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- Tannháuser, Faust, Heine . . . rózsaszínű 
gyertyák, — futott végig a leány agyán és nem 
tudott felelni. 

De azután — a zenével foglalkozott - - a 
Tannhauser szó volt mégis az, a mi a gondol¬ 
kozását előbbre tudta vinni. 

- Tannhiiuser, — mondta, - - szereti ön a 
zenét, Henrik úr? 

- Imádom. 
- Játszik is valami hangszeren? 
- Zongorázom, de igen hitványul. 
- Az nem baj. Én is tudok zongorázni, meg 

hegedülni is . . . 
A leány egy pillanatig habozott. Attól félt, 

hogy máris túlmesszire megy. De azután foly¬ 
tatta : r 

— Én kisérhetném önt a hegedűvel vagy a 
zongorán négykezest játszhatnánk . . . Majd a 
napokban meghívom egyszer hozzánk. 

- Ünnep lesz a számomra, — mondta Hen¬ 
rik és némi számítással lesütötte a szemét. 

XI. 

Henrik megint érezte, hogy baj lesz. De ez¬ 
úttal nem félt tőle és a mitől máskor, mint 
bajtól rettegett, azt most nem tartotta annak. 
Hosszú idők után először volt úgy, hogy szivé¬ 
nek reszketése Henriket tiszta, belső megnyug¬ 
vással töltötte el. Keletkező új érzelmében, a 
mely nem is volt új érzelem, hanem egy régi, 
már szinte esztendős kutatásnak és vergődés¬ 
nek enyhe diadala, belső harmóniát talált. 
Henrik új állapotában még testileg is jól érezte 
magát. Lelkileg is megtisztult és most már 
dolgozni is tudott. Henrik keletkező új ezerel¬ 
mének e boldog napjaiban teljesen a maga 
jobbik, önmaga elől is gyakran szemérmesen 
rejtett énjére talált. A fiatal leány iránti sze¬ 
relmében megjutalmazva látta a hűséget, a mi¬ 
vel Stefánia, a tartózkodást, a mivel Ágota és 
a nagylelkűséget, a mivel Melanie iránt volt. 
Fiatal leányt szerethetett, tisztát, tudatlant, 
most bontakozót, zenélhetett, Budán lakhatott, 
csöndes emberek közt járhatott, este a szobájá¬ 
ban rózsaszínű gyertyák égtek, nem voltak 
belső viharai, reggel kelt és este feküdt, régi 
terhes és csömörletes ösmeretségeit elfelejtette, 
üres óráiban elégedett szerénységgel vizsgál-
gathatta önmagát — Henrik jó reménységek¬ 
kel nézhetett a tavasz elé, a mely hajnalon¬ 
ként fájdalmas vajúdásnak első halk sóhajait 
küldte a hegyek aljai tiszta budai levegőbe. 

Henrik mind gyakrabban volt együtt Anná¬ 
val. Az a kínos kapualji jelenet most már úgy 
tűnt fel nekik, mint első és egyetlen éles si¬ 
koly, a mely barátságuk születését jelezte. A két 
fiatal ember sokat és szívesen volt egymással. 
Anna Henriket bevezette családjába. A nyugodt 
tanácsos és a bámész életű tanácsosné jóaka-
ratú közömbösséggel fogadták Henriket. A szü¬ 
lők nem is sejtették Henrik megjelenésének 
igazi jelentőségét és nem bánták, hogy a ren¬ 
dezett életű fiatal úr órákig muzsikál a leá¬ 
nyukkal. 

Henrik később apró sétáin is elkísérte Annát. 
Vagy ő várta meg a leányt, vagy Anna üzent át 
indulás előtt a fiatal embernek, a ki mindig 
készen volt, a ki sosem késlekedett, hiszen 
ezekben a hetekben életének nem is volt más 
czélja, mint az, hogy Annát kisérje. Órák hosz-
szat )ártak a hegyek között vagy a Halász¬ 
bástyán, azokkal a lassú lépésekkel, a melyek 
szinte kéj elégnek a nem fárasztó sétában, a 
melyek nyújtani akarják a járást, a sétatárssal 
való együttlétet és a melyek fájdalmas és tü¬ 
relmes megadással elhalkulnak és meghalnak, 
mihelyt a séta véget ér és a ezélnál meg kell 
válni a másiktól, a ki órák hosszat ugyanilyen 
lépésekkel járt mellettünk. 

Hosszú sétáik alatt miről beszéltek Anna és 

Henrik? . . . Semmiről és mindenről. A szava¬ 
kat, a miket egymással váltottak, nem volna 
helyes dolog feljegyezni, mivel liogy nem tud¬ 
juk melléjük hangjegyekben leírni a szavakat 
kisérő hangsúlyt és mert az emberi tehetetlen¬ 
ség mondatokban nem tudja leírni mindazt az 
édes reszketést, a mit két fiatal lélek érez, a 
mikor látszóan közömbös szavakat cserél egy¬ 
mással. Az ő karjuk könyöke is néha öntudat¬ 
lanul szűzi remegesben ért össze, ők is meg¬ 
álltak egy-egy kirakat előtt, mert egyikük sem 
tudta volna egyedül szemlélni azt a képet, azt 
a könyvczímlapot vagy azt a japán csészét, a 
mi neki tetszett, ők is elvezették egymást azokra 
a helyekre, a hol előtte való napon egyedül 
voltak és a hol, mert valami érdekelte őket, a 
másikukra gondoltak, egyikük elvezette a má¬ 
sikát, mert azt hitte, hogy csalást követ el, 
hogy meglopja a másikat, ha nem mulatja meg 
neki az érdekes helyet vagy a dolgot, ők is 
egymásnak olvastak, olvasás közben a másikra 
gondoltak és másnap egymásnak számoltak be 
olvasmányaikról, ők is tetőtől talpig megvizs¬ 
gálták magukat, mielőtt a másiknak a színe 
elé kerültek volna és azután naiv és szűzies 
kaczérsággal igyekeztek annak figyelmét föl¬ 
hívni egy új szalagra, csinos kis gyűrűre, új 
hajviseletre, ők is mindentmondón mélyedtek 
az egymás szemébe, ha más emberek házas¬ 
ságáról és gyermekeiről beszéltek, ő nekik is 
külön szótáruk keletkezett. 

Henrik hamarosan tisztában volt Annával. 
Látta, hogy egyszerű urileany, nem a maga 
környezetébe való és teli van mindenféle haj¬ 
landóságokkal. Olyan embernek tekintette ezt 
a leányt, a ki miatt az ősöknek sok nemze¬ 
déke öntudatlanul gyűjtötte az erőt, csak azért, 
hogy minden szépség, erő és lelki tehetség ő 
benne virágozzék ki. 

- Ha fiú volna, — gondolta róla Henrik -
tábornok lenne belőle vagy költő. 

Azután aggodalmasan kérdezte magától, hogy 
így, leányként, mivé válhatik Anna. De erre a 
kérdésre Henrik nem mert magának felelni. Tu¬ 
dott a leány sokfajta még tiszta, még érintet¬ 
len hajlandóságáról és egyformán el tudta volna 
őt képzelni boldogtalan, meg nem értett vidéki 
családanyának vagy nagy emberi szenvedélyek¬ 
kel teli világi hölgynek. Henrik önként neki¬ 
lendülő képzeletében sokféle formában látta 
Annát és ezért nem merte folytatni a képzelö-
dést. Akaratának fejszéjével elvágta az agy és 
a lélek ez együttes munkájának fonalát. 

Henrik maga sem tudta, hogyan viselkedjék 
Annával szemben. Hosszú beszélgetéseik alatt 
mindenről beszéltek, gyakran olyan dolgokról, 
a melyekhez mindenkinek van köze, a melyek¬ 
ről a legfenségesebb, de a legútszélibb dolgo¬ 
kat is szokták beszélni, Istenről, a hitről, az 
ártatlanságról, a családról. És Henrik, a ki 
ezekben a hetekben például meg volt győződve 
a házasságnak és a családnak isteni eredetéről, 
mégis azokat a véleményeket mondta el Anná¬ 
nak Istenről, a jóságról, a ledér nőkről, a gyer¬ 
meki szeretetről, a melyeket tizenkilencz esz¬ 
tendős nihilista korában vallott mindenről. 
Henriknek, a ki olyan korban nevelkedett, a 
mikor a pozitív tudomány bizonytalan viasko-
dást folytat a pozitív vallásokkal, a mikor a 
bölcsészetben az összes megelőző korok eszméi 
és irányzatai mind türelmetlenül uralkodnak 
egymás mellett és egyik sem a másikon, a mi¬ 
kor nincsenek sem nagy önfeláldozások, sem 
hősies gonoszságok, a mikor a szépirodalmi 
irók a világnézlet világító fáklyája nélkül dol¬ 
goznak, a mikor a művészetben a százegy 
forma és iskola egymást reszeli, a mikor az 
ember ernyedt és a munkája fásult, Henrik¬ 
nek, a ki ebben a korban élt, a nézetei gyak¬ 
ran változtak. És bár az utóbbi hetekben ő 
maga mindinkább a hitnek, az erkölcsnek és 

a tisztaságnak a szeretetében élt, Annának 
mégis egészen más nézeteket hirdetett. 

De Henrik ezt a játékot is jóhiszeműen űzte. 
Azért tépázta Anna előtt istent, azért gúnyoló¬ 
dott a gyermeki szeretet fölött, azért szórt pisz¬ 
kot az alázatosságra, mert ezek voltak azok a. 
tanok, a melyeket Anna eddigi környezetében 
nem ösmert meg és a melyek őt most érdekel¬ 
ték. Ha Henrik ilyesmit beszélt, Anna fiatal 
homlokán a vékony bőr alatt gondolkozva cso¬ 
mósodtak az erek és ha ilyenkor rajongó tekin¬ 
tetét Henrikre szegezte, akkor a sápadt fiatal 
emberben korunk szenvedő, harczos és gon¬ 
dolatokban emésztődő hősét látta maga előtt. 
Henrik számára ez a játék nem volt új. Ő, a. 
kinek százféle volt az egyénisége, a hölgy szá¬ 
mára (hogy érdekesebb legyen) mindig egy má¬ 
sik világot hozott. Ezéit volt szűzies és sze¬ 
mérmes Melanie, a rossz környezetű színész-
kisasszony előtt és ezért játszotta Anna, a 
budai polgári szülők leánya előtt a nihilista, 
apostolt. . . 

Anna egy napon megkérte Henriket, hogy 
jöjjön vele sétálni Pestre, a hová a szigorú ne-
velésű leány ritkán juthatott át. Henrik öröm¬ 
mel teljesítette a leány kérését. Februárvégí 
délutánon átvitte Pestre Annát, a ki bódultán 
bámulta a belvárosi boltok kirakatüvegjeit. 
Anna negyedórákig álldogált amaz üzletek 
előtt, a melyekben ruhát, pipere holmit, bú¬ 
tort, ékszert, fehérneműt árulnak. Szerelmes 
pillantással simogatta az utczán elrobogó ko¬ 
csikat, irigyen nézte a nagyszerű selymekbe-
és prémekbe burkolt hölgyeket, kíváncsi füllel 
hallgatta azokat a szófoszlányokat, a miket 
ar.gol kocsisoknak öltözött gavallérok váltottak 
a váczi-utczai delnőkkel és mindent elolvasott, 
minden czégtáblát, plakáthirdetést és a ház¬ 
falakra kiragasztott nyomtatványt. Egy-egy fel¬ 
tűnőbb alak iránt Henriknél érdeklődött és-
gyakran önfeledten állt meg a kávéházak nyo-
morúság-csillogású portáljai előtt. Közben lel¬ 
kesült pillantásokkal nézett Henrikre. De ezek 
a csodálkozó pillantások most nem Henriknek,, 
a sápadt férfinak szóltak, hanem a pesti em¬ 
bernek. A kávéház, a kirakatban ezrek pillan¬ 
tásában hengergő menyasszonyi kelengye, a 
siető kocsik bakjáról felhangzó «hó, hé, hó» 
kiáltások, az izgalmas utczai zaj, a bundás 
arszlán, a ki hölgye mellett a korcsolyákat 
hordta, ezt, Pestet, a pesti életet jelentette most 
Henrik az Anna számára. A keskeny Kigyó-
utcza emberáradatában állva, a mely olyan 
volt, mint a szűk, szabályozott mederbe szo¬ 
rított nagy folyam, Anna értetlen csodálko¬ 
zással kérdezte : 

- Henrik, hogyan tudott maga Pestről el¬ 
költözni ? 

- Nem is tudom, miért. . . belefáradtam 
az itteni életbe . . . vagy másé r t . . . de most 
már amúgy sem kutatom az okát, hiszen Buda 
most már több nekem Pestnél, sokkal több.. . 

Anna máskor hálás volt az ilyen csacska 
bókokért. Most észre sem vette azt. Abból, a 
mit Henrik mondott, nagy csodálkozással csak 
annyit hallott meg, hogy a férfi belefáradt a 
pesti életbe. 

- Belefáradt az itteni életbe ? — mondta 
Anna. 

Majd Henrik válaszát meg sem várva, ezt 
mondta neki: 

- Vezessen egy színház kiskapuja elé . . . 
Szerelném látni, hogyan mennek este a szín¬ 
házba a színésznők és a színészek. 

Henrik szó nélkül engedelmeskedett. Elvitte 
Annát a Körút és a Eákóczi-út sarkára és-
nagy restelkedéssel, de azért magadással ácsor-
gott a leánynyal a Nemzeti Színház színész-
bejárója előtt. Türelemmel felelt a leány kér¬ 
déseire, megmondta az érkező színészek és 
színésznők neveit, elmagyarázta, honnan hoz-
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zák a díszleteket, miért ácsorog tűzoltó a szín¬ 
házi kapu előtt és csak akkor érzett valami 
keserűt és fojtogatót, a mikor Anna átszelle¬ 
mült arczczal Henrikkel együtt köszöngetett 
a színház ama tagjainak, a kiket a férfi sze¬ 
mélyesen is ösmert. És a hiú Henrik szive 
most nem a boldogságtól remegett, a mikor 
Anna szinte hőst-imádó arczczal kérdezte 
tőle: 

— És ebben a színházban fogják a maga 
darabját is játszani? 

— Igen, — felelt Henrik és ennél több szó 
nem jött ki a torkán. 

A mikor azután a Lánczhíd ivlámpái alatt 
hazamentek Budára, Henrik oly szomorúságot 
mutatott, hogy az még ezután a kábulatos 
délután után is feltűnt a leánynak. 

- Valami baja van, Henrik? - - kérdezte 
tőle aggodóan. 

Hennk most mindent megmondhatott vorna. 
Bizonyos volt benne, hogy ha rosszkedvének 
igazi okát mondja meg Annának, akkor a 
leány, a ki még jó és tiszta volt és a kinek 
rendetlen ösztöneit csak Henrik, csak a Hen¬ 
rik játéka keltette föl, nyomban visszaváltozik 
és a régi lesz. De Henrik restelte megmon¬ 
dani az igazat. 

— • Nincs bajom, • mondta, - csak a 
darabomon gondolkozom és míg ilyenkor ma¬ 
gamban gyötrődöm, mindig tűrhetetlen va¬ 
gyok mások számára. Bocsásson meg, de ez 
már a szomorú mesterségemhez tartozik. 

Henrik az utolsó szavakat már teljes szi-
nészkedéssel mondta . . . A leány kábultan 
itta ezeket a szavakat. Boldog részvéttel nézte 
a férfi szenvedő arczát és öntudatlanul, de 
n agy gyöngédséggel a karját a Henrik karjá¬ 
hoz értette. 

Vacsora után, otthon, egyedül, Henrik so¬ 
kat gondolkozott Annán és ezen a délutánon. 

És mert Henrik rugalmas gondolkozású és 
bizakodó ember volt, így hallgattatta el kínzó 
gondolatait: 

- Ő tulajdonképen Pestre, a világba való 
leány. Eddig kisvárosban nevelték, Budán, fehér 
függönyök mögött és a haját simára fésülték... 
Ma látta először Pest igazi képét és ez csak 
múló izgalom. Az első találkozás első izgalma... 
Később szépen és tisztán fogja megállni helyét 
abban a világban, a hová való, csak derék em¬ 
ber vezesse őt oda be. 

Henrik most már Annát sugárzó és tiszta 
pesti, társaságbeli asszonynak látta, ő volt 
minden férfi vágya, férjének imádott büszke¬ 
sége. És Anna csak a férjéé volt, csak a férjéé, 
mert Anna hű volt, becsületes és jó. Henrik 
arcza gondolkodás közben derűsre simult, már 
sugárzott is a bizalomtól. Rugalmas gondolko¬ 
dása kiirtotta a délutáni aggodalmakat és Hen¬ 
rik t bízott, mert bizakodó természetű volt. 

És azért is bízott, mert szerette, megmond-
hatatlanul szerette Annát. 

XII. 
Anna és Henrik boldog sugárzású heteket 

éltek. Tavasz lett és az ő tiszta, beváltatlan 
szerelmük az idő langyulásával együtt érett 
meg. Kételkedés nem sápasztotta, gondolkozás 
most nem kínozta Henriket. A leány csekély 
hamisságai, hazug ábrándozása, utánzóit regé-
nyessége és mindazok az apróságok, a melyek 
mint fejedelmi selyemből való ruhán a hibás 
hímzés, úgy csúfították Anna jellemét, most 
nem bántották Henriket. A pesti délutánt kö¬ 
vető estén jó időre eloszlatta minden aggodal¬ 
mát és Henrik most egész lélekkel csak örülni 
tudott szive leányának. 

Mindketten mintha valami szelíd, idillikus 
bűvöletben éltek volna. Majdnem az egész nap¬ 
jukat együtt töltötték. Kószáltak Budán és Pes* 
ten, elcsavarogtak a hegyek között, mezökre 
jártak virágot szedni, a várbeli kis czukrászdák 
terraszain ültek órák hosszat szótlanul boldog, 
egymással telt együtt hallgatásban, gyermekek 
módjára lapdáztak, kis csónakon a Csepel¬ 
sziget menti Dunaágon jártak, hosszú kirán¬ 
dulásaikon, ha megéheztek, távoli, országúti 
csárda-korcsmákban étkeztek és ha elfáradtak, 

GRUICS MIHÍLÍ, KÁROLYVÁBOSI GÖRÖG-KELETI SZERB 
PÜSPÖK, A SZERB METROPOLIA ÚJ ADMINISZTRÁTORA. 

a májusi friss fűben leheveredtek. Szerelmük 
együtt nőtt a tavaszszal. A gyors virágzású or¬ 
gona, a zöld levelekkel takarózó tölgyfa, a ko¬ 
ronájában édes illatot ringató akácz, a virágjai 
közül aláhulló friss cseresznye, az erdei bokor 
alján mosolygó eper, a kutyák nyugtalan ta¬ 
vaszi csaholása, a földnek gerjedelmes esti 
illata, a harmatcseppnek kristályos gyöngyö-
zése, mindez az ő szerelmük láthatatlan útjá¬ 
nak egyik állomását jelentette. 

Henrik olyan volt, mint a gyermek. Kószáló 
sétáiban babát és csengetyűt vett a leány szá< 
mára, magának ostort és fütyülőt és játékosan 
csapkodta a levegőt, aluszekony utczák csönd¬ 
jét Bipolással hasította meg. Kutyákat kerget-1 

tek és a zugligeti-útón pihenő fiákkeres lovakat 
a tnai-kükból etették friss/n szakított fűvel, a 
kücsébernél törökmézet vásároltak és a masza-
tos kezüket az istenhegyi kút vizében moslak 
meg, a mellettük elrobogó fogaskerekű vasút¬ 
nak a kendőjüket lobogtatták utána, épen hogy 
madárfiókákért fára nem másztak. Boldogsá¬ 
guknak az volt a szép titka, hogy nem tudtak 
róla és eszükbe sem jutott az, hogy ennek va¬ 
lamikor vége is lehet. 

(Folytatása következik.) 

Mosolygó követit 
Napod borúltan is napfényes szivednek: 
Virágokat küldesz, öreg édesanyám, 
Zsenge unokádnak -
Ősz a kikeletnek. 

ŐSZ A KIKELETNEK. 
(Egy kis virágbokrétáról.) 

. . . Ősz a kikeletnek, 
Nagyanyád üzen itt néked, kicsi lányom. 
Kis kertecskéjének, áldott nagy szivének 
Harmata, szerelme 
Reszket e virágon. 

Mi í szedte, kötötte 
Homályos szemével, remegő kezével, 
Tudom: minálunk járt minden gondolatjit, 
Tudom: téged ölelt 
Nagy szeretetével. 

S a míg téged ölelt 
Szedve-kötögetve néked a virágot, 
Ő avar őszét is telesugározta, 
Televirágozta: 
Nyíló ifjúságod. 

Napfénnyel, virággal 
Őszük is így áldott, kik szivbó'l szeretnek ! 
. . . Ezt az üzenetet küldi e mosolygó 
Virágbokrétával 
Ősz a kikeletnek. Lampérth Géza 

MINDEN LÉLEKNÉL SZOMJASABB A LELKEM. 
Minden leieknél szomj asabb a lelkem, 
És minden szemnél szebben lát szemem, 
Mélyebb a mélység, fónylőbb a fényesség. 
És végtelenebb a végtelen nekem. 

Az iramló szélvész, az erdő, az égbolt 
Mesemondóbb és rejtelmesebb, 
S a zúgó vihar kaczér villámlása 
Szebb nekem, szebb. 

Patakra, tóra, hullámos folyamra, 
Úgy tapad a szemem órákon át, 
Szálló felhőknek, vándormadaraknak 
A messzi magasba követem nyomát. 

A nyári nap s a bágyadt őszi este 
Millió kincsével a szivemre szakad 
S az élet minden elrepülő perczét 
Megfognám, mint a, béna madarat 

Mert tudom, hogy elfut, tudom, hogy elvágt;it. 
Én jobb részemmel a fukar idő 
S a semmi, a semmi, a határtalan semmi 
Vágyódó életem után, a mi jő. 

Minden mi körülvesz, szebb nekem, mint másnak, 
A nappali lárma, az éjféli ének, 
A moraj ló. város, a falusi csend : 
Mert a halál gondolatával élek. 

Peterdi Andor. 
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SCHNITZLER: fA préda», a Magyar Színházban; BERNSTEIN: «A titok,., a Vígszínházban 
BENNETT: „A megdicsőült,,, a Nemzeti Színházban. 

Három külföldi iró három darabja fut most 
versenyt a közönség kegyeiért három drámai 
színházunkban. Mind a háromról el lehetett 
gondolni, hogy legalább az időtöltést kereső 
publikumnak tetszeni fog. Arthur Schnüzler, 
a bécsiek ünnepelt irója, jóformán az egye¬ 
düli német iró, a kinek valamirevaló sikere 
volt nálunk, különösen Anatol czimű darab¬ 
járól még ma is a gyönyörködés hangján be¬ 
szélnek. Bernstein a Yigszinházban még eddig 
mindig biztos sikercsinálónak bizonyult. Az 
angol Bennett ugyan eddig ismeretlen volt 
előttünk, de darabja a londoni óriási siker 
nimbuszával jött át, a kontinens többi részét 
átugorva, hozzánk s különben is az angol dara¬ 
bok újabb időben majd mind tetszettek a mi 
közönségünknek. A Nemzeti Színház igazga¬ 
tója talán egy új Faunt várt A megdicsó'ült-
ben. A várakozások azonban nem teljesültek; 
Bernstein ugyan — mint mindig - - csak a 
kritika előtt bukott meg, nem a közönség 
előtt, a másik két darabnál azonban közönség 
és kritika szokatlan módon összetalálkozott a 
darab elvetésében. 

Sehnitzler odahaza sem A prédá-\&l sze¬ 
rezte prestigeét. Fiatalabbkori munkája ez, 
a melyben melodramatikus szentimentaliz-
musát nem leplezi még el érettebb korának 
melancholiája, elméssége pedig — valamennyi 
tulajdonsága között a legértékesebb - - még 
csirájában sincs meg a darabban. A derék, 
művészlelkű ifjú, a kit darabja főszereplőjéül 
választott, ép olyan érdektelen, üres, olcsó 
tárczaczikkekből kivágott alak, mikor még csak 
udvarol a becsületes fiatal színésznőnek, mint 
mikor a leány megsértése miatt pofonüti a 
duhaj, eladósodott, kicsapattis szélén álló fő¬ 
hadnagyot, - - egyáltalán nem érdekel okos¬ 
kodása, hogy miért nem akar párbaj ózni a 
katonával, sem fellobbanása, melylyel meg¬ 
kéri a leányt feleségül és nem tudunk igazán 
megrendülni akkor*sem, mikor a főhadnagy 
az utczán, menyasszonya oldalán lelövi. Ha¬ 
sonlóan az irodalmi kellék-raktárból való a kis 
színésznő, a főhadnagy és két katona barátja, 
meg a vidéki színház egész ostoba és szennyes 
ripacs-társulata. Sehnitzler ma már valószínűleg 
maga sem büszke erre a darabjára, hogy mért 
kellett nekünk is megismerni, azt alig tudja 
az ember megérteni. P^gyetlen érdekessége volt 
az előadásnak egy új fiatal színésznő, Verő 
Márta fellépése a főszerepben. Oly kevés ma 
színpadjainkon a tehetséges fiatal színésznő, 
hogy örömmel kell fogadnunk az új jelent¬ 
kezőt. Bájos, intelligens fiatal lány, tud be¬ 
szélni, úgy látszik, van benne szinészvér -
a mi több színészünkből hiányzik, semmint 
hinnők. 

Hogy Bernsteinen mit szeret annyira a 
budapesti közönség, azt nehéz volna meg¬ 
állapítani. Nem kellemes iró, az izgalom, me¬ 
lyet szerez, nem a művészet gyönyörűséges 
izgalma, hanem a bűnpörök törvényszéki tár¬ 
gyalásaié. Nem szimpatikus iró, mert világ¬ 
nézete közönséges, semmivel sem magasabb¬ 
rendű egy börze-ember világnézeténél s e mel¬ 
lett fanyar, rosszindulatú, a maga teremtette 
emberekkel szemben is ellenséges. Jó embert 
nem is tud rajzolni, ezt látjuk A tüok-b&n is, 
a hol megpróbálja s épen ez az alak oszlik 
el legjobban a semmibe, nincs sem igazi for¬ 
mája, sem igazi tartalma. Emberei vagy köz¬ 
napiak, vagy egyenesen hitványak s nőalakjai 
előljárnak hitványságban. 

A íiíoA'-ban mintha mégis magasabbrendűt 
akart volna, mint előbbi darabjaiban: psycho-
logiai problémát. Ez a darab nem is a pénz 
körül forog, mint a hogy Bernsteinnél meg¬ 
szoktuk s nem csupán a külső emberből, a 
felszínen levő, mindennapi emberi tulajdon¬ 
ságokból fejti ki a történetét, hanem megpró¬ 
bál a belső emberbe, a lélek titkosabb rej¬ 
tekeibe beletekinteni. A psychologiai probléma 

egy ismert jelenségen alapszik: vannak két-
lelkű emberek, a kik szándékaikban, érzéseik¬ 
ben jók és nemesek, de valami bennük rej¬ 
tőző erő mindig arra hajtja őket, hogy gono¬ 
szát cselekedjenek. Ez a jelenség a psycho-
pathologiának érdekes fejezete s mióta tud¬ 
juk, hogy cselekedeteinket sokkal inkább a 
tudatunk alá rejtett, önmagunk előtt is isme-j 
rétien hajtóerők mozgatják, mint a tudatosak, 
azóta meg is tudjuk ezt a jelenséget magyaT 
rázni. A kiben azonban ez a morális kettős¬ 
ség megvan, abban összeszövődve, az egyik a 
másiktól elválaszthatatlanul van meg, holott 
Bernstein hősnője tulajdonkép két különböző 
lény egy testben s a jó érzés és gonosz csele¬ 
kedet egymástól teljesen elkülönítve van meg 
benne. A hiba azonban nem ez, hanem az, 
hogy Bernstein a psychologiai problémát nem 
megelevenítve ragadja meg, hanem merőben 
konstruáltan s azért, bár tudjuk tényleges 
valóságát, nem érezzük igaznak, csak egy szil¬ 
logizmusnak a premisszáját látjuk benne, nem 
pedig egy különös, de valószerű életjelenséget. 

A hősnő látszatra a legjobb asszony a 
világon, okos, hű, gyöngéd felesége férjé¬ 
nek, önfeláldozó barátnője barátainak. Va¬ 
lami maga számára is megmagyarázhatat¬ 
lan gonosz ösztön azonban arra hajtja, hogy 
aljas intrikával, ravasz kajánsággal lerom¬ 
boljon minden békét és boldogságot maga 
körül; férjét összeveszíti nővérével, a kit sze¬ 
ret, a barátnőjének kétszínűén segít férjhez¬ 
menni ahhoz, a kibe szerelmes, hogy aztán a 
leggaládabb módon megrontsa házasságának 
boldogságát. Utólag kiderül, hogy ezt a barát¬ 
nőjót már egyszer boldogtalanná tette, a nél¬ 
kül, hogy ez tudott volna róla: kölcsönös 
pletykáival elidegenítette attól a férfitól, a ki 
szeretője volt s a ki el akarta venni. Most 
pedig ezt a férfit használja fel újra gonoszsága 
eszközéül: meghivatja oda, a hol az ifjú há¬ 
zaspár nyaral, felkelti iránta a férj féltékeny¬ 
ségét, olyan helyzetbe sodorja a fiatal asszonyt, 
hogy az kénytelen férjének bevallani házas¬ 
sága előtti bűnét, a mi semmivé teszi a boldog¬ 
nak indult házasság szépségét, harmóniáját. 
Tönkreteszi ezzel a maga házasságának bol¬ 
dogságát is; mert az ő férje is megtudja most 
már, milyen szörnyeteg az a nő, a kit mint 
asszonyi ideált imádott egy fél életen át; meg¬ 
bocsát ugyan neki, de boldogsága örökre oda¬ 
van, így, a hogy a cselekvény elénk van adva, 
az asszonynak csak a galádsága van előttünk, 
nem látunk benne mást, mint hitvány kép¬ 
mutatót. Nem lehet neki hinni, mert nem 
is ő beszél, hanem az ő szavával Bernstein, 
a végén össze akarva foglalni a darab psycho¬ 
logiai rezüméjét. A magyarázó összefoglalás 
azonban nem használ semmit; ha fel tetszett 
vetni egy bonyolult lelki problémát, tessék 
előttünk, a szemünk láttára megeleveníteni, 
nem pedig jól kieszelt psychologiai traktátus-
sal magyarázni. Különben Bernsteinnek ez 
mind nem fontos; neki semmi sem fontos, 
csak az, hogy kezébe kapja a néző idegeit és 
kezében tartsa, mindjobban megfeszítve, mind¬ 
végig, a mikor aztán hirtelen elereszti. Ez a 
vége, hogy mégis csak elereszti idegeinket, az 
egyedüli, a mi megkönnyebbülésként hat. Ta¬ 
lán azért is szeretik Bernsteint, mert egy örö¬ 
möt mégis csak szerez az embereknek: azt, 
hogy megszabadulnak tőle. «A kéj a kínnak 
megszűnése", tanultuk az iskolai lélektanban. 

A várakozást felkelteni, a hatást nyomról¬ 
nyomra, jelenetről-jelenetre fokozni, üressége¬ 
ket ügyességekkel leplezni, a dolgok hamis 
világításba való beállításával az embereket 
megtéveszteni, - - ehhez ért Bernstein s nyil¬ 
ván ez sikerének a főtitka. Tömegpsychologiai 
szempontból azonban érdekes volna pontosab¬ 
ban megvizsgálni, miért, hogyan tetszhetik ez 
a csöppet sem üdítő, alapjában véve kellemet¬ 
len és erőszakos iró a modern nagyvárosok 

közönségének. A modern városi ember szereti, 
ha kicsit, módjával megkínozzák, nem any-
nyira, hogy igazán fájjon, csak annyira, hogy 
érezze a szenvedés csiklandó izgalmát, minden 
további baj nélkül. A mai élet önző, üzleties, 
finomabb formákkal csak hiányosan leplezett 
nyersesegével is összevág Bernstein szelleme 
s összevág azzal az amerikaiassággal is, a 
mely a nemesebb, az érzésre, a szépségre, a 
harmóniákra nagyobb súlyt vető lelkek nem 
kicsi fájdalmára, egyre jobban hatalmába ke¬ 
ríti a nagy városok népét. A Vígszínház az 
egyetlen igazán nagyvárosias színház Buda¬ 
pesten, itt is tudják egyedül Bernsteint ját¬ 
szani, abban a gyors, izgatott és mégis kül¬ 
sőre elegáns tempóban, a hogyan kell s a szí¬ 
nészek megszokásai is itt vágnak legjobban 
össze az ilyen darabok által adott feladatok¬ 
kal. Ha tehát a Vígszínház közönsége lelkesül 
Bernsteinért, legyen meg neki az öröme, át¬ 
engedjük neki azt az irót, a ki neki való. 
Magunk azonban nem kérünk belőle. 

A magunk íróját persze egyelőre hiába ke¬ 
ressük a Nemzeti Színházban is. Az idei an¬ 
gol - - talán most majd divatba jön, hogy 
minden évnek meglesz a maga angolja — meg¬ 
lehetősen unalmas és semmitmondó angolnak 
bizonyult. Hogy a témáját láttuk már több¬ 
ször is, jobb kiadásban, az nem a legnagyobb 
baj. De hogy nincs róla meghallgatásra érde¬ 
mes mondanivalója, az már igazi baj. 

A tónusa egyáltalán nem olyan finom, 
mint a hogy némely jóindulatú előzetes hir-
lelések mondták. Elvégre ahhoz csakugyan 
nem kell finomság, hogy az ember aktuális 
viczczekkel, az élczlapokra emlékeztető elmés-
ségekkel rakja tele a darabját. Bennett elmés-
ségeinek jó része ilyen. S mindenki úgy van 
vele, mint mikor angol élczlapot olvasunk: 
megértjük a kép alá rajzolt szöveg minden 
szavát, de nem tudjuk, hol benne a viczcz. 
Halljuk a darabban az elmés mondást, de 
nem ismerjük azt a társadalmi vagy aktuális 
vagy egyéb dolgot, a mire czóloz, tehát nem 
értjük meg az élczet magát sem. Angol néző 
talán harsogva kaczag mindenen, a mi nekünk 
unalmas a darabban, mert ő tudja s folyton 
tudatában tartja azt a sokféle előttünk isme¬ 
retlen dolgot, a miből mint háttérből az élez 
kipattan. Nem az a baj, hogy az angol iró az 
angol társadalmat gúnyolja ki, hanem az, 
hogy az élczlapok és a croquis-humoristák 
színvonaláról gúnyolja ki, nem ad az angol¬ 
ságon át bepillantást az emberi élet egyete¬ 
mes furcsaságaiba, hanem csak magát az an¬ 
golságot csiklandozza. 

Az angol írónak nem lehet rossz néven 
venni, hogy ilyen darabot csinált. Ő angolok¬ 
nak csinálta s az angolok lehet, hogy azzal 
a nevetéssel nézik, a melylyel mi az állat¬ 
kerti torzító tükrökbe nézünk, melyek a ma¬ 
gunk torzképét mutatják. De hogy a színház 
igazgatósága mért gondolta, hogy ennek a 
darabnak sikere lesz, hogy a mi közönségünk 
is mulatni fog rajta, ez igazán rejtelem. 
Csak olvasták a darabot, mielőtt előadására 
elszánták magukat ? A színházi emberek rend¬ 
szerint nagyon souverain módon szokták ki¬ 
mondani ítéleteiket a darabok előadhatóságá-
ról és várható sikeréről és minduntalan ott a 
példa róluk, hogy ők sem tudják ezt jobban, 
mint akár a laikus. Eitkán arat az a darab 
sikert, a melytől sikert vártak és néha na¬ 
gyon jól sikerül, a mit csak immel-ámmal, 
habozva adtak elő. Talán az a baj, hogy egy¬ 
oldalúan, merőben színházi szempontból lát¬ 
nak s elfelejtik, hogy a mi jó színház akar 
lenni, annak előbb jó irodalomnak kell lenni. 
Avagy hátha csakugyan kabala, véletlen, sze¬ 
rencse dolga az egész? 

Schöpflin Aladár. 

PONYATOVSZKI JÓZSEF HERCZEG, 
1763-1813. 

. Isten rám bízta a lengyelek 
becsületét, Istennek adom vissza.— 
Ezek voltak Ponyatovszki József 
herczeg utolsó szavai, a mikor 
száz évvel ezelőtt a véres lipcsei 
«népek csatáján-bán halálosan 
megsebesülve az Elszter habjai 
közé vetette magát. Valóban, soha 
sem nyugodott méltóbb kézben a 
lengyel nemzet becsülete, mint 
ennek a gáncs nélkül való lovag¬ 
nak, ennek a szeretett vezérnek a 
kezében, a ki annyiszor vezette 
győzelemre a lengyel sereget, s 
mikor már győzni nem bírt, a 
Mindenható trónja elé tette a rá¬ 
bízott kincset. 

A franczia-orosz háború első 
szakában a lengyel nemzet már 
csaknem elérte, a mire törekedett. 
A háromfelé tagolt Lengyelország 
felszabadítása és visszaállítása úgy¬ 
szólván ténynyé vált. De minden 
eltűnt, akár csalóka, de szép álom¬ 
kép, újból elveszett minden, a 
lengyel nemzet lezuhant a remény 
magaslatáról a romlás, a kétségbe¬ 
esés mélységébe. 

A lengyel nemzet függetlenségét 
nem vívhatta ki, ám a megsemmi¬ 
sülés komor homályán keresztül 
annál tündöklőbben ragyogott fel 
a megmentett nemzeti becsület. 
Elbukott ismét, de mint olyan 
nemzet bukott el, mely már újjá¬ 
született az eljövendő új életre ; az 
események, a körülmények talál¬ 
kozása sújtotta le, az elemek es¬ 
küdtek össze elveszejtésére. 

A ki pedig ezt a nemzeti újjá¬ 
születést a maga életével dokumentálja, Ponya¬ 
tovszki József herczeg. Elkorcsosodott mágnás¬ 
család sarjadéka, unokaöcscse a királynak, a ki 
oly szégyenletes módon végezte be uralkodá¬ 
sát, fia a félig elnémetesedett osztrák gene¬ 
rálisnak, s nevelése szerint kozmopolita. Mind 
a mellett lerázza magáról ezeket a hozzá¬ 
tapadt sallangokat, újjászületik lengyellé. 

Az úgynevezett Nagy Országgyűlés létesítette 

PONIATOWSKY. 

Pichler J. egykorú rézmetszete Grassi festménye után. 

hadsereg vezérévé tétetvén meg, az osztrák 
udvaroncz lengyel hazafivá alakul át. A be¬ 
csület és a haza szeretete elválaszthatatlan 
egészszé forr össze lelkében. És mikor királyi 
nagybátyja ráállt a targoviczai határozatra, 
ezzel a kijelentéssel mondott le a fővezérség-
ről: «A katona csak egy szót ismer, s a be¬ 
csületes ember csak egy esküt; egyik is, másik 
is hozzáfűzött bennünket az ügyhöz, a melyet 

vérünkkel és életünkkel védelmez¬ 
tünk. D 

Ehhez a kijelentéshez hű ma¬ 
radt mindhalálig Ponyatovszki Jó¬ 
zsef herczeg. Valóban, Isten rábízta 
az újjászületett lengyel nemzet be¬ 
csületét, s ő ezt a rábízott becsü¬ 
letet megőrizte híven, sőt meg is 
sokasította: feldíszítette a legtün-
döklőbb ragyogással. 

És ezzel lekötelezte nemzetét 
minden időkre. 

Ha a független lengyel nemzet 
történelme Targoviczával s a grod-
nói nnéma országgyűlés»-sel ér 
véget, rászolgált volna arra, hogy 
emléke elenyésszen. Mert elbukni 
elbukhat utóvégre nagy nemzet 
is, de elpusztulni csak alávaló 
pusztulhat eL 

És Targouiczán meg Grodnón 
csakugyan a régebbi Lengyelország 
pusztult el, az az elkorcsosodott 
Lengy 3lország, melyben orgiáit ülte 
a rendetlenség, s helyébe a május 
3-iki alkotmánnyal meg a légiók¬ 
kal megszületett az új Lengyel¬ 
ország, mely minden szabadság¬ 
szerető nép és nemzet tiszteletét 
és becsülését érdemelte ki. A bari 
konföderáczió és a nevelésügyi bi¬ 
zottság volt a szülőanyja ennek 
az új Lengyelországnak, melynek 
létezése megnyilvánult, mely meg¬ 
örökítette önmagát a négyéves or¬ 
szággyűlés nagy alakjaiban, s mely 
Koscziuszkó, Dombrovszki és any-
nyi más nagynevű és névtelen 
hős önfeláldozó tetteiben mutatta 
meg, hogy kicsoda. 

De valamennyi fölött áll a 
hősök hőse, Ponyatovszki József 
herczeg. Dicső ő és nagy mind 

a tettei, mind pedig a halála által. Czélja a 
győzelem volt, de nem, mint Napóleonnál, 
hogy ő maga emelkedjék, hanem, hogy fel¬ 
szabadítsa nemzetét. Nem önmagáért győzött 
és mikor már győzni nem birt, nem egyedül 
a saját dicsőségéért halt meg. Megmentve 
Lengyelország dicsőségét, meghalt, hogy meg¬ 
mutassa, hogy az újjászületett nagy nemzet 
igaz, hű fia volt. 

PONYATOVSZKI A LIPCSEI CSATA UIÁN MEGSEBESÜLVE AZ ELSZTERBE VETI MAGÁT. — Egykorú raji. 
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SZENES FÜLÖP ATELIER-
• KIÁLLÍTÁSA. 

A külföld nagy városaiban gyakori szokás a 
kópkiállításnak az a fajtája, mellyel egy ismert 
festőnk. Szenes Fülöp e héten megpróbálko¬ 
zott. Munkásságának eredményeit nem viszi 
a megszokott kiállítási helyiségek valamelyi¬ 
kébe, hanem ott mutatja be a közönségnek, hol 
máskor munkába mélyedt órákat tölt el: mű¬ 
termében. Persze a mi budapesti atelierviszo-
nyaink a maguk szűkösségével csak újabban 
teszik lehetővé az ilyen vállalkozást, a mióta 
a legutóbb elmúlt egy pár esztendő magasra¬ 
tornyosuló bérpalotáinak tetejét ?̂gy-egy tága¬ 
sabb műterem koronázza. 

Szenes Fülöp eddigi pályafutása sem szű¬ 
kölködik jelentékeny sikerek nélkül. Legelőször 
a Műcsarnok 1893. évi tárlatán állított ki, hol 
könnyed ábrázolási módjával egyszerre a maga 
pártjára hódította a közönséget. Azóta állandó 
kiállítója a Műcsarnok kiállításainak, a Nem¬ 
zeti Szalonnak, a párisi Szalonnak, a mün¬ 
cheni, londoni, berlini és veneziai nemzetközi 
kiállításoknak. A mostanihoz hasonló terje¬ 
delmű gyűjteményét 1905-ben láttuk a Nem¬ 
zeti Szalonban, melynek 1909. évi jubiláris 
téli tárlatán az aranyérem nyertese volt. 

Mostani kollekcziója, mely egy nagyobb ter¬ 
met és két kisebb szobát tölt be, nemcsak ar¬ 
ról az oldaláról mutatja be a művészt, a mely-
lyel a többiek közé elhelyezni szoktuk, nem¬ 
csak mint arczkcpfestőt, hanem mint tájkép¬ 
ábrázolót, nemcsak mint olajfebték-kel dolgozót, 
hanem mint pa&tellistát is. A ki végigjárja 
majd az atelier helyiségeit, mégis arra a meg¬ 
állapodásra fog jutni, hogy Szenest tehetsége 
elsősorban is a figurális ábrázolások terére 
utalja, de viszont örömmel fogja üdvözölni 
azokat a figurális pastelljeit is, melyeken a 
megszokott, halványszinü ábrázolási módon 
túljutva, erős, sötét színekkel rajzolja fel 
thémáit. 

Kevés festőnk őrizte meg annyira a kilencz-
venes évek magyar festészetének tradiczióit 
mint Szenes Fülöp. Nemcsak a thémák kivá¬ 
lasztásában, hanem festés módjában is. Egy¬ 
általában nem húzódik a zsánerszerü ábrázo¬ 
lásmódtól, melyet az újabb időben annyi tá¬ 
madás ért. Derült mosollyal tud részt venni 

egy-egy nevető kisleánynak a természetkeltette 
örömében, szívesen ábrázolja a magába me¬ 
rülő áhítat érzelmét. Egyáltalában nem hivő 
annak az álláspontnak, a mely teljesen függet¬ 
leníti magát a théma megválasztásától és csak 
kifejezésbeli értékeket keres, hanem épen el¬ 
lenkezőleg már a théma megválasztásával is 
hatni akar a közönségre. És épen ezért ép úgy 
mint eddigi képeivel is kivívta a közönség igen 
széles rétegeinek elismerését, ezentúl is és ez¬ 
zel a tárlatával is csak ugyanolyan elisme¬ 
résre számíthat publikuma részéről, mely szí¬ 
vesen gyönyörködik tatai leányok elmosolyodó 
arczában, vagy a nagyvilági életet élő, mon¬ 
dáin asszonyok előkelő megjelenésében. 

A -festészetnek abban a mindig gyakorolt és 
szükséges fajtájában, mely a gazdag, nagyvi¬ 
lági élet asszonyait ábrázolja, Szenes Fülöp¬ 
nek kezdettől fogva derék sikerei voltak. Leg¬ 
utóbb Berlinben töltött másfél esztendőt, hol 
keresett arczképfestője volt az internaczionális 
társadalomnak. Az ilyenfajta arczképfestésben 
való érvényesüléshez elsősorban is nagy tech¬ 
nikai készség és könnyedség, a modor elegan-
cziája szükséges. Tapogatódzó, küzködó módon 
a nagyvilág festőjének nem szabad maga-ma¬ 
gát kifejeznie, mert könnyen eljátszhatna vele 
megrendelői szén tétét. Ez a biztosság a szán¬ 
dék és eredmény között fennálló egyenlőség, 
teljesen megvan Szenes Fülöp portréin. Meg¬ 
van rajtuk aztán az a másik szükségszerű elő¬ 
feltétel is, mellyel különösen a női arczképek 
festőinek mindig számolnia kell: Szenesnek 
megvan a tehetsége arra, hogy inkább tvpusok 
felé fejlessze az arczképet és az egyéni külö¬ 
nösségeket ezzel szemben kevesebb figj^elemre 
méltassa. 

Abban a világban, hol ezeket a képeket 
megrendelik, mindenki az élet uralkodójának 
akar látszani; nyugodt, gondtalan, szép és bol¬ 
dog embernek, a kit előkelősége kiemel a min¬ 
dennapi élet szürke forgatagából. Ennek a 
világ felett álló, külső elegáncziának egy kü¬ 
lönösen sikerült képe van Szenes kollekczió-
jában: egy dúsgazdag amerikai nő arczképe. 
Csupa sportokban megedzett, karcsú, erőteljes 
női forma, az arczon nagy gazdagság, köny-
nyelmű fölénye a testen, drága ruhák. Meg¬ 
lehetősen üres, mulatságokról-mulatságokra haj¬ 
szolt lélek, de ez épen csak kissé csillan meg 
a szép álarcz mögött, mert az udvarias művész 
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szívesen elsimítja megrendelői elől kellemetlen 
megfigyeléseit. 

Az elegáns világnak megfelel az ábrázolás¬ 
mód elegáns rutinja is. Harmonikus egyen-
letességű lefokozott színskálák, az arczbőrnek 
üde megfestése, derült mosolygó hangulat 
majdnem mindegyik képen. Mély árnyékok, 
sötét színek nem gyakoriak Szenesnél, a hideg 
színeket sem kedveli nagyon, inkább meleg, 
de halvány árnyalatú színekre szereti hangolni 
az ilyen mondáin képeit. Nem idegenkedik 
attól sem, hogy a szabadba helyezze ki figu¬ 
rális képeit, hol pleinair hatásokra törekszik. 
Nem ad súlyos kék, vagy lila árnyékokat, 
hanem itt is lágyan ábrázol, inkább kis ská¬ 
lára szorítkozó lágy átmenetek embere, mint 
a nagy ellentéteké. Egész festői egyéniségét 
jellemzi ez a lágyság, ez a mosolyba olvadás. 
Épen azért ott, a hol űgysincsen még sok 
egyéni vonás, hanem úgyszólván minden még 
csak tipus, a fiatal leányok arczának ábrázo¬ 
lásában éri el a legjobb eredményt. Ezeken a 
képein nem korlátozzák azok a konvencziók, 
a melyekkel a mondáin élet előkelő asszo¬ 
nyainak portréin a művészeknek számolni kell, 
itt egészen naivul és tartózkodás nélkül ad¬ 
hatja a maga derült szentimentálizmusú egyé¬ 
niségét. És épen ez az a lelki tulajdonsága, 
mely azonnal biztosítja részére a közönség 
legszélesebb rétegeinek becsülését: mosolygós 
érzelmesség, mely oly jól esik az embereknek 
a világ sok mindenféle bajában. 

Ugyanezért meglehetősen korlátozza is thémái 
körét. Előszeretettel keresi fel az önmagukban 
is kellemesen, üdén ható emberi jelenségeket 
és természeti tüneményeket. Ezekben azután 
nagy odaadással el tud gyönyörködni és ebből 
a gyönyörködésből a közönség leikébe is át 
tud ojtani valami lelkesedést. 

Figyelemreméltó olaszországi útjáról hozott 
számos érdekes tanulmánya is. Itáliában is 
jobban érdekelték a figurális dolgok és az olasz 
ég hatalmas derűje és csillogó színei alatt 
sokkal erőteljesebben sikerültek képei, mint 
eddig megszoktuk tőle. Ezeken is végigsimít 
persze az ő mindent derültségre nivelláló keze, 
de viszont megérzik rajtuk, hogy a megszokott 
mocforosságon áttört egy új gyönyörködésnek 
és friss újabb benyomásoknak a régi megszoká¬ 
sokat mindig leromboló hatalma. 

BASSANÓI MOSÓ ASSZONY. BASSANÓI FÖLDMIVESNŐ. 
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HANS. 
ELBESZÉLÉS. IRTA P. ÁBRAHÁM ERNŐ. 

( 

Attól a barátomtól hallottam ezt az elbeszé¬ 
lést is, a ki «A vörös»-ét is elbeszélte. 

Hamburgban egyszer kedvem jött elmenni 
egy kis elbeparti pinczekorcsmába. Egy félév¬ 
vel azelőtt, mikor a halcsarnokban dolgoztam, 
naponta többször is megfordultam ott. S hogy 
jobban ment a dolgom, valami húzott, hogy 
felújítsam régi keserves emlékeimet. 

- Hátha valami ismerőst is fogok ott ta¬ 
lálni. Egy, munkást, vagy egy matrózt — gon¬ 
doltam. Úgyis csak ott kezdik a munkát a 
csarnokban, hát lehet, hogy most ott iszik 
valamelyikőjük.. . 

Útközben mindig csak erre gondoltam s 
végül egészen biztosra vettem, hogy találok 
ott valakit. 

Aznap kaptam négyszáz forintot. 
- Hogy fog csudálkozni, ha ilyen elegánsan 

lát s ennyi pénzt mutatok neki..., — járt az 
eszemben. 

- De hátha a vörös lesz ott ? — ötlött az 
eszembe. De ezt magam se tudom miért, le¬ 
hetetlennek tartottam. 

- Hans lesz ott - - tettem fel magamban 
csökönyösen s elképzeltem, milyen kerek pofát 
fog vágni csudálkozásában. 

A korcsma közelében még egyet simítottam 
a hajamon, nyakkendőmet megtapogattam, 
kézelőmet kijebb húztam. Éreztem, hogy elő¬ 
kelő és tiszta vagyok. 

Ma se tudom, miért gondoltam épen Hansra? 
Voltaképen hozzáfűzött a legkevesebb emlék. 
Mogorván, szótalanul viselkedett a munkában. 
A többiek tréfálóztak, káromkodtak, elégedet¬ 
lenkedtek, el-elbeszélgettek, de Hansnak még 
a hangjára se emlékeztem, mert soha egy szavát 
nem hallottam. 

- Mogorva, magányos ficzkó, a kit jobb 
magára hagyni. - - Ez volt akkor róla a véle¬ 
ményem. S talán épen ez a hallgatagsága 
foglalkoztatott utólagosan, annyira, hogy a 
vörös után ő rá gondoltam legtöbbször. 

A korcsmában mindent a régiben találtam. 
A falak kormosak voltak, a padló surolatlan. 
Az ablakok porosak, piszkosak. A pulton az 
egyik oldalon mindenféle üvegekben likőrök, 
pálinkák, a másik oldalon sült hering, eczetes 
hering, kabeljo, szalonna, sült tojás, ementháli 
sajt, hurkák, eczetes ugorka. A pult mögött 
néhány hordó sör. Az asztalokon a sokféle 
feldöntött ital régi foltjai. Három asztal mel¬ 
lett vendégek ültek. Kettő gazdátlanul állott. 

A korcsmáros maga ingujjra vetkőzve, ne¬ 
gyedmagával kártyázott. Öten is kibiczeitek 
neki. Valami máriásfélét játszottak s hangosan 
kiabálva csapták az asztalra a kártyákat. Csupa 
két pfenninges rézpénz volt előttük. Sört ittak. 

Egy kisebb asztalnál két kikötőmunkás 
vitatkozott. Egymás elé könyököltek a szó 
hevében s indulatoskodtak. Sört ittak ők is. 

Az egyik sarokasztalnál szinte megbújva 
Hans ült. Whiskyt ivott, szóda nélkül. 

Mikor beléptem, felütötte a fejét mindenki, 
de azután mutatták, hogy nem törődnek velem. 

Az egyik üres asztalhoz ültem s chartreu-
set kértem. A gazda hozott egy pohárral. Nem 
ismert meg. Letörülte az asztalt, elébem tette 
a pohár likőrt s ment kártyázni tovább. 

Hans csendesen idogált s néha-néha rám¬ 
nézett. Lopva s nem tudtam, rámismert-e, 
vagy nem? 

Már a harmadik pohár chartreuset ittam s 
mindig kerültem, hogy átülök Hanshoz, de 
magam se tüdőm, miért, elfogódott voltam. 
Végre rászántam magam s odamentem hozzá: 

- Szervusz, Hans, megismersz-e ? - - kér¬ 
deztem. 

Már régen nézlek, - felelte. - - Még 
úr vagy most! Akkor nem így volt. . . Mikor 
még dolgoztál, — s nem tudtam kivenni, ne¬ 
vetett-e utána, vagy valamit motyogott. 

A kártyázok s a két vitatkozó felütötték a 
fejüket, kíváncsian néztek ránk s azután is 
lopva ránk-ránk figyeltek. 

- Nem hitted, mi, hogy ilyen úr lesz be¬ 
lőlem? - - kérdeztem diadalmasan. 

- Azt hittem, elpusztulsz, - - felelte Hans 
őszintén. - - Mert láttam, hogy nehezen ment 
s csak belekeveredtél valahogy a rakodásba. 

- Nézd-e, mennyi pénzem van! - - dicse¬ 
kedtem s mutattam neki a tárczámat. 

- Üm ! csudálkozott s gyanakodva nézett 
rám. 

- Tán loptál, mi? 
Neveltem s ez megnyugtatta. 

- Kerestem ! - - mondtam. - Az eszem¬ 
mel. Többet lehet azzal keresni, mint a csar¬ 
nokban. 

Hozattam Hansnak is chartreusot. 
- Ez már igen! Ez már jó édes! - - bó-

lintgatott elégedetten, mikor megitta. 
— Hallod-e, Hans, jársz-e még a hajóval? -

kérdeztem. 
- Persze, hogy járok! Miért ne járnék? 
- Hát tudod-e, hogy mikor a csarnokban 

dolgoztam, magam is gondoltam rá, hogy be¬ 
állók a hajótokra. 

- Miért nem álltái be? 
- Be is álltam volna én! Csakhogy azt 

se tudtam, mi lesz, ha beállók? Se a hálóhoz 
nem értettem, se a csónakkal nem tudtam 
bánni. S csak káromkodás meg szidás lett 
volna a vége. 

- Belejöttél volna... 
- Pedig de szép lett volna hetekig vesz¬ 

tegelni kint a nyilt tengeren . . . mondtam s 
még talán akkor is szívesen válalkoztam 
volna rá. 

- Mióta vagy már a hajón ? — kérdeztem. 
- Ötödik esztendeje .. . 

Hozattam még chartreuset s Hans letett 
szűkszavúságáról, csakhogy minél több likőrt 
ihasson. 

- Hát azelőtt hol dolgoztál? 
- Kapitány voltam... 
- Kapitány ? — csodálkoztam. - - Hogy le¬ 

hettél te kapitány? 
Nem ment az egyszerre csak úgy.. , 

kezdte Hans a maga históriáját. 
Tudod, - - folytatta, — én nem igen 

szeretek beszélgetni, de hát ha már kiveszed 
belőlem, elmondhatok egyet-mást. Mert nem 
is hinnéd, milyen nehéz némelyik embernek! 
Mert hittem volna én, hogy így lesz? Ajjé, 
de furcsa is az élet! Az ember nem tudja, 
sírjon-e, vagy nevessen ? Végeztél te valami 
iskolát? 

- Hogyne. Még jogász is voltam. Hát te? 
Én? Én PZ elemiből lakatos inasnak 

mentem. Eossz dolgom éppen nem volt. 
A mesterem ugyan sokszor felpofozott, de 
azért szeretett, mert ügyes gyerek voltam. 
Még be is tudott egy gyárba, a gépházba. Ott 
megtanultam a géppel bánni. De mindig csak 
hajóra vágytam. Egyszer aztán véletlenül fel 
is kerültem a hajóra. Az egyik kapitány isme¬ 
rősöm betanított s úgy volt, hogy két hétig 
helyettesítem. De hogy a kapitány nem állott 
újra szolgálatba, ott ragadtam azután is. 
Persze, nem igazi nagy hajó volt, csak egy 
kis propeller. A Gras-Brocktól járt a Philipp 
és Náthán czég rakodójáig. Az egész három 
perczes út. Oda-vissza hat perez. S egész nap 
csak oda-vissza. Vinni és hozni a munkásokat. 
Akár egy ötesztendős gyerek elvezethette 
volna a hajót. Tele volt a kikötő füsttel, ko¬ 
rommal, hogy az ember mellére szállott, 
mellettem pedig nagy oczeánjáró hajók húz¬ 
tak el s mentek ki a nyilt, szabad tengerre. 
Száz meg száz is. Csak nékem kellett ott ra¬ 
gadnom a magam kis skatulyájával a rakodók 
között Majd megfojtott a vágyakozás, hogy 
ne törődjem semmivel, eresszem neki a gépe¬ 
met s vágjak ki én is a tengerre. De nem 
lehetett. Csak szállítottam tovább a munká¬ 
sokat s még gondolkozni is elfelejtettem ret¬ 
tenetes vívódásomban. Mert az apám is ten¬ 
gerész volt, a nagyapám is s bennem volt a 
vér. Forrt bennem, hajszolt s nem lehetett... 

Elhallgatott s ittunk. 
—• Mit tehettem? — kezdte megint Ittam. 

Minden pénzem csak pálinkára költöttem. 
A wisky egy-egy kicsit elkábított. Olyankor 
nem éreztem annyira a tenger utáni vágyat. 
Egyre többet-többet ittam. 

Abbahagyta; láttam, hogy nem tudja, el¬ 
hallgasson-e valamit, vagy nem? 

Hozattam még likőrt s hagytam, hogy tépe-
lődjön. A szeme az italtól csodálatosan me-
redt, tört fényt kapott s mintha sötét árnyak 
felhöztek volna a mélyében. Az asztalra vá¬ 
gott. Csendesen, elkeseredetten. 

- Ej, igen! Mért ne mondjam cl a vé¬ 
gét is? Az lett, hogy a sok pálinka miatt 
tébolydába kerültem. 

Egészen elkomorult erre a visszaemlékezésre. 
Az ajka megvonaglott s ingerülten folytatta: 

- Voltál te már tébolydában ? 
- Én? Mért lettem volna? 
- Csak úgy, látogatóban... 
- Úgyse voltam. 
- Nahát! • mondta kihivóan. - Azt 

mpndom, hogy fogalmad sincs róla, mi az! 
Te, én úgy gyűlöltem az ápolókat! Akármiért 
hárman-négyen jöttek rám, letepertek, össze¬ 
kötöztek, én meg csak haraptam, rúgtam, 
a míg bírtam. Addig, míg fantáziái az ember, 
még hagyján. Én például sokszor azt hittem, 
egy nagy szállodában vagyok Ha meg a lámpa 
a szemembe sütött, azt gondoltam, a napot 
akasztották oda, hogy a szemembe süssön s 
megvakítson. Máskor meg azt hittem, hogy 
színes port hintenek rám, hogy eltemessenek. 
De az volt a rettenetesebb, ha egy-egy kis 
időre józanabb volt az ember. Csak láttam, 
hogy milyen betegek közt vagyok. Az egyik 
például csak állott egy helyben s hirtelen 
hanyatt vágódott. Vonaglott, a szája habzott. 
Égy másik kiugrott a meleg fürdőből s neki 
ugrott a falnak, fejjel, hogy összetörje magát. 
Ez a legborzasztóbb. Az ember nem tud még 
csak öngyilkos se lenni. Mert nincs a keze 
ügyében semmiféle alkalmas szerszám. S min¬ 
dig vigyáznak rá. S érzi, hogy rab. Az orvo¬ 
soknak pedig hiába könyörög. 'Azok ki nem 
eresztik. S az ember nem bír tovább magával, 
elkezd megint dühöngeni, még magamagában 
is kárt tesz s akkor jönnek megint az ápolók 
s lefogják az embert s összekötözik... 

Mig beszélt, egyre villogott a szemében a 
düh. Kifáradt izgatottságában. Maga elé gon¬ 
dolkozott, komoran, sötéten s egyre több ré¬ 
mület ült a szemébe. 

- De még az is micsoda? - - folytatta iz¬ 
gatottan. - - Megütik az embert, hát megütik ! 
Összekötözik az embert, hát összekötözik! De 
mikor se nem ütik, se össze nem kötözik! Ha¬ 
nem jön valami nagy árnyék, a mi az ember 
eszére száll s csak egy-egy hangra, egy-egy 
színre, vonásra emlékszik. Nem tudja az em¬ 
ber, hogy hol van? Honnét jött? Miért van 
ott, a hol van? Egy-egy pillanatra megrémlik 
előtte valami emlék, belekapaszkodna, növesz¬ 
tené, alakítaná, hogy kialakuljon egy arcz, egy 
ház, egy udvar, vagy akármi abból, a mi volt. 
S nem lehet! Csak zűrzavar az egész... Az 
ember csak sejti, hogy történhetett vele valami, 
de nem tudja, mi? S minden, a mi az ember 
körül van, mintha álomban volna. Az ápolók, 
az orvosok ismeretlen, elsuhanó árnyékok. 
A székek, az asztalok, a falak megfejthetetlen 
sejtelmek. S egy-egy pillanatra mintha fel-
szállna az emberről az árnyék. Küzködik, vívó¬ 
dik az eltűnt emlékekkel. Én egyszer térdre 
borultam az ápolóm előtt, úgy könyörögtem 
neki, mondja meg ki vagyok én, hogy hívnak, 
mi történik körülöttem?,.. S az ember nem 
ért meg semmit. .. 

Megrendülve hallgattam. Elhallgatott Hans is 
s vívódott, hogy megnyugtassa magát. Csak jó 
egy pár perez után kezdte megint: 

- Azután onnan is kiszabadultam. M^gun 
se tudom, hogy gyógyultam meg? Talán hogy 
nem kaptam szeszes itátt, akárhogy rimán-
kodtam is. Jelentkeztem megint kapitánynak. 
Persze, nem kellettem. Hogy is kellettem 
volna ? Égy ember, a ki a tébolydából került 
ki! Adtak végkielégítést s mehettem világnak. 

Csak a tengerre vágytam. Jobban, mint valaha. 
Szerencsém volt Elszegődtettek matróznak az 
egyik halászhajóra. A melyiken te is dolgoz¬ 
tai. S azóta ott vagyok. 

— Szeretsz rajta dolgozni? 
Sok minden történt ott is ! - - legyintett. 

Megint tűnődött, folytassa-e ? Végre is foly¬ 
tatta : 

- Egy pár évig nagyszerűen ment. Nincs 
jobb barát a nyilt tengernél. Az ember, a mi 
dolga a hálóval, hallal van, elvégzi s azután 
csak nézi a hullámokat. A meddig csak lát 
az ember, hullám és hullám, egyéb semmi. 
Olyan azt nézni, mintha csak pihenne az 
ember s minden mást elfelejtene. Két-három 
hétig voltunk egyszer-egyszer a tengeren, ak¬ 
kor hordtuk be a fogást kirakni. Olyankor 
persze korcsmáztunk is. Lányokkal... 

Mélyen maga elé nézett. Szedte össze az 
emlékeit. 

- El se hinnéd, milyen lányokat talál néha 
az ember az ilyen korcsmákban! Hiába, hogy 
sokat szeretnek, mégis olyan egyik-másik, mint 
a szentek, meg mint az angyalok... 

Ivott s mondta tovább: 
- Találtam én is egyet, Gertrud volt a 

neve, de mi csak Trudenak hittük. Te, az 
olyan volt, olyan volt, hogy . . . 

Nem tudta megmondani, milyen volt s 
bosszúsan folytatta : 

- Olyan volt, hogy egészen beleszerettem. 
Úgy, mint valami istennőbe. Nem is tudtam 
vele úgy beszélni, mint a korcsmai lányokkal 
szoktam. Megfogtam a kezét, úgy kérdeztem: 

Trude, énnekem még sose tetszett egy 
lány se annyira, mint te, mert te tisztább 
vagy, jobb vagy, szebb vagy minden lánynál, 
a kit ismertem. Pedig sok lánynyal volt már 
dolgom életemben. Hát azt kérdem én tőled, 
akarsz-e a feleségem lenni? - Eám nézett 
s kémterte a gondolatomat. — Gondolhatod, — 
folytatta, •— hogy meg volt lepődve! Sírt, 
elmondta, hogy ő nem is olyan rósz, csak a 
nyomor vitte a korcsmába s mindent meg¬ 
ígért. De én csak azt fogadtattam meg vele, 
hogy mindig hűséges lesz hozzám. Eleinte 
boldog voltam. Ha tudnád, milyen boldog! 

° 

Mindig csak arra gondoltam a tengeren, hogy 
még két hét, még öt nap s újra otthon le¬ 
szek. Elhallgatott. Nem akartam zavarni, hát 
hallgattam én is. Ivott, sóhajtott s lassan 
folytatni kezdte : Azután megváltozott 
minden. Gyanakodni kezdtem, mert kételked¬ 
tem magamban. Mit szerethet én rajtam ? -
gondoltam. - - Hát nincs száz meg száz kü-
lömb, a kik mind körülötte lehetnek, míg én 
a tengeren járok ? Minek várna csak én rám ? 
S mitől félne? Hiszen ha megcsal is, kitől 
tudnám meg? A sirályoktól, a felhőktől vagy 
a hullámoktól? Rettenetes kínszenvedés követ¬ 
kezett rám. Majd megölt a féltékenység. 

S tehetetlen voltam. A hajónk csak veszte¬ 
gelt a halászóhelyen s köröskörül a tenger. De 
gyűlöltem akkor a tengert! Utamat állta s 
néha a verejték is kivert, hogy nem lehetek 
otthon rögtön, egy óra, egy félóra alatt. S 
hogy ha elindulunk is, napokig, egy egész hé¬ 
tig kell hajóznunk, míg hazaérek. Eettenetes 
volt a tenger! Ott fogott, kínzott, rabbá tett, 
tehetetlenné, nyomorulttá!... Egy félévig bir-
tam valahogy... 

Hirtelen elhallgatott. Észrevette, hogy töb¬ 
bet elmondott, mint a mennyit akart. Vizs¬ 
gáim kezdte az arczomat: 

- Meddig maradsz Hamburgban? - - kér¬ 
dezte. 

- Holnap utazom Genfbe. 
— S visszajösz ide ? 

- Aligha. 
Valamin hosszasan gondolkozott, azután erő¬ 

sen a szemembe nézett. 
- Becsületes ember vagy te ? 
- Hogy kérdhetsz ilyet? 

— Akkor valamit elmondok, - - szólt las¬ 
san, csendesen. - - Még sose mondtam el sen¬ 
kinek, mert nem bíztam meg senkiben s nem 
akarok börtönbe kerülni. Nem a börtönért, 
mert szeretnék megszenvedni a bűnömért, de 
félek, hogy megőrülnék ott, örökösen egyedül 
egy kis czellában . . . De most örülök, hogy 
elmondhatom. Mert nem bírom már tovább a 
titkot. El kell, hogy mondjam valakinek! 
'', Óvatosan körülnézett, de olyan csendesen 
beszélt s a többiek annyira el voltak foglalva 

magukkal, hogy nem hallhatták, a mit mon¬ 
dott. 

— Hát tudd meg, — vallotta be, hogy nem 
birtam magammal. Nem tudtam semmi bizo¬ 
nyosat, még csak gyanúra se adott okot, de 
egyszer, hogy elnéztem, milyen szép fehér 
bőre van, hogy csillog a szeme, csak arra gon¬ 
doltam, hogy nem is lehetek én olyan boldog, 
nem lehet, hogy csak az enyém legyen ennyi 
szépség, hiszen azelőtt is a korcsmákban há¬ 
nyan szerették s most már ne szeretné senki ? 
Nem tudtam tovább gondolkozni, elvakultam 
s csak azt éreztem, hogy elfúlt a lélekzete a 
markomban, hogy .most már nem lesz soha 
senki másé s mire felocsúdtam, megfojtottam. 

Szájtátottan nézett rám, kémlelt. Izgatott 
voltam én is. 

- Na és ? . . . • - biztattam. Ő pedig foly¬ 
tatta : 

- Olyan voltam, mint az örült. De azért 
tudtam gondolkozni. Úgy intéztem, hogy azt 
higyjék, öngyilkos lett. Jól is ment minden. 
Csak magammal nem birok... Félek magam¬ 
tó l . . . Rettenetes gondolataim vannak... Néha 
látomásaim is. Olyankor a hajón nem tudják, 
mi van velem? Csak érzem, hogy figyelnek, 
sajnálnak és félnek tőlem. 

S legborzasztóbb a tenger. Csak nézek belé 
s tele van titokkal, rémülettel. Húzzák, von¬ 
ják az embert lefelé a hullámok s érzem is, 
hogy legjobb volna. Elmúlna minden. Én nem 
merem! Mert gyáva vagyok! Mert félek a 
percznyi rettenettől, a kintól, a fulladozástól! 
A hullámok pedig egyre csalnak, húznak és 
nem tudom, beléjük ugrom-e, vagy nem ? Sok¬ 
szor már majdnem s az utolsó pillanatban ret¬ 
tenek vissza. Sokszor meg nem is merek a 
fedélzeten maradni, úgy hív, úgy húz a ten¬ 
ger . . . Gyáva vagyok... nyomorult vagyok . . . 

Elhallgatott. Csend lett, gondolkoztunk. Söté¬ 
tedni kezdett a délután. Árnyékos lett a kis 
korcsma. Az egyik árnyék meglibbent. Hans 
rámeredt. Rémülten, görcsösen. Belém kapasz¬ 
kodott s súgva, rettegve mondta: 

— Nézd, a feleségem! Rámnéz, szólni akar 
hozzám! Ne mozdulj! Maradj! Kérlek, ne 
mozdulj. 

A SZÜRETELŐK HAZATÉRÉSE A MUNKÁBÓL. 
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A PESTI ORTHODOX IZRAELITA HITKÖZSÉG MOST ÉPÜLT ZSINAGÓGÁJÁNAK KAZINCZY-UTCZAI HOMLOKZATA ÉS BELSEJE. 

Tervezték Löffler Sándor és Löffler Béla. 

MI URUNK. 
Begéuy. (Folytatás.) 

GRAZIA DELEDDA. 

Marieléne, miután elkészítette az angolnát, 
most a hal mártásának elkészítéséhez látott, a 
melynek világos és folyósán rezgős anyagát 
egy széles porczellán-tálba öntötte. Aztán meg¬ 
törölte a kezét kötényében és leült a férfi mellé. 
Fáradtnak látszott; megöregedtnek és a szemei 
végtelen, mélységes szomorúságot fejeztek ki. 

- Tehát vége a dolognak - - mondta kese¬ 
rűen. — Ne tetesd magad, mintha semmit se 
tudnál. Ki ne ösmerné már az egész dolgot? 

- De hogy történt? - - kérdezte a férfi és 
arra gondolt, hogy végre közelebb jutott megint 
a terveihez. 

- Elkergettem. És néhány pillanat múlva 
már itt lesz ő is, Perro és akkor meg biztosan 
rám kerül a sor, hogy elmenjek innen. 

- Elena - - mondta bátor hangon Áldó 
Brúnó — mondj el nekem mindent és bízzál 
bennem. Ha rá kerül a sor, én itt vagyok, hogy 
megvédelmezzelek és a segítségedre legyek. 

- Senki sem segíthet már rajtam! És még 
kevésbbé védhet meg . . . De a mi a védelmet 
illeti . . . arra elég vagyok magam is! Mondd, 
láttad Sebastianát? 

- Nem, igazán nem. Azt mondták nekem, 
hogy rajtakapták Antonio Moroval és azért 
kergették el innen . . . 

- Ki mondta ezt neked? Dejana? 
— Nem, az azt mondta, hogy ő semmit se 

tud az Degesz dologról. 
- Úgy? Hát csak figyelj ide! Sebastiana 

átment Antonio Morohoz, de csak azután, hogy 
innen elkergettem. Azzal, a mi ott történt, nem 
törődöm. Ahoz semmi közöm. Nem voltam ott, 
tehát nem is tudhatom, hogy igaza van-e a 
maestrának, vagy nincs. Az azonban bizonyos, 
hogy Sebastiana már néhány hónap úta keres 
egy férfit, bárki legyen is az, a ki elcsábítaná. 
Talán talál is majd, vagy talán máris talált. 
És talán te is tudsz erről egyet-mást. 

A férfinek eszébe jutott Sebastianának ő 
iránta való viselkedése, de azután megjegyezte : 

— Ha igazán keresett volna, hát talált is 

volna már biztosan! És aztán miért tette volna 
ezt? 

— Hát te igazán nem tudnál semmit? Hát 
ő sohasem ajánlotta neked, hogy vedd el fele¬ 
ségül Sebastianát? 

- Ki az az: ő ? 
De a választ be sem várta és egyik kezével 

a saját homlokára ütött. 
- Elena ! Bizonyos maga abban, a mit mon¬ 

dott? 
- Oh, Uram Isten! — felelte a nő gúnyo¬ 

san. — Mi van ezen csodálkozni való ? Minden 
lehetséges ezen a világon. De egyébként is, ez 
•-gészen természetes volt és én voltam csak a 
buta, a ki nem láttam ezt előre! 

- De a bizonyítékok? 
- A bizonyítékaim is meglesznek néhány 

óra múlva, hogy Perro hazajött. Majd meglátod, 
hogy mi fog velem történni! Mindazok után. . . 
mindazok után . . . az én munkában és önfel¬ 
áldozásban eltöltött életem után! Oh, nem ezt 
érdemeltem volna meg én, esküszöm neked, 
mintha az utolsó óráimat élném. Én nem adtam 
el magam neki! Én úgy éltein vele, mint a leg-
önzetlenehb és legönmegtartóztatóbb hitves ! És 
most itt sirok, nem számításból, hanem mert 
úgy rémlik előttem, mintha ő már meg is halt 
volna . . . 

Lehajtotta a fejét, kötényével eltakarta az 
arczát és úgy sírt : és a férfi szánalmat érzett 
iránta, megfogta a kezét és elhúzta az arczáról. 

— Elena, ne felejtse el, hogy ón még min¬ 
dég választ várok magától. 

A nő tovább sírt. De ez a néhány szó mégis 
elég volt arra, hogy megvigasztalja. Fölállott, 
a férfi szemébe nézett és úgy vélte, nem csa¬ 
lódott abban az érzésben, a mely a férfit ve¬ 
zette. 

- De nem fogod azután megbánni ? Te nem 
tudsz majd szeretni engem. Én csúnya vagyok 
és megöregedtem. És nekem nincs pénzem, ha 
még annyian is azt hiszik, hogy van. Neked 
most jó állásod van, én pedig szegény vagyok 
és elhagyott, mindenkitől elhagyatott. . . 

Áldó Brúnó hevesen vágott közbe: 
— Mindenki elhagyhatja, én nem! 
- Hát jó . . . hát jó . . . ha Perro elkerget 

innen . 

- Nem, nem ! Én azt hiszem, hogy magá¬ 
nak nem szabad megvárnia, a míg elkergetik. 
Ha nem üres szóbeszéd az, a mit maga elmon¬ 
dott, hát Perro nem fogja ezt megbocsájtani. 
Én ösmerem azt az embert! 

A nő a kezét tördelte és úgy járt föl és alá 
a szobában, mintha szeretne és ugyanakkor 
félne is találkozni a gazdával. 

- Üres szóbeszéd? Oh nem, épenséggel nem 
az! Az igazság, a színtiszta igazság az, a mit 
elmondtam neked. Gyere csak, gyere Brúnó, 
akarok neked mutatni valamit. 

Sebastiana szobájába vezette, fölnyitott egy 
ládát és onnan szöveteket, hímzett kendőket, 
csokoládés csomagocskákat, czérna-harisnyákat, 
illatszereket, csipkéket, egy borítékot Sebastiana 
több fényképével és végül egy selyemtokot vett 
elő, a melyben zecchinókból való nyakláncz 
hevert. 

- Hát itt van . . . ez az . . . — mondta és 
kivette a tokból, széjjel terítette Brúnó előtt -
ez az a nyakhíncz . . . látod . . . aranypénzek¬ 
ből van . . . És én nagyon is jól ösmerem! Az 
én nyakam köré akasztotta . . . egyszer, de én 
nem voltam olyan lány, a ki megfizettetni 
hagyja magát. És nem voltam kutya, a melyre 
nyaklánczot kötnek ! Én visszaadtam! Én nem 
adtam el magam neki! 

Nehezen, fuldokolva beszélt. Ott térdepelt a 
nyitott láda előtt, szóttépte a nyaklánczot és 
vad, elszánt tekintettel meredt reá, mint egy 
rabszolganő, a ki széttépte rablánczát. 

Ez az igazság! Senkisem kételkedhet 
benne és még ennek a szerencsétlen teremtés¬ 
nek az anyja sem kételkedik többé. Itt volt 
nálam, tegnap este: én nem akartam beeresz¬ 
teni, de könyörgött és sírt. Beeresztettem és 
elmondtam neki mindent, megmutattam neki 
mindent. És ő el van szánva rá, hogy minden¬ 
áron megakadályozza a lányát abban, hogy az 
legyen belőle, a mivé én lettem . . . Inkább 
menjen férjhez Predu Mária Dejanához . . . 

- Oh, az ördögbe i s ! - - kiáltotta Áldó 
Brúnó. - - Hát ilyeneket is tud az a Dejana? 
És milyen jól tudta tettetni magát! 

- Én nem tudom.. . én nem tudom.. . — 
mondta Marieléne egyre vigasztalanabbul. — 
Sebastiana anyja azt mondja, hogy rajtakapta 

őket, a mint ölelkeztek. Nem is csodálkozom 
ezen, mert Sebastiana olyan kaczór teremtés, 
hogy kikezdene még a legbutább emberrel i s . . . 
Predu Mária Dejana, én szerintem, a mikor 
innen elment, nagyon dühös volt; mert én ki-' 
adtam az útját. Lehet, hogy ők ketten azt hit¬ 
ték, így megbosszulják magukat rajtam . . . 
. —- Kiadta az útját? . . . Lám, még most se 

tudok mindent. 
A nélkül, hogy fölkelt volna térdeplő helyze¬ 

téből, Marieléne most elmesélte Predu Mária 
Dejanával való jelenetét és Áldó Brúnó elgon¬ 
dolkozva, de nyugodtan hallgatta végig. 

— Állj föl — mondta azután, a mikor a nő 
befejezte az elbeszélést. És most tegezte elő¬ 
ször. — Nagyon csúnya história ez. De figyelj 
rám: én most visszamegyek az erdőbe, te pedig 
szép nyugodtan megvárod a gazda hazatértét 
és elmondod neki, hogy mint állanak a dolgok 
és mihelyt ő rádparancsol, hogy eredj innen, 
hát el is hagyod tüstént ezt a házat. Elmehetsz 
az én háziasszonyomhoz, és ez annyi, mintha 
az anyámhoz mentél volna . . . 

Marieléne fölállott és egy pillanatig tétován, 
határozatlanul állott előtte, fejét lecsüggesztve. 

- Most hát megyek . . . Elena . . . Mi a 
mondanivalód számomra? 

- Nos jó, hát legyen ! — felelte a nő és föl¬ 
emelte a fejét. 

Áldó Brúnó pedig elindult és Marieléne elkí¬ 
sérte a kapuig. 

- Remélem, hogy Perro holnap feljön az 
erdőbe. Akkor beszélek vele. De mindenesetre, 
ha bármiben szükséged van rám, csak küldj el 
hozzám és izend meg. 

A nő felsóhajtott. A férfi átölelte a derekát 
és megcsókolta. Hideg, szomorú volt ez a 
csók, mint a mikor egy halottat csókol meg az 
ember. 

Ez volt az ő eljegyzésük. 

Mielőtt visszament volna a hegyekbe, Áldó 
Brúnó beszólt a háziasszonyához és megkér¬ 
dezte, hogy nem volna-e hajlandó egy szíves¬ 
séget tenni neki. Olyan szívességet, a melyért 
egész életén át hálás lenne iránta. 

Az öreg asszony gyanakodva nézett reá apró 
szemével. 

- Föltéve, ha nem kívánod tőlem azt, hogy 
a kontinensre menjek. 

— Hallgasson ide. Ma, vagy holnap, vagy 
talán később, egy nő jön majd ide és az én 
nevemben arra fogja kérni, hogy adjon neki 
szállást. Megteszi ezt ? Csak rövid időre kell. 

- Egy nő? De nem lesz az afféle rossz te¬ 
remtés ? 

- Nem, nem, nem rossz teremtés. Az én 
menyasszonyo m. 

Az öreg asszony ijedtében elejtette az orsót. 
- Te elgyűrűzted volna magad, édes fiam-

lelkem ? És azt csak így mondod el nekem ? És 
a mátkád jönne ide? Hát nincs otthona sze¬ 
génykének? Nincsenek szülei? 

— Nincs otthona és nincsenek szülei. A Perro 
úr szolgálólánya, Mária Elena Azzena. 

Az öreg asszony egyet lépett hátra és keresz¬ 
tet vetett. És az ijedtsége olyan nevetséges 

Hnri'áth Adorján szoborművé. 
Gróf Cziráky Béla emléke, melyet mint volt elnökének, 

a Bábaszabályozó-társulat állított fel Győrben. 

volt, hogy szomorú mosolyt csalt Áldó Brúnó 
ajkaira. 

- Te csak tréfát űzöl belőlem, hitemre mon¬ 
dom ! Egy ilyen derék, okos legény is . . . 

Bocsánatkérésképen Predu Mária Dejana 
szavait használta: 
• — Mi már úgy születünk, vállunkon a vég¬ 
zetünkkel. 

De a mikor az öreg asszony még mindég nem 
látszott meggyőzöttnek, tövéről hegyire elmon¬ 
dott neki egy kitalált históriát, ő, a ki mindég 
azzal kérkedett, hogy sohasem hazudik. Esze¬ 
rint a história szerint ő meg Marieléne már 
esztendők óta szeretik egymást titokban és 
most végre elhatározták, hogy megházasodnak. 
Megtörténhet már most, hogy a gazda elengedi 
Marielénet az esküvő napja előtt is és ő most 
újra arra kéri a háziasszonyát, hogy ez esetben 
fogadja szeretettel a mátkáját. 

Az öreg asszony fölemelte a földről az orsót 
és azt mondta, hogy sok «idegen* tett már így, 
a hogy most Áldó Brúnó szándékozik tenni. 
Azok mind «rossz nőkhöz» jártak és ottragad¬ 
tak náluk, mint a madarak a lépesvesszőn és 
beléjük gabalyodtak, aztán feleségül is vették 
őket. Nem tudta megérteni, hogy férfiak mint 
alacsonyodhatnak le ennyire és ezt az «idege-
neko valami különös betegségének tulajdoní¬ 
totta. És ime: most Áldó Brúnó is ott ragad a 
lépesvesszőn. Ez aztán igazán szomorú sors! 

- Nem ereszthetem be a házamba azt a 
nőt — mondta komolyan. — Egy napon aztán 
te magad vetnéd a szememre, ha megtenném. 
Az ilyen nőket se feleségül nem veszi az ember, 
se a házába nem ereszti be. .Az ilyen nőszemé-
lyekkel úgy beszél az ember, mint a kutyák¬ 
kal : — Takarodj innen! - - És cl is kergeti 

őket az ember, mert épen olyan veszedelmesek 
és kártékonyak, mint a veszett ebek. 

Áldó Brúnó elsápadt. 
Az öreg asszony szavai fenyegetéseknek rém-

lettek előtte, mint komor jóslatok. Már az első 
pillanattól kezdve, a mikor elhatározta magá¬ 
ban, hogy feleségül veszi Marielénet, valami 
nyomasztó gondolat feküdt egész lelkére, de 
most már beletörődött, belészokott ebbe is. 

- Most már nem változtathatunk rajta. Meg-
igértem és be is tartom a szavamat: mert én 
becsületes ember vagyok, fjalanluomo! 

- De hát ki kényszerít téged erre ? Hitemre 
mondom, az ilyen nőket csak akkor veszi el az 
ember feleségül, ha bűnhődni akar valamiért. 
Talán a te lelkedet is terheli valami bűn ? 

- Most már elég volt — mondta a férfi és 
indulni készült. —: Bocsássa meg, hogy olyan 
szívességet kértem magától, a mit nem tehet 
meg nekem. A viszontlátásra. 

De még ki sem lépett a kapun, az öregasz-
szony máris visszahívta és eléje sietett, kezében 
az orsóval. Megint nyugodt és jókedvű volt 
már újra. Arra gondolt, hogy az a kolduló 
barát, a ki el-eljárogat hozzá, mindég azt 
mondja: - - Ne nézd, hogy kivel teszel jót, 
csak tégy jót mindég, ha módodban van. 

— Fiacskám — mondta, annélkül, hogy föl¬ 
tekintett volna az orsóról. — Hát jó, ha aka¬ 
rod, mondd meg neki, hogy idejöhet. Utóvégre, 
mindenki a saját cselekedetének az ura! 

V. 
Áldó Brúnó még mielőtt leszállt volna az 

este, visszatért az erdőbe. Alig érte el a Moroék 
erdőcskéjének szikláit, megpillantotta Predu 
Mária Dejanat, a ki őt látszott várni. 

- Jó szerencsét, Dejana ! 
— Oh, te zsivány! Hát mi van azzal a his¬ 

tóriával ? Mondd el! 
— Teneked kellene elmondanod! Én csak 

épen annyit hallottam, hogy a maestra Saju 
kényszeríteni fog téged arra, hogy feleségül 
vedd Sebastianát. 

Predu Mária Dejana, leült egy kőre és kezé¬ 
vel a térdeit verdeste. — Buta vagyok, de eny-
nyire mégsem ! Most majd én mesélek el neked 
mindent. 

És elmondott mindent, körülményesen, szo¬ 
morúan, mint azon az estén, Antonio Moro 
tűzhelye mellett. Most nem ivott volt semmit 
sem, de mégis mámorosnak érezte magát a 
szomorúságtól és a megalázottságtól és úgy 
érezte, szüksége van arra, hogy kiöntse a szivét. 

- Kifáradtam már ebben az életben, a mi 
nem nekem való. A kétségbeesés rohamában 
mentem el Marielénehez. Én nem vagyok szá¬ 
mító ember, de szükségem van segítségre, értsd 
meg. Szükségem van segítségre, mint annak, a 
ki L-lbukni készül és kinyújtja a kezét . . . 

És tényleg odanyújtotta a kezét. De Áldó 
Brúnó, a ki ugyanazon a kövön ült, könyökét 
a térdeire támasztva és arczát kezébe temetve, 
nem is_ látszott figyelni reá. 

- És most ? . . . — kérdezte magától. — 
Ha elmondom neki, hogy eljegyeztem Marielé¬ 
net, ez képes arra, hogy rám rohanjon és meg¬ 
fojtson . . . 

BÖHM KÁROLY A TAVALY ELHUNYT KIVÁLÓ FILOZÓFUS EMLÉKTÁBLÁJÁNAK LELEPLEZÉSE BESZTERCZEBÁNYÁN. 
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Hangosan pedig ezt mondta, rövid hallgatás 
után: 

- Én, a te helyedben, feleségül venném 
Sebastianát. 

- Te tréfálsz, Brúnó ! 
- Nem tréfálok ! És mondhatom neked, ha 

a te helyedben volnék, én is elvenném. És 
mennyien irigyelnének érte! Sebastiana szép 
is, jó is : én ösmerem gyerek kora óta. Hány 
esztendősnek tartod te? Legföljebb tizenhat 
esztendős. Még gyerek. Lehet, hogy kissé köny-
nyelmű a gondolkodása, kaczór is, de ez a ko¬ 
rával jár. A lelke mélyén jó ő, és hajlítható és 
kitűnő asszonyt, pompás, hű és becsületes fele¬ 
séget lehet belőle formálni. Minden attól függ, 
hogy talál-e jó férjet, a ki irányítani tudja, a 
ki jól bánik vele és a ki boldoggá teszi. Neki 
jó, polgári férjre van szüksége, nem pedig pa¬ 
rasztra, mert ő sem valami közönséges asszony¬ 
személy. 

- És ha meg is volna mindez a sok jó tulaj¬ 
donsága, a mikről te beszélsz, nekem még sem 
volna kedvemre való feleség. Nagyon is fiatal 
énhozzám és én nem érzem magam hivatva 
arra, hogy egy asszonyt irányítsak, neveljek, 
megfékezzek ! Inkább száz fiatal vad csikót! 
Szavamra mondom! . . . 

— És . . . hát akkor Marieléne? Nem akar¬ 
tad-e azt feleségül venni ? 

- Ez egész más dolog! 
- Igaz! — gondolta magában Áldó Brúnó. 

De azért csak tovább dicsérte Sebastianát és 
a hangja őszintén csengett, a mikor megismé¬ 
telte : 

- Mennyien irigyelnének érte ! 
- Hát akkor vedd el te! 
- Én máshol vagyok lekötve . . . 

— Hát te is? 
És bár Áldó Brúnó nem felelt, Predu Mária 

Dejana nem kérdezősködött tovább erről, hanem 
folytatta siránkozásait, beszélt a bajairól, arról, 
hogy mint utálja ezt a munkát, beszélt a le-
alázottságáról, arról, hogy milyen keveset ke¬ 
res és arról a vágyáról, hogy szeretne odébb 
állni és máshol keresni a szerencséjét. De a 
pannszkodása nem indította meg Brúnót, a ki 
szomorú és töprengő volt és különös, merev 
tekintettel szögezte szemét a földre, mintha ott 
a sárgás zsombekban és a szürkészöld fűben 
a/.okat a csecsebecséket, szöveteket és illatszere¬ 

ket látná, a melyeket a gazda adott Sebastianá-
nak. A nyakláncz aranypénzei csillogtak a 
tölgyfa árnyékában. Oh, Sebastiana! Te is ál¬ 
dozatul esel hát sorsodnak? Te, a ki olyan 
szép vagy és a ki élvezhetnéd az életet? 

Áldó Brúnóban forrni kezdett a düh, a mint 
erre gondolt. Az ő véleménye szerint egy férfi 
elfojthatja vágyait, hogy elérjen egy bizonyos 
czélt, a mely ambiczióit kielégítené; de egy nőnek 
élveznie kell az élet örömei^ épen azért, mert 
a férfinek kell róla gondoskodnia. Fájdalmasan 
gondolt arra, hogy Sebastiana elzárta ládájá¬ 
ban az öreg ajándékait, a helyett, hogy a mu¬ 
latságaira és a szerelemre gondolt volna. És 
alapjában véve nem is olyan nagy baj, hogy 
Predu Mária Dejana vonakodik feleségül venni 
Sebastianát. Igen, az igaz, ez az ember semmi-
képen sem volna megfelelő férj számára. Talán 
jobb is volna, ha elmenne innen; akkor Marie-
lénere se fog gondolni többé . . . 

Predu Mária Dejana a lenyugvó hold ragyogó 
korongját nézte, és a tölgyek alatt, itt-ott, ő is 
mintha tömérdek kis aranypénzt látott volna. 
Egyszerre csak halkan, mintha csupán a föld¬ 
del akarná közölni titkát, így szólt: 

- Szeretnék elmenni innen. . . e l . . . bármi 
áron! Ha bizonyos volnék abban, hogy mossiu 
Perro megadja nekem az ezer lírát, a mint azt 
Lorenzo mondja . . . 

Nem fejezte be a mondatot, megint a térdére 
csapott és nagyot sóhajtott, mintha a gondola¬ 
tainak fonalát követné. 

- És Antonio Moro ? - - kérdezte súgva 
Áldó Brúnó. 

- Száradjon az ő lelkén az egész! Ki hívott 
ide engem ? 0 ! 

Megint hallgattak. A hold ott ragyogott a 
sziklalépcső fölött, a mely most Jákob lajtorjá¬ 
jának tetszett, a mint ég és föld között lebeg. 
Az erdő olykor-olykor mélyet sóhajtott, mintha 
valami rosszat álmodna és a leháncsolt fákon, 
a melyek csupasz törzsükkel kiemelkedtek az 
ezüstös horizontból, két fülesbagoly társalgóit 
egymással, az egyik rekedt és szomorú hangon, 
a másik lágyan és szinte édesen. 

- Menjünk — mondta Áldó Brúnó, fölállt 
és a kunyhók felé indult. 

De a mnsik férfi csak akkor állt föl, a mikor 
már egyedül maradt és a helyett, hogy a telep 
felé ment volna, nekivágott a Moroék erdőcs-

kéje felé és ment, ment a virágzó fák alatt, be 
a sűrűbe, egész odáig, a hol már a holdfény át 
sem hatolt a lombokon. 

Itt aztán hirtelen mintha lépések zaját hal¬ 
lotta volna. Megállt, majd a földre vetette ma¬ 
gát és ott maradt, fekve, mozdulatlanul : figyelt. 
A csipkerózsabokrokon keresztül látta a holdat, jó 
mélyen, a Jupiterhez közel és úgy rémlett előtte, 
mintha egy forrás csörgedezne a közelben. A lé¬ 
pése zaja elnémult. De ő azért még most sem 
mert megmozdulni és inkább a saját ügyes¬ 
bajos dolgain gondolkozott. 

Igen, el kell mennie innen. Az élete, itt, ezen 
a helyen és ezek között a körülmények között, 
csupa titokzatossággal és veszedelemmel volt 
övezve, mintha körülötte olyan sűrű sötét erdő 
terjengene, a milyen a Moroéké. El kell men¬ 
nie . . . el innen . . . bármilyen áron, bármilyen 
úton . . . 

A léptek zaja megint fölhangzott. Most már 
egészen közel hozzá. Súlyosan és döngőn, majd 
meg könnyedén, szinte zajtalanul, mintha az 
avar szőnyege tompítaná zaját. 

Predu Mária Dejana most felült. Egy férfit 
'pillantott meg, a ki a sziklák között fölkanyargó 
ösvényen közeledett és feléje kiáltott: 

- Antonio Moro ! 
- Gerusalé ! Mit csinálsz te itt ? 
- Téged várlak . . . Már tegnap óta . . . 
- Tegnap óta vársz már engem? És mit 

csináltál közben? Imádkoztál? 
Nincs semmi mondani valód a szá¬ 

momra? - - kérdezte Predu Mária Dejana, mi¬ 
alatt a másik odaült melléje és gúnyosan föl¬ 
nevetett. 

- Volna mondani valóm számodra, Geru¬ 
salé ! De nem alacsonyítom le magam annyira, 
hogy szóba álljak egy olyan emberrel, mint a 
milyen te vagy. Hát ember vagy te, mi ? 

- Eredj akkor a pokolba ! 
Végtelen csöndesség honolt körülöttük és 

béke, tele édes álommal. Csak olykor-olykor 
remegett meg a fák teteje, a mikor is a szellő¬ 
ben susogtak-búgtak, de aztán megint elnémul¬ 
tak. Olyan volt ez, mintha tiltakozni akarna 
az erdő e két ember puszta jelenléte ellen is, 
a kik pörlekedésükkel és ármánykodásukkal 
megszentségtelenítették az alvó természet fön-
séges békéjét. 

(Folytatása következik.) 

A HOL KÉT OCZEÁN ÉRT ÖSSZE: A PANAMA-CSATORNA AMA RÉSZE, A HOL MOST EGY GÁT FÖLROBBANTÁSÁVAL ÖSSZEKÖTÖTTÉK AZ ATLANTI- ÉS A CSENDES OCZEÁNT. 
A robbanás pillanata. 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Giordano Brúnó. Nálunk eddig inkább emleget¬ 

ték eszméiért szenvedett tűzhalála révén, mint is¬ 
merték Giordano Brúnót, a tizenhatodik század 
nagy olasz filozófusát, a modern gondolkodás egyik 
legfőbb alapvetőjét. Munkái közül eddig nem volt 
lefordítva semmi, sőt még róla is alig Írtak érdem¬ 
legeset magyarul. Most jelenik meg először mun¬ 
kája magyar fordításban : Párbeszédei HZ okról, az 
elvről, ex i'gyröl, a végtelenről, a világegyetemről 
és a világokról. Ez a könyv filozófiai irodalmunk 
jelentékeny gazdagodását jelenti, a filozófia törte¬ 
netének egyik legérdekesebb alakjával ismertet meg. 
Mint a könyv bevezető tanulmánya mondja, Gior¬ 
dano Brúnó filozófiájában nagyszerű összhatássá 
egyesül kora művelődésének úgyszólván valamennyi 
mozzanata. A mit a humanizmus az ókor njgy 
filozófiai gondolataiból felszinre hozott, abból lel¬ 
két jóformán semmi sem hagyja érintetlen ül; alig 
van az antik gondolkodásnak olyan rendszere, 
melynek eszmekincséből valamit a magáéba át ne 
hasonítana, vagy a melyet, mint a magáéval ellen¬ 
tótest, kritikája tárgyává ne tenne. Viszont a de¬ 
rengő újkor vágya is, hogy betekintést nyerjen a 
világegyetem alkatába, benne a legerősebb s a mit 
mámoros szeme lát, új evangéliumként hirdeti a 
világnak. Megérzik rajta a letűnő renaissance szel¬ 
leme nemcsak tartalmilag, hanem formailag is; az 
újkor filozófusai közt elsőül ő találta meg újra a 
gondolatkifejtés művészi formáját, de merész, túlzó, 
olykor kihívó szavában a vallási ellentétektől zak¬ 
latott új korszak szenvedélyes hangjára ismerünk. 
A legnagyobb hatást gondolkodására Kopernikus 
asztronómiája tette ; Brúnó ennek az új tudomány¬ 
nak filozófusa. Tanítása nem egyéb, niínt kozmo-
goniai kiépítése a kopernikusi elméletnek s annak 
metafizikai megokolása Nicolanus Cusanus fogalmi 
formáival. A modern világfelfogás, melynek Brú¬ 
nótól rajzolt képe fővonalaiban máig sem változott 
meg, ép oly joggal viselhetné az ő nevét, mint 
Kopernikusét. — Giordano Brúnót nyugtalan, zakla¬ 
tott élete, ide-oda vándorlása, az incjuiziczió vizs¬ 

gálata, melyet tanításai miatt Velenczében indítot¬ 
tak és Rómában folytattak le ellene s a mely évekig 
tartó fogsága után máglya-halálra szóló Ítélettel 
végződött, — mint egyéniséget is a legérdekesebb 
alakok egyikévé teszi a tudomány történetében. 
A hányattatásban, a börtönben, még a halálban 
is embernek, férfinak mutatta magát, ha az ellene 
folytatott vizsgálat alkalmával egy pillanatra meg¬ 
törött, csakhamar újra felemelkedett és a római 
in<[uziczió minden mesterkedcse sem bírta elveitől 
eltántorítani, a máglyára is egy hős elszánt nyu¬ 
galmával lépett. Az ilyen alakok vigasztaló monu¬ 
mentumai az emberiségnek. • - Most magyarul 
megjelent könyve legjellemzőbb, világfelfogásának 
úgyszólván teljességét magában foglaló műve. A for¬ 
dító, dr. Szemére Samu igsn derék munkát vég¬ 
zett xígy a fordítással, mint az elébo irt bevezető 
tanulmánynyal. A könyv a Filozófiai írók Tárában, 
Alfíxandci- Bernát és Bánóczi József kulturális 
fontosságú vállalatában jelent meg, a mely filozófiai 
műveltségünk legfontosabb szerve. 

A szellemi erők gyűjtése és pazarlása. Mzil-
nyai Elek, kinek kivált néhány az ifjúság számára 
irt bölcselkedő munkája nagy hatást keltett, nagyon 
figyelemre méltó kis könyvet adott ki e czímmel. 
Lélektani alapon magyarázza meg azokat a módo¬ 
kat és forrásokat, melyekből az ember szellemi 
erőit gyűjti és aztán okos és bátor dolgokat mond 
el arról a módról, a hogy a mai ember az így 
szerzett erőket elpazarolja. Szól azokról a nagy 
tömegű fölösleges tudnivalókról, melyekkel az is¬ 
kola, az élet, az irodalom megterheli az ember 
agysejtjeit, — erre vonatkozó fejtegetései sokakban 
ellenmondást fognak kelteni, de nem lehet tagadni, 
hogy van bennük igazság. Érdekes a könyv befe¬ 
jező fejezete is a gondolathibákról, a hamis fogal¬ 
makról, téves nézetekről, melyeket az ember hibás 
szemlélet és félreértés alapján szerez és a melyek 
megannyi erőpazarlást jelentenek. Szól az általá¬ 
nos műveltségről, a melynek nevében tömérdek 
fölösleges dologgal telítik meg emlékezetünket, a 
melyektől aztán sohasem lehet szabadulni, mert a 
már egyszer megszerzett képzeteinket nem lehet 
többé kilakoltatni, nem lehet tetszés szerint felej¬ 
teni. A kis munka talán kissé egyoldalúan nézi a 
dolgokat, de megvan az a becses tulajdonsága, 
hogy gondoláitokat ébreszt és ezzel hasznos szol¬ 

gálatot tesz annak is, a ki vele ellentétes nézetre 
jut a fölvetett kórdós dolgában. 

Péterfl Jenő Petőfiről. A nagynevű magyar 
ossay-irónak, Péterfinek egy eddig kevesek előtt 
ismert tanulmánya jelent meg az tOlcsú koiv/i'-
lí'ii-o -bán Petőfiről. A kis tanulmányt Péterfí néme¬ 
tül irta egy Magyarországot ismertető némot könyv 
számára, mely a nyolczvanas években jelent meg 
s most dr. fíarúli Lajos fordította le. Xagyon 
finom kis irodalmi arczkép, vázlatosan, de finom 
vonásokkal rajzolja meg a költő képét s máig is 
Petőfi-irodalmunk legkiválóbb termékei közé tar¬ 
tozik. 

Négy kis komédia. A négy kis koméida Gar-
vmi Andor négy egyfölvonásosa, a ki már jelentős 
sikerekkel bizonyította 'be drámairói beavatottsá-
gát. A könyv, ha még olyan szép is, a milyen 
köntösben Kner Izidor ambicziózus gyomai nyom¬ 
dája ezeket 'az egylölvonásosokat közreadta, nem 
eredendő formája a színpad számára termelt mun¬ 
kának. Könyvben sikert csak az a színpadi munka 
arathat, a mely a nyelve költői lendületével, gon¬ 
dolati gazdagságával vagy szikrázó elmésségével 
pótolni képes a hatás iama temérdek segítő, ki-
emele, megvitógosuló, ismerő és fényesítő eszközét, 
a mit a színpad művészete bocsát rendelkezésére. 
A Garvay Andor tehetsége nyilvánvalóan színpadi 
természetű, de viszont az írói készsége is van ak¬ 
kora, hogy a könyve könyvnek is érdekes és szój-
rakoztató. 

A «J6 Pajtás.D október 26-iki legújabb számába 
Ábrányi Emil és Rndnyánszky Gyula irtak verset, 
Lukalox László elbeszélést, Sebők Zsigmond foly¬ 
tatja Dőnnögő Dömötör utazását a cserkész-fiúkkal 
tutajon, Gyula bác*i természetrajzi czikket irt, 
Elek nagyapó a két Simonról mond mesét, Faragó 
Géza egy kedves képet rajzolt. Egy bájos angol 
mese, Zeign bácsi mókája, a Kis krónika rovat, 
Dániolné Lengyel Laura regénye, a rejtvények, 
szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám gazdag 
tartalmát. A «Jó Pajtás o-t a Franklin-Társulat 
adja ki, .előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fill., 
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes 
szám ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra 
küld a kiadóhivatal (IV. kér. Egyetem-utcza 4.). 

Új könyvek. 
Gioi'dano Brúnó párbeszédei az okról, elvről 

és egyről és a végtelenről, a világegyetemről és 
a világokról. Olaszból fordította s bevezető tanul1 

mánynyal és magyarázó jegyzetekkel ellátta dr. 
Szemére Samu. (Filozófiai írók Tára XXVII. kő-
tct.j Budapest, Franklin-Társulat; ára G'80 K. . 

Selymei 
Kérpnefc mmtat i ml ujdunsigamkMi l*k«u, 
f«h«r,TiKj«zÍD«ibMi: crípon, talonnál, chiníl. 
otloman. messalln >tb. mousselint lao-cm. Í I * ! M , 
métirje K. i.üo-tAl kezdve, bársony ruháknak, 
ét hiúinknak, plUs. kábátoknak e» köpenyeknek, 

valamint blúzok varrat Ián é* ruhák valódi sváj esi 
hímzéssel batiflt, -gyapjú, és selyemben. 

Mi csakii kezeskedett szolid selyemsctf-
vetet árulunk, közvetlenül magánvevdknek, posta¬ 

költség, és vámmentesen a házhoz. (Dupla levélbéfyeg.) 

Schweizer és Társa, Luzern U 23(S»ájcz) 

10% engedmény a «Vasárnapi Újság* előfizetölnek. 

a most megjelent 

Divat és Művészet 
őszi és téli albuma. 
Ára 3 korona. Elő¬ 
fizetőknek ingyen. 

Főbb tartalom: A legújabb párisi divalkrcaciók 
bemutatása, fényképekben és szincs rajzok" 
bán. - Ferii és (jycrnick divat. Művészi 
kézimunkák. Lakásberendezés. — Koz¬ 
metika. — Sport. — Modern tánczok. — Tár-
czák. — Novellák. — Művészet — Színház, stb. 
Előfizetési ára: Egész évre 18 kor. Fel évre 
10 kor. — Mutatványszámot 80 fill. bélyegért 
küld a kiadóhivatal: Budapest, Kristóf-tér 2. 

10 % engedmény a (Vasárnapi Ujság> előfizetőinek. 

KALODONT Fog - Krém 
s szájvíz* 

•IIIIIIDIIIIIIIWIHH 

serltenti ft normális fejlődést 
és a csecsemő jólétét tmeli a 

használata. Jótékooy hatással Tana 
• • a t eJ mennyiségére és min.V'Kérc. A ti-J 

gyarapodás 33— 50%. A csecsemők 
súlyban rendszeriül gyarapodnak és kitűnően fejlődnek. Kellemes 
izü minden folyadékban könnyen oldódó szer, egy téfiely 20 napra 
elegendő. Ara 3 K. Főlerakit Fragner B. gyógyszertára PrAg III. 
Neru'1«-ntcz» sarok. Lerakni Magyarország részére Török József 
gyógysz. Iiud>p»8t, Király-ntcza. Ahol nem kapható a szétküldés 
p'^ti'm n pénz fl'iz tes beküldése után történik. Epy tégely 3'SO, 
Ü tégely I i 7 i 3 tége'y 9 7 í és 4 tégely 12'— kuronn bérmer.tve. 

Kotorok, sajtolok 
homok- és kavicsmosógépek, betonür-
lönib- cs falazólérjlngyártó - gépek, tető¬ 
cserépgyártó-gépek, formák: lépcsőfo¬ 
kok, csövek, oszlopok slb. gyártására. —| 

Asb e s tpalagyárak 
gépies berendezései 
L.C.M. ásványfestékek 

Kérjük 
gyárunkat 

' meglátogatni. 

228. BT.. 
árjegyzék 

ingyen. 

ESCOCZIPÖK" ELSŐRENDŰK! 
Angol varrott fekete, barna, lakk újdonságok. 

RAKTÁRAK: Deutsch Antal 

Egységárak'. A legjobb .„ 12-50 kor. 
A legelegánsabb 16-50 

IV., kér., Kecskeméti-utcza 19. sz., IV. kér., Kossuth Lajos-utcza 2. sz., VII. kér., Erzsébet-körűt 36. sz. 
Telefon : 44-57. - - Árjegyzék ingyen és bérmentve. » • » » » « « » » » « • « » » » 

A szellem/ erők (jyiijlésfí és pazarlása. Irta 
Szunyni Elek. Budapest, Franklin-Társulat; ára 
l-JÓ K. 

Petőfiről. Irta Pétorfi Jenő, németből fordította 
dr Baróli Lajos. (Olcsó Könyvtár 1706. sz.) Buda¬ 
pest, Franklin-Társulat; ára 20 f. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : Sikabonyi AN¬ 

GYAL PÁL, nyűg. m. kir. kúriai biró, 72 éves ko¬ 
rában Pécsett. — Málomfalvi SZÁSZ DÉNES nyűg. 
kúriai biró, a Lipót-rend lovagja, 75 éves korában 
Marosvásárhelyt. - - Katinál és pielesi KATINSZKT 
GSULA egervári prépost, székesfőegyházmegyei éneklő 
kanonok, aranymisés áldozópap, 73 éves korában 
Egerben. — LOLLOK JÓZSEF lazarista misszionárius, 
gyémántmisés áldozópap, 89 éves korában. 
GUZSVENITZ VILMOS esztergomi tiszteleti kanonok, 
egyházmegyei helyettes tanfelügyelő és tanítóképző 
intézeti igazgató Esztergomban. — Kisvarsányi 
FIALKA MIKSA máv. felügyelő, 64 éves korában. -
LUKÁTSFY ELEK m. kir. erdőmérnök, 46 éves ko¬ 
rában Székelyudvarhelyen. — Csanak! JEBFY ANTAL 
királyi és kereskedelmi tanácsos, Győr szabad kir. 
város törvényhatósági és közigazgatási bizottsági 
tagja, 75 éves korában Győrben. — Mankóbüki 
HORVÁTH KÁLMÁN nyűg. pénzügyi tisztviselő, 63 
éves korában Mármarosszigeten. - - OKOLICSÁNYI 
HDOÓ földmivelésügyi minisztériumi tisztviselő, 62 
éves korában. - - ZICH FEBENCZ festőművész, 46 
éves korában Budapesten. — Bleybachi BOLBEKITZ 
HENEIK okleveles mérnök, magyar államvasúti fél¬ 
ügyelő, 54 éves korában Budapesten. — Dr. VÁLYI 
GYULA nyűg. egyetemi tanár, a Magyar Tud. Aka¬ 
démia L tagja, 58 éves korában Kolozsvárott. — 
Kólyi és dancsházai Jámbor MEGYERI DEZSŐ szín¬ 
művész, a kolozsvári orsz. Nemzeti szinház és a 
budapesti Népszínház volt igazgatója, 57 éves ko¬ 
rában Budapesten. — MOLNÁR EBNŐ IMRE a Bu¬ 
dapesti egyetem halgatója Trienben a hol a tiroli 
Il-ik vadász ezred önkéntese volt, 22 éves ko¬ 
rában. 

Özv. baranyai KUN SÁNDOBNÉ, Fülöp Terézia, 87 
éves korában Bakonygyepesen. — Özv. WALTERS-
DOBFEB VILMOSNB szül. Jurenák Lujza, 81 éves ko¬ 
rában Budapesten. — Özv. LAUB MÓBNÉ, szül Szabó 
Eóza, 70 éves korában Budapesten. — Özv. okolics-
nai OKOLICSÁNYI ISTVÁNNÉ, szül. mezőmadarasi Mada-
rassy Ilona, 75 éves korában Kassán. — EEICHNITZ 
BÉLÁNÉ, szül. zalai Fenyvessy Aranka, a Szemme-

ringen. — Özv. AMON JÓZSEFNÉ szül. Kraemer Irma, 
57 éves korában Budapesten. — SZABÓ ZSIGMONDNÉ, 
szül. Gyulay Nagy Etelka, 57 éves korában Máté¬ 
szalkán. - - Sepsiszentgyörgyi DACZÓ FEBENCZNÉ, 
szül. esetnek! és tarkői Dessewffy Melánie, 60 
éves korában Becskén. - - ILLITS JÓZSEFNÉ szül. 
Matiegka Serafina, 56 éves korában. — Benedekné 
BARTHOS IRÉN tanítónő, Budapesten. — Özv. MEGELE 
GÍULÁNÉ, szül. Gerzselyi Hedvig, Budapesten. -
GÜBEL MARISKA, 22 éves korában Pécsett. - - Özv. 
POKORNY JÓZSEFNÉ szül. Vecsey Júlia, 74 éves ko¬ 
rában Losonczon. 

SAKKJÁTÉK. 
2872. számú feladvány Owen L. E.-tfil. 

SÖTÉT. 

Sakk-kön. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). -
A tZborói Társaskört. — A tKalociai Katholikvt Kört. -
Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hub'ay Bertalan (Bodzás-
vjlak). — A •Dtmaföldvári Egyenltíségi kárt (Dunaföldrár). 
Barcsa Mihály (BUiartidcari). — Csolnoki István (Hajdú-
hadháza). — A tLribicii Gazdasági Kaninót (Leibics). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irsa). — tCsengeri 
Kaszini'it (Ctenger). - Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Rezső (Temesrékás). — Budai Sakkozó Tártaiig (Budapest). — 
Patkó Imre (Talpas) 

Szerkesztői üzenetek. 
Deres a fű. Ismeretlen szép madárka stb. Meg¬ 

lehetős naiv reprodukálása a leginkább elhasznált 
népköltészeti és műköltészeti közhelyeknek, értékük 
alig van több, mint azoké a hímzéseké, melyeket fia¬ 
tal hölgyek divatlapból kivágott minták után csi¬ 
nálnak. 

Szonett halottak napján. Nem épen rósz vers, de 
halottak napjáról igazan cFak nagyon kitűnő verset 
illik közölni. 

Oh boldogok. Szerelmes fiú esti imája stb. Ezek 
is csak afféle klisé-versek ; hogy modern klisék után 
készültok, az nem segít rajtuk. 

Andersen! vers. Esős éjjel stb. Nem nekünk valók ; 
új embernek igazán jó és jelentékeny dolgokkal kell 
jönni, hogy érdemes legyen bemutatni. 

d e f g h 
VILÁGOS. 

a b 

Világos indul és a mésodik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A 2868, számú feladvány megfejtése Palkoska E.-tó'l. 
Világos. Sötét. 

\. VÍ7-Í8 Vd6xf4 
2. Tf8—b4 f stb. 

6. 
1. „_ . . . ___ e4_e3. 
2. d2xe3 t stb. 

d. 
1. .-.. _ Vd6xfS 
2. g7xf8 V stb. 

Világos. a. Sötét. 
1. . . Yd6-e6 
2. Yf8-bÍ f stb. 

.-1. ". Kd4—c5 
2. d3-d4 f stb. 

e. 
1. _.. — . . . c3xd2 vagy 
2. YÍ8xd6 f stb. [t. sz. 

Helyesen fejtették meg: Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A 'Budapesti Sakk-kört. -
A «Budapesti III, kér. Sakk-kör.* — Ludányi Antal. -
Wysehogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapest) 
Németh Péter (Csongor.). — Kintzig Bobért (Fákért). — 
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony-Szentlászló). — A •Győri 

A «Vasárnapi Ujság» 39-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése : Háromszinü a magyar nép 
zászlója, a jó Isten fűzte azt egy csomóba. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pá l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vánuegye-n. 11. 
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

Steckenpferd 
liliomtejszappan 

BEBGMANN ft CO. gyártmánya TETSCHEN a. E. 
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására és nélkü¬ 
lözhetetlen szer arcz- is bőrápolásra, mit számtalan 
elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬ 
gériákban, illatszer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmanu iManerai liliomkrémje, mely tubusukban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

Befébp 
^ ./r, ;••*.:• j« 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
vese- Is hólyagbajoknáí, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegz/;si szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

CPUIII TC"C ÁPHQT Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat, 
OUnULlCO MÜUOl Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

A legelőkelőbb 

márka! 

Előnyei utol-
érhetetleneb 

Roskatag volt valamikor 
Az öregeknek lépte: 
Öreg ember a fiatalt 
Nagy Irigyen nézte. 
Ma megjött a megváltója 
Roskatag járásnak, • 
Fiatalok és öregek 
Az új Berson gummisarkon 
Ruganyosán 

részére, a bajszálakat nyomtalanul el" 
távolítja, az arczbőrt nem támadja, ha¬ 

nem ápolja, üdévé, egyenletessé, rózsássá teszi. Arcztisztá-
talanságokat megszüntet. Használata legegyszerűbb, leg¬ 
diszkrétebb. Gyermekek is veszélytelenül kezeibetik. Mele¬ 
gítés nélkül. Egyszeri megszerzés évekre elegendő. Számos 
clipmerőlevél és kitüntetés. Eredménytelenség esetén a pénzt 
visszaadom. 4 kor. előzetes beküldésnél, használati utasí¬ 
tással, titoktartással, bérmentve küldi: Horovitz Miklós, 
Miskolcz 27. Utánvéttel 4-60 korona. «» »» 

MEGJELENT 
a 

katonai puska a 

gummis 
járnak. 

•yem utasítson vissza határozottan. — Bvsonmfivck, Budapest, VII. 

Lohr Mama (Kronfusz) 
é l A f6váró• <»»» o. -~6..~b  

U»nMlrOgS-a. M. J*> osipketl.itHó, vegytisztitó 
T«l«fo»:Joz,ef2-37 4« kelmefeitő gyári intését*. 
"*b* i tt, P6-nteia 87. IT., B*ft-6t 6. V, KeoBkamétt-

*tom» 14. V„ H»rmlnc»»d-n. 4. VI.. T«rfa-k5r4t 
W. VI., Andriny-út 16. VTD., Jónef-körát S. 

inellényzsebbeii 

Baby-pisztoly 
nagy kaliberű, hat-
lövetü mellény¬ 
zsebbe valóiegyxer 
katonai pnskazá-
Vártattal, a Fegy¬ 
ver- és Gépgyár 
B.-T., Budapest, 
gyártmánya. Kap¬ 
ható minden jobb 

fegyver-kereskedésben. 

kina bora vassal 
Hyg-ienikus kiállítás 19O6. Irtg magas abban 
kitűnt Erősitőszer g-yeng-élkedök, vérsze-
g-ények és l&bbadozók számára. Étvágy¬ 
gerjesztő, idegerösitö és vérjavltó szer. 
Kitűnő iz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

I. Serravallo, cs. és kir. üdv. száll. Trieste-Barcola. 
Vásárolható a gyógj'szertá rákban félliteres fi ve¬ 
gekben kor. 2 ÜO, literes üvegekben kor. 4'80. 

Shampoon a fekete fejjel 
ügy tisztán, mint kamillával, kátránnyal, valamint tojással azon 
készítmény, mely ügy a fiatalok és felnőttek, mint szegények és 

gazdagok és mindazok sympathiáját megnyerte, akik 
a racionális haj - és fejborápolást 

elengedetlennek tekintik. 
Azért nem eléggé hansulyözható, 
hogy a bevásárlásnál a legnagyobb 
óvatossággal járjunk el és csakis 
az itt látható védjegygyei ellátott 
eredeti készítményt fogadjuk el. 
Valódi csakis Shampoon 
= a fekete fejjel! = = 

Eredeti csomag ára 30 fillér (8 cs 

f 
Védjegy. 

l dob = 2.— kor). 
Kapható az «ss2es gyógyszertárakban, drogériákban, Illatszertárakban, 

fodrászoknál stb. Ha valahol nem volna kapható forduljunk 
FAISZTL FERENC, föraktároshoz, 
Budapest VI, Mozsár-u. 12 

aki a legközelebbi beszerzésiforrast tudatja, vagy 2.40 kor elBzetes 
beküldése ellenében 8 csomagot bérmentve küldet. 
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Modern gáz- és villamos-

CSILLÁROK, 
-FŐZÖK, FŰTŐK, 

* * VASALÖK. 

Gáz- és villamos izzótestek. 
Gazolin- és acetylen czikkek. 

Tekintse meg miotatermeinket 
Általános Gázizzófény r.-t. 
Budapest, VII., Vörösmarty-utcza 5. sz. 
Telefon: József 16—14., 16—15., 39—42. 

Legjobb beszerzési forrás! 
Kész ágyak 

jó cseh ágytollbólü 
Siirülzáln VÖT. nankingba (iulett) tSltye, egy 
dunyha 180X1*0 cm. 2 párnával, mindegyik 
80XSO cm. új, puha, tartós tollal K 16'—. 
Fél pehely K 2U'—. Pehely K II'—. Dunyha 
egyedül K 10'—, 12'—, 14-— és 16'—. Fej-
párna egyedül K 3'—, 3'50 és 4'—. Kétszer, 

dnnyha 200X1*0 cm. K 13'—, 
14-50, 17-50 éa 21'—. Ehhez fej-
páraa 80X70 cm. K 4'50, 5 ÍO éi 
5-60. Ót ke. szürke toll K 9-40, 
jobb K 12— K 16-ig. Félfehér 
K 17'—. Őt kg. új, jó, fehér, por-
mentea ágytoll K 2*'—. Hófehér 
K 30'—, Jobb K 36'—. Legfino¬ 
mabb uradalmi foazt. K 45*—. Öt 

az új rendszer folytonégők 
n fűtési itíkmi terén éveken 

át (irtott tanulmányozások 
kimagasló eredménye 

Egészségi szempontból 
legkitűnőbb rendszer. 

Eredeti biztonsági szabályzóval 

Gizbiömlések ft robbanások 
kizárva. Fortuna 

RingeisenjTestvérek cégnél 

ozune p«iieiy '/z lg. n. z öv és o —. ozeuuiueH Dt-niitíiiLve ukauvcbbti. 
Becaeréles postadijmegtéritéi ellenében. Sig-mnnd Lederer, Jano-
• • wltz a. Ang-el Hr 145. bel Klattau, Bőhmen. • « 

Egész lapos Remontoir doublé-
arany gavalléróra 7 korona. 

A valódi aranyóra megtévesztésig h u utánzása. Gyönyörű szép, 
kézzel vésett ngrófedéllel finoman mintázva. Préselt arabs-
jegyű fémszámlappal és másodperczmutatóval. Pontosan sza¬ 
bályozott és szavatolt pontos járású valódi svájczi szerkezet¬ 
tel. Eredeti jótállási nyilatkozata évi a jó járásért s az 
aranyutánzat tartósságáért. Ara 7 korona (portó 7O fillér). 
Utánvét mellett szállítja: JÁKOB KONIG. WIEN, 
III 23O. Löwengasse 37 a. orag-yári na?y raktára. 

Aranyérem, Wien 1912. 

IDEGGYÖNGE FÉRFIAK 
elgyöngült erejüknek visszatérését elősegítik az 

EVATON-TABLETTÁK 
által. Kérje az orvosi véleménygyüjtcményt. Minta 
K 4.20, V« karton K 10., egész karton K la után¬ 
véttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében : 

S t. Márkus A p ó theke , W len, Haupts tras se 130 
Főlerakat.. Hvnnia-gyögynertár Budape«t, VII. kér. 
Emébet-körút 56. ti. — Dr. Fleuh Emil gyógyszer 
tára, 8y6r. — Kapható minden gyógyszertarban 

Alapitva 1865. évben. 

Jíeckenast 
Gusztáv 
zongoratermei 
Budapest, csakis 
GizeJJa-tér 2. szám. 

Telefon. 
Jbach-zongorák 
egyedüli képviselete. 

l BACH-zongorát játszanak és ajánlanak: Backhaus, 
Dohnány, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb. 

Modern művészi 
laKberendezéseK 

u. m. háló-,ebtdJő-, úri szalon berendezések 
a legegyszerűbb kiviteltől a Irgfinomabbig 

Patyí Testvérek 
bútoráruházában, Budapest, 
Vil i . kér., Rákóczi-út 7. sz. 

DFI l" é t termei 
I I " ^ • • • • " • l Budapest, Duna-corso. Lnnch, Diaer, Sonper — á 3—4 korona. 
CSEMEGE Ü Z L E T E ^ ™ ^ < ^ * ; ^ ME6HYILT. 
Az összi-s csemege-különlegességek, gyümölcsök, valamint bel- e? Knl-
földi borok, likörök, cognacok és pecsgöborok dus raktára Lakodalmak 
bankettek, estélyek és bálokra kisebb és nagyobb helyiségek rendel 
kezesre állanak. Házonkivüli rendelések mint eddig, hideg és mek«' 
ételek tálanként a legjobb kivitelben pontosan házhoz szállíttatnak" 
•American Bar* hideg1 bnffet. 
Naponta dé lu tán koncer t . * DELI, tulajdonos. 

•••••••••••••^••••••l i^H 

4 1 Csak a hőiteket érdekli! ^ 
Elsff magyar nó'i egészségügyi 

éstestápolási cikkekszaküzlete 

17PI PIPI f JB.Jnll.Jn I l 
. I V - Korona-

heroieg-ii.l4/l6.»z. 
(Br.Szapáry-udvar.) 

A eiég salát gyártmányú és külföldi kü¬ 
lönlegességei : Haskötők az összes al¬ 
testi bántalmak ellen. Eredeti párisi fű¬ 
zők ós melltartók óptermetünk részére, 
valamint klegyenlitfifüzők ferde növésliek 
számára. Cs. és kir. szab. sérvkötők. 
Egyenestartók. Hygienikus havibajkötők l 
Qummiharisnyák. A legkiválóbb franozla 
és amerikai női évszer különlegességek l 
ÚJ ! Autó Vagina! Spray. Új I Irrigáto-
rok, bidék, valamint az összes betegapj-
lásl czikkek. — Csak szakavatott nít 
kiszolgálás. — Mérsékelt és polgári árai 

raktára 
most: 

Magyar structollipar. 

Guttmann Antal 
tructoll-

kócsag 
IV., Bécsi-utca l . r , 

Telefon ,91-13. Dus választék! 

L£eMA8YOB8 ÉS LE6J08B HÍRNEVŰ ORAUZLETE. 

OR/1CEKSZEREK 10-éviiórállassal 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntöde Részvénytársulat 
BUDAPEST, VI. KÉR., ARÉNA-UT 127. S Z . 

Külön osztály 

téglagyári gépek 
G Y Á R T : falitégla él cserépsajtókat, téglagyártó 
— - _ ^ _ káló gépeket legújabb és legjobban bev káló gépeket legnjabb és legjobban bevált szerkezetekben. 

Elvállalja anyagvi«s-
galatok kivitelit • • 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 

Tervek és költségveté¬ 
sek díjtalanul.  

ELSŐRANGÚ 
REFERENCZIAK. 

/ ' * ,m, -T 
•"' '- i Imi -•"— / 

Soványíhí 
A nem graziosus és 

kényelmetlen kövér¬ 
ség, elhájasodfls elleni 
küzdelemben, ha a 

csípőt és hasat karc¬ 
súbbá tenni.az idomok, 
(vonalak) szépségét 
megőrizni akarjuk, 

teljes bizalommal hasz¬ 
nálhatjuk. 

DrDESCHAMP 
JODHYRINE-ját. 

Ez egyike azon ritka 
és megbízható sová-
nyitó szereknek, mely 
az egészségre teljesen 
ártalmatlan; korhá¬ 
zakban jó eredmén¬ 
nyel használják és 

számos orvos rendeli, 
eladása a vegyelemzés alapján a világ majdnem 
minden országában engedélyezve van. 

Használata egyszerű, mert semmiféle életrend 
megváltoztatást nem igényel. 
Kapható a legtöbb gyógyszertárban. Ara ló.- korona. 
OiA« : Paris. Lahoratoire DUBOIS. 7, Rue Jadín. 
MiaTiROKezÁoi FŐRAKTÁR : TŐRÖK Józsit? gyógyszertára Budapest l 

• ^ VI., Klrály-utcza 12 és Andráss'y-ut 26 sz. M 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Kőztelek-utcza 4. 

l monarchia legnagyobb kocsh'aktára. Árjegyzék ingyen. 

bfirbutoripar 
Bőrbiitor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
SeiMiueHves-u. 7. sz. 

Angol bőrbutor, Ebédlő-
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbntor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és festésére. 
Székátalakitások. 

dcnkütiidja 
már.öooya 

CIPŐKRÉM 

fényestt* 
HERCZEG ésGEIGER 

kir udvari szállító Budapj«U 
KAPHATÓ 'Ml 

Október 2O.- no ve m bér 2O. 
tart a harmadik évi 

LEvtLPAPIR HÓNAP 
SZÉN ÁSY BÉLA 

cs. és kir. udvari szállító, József 

föherczeg űr Ő cs. és kir. Fensége 

üdv. szállítója papirnemű gyárának 

levélpapír-áruházában, 

Budapesten, IV., Ferencziek-tere 9. szám. 
(Kossuth Lajos-utczai oldalon.) 

Olcsó különlegesség! Családi összeállítás: 
különböző színű és nagyságú doboz t ^ K. 
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Néni az ár 
••F" a minőség teszi 

olcsóvá az árut! 
kitűnő szövőáruk 

háztartási czélokra és menyasszonyt kelengyékre. 
fi »»V» fehérített, erős ágylepedők beszedve. 
* ' 150X2Í5 cm. nagyságban ___ K 14-5O 

6 í l l * ! " * finom ágy lepedők beszegre, 150x225 
* cm. nagyságban ______ K 1S-. 

l l i f í f át|» Stffánla vászon 
L széles kitűnő minősé 

V) 
80 cm. 

széles, kitűnő minőségben K 13-80 
O/'i i l l ó f 4>i» J'avasiiiyopárslffonSOcm. 
^ ^ 1 1 J l széles, kitűnő minőségben K I5-5O 
Türülkö/ök, zsebkendők, edénykendők, asztalken¬ 
dők és s/alvctták, valamint sima, kópere/.etn. fehér és 
színes vá-/n;ik;il utánvéttel küld a legolcsóbb áruk 
mellett a jóhirnevü szövőáru czéjj : 

Emil Winternitz, Nachod 
(Csehország). Hibátlan maradéka 
6—12 méteresek, fehér vásznak, sephirek, Oxfordok, Vana-
vászok, tlauellek stb. álló 40 méteres c°omigok Ki kor.. 
jobb minőségben 18 kor., egész finom minőségben 
2O kor . A maradékokból nem küldök mintát és 
kérem megrendeléseknél a kívánt minőség meg elulését 

100 gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—B 
fillérbe kerül, nincs kanócza, bárhová vlhetfi 
ét itmml körúlménjek között ftl nem roobtnnit 

ÁLLANDÚ KIÁLLÍTÁS 
megtekintheti, minden vételkotelezettség nélkül 

Wiktorin és Társa Bpest, 
fOL kerület, Báron -ntcxa L ó l a . 

Árjegyzék Ingyen ée taérnwntve. 

> lehet beszerezni 
lilogáslalan minőségű 

Gyümölcsfaalanyokat 
Gyümölcs és Sétány fákat 

Sima gyökeres ésojMh 

SZÖLÖVE5SZÖKET. 
Árjegyzékei ingyen küldenehi 

FISCHERésT" 
faiskolák cs szölöol^ványlelcpek 

Tul?jdoncjak:ifj.lM(Rfl5l M.r?!icrirrL. ;rb'ki>»iri. 

NE FOGADJON EL 
MÁST! 

R I S 

FEDK 
CIPŐKRÉMET 

áSÜFULÉRÉRT 

PARK-SZANATÓRIUM 
Budapest, VI. kér. Aréna-nt 84 b. 

VÁROSLIGET. 

| :::: SZÜLÉSZETI OSZTÁLY 33 

SZÜLŐ NŐK 
l «n RÉSZÉRE. nn 

44. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HÓIT.SY PA BUDAPEST,'-NOVEMBER'2. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóíi ivatal: IV. Egyetein-ntcza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

Előfizetési Egészévre 8O korona. 

leltételek: | Negyedévre _ _ 5 korona 
_ 1O korona, negyedévenként l koronával 

Külföldi előfizetésekhez a postailag mén-
határozott viteldíj is csatolandó. 

6 M* n), ]t> fosztott, por-
mentő E 9'60, 6 kiló Jobb 
K ÍZ'—,5 kUé fehér, pehcly-

pnh«, foratoM K 18'—, S*'—, 5 H16 hófehér, pehply-
pnh» fosztott K 30.—, »6'—, *i '—. = 

nesz AGYAK 
l piros á?y-
\ hniatbíil, 

Jól raeg-
tflltvo, 

rtgf l derékalj 180 cm. hosszn, 116 em. méta K 10'—, 12'—, 
JB-— és 18-—, i méter hosszn, 140 óm. széles K 13-—, 15'—, 18'— él 
?!•—, l fejiánkps 80 »w. hossra, 61* cm. széles K 8'—, 3'BO é« *'—, 
90 rőt. hosszn, 70 em. széles E 4'30 és 5'50. Készítés minden tetszés 
szerinti m<'retben is. 3 rétfl SKŐrmatraczok l áfrjra E 27'—, Jobbak 
K X!'—. SzétkdMés ntinTít meUett b'rmentre 9 E-töl feljebb. Becserélés 

és Timzskflldés a postaköltség megtérítése ellenében megengedTe. 
S a c b s e l B e n e d e k , L o b é i 6O. Filsen mellett. (Csehország.) 

NUTH KAROLY 
Om. é l klr. fensége 
József föh. üdv. «zál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, T E kér., Garay-ntcsa 10. 
Központi TÍZ-, lég- él gőzfűtések, légsiMz és Timwtékek, cstlomiiások, 
szellöiwtósek, sziriuvuk, tiierömőTi entlógép«k stb. — Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

RENDELÉSNÉL 
SZÍVESKEDJÉK 

LAPUNKRA 
HIVATKOZNI 

ROZSNYAY PEPSIN BORA, 
Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 

étvágytalanság, ren¬ 
detlen emésztés és 
gyomorgyengeség ellen. 

Étkezés közben véve, megóv 
a gyomor-terheléstől. 
Egy üveg ára 3 kor. 2O fill. 

Kapható: 

minden gyógytárban 
valamint 

Rozsnyay Mátyás 
Arad, Szabadság-tér 8. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntoza 4 az. AZ ARADI 
KULTÚRPALOTA, MELYET MOST, OKTÓBEE 26-IKÁN AVATTAK FÖL. - Jelfy Gyula flMtab. 


