. E kérdésekre megfelelni a modern 
színpad legmagasabb és legnemesebb hivatása. 

Ivánfi Jenő. 

Tartuffe. 

III. Richárd. (II. felvonás.) 

Ronmeo és Julia. (V. felvonás.) 

Az Erinnysek. 

A NEMZETI SZÍNHÁZ DÍSZLETEI A PÁRISI SZÍNHÁZI KIÁLLÍTÁSON. — Jelfy öynU fölTétolei. 
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A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM SZOBORTERMEI. 
Kulturális életünk egyik legrokonszenvesebl 

intézményének, a Szépművészeti Múzeumnak 
életéből ismét örvendetes eseményekről számol¬ 
hatunk be olvasóinknak. A napokban nyilt meg 
a közönség számára a renaisszancekori szob¬ 
rászat remekműveiről készített gipszöntvények¬ 
nek nagy tenne, a Michelangelo szoba és az 
antikszoborgyűjtemény, melylyel egyszersmind 
az úgynevezett Parthenon-terem szobormáso-
latai is láthatókká váltak. 

Ha már nem vagyunk abban a szerencsés 
helyzetben, mint a külföld hatalmas és gazdag 
nemzetei, hogy az emberiség minden korára 
kiterjedő eredeti szoborgyűjti'ményünk volna, 
meg kell elégednünk a másolatokkal is. Ezekre 
feltétlenül szüksége van közönségünknek, mert 
pusztán egy sikban fekvő fényképek szemlélést-
után épen arról nem alkothat magának fogal¬ 
mat, a mi a legfontosabb: a szobrok soksíkú 
plasztikusságáról. Ebből a nevelő ezélzatu szem¬ 
pontból tekintve a dolgot, teljesen közömbös, 
hogy hol van a gyűjtemény felállítva, hogy az 
öntvények a márványt és bronzot utánozzák-e 
vagy sem. E körül már elég heves vita folyt, 
niuly a közönség nevelésének szempontjából 
mégis haszontalan, mert a Szépművészeti Mú¬ 
zeumnak óriási szoborcsarnokai vannak, me¬ 
lyeket egyéb czélra nem lehet felhasználni, 
mint szobrok kiállítására, s ezért míg eredeti 
művekkel nem tudjuk őket benépesíteni, nagyon 
jól elférnek benne a másolatok is, melyek noha 
csak gipszöntvények, több művészetet nyúj¬ 
tanak, mint a múzeum nem egy szerencsétle¬ 
nül szerzett vagy örökölt eredetije. 

Az eddigi rész, mely az olasz renaisszance 
szobrászatét mutatja be, ha épen paedagógiai 
szempontból nem teljesen kielégítően és nem 
is elég részletességgel, a reprezentatív mes¬ 
tereket és műveiket körülbelül olyaténképen 
ismerteti, mint azt az európajáró közönség 
szereti. 

Nem kevésbbé fontos és jelentős a Parthenon-
teremn.-'k kollekcziója is. Az antik szobrászat 
reprodukczióinak azelőtt volt egy hiányos és 
primitív gyűjteménye a Nemzeti Múzeumnak 
szűkös folyosóin, de mióta az jó pár éve el¬ 
tűnt közönségünk elől, helyét ez ideig semmi 
sem pótolta. A Szépművészeti Múzeum új COLLEONI LOVAS-SZOBRA A FŐBEJÁRATTÓL NÉZVE 
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gyűjteménye számára megszerezték a Panthe-
non oromzatának töredékeiről készült önt¬ 
vényeket és ezeken kívül az athéni művé¬ 
szetnek számos szerencsésen összeválogatott 
alkotását másoltatták le. Elhelyezésük a terem 
keskenysége miatt már nem oly sikerült, mert 
nem engedi meg a nézőnek a kellő eltávolo¬ 
dást. 

A Parthenon-terem egy oldalsó ágában he¬ 
lyezték el az eredeti antik szobrok gyűjtemé¬ 
nyét. Nagyrésze Arndt Pál müncheni archeoló¬ 
gus gyűjtéséből származik. Magánember va¬ 
gyoni erejéből jött létre, ki szűkös anyagi 
eszközeit a maga finom hozzáértésével toldotta 
ki. Vásárlásainak ideje már a műtárgyakért 
vívott árfelverő verseny idejére esik, a mikor 
különben nagyobbszabású ókori alkotás egy¬ 
általán nem is került már a piaczra. így 
kisebb és szerényebb dolgokból áll e gyűjte¬ 
mény, de vásárlójának finom műérzéke csupa 
finom és karakterisztikus darabot hordott össze 
beléje. Az archaikus művészet is képviselve 
van benne egy pár művel,. de a gyűjtemény 
zömét a görög szobrászat fénykorának, Myron, 
Phidias, Polykleitos, Praxiteles, Lysippos kor¬ 
társainak, aztán a hellenisztikus művészetnek 
és a római arczképszobrászatnak alkotásai 
teszik. Legtöbbjük torzó, melyeken mégis oly 
sok a finomság, a plasztikus szépség, hogy 
sejtelmekre építő kíváncsiságot kelt örökre 
megsemmisült részei után. Az antik szobrá¬ 
szai összes fázisait végig lehet kisérni rajtuk. 
A sacralis merevségű ábrázolásokra, melyek 
egy síkban mozognak, jönnek a szabadab¬ 
bak, realisztikusabbak, ezekre az idealizálva 
stilizálok, melyek a tér minden dimenzió¬ 
ját játszva öltik magukra, majd a polgá¬ 
rias hűségű, a nagy stílus ideális törekvései¬ 
ről lemondó dolgok, melyek a maguk apró 
örömeit a múlt eltanulható hagyományaival 
ékesítgetik. 

Külön és hangsúlyozó megemlítést érdemel 
a Michelangelo-terem. Nem mintha valami 
más különössége volna, mint Michelangelo 
maga, de ha a többi gipszek előtt nehéz is 
elfelejteni, hogy gipszek előtt állunk, itt el¬ 
feledteti ezt az ő csodálatos egyénisége. A 
múzeum vezetőségét csak hála illetheti azért, 
hogy a Mediczi sirok hatalmas formavilágát 
mindenki számára hozzáférhetővé tette. 

F. Z. 
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WAGNER RICHARD. 
Született 1813 május "2~2-én. 

Száz évvel születése után, 50—60 évvel a 
reformatori fellépte által felidézett hosszas 
tollharczok után, nyugton kimondhatni, hogy 
Wagner Kichard a XIX. század legnagyobb 
zenésze, mindenesetre egyik legnagyobb művésze 
és egyik legelőkelőbb szelleme volt: 

A zenében - - elsősorban a színházi, drámai 
zenében - - félszázad óta mind mélyebb gyö¬ 
keret veit művészi szellem el sem képzelhető 
Wagner hatalmas zeneköltői lángelméje s 
egyszersmind mély gondolkodóra valló, sok¬ 
oldalúan művelt szelleméből folyt írói műkö¬ 
dése nélkül. Tizenkét egész estét betöltő drá¬ 
mai zenemüvei, 20 terjedelmes kötet költői, 
művészet-filozófiai munkái és a szinházi ren¬ 
dezési, valamint egyéb szempontokból is nagy¬ 
jelentőségű levelezése még sokáig tanulmány 
tárgyai lesznek. Sajnálatos vesztesége a magyar 
műveltségnek, hogy nálunk Wagnernek a Mű¬ 
vészet és forradalom czímű (1866-ban id. 
Ábrányi Kornél fordította) könyvén kívül csak 
operaszövegkölteményei jelentek meg magyarul, 
s ezek is alig kielégítő fordításokban. 

Csak két éve, hogy közel 900 lapra terjedő, 
rendkívül érdekes önéletrajza megjelent ; ezt vi¬ 
szontagságos pályájának utolsó, valahára dúsan 
gyümölcsöző éveiben mondta tollba méltó élet¬ 
társának: l tiszt Ferencz leányának Cosimának, 
ki világhírű első férjét Bülow Hans-t 1868-ban 
elhagyta a 17 évvel idősebb, de sokkal gaz¬ 
dagabb szellemű, bár szegénységben élő Wag¬ 
nerért. Azelőtt ennek a rendkívüli embernek 
inkább csak külső pályáját ismertük: tudtuk, 
hogy a Lipcsében született, mindig nyughatat¬ 
lan lelkű ifjú csak mintegy fél évig tanulta 
rendszeresen a zeneszerzést, 22 éves korában 
karnagy lett, egy év múlva nőül vett egy bá¬ 
jos színésznőt, a ki azonban nyárspolgári gon-
dolkozású volt és nem birta férje szellemének 
röptét követni; tudtuk, hogy az 1848-as, egész 
Európán átviharzott forradalom a tüzeslelkű 
drezdai udvari karnagyot száműzetésbe ó» való¬ 
ságos nyomorba döntötte, a melytől, csak 
10 év múlva, a müveiért lelkesülő fiatal bajor 
király, II. Lajos váltotta meg. De a terjedel¬ 
mes önéletrajz valóságos vallomás : itt Wag¬ 
ner nem hallgatja el árnyoldalait sem, például 
azt, hogy 15 éves korában iskolakerülő lett, 
szenvedélyes kártyás volt, stb. A mindenre ki¬ 
terjedő, részletes elbeszélésből kiviláglik, hogy 
hőse végzetszerűen lett a zenetörténet egyik 
legelső hősévé, íme néhány ujj mutatás : 

Wagner atyja"\ rajongott a színházért: hét 
g3-crmekes családapa volt, rendőrtisztviselő, de 
minden estéjét a színházban töltötte és leg¬ 
jobb barátja egy kiváló jellemszinész volt: 
Geyer, a ki a féléves korában árvaságra jutott 
Wítgner Kichanlnak anyját egy évi özvegygyé 

válása után nőül vette, festő-tehetségével is 
hatássál volt a kis fiúra, s korai halálos ágyán 
már a nyolcz'éves korában zongorázó gyer¬ 
meket művesének szánta. Az újra árvaságra 
jutott nyolcz testvér közül a legidősebb: teno-
rista lett, egy leány: szoprán énekesnő, kettő 
pedig színésznő; maga a kis Richárd csene-
vész testű, de erős képzeletű és túl izgékony 
idegzetű volt: egy évig «az erős» Ágost szász 
választófejedelemről maradt termekben lakott, 
a festmények rococo-parókás, hajporos alakjai 
minden éjjel rémes álomlátással gyötörték. 
Weber, A bűvös vadász opera zeneköltője, lá¬ 
togatta nővérét és személyével s művével nagy 
hatást tett a fiúra, a ki korán volt tanuja a 
német és az olasz zene fölött folyt vitáknak s 
magában erősen németpárti volt. Gyermek¬ 
korában egy pár darabban statisztált. Nagy 
hatást tett rá Mozart életrajza; 12 éves korá¬ 
ban verseket irt, sőt egy iskolatársának halá¬ 
lára írott költeményét az igazgató nyomtatás¬ 
ban osztogatta; 15 éves korában a lovagkor¬ 
ban játszó nagy szomorújátékot ir, Shakspere 
és Dante nagysága tölti el lelkét; majd Bee¬ 
thoven egyetlen operája és Mozart Requiemje 
lesznek ideáljai, de megjegyzi, hogy egy-egy 
sajátságos hangszin átjárja egész idegrend¬ 
szerét ; tanul zeneelméletet, de az összhangtant 
száraznak, fárasztónak találja, képzelete jobban 
szeret féktelenül száguldani Hoffmann Amadé 
kísérteties meséi nyomán. Nagy munkához is 
van kitartása: Beethovennek aKkor (1829) még 
nem méltányolt legnagyobb szimfóniáját, a 
kilenczediket, átírja zongorára két kézre s 
megküldi a kiadónak, a ki csak a műnek nép¬ 
szerűtlen volta miatt nem adja ki. Döntő ha¬ 
tást tett rá a halhatatlan emlékű Schröder-
Devrient Wilhelmine, Fidelio czímszerepében. 
A lipcsei egyetemen Wagner «studiosus mu-
sicae» lett, a mellett elvállalta egy nagy vi¬ 
lágtörténet nyomdai javítását; ezzel látóköre 
szélesedett, másrészt az épen kitört 1830-i jú¬ 
liusi forradalom eszméi és eseményei iránt 
lett fogékony. Első zenekari műve, szinházi 
megnyitó, siker helyett csak fejcsóválást idé¬ 
zett elő; ekkor feküdt neki a legkomolyabban 
a zenei tanulmányoknak, s mestere, Weinlig 
Theodor, fél év multán azzal bocsátotta el: ime, 
most megtanult önállóan komponálni. Na¬ 
gyon érdekes Wagnernek az a vallomása, hogy 
mennyire hálás ő W'einlig emlékének, a miért 
ez mindig énekelhetőségre vezérelte; hiszen 
évtizedekig az a (már rég elavult) vád hangzott 
Wagner zenéje ellen, hogy «nem énekelhető».. . 
Az is jellemző, hogy az akkor feltűnt Laube 
Henrik — a később neves drámaíró és a bécsi 
Burg-szinház igazgatója — operaszöveget aján¬ 
lott fel Wagnernek, a ki azonban már akkor 
mélyen megvetette a divatos operaformát és 
idétlen szövegkönyveket, s elég erősnek érez¬ 
vén magát új, helyesebb, mert költőibb és 
drámaibb szövegköltemények írására : valóság¬ 
gal elmenekült az ünnepelt Laube elől - - a 
würzburgi színház énekkartanítói állásába, így 
jegyezte el Wagner, húsz éves korában^ egész 
jövőjét a színháznak. 

Utóbb Parisban próbált szerencsét, nagy 
terveket kovácsolt, s mialatt első nagy operájá¬ 
nak, a Drezdába előadás végett küldött Rienzi-
nek sorsát leste: a másodiknak szövegét (A 
boliigó hollandi-ét) eladta egy csekélytehet¬ 
ségű franczia zenésznek, a mindennapi kenyér¬ 
ért . . . Végre sikerült kiemelkednie a homály¬ 
ból : Drezda udvari színháza előadta operáját 
óriás sikerrel, őt pedig karnagyul szerződtette. 
De csak 1843 elején előadott újabb müve: 
A bolygó hollandi volt Wagner "kialakult mű¬ 
vészi meggyőződésének első érett gyümölcse, 
egységes zenésdráma, új és megkapóan jellemző 
művészet megnyilatkozása. De a nagyközönség 
erre még nem volt fogékony: még az 1845-ben 
előadott Tannháuser-t sem hallgatta azzal az 
élvezettel és áhítattal, mint utóbb. A sors is 
összeesküdött ellene: az 1848-iki forradalom¬ 
ban Wagner is a köztársasági eszme érdeké¬ 
ben szónokolt; életveszélylyel kellett mene¬ 
külnie, Weimaron át, Schweitzbe - - ismét a 
nélkülözésbe, ínségbe. 

A sokoldalú művész termékeny képzelete ez¬ 
alatt sem szünetelt: egymásután alapozott meg 
és épített fel drámai és zenei remekműveket; a 
mellett hangversenyeken karnagyul szerepelt, 
könyvekben és folyóiratokban kifejtette eszthé-
tikai elveit az opera és a dráma felől, megnyerte 

a legjobbak rokonszenvét — legelőször a nagy 
Liszt Ferenczét, a ki mint weimari operaigaz¬ 
gató nagy diadallal adta elő a német tarto¬ 
mányokból száműzött zeneköltő Lohengrin-
jét s ezzel lassanként tért hódított az újszerű 
művészetnek. A súlyos megpróbáltatás hosszú 
korszakának egy szép tavaszi nap vetett vé¬ 
get: a fenkölt szellemű bajor király 1864 má¬ 
jusában követet küldött Wagnerért, elmondta 
neki: mennyire csodálja műveit; barátjává 
fogadta, kiemelte méltatlan anyagi viszonyai 
közül; előadatta újabb műveit és utóbb hoz¬ 
zásegítette legfőbb eszménye : egy külön, ün¬ 
nepszámba menő zenésdráma - előadásoknak 
szentelt színház, megvalósításához Bayreuthban. 

Mert itt tárul fel, a bayreuthi «Festspiel-
haus» halmán csúcsosodik Wagner Eichard 
egész, bámulatos nagysága. A mit zenében al¬ 
kotott : az új végtelen dallamot és nagyszerű 
sokszólamuságot, meg a mi elméleti vagy tör¬ 
téneti fejtegetést irt a karmester művészeté¬ 
ről, a zenekritikáról, egy német nemzeti szín¬ 
ház feladatairól, stilusképző-, nemesítő iskolá¬ 
ról, egy együttes művészetről, mely a költé¬ 
szetet és a zenét, a szöveg és a dallam tago¬ 
zódását, a mimikát és a szobraszatot, a szi-
nek és az építés művészete arányait egyenlő 
tényezők gyanánt egyszerre nyújt az áhitatos 
néző-hallgatóságnak - - azt mind megtestesí¬ 
tette a bayreuthi minta-szinház, a hol 1876 
óta lehetőleg mintaelőadások mutatják be az 
egész világból odaözönlő, legmagasabb művelt¬ 
ségű közönségnek a német géniusz súlyos, 
tartalmas, máig páratlan mesterműveit. Magas 
művészete egyszersmind ethikai jelentőségű: 
A bolygó hollandi az önfeláldozó szerelmet 
festi; tannháuser az érzéki és a tiszta szere¬ 
lem harczával ráz meg; Lohengrin gyönyörű 
története óva int, hogy a legnagyobb javakat 
ne koczkáztassuk könnyelműen; Trislan és 
Isolde vétkes szerelme gyászba fúl; A nürn¬ 
bergi mesterdalnokok a czéhszerű, földön 
kúszó kritikát állítja pellengérre a szabad-
röptű művészettel szemben; A Nibelung gyű¬ 
rűje a hőskor isteneiben az emberi indula¬ 
tok harczát s az önzés bukását példázza; az 
ennyi remekmű lánczolatát befejező hattyú¬ 
dal pedig, a Parsifal: a részvét apotheo-
zisa - - arra tanít, hogy a szeretet a bölcse-
ségnek kútfeje. 

Ezt az öregkori művét is még látta Wagner 
Bayreuthben, a hol ennek a különösen komoly, 
vallásos irányú művének örök időkre akart 
egyedüli - - mert legméltóbb - - hajlékot biz¬ 
tosítani. E tiszteletreméltó akarat azonban nem 
érvényesülhet; a mű nagy alkotója Velenczé-
ben, a melynek enyhe éghajlatát betegsége 
miatt kereste fel,'1883 február 13-án kilehelte 
ideálokért harczolt lelkét — a német törvények 
pedig a szerző halála után harmincz évre min¬ 
denkinek megengedik a szellemi termékek ter¬ 
jesztését. Egyelőre Wagner legjobb — és II. Lajos 
király mellett leghatalmasabb — barátjának 
Liszt Ferenczünknek leánya s a zenereformá¬ 
tornak tizenöt éven át méltó élettársa, har¬ 
mincz évi özvegysége alatt ritka szellemi erővel 
őrködik Bayreuth nagy művészi hagyományai 
felett; fia, az 1869-ben született Siegfried, szin¬ 
tén nem ismerhet nemesebb életczélt, mint 
Bayreuth jelentőségének és dicsőségének gon¬ 
dos, kegyeletes ápolását. 

KereszTy István. 
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BÁRÓ FIÁTH MIKLÓS ÉS NEJE BÁRÓ FIÁTH ILIKE. 

A SZERELEM AZ ÉN BŰNÖM. 
Franczia regény. (Folytatás.) 

— A mit ön mond, lord Standigate, rettene¬ 
tes dolog. Annyira képtelennek tart minden 
egyszerű érzelemre? Mi értelme volna ilyen 
alakoskodásnak ? 

- Fel akarom világosítani eltévelyedésében, 
melyet megsejtettem. Eszem ágában sincsen 
bántani önt, csakis azért elemezem ezt a dol¬ 
got, mert megérkeztem óta folyton mély bá¬ 
natba merültnek látom. Tudom, hogy a helyzet 
lady Surrey viselkedése miatt épenséggel nem 
kellemes. De huszonöt éves korral, ha fiatalok, 
szépek és szerelmesek vagyunk, a fájdalom 
felett mégis csak a boldogság válik úrrá, az 
ember szemébe kaczag az eseményeknek — de 
ön távol áll mindettől. Leverten, lesütött sze¬ 
mekkel látni, melyekben könnyek csillognak. 
Nem segít önön az, hogy szerelmes Edwardba. 
Látja Christiane, én jól visszaemlékezem gyer¬ 
mekkorára és a kis gyermek jellemétől a fel¬ 
nőttére következtetek. Néransban két játszó¬ 
társa volt önnek — várjon csak — igen a 
d'Ymauville fiúk. Vonzalmával az idősebbiket, 
Dánielt tüntette ki, a ki pedig kevésbbé jó és 
kedves volt önhöz, mint az öcscse. Egy napon 
megkérdeztem: Mért szeret ezzel a vásott gye¬ 

rekkel inkább játszani, hiszen most is meg-
rikatta? Válasza szerfelett meglepett: «Mert 
gonosz és félek tőle!» Ez az, a mire figyelmez¬ 
tetni szeretném, mert ön a telivérekhez hasonlít, 
melyek az akadályokat szeretik. Vizsgálja meg 
lelkiismeretét, mielőtt egy olyan élethez kez¬ 
dene, melyet esetleg kinos volna leélni. Az ön 
temperamentumával az igazi boldogságot csak 
úgy találhatja meg, ha nemcsak szerettetik, de 
ön maga is szerelmes. Szerelmesen szembe 
tudunk nézni, szeretetve csak lesütjük sze¬ 
münket. 

- Köszönöm, hogy fel akar világosítani, de 
rósz nyomon halad: ma már nem okoz nekem 
örömöt a félelem. Lehet, hogy egy gyermek, 
kit szülői kényeztetnek, örömöt lel valami kép¬ 
zelt félelemben is, de nem egy szegény el¬ 
hagyott teremtés, kinek a fájdalom ellen min¬ 
denfelől védekeznie kell. Az ilyen reszket és 
remeg, és szeretni csakis megtnentőjét szeret¬ 
heti. Vidám, nyugodt és boldog leszek férjem 
mellett, hogy elhagyhattam ezt a házat, hol 
anyja gyűlöl, hol jó egynéhányan megvetnek, 
mert csak számító cselszövőnek tartanak. Cso¬ 
dálkozni fog uram, hogy mily jókedvű fiatal 
asszony lesz a szomorú leányból. 

- Adja Isten, Christiane — hogy önnek le¬ 
gyen igaza. De ne szomorkodjék, ezután ve¬ 
gyük az életet olyannak — a milyen ! 

BAKÓ PONGRÁCZ ALBERT ÉS NEJE PONGRÁCZ VERA. 

A derék öreg lord még akkor is nálam volt, 
midőn Edward szokása szerint meglátogatott. 
Láttára lord Standigate hamiskásan hunyorí-
tott szemével: 

- Lám — lám - - Christiane, azt hittem, 
hogy még ő sem fog itt megzavarni minket! 

- Én viszont nem gondoltam a nap vala¬ 
mennyi perczére — a szürkület ideje Edwardé, 
mert alkonyatkor édes dolog kettesben álmo¬ 
dozni. 

Megértette-e Edward, hogy Christiane 
mily ügyesen tessékel ki engem? 

— Nem, csak maradjon nálunk barátom, 
Christiane is úgy kívánja. Szükségünk van ta¬ 
nácsaira abban a sok gyakorlati kérdésben, 
mely házasságunkhoz fűződik. 

Hagytam, hadd tanácskozzanak, míg az ab¬ 
lakmélyedésből elmerengve néztem, mint borul 
reánk lassan, lopva az éjszaka. 

Múrczius i. 
Levelet kaptam Wmnietől: 
«Kedves Ghristianém, alig hiszem, édes kis 

testvérkém, hogy kifejezni tudjam mély örömö¬ 
met, melyet bennem Edward elhatározása kel¬ 
tett. Végre is a legnagyobb boldogság, a sze¬ 
relmeseké, az ön osztályrésze is lett. Ne moso¬ 
lyogjon felettem — én beszélhetek erről, hiszen 
William annyira szeret 

Elsősorban is persze azt a jelenetet kell le-

A BAYREUTHI SZÍNHÁZ. 
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AZ ÚJJÁALAKÍTOTT MARGITSZIGETl NAGYSZÁLLODA. 

irnom, mely a fontos hír megjöttekor köztünk, 
cannesi telelök közt, lejátszódott. Siettem a 
nagymamához, lobogtatva az ön levelét, de ő 
már az Edwardét kínálva fogadott. Felkiál¬ 
tottam : 

- "Micsoda öröm ez nagymamám!» 
— Nem sok örömöt látok benne - - mert a 

szegény gyermeknek sok keserű perczet kell majd 
átszenvednie. Bátyja azt írja itt, hogy lányom 
nem akar beleegyezni e házasságba. Dianának 
az volt a vágya, hogy házassága révén kisebbik 
fia is oly gazdaggá legyen, mint Guildford. Ez 
nem lett volna megvetendő, de csak úgy, ha 
nem kellett volna mindent pusztán a pénzért 
feláldozni. Igen, igen — nem szabad kevésre 
becsülnie anyjának ellenkezését, én ismerem 
Dianát és ezért mondhatom, hogy rósz napok 
várnak Christianéra. De kis unokám a helyett, 
hogy elszontyolodik, okosabb lesz, ha segítsé¬ 
gemre volna ügyes kis kezével és okuláré nél¬ 
kül látó szemével, rajta! írja csak le azt, a mit 
tollba mondok. Hosszú levelet diktált nagy¬ 
mamám az édesanyámhoz, melyben lady Bieh-
mond lady Surreyvel szállott szembe. Higyjen 
szemének: szembeszállt vele, mert nem ölelte 
keblére «mademoiselle de Nérans»-t, kinek ne¬ 
messége van olyan jó, mint a miénk.» Aztán: 
nem hittem, hogy a sterlingek és shillingek 
kérdése szóba jöhet a szívjóság kérdésével szem¬ 
ben és így tovább, de nem ismétlem, hogy mi¬ 
ként magasztalta önt kedvesem. Nagyon hosszú 
levelet diktált nagyanyám és ügyet sem vetett 
arra, hogy az újjaim belegémberednek. Utolsó 
érveként ezt hozta fel: (Helyzetük nem is 
lesz olyan szűkös. Hatszázezer franknyi vagyo¬ 
nából, gárdista fizetéséből rangjához méltóan 
élhet Edward ilyen okos és rendes feleség ol¬ 
dalán. Részemről pedig e két gyermekért ugyan¬ 
azt fogom megtenni, mint Herbertért tettem: 
százezer frankot adok Edwardnak az esküvőkor.» 

Itt lecsaptam tollamat és nagymamám nya¬ 
kába borultam. Nem akarta elárulni meghatott¬ 
ságát, eltolt magától: Jól van jól, Winnie, csak 
ne csókolgasson! fogja csak ismét kezébe a tol¬ 
lat, ne zavarja meg gondolataim menetét l Azt 
hiszi, hogy az én koromban olyan ura még az 
ember az eszejárásának, hogy ilyen félbeszakí¬ 
tások ki ne zökkentsék ? Tehát: hm, hm, írja: 
Alig hiszem, hogy ezekkel az eszközökkel a 
Westend valamely palotájában üthetnek tanyát, 
de még a Piccadillyn, sőt a Hyde-Park közelé¬ 
ben sem vehetnek házat, mégis a legfőbb dolog 
az, kedves Dianám, a mit remélem ön is egész 
jelentőségében felfog, hogy mi mindaketten itt 
vagyunk még. 

Ezt a mondatot nem kevesebbszer, de épen 
háromszor huzattá alá nagymamám. Míg ön, 
aranyosom, levelemet böngészi, anyám az elébb 
elmondottakat olvassa. Szegény jó nagyravágyó 
mamám! aligha tudja egykönnyen megemész¬ 
teni. Beménylem, halhatatlan elvei meginog¬ 

nak kissé, mert Herbert a papának ép ily ér¬ 
telemben irt, mint nagymama a mamának. 
Akarja-e látni azt, hogy e levél mint kezdő¬ 
dött? foglaljon helyet a cannesi Splendid-ho-
tel első emeletén, hol Guildfordék szállva van¬ 
nak. Nagyszerű kilátás a tengeröbölre, remek 
ellátás, lift, villanyvilágítás, telefon, meleg víz, 
elsőrangú társaság és a többi. 

Herbert: örülök, hogy Edward választása 
erre a pompás Nérans kisasszonyra esett. 

Gladys: Én viszont értem anyánk aggodal¬ 
mait. 

Nagyanyám és Herbert egyszerre: Miért ? 
Gladys: Miért — tudom is én! Nem valami 

tréfa ez! 
. Nagyanyám: Tréfa? Tréfa? De hát mit is 
akar a tréfa szóval mondani? Azt hiszem, hogy 
semmiféle házasság sem tréfa. 

Gladys: Csak azt akarom mondani . . . 
^ Herbert: Igen valami sértegetést, ehhez ön 
nagyon jól ért. Nagyanyám, írok atyámnak, 
hogy megtudja, mennyire helyeslem öcsém vá¬ 
lasztását. Egyszersmind bejelentem, hogy haza¬ 
térünk, meri rosszul érzem itt magam és mi¬ 
nél hamarabb el akarok innét utazni. 

Nagyanyám: Veletek tartok fiam, nagyon is 
napos nekem ez az ország, jobb szeretem a mi 
ködjeinkét, szürke, halovány fényű egünket. Ez 
a napsütés bántja szememet. Aztán igazi fák 
sincsenek itten délen, nincsen rendes lombjuk, 
levelük szürke, fekete, sorvadt a mi északi fáink 
lombjához képest. Csak az olyan fát szeretem, 
mely őszszel elhullatja a lombját, micsoda öröm 
az aztán nekem öregnek végigélvezni a fák rü-
gyezését! Felvidít a kizöldülő erdő, nem kelle¬ 
nek nekem az olajfák, a myrtusok, a cyprusok, 
nem kefl semmiféle örökzöld, a legkevésbbé 
pedig a kaktuszok bádog leveleikkel. 

Nemsokára hazatérünk. Nem tetszett ez a 
föld olyan szépnek az idén, mint annakelőtte, 
mert szomorú szívvel jöttünk ege alá. Hogy 
jól érezze magát itt valaki, a kedve is oly mo¬ 
solygó kell hogy legyen, mint ez az ég, külön¬ 
ben túlságos nagy az ellentét ennek ragyogása 
és lelkének homálya között. Ezt érzi nemcsak 
nagyanyám, de mi többiek is. 

Gyöngéd csókot küld, Winifredje. 
U. i. 
E pillanatban lépett be Closeburn, drága 

skótom tiszteletét jelenti. Mihelyt Angliába ér¬ 
kezünk, Skócziába fog utazni, hogy ősi kasté¬ 
lyát rendbe hozza, mert ott fogjuk eltölteni 
mézesheteinket. Mily bájos szó ez Nane! Oly 
olvadékony, mint egy édes nyalánkság a nyel¬ 
vünk végén! Ugy-e ?» 

E levél nagyon megvigasztalt, és előre örü¬ 
lök, hogy Winniet és jó nagyanyját újra lát¬ 
hatom. 

Pár perez múlva jött hozzám e szavakkal 
Edward: 

- Valami készül, mert anyáju hivatott, hogy 

megkérdezze, mikorra tervezem esküvőnket. Azt 
válaszoltam neki, hogy még nem állapítottuk 
meg a dátumot, mert ő véle szeretnénk meg¬ 
egyezésre jutni, mivel tanácsait mindketten 
követni akarjuk. 

Erre azt felelte, hogy rendben van a dolog, 
s hogy holnap beszélni akar önnel. Mit jelent¬ 
het ez az engedékenység? 

Megmutattam Edwardnak húga levelét. Jó 
magyarázatát adja lady Surrey megváltozott 
viselkedésének. Ha az egész család befogad kö¬ 
rébe, nem akar — bár sajnálja — egyedül ma¬ 
radni ellenkezésével. 

Márczius 2. 
A herczegnőtől jövök. Hidegen, de kifogás¬ 

talanul viselkedett. Csak egy sértő kifejezést 
koczkáztatott meg. "Belenyugodtam már ebbe 
a szerencsétlenségbe.» Elég nehezen nyeltem le. 

Úgy határozott, hogy április utóján legyen a 
menyegzőnk. Addig is Londonba kell utaznom 
lord Surreyvel, hogy lakóházat keressek és 
megrendeljem nászruhámat és kelengyémet. 

- Ezt a holmit, Nérans kisasszony, én aján¬ 
lom fel önnek. Itt van szállítóim jegyzéke és 
egy csekk-füzet, hatszáz fontot költhet el, ezt 
az összeget férjem adja, a ki még kétszáz fon¬ 
tot szánt nászutazásukra. Ne feledje el, hogy 
a Surrey-család tagja lesz, vásároljon szeré¬ 
nyen, de mégis előkelőén. Különben önnek van 
ízlése - - és mint láttuk, van magához való 
esze is! 

Ezt az utóbbi állítást inkább bóknak tekin¬ 
tem, bár akként hangsúlyozta, hogy az ellen¬ 
kezőre kellett volna gyanakodnom. 

— Köszönöm, asszonyom, jó szándékát. 
Semmi szükségem sincsen erre a füzetre, ké¬ 
rem vegye vissza. Úgy hiszi, hogy mintegy 
húszezer frankra van szükségünk a berendez¬ 
kedéskor ? Nos, ennyim nekem is van. Tudja, 
hogy szegény dajkámtól örököltem, a jegyző 
pedig azt irta, hogy legkésőbb egy hónap múlva 
kezemben lesz ez a pénz. Arra fogom felhasz¬ 
nálni, hogy a lehető legpontosabban kövessem 
az ön kívánságait. 

- Hát visszautasítja az ajándékot? 
- Nem utasítom vissza, csak nem fogadom 

el, mert ugyanannyi pénzem magamnak is lesz 
nemsokára. 

- Azt akarja mondani, hogy tőlem semmit-
stim fogad el? 

- Asszonyom, hogyan gondolhat ilyesmit? 
A legkisebb dolgot is szívesen fogadom, ha 
emlékül adja, de . . . 

— De? 
- Nem ezt a pénzt kérem, herczegnö. 

Felkelt, az ablakhoz ment, hol annyira gon¬ 
dolatokba merült, hogy el tudtam a szoba ajta¬ 
jáig jutni, és kimenni, mielőtt eszébe jutott 
volna, hogy csak egy mozdulatot tegyen is. 

Edward a szalonban várt atyja oldalán. Ki¬ 
kérdeztek s én gyorsan beszámoltam. 

- Furcsa gondolat, hogy neki adta ezt a 
csekk-füzetet, melyet én önnek akartam adni 
fiam. Minek követ el Diana ilyen helytelen¬ 
ségeket? No majd rendbe hozom ezt a dolgot, 
gyermekeim. Mikor utazunk? 

- Szabadságom holnapután jár le 4^yám, 
ha Christianénak kedve volna velem 'WMnai... 

- Nagyon szívesen! megfelel ez a **p ön¬ 
nek is lord Surrey? 

- Teljesen - - holnapután Londoni* uta¬ 
zunk. Helyes! 

íme, lassanként kisimul jő vöm göröngyös 
útja. Vájjon boldog leszek-e ? Szivemben fesleni 
kezd az öröm virága, szeretek, szerettetem és 
diadalmaskodom a világgal szemjdfli 

lAtacziMs 3. 
Ma reggel a derék Drommle asszony pak-

kolni segített. Egészen belébújva a kofferekbe 
bőségesen ellátott mindenféle tanácscsal, hogy 
a kereskedők meg ne csaljanak. Lord Surrey 
is nagyon örül kirándulásunknak, mely való¬ 
ságos szökéssé kezd kialakulni; minden pilla¬ 
natban szobámba jön, minden komoly ok nélkül 
is. Ma láttam Dick halála óta először nevetni. 
Egyre-másra bekopogtat ajtómon: 

Mondja Christiane, van-e plaid-szijja ? 
- Nincs, épen kérni akartam Drommle asz-

szonytól egyet. 
- Mily jó, hogy ép most jöttem. Ugyan mi¬ 

féle szijjat tudott volna ő adni? Ezt pedig he¬ 
verni láttam szobámban, míg a mafla Weapsle 
podgyászomat csomagolja. Mindjárt eszembe 
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jutott, hogy ChristiaiH használhatja. Bizony az 
öreg lord gyakran felér a fiatallal. 

Elnevettük magunkat. A kedves öreg úr segít 
összegöngyölíteiii plaidemet, sőt még kezlyfíi-
.met is rendbe rakja. 

Márctius 4. 
Épen most búcsúztam lady Surreytől, a ki 

sokkal szivesebben rázta meg kezemet, mint 
vártam. Mikor vissza akartam térni szobámba, 
megkérdezte : 

Christiams mindennap meg akartam kér¬ 
dezni öntől, hogy Closeburn nem irt-e önnek 
elutazása óta. 

Nem asszonyom, csak Winnietől kaptam 
levelet. 

— Hála Istennek! De mit gondol - - azt 
hiszi, hogy önök közt mindennek vége? 

Azt hiszem, mert csak holmi szeszély le¬ 
hetett az egész és nem meggondolt és komoly 
szerelem. 

Mindenáron azt akarom, hogy lányom 
boldog legyen. Ha ebben az egész históriában 
ez nem lebegett volna előttem, kitettem volna 
Closeburn szűrét. Távozása előtt csak még azt 
akarom mondani, hogy ha azt kívánja, hogy a 
jövőben őszinte barátokká legyünk, mindig ér¬ 
tesítsen mindarról, a mi önök között esetleg 
történni fog. 

— Megígérem, de elsősorban férjemnek fogok 
mindent elmondani. 

Márczius 5. 
Oh, London! Te városa a tevékenységnek, 

üzleteknek, lustaságnak, iszákosságnak, fény¬ 
űzésnek és nyomornak. A Bristol hotelbe száll¬ 
tunk, mert lord Surreynek a Hyde-park közelé¬ 
ben Mortimer-Gardenen fekvő palotája még 
zárva van. A portás, a fia és a felesége pedig 
sokkal büszkébb személyiségek, semminthogy 
bárminemű személyes szolgálatot teljesítsenek 
körülöttünk, ezért eleve le kellett arról monda¬ 
nunk, hogy a nagy és pompás palotában üs¬ 
sünk tanyát. Ezeket a részleteket Weapsle ko¬ 
mornyik mesélte nekem, miközben urának pa¬ 
pírjait rendezgette annak a szobának asztalán, 
mely lord Surreyét és az enyimet egymástól 
elválasztja. Lord Surrey lép be: 

— Hogy érzi magát kedves lányom? 
- Nagyon jól - - csendes boldogságomban. 
- Nem siratja Edwardot, hogy a kaszár¬ 

nyába kellett mennie? 
- Kissé, de hiszen megígérte, hogy a mi¬ 

helyt csak lehet, hozzám szökik és ön is . . . 
- Én semmit sem ígértem! Ne higyje, hogy 

ha rám néz nagyszerű szemével, mindjárt le¬ 
vesz a lábamról! No de mégis, majd csak el¬ 
megyek holnap az ezredeshez, hogy bejelent¬ 
sem az én testőr fiam eljegyzését. Hát már ma 
menjek ? Micsoda kis zsarnok! Nem tudok el¬ 
lenállni esdeklő szemeinek! 

- Köszönöm lord Surrey. Míg odajár, el¬ 
szaladok a kereskedőkhöz, kiket a herczegnö 
ajánlott. Mire visszajön, én is itt leszek. 

- Jól van, gyermekem, de kocsin járjon, egy 
cabot rendeltem ide, mely mindennap várja 
reggeli után. Majd ha lord Stanleyné lesz, úgyis 
eleget járhat gyalog Londonban, kis lábai majd 
megismerkednek e város messze híres csatakos 
utczáival. 

Ilyen figyelmes tud lenni az öreg lord. El¬ 
helyezkedve az elegáns hansomban, ringatódzva 
ütemes rázásától tágulni érzem lelkemet. Mintha 
messze szállott volna minden szomorúságom, 
erősnek nyugodtnak érzem magamat. Megbámul 
('Ky-egy járókelő, a mint kiszállok és bemegyek 
az üzletekbe. Csak nézzetek! Fiatal és boldog 
vagyok. Vőlegényem és én összeforrt testtel és 
lélekkel tartunk az életnek, feledve mindent a 
mi nem «mi» vagyunk. 

Szeretni, mily misztérium, szerettetni mily 
csodás erőforrás! 

Márczius 6. 
Vásárlások és ismét vásárlások. Fehérnemüs, 

szabóné, házkeresés, hogy közel lakjunk Edward 
kaszárnyájához. 

A herczeg valóságos atyai jóságot tanúsít. 
Eddienek egy csekk-könyvet adott e szavakkal: 
"Kedfae fiam, okosan vásároljatok, de mert a 
herczegnö szűkre szabta a felkínált összeget, 
persze az asszonyok nem tudnak bőkezűek 
lenni — itt van még kétezer font, ebből még 
«»eg is takaríthatnak valamit a . . . 

Mért neműit el hirtelen Edward ? Lord Sur-
rey is félbeszakította itt a szavait. 

Első díjat nyert szentbernáthegyi. 

A KUTYAKIÁLLÍTÁSRÓL. 

Első dijat nyert orosz agár. 

— Nem — de olyasmit mondott, mit . . . 
— Edward — ne mosolyogjon, hanem mondja 

meg, micsoda csúnya dolog ez? 
- De, ha nem meri nekem megmondani. 

Ám jó ! hadd súgjam meg : 
- A Bölcsőre! 
- Mily lágyan hangsúlyozta Edward ezt a 

szót és mily édesen ölelt meg a bölcső szó után. 
Igen ! egy házasélet boldogsága, jövője a bölcső¬ 
től függ! 

Márcsius 'ti. 
Edward ma megmutatta a Surrey-palotát. 

Noha az összes bútorok gondosan be vannak 
takarva, valóságos csodának látszott. Múzeumi 
képekkel van tele és más régi műtárgyakkal. 
Bizony ezért is érdemes gazdagnak lenni. 

Márczius 15. 
Végre ma elfogadható bérösszegért találtunk 

egy csinos házat. Nagyon bájos nagy rácsos-
ablakaival és tölgyfa lépcsőjével, földszinten 
van benne előcsarnok, ebédlő, dohányzó, az első 
emeleten két egymasbanyiló szalon, a másodi¬ 
kon a háló, öltözködő és fürdő szobák, a har¬ 
madikon a padlás és a cselédszobák. A konyha 
és a tálaló a pinczében vannak. Edward aláirta 
a szerződést, én meg Maple egy alkalmazottjá¬ 
val számítgatni kezdtem a bebutorozkodás költ¬ 
ségeit. 

Lám — végre lesz otthonom. A független¬ 
ségre gondolva, melyet Edward mély és tisz¬ 
teletteljes szerelme nyújt, valósággal megrésze¬ 
gedem a boldogságtól és gyengéd hálaérzéssel 
telik el szivem vőlegényem iránt. 

Márczius 18. 
Kedves jegyesem nem feledkezett meg teg¬ 

napi születésnapomról. Eeggelre a szalont vi¬ 
rággal telve találtam. Midőn lord Surrey be¬ 
lépni látott, félbeszakította az újságolvasást és 
felkiáltott: 

- Jó napot, kicsikém, Isten éltesse! Jöjjön 
hozzám, hadd csókoljam homlokon. Szereti-e 
az üres jókívánságokat? 

— Üres jókívánságokat? 
— Olyanokat, miket nem kísér ajándék. 
— Alapjában véve ez közömbös nekem. 

Többre becsülöm a jóindulatot: az önét, mely¬ 
lyel megcsókolt és azét, ki ezt a szalont fel¬ 
virágozta. 

- Igazán? Hát ehhez mit szól drágám? 
Vagy talán adjam vissza a boltosnak, hogy a 
jóindulatot a maga tisztaságában semmi se 
zavarja? 

Egy dobozt ad a kezembe, kinyitom, és egy 
hét gyönyörű gyémánttal díszített nyakéket 
találok benne. Annyira meghatott lord Surrey 
figyelmessége, hogy alig találtam köszönő sza¬ 
vakat. Megértette zavaromat és megölelt: 

— Lányom — édes, kedves lányom! 
Edward lépett be, mire a herczeg: 
— Látja fiam, mennyire meghatott mind a 

kettőnket ez a hitvány ékszer. Majdnem elrit-
tuk magunkat, nem bolondság ez? Jóságos 
Istenem, nehogy a zsebedből szintén valami 
ékszertokot húzz elő, mert akkor telesirjuk ezt 
a szalont. 

(Folytatása következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Ferenczy István levelei. Rimaszombat városa ke¬ 

gyelettel őrzi kiváló fiának, az első magyar szobrász¬ 
nak, Ferenczy Istvánnak emlékét, ma is büszke reá, 
mint legkiválóbb fiainak egyikére, kinek dicsőségét 
emlékszobor és szép siremlék hirdeti a városban. 
Legújabban pedig azzal áldozott Ferenczy emléké¬ 
nek, hogy összegyűjttette és kiadatta Ferenczy 
István fennmaradt és megközelíthető leveleit. Kö¬ 
zel 200 levél van összegyűjtve a testes kötetben, 
nagyon érdekes dokumentumai nemcsak Ferenczy 
pályájának és küzdelmeinek, hanem a múlt század 
magyar kulturális törekvéseinek is. Tudjuk, hogy 
Ferenczy összeköttetésben állott kora legkitűnőbb 
szerep vivő embereinek túlnyomó részével s levelei¬ 
ben, melyeket kevés kivétellel családja tagjaihoz, 
különösen testvéréhez. Ferenczy Józsefhez intézett, 
a maga személyes dolgain kívül nem egyszer bele¬ 
szövi a közdolgokat is. Különös érdekességek a 
fiatalkori bécsi, római stb. vándorévekből való le¬ 
velek, melyek tipikus és minden oldalról megvi¬ 
lágított képét adják egy múlt század elei művész 
pályakezdésének, törekvéseinek, azoknak a hatá¬ 
soknak, melyeket egy művészi hajlamú és kultú¬ 
rára éhező magyar ifjú az akkori európai kultúra 
főhelyein szerzett. Mint egy kultúrtörténeti re¬ 
gényből, úgy domborodik ki e levelekből Ferenczy 
alakja. Ebben a tekintetben egyike ez a legérde¬ 
kesebb magyar levélgyűjteményeknek s Ferenezy 
életirója, Meller Simon is bőven felhasználta e 
leveleket. A levelek összegyűjtése és kiadása első¬ 
sorban Eimaszombat város érdeme, másodsorban 
pedig dr. Wallcnlinyi Dezsőé, a ki nagy szorga¬ 
lommal és gondossággal rendezte a leveleket sajtó 
alá, jegyzetekkel kisérte, lelkes előszót • irt hozzá, 
betűrendes név- és tárgymutatót készített, időrendi 
jegyzékbe szedte a leveleket, függelékül közli Fe¬ 
renczy családfáját, néhány a művészre vonatkozó 
képét s három levelének hasonmását. Közli ezen¬ 
kívül a kötet fíeöthy Zsolt emlékbeszédét, melyet 
Ferenczy síremlékének leleplezésekor mondott. Az 
egyes levélcsoportok után mindenütt ott van Meller 
Simon életrajzi könyvéből annak a korszaknak az 
összefoglalása, melyből az illető levelek valók. 
Művészetünk múltjának, kezdő küzdelmeinek egyik 
legtartalmasabb dokumentuma ez a köny ; emléke 
azon erőfeszítések egyikének, melyekkel a ma¬ 
gyarság igyekezett kiemelkedni XVIII. századi 
állapotából az európai kultúra közösségébe. 

A "Budapesti Szemle* most megjelent májusi 
száma első helyén Bcrzeviczy Albertnek az Aka¬ 
démia idei ünnepélyes közülésén tartott beszédét 
közli báró Eötvös Józsefről, mint kulturpolitiltus-
ról. Eötvösnek a kultúrpolitikára vonatkozó ejíz-
méit fejtegeti s miniszteri működésének szellemét, 
melylyel mai kultúránk alapjait lerakta és hosszú 
időre követendő példát adott az utódoknak. Wirtss/cs 
Gyula Az államkapcsolatok új elmélete czímmel 
Mádai Andornak egy új német nyelvű munkáját 
bírálja. Kiválóan érdekes Négyesy Lászlónak Á>-
páclkori camposüió czi'míí czikke, a mely a kró¬ 
nikáinkban fenmaradt magyar királymondákat 
veszi tanulmány alá a költői kompoziczió szem¬ 
pontjából. Sok egészen új és figyelemreméltó meg¬ 
figyelése abban a hipotézisben hegyeződik ki, 
hogy a krónikában nemcsak egyes részletek a 
minden jel szerint egykor megvolt magyar nyelvű 
mondából nagy epikai énekből valók, hanem az 
egész mese a maga kitűnő expozicziójával, érdekes 
bonyodalmával, epikus módon előkészített, csodás 
elemmel is feldíszített nagyszabású végküzdelnit-vrl. 
egy énekben megtestesülve élt. Más szóval, a hogy 
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már Arany is hitte, a, krónikákban egy egykor 
megvolt magyar eposznak vagy ez eposz valamely 
epizódjának — a hogy Négyesay feltételezi, egy 
hősdalcziklus egy tagjának — a kompozicziója ma¬ 
radt fenn. A füzet további czikkeiben Téglás Gá¬ 
bor folytatja Dáczia megdülésének története czímű 
tanulmányát, Papp Ferencz báró Kemény Zsig¬ 
mond nagyenyedi diákéveinek leírásai Rezek Eo-
mánnak a Kisfaludy-társaságnál pályadijat nyert 
novellája, Lévay József szép költeménye adják a 
szám szépirodalmi tartalmát A Szemle rovat 
Hampel József és Kőnig Gyula nekrológjait közli 
s a tavaszi tárlatokról szóló ismertetést, az /•-'/•-
li'iíilö rovat több magyar könyvet ismertei A Buda¬ 
pesti Szemlét Berzeviczy Albert és Beöthy Zsolt 
közreműködésével Voinovich Géza szerkeszti s a 
Franklin-Társulat adja ki; előfizetési ára félévre 
12 korona. 

Városi múzeumok. A főváros úgylátszik, ké¬ 
szülődik valamire múzeumával: rövid idő alatt 
most már a második füzetet kapjuk, a mely a 
fővárosi múzeum mai állapotával, jövendő fejlesz¬ 
tésével s méltóbb elhelyezésével foglalkozik. Ez 
újabb munka szerzője, a fővárosi könyvtár tudós 
igazgatója, Szabó Ervin valóságos részletes prog-
rammját adja meg a fővárosi múzeumnak: meg¬ 
szabja azokat az elveket, melyek szerint az ilyen 
helyi jellegű történeti múzeumnak be kell ren¬ 
dezve lennie, kijelöli a gyűjtések körét és terje¬ 
delmét s megállapítja, hogy az eddigi gyűjtéseken 
kívül milyen új ágakkal lehetne a gyűjtéseket ki¬ 
egészíteni Figyelemreméltó az a fejtegetése, hogy 
a fővárosnak múzeum-alapító törekvéseit egy mo¬ 
dern szépművészeti múzeumra kellett irányítani. 
A mit így gondolatban megrajzol, az valóban szép, 
gazdag és a közművelődésre is erősen ható város¬ 
történeti múzeum, egy nagyszabású modern kép¬ 
tárral kibővítve. Az elhelyezés kérdését a fővárosi 
könyvtárral kapcsolatban, egy közös épületben 
oldja meg. A muzeologiai irodalmunkban számot¬ 
tevő füzet nagy figyelmet érdemel, általánosak fejte¬ 
getései révén is a múzeumok hivatásáról és köz¬ 
művelődési hatásáról. 

A f Jó Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, május 18-iki 
számába közli Benedek Elek versét, Hzabóné No-
gall Janka elbeszélését, Matiks Kornélia, meséjét. 
Sebők Zsigmond és Rákosi Viktor folytatják re¬ 
gényeiket, Schöp/lin Aladár érdekes czikket irt, 
Seress Imre ügyes tréfás versikóket ad, Knnényfty 
Jenő kedves képet rajzolt, Zsiga bácni új mulat¬ 
ságos mókáját mondja el. A rejtvények, szerkesztői 

mentesen 
Selymet házhoii 

)en mintákat tavaszi és nyári ujdonságlnkból 
ruhákra e* bluiokra: Volle. Foulard. Messalme, 
Crepe de Chine. Eolienne, Moussellne 120 cm 
•zélei méterenkín K 1.20-tól méterenkint., 
fekete, fehér, egyszínű él mintázott, vala¬ 
mint Hímzett blúzok éi uhák batiszt-, gyapjú-, 
vászonból é> selyemből. 

Csakis garantált szolid selyemszöveteket 
adónk *T ktzvetlm magánosoknak bér- ét enlwen házhoi szállítva. (Dupla Urélportó). 

Schweízer&Co., Luzern I I 24 
SelyenuzOnet-klvitel. (Svájoz) Kir. üdv. szállítok 

raziella <r 
S eremé, pouder és szappan. 

• A kozmetika legújabb éa legkiválóbb készítménye. 
• Bőrfinomitó, fehérítő, az arczbőr minden tisztáta-
& lanságának eltávolítására. 
m Oraziella eremé 3, ponder 3, szappan 1.50 K. 

m Közgonti raktára 

r „Kígyó" gyógytár, Bpest, Ferenciek-tere 9. 
Paris tn Budapest, 

lu l Váci-utca 5. 
arcnemesitő intézet 

Arc, nyak, orr, kéz, kebel stb. ápolása tu¬ 
dományos, hygienikus alapon, a világhírű 
párisi intézel szakavatott kezelőnői szemé¬ 
lyes vezetésével. — Manikűré és haj-
apolisi osztály. — Valódi francia ápoló-

• és szépitA-szerek. sfj 
Bejárat Türr István-utca 9. szám. 
Utasítás és árjegyzék kívánatra ingyen. 

üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát A 
t Jó Pajtás t-i a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési 
ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 ko¬ 
rona, egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 
fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhi¬ 
vatal (IV. kér. Egyetem-ntcza 4.) 

Új könyvek. 
Ferenczy István láváiéi. Eimaszombat rend. tan. 

város közönségének megbízásából közzéteszi dr. 
Wallcnlinyi Dezső. Eimaszombat, Kábely Miklós 
és fia. 

A városi nu'izi'H inuk föladatai és a fővárosi 
múzeum. Irta Szabó. Ervin. Budapest, Eansdburg 
Gusztáv könyvkereskedése; ára 2 korona.  

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Egyházvidéki 

DIVIÁCZKY JÁNOS, a koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa, a budapesti kis- és középkereskedők 
takarék- és kölcsönszövetkezet és az Első budapesti 
fó'várcsi kis- és középkereskedők társulatának meg¬ 
alapítója és volt elnöke, majd díszelnöke, 83 éves 
korában Budapesten. — Kisvárdai és zokoli Szo-
KOLY VIKTOB iró és lapszerkesztő, 79 éves korában 
Esztergomban. - - Idősebb HEISCHMANN FERENCZ, 
szappan és illatszergyáros, 73 éves korában Esz¬ 
tergomban. — KAI.LINA MÓR, a fővárosi műépíté¬ 
szek gárdájának régi ismert tagja, a Ferencz Jó¬ 
zsef-rend lovagja, 69 éves korában Budapesten. -
Bölöni MIKÓ MIKLÓS nyűg. kúriai biró, a Lipót¬ 
rend lovagja, 71 éves korában Budapesten. 
GULYÁS FEREKCZ, 63 éves korában Budapesten. -
FODOB SZILÁRD vármegyei tisztviselő, 63 éves korá¬ 
ban Kassán. - KOTÁNÍI HENBIK nyűg. magyar 
királyi honvédezredes, a katonai érdemérem, a 
IIL osztályú tiszti szolgálati jelvény tulajdonosa, 
62 éves korában. — OLOFSEN GUSZTÁV hajóskapi¬ 
tány, a Magyar Hajósnaptár szerkesztője Buda¬ 
pesten. — CSERHALMI LAJOS pozsonyi kanonok, 60 
éves korában. — WITTENBERGEB ÁGOSTON posta- és 
távíró felügyelő, 55 éves korában. - - Szentbene-
deki VÁBAY JÓZSEF vezető járásbiró Nagytapolcsány-
ban. — NAGY BÉLA oki. gazdász, a Bécsi Biztosító 
Társaság titkára, 57 éves korában Szegeden. -
KAKASS LÁSZLÓ esztergomvármegyei nyűg. főszolga¬ 
bíró, 45 éves korában Esztergomban. - - Dr. EOE-
DIGER BÉLA, pomázi járásorvos, pestvármegyei tisz¬ 
teletbeli főorvos, 44 éves korában Pomázon. -
Kiss EDE betűszedő, 45 éves korában. - BEÖTHY 
ANDOB, Beöthy Bálint nyiradonyi földbirtokos fia, 
Beöthy László kereskedelemügyi miniszter unoka¬ 

öccse Nagyváradon. - - NÉMETH LAJOS, a tusnádi 
fürdó'szövetkezet tisztviselője, 35 éves korában 
Tusnádfürdó'n. — Babrovniki LTJKÁCSY ENDBE, 18 
éves korában Pöstyénben. - - ISTVÁNFY JÁNOS mar-
gyár kir. posta- és távirótiszt, 34 éves korában. -
Szentpéteri KUN LÁSZLÓ, 76 éves korában Monos-
torpályiban. 

FARKAS LAJOSNE dr.-né, szül. Sentz Anna, 63 
éves korában Kolozsvárott. — BŐHM ARMINNB, szül. 
Weisz Emília, 45 éves korában Budapesten. -
ÓCSaí KOMÁROMI-BÖNGBR ISTVÁNNÍ, SZÜl. köpösd í 
Tolvay Teruska Budapesten. — Soós IRÉN, a sep¬ 
siszentgyörgyi állami tanítónőképző intézetni, éves 
növendéke, 17 éves korában Kisújszálláson. -
DBAHOS KLÁRA, 15 éves korában. — Tószegi FBEUND 
ANTALNÉ dr.-né, szül. Kugel Lilly, 26 éves korá¬ 
ban Budapesten. 

EGYVELEG. 
* Esernyő-napernyő. Talán nincs régibb talál¬ 

mány, mint — a napernyő. Mielőtt az ember ál¬ 
lat hátán, vagy keréken utazott volna, a napernyő 
már régen megvolt, mert utazni nem volt muszáj, 
ellenben a nyári nap tüze ellen védekezni kellett, 
ha az ember sétálni ment. Henry Layard Ninive 
romjai közt, egy legalább 3000 éves domborművet 
talált, a mely egy férfit, valószínűleg királyt áb¬ 
rázol — ernyővel. Hogy ez az ernyő nem esernyő, 
hanem napernyő, ebben bizonyosak lehetünk, mert 
hisz a régiek nem is gondoltak az eső elleni véde¬ 
kezésre. Az eső elől mindenki egyszerűen födél alá 
bújt. A régi birrnai király czíme többek között ez 
volt: «A fehér elefánt és a 24 ernyő tulajdonosam 
Európában John Hanway, a londoni közkórház 
alapítója volt az első, a ki ernyőt csináltatott ma¬ 
gának, még pedig — eső elleni ernyőt, mert Ang¬ 
liában örülnek ha süt a nap. A mikor ezzel az 
ernyővel az utczára ment, a bérkocsisok majdnem 
agyonverték, mert jogaik megsértését látták az 
esernyőben és attól tartottak, hogy tönkre fognak 
menni, ha az esernyő használata általános lesz. 
Hogy milyen tévedésben voltak, ezt láthatj ük ma: 
millió és millió esernyő van, de a bérkocsik tu¬ 
lajdonosainak sohasem volt jobb dolguk, mint 
manapság. 

* A legtisztább tejben, közvetlen a fejes után 
már 8—9000 baktérium van grammonkint. Eendes 
szobahőmérséklet mellett 25 óra múlva ugyanan¬ 
nak a tejnek minden grammja öt millió baktériu¬ 
mot tartalmaz. 

KALODONT Fog-Krém 
s szájvíz 

Női 
A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamará-

ff • tol fentartott nyilvános, három évfolyamú 

FELSŐ KERESKEDELMI ISKOLA 
POZSONYBAN. 

Érettségi vizsgálat Állásközvetítés. Internátus. 
Értesítőt kívánatra küld az Igazgatóság. 

ha a világhírű Vukovári Goldstern-
arczkenőcsöt és szappant használja. 
— — ~ — - Ara egy-egy "korona. — — — — -
Készíti Kirobbanta gyógyszertára, O-VukovAr 9. 

Budapesti főraktár : Török-féle gyógyszertár, Király-u. 12. 

Van-e homokja? 
ha igen, akkor keverje ezementtel és ke 

szitsen falitéglákat, fedöcserepeket, 
ftrtömböket, padló- és járdalapokat, 
csöveket, lépcsőfokokat, oszlopokat 
stb. belőle. — Szállítják az összes gépe¬ 
ket év formákat ezen jövedelmeid 

iparághoz. 

Dr. Gaspary & Co. gépgyára 
M a r k r a n s t a d t , Leipzig mellett. 

Kérjük gyárunkat meglátogatni 
228. számú árjegyzék ingyen. 

Ivó- és fürdökurák 
kiváló gyógyeredménnyef: 

gyomoMéi- és májbajoknál, epekő¬ 
nél, cukros bugyornál, kösaényaél. 

K*ffTaromáffi f ő lerakat: Koffmaun J ó m f c«égaé], Budapwrt, T., Báthory-ntcza S. uám. 
Sz«-fa»«nMitM.-PiM»«mai. 
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* Budapest levegőjének minden literében átlag 
500—900 baktérium van. A központi vásárcsarnok¬ 
ban a gyümölcs körül levő levegő minden literje 
2000, a hulladók körül 3400 baktériumot tartalmaz. 

*Az aeroplán még nincs hét éves és máris 
azon gondolkoznak az aviatikusok, hogy más re¬ 
pülő rendszerre kell áttérni és pedig a mozgó 
szárnyakkal, madár módon való repülésre. Heltz, 
berlini aviatikus szerint három év múlva már egy 
aeroplán sem lesz használatban. 

Sok év ót» jól bevált és a legte¬ 
kintélyesebb orvosok által aján¬ 
lott táp=zer felnőtteknek és 
gyermekeknek emésztésiza-
varoknál,gyengeségnél s étvágy¬ 
talanságnál. Ideális és szívesen 
vett erősítő szer lábbadazóknál, 
miután mindenizlésnekmegfele-
lőleg készíthető étvágygerjesztő 
is és szabályozza az emésztést. 

Kellemes feltűnést keltett a Herczeg és Geiger 
cs. és kir. üdv. szállító vegyészeti gyára kiállítása, 
hol a minipzternek különösen az ismert Mágnás-
czipőkrém ízléses csoportja tűnt fel é̂s a gyár jelen¬ 
levő tulajdonosának Herczeg Gézának, örömének 
adott kifejezést, hogy ezen hazai iparágunk a kül¬ 
földieket teljesen kiszorította és sok sikert kívánt a 
gyár további fejlődéséhez. 

Azok a szépitöszerek, melyeket Madame Eoza 
Schaffer, Wien, XIX/2. forgalomba hoz, az egész 
művelt világon kétségtelenül a legjobb készítmé¬ 
nyeknek vannak elismerve, mert szinte a csodával ha¬ 
táros az az eredmény, amit a Poudre ravissante, 
Créme és Eau-val elérünk, ezeknek tehát egy toalett¬ 
asztaltól sem szabad hiányozniuk. Ehodopis a sápadt 
arcznak és ajaknak a megifjusodás tavaszát jelenti, 
míg az áll és homlokkötő minden ránozot egyszer s 
mindenkor eltávolít. Konoor egyszeri használat után 
az ősz hajnak a fiatalkori színét adja vissza. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

BERGMANN & CO. gyártmánya TETSCHEN a. E. 
elérhetetlen hatása szeplők eltávolítására és nelku 
lözhetetlen szer arcz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬ 
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmann tManerai liliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

100 gyertyafény erős, óránkénti világitáara 3—5 fil¬ 
lérbe kerül.ninos kanócza, bárhova vihető s semmi 
körülmények k««ött fe l nem robbanhat. 

Állandó ki i tós 
megtekinthető, minden Tételkötelezetteég nélkül WIKTORIH ÉS TÁRJA Bpest, 
VIII.. korttlet, Baross .tcs* L 

Árjegyzék ingrtm ec bérmsntr*. 

Székely Aladár fényképész IV., Váczi-utcza 18. 
külföldi útjáról visszatért és műterme személyes 
vezetését átvette. 

SAKKJÁTÉK. 
2849. szánm feladvány Williams P. H.-tól, London, 

(I. díjat nyert föladvány.) 
BOTÉT.  

8 M i W, 

A tZboröi Tdrtatkört. — A tKaloeiai Kaihclikut Kört. — 
Veöreös Miklós (Zirez). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodtdt-
ujlak). — A •Dunajöldvári Egyenlőttfi kört (Dunaföldodr). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Oeolnokl latrán (Hajdú-
hadháza). — A tLeibicti Oatdaidgi Kaitinót (Leibici). — 
Lnutyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCtf*geri 
Kaitinót (Cienger). - Király Mihály (Zetta). - Knnz 
Bezsö (Temeirékát). — Budai Sakkozó Tartaton (Budapett). — 
Patkó Imre (Talpat). 

• b o d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

Szerkesztői üzenetek. 
Fáradt trnhadur sóhajtása stb. Ez, kérem, klisé-

poézis ; a klisék, melyekkel dolgozik modernek, a leg¬ 
újabb minta szerint valók, de mégis klisék. 

Mikor sírt a tavasz. Nono, nagyon is kétségbeesik 
a minapi nagy havazáson. Ilyan okért ilyen nagy 
búra adni magát, az kissé komikusán hat. 

A tenger pariján. Zavaros és semmitmondó sza¬ 
valés, magva nélkül. 

A hit. Olvasókönyvi reminiscentiak, minden poétái 
véna nélkül összeróva. 

Ne hidd. Szavak, szavak, nem érezni mögöttük a 
felindulás izgalmát. 

Pünkösd. Egyike a legrosszabb verseknek, a mik 
az utolsó időben kezünkbe kerültek. 

KÉPTALÁNY. 
A 2843. föladvány megfejtése Feigl Miksától. 
Világos. Sötét. 

1. Vel-d2 .. FclxdB 
2. Vd2—cl stb. 
1. _. .. Fc4xb5 
2. Hd5—e7 f stb. 

Világos, a. Sötét, 
í. .. . e5xd4 
2. Fh4—g3 t stb. 

A 2844. száma feladvány megfejtése Herland S.-től. 
Világos. Sötét. 

. Bh7—d7 . . . KÍ6-e5 
2. Hd6—f7 t K lép 
3. Hf7—h6 stb. 

b. 
\. _. .. M-f3 
2. Hd6-e8 t K lép 
3. Bd7—d6 stb. 

Világos. a. Sötét. 
1. .. Ha3-b5 
2. Bd7—Í7 f K lép 
3. Hd6xb5 stb. 

c. 
1. __ Ha3—c4 
2. Hd6xc4 t. sz. 
3. Fd3—g6 stb. 

Helyesen fe j te t ték meg t Merényi Lajos. — tíeist 
József és Stark Vilmos. — A tBudapetti Sakk-kört. — 
A iBudapeiti 111. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. — 
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. — Oottléb István {Budapett) 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Köbért (Fokért). — 
Mfiller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony-Szaitldszlé). — A t Győri 
Sakk-kori. — Székely Jenő. — Mészey József (QySr). -

A i Vasárnapi Ujság» 16-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Száraz kút a gégém csapja, 
Süti a szomj uság napja. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-n. 11. 

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

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

CPUIMTCC ÁPfiOT Szinye-Lipóczi Silvatorforrás-vallalat, 
OUnULI LG rtUUO l Bndanest. V.. Rudolf-rakoart 8. Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

A japánok gyakorlati érzéke 
azonnal f* Ismerte n MT" "l T * * 

„BERSON", fummlnrok 
•lőnylKl 

!"_ 

Japán 
levélhordó. 

Ferdére taposás, kisiklás, fáradtság, ám Ide-
gek ráikódtatása kizárva! 

1w»b Bud»0««t. VII, 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Byár fa fíHzlet : 

Telefon: József 2-37 

Mv4ro« első és csipkét i„« t itó, veEyti««titó 
él kelmefestő gjári intézete. 

Fiókok : n . , Pő-ntcia 87. IV., Eakfi-nt 6. T., Kecskeméti -
ntcu, 14. V.. Harminczad-n. 4. VI., Terés-kSrnt 
38. VI., Audrássy-nt 16. VHJ., József-kőrút 2. 

Hutter és Schrantz r,-t, 
szitaárú- és nemezposztógyárak magyarországi telepe 
Budapest, X. kér., Gyömröi-út 8O/1Ö. szám. 
Ajánlja kész állapotban, tehát utólagosan tüzhorgany-
tassal ellátott többször csavart gépsodronyfonataít 

mint tartósság tekintetében páratlan gyártmányt! (Nem tévesz¬ 
tendő össze más fajta fóliátokkal, melyek mind közön¬ 
séges horganyozott drótból készülnek.) Tüskés huzalok, 
sima huzalok, kettöshegyü szegek stb. igen jutányos árban. 
Árjegyzék és minták ingyen ésibérm. Továbbá gyártatnak: 

a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig, elfinyárak 
•J mellett Költségvetések és tervezetek díjtalanul. • 

• Kjromor, belek, Lugyholyag • különösen • 
l*B»őnervek hurntos bántalmainAl i*en Jó ksv 
t á i o még akkor ig, ha v«r»e»«k ««*te forog fenn. 
Mögrendelhető: EDESKUTY L. -ná l Bud»p«rtan 

ée a forrás kezelőaégénél Mnnkie«JH. 

!«• 
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A Magyar Királyi Államvasutak nyári menetrendje. 
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A vonatok indulása Budapest keleti p.-u.-ról. 
Érvényes 1SH3 május hó 1-től. 

A vonatok érkezése Budapest nyugoti p.-u.-ni. 
Érvényes 15)13 május hó 1-től. 
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Június 1-től közlekedik. 
Június 15-töl bezárólag szeptember 15-ig 
közlekedik. 

't Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬ 
kedik. 

*) Vasár- és ünnepnapokon május 15-tő! 
bezárólag szeptember 13-ig közlekedik. ;'> Nagykátától Szolnokig csak szombaton 
és ünnep előtti köznapokon közlekedik. 

"i Csak szombaton és ünnep előtti köz¬ 
napokon közlekedik. 
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'' Vasár- és ünnepnapokon május 15-101 
közlekedik. 

' Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬ 
kedik. 

' Vasár- és ünnepnap előtti hétköznapo¬ 
kon közlekedik. 

') Vasár- és ünnepnapokon május 15-töl 
bezárólag s/eptember 15-ig közlekedik. s Minden kedden, csütörtökön, pénteken 
és vasárnapon közlekedik. 

') Minden hétfőn, szerdán és szombaton 
közlekedik. 
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15-ig közlekedik. a) Csak vasár- és ünnepnapokon közle¬ 
kedik. 

*) Torbágytól Budapest-Kelenföldig csak 
vasár- és ünnepnap előtti köznapokon 
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^Csak hétfőn és ünnep uláui köznapo-
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Ön is egyedül kivan 
borotválkozni , s nem tudja, 
hogy a sokféle készülék közül 
melyiket válassza. 

Ne vegyen mást, csak egy 

Qcm-biztonsági 
borotváló-Kcszülckct 
valódi damaszkuszi pengékkel s biztosítjuk, hogy 
meg lesz elégedve. 

Tiz koronáért minden szakmabeli üzletben megrendelhető, 

i izén mm-
denki tudja 
már 

Rozsnyay 

SERAIL 
pipere-
különie-
kipróbált, közkedvelt és igen elterjedt szerek- — S e r a i l -
arozkenőcs kiváló batásu szeplő ellen, az arczot fehé¬ 
ríti és b&rsonypuhává teszi. Kis tégely 7O fillér, nagy 
tégely l korona 4O fillér. — • S e r a i l - o r é m e nappali 
használatra l korona. SeraU-hajszesz hajhullás és 
korpaképzödés ellen. Kiváló hatású. Hajnövést elősegíti. 
l üveg l korona 5O fillér. — S e r a i l - p n d e r . Kitűnő 
pipere-por lehér-, rózsa- és créme színben, l doboz l K . 
Serai l -szappan l drb 6 0 fillér. — V a l ó d i epeszap¬ 
pan l drb 8 0 fillér. — Sera i l - szá jv iz l üveg K 1.50. 

Kapható Török Józse f gyógyszertárában Budapesten és 
Rozsnyay M á t y á s gyógy tárában, A r a d Szabadság- tér . 

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

.CIPŐKRÉM 
kMmősöge kitűnő, 

puhit, tisztit 
fényesit. 

Gyártja HERCZEGésGEÍGÉR 
csasz és kir udvari szállító Budapest. 

KAPHATÓ MINDENÜTT. 

A világhirü „SCHŐBERL"-ágy 
Magyarlszabad. 3011. st. 

puha. fosztott K 18'—, 2*'—, 5 kiló hófehér, pehely 
paha fosztott K 30.—, 36'—, « ' — . 

AGYAK 
(piros ágy 

hntatból, 
jól mcg-

^ töltve, 
l dnnjha, Tagy l derékalj 180 cm. hossza, 116 tm. széles K10'—, 11'—, 
15'— éa 18'—, 2 méter kosszn, 140 óm. széles K 13'—, 15'—, 18'— és 
21'—, l fejvánltos 80 cm. hosszú, 58 cm. széles K 3'—, 3'50 és +•—, 
90 cm. hosszú, 70 cm. széles K 4'50 és 5*50. Készítés minden tetszr'* 
szerinti méretben ía. 3 rétíl szőrmatraczok l ágyra K 27*—, Jobbnfc 
K 33'—. SzétkíiHés ntáiivet mellett bcrmentTe 9 K-tól feljebb. Becserélés 

és visszaküldés » postaköltség megtérítése ellenében megengedve. 
S a c l i s e l B e n e d e k , L o b e s 6 0 . Pilse-n mellett. (Csehország.) 

nappal mint angol scfa, 
csukva. 

éjjel 75 vagy 
85 cm. S7éles, 

könnyű kézmozdulattal, nyitható, 
tágas hely ágynemű részére. 

2 vasr> 2-KTcm. 

kényelmes, ruganyos^m&tracz-ágy. 
Minden háztartásban elegáns ki* kanapé gyanánt szolgál és egy könnyű 
kézmozdu'atlal a legtökélrtrsrbb ruganyos malracz-aeygyá viltozUlh»tó 
át. ennélfogva minden csaüduil kfdvell, sőt nélkülöihetellen. Kapható 
iiiinHi'ii kivitelben. Szétküldés a világ minden résiébe. SCHOotRL 
RÓBERT udvari szállító, csász. és kir. szab. gyára által, 
Budapesten, IV. kér., Haris-bazár 4/sz.'— Árjegyzék kivánaira. 
Óvom a t.[ kczönséget1 Schőberl-ágyairrfí'értéktelen utánzaiaiiól-

Gessler 
Budapest 

4 - Elzsirosodás, 
elhízás 

i monarebíL legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék Ingyen, 
A N V Á b C l Óvjátok gyermekeiteket hátgerlncz-
MIllTMrV! u elgörbUléstől. 11 
Nincsen többé elgörbült test! 
Ha az én utói nem ért a legismertebb orvosok által 
ajánlott ortopéd-támasztó" fűzőimet használja. Mesésen 
könnyű és hygienikus! Ferdén növésre hajló iskolás 
gyermekeknek nélkülözhetetlen mentő és óvóeszköze. 

Fuzőhasználat előtt Fuzőhasználat után. 
Ötök, gummlharlinyák, mellfűzók mérték szerint készíttetnek. 

Hölgyeknek szakavatott női kiszolgálás. 
'••ekeit árak l Kifogástalan technikai kivitel Jdtíllis mellett l 

"gujabb képei Jubileumi árjegyzéket Ingyen és bérmentve küld: 
* E I -ET I J . testegyenesitő gépek gyára 

IV. kerület, Koronaherczeg-utcza 17/K. sz-
1878. Telefon 13—76. 

megszüntethető 
által. Kitüntetve az aranyérdem* 
Jellel és dicsén") oklevéllel. Nincn 
többé nős derék, kövér oslpö, ha¬ 
nem karosa, elegáns és gra-
cziózns alak. Nem tryójry-
szer, nem titkos szer, ere¬ 
detileg- zsír talanító, elhajuo-
dott ugyan, de azért egészséges 
személyeknek. Nem kell diéta, 
nem kelt az életmódot meKváltoz-
t»'ni. Tdkélcti s hatás. Arm 3 kor. 
postán, Vftgy utánvéttel. Gyár : D. 
Franz Steiner & Co., Berlin 
31. Kőniggratzerstrasse 85. 
Főraktár cs su tküldés Török József, 
Budapest, VI. kér , Király-utcza lg. 

Ki akar 
egy órát 
ingyen? 
Hogy n mi kitűnő zsebóráinkul 

mindenütt rnfgisniertes*ük. 
5001) unit osili nk szét ing-yen. 
Küldje be pontos czimét csjtk 
egy levelezőlapon a következő 

Jákob Kimig, Wien III 2 
Postamt 45, Fach 230. 

ásároljon 
osztá ly só r sj egyet 

a Török-palotában 
Budapest, IV„Szemta-tér3|c, 

Fiók:V.,Váczi-körut4.Teleíonll-58. 
TuVirafiezim: „Törökék" Budapest 

•/.sorsjegy '..sorsjegy ".sorsjegy/, sorsjegy 
KI2-- K 6-- K 3 - K l 50 

Húzás már május 21,és 23-án, 
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20. SZÁM. 1913.. 60. 

Nenuhajtja Ön megismerni 
saját csillagjóslását ? ? 
Esy ilyen életlrás (horoscop) épp oly szük¬ 
séges és nélkülözhetetlen az embernek, mint 
az irány tű a tengert járó hajósnak, mert meg¬ 
bízható és hű vezetőül szolgál az egész életre. 

Ha Ön valamit tudni óhajt, vagy czeljául tűzte ki 
valaminek az elérését akár üzleti, pénzbeli, gzere-
lem, házasság, utazás, adás-vétel, sikeres protek-
czió va?y egyéb hasonló dolgokat illetőleg, úgy Írjon 
csak bizalommal ROXROT tanárnak London. 

Olvasopróbákat ingyen küld e lap olva¬ 
sóinak, ha rögtön Írnak, írjon még ma. 

Az asztrológia egyike a legősibb tudo¬ 
mányoknak és párosulva a grafológiá¬ 
val, egyben tekintetbe véve egyéb ada¬ 
tokat a legnagyobb pontossággal állapít¬ 
ható meg általa az emberek ejíy^nísége, 
sajátsága, hajlani ni, erényei és híbiii. 
Az ősi keleten a hindu nemzetség milliói, 
valamint á többi keleti nemzetek is, soha¬ 
sem tesznek egyetlen lépést, amíg élet-
írásukat íhoroscop;ukat) nem tanulmá¬ 
nyozták át a teendő lépést illetőleg. Ezek 
nz életirnsok már rendesen a születés¬ 
kor készítettnek cl az egész életre a/ 
ottani csillagászok által. Nagyobb ese¬ 
teknél pedig, mint például házasság 
megkötésekor, vagy hosszabb utazások 
vagy vállalkozások megkezdése előtt 
rendesen egv csillagászt hivnak nie£, 
;iki n/ illetők horoskópjiit vizsgálja át 
vagy készíti el abból a czélbul, hogy 
vájjon az érdekelt felek harmonikusan 
és szerenesésen képesek-e keresztül vinni 
mindazt, amit terveznek vagy óhajtanok. Ha pedig történetesen 
a csillagok állása nem volna kedvező, ügy a tervek vagy abban-
marndnak vagy későbbi időkre halas/tátinak eL Mindez termé¬ 
szetesen nevetségesnek tűnik fel azoknak, akik sohasem tapasz¬ 
talták ki ezt a tudományt; mindazonáltal megdönthetetlen tény, 
hogy a világ népeinek fele boldogul ezen tudomány felhaszná¬ 
lása" folytán már évszázadok óta. 

Stahmann Pál úr, a neves német asztrológus a következő¬ 
képen nyilatkozik Hoxroy tanárról: « . . . az eletiras, amelyet 
tanár úr az én s/ámomra kidolgozott a teljes igazságnak meg¬ 
felelő. Igen mély és lelkiismeretes munka. Magam is asztrológus 
vagyok és igen pontosan vizsgáltam ál a csillagászati számításait 
és jeleit és mondhatom, hogy a munka minden izében tökéletes 
és a tudomány mai álláspontjának teljesen megfelelő." 

Blanquet bárónő, egyike a legtehetségesebb franczia hői-
gyeknek a következőket írja: -KöszÖnöpi teljes horoseópomat 
mely tényleg csodálatos pontosságú. Már több esi Hágj őshöz for¬ 
dultam tanácsért, de egyikkel sem voltam enynyire megelégedve. 
Őszinte örömmel fogom Ont ismerőseimnek ajánlani. Fogadja 
hálás elismerésemet t-sudás tudásáért." 

Ha Ön is hasznára akarja fordítani Hoxroy tanár sok éveken 
keresztül szerzett tapasztalatait és nagy tudását, aki ezen ősi 
tudománynak, a csillagvetésnek nagymestere, ügy írja le egy¬ 
szerűen az alábbi verset sajátkezűié^ és küldje el neki nevével, 
pontos születési dátumával (év, hó és nap) továbbá adja mr^. 
hogy nős-e vágj- nntlni, ill. házas-e vagy hajadon. Válaszul majd 
teljesen ingyen egy kétoldalrn terjedő eletirást kap, amely Ont 
valószínűleg igen kellemesen fogja meglepni, írja le a követ¬ 
kező versecskét; 

Nagy hasznú a le tanácsod 
Ezren mondják — jóra vezet 
Boldogságra vágyom én is 
Nyújts hat nekem védő kezet 

Ha akarja ügy 60 flll. értékű postabélyeget is mellékelhet leve¬ 
léhez az irodai és postai költségekre. lirczpén/.t sohasem küldjön 
a levelekben. Czimezze levelét a következőképen. Prof. Roxrov, 
Dept 4010 E. 177/a. Kensington High Street, I-ondon, W.f England. 

ZOBRANCZ 
GYÓGYFÜRDŐ üngmegyóben. 

Glanbersós. h ide gr, kénes, lói viz. Gyomor- és máj-
betegek magryar Karlsbadja. S 

Kfirdöidény : május Iri-iöl szeptember IS-if. Elöidiny: májas 
15-401 janins l-ig. Utóidény: szeptember 1-től szeptember 15-ig. 
30% árengedménvnyel a lakisoknál. 

Ez a miga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymod biztos 
segélyt Dvujt gyomor- és b>'lbajoknál s alhasi pangásoknál, makics 
székrekedéseknél enyhén. oMólag hat, máibajoknál. epehomuk és epe-
kŐTekre oldalág hat. VértóJulasoknál. szédülések, hiidések, gutantési 
rohamoknál vérelTonélag, felszivólag hat, csinos és köszvénves bán-
uJmaknál e kór okozta erjedési termékekre. •! rakodások™ az íziilelek-
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat Kövérség, szivelhájaso-
dás ellen, czukorbetegségeknél, vesebajosoknál usty a czukor-, mint 
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. 

Mint fürdő különféle iztadmányokal. daganatokat, izületi és rsont-
bántalmaikat, csontszút kcdvezőrn oszlatja, uörvélykórosdaganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzaamányok,* hashártya izzad-
mányok felszivódását elősegíti, a lefrknlönfélébb makacs idült bőr¬ 
betegségek ellen bámulatos gyorsan hat. 

Vasttti állomás : az Alföldről és Pest felől lövőknek Ungvár, 
a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nairy-Millály.lmnnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és ' ; óra alatt elérhető. 

A rá otthon is sikerrel használható. Ara : egy nagy láda 40 üveg¬ 
gel 20 kor., kis láda 30 üveggel II kor. A viz a vasúton szállítási 
kedvezménvben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások : <Szobráncz gyógyfürdő 
igazgatósa Kának Szobráncz gyógyfürdő" rzimzendők. I'osta-
és távirda-állomás helybea. A fürdő igazgató-orvosa: Dr. línss.'l}' 
Gábor Lajos. A. f ü r d ő i g a z g a t ó s á g a . 

vcucii ü.Uí.i;iCJJCU. 1111 ír-ii a i^uu.-m •«* «*• &•"•• ™ - -«-> 

ctehb úton érhető cl. Omnibus közlekedés minden Donát¬ 
hoz. Javalva: Baseilow-, nciiraslhenia, vérszegénység, 
sápkór, idegesség, gyomor- és bélbojok stb. betegségeknél 
fürdöorvos Dr. Payer Ervin sebész-mütö Budapestről. 

Á l l a m i hivata lnokok az elő- és ntóldényben 
szobaárakból 5 0 96 engedményt e l v o n t 
Étkezés naponla a penzióban: reggel 2, délben 4 és 
este 2 fogás 5 korona. — Kívánatra prospektust külc 

Tátra-Vlrár^ölgy gondnokságra. 

CSIZFURDO 
A kontinens legerősebb jód-bróm forrása nagy rádidactivi-
tással. Meglepő gvógyeredmények. Fürdő megnyitás május 
hó 1-én. Melegfürdők, hidegvizgyógymőd, izzasztókurak, 
szénsavas-fürdők és az összes hidropathiai gyógymódok. 
Modern újítások. Kényelmes, olcsó lakasok, szanató¬ 
rium, szórakozások. Államhivatalnokok és katonatisztek¬ 
nek elő- utóidényben 50 «o engedmény. Csiziviz.háznál tör¬ 
ténő ivókarához rendelhető a forrásnál és Edeskuty L. 
lerakatéban, Budapesten. Prospektust szívesen küld a fürdo-
iKazgatósag. Posta, távirdi, telefon, vasit-állomás helyben. — 
FnrdSorvosok: d r . Ka l lós Jenő, dr. Pazar László 

FLOPATAK 
H GYÓGYFÜRDŐ. • 
Nagy mennyiségű rádiumot tartalmazó víz. 
Természetes szénsavas (nenheimi) fürdők. 
Kiválóan jó eredmeuynyel használható a gyomor, vese , 
hólyag és a méh hnrntos bántalmainál, máj-
és léplm.j oknál, kössvény é« osúznál, altesti 
pangásoknál, valamint bármely az idegesség 
alapján fejlődő be tegségekné l . A nagyhírű előpa-
tak i gyógyvizek on'ósi javaslat szerinti ivasa, összekötve 
a megfelelő és itt Mtaiílhat6 kisegítő (tvógyeszkőzökkel (meleg 
és hidegfiirdők, vizgyógyintézeti kezelés, másságé, svédtorna, 
diátikns étrend) r e n d k í v ü l kedvelő eredményt mn-
tat fel. Piirdő-idény: május 15-től szeptember 15-ig. 
Vasúti állomás: Földvir é«. Sepsisientgyirgy, honnan állandó 
olcsó kocsiközlekedés van. Lakás, ellátás olcsó és választékom. 
Az eló- és utóidényben (mijus 15-líl junius 15-ig és aug. 20-tól 
szept. 15-ie) a gyógy- és zenedijnak fele fizetendő, lakisok 
50%-al és ellátás is sokkal olcsóbb. A z e l ő p a t a k i á s v á n y -
vi»i m«ly a tzensav^us, égvényes vasas vizek Között első he¬ 
lyei foglal el, mint gyógyeszkőz. háznál is használható é s 
ttditö, k e l l e m e s i t a l tisztán vagy borral vegyítve, nagy 
knhreltségnek örvend. Itthon és a külföldön évenkinl egy millió 
palaczknáUöbb kerül forgalomba. Szétkiildési hely Élőpatak, de 
kapható a legtöbb városban és nagyobb kereskedésben. Pros¬ 
pektust kívánatra ingyen küld az igazgatóság. 

Valódi örűnni szövetek 
az 1913. évi tavaszi és nyári Idényre. 

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

Egy szelvény 
3.10 m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág, és mellény) 

elegendő, csak 
Egy izelvényl fekete izalonruhához 20.— K-*rt, izinti 
ItloltöizBvetet, turistalódent, ieiyemkam£arat, női Icoizt 
uBvctekel itb. gyíri árakon Itttld, mint megbízható ei 

izolid cég mindenütt ismert po«zt<V>ári raktár. 

Siegel-Imhof Brünn 
Minták Ingyen és bírmentve. 

Az előnyök a melyeket a miginvevö élvez, ba ízBvet-

klnolgilái, nég a legkisebb rendeléinél li, teljéién frui 
Árúban. 

IGLÖFÜRED GYÓGYFÜRDŐ 
(Szepesmegye) 

vasúti állomás; Igló. 
fekvéssel, fenyvesekkel 

Kitűnő konyha. 
Állandó fürdöorvos. 
Arak mérsékeltek. 

Tájékoztató leírást (pros¬ 
pektust) kívánatra küld 

Iglófüred gondnoksága. 

(Automobiljárat.) Gyönyörű 
körülövezve, teljesen védett 

fekvésű hely. Elsőrendű viz-
gyógyintézet az összes fizikai 
gyógyító eljárásokra. Inha-
latórium, szénsavas fürdők, 
fekvőcsarnok, hizlalókura stb. 
Szórakozásokról gondoskodva. 

Tátra-Gáiiócz 
gyógyfürdő 

Szívbajok. Rheu -
matizmus. Kosz-
vény. Vesebajok. 
Női bajok. Neu-
rasztéria.Gyomor-
bántalmak Angol¬ 
kór eseteiben. 

természetes szénsavdús for¬ 
rásával kitűnő gyógyhatású. 

Méltányos árak. Penzió. Olcsó, száraz szobák. Kitűnő 
női ellátás. Figyelmes kiszolgálás. Posta, távirda, 
telefon, állandó csendőrörs. Vasúti állomás. Gyors¬ 
vonatok feltételes megállóhelye június 15-ikétől. 
Állandó fürdöorvos Budapestről. 
Prospektust és minden egyéb felvilágosítást díj¬ 
talanul azonnal küld. 

Fürdőgondnokság, Gánóczíürdő. 

4 - SOVÁNYSÁG, + 
Sz'p, telt teitidomoktt. nyerhet « 
Itírv, Tédett, keleti BUSTEBIA 
erőporunkáltal,m-ly arany 
éremmel kitfintettetett. Bi-
zé« 6—8 hét alatt egész 30 fontig. 
Sil^ornam szolid, nem ámí¬ 
tás. Számos köszönetnyil¬ 
vánítás. Doboia használati uta¬ 
sítással ü'75 K. A pénz portá¬ 
lttal ványon beküjdése, vagy ntánfét 
mellett, portó kiilíin — Diszkrét 
nétklildés. Dr. Fraaz Stelner 
* Oo. Berlin 124. Königrá-
tzerstrasse 85. Főraktár éi 
«K-tkiild.'> Török J6zle( Badapwt, 
VI. kerület, Elraly-ntcia 12. >z. 

VÁRASD-TÓ PLITZ 
kénes gyógyforrás 
(Horvát-ország). 
Vasút, posta-, telefon- és távirda-
állomás. Új gyógyszálloda vil-
Ian3'világitással, hírneves radio-
activ tartalmú kénes hőforrás 
+ 58 C°. — Ajánlva: köszvény, 
csuz és ischias stb.-nél. Ivókú¬ 

rák makacs torok-, gége-, mell-, 
™áj-. gyomor- és bélbántalmak-
nál. — Elektromos másságé. — 
Iszap-szénsavas és napfürdők. — 
Egész éven át nyitva. — Modern 
kényelem. - - Új szállodák. -
Mesés környék.— Katonazene. — 
Prospektus ingyen és bérmentve. 
FÜRDŐORVOS: DR. LOCHERTI. 

TOBELBAD 
GYÓGYFÜRDŐ-SZANATÓRIUM Graz mellett 
Radiumos gyógyforrások, ívd- és furdőkurák. — Diétás gyógy¬ 
kezelések, hizó- és spványitd-kúrák. — Nap- és légfiirdők, 
•< Lahman kúrák•> és az összes természetes gydgymödok. — 6yo-
mor- és bélbetegek, rheumások, köszvényesek, légcsaíiurutosok, 
idegbetegek évszázados gyógyhelye. — Egyéni gyógykezelés 
dr. KÜRT LINNERT kiváló szakorvos vezetése mellett. — Mér¬ 
sékelt árak, külön felszámítások nélkül. — Magyar orvos, ma¬ 
gyar levelezés és prospektus. Sürgöny- és levélczim : Tobelbad 
bei Graz. Megnyílott ápr. 15-én. Élőlényben külön kedvezmény. 

T ATRALOMNICZ Lomnicz-szálló. 
Beth len -ház ( j ú l i u s 1-én.) 

Szezon máíus 31-től. Lóverseny, nemzetközi galambIBvészet, tennis és golf. Klimatikus gyógyhely modern sza¬ 
natóriummal az igazgatóság kezelésében. Posta. Telefon. Automobilok Prospektust ingyen kUld az igazgatóság. 

Palota-szálló 
KORONAHEGV-FÜRDÖ (kénforrásokkal) 

PÁRAD 
Évad május 15-töl szept. végé 

? f f ?í M i h á j y e^óf tulajdona, Hevesmegyébtn, vastimsós fürdők-
? mdsgvizgyógymtézettel, égvéuyes kénes aaTanyuviz természetes 

a'Zén és vastartalmú vizek. Kiváló jó hat&sa ideg - , v é r - , gyo¬ 
m o r , és m c h b a j o k n á l , gyengeségnél ismeretes. Tiszta, enyhe 
üegyi levegő, sport, kirándulások. Modern kényelemmel berendezett 
szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. Kitűnő élelmezés 
mérsékelt árak mellett. A főárad június hó 21-től augusztus 31-ig tart. 
Fürdőkabinok és folyosók gőzfűtéssel vannak ellátva. 
Az eg*fz fardőtelep é« a laVá-ok villanyvi'ftKitással vannak ellátva. 
KpnjelnieB nuíomobil-kózlekedés. _ Prospektussal és biiminemö 

•sál készségesen szolgál a fördőigaígatóság. 
£lö- és utóévadban a lakások 50°,-kai olcsóbbak az állandó vendé, éknek. 

l 

Franklin-Társnlat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem^tcza 4. az. 

2 l.SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) HÓ 
SZERKESZTŐ 

ITSY PÁL. BUDAPEST, MÁJUS 25. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Yármegye-utoza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-nteza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f 
feltételek: | 

Egészévre 
Félévre _ ' 
Negyedévre _̂ . •„ 

2O korona. 
1O korona. 

5 korona. 

A tVilágkrónikái-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

AD A K AL É. — Balogh Rudolf felvétele. 


