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Nagy képes fény¬ 
kép- és optikai ár¬ 
jegyzék kívánatra 
ngyen «s bérmentve 

AUFRECHT ÉS GOLDSCHMIED UTÓDA 

ARSA 
Szállítjuk árfel-
emelés n é l k ü l 
kényelmes havi 
: lefize ésre. : 

KClön kikötés esetén, a meg nem felelő áru, 3 napon belül sértetlen állapotban minden kötelezettség nélkül visszaküldhető, 
Fenti feltétel az egyetlen biztositéka az előnyös vásárlásnak, ügy ár mint minős 

„£ilty" Hői reticuMamara. 
6x9 lemez és filmcsomaghoz, 

kettős kihúzat. 

Legfinomabb bőráthuzat. 
Legújabb Migdet-zár pillanat¬ 

éi időfelvételre. 
Irii fényszabályozó. — Kiugró 
kereső, függőleges- és hosszfel-
vételekre. — Fémrészek fino¬ 

man nikkelezve. 

Havi 
123. sz. Extra Rip. Aphnáttal f i 8 K 78.— 4.— 
124. sz. Extr.i Rap. A pl mattal f « 7 K 81.— 4.— 

3 fémkazetta tokban K 6.— 
l filmcsomag-kazetta K 7.50 

Hav. i észlet K 4.— 

Újdonság! Újdonság! 
Jitngária" 
Legújabb Vario zár, idő- és pillanatfelvételekre «/io, Vie. Vio* 
másodpercre. Ibso-Sector-zár, idő- és pillanatfelvételekre sza¬ 
bályozható '/io» másodpercig. — Iris fényszabályozó. — Kettős 
kihúzat hajtó csavarral a hátcsó lencse használatára. — Fino¬ 
man mintázott bőrutánzat. — Fémrészek finoman nikkelezve. 
Kettős kihúzat. 9x12 cm. lemez és8x10J4 cm. filmcsomaghoz. 

Kettős kihúzat 

Arak 3 fémkazettával tokban 

100 sz. Rodenstock Extra Raplapl. . , 
101 sz. Rodenstock Hemi anastigmat 
102 sz. Rodenstock Tripl Anast. Trynar 
103 sz. Rodenstook kettős Eurynar 

Fény¬ 
erő 

f: 7.7 
f: 7.2 
f: 6.8 
f: 6.8 

Gyújtó-
távolság 

135 
135 
150 
135 

Vario 
autóm, 

zárral K 

78.— 
85.— 
90.— 

100.— 

Havi 
részlet 

4.— 
4.50 
4.50 
5.— 

Ibso-Sek-
top zárral 

K 

90.— 
95.— 

100.— 
110.— 

Havi 
részlet 

4.50 
5.— 
5.— 
5.50 

3 külön kazetta tokban 8.—K, l filmcsomag-kazetta 8xlOi/2 cm. 8.50 K, l filmcsomag¬ 
kazetta 9x12 em. 9.— K, l elegáns válltáska 7.— K. 

Laposkamara 
„Glóbus" 

Nagysága oá. 3.6x12x15.6 cm., súlya ca. 800 gr. 
9x12 lemez él 8x1054 filmcsomaghoz. Leg¬ 
finomabb bőráthuzat. Ibso vagy Koilos zár. Iris 
fényszabályzó, forgatható brilliáns kereső vizszint-
mérővel függőleges és hosszfelvételekre. Kettői 

kihúzat a hátsó ieuese használatára. 

104 
105 
106 
107 

Az árak három fémkazettá¬ 
val tokban értendők 

Rod|nstook Extra rap. Aplan. 
„ Hemi anastigm. 
„ Triplanast. Trynar 
„ Kettős anast. Eurynar 

7.7 
7.2 
6.8 
0.8 

135 

150 

9X12 

Ibso Koilos 
zárral 
korona 

116.— 
122.— 
132.— 
140 . -

132.— 
135.— 
144.— 
155.— 

10x15 
Ibso Koilos 

zárral 
korona 

140.— 
145.— 
150.— 
160.— 

150.— 
155 . -
162 . -
172.— 

Ibso Koilos 
zárral 
korotia 

150.— 
155.— 
162.— 
172.— 

170.— 
175 . -
182.— 
192 — 

3 külön kazetta tokban 
l fílcsomag kazetta 
l válltáska.. 

4x12 10X15 | 13X1S 
6.— 
8.50 
7.— 

10.50 
11.50 
11.50 

15.— 
11 50 
13 50 

Fizetendő 20 egyenlő havi részletben. 

„Hunsüriü" 
Ezen kamara valódi amerikai 
diófából készült, homályosan 
fényezve, kettői kihúzattál, a 
forgatható kupalaku fujtató 
bőrsarkokkal van ellátva, ket¬ 
tő* fogai hajtócsavar, erős 

fémveretek. 

Sz. 
111 
112 

113 

Arak 3 dupla kazettával 
Zár, objekt. és állvány nélkül , 
Redőnyzár, állvánnyal Rodenst. 

Extra rap. Api. f l 7.7 
Rodenstock Eurynárral fi 6.8 

13X18 
70.— 

125.— 
160.— 

Havi 
részlet 
3.50 

e.— 
8.— 

18x24 

90.— 

170 — 
218.— 

Hari 
részlet 
6.— 

8.50 
11.— 

Teljes felszerelés, legfinomabb áthuzatu 
klapp-dobozban, pontos beosztásokkal. 
Tartalom i l tct. lemez, yt 1. Hydrochi-
non előhívó, 100 gr. fixirozó, yt 1. fixir-
fürdó, l mérő 50 gr., 2 lemeztartó, 3 
machécsésze, l lámpa, l másoló keret, l 
szárító állvány, 12 lap celloidin papiros, 

10 karton, l tubus ragasztó. 
Árak t 

6x9 óm. K14.— 9x l2cm.K15 .— 
10x15 em.K20.— 13x 18 óm. K 25.— 

18x24 óm. K 32.— 

„Hungária" fémállvány. 25£nt.£ 
egy tolás elegendő az állvány felállitásáhox és újból való összetolásához. 

S részü hossza nyitva 124 cm. összetolva 
32 em., súlya 600 gr. lapos fejjel K 24.— 

6 rémfi hossza nyitva 129 óm. összetolva 
29 óm., súlya 700 gr. lapos fejjel K 26.— 

6 részü magassága 160 em., súlya 
600 gr. gömbölyű fejjel K 24.— 

4 részfl magassága 186 óm., súlya 
640 gr. gömbölyű fejjel K 16.— 

4 resxfl leemelhető és forgatható 
fsjjel K 18.— 

Unom tok, valódi bőrből K 4.— 

Hensoldt prizmás látcsövek. 
Fokozott fényerő na¬ 
gyobb objektívek alkal¬ 
mazása által. Kiszélesí¬ 
tett látókör új ortho-
soop okulárokkal, meg¬ 
gátolva a képnek a 
szélek felé való eltorzu¬ 
lását. Az egész látókörre 
kiterjedő éles látása a 
plasztikusan kidombo¬ 

rodó képnek. 

Stereo Walkar' Mechanika: 

Térfogat és súly teteme¬ 
sen kisebb. Fokozott 
szilárdság. Főtest és ízü¬ 
let egy darabból öntve. 
Időjárástól védett, por 
és nedvesség behatolása 

kizárva. 

Éles látásra való 
állítás. 

be-

„STEREO 
WALKAR" 

tok és vállszíjjal 

Na¬ 
gyítás 

6X 
8x 

12 X 

Ara 
K 

170.— 
180.— 
190.— 

Havi 
részlet 

8.50 
9.— 

10.— 

HENSOLDT 
„STEREO" 

tok és vállszíjjal 

Na¬ 
gyítás 

ö vagy 
8x 

12X 

Ára 
K 

145.— 
165.— 

Havi 
részlel 

7.50 
8.50 

„STEREO" katonai latcsövek, különösellentálló képességű erős használat .'-s idő¬ 
járás ellen. — Stereo katonai modell sárga tokban öv-kengyellel, 6 vagy 8-szoros na¬ 

gyítás 145 korona. Havi részlet 7 korona. 

MEGRENDELÉSI IV. 
AUFRECHT ÉS GOLDSCHMIED utóda 
ELEK ÉS TÁRSA R.-T.-nál 
BUDAPEST, IV., Károly-körut 10. szám. 

Ezennel megrendelem az alanti árut korona értékben, fizetendő 
korona havi részletekben Budapesten Elek és Tina r.-t.-nál. Három havi 

részlet elmulasztása az egész számla összegét azonnal esedékessé teszi. Teljél ki¬ 
fizetésig tulajdonjog fentartva. 

Jogomban áll az árut 3 napon belül sértetlen állapotban visszaküldeni. 

FlMtendf Budapesten kor. fillér 

Lakhelyt 

Keleti 

Név és foglalkozási 

Pranklin-TéjBulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-ütem 4. szám. 

m 

16. SZ. 1912, (59. ÉVFOLYAM.) 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: TV. Egyetem-utcza 4. 

SZEEKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
Egyes szám 
ára 40 fillér. 

BUDAPEST, ÁPRILIS 21. 
Előfizetési 
feltételek: 

Egészévre _ _ 3O korona. A i Világkrónikái-\a\ 
_ 1O korona, negyedévenkénti koronával 
_ 6 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a poataüag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

A MAGYAR GÁRDA PALOTÁJA BÉCSBEN A HOFSTALLSTRASSÉBEN. - Jelfy Gyula folvételei 
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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

Oly szigorú és pontos volt Miklós számveté¬ 
seiben, hogy fölbecsülvén az idő értékét, eszébe 
sem jutott, hogy hiszen tárgytalan dolgot mér¬ 
legel, maga a berczegnó tette tárgytalanná, 
midőn megigórte neki, hogy addig nem fogja 
magát mutatni, míg ő nem hivja. Tetszése sze¬ 
rint élhet az idő kedvezményével, tőle függ, 
hogy a herczegnőt sohase lássa viszont . . . 
Azért mégis jól számított Miklós: a herczeg¬ 
nőt, ha akarja, sohasem fogja látni, de érezni 
fogja a műveit Az ő respiriuma tulajdonképen 
csak addig tart, a míg ki nem lépett a politika 
porondjára. A menyasszonyával szemben talán 
addig sem. 

Miklós elborult, hogy eszébe jutott a szive 
eme legbensőbb ügye. De hamarosan elűzte 
idevágó gondolatait, elfojtotta érzelmeit. Elő¬ 
ször a kötelességének tesz eleget, aztán követ¬ 
kezik csak vágyainak a mérlegelése, boldog¬ 
ságának a kérdése . . . Addig kímélni fogja 
a lelkierejét. Majd ha megjelent lapja első 
száma . . . Akkor majd tovább gondolkozik 
róla . . . Hogy mitévő legyen . . . 

Következő napon egy levelet kapott Miklós 
a herczegnőtől: 

"Adieu, Nicolas. 
Mire kezében lesz ez a levél, már nem 

vagyok itt. Adieu.» 
Csak ennyi. 
Elrejtette a levelet (szinte gépiesen) kabátja 

belső zsebébe, mert épen akkor toppant be a 
mindennapos Bodonyi. 

- Holnapután megindul a lap. . . Kérem a 
vezérczikkelyt. 

- Megbeszéljük kettesben, — mondta Mik¬ 
lós felvillanyozódva. 

De egyelőre nem beszélhették meg a vezér¬ 
czikkelyt, nagyfontos képpel minden bejelentés 
nélkül beviharzott Csábrágh. 

- Elment! - - jelentette kitörő örömmel 
már az ajtóból, abban a hitben, hogy egyedül 
találja barátját. 

Megtorpant, midőn észrevette Bodonyit. 
Miklós mindenekelőtt bemutatta barátjait 

egymásnak. 
- Bodonyi Géza, barátom és titkárom, -

gróf Csábrágh Ödön. 
Majd a grófhoz fordult: 

- Tudom, hogy elment. . . Majd beszélünk 
róla még. 

Csábrágh helyeslőleg intett. 
- Igen fontos közlendőim vannak róla, min¬ 

dent tudok, — mondta, — olyat is, a mire nem 
voltam kíváncsi. PŐképen azért jöttenr, hogy 
exkuzáljam magamat. . . Pardon, - - mente¬ 
gette magát Bodonyi előtt, — valami asszony¬ 
dolog, bizonyára nem érdekli a titkér urat. 

A titkár urat csakugyan nem érdekelte az 
asszonydolog. Felállott. 

- Tárgyalják le a méltóságos urak, én ad¬ 
dig diszkréten félreállok a másik szobába. 

Úgy lön. Csábrágh a következőkben referált 
Miklósnak a herczegnőről szerzett adatairól : 

- Kedves barátom, a te regényed itt nálunk 
sem teljesen ismeretlen, magam is hallottam 
rebesgetni róla, mindössze a hősnő nevét fedte 
homály, a mely körülmény a te úri diskréczió-
dat dicséri, de másképen áll a dolog ott, a hol 
a herczegnő diskrécziójára lett volna szükség, 
hogy nevestül ki ne pattanjon a titok. A német 
birodalmi főúri körökben mindenki tudja s 
nyíltan emlegeti a nevedet a herczegnőével 
együtt. Ügy látszik, az asszony nem csinált 
titkot a szerelméből s abból a szándékából, 
hogy elvétesse magát véled. A családi tanács 
nyomására minden gondolkodás nélkül lemon¬ 
dott rangjáról, sőt ötven millió márkányi va¬ 
gyonának egy harmadát is feláldozta, hogy 
fenséges rokonai békét hagyjanak neki. 

Miklós nagyot nézett. 
- Honnan tudtad meg mindezt ily rövid 

idő alatt? 
- Egy detektívet bíztam meg a kutatás¬ 

sal, — válaszolt Csábrágh egyszerűen, — olyan 
volt a megbízásod, hogy annak ilyen segítség 
nélkül nem tehettem volna eleget. 

- Igen. de arra nem kértelek, — idegeske¬ 
dett Miklós, - - hogy a herczegnő külföldön 
viselt dolgait kutasd ki, engem csak az érde¬ 
kel, hogy milyen úton-módon s mily eszközök¬ 
kel tör ellenem itt. Ki a végrehajtó közege, a 
spionja s mik az utasításai? 

- Türelem barátom, — csillapította a: gróf 
Miklóst, — majd arra is rákerül a sor. És ne 
vedd rósz néven a detektivnek, hogy a her¬ 
czegnő egyéb személyes ügyeiről is tájékozódni 
akart; el kell neki hinned, hogy a nélkül nem 
végezhetett volna alapos munkát; hogy kide¬ 
rítse a tényállást, a mire szükséged van, föl 
kellett gorqbolyítani a legmesszebb vezető szá¬ 
lakat is. Én nem említettem neki a nevedet 
sem, ő maga tudta meg Berlinből telefonon egy 
vele összeköttetésben álló tudakozódó vállalat¬ 
tól. Onnan kapta a herczegnőre vonatkozó ér¬ 
tesítéseit. 

- Hogy tudta meg a nevét ? 
- Ő csak X. Y. herczegnőről tudakozódott, 

az ő nevét is a berlini detektív tudatta vele. 
Elvégre nem is valami boszorkányság, Német¬ 
ország nagy, de aligha akad benne sok olyan 
fejedelemasszoDy, a kinek magyar úrral van 
viszonya. 

Ez elég nyilvánvaló volt. Miklós még nyug¬ 
talanabb lett. 

- Mit tudtál meg abból, a mit megtudni 
érdekemben áll nekem is? 

A szemrehányást zokon vette Csábrágh. 
- Miklós, ne légy igazságtalan, elvégre is 

annyira bízhatsz bennem, hogy ki nem kürtö¬ 
löm a titkodat. Nem is ejteni ki a herczegnő 
nevét még előtted sem. 

Zádor észrevette magát. 
- Bocsáss meg, hálátlan vagyok, de izgat 

a homály, mert még semmivel sem tudok töb¬ 
bet, mint eddig. A herczegnő elutazott; kit ha¬ 
gyott itt maga helyett? IS milyen utasítással? 
Csak az én személyemre pályázik-e, avagy föl¬ 
vette-e programmjába a menyasszonyomat is? 

- Bészletes feleletet ezekre a kérdésekre 
nem adhatok, — válaszolt Csábrágh, - - egy¬ 
előre csak annyit sikerült megtudnunk, hogy 
csakugyan van itt egy titkos megbizottja, egy 
magyar származású kalandor, a kinek alig¬ 
hanem — de ez már a detektív kombinácziója, -
alighanem az a feladata, hogy belegabalyítson 
téged valami zavaros, kompromittáló ügybe, a 
melyből csak magasabb segítséggel lesz lehet¬ 
séges menekülnöd. 

Ah, a politika! Az lesz az a zavaros ügy, a 
melybe a veszedelmes asszony az ő érintetlen 
repüláczióját bele szándékozik fojtani. 

Miklós szemében mindjobban kiéleződtek a 
szenvedélyes nő taktikájának körvonalai. 

- Folytasd kérlek, — unszolta barátját tü¬ 
relmetlenül, bár majdnem biztosra vette, hogy 
több újat nem fog tőle hallani. Mert azt rög¬ 
tön kitalálta, hogy a herczegnő szadassziúja 
csak Langer Viktor lehet. 

- Ezekután — folytatta Csábrágh, — most 
nincs veled egyéb közlendőm, mint a herczegnő 
kirendelt végrehajtójának a neve, de még egy 
arczképvázlatot is adok róla, hogy ráismerhess, 
ha netalán álnevet találna fölvenni. 

Zsebébe nyúlt s egy vázlatot adott át Miklós¬ 
nak. Ez legott ráismert benne emberére, még 
ha nem is lett volna a neve a kép alá irva 
így: báró Langer Viktor, alias Haselbeck Curt, 
vagy vicomte De Launay. Miklós nem szólt 
Csábrághnak arról, hogy a detektív eme föl-
födözése már nem volt újság neki, örült, hogy 
nem csalt a sejtelme s hogy az ellenség a Bo¬ 
donyi ügyességéből már félig-meddig az ő harcz-
vonalába tévedt, a mi igen meg fogja könnyí¬ 
teni a védekezését 

Megköszönte a Csábrágh szívességét s föl¬ 
mentette őt a további fáradozástól. 

Egyébre kérte őt; mindenekelőtt beszólította 
a szomszéd szobában gunnyasztó Bodonyit. . . 

— Kedves barátom, nekem most az a szán¬ 
dékom, hogy fölkérjem a nemes grófot: álljon 
be a mi hadseregünkbe bontott zászlóval, hogy 
nagy erkölcsi presztízsével, fényes történelmi 
nevével erősítse a nemzeti ügyet. Mit szóiasz 
hozzá, barátom Napi? 

— Csatlakozom a kérésedhez s még meg is 
toldom azzal, hogy legyen, vezérünk s alakítsa 
meg táborkarát. 

Csábrágh tudatában volt annak, mekkora er¬ 
kölcsi tőkét képvisel az országban az ő neve. 
Egy pillanatig sem farizeuskod ott. 

— Az önöké vagyok, - - mondta egysze¬ 
rűen. - - Csak azzal nem vagyok tisztában, 
hogy kapok-e elég alkalmas embert a vezér¬ 
karba. Mert az az érzésem, hogy a mozgalom 
élére az ügy érdekében a legmagasabb társa¬ 
dalmi állásban levő urakat kellene állítanunk, 
holott a mi arisztokrácziánk a quieta non mo-
vere elvi álláspontján áll: lusta és fukar. 

— A lapvezér mindenesetre te légy, — kérte 
Miklós, — engedd meg, hogy ezen minőséged¬ 
ben a lap élére nyomassuk a nevedet. 

— Köszönöm a bizalmat, talán méltó le¬ 
szek reá. 

Csábrágh ezt a mondását ünnepies, halk 
hangon ejtette ki. Meglátszott rajta, hogy foga¬ 
dalmat tett magában. További beszédje is arra 
vallott 

- írni és beszélni, sajnos, nem tudok, de 
cselekedni és áldozni fogok. Egyelőre 200,000 
koronát adok lapunk czéljaira. 

X. Kilencz óriás. 
Hárman valának együtt a hosszúhajúak -és 

bajusztalanok. Finomak és túlemberek mind¬ 
hárman, de szájjal mégis legjobban győzte 
Bary Pali, a hétszilvafás ősmagyar, a ki azon¬ 
ban lemondott a rangjáról, megjárta Parist, 
hektikus volt, abszintot ivott, mert kokett ifjú 
volt (a halállal kaczérkodott) és fekete körmöt 
viselt. Bary Pali rég megállapította magáról, 
hogy zseni, a kinek iskolát kell csinálni, mert 
minden zseni iskolát csinált. 

A másik bajusztalan túlembert Hunyadi 
Jákónak hívták. Nem volt igazi Hunyady: az 
erkölcsi tőkét, a mit a Hunyadiak egy pár csa¬ 
tában összegyűjtöttek, hogy a nevfrt jóhang-
zású legyen, Jákó modern ember létére minden 
nagyobb erőlködés nélkül egy koronán vásá¬ 
rolta meg. Bolond lett volna érte többet fizetni, 
mikor ennyi az ára egész komolyan. 

A harmadik lángelme Koplatby Friczi volt, 
a legpiszkosabb ember Magyarországon, nem 
kivéve a tótokat. Ennek homály fedte a szár¬ 
mazását; ő nem dicsekedett vele, más meg nem 
tudta kitalálni, mert bár öt nyelven beszélt, . 
egyet sem értett tökéletesen, a mi igen hasz¬ 
nára vált, mert okkultista, szimbolista és neo-
impresszionistá vala egy személyben s az volt 
a trükkje, hogy olyan verseket írjon, a miken, 
csak csudálkozni lehetett, de a miket megérteni 
nem volt szabad. 

A zsenik persze kozmopoliták voltak mind¬ 
hárman, mert Magyarország igen kicsiny volt 
nekik. Nem fértek bele. A királyságot külön¬ 
ben is komisz hivatalnak tartották, inkább köz¬ 
társasági elnökök szerettek volna lenni. Bary" 
Pali lehet, azt sem vállalta volna, mert manap¬ 
ság már ahhoz is türelem kell, holott ő nyu¬ 
godtan csak Istennel volt képes beszélgetni, 
az emberi nemnek kívüle eső kontingensével 
csak paczkázni tudott. Hanem azért megitta a. 
művüket, az abszintot. 

A másik két zseni inkább enni szeretett. 
A pulykát jobban kedvelték, mint a rövid gu¬ 
lyást, de azért rövid gulyást ettek. Meg szafa-
ládét eczetben-olajban. Néha kirándultak és 
akkor körített liptóit ettek. 

De «vesézni» niég jobban szerettek, mint 
enni. Az asztaltársaságnak, a melynek tagjai 
voltak, az volt a főtörvénye, hogy távollevők¬ 

ről jót mondani nem volt szabad. De kiszedték 
a veséjét a jelenlevő ('tehetségteleneknek* is. 
Sőt egymást, a tehetségeseket sem kímélték, 
csak Bary Palit nem merte senki sem bántani, 
mert ő iskolát csinált. Az alanyi költők mind 
az ő methodusát követték a versírásban, hek¬ 
tikusak voltak, mint ő, de nem haltak bele, 
mint ő sem, mert halhatatlanok voltak, mint 
ő is. Csak abszintot nem ittak, mint ő, mert 
nem volt egy szilvafájuk sem, mint neki, csu¬ 
pán szilvaszeszt ittak, mert a/s olcsóbb vala. 

A Chicago-kávóház hosszú asztalánál (ott ült 
a három hosszúhajú) épen Hunyadi Jákó vitte 
a szót. Egy irót kritizált tárgyilagosan. Oltott 
baromnak s búban fogantatott bakkecskének 
nevezte a szerencsétlent, mert regénye hősével 
diadalra vitette a nemzeti eszmét, a helyett, 
hogy megorgyilkoltatta volna szegényt. Még 
vitézkötóses bornyúnak s pitykés aprómarhá¬ 
nak is elmondta Jákó a szerencsétlen «regény -
embert». . . 

Ezenközben újabb három «vesetag» érkezett 
az asztalhoz. Alsóbbrendű tagok (mert dolgoz¬ 
tak is, nemcsak költöttek), épen a szerkesztő¬ 
ségből jöttek. Pór Muki, Kéve Mór és Ősi Ig-
nácz volt a, nevük. Másutt szemtelenek voltak, 
de itt, kezdetben legalább, nem igen mertek 
mukkanni sem, Bary Pali igen lefújta őket, 
kezet sem fogott velük, csak ásított nekik. 

A Jákó kritikáját ezen barmoknak kellett 
magasztalniuk (a jó blatt végett), mert Bary 
Pali felette állott az elismerés konvencziójá-
nak, Koplathy Friczi meg épen parizert evett, 
a mit fontosabbnak tartott egy «idegem) re¬ 
génynél. 

Kezdé Muki : 
- Már az igaz, hogy náladnál élesebb szemű 

esztheta egy sincs közöttünk, irók között. 
Bary Pali megráspolyozta a torkát, Ignáez 

folytatá : 
— A katedrákba Frimmbe* való hülyéket ül¬ 

tetnek bele, a kiknek Aranyban kulminál az 
irodalom s te . . . s te még nemzeti ajándékot 
sem kaptál az államtól. 

Végezé Mór: 
- Fuj, micsoda rongy nemzet, a mely így 

becsüli meg nagyjait. 
Nem nagyított, mert Jákó igen nagy volt 

csakugyan, megütötte az ölet, bárha nem te¬ 
tézte is. De az iskolacsináló Bary azért meg¬ 
haragudott rá. 

- Micsoda nagy ? Ki itt a nagy ? Igazi nagy¬ 
ság csak egy van közöttünk s az én vagyok. 

Az ötök kibékítették a haragos világpolgárt. 
Azt mondták neki, hogy sohase számítsa ma¬ 
gát, midőn emberről van szó, mert ő több 
annál. 

Szent lett a béke s valahonnan távoleső fül¬ 
kék homályából ismét hárman járultanak az 
asztalhoz : Kócs Zsiga, a hősszerelmes, Veterán 
Náthán, a bohém háztulajdonos és Bakk Manó, 
Budapest legtiszteltebb és legzseniálisabb ripor¬ 
tere, a kinek semmi sem lehetetlen. Ha tetszik, 
lop is a riport érdekében, sőt már egypár be¬ 
töréssel is szaporította a dicsőségét. Csak egy 
hibája volt Bakk Manónak, a tiszteletreméltó 
és zseniális riporternek, de az aztán ordas. 
Agyonbeszélt egy egész regimentet, neki az 
semmi sem volt. Most is teli szájjal jött a 
vese-asztalhoz, már húsz lépésnyiről okádta a 
szót. 

- Ide figyeljetek, gyerekek, és bámuljatok, 
mert ilyet még sohasem hallottatok. És a mi 
előkelő úri kontenansz találtatik bennetek, azt 
mind szedjétek össze, hogy meg ne pukkadja¬ 
tok. Akár a méregtől, akár a nevetéstől. Olyan 
kirohanásról fogok nektek beszélni, a mihez 
képest csupa bolhatáncz volt a thermopilei. Az 
arrogancziának, megolomániának, reakcziónak, 
ultramontanizmusnak, mezmerizmusnak, dar-
vinizmusnak, atavizmusnak . . . 

- Elég az izmusból, mert ütök, — recs-
csentett bele a szapora beszédbe Jákó, az öles. 

- Nekem beszélhetsz, - - tiltakozott Manó 
az erőszakos rnegrövidítési kísérlet ellen, az¬ 
után így folytatta : — Nepotizmusnak, bizan-
tinizmusnak és egyéb isztikus velleitásoknak 
ilymérvű elfajulásává) még nem találkozott az 
emberiség. Dühöngnék rajta, ha nem volna ne¬ 
vetséges, s nevetnék rajta, ha nem volnék dü¬ 
hös. Találjátok ki, miről van szó, — pukkan-
totta ki végül Manó a nagy hólyagot. 

* Frimm = hülyék intézete. 

- Marha! — tisztelte meg egy tekintélye¬ 
sebb tag, alighanem Koplathy, a feladott talá¬ 
lós kérdésért. 

- Hüle, — monda Bary Pali is s ez ellen 
fellebbezni nem lehetett. 

Mór kénytelen volt kirukkolni a hírrel. Most 
már meg túlságosan rövidre fogta a lényeget, 
csak ennyit mondott : 

- Egy új újságot csinálnak. 
— ?? ? 
Úgy kellett belőle kipiszkálni a többit. 

- Miféle újságot? Kik? Mikor? Mennyi 
pénzük van? Adnak-e előleget? — kérde/.tek 
össze-vissza a jeles kilenczek. 

Manó most már csak azért sem eresztette 
könnyen a szót, csak egyet kotlott ki egyszerre. 

- Konzervatívot ? 
- Klerikálist? Reakczionáriust? Antiszemi¬ 

tát ? - - kérdezték a kilenczek türelmetlenül. 
Erre megint egy szó kövelkezett feleletnek. 

- Mágnáslapot. 
Mágnáslap! Hű, hát ebben a szóban aztán 

csakugyan benno van a világ minden fekete-
sége a középkortól az ázsiaiig. A hir óriási 
konsternácziót és szenzácziót keltett, a szapora-
szavú Manónak egyszeribe megnőtt a becse. 
A kilenczek egyhangúlag rimánkodtak neki, ne 
tagadja meg a természetét, mondjon el min¬ 
dent, a mit tud a lapról, egyszerre tiz szót is 
mondhat egy helyett. 

Az egy ideig élvezte rehabilitácziója gyö¬ 
nyöreit. 

- Nna, ki a marha? Ki a hüle? 
Aztán újra nekibodorodott a beszédnek. Elő¬ 

ször azonban megnézte az óráját. 
- Három óra, - - konstatálta, - - a lapok 

le vannak zárva, a riportomat senki sem lop¬ 
hatja el, ergo beszélhetek. Hallottátok-e Zádor 
Miklósnak a hirét? Kifele, miféle ember ez? 
Honnan jött? Miből él? Volt-e papája? Hon¬ 
nan vette a laphoz a baksist? Fiú-e, leány-e, 
vagy csak úgy mutatja? 

Először Koplathy felelt a kérdésekre. 
- Spiller. Kaszinótag. Egyszóval egy obs¬ 

kúrus fiú, egy intellektuális Nímand. 
Veterán Náthán is tudott Zádorról valamit ; 

ő titokban nemes akart lenni, ismerte a család¬ 
fákat, de miután ő még nem volt az, gyűlölte 
a nemeseket. 

- A Zádor, — mondta összevontan, — egy 
ezeréves koldus, az utolsó a famíliájából, a mi 
Árpáddal jött be országot hódítani. 

A kilenczek így összevontan is megértették 
a háziúr szavát s a Zádor rovására irták föl¬ 
tálalt adatait, körülbelül ilyenféle szavakkal: 
rohadt elem, hyperrafinált idióta . . . majmok 
atyjafia. 

Előadó Manónak ennyi teljesen elég volt 
ahhoz, hogy az előkelő társaságnak Zádor 
Miklóst terhelő közvéleményét röviden meg¬ 
fogalmazza. 

- Egyszóval kimondhatom, hogy egy agy-
lágyulásos kéjencz ? — kérdezte. 

- Bátran, — biztatták a keményagyú asz-
kéták. 

- Akkor — folytatta a riporter, - - azt is 
kimondhatom, hogy ez az ember az, a ki a 
lapot kiugratta; ez meg egy bizonyos Bodonyi 
nevezetű, a kit ismerek is hírből, arról neveze¬ 
tes, hogy nyers búzán él, mint a csirkék, mert 
nincs hivatala, miután semmit se tud. 

A szalámizó és parizerező tudós társaság ki¬ 
nevette a buzarágó tudatlan embert, bár senki 
sem hitte el a riporternek, hogy igazat mond, 
még Bary, a főzseni sem. 

Az általános derültség lezajlása után beszéd¬ 
jét a riporter imigyen folytatá : 

Zádor és Bodonyi ugratták ki a lapot, de 
nem ők szerkesztik, hanem Lombos Keresztély, 
az ismert vegetariano-nazarenus, jelenleg szabó, 
Decsy Franczi, a tömegproduczens, Belky Já¬ 
nos, a korcsmáros. Munkatársak: a simini föl¬ 
szentelt püspök, a rimanóczi remetepolitikus, 
három akadémikus, egy herczeg, két gróf, há¬ 
rom báró, egy nrasági ispány, egy hölgy-
tyukász, egy importált dsiudziczu és egy akro¬ 
bata. (Zajos derültség.) Tehát - - konkludált 
Manó, - - czéhbeli csak kettő van közöttük, 
ezért tudták a mozgalmukat titokban tartani, 
bár ötezer előfizetőt gyűjtöttek a vidéken a 
sötétebb helyeken, a papok, agrárok és mág¬ 
nások között. 

(Folytatása következik.) 

ÖREG VÁR ÉS IFJÚ VÁRÚR, 
l lőtt-kopott, ócska várban 
Örökös Ziij. mulatság \iin. 
Nap ha rá süt, éj ha rá hull : 
Csuk niuliit az ifjú Viírúr. 

Nem is illik már a várhoz 
Ily élet. ily mulatságos ; 
Egy ki'i/öinliíis és mogorva 
Miísik ('let illulili vuliiii. 

l'i' úgy esett a történet : 
A/ ifjú vár öreggé lett, 
Benne meg ár, úr u/ulatt 
ToVÍbb is csuk ifjú nmradt. 

Ifjú maradt, kinek egyre 
\ in i ; ;ns : i l i | i I r t l 11 k e d v e : 

Szeret asszonyt, dalt. virágot 
S minden egyéb bolondságot. 

Hej. pedig már nem sokára 
Összeomlik ócska vára, 
S kegyelmet nem adva neki : 
Ót is szépen eltemeti! 

Jobb is volna a vérúrnak 
Nem mulatni minden i'ij nap, 
Hanem a sok vígság helyett 
Tatarozni, a mit lehet. 

így maholnap eljön a vég, 
A mint hinné, sokkal elébb, 
S ott fog aztán pihenni lenn 
Szegény várúr. szegény - szivem l 

Jakab Ödön. 

F E H É R MENET* 
Nagy csend. A vizén virágos 
Hajóhad úszik halkan, 
Es mindegyik hajó ölén 
Gyönyörű ravatal vsa. 

A koporsók tó3á helyett 
Fátyollal letakarva* 
Es ifjú szűz leányoknak 
Látszik a keble, karja. 

Ugy úsznak mind a nagy vizén, 
Rejtelmesen a csendben, 
Az útnak soha vége nincs 
A tiszta végtelenben. 

Ily ifjan haltak, vesztek el, 
A kik még nem szerettek ! 
Nem ismertek forró csodát, 
Es csókot nem lehelitek ? . . . 

+ 
Es fönt a fényben fölzokog 
Az Asszonyoknak lelke : 
Mily jó volt hozzájuk az l'r. 
Hogy ó'ket megmentette . . . 

Baáry Elemér 

ÉNEK. 
Az lehet boldog csak, ki szenvedett, 
fsak az lehet nyugodt, ki nyugtalan volt. 
A ki zokogott, hitt, csalódott, csókolt, 
Az élte, élvezte az életet. 

Ki átvergődött sok bús éjszakát, 
Csak az örülhet meghitt, csöndes éjnek 
Aranyszín bornak, halk, derűs zenének, 
Ha lelkén emlék raja suhan át. 

Azt hisszük sokszor: hogy ezt túl nem éljük 
És belátjuk: hangulat volt csupán, 
Könny, csalódás jön e mámor után, 
Hogy egy ujabban higyjünk és reméljünk. 

Hagyd hát kezemben kék eres kezed, 
Hadd csókoljam, hadd zokogjak fölötte 
Míg szétfoszlik a semmibe, a ködbe 
A hit, hogy oly nagyon szerettelek. 

Farkas Imre. 

* Felolvasták a Petőfi-Társaság április 14-iki ülésén. 
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NÉMET ÉS NÉMETALFÖLDI RÉZMETSZÉS A XV. SZÁZADBAN. 

A Szépművészeti Múzeumnak tizenharmadik 
kiállítása mindenképen megérdemli művészet-
kedvelő közönségünk érdeklődését. Elsősorban 
is egy oly terét ismerteti meg a művészet¬ 
történetnek, mely nemcsak hazánkban, de még 
a nyugaton is nem régen még teljesen fel¬ 
dolgozatlan volt s ezért különösen minálunk 
újságszámba megy. Másrészt pedig jól kiválasz¬ 
tott anyagának érdekességével figyelmünket 
reátereli a XV. század egyszerű, természetes, 
sokszor együgyű művészetére, melyen oly gaz¬ 
dagon és oly őszintén ömlik el egy kibonta¬ 
kozóban levő primitív kor művészeti felfogá¬ 
sának érintetlen bája, hogy szerfelett sok ta¬ 
nulságot nyújthat nekünk ma, midőn tuda¬ 
tosan törekszik a művészet a primitív felfogás¬ 
ban rejlő monumentalitás elérésére. A kiállítás 
anyaga talán kissé idegenszerűnek látszik majd, 
és azok, kik ismeretével gazdagodni akarnak, 
kitűnő vezetőre találnak a katalógusában, mely¬ 
hez a mai német tudomány összes eredmé¬ 
nyeinek felhasználásával Meller Simon, a ki¬ 
állítás rendezője, irt nemcsak tanulságos, de 
igen élvezetesnek bizonyuló előszót. 

A rézmetszés alighanem ugyanannak a szük¬ 
ségletnek köszönheti felvirágozását, mint a 
könyvnyomtatás: a tömeges terjesztésre való 
törekvésnek. A XV. században a polgári elem 
nagy kulturaszomjúsággal kezd előtérbe tolulni, 
s ezt a fogyasztást a régi kodexrajzolással és 
festéssel semmiképen sem lehetett már pótolni, 
nemcsak azért, mivel igen drága volt ez az 
eljárás, hanem mert ekként sehogy sem lehe¬ 
tett volna elegendő példányt előállítani. Hogy 
ki volt a rézmetszés feltalálója, hogy milyen 
fejlődési fokokon ment át a mestersége kifejlő¬ 
désének első idejében, erre vonatkozólag ma 
még semmit sem tudunk s aligha fogunk em¬ 
lékek híján valaha is valamit tudni. A felől 

Izrahel van Meckenem: Szerelmesek táncza. 

alig lehet ma már kétség, hogy az ötvösművé¬ 
szetből sarjadzott ki, mert első művelői mind 
ötvösök voltak, de az már csak feltevés, ha 
azt, mondjuk hogy kezdetben csak kapósabb 
rajzminták megőrzésére szolgált. 

Mihelyt azonban az eljárás első nehézségeit 
leküzdték az ötvösök, mihamarabb reájöttek 
arra a nagy előnyre, melyet a tömeges elő¬ 
állítás lehetősége nyújtott s ettől kezdve mind¬ 
azon rajzszerű dolgok sokszorosítására hasz¬ 
nálták, mit akkortájt sok példányban fogyasz¬ 
tottak. Elsősorban szentképekre, moralizáló 
rajzokra és különös ellentétképen arra is, a 
miből abban a háborúskodó, táborozó, zsoldos 
világban szintén sok kellett: játékkártyák nyo¬ 
mására. 

A rézmetszésnek legelső stíluskritikailag ki¬ 
puhatolható mesterét épen játékkártyáiról ne¬ 
vezték el a Játékkártyák mesterének. Alighanem 
németországi ötvös volt, ki még féllábbal a 
középkor formavilágában állott, de a másikkal 
már átlépett a művészet elvilágiasodásának ko¬ 
rába. Rajzaiban mereven stilizált gothikus ele¬ 
mek, derült, naiv természetmegfigyeléssel vál¬ 
takoznak ; egy-egy rajza a görög kezdetleges 
vázák vagy a japánok primitív metszeteire em¬ 
lékeztet. 0 még a század első felében dolgo¬ 
zott, de bár tehetséges rajzoló volt, nem igen 

i: M 
Amsterdami kabinet mestere: Aristoteles és Phyllis. Izrahel van Meckenem: Ágyon ülő pár. 

érte el a korabeli művészet szinvonalat. Azok, 
kik mesterségét eltanulták, vele, vagy közvet¬ 
lenül utána dolgoztak, nem vitték sem techni¬ 
kai, sem művészeti oldaláról sokkal messzebb 
a rézmetszést, melynek kezdetben ugyanaz a 
sors jutott osztályrészül, mint a többi repro¬ 
duktív eljárásnak is: először inkább csak mes¬ 
terség volt, úgy hogy csak lassanként bonta¬ 
koztak ki azok a technikai előnyei, melyek 
művészeti felhasználásra különösen alkalmassá 
teszik és jellemzőkké válnak. Csak később jut 
a rézmetszés is igazi művészemberek kezébe, 
kik aztán egy-két évtized alatt oly lehetősé¬ 
geit aknázzák ki, melyekre kezdetben senki 
sem gondolt. 

Az első ezek között az E. S. monogramm 
mögé rejtőző művész volt, szintén ötvösmester. 
Igen termékeny rajzoló, a ki valószínűleg már 
művészeti gyönyörűséget is talált a maga mun¬ 
kájában, nemcsak puszta mesterséget látott 
benne s talán ezért jutott eszébe, hogy met¬ 
szeteit monogrammal lássa el. Szerette meg¬ 
figyelni a természetet, s a mit megjegyzett be¬ 
lőle, sokféle elrendezésben újabb és újabb kom-
pozicziókban tudta felhasználni. Kiválóbb mű¬ 
vészt mégsem lehet benne látni, majdnem min¬ 
den lapja legalább is annyi eredménytelen 
küzdelemről, mint a mennyi sikerről számol 
be. Felületesebb volt nála, de technikai dol¬ 
gokban mégis sokkal tökéletesebb az ő német¬ 
alföldi tanítványa, Israhel van Meckenem, ki 
már a XV. század második felében dolgozott. 
Sokszor csak kényelmes ismétlő mesterségnek 
használta fel a rézmetszést, E. S. mester lap¬ 
jait dolgozta át, korabeli festményekről csent 
el motívumokat, de e mellett tudott önállóan 
is alkotni s ezek között a lapjai között meg¬ 
lepően tökéletesek találkoznak. A bemutatottak 
közül különösen gazdag ékítményére utalunk, 

Amsterdami kabinet mestere: Salamon bálvány 
imádása. 

16. SZÍM. 1912. 59. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI ÚJSÁG. 313 
mely a szerelmesek tánczát 

• mutatja be. Ez a rajz gaz¬ 
dag dekoratív tehetségről ta¬ 
núskodik, mely szerencsésen 
fűzi össze a régi kodex-
miniatorok díszítő képzele¬ 
tét az új idők derültebb, 
világiasabb felfogásával. Mint 
mondottuk Meckenem német¬ 
alföldi ember volt, a mi al¬ 
kotásain már sok tekintetben 
meg is látszik, mert meg van 
már bennük a csirája a ké¬ 
sőbbi jellegzetesen polgárias 
németalföldi felfogásnak. 

Erre a három kiemelke¬ 
dőbb mesterre, kiket több 
jelentéktelen vesz körül, kö¬ 
vetkezik Martin Schongauer 
az első, igazán nagy réz¬ 
metszőművész, ki inkább met¬ 
szeteivel, mint festményeivel 
szolgálta meg kiemelkedő he¬ 
lyét a művészet történetében. 
Már azok a lapjai is, melye¬ 
ket Schongauer munkásságá¬ 
nak első idejére szoktak he¬ 
lyezni, tisztán mutatják, hogy 
alkotójuknak teljesen hatal¬ 
mában állott a rézmetszés 
minden anyagszerűsége és 
így gondolatait első pillanat¬ 
tól kezdve metszetben gon¬ 
dolta el s annak koiiátai 
között valósította is meg. Az 
ő kezében aztán teljesen ki 
is fejlett az eljárás techni¬ 
kai oldala. Az árnyékolással 
sok küzdelmük volt az előtte dolgozó meste¬ 
reknek, sok helyütt, hol mély árnyékokat akar¬ 
tak adni, csak vak sötét foltokig vitték. Lágy¬ 
ság helyett merev kaparászásra vezetett a sok 
kusza kis vonal, és egyáltalában nem tudták 
kihasználni a vastagabb vonalak kidomborodá-
sának, azaz reliefszerű voltának előnyeit. Schon¬ 
gauer hamar túltette magát e nehézségeken. 
Már korai lapjai is mélyek, a térszerűség ér¬ 
zését keltők, a mi nemcsak onnét származott, 
hogy helyes perspektívában látott és rajzolt, 

Martin Schongauer: A vásárra menők. 

hanem elsősorban is onnét, hogy kitanulta az 
árnyékok fokozásának fortélyait. A mikor azu¬ 
tán alakjainak plasztikusságát még inkább ki¬ 
emelte avval, hogy az árnyékoló vonalakat 
hozzágörbítette a test felületeinek hajlásához, 
kiaknázta a rézmetszés mesterségének legutolsó 
lehetőségeit is, melyeket már csak a rézkarczo-
lással, azaz a savval etetett, vagy hideg tűvel 
karczolt lemezekkel lehetett meghaladni. S ha 
e kiállításon megnézzük a balga és a bölcs 
szüzeknek bársonyos felületű, térben álló, éle¬ 

tet lehellő sorozatát, rá fo¬ 
gunk jönni arra, hogy Schon¬ 
gauer nemcsak virtuóz mó¬ 
don értette a metszés mes-
terségi oldalát, hanem hogy 
nagy művész is volt. A kora¬ 
beli német képzőművészetnek 
legelső mesterei közé emel¬ 
kedik velük. Azon a pár 
olajfestményen, mely kétség¬ 
telen műveként maradt reánk, 
sokkal megkötöttebb, sokkal 
bizonytalanabb volt, mint e 
rajzain, melyek az első nagy 
német grafikussá teszik. 

Schongauer körül s után 
egészen Dürerig egy csomó 
kisebb kortárs dolgozott, ne-
Imny érdekes lapot hoz tőlük 
a kiállítás, melynek kataló¬ 
gusa rendre fel is sorolja 
őket. Egy mester kivételével 
nem is igen vitték tovább a 
grafikának ezt az ágát, mely¬ 
nek kimutatható befolyása 
volt már a festészetre is. Ez 
az egy kiemelkedő művész 
az úgynevezett Amsterdami 
kabinet mestere, ki onnét 
nyerte nevét, hogy legtöbb 
lapját Amsterdamban őrizik. 
Egészen más irányban fej¬ 
lesztette a rézmetszés tech¬ 
nikáját, mint Schongauer. 
Egyáltalában nem törekedett 
arra, hogy nyomatainak re-
liefszerü kidomborodást ad¬ 
jon, nem kereste a mély 

és melegszinű árnyékokat, hanem ellenkezőleg 
annak rajzszerű jellemére fektette a súlyt. 
Érdekes alkotásait gyakran nem is a szokott 
rézmetsző vésővel véste ki, hanem néha tisz¬ 
tán csak a vékony hajszálnyi vonalat karczoló 
úgynevezett hideg tűvel rajzolta meg, úgy¬ 
hogy azok finom tollrajzoknak látszanak. 

A Szépművészeti Múzeumnak e kor metsze¬ 
teiből í) 7 lapja van, nagyobb könyvtáraink¬ 
ban pgynéhány darab ismeretes még. 

Farkas Zoltán. 

Martin Schongauer: Krisztus a Limbusban. Martin Schongauer: Eece homo. 
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ERZSÉBET FRANCISKA FŐHERCZEGNŐ, A KIKÁLY UNOKÁJA ÉS VŐLEGÉNYE, GRÓF WALDBURG GYÖRGY. VÉCSEY TAMÁS, A BUDAPEST! EGYETEM ELHUNYT TANÁRA. 

CSODA. 
(REINHARDT A LONDONNI OLYMPIÁBAN.) 

Gondoljunk el egy legalább háromszor oly 
hosszú, de szélesebb és magasabb csarnokot, 
mint a budapesti nagy Vigadó. Ezt a csarno¬ 
kot alakították át kőoszlopokat utánzó mun¬ 
kával, csúcsíves, üvegfestésü ablakokkal gót 
székesegyházzá és ebben folyt hónapokon 
át A Csoda (The Miracle) előadása Lon¬ 
donban. 

Belépünk a nagycsarnokot körölfutó folyo¬ 
sóba, hogy benn a székesegyházban elfoglal¬ 
juk a helyünket és már ez a hosszú folyosó 
is olyan, mintha a színfalak mögé kerültünk 
volna. Kellékesek állnak nagy arany-ezüst ku¬ 
pákkal, tálakkal megrakott asztalok mellett, 
hogy a kellő jelenetre készen legyenek ; tovább 
vagy harmincz-negyven gyönyörű ló abrakol 
hosszú jászlak mellett; ismét odább egész 
falka vadászkutya lánczra kötve, egy-két csó-
táros szamár; azokon túl ismét színpadi kel¬ 
lékek, mennyezetes karszék, trónemelvény, 
ágyú, szekér, miegyéb. 

Végre bejutunk a templomba, vagyis a szín¬ 
házba. A nézők helyei a nagycsarnok két ol¬ 
dalán húzódnak; az első sorok egy magasság¬ 
ban a színpaddal; a mögöttük levők kissé 
magasabban. A székesegyház szinte lélekzet-
fojtóau nagy látvány. Szertelenül nagy. Hogy 
a rengeteg oszlopok valahol fenn, messze, gót 
ívekbe futnak össze, azt csak sejtjük, a mint 
a mérhetetlen magasság homályából lefüggő 
nagy piros és aranysárga üvegü ampulnák 
(mintha lefüggő izzó tulipánkelyhek volnának) 
oda tudnak vetni egy-egy kevés sejtelmes vilá¬ 
gosságot valamelyik bolthajtásra. A csarnok 
egyik végét óriási gót kapu zárja el, a mely 
a fal teljes magasságában nyílik és vagy 
tizenöt méter szélességben. A másik végén a 
csarnoknak ott függ a harminczhat láb magas 
kereszt. A mint. a nézők nagy tömege elhe¬ 
lyezkedik, a halk zsongásból, mely mind a 
szertelen méreteket és a misztikus hatást kom¬ 
mentálja, egyre több helyről hangzik ez a kér¬ 
dés : Hűl a Madonna ? Mert hiszen a mirá-
kulum épen az, hogy egy gyönyörű Madonna¬ 
szobor, melyet élő nő személyesít s a mely 
szobornak ruháját, trónját, koronáját mind 
Botticelli egyik képéről mintázták, életre kel. 
A Madonna azonban nincs sehol. Helyette, 
nagy aggodalmat keltve a nézőben, épen a 

székesegyház legeslegközepében áll egy óriási 
kerek oszlop; átmérőben is lehet vagy három 
méter. Itt is. ott is aggódni kezdenek, hogyan 
lehetett már ezt az oszlopot oda tenni, hiszen 
majd épen a Madonnát nem. látjuk tőle. 
kezett a maga tanításait mélyebben vésni a 
lelkekbe. 

Mielőtt a játék megkezdődnék, egész csapat 
ministránsgyermeknek öltözött szereplő járja 
be a végtelen szinteret, tömjénes füstölőkkel. 

A sorok már mind zsúfolva vannak. Ekkor 
egyszerre gyönyörű, öblös, mély harangzúgás 
kondul meg. Ez a jelzés arra, hogy a helyét 
mindenkinek el kell foglalnia. És e perczben 
az történik, hogy az oszlop, mint valami hen¬ 
geralakú, üres tok, felrepül a magasba és mi¬ 
alatt a tetőn elhelyezett rengeteg reflektorok 
ontani kezdenek egy-etlen egy pontra valami 
sajátságos aranyzöld fényt, az oszlop helyén 
ott ül trónján a Madonna drágakövektől su¬ 
gárzó arany tiarával és olyan palástban, a 
melyről igazán nem tudjuk eldönteni, brokát-e 
az, vagy érczsz öve vény, a sugárzása olyan 
káprázatos. De a legbámulatosabb mégis az, 
hogy minden előzetes értesülésünk mellett is 
kétkednünk kell, lehet-e az a teljesen mozdu¬ 
latlan szoborarcz, szobortartás élő nő, Carmi 
Mária, a kit Eeinhardt oly soká keresett e 
szerepre. 

Én nem egészen értettem, hogyan lehetett 
az, hogy mind a londoni, mind a külföldi lapok 
közül néhány csakis szenzácziót látott abban, 
hogy ennek .a nagy «látványosságnak» (mert 
hiszen volt még olyan is, a ki annak nevezte) 
a kedvéért Eeinhardt székesegyházzá alakít¬ 
tatta a csarnokot. Én azt hiszem, ha az iro¬ 
dalomtörténeti könyveinket felütnénk, ott meg¬ 
találnánk azt a tényt, hogy a középkorban 
voltakép a templom volt az, a honnan a szín¬ 
játékok kiindultak, mikor az egyház a szinpad-
szerűen jelenetezett misztériumok révén is igye-
Mikor a levegő tele van tömjénillattal és ha-
rangzúgással, akkor egyszerre megzendül az 
a csodás, nagy orgona, a mit külön a darab 
kedvéért építettek, villamos erőre rendezve 
be. Búg, zeng az orgona és a csarnok leg¬ 
végéről lengő, ködszürke és fehér palástokban 
jönnek az apáczák, mint nagy galambsereg. 

. A hermelinpalástos ősi fejedelemasszony, a 

kire a Madonna csodatevő szobra bízva van, 
érezni kezdi évei súlyát és a székesegyház 
kulcsait átadja egy bájos, fiatal apáczának. 
(Truhanowa Natasa.) Ez a csaknem gyermekes 
ifjúság örömével, tapsolva, boldogan veszi, át 
a kulcsokat, hogy szerepét mindjárt megkezdje, 
mert a nép már tolong odakünn, hogy bete¬ 
geiket, nyomorékjaikat behozhassák a csoda¬ 
tévő ezobor elé. A rengeteg kapu kitárul és 
betódul rajta színpadon eddig még soha nem 
látott nagyságú tömeg, mert hiszen a szerep¬ 
lők száma kétezer, nem számítva ide az ötszáz 
énekkari tagot és kétszáz zenészt. 

A szobor ma sem dönti híveit csalódásba; 
egy agg és tehetetlen nyomorék, a kit gyékény¬ 
ágyon hoztak be, egyszerre nagy, hangos kiál¬ 
tással emelkedik fel s előbb tántorgó, de egyre 
erősbödő léptekkel a szobor elé járul és tanú¬ 
ságot tesz arról, hogy meg van gyógyítva. Az 
apáczák és a tömeg exaltált énekkel dicsőítik 
a csodát. 

A templom új őrzője egyedül marad, de 
nemsokára azt hallja, hogy künn vidám, ártat¬ 
lan gyermekhangok énekelnek. Gyanútlan, de¬ 
rült fiatal lelke látni kívánja őket, kitárja 
nekik a kaput, de azt nem tudja, hogy beoson 
velük az is, kit sajátságosán az angol szinlap 
is e német szóval jelez: Dér Spielmann. 
A fuvolás (Pallenberg Max) nem más, mint a 
mindent megrontó gonosz szellem. Az apácza 
játszik, dalol, tánczol a gyermekekkel, mert 
hiszen a kötelesség elhanyagolásában az első 
lépés gyakran oly ártatlan dolognak látszik, de 
lelkében már visszhangzani kezd a fuvolás 
hívása, a mely a világ csábító szózatát jel¬ 
képezi. Az apácza a nagy kapu mellé jut ker¬ 
getőzés közben a gyermekekkel és ime, a kü¬ 
szöbön ott áll kitárt karral, tetőtől talpig csil¬ 
logó aczélpánczélban a Lovag. (Payne Douglas.) 
A leány megriad és erős, hosszú küzdelemben 
áll ellent; közben a fejedelemasszony vissza¬ 
tér s látva a nyílt kaput, megfeddi az apáczát 
és azt a vezeklést rójja reá, hogy egész éjjel 
a Szűz szobra előtt kell térdelnie. A leány 
ismét magára marad tehát, de a bezárt kapun 
át csalogányének hangzik, a hold varázsa árad 
be reá és egyszerre csak kopogás is hangzik 
a kapun. A világ beszél a leányhoz. Ez a 
porba borulva könyörög oltalomért, erőért, 

jeladásért a szoborhoz, de jel nem érkezik ; 
ekkor a leány, szinte önkívületben, elragadja 
a Szűz öléből az ott pihenő szent Gyermeket. 
A szentségtörésre azonban kitör az égrengés 
és valami láthatatlan hatalom kiragadja az 
apácza kezéből a Gyermeket és ez eltűnik a 
mennyezet homályában. 

A nagy kapu kitárul és a Lovag ott áll 
ismét egész daliás szépségében, megbűvölt, 
rajongó tekintettel nézve az apáczára. A fuvo¬ 
lás csábító zenéje is csalja a leányt és ez végre 
fátyolát, övét, palástját letéve a szobor elé, 
elmegy a lovaggal. 

A székesegyházban óriási magány és né¬ 
ni aság. 

Ekkor a Szobor megmozdul. Oly lassan, 
mintha élettelen voltának minden atomjába 
egyenként, szállana bele az élet, felemelkedik, 
lelép a trónról. Koronáját, palástját letéve, 
lehajlik és magára ölti a boldogtalan, tévedt 
apácza ruháját. 

Itt pedig meg kell állanunk egy perczre. 
A darab, oly alakban, a hogy adják, Vollmöl-
ler munkája, de voltakép nem egyéb, mint 
egy gyönyörű középkori legenda átdolgozása. 
A hol az iró nem maradt hű a legendához, 
hanem megváltoztatta, ott voltakép el is ron¬ 
totta, vagy legalább nagyon meggyöngítette. 
A legenda maga ugyanis azt mondja, hogy a 
szegény, megtévedt apáczán a Szűz mindent 
megértő, mindent megbocsátó égi irgalma kö¬ 
nyörül meg; a szobor úgy foglalja el az apácza 
helyét, hogy senki nem tudja meg, s mikor 
a leány végre megtörtén, megalázottan haza¬ 
tér, akkor sem tudja senki, hogy távol volt. 
Ez a legenda a Szentirásnak azt a szavát pél¬ 
dázhatná legjobban, hogy a szeretet «minde¬ 
neket elfedez». De Vollmöller darabja nem 
így adja a szöveget, hanem persze sokkal 
szinpadiasabban. 

Eeggeledik; az apáczák beözönlőnek imára, 
de a mint az üres trónt látják, a némajáték 
szereplőinek ajkáról ekkor hangzik fel az első 
hang: irtózatos erejű, megriadt sikoltás, a 
mely csak úgy hasítja a levegőt. Az apácza 
fátyolába burkolt nőalakot fenyegetni kezdik, 
de a mint ez feléjük fordul, lelkűkből még 
egy sikoltás tör elő, de ez már az exaltáczióé. 
A -Madonna életre kelt és köztük van. 

A beözönlő tömeg is hódolattal környezi és 
a gyermekek ellenállhatatlan erőtől vonzva 
sietnek hozzá. 

A Fuvolás ezalatt tovább vezeti a lovagot 
és a leányt. A holdas erdőben való megpihe-
nés nem tart soká; rajtuk üt csatlósaival a 
Várúr. Szilaj, vad küzdelem keletkezik; a 
lovag elesik, a-leányt a Várúr várába viteti; 
a Fuvolás hangszerén pedig megszólal most 
először a Halál melódiája. 

Valahányszor új jelenet kezdődik, az egész 
csarnok teljesen elsötétül és a nagyon kevés, 
mindössze néhány darab díszletet vagy kellé¬ 
ket a sötétség védelme alatt gördítik be. így 
gördül most be a lakomázó asztal, mely körül 
a Várúr tivornyázó czimborái ülnek. A Fuvolás 
arra veszi rá a leányt, hogy tánczoljon a Várúr 
és vendégei előtt és ez, most már fényes bro-
kát öltönyben tánczolni kezd az asztalon. 
Mintha valami pompás virág hajladoznék, oly 
szépen lejti Truhanowa Natasa ezt a tánczot. 

De egyszerre mintha megbénulna. Mozdu¬ 
latlanul mered az ajtóra. A királyfi áll ott a 
küszöbön. És a hogy nemrég a Várúr ragadta 
el jogtalanul a leányt a lovagtól, most a ha¬ 
sonló veszteség ő reá vár; mert a királyfi 
elnyeri a leányt koczkánf Elmennek és a taj-
tékzó, dühöngő Várúrral csak a Fuvolás ma¬ 
rad, a ki megmutatja neki tehetetlen dühe 
egyetlen csillapítóját, a tőrt. A Várúr végez 
magával és a Fuvolás rázendíti ismét a Halál 
melódiáját. 

A királyfi önkénykedése azonban megint 
csak hasonló összeütközésre lel. Atyja, a király 
követeli, hogy tegye szabaddá a leányt; elő¬ 
ször csak lovagi, pártfogó szándékból teszi ezt, 
de a leány végzetes szépsége reá is hatni kezd; 
a király maga menti meg a leányt, de ál-
arczos rablók rajta ütnek s a király védekezve, 
az egyiket leszúrja, hogy az álarcz levételekor 
az áldozatban saját fiát ismerje fel. 

A világ csábítása és a romlásba vivő Fuvo¬ 
lás hivó szava eddig mintha emelkedőre vitték 

AZ APÁCZA ÉS A FUVOLÁS. 

A MADONNA ÉLŐ SZOBRA. 

volna a leányt. De hogy a rósz úton való 
emelkedés csak arra jó, hogy a zuhanás annál 
szörnyűbb legyen, az mielőbb kiderül. A király¬ 
nál is nagy tivornya járja, mert a boldogtalan 
apa feledni akarja fiát. A leánynak újra tán-
czolnia kell. Eagyogó, aranyba és lángszinbe 
játszó ruhájában, mint valami élő fáklya im-
bolyog, majd pereg a tánczban ; nekiszilajodva 
kikap két fáklyát a tartókból s azzal tánczol. 
Sikoltás hangzik fel; valami kigyulladt! Néhány 
perez múlva öles lángnyelvek csapkodnak a 
teremben az asztal körül mindenütt. Nagy a 
pusztulás, de a király és a leány életben ma¬ 
radnak és épen ezért a leányt boszorkányság¬ 
gal vádolják. 

Meg kell jelennie a vérbiróság előtt. 
Óriási tömeg. Az emelvényen fekete álarczos 

vérbirák; a bakó készen áll a bárddal. Silány 
szekéren hozzák az apáczát. A főbíró álarcz 
alatt nem más, mint a Fuvolás, a ki már ki 
is mondja a halált, de a mint a leány vállá¬ 
ról lerántják a palástot, hogy feje a bárd alá 
hajolhasson, a néptömeget is úgy megszédíti 
az a végzetes szépség, mely róla sugárzik, 
hogy megmentik és a leány fehér lovon el¬ 
menekül. 

Sorsa azonban már lejtőre ért. 
Változik a kép ; a nyárnak vége; hó szál¬ 

lingózik a földre. Az országúton tábori csa¬ 
patok jönnek ágyúval, szekerekkel; utánuk a 
táboroktól elválaszthatatlan ingyenélő, alacsony 
csőcselék. Egyszerre megint felhangzik a Fu¬ 
volás zenéje. Jön ; mögötte a boldogtalan leány 
megtörve, megalázva, végleg elveszetten. Eos-
kadozva, erőtlenül halad, csak karján nyugvó 
gyermekét védi a hidegtől. A megrontó szel¬ 

lem, a ki átkos munkáját már bevégezte, most 
már nem hízelgőn, csábítóan bánik vele, ha¬ 
nem szívtelen durvasággal. A mint a leány 
csaknem önkívületben követi már, egyszerre a 
Fuvolás megzendíti megint a Halál melódiáját 
és ekkor lassú, árnyszerű vonulással elhúzód¬ 
nak a leány előtt azok alakjai, a kik az ő 
szerelmét kívánták s azért lakoltak. Jön a 
lovag, a várúr, a herczeg, a király és akkor 
aztán jön a lejtő fordulása. A király nmi az 
utolsó a sorban. Korántsem az. És a ki K/O/.SVÍ 
a sok között, az már igazán utolsója a tábor 
körüli tömegnek is, 
' A kötelességmulasztás, szószegés, bünretérés 

útján tehát nem lehet megállani. 
Mikor a fuvolás már-már kitör diadalmas 

hahotában, azt hive, hogy visszatérés sem lehet 
a vétek útjáról, akkor a leány egyszerre meg¬ 
hall egy minden máson áttörő, minden fölött 
győzedelmeskedő hangot, a kolostor zengő, 
búgó harangját. Erre egyszerre erő költözik 
abba a szegény, elgyötört, lealázott leiekbe, 
erő, a mely megküzd még azzal a megpróbál¬ 
tatással is, hogy szégyene, huné tudatában oda 
kell állnia azok elé, a kik a kolostor tiszta, 
szent levegőjében élnek. Erőt nyerve fut, fut 
a hóviharban, egyenest haza a kolostorba és 
oda roskad a Madonna elé. A szent Szűz le¬ 
hajol hozzá, visszaadja neki fátyolát, apácza-
palástját, maga pedig elfoglalja trónját újra, 
sugárzó pompában és dicső szépségben. A leány 
ekkor látja, hogy gyermeke, a kit a hóviharon 
át hozott ide, halott, üda helyezi a szobor 
elé, a ki lehajolva fölemeli a bűnnek, nyo¬ 
mornak azt a boldogtalan kis parányát is. 
A mindent megbocsátó szeretet még azt sem 
taszítja el. 

Az apáczák ekkor sereglenek be, mert kará¬ 
csony reggele van. Új csoda, új mirákulum 
köszönti őket; a Madonna trónján ül ismét; 
a mennyezetről pedig rózsatenger hull le a 
megváltó szeretet dicsőítésére. 

Hogy a «Csoda» milyen óriási hatást tett 
Londonban, annak az, hogy már hónapok óta 
szakadatlanul, minden este megtölti a csar¬ 
nokot közönséggel, csak egyik csekélyebb bi¬ 
zonysága ; többet nyom a latban az, hogy a 
róla való czikkezés még mindig folyik a la¬ 
pokban ; a minap pedig külön előadást ren¬ 
deztek az összes egyházak (Angliában van vagy 
1<> féle felekezet) papjai számára és 4000 pap 
nézte meg egy este az előadást. A sok száz¬ 
féle véleményből az az egy tény azonban nagy 
tisztaságban szűrődik le előttünk, hogy itt egy 
óriási méretű és óriási fényű «látványosságá¬ 
nál százszorta többel állunk szemben; mert 
magából a fenséges legendából az emberi lélek 
gyarlóbb és magasabb szózatának, a világ ve¬ 
szedelmeinek, a vallás fölemelő erejének és a 
szeretet mindent megváltó hatalmának olyan 
szózata beszél hozzánk, a melyre nézve min¬ 
den szívben csak egyféle lehet a vélemény. 

BETHÁNIÁBAN. 
A régi dolgok híven visszatérnek 
S hiába megy az életem tova, 
Övék a vágyam és övék az élet. 

A régi emlékek piros bora 
.Mii mámorít s ma ringat vissza engem 
S ma száll a régi rossz ős rút tova. 

Emlékeim, utolsó vacsora, 
Ma magamat adom tinektek által. 
Ily élők még nem voltatok sóba. 

Az éjben halkan zeng a esalogánydal 
S én érzem, érzem, hogy búcsúzni kell 
S szeretnék egygyé lenni mind a tájjal. 

Mely sorsom útján égbe úgy íveli. 
Mint égbe lejt a halkuló madárdal 
Ma megbékéltem már n semmhel 
S boldog frigyet kötöttem a halállal. 

Jahua: d 
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OS ATTANÁS AZ ÉJSZAKÁBAN. 
ELBESZÉLÉS. IRTA SZŐLLŐSI ZSIGMOND. 

I. 
A karacsi polgármester, Kárdy Olivér királyi 

tanácsos ő nagyságáról azt beszelték, hogy 
megfagy a viz a szájában és az üvegcső fene¬ 
kére bújik a kéneső, ha ránéz a hőmérőre. 
Kitűnő tulajdonságai voltak. Nem valami nagy 
lumen, de a rendesség, a pontosság és az 
energia szobrát róla lehetett volna mintázni. 
A'-, kötelességtudás követelésében könyörtelen 
mindenkivel szemben, de legelső sorban ma¬ 
gával szemben. Legalább egy negyedórával a 
hivatalos idő kezdete előtt a polgármester úr 
már megjelent a városházán és lassú, kemény 
léptekkel méregette végig a hosszú ambitust, 
figyelve, hogy az urak beérkeznek-e a pontos 
időre. A ki későn jött öt perczczel, az — leg¬ 
alább arra a napra — jobban érezte volna 
magát a más bőrében, mint a magáéban. Elég 
volt j a polgármester úr egy tekintete abból a 
bizonyosból, hogy - - keresztet vessen magára 
a* boldogtalan. És a polgármester nem is igen 
maradt meg csak a tekintetnél. 

Kiilömben, hogy a nyugalmazott kapitány¬ 
ból az lett, a mi lett: Karács város polgár¬ 
mestere, épen annak köszönhette, hogy olyan 
volt, a milyen volt. Az elődje a város első 
polgárának székén, az öreg Thassy Döme, 
gyönge ember volt, sőt, mire a nagy kor is 
ránehezedett, egyenesen — gyámoltalan. A vá¬ 
rosházán vagy sehogyse, vagy rosszul folytak 
a dolgok és mikor végre sikerült megértetni 
az öreg úrral, hogy jó lesz «idejekorán» más¬ 
nak adni át az ő terhes és felelősségteljes ál¬ 
lását (a melynek ő külömben se terhes, se 
felelős voltát sohase érezte), szinte egyhangú 
volt a vélemény, hogy csak a kemény Kárdy 
lehet az utódja. Ez majd csinál olyan takarí¬ 
tást a városházán, hogy örök időkre meg¬ 
emlegetik. 

A polgármester úr nem tehetett magának 
szemrehányást, hogy csalódtak volna benne a 
rendkivánók. A munkáját elvégezte úgy, hogy 
akadt szoba a városházán, a melyet vér locsolt 
a nagy takarítás után. De aztán, hogy a jaj-
gatás lármája elhangzott, csend, rend és munka 
lett úrrá a hivatalokban, a fehérfalú, terpedt 
alacsony szobákban mintha egy hideg, kemény 
márványököl függne a levegőben. 

A rendcsináló polgármester már évek óta 
volt a hivatalában és még mindig ezt, a rend¬ 
csinálást érezte a főfeladatának. Ezt művelte 
kora reggeltől késő estig. És mikor súlyos, 
egyenletes lépésekkel végigment az utczán, a 
karacsi akáczfák még a szélben se mertek meg¬ 
görbülni, állottak egyenesen, mereven, szinte 
csonttá válva a respektustól. Viszont az em¬ 
berek kétrét görnyedtek, ha előttük elhaladt. 

Tekintélye tehát volt a polgármester úrnak 
annyi, hogy akár a főispánnak is adhatott 
volna belőle kölcsön. De már a népszerűség 
nem állt kazalban az udvarán. Tisztelni na¬ 
gyon tisztelték, de szeretni bizony kicsit se 
szerették. A nagy rendcsináló munka könyör-
telensége sok embernek belesajgott a szivébe 
és a polgármester úr nem gondoskodott olyan 
tűzhelyről, a hol az érzéseket magához mele¬ 
gítse. Agglegényi lakása vendéget nem látott, 
ő maga se igen járt vendégségbe. Se az ő 
borát más, de ő a másét nem itta. 

Az emberek csöndesen mondták el róla a 
véleményüket, a melyben több volt a tapin-
tat, meg az óvatosság, mint a lelkesedés: 

- Jeles ember ez a mi polgármesterünk, 
de azért a toronynak is a földön van a lába. 
Lefelé is kellene nézni néha. Ez meg úgy lép, 
mintha mindég rúgna valakit a lábával. Az a 
kegyetlen nagy, hideg gőg csak úgy sugárzik 
az arczából. Pedig azért, mert valaki az első 
ember a városban, a többi még nem mind 
utolsó. 

II. 
A mi most itt következik, egy éjszakának, 

sőt igazában csak egy pillanatnak a története, 
nem valami földet rázó dolog, de mégis olyan, 
a mit nem szivesen mond el az ember és a 
kötelesség e kényszerűségét csak az a biztos 
föltevés enyhíti, hogy tapintatos emberekhez 
szól, a kik nem fogják tovább adni. 

Az esemény, a mely az úgynevezett l;iii"« 
i'iintllanRáQok kategóriájába tartozik, egy áp¬ 
rilisi éjszakán történt. A polgármester úr, a 
kinek valami dolog gyanúsnak tűnt. - - a mi 
nem ritkán esett meg vele, - - elhatározta, 
hogy diszkrétül, de alaposan utánna néz en¬ 
nek az ügynek. Már a hivatalos órák után 
visszatért a városházára és egy szekérderéknyi 
aktát hozatott föl a szobájába, A tizenegyet 
is elütötte már a nagytemplom órája és a 
polgármester úr még mindig az Írásokat bön¬ 
gészte, olvasta, hasonlítgntta. Éjfélre járt, mire 
elkészült és megállapította, hogy — fölösleges 
munkát végzett. Minden rendben volt. Nem 
történt semmiféle szabálytalanság. Vette a ka-
bátját, kalapját és indult haza. 

A lakása nem volt messzebb a városházá¬ 
tól négy-ötszáz lépésnyinél. Épen csak a nép¬ 
kerten kellett keresztül mennie. Ez a sétakert 
a városháza előtt az elődje alkotása volt és 
az ő idejében hetenként kétszer térzene is 
volt benne, a mit azonban Kárdy Olivér be¬ 
szüntetett, hogy a muzsika ne zavarja a mun¬ 
kát. A ki sétálni akar, sétáljon otthon, vagy 
menjen ki a mezőre. Az asszonyok kössenek 
és ne lófráljanak. 

Csúnya, kellemetlen, hűvös, szélviharos éj¬ 
szaka volt. A polgármester úr fölgyűrte a 
felöltője gallérját, a jobbkezét zsebredugta, a 
ballal a kalapja karimájába kapaszkodott, így 
indult hazafelé. 

Talán száz lépést haladhatott és épen két 
cserje-csoport között járt, a mikor az a bizo¬ 
nyos vérfagyasztó váratlanság történt. 

Sokkal gyorsabban, mint a hogy azt akár 
hadarva is el lehet mondani. 

A királyi tanácsos, polgármester úr egy¬ 
szerre valami zörejt és ugyanabban a pilla¬ 
natban hatalmas, éles csattanást is hallott. 
Sőt - - nemcsak hallott. A csattanás leröpí¬ 
tette a fejéről a kalapot, mert abban a minu-
tumban, a mint megtörtént, a polgármester 
úr egy ösztönös mozdulattal eleresztette a 
peremét és a bal arczához kapott, a mely 
égett és sajgott. 

Látni jóformán nem is látott semmit. Inkább 
csak utólag emlékezett valami feketére, egy 
emberforma sötét tömegre, a mely egy káprá-
zat sebességével suhant el mellette és a pol¬ 
gármester úr még föl se ocsúdott a döbbenet 
aléltságából, mikor már el is tűnt, még csak 
az irányt se tudta, hogy merre? 

Külömben is addig, míg az esze egyáltalá¬ 
ban így működésbe kezdett, meglehetős kis 
idő telt el. A - - kíméletesen szólva - - ril-
lámcKapás után, a mely a bal arczát érte, 
egy végtelen perczig dermedten és mozdulat¬ 
lanul állt és eszméleten akkor se volt még, 
mikor lehajolt, hogy a kalapját megkeresse. 
Csak azután, mikor már megzilált külsejét 
rendbeszedte és az arczát is végigsimogatta, 
csak akkor szakadt föl a torkából a reszketeg 
kérdés: 

Mi volt ez? 
Ez a kérdés bizonyára jóhiszemű volt, de 

merőben czéltalan és fölösleges. Egy azért, 
mert hiszen senki se volt, a ki felelhetett volna 
rá, más meg azért, mert maga a polgármester 
úr ő nagysága nagyon jól tudta, hogy mi 
történt. Még ott álltó helyében didergő ajkak¬ 
kal meg is adta a választ: 

- Megütöttek . . . Megütöttek . . . Engem! 
Ennél gyöngédebben csakugyan nem minő¬ 

síthette volna azt a balesetet, a mely érte. De 
erre az enyhe megállapításra is hirtelen iszonyú 
düh fogta el. Eohant vissza a városháza felé. 
Az volt a gondolata, hogy fölver mindenkit, 
föllármázza a rendőrkapitányt és kikutattatja az 
egész várost. Élve vagy halva, de meg kell 
keríteni a merénylőt. 

Egyszerre azonban - - megrokkant futtában 
és megállt. 

Eszébe jutott, hogy - - mi lesz azután ? Mi 
lesz, ha az egész város megtudja, hogy pofou-
ütötték a polgármestert ? . . . Ha kerékbe törik 
is a gazembert, azért azt az érintést le nem 
mossa többé a szentelt viz sem . És ha 

egyáltalában nem is sikerül kinyomozni a 
tettest . . . 

- Eettenetes . . . Eettenetes . . . lihegte a 
boldogtalan polgárnagy és halál sápadt lett -
a jobb arcza, A bal még nem volt abban a 
helyzetben, hogy követhesse a színváltozásban. 

A polgármester úr maga sem tudta: hogyan, 
de egyszer csak otthon volt. Mindenesetre a 
népkert megkerülésével tért haza. Leroskadt 
egy zsöllyeszékbe, azután megint fölpattant és 
szinte száguldozva rohant föl és alá a szobák¬ 
ban. Az agyát mardosta a kérdés: 

- Ki lehetett ? . . . Ki tehette ? . , . 
A találgatás - - túlságosan eredményes volt. 

A polgármester úr tudta, hogy a polgártársak 
nem nagyon rajonganak érte, de nem is törő¬ 
dött vele. Legalább - - e pillanatig nem. Más 
vágya, minthogy féljék és respektálják, nem 
volt. Tehát - - akadhatott olyan ember, oh 
igen - - akadhatott. . . 

Egyszerre dermedten állt meg. Mint tűz és 
jég siklott át rajta egy rettenetes gondolat. 

- Hátha nem is — egy ember ? . . . Hátha 
egy egész maffia alakult ellene azzal a hit¬ 
vány eltökéltséggel, hogy így lehetetlenné 
tegyék? . . . Hogy a mit ma megkezdett az 
egyik, azt holnap megint megcsinálja a másik 
és holnapután folytassa a harmadik . . . Hogy 
ez a mai . . . ez a mai csak . . . megnyitó 
volt, a melynek folytatása következik . . . 

Megrogyott a térde. Egész testét elöntötte 
a verejték. 

A polgármester úr nemcsak, hogy nem aludt, 
de le se feküdt azon az éjszakán. 

Másnap pedig - - először két év óta a mióta 
a hivatalát viselte — nem jelent meg a város¬ 
házán. Azt üzente, hogy nem jól érzi magát, 
A valóság pedig az volt, hogy valami iszo¬ 
nyatos aggodalom képtelenné tette rá, hogy 
kilépjen az utczára. 

III. 
Örökre azonban természetesen el nem zár¬ 

kózhatott. Negyvennyolca óra alatt legalább 
egy dolog felől megnyugodhatott. Arról, hogy 
az esetről nem beszélnek a városban. Tehát 
nem is tudnak róla. Vagy a ki tud, - - mert 
hiszen egy valakinek bizonyosan tudnia kell -
az hallgat. 

De azért egészen különös érzése volt a pol¬ 
gármester úrnak, mikor megjelent az utczán. 
Még a járásán is észre kellett venni valami 
változást. Már nem lépett olyan kemény, 
szinte fenyegető merevséggel, a feje is mintha 
lejebb csuk! ott volna a válla közé. A tekinteté 
meg egészen elmásult. A jeges, kemény né¬ 
zése megzavarodott. Gyanakvás, riadtság, sőt, 
Isten bocsa', valami alázatosságféle is tükrö¬ 
zött benne. A hányszor szembe jött vele va¬ 
laki, mindig megzavarodott. Egyszer félre¬ 
kapta a fejét, másszor pedig olyan szúró, gya¬ 
nakvó tekintettel meredt a köszönő polgártárs 
arczába, hogy ez szinte meghökkent tőle. Néha 
futni szeretett volna, máskor meg valami bá-
gyasztó rémület vett rajta erőt és önkéntele¬ 
nül megállt. Minduntalan az a képzete támadt, 
hogy vihogást hall a háta mögött, de nem 
volt bátorsága, hogy a fejét visszafordítsa. 

A városházán egyenesen a szobájába ment. 
Eszébe se jutott, hogy megvizsgálja: a helyén 
van-e mindenki, vagy nincsen? Megint való¬ 
ságos töprengési rofiam fogta el. 

- Mégis allarmiroznom kellett volna akkor 
azonnal a várost! Akkor legalább tudnék any-
nyit, hogy ki - - nem volt! Hogy kinek néz¬ 
hetek a szemébe nyugodtan és bátran! De 
így . . . így mindenki lehetett! így csupa olyan 
ember él a városban, a ki engem pofonütött... 
Mert hiszen akármelyik lehetett . . . Akár¬ 
melyik ! . . . Eettenetes! 

Erre a gondolatra megremegett egész testé¬ 
ben. De azzal is tisztában volt, hogy most 
már ezen nem lehet segíteni. Most már késő. 
Csak nem állíthatja meg az embereket az ut¬ 
czán ezzel a kérdéssel : 

- Vallja meg őszintén: ön volt az, a ki 
engem a sötétben pofonütött? 

. . . Bele kellett törődnie, hogy ez most már 

az ő örökké égető, mardosó titka marad, a 
mely úgy jár vele, akármerre menjen, akár¬ 
mit tegyen, mint egy fenyegető ujj, a mely 
ott leng a szeme előtt: 

- Vigyázz! Vigyázz! Csak egy szó én . . . 
A polgármester úr ő nagysága hátán végig¬ 

futott a hideg. 
Soha többé ettől a rósz, szorongó érzéstől 

teljesen megszabadulni nem tudott. A titok 
mindig ott nehézkedett a lelke mélyén és nem 
tudott a súlyától kiegyenesedni. Nem roskadt 
össze alatta, de bizony egy kicsit - - bele¬ 
görbült. 

Idővel azután — módosult az érzése. Mikor 
napok, hetek és hónapok teltek a nélkül, hogy 
az a bizonyos katasztrofális pillanat bekövet¬ 
kezett volna, hogy semmiféle jel se mutatta, 
hogy bái-kinek csak sejtelme is lenne az éj¬ 
szakai kalandról, az aggodalom a polgármes¬ 
ter úr szivében átolvadt egy más érzéssé: 

- Az az ember hal lgat . . . Az az ember 
kiméi engem . . . 

Atmelegedett a szive tája. Valósággal úgy 
érezte, hogy — hálával tartozik annak a vala¬ 
kinek. Hogy le van neki kötelezve a . . . ga-
vallérságáért. 

De hát - - ki az a valaki ? . . . Mindenki, 
mert lehet akárki. Hiszen sejtelme se volt 
róla, hogy kicsoda. 

IV. 
Természetesen időbe telt, de egyszer csak 

mégis észrevették az emberek, hogy a polgár¬ 
mester úr egészen megváltozott. A hivatalá¬ 
ban is, de a hivatalon kívül, a társaságos 
érintkezésben is. Az egész ember átalakult. 
Kemény, márványos vonásai megenyhültek. 
Az a fagyos gőg leolvadt az arczáról. A szi¬ 
gorú, rideg tekintete meglankadt, helyette va¬ 
lami bágyadt szelidség fénylett a szemében. 

Nem volt despota többé. Eendet tartott, de 
nem korbácscsal és szemmelláthatólag lemon¬ 
dott arról az ambicziójáról, hogy sóbálványnyá 
meredjenek előtte az emberek. Több szava is 
volt hozzájuk, pedig — jobban megválogatta, 
mint azelőtt. Jobban behunyta a szemét és 
jobban kinyitotta a szivét, mint hajdanán. 
Szóba állt mindenkivel és érdeklődött min-
penről. 

Leszállt a hivatala magasságából és nem¬ 
csak hogy nem kerülte többé, de kereste az 
embereket. Eendes vendége lett az úri kaszinó¬ 
nak és megjelent itt is, ott is a társaságok¬ 
ban. Eleinte mintha valami furcsa, gyanakvó 
tartózkodás kötötte volna, néha-néha elkomo-
rodott, egy-egy egészen ártatlan megjegyzésre 
megrándult az arcza és valami különös, riadt 
fény czikázott át a szemén: de aztán ezek M 
dolgok is elmaradtak, csöndes, enyhe meg¬ 
nyugvás áradt a polgármester úr viselkedésé¬ 
ből, szavából. Nemcsak a gőg, de még a szi¬ 
gorúság is mintha kiolvadt volna a leikéből. 
Ha valahol véletlenül valami kis hibára akadt 
és a ki felelős volt érte, rémülten mentegető¬ 
zött, a polgármester úr maga sietett meg¬ 
nyugtatni : 

- Nono, azért nem kell a kútba ugorni. 
Emberek vagyunk mindnyájan és . . . és mind¬ 
nyájunkat érhet baleset . . . 

És mikor az így megvigasztalt ember meleg 
hálával emelte rá a szemét, a lelke mélyén 
a polgármester úr is édes megkönnyebbülést 
érzett, bár egész bizonyosan maga se tudta, 
miért? De szerette, hogy mindenki le legyen 
kötelezve neki. Hogy senkitől se kelljen tar¬ 
tania. 

Ha egy csomó ember volt együtt, akár a 
kaszinóban, akár társaságban, sűrűn fölhang¬ 
zott a megjegyzés: 

- Ezt a mi polgármesterünket mintha ki¬ 
cserélték volna. Egész abbahagyta a botos¬ 
ispánságot. Ezelőtt a hideg törte az embert, 
ha dolga akadt vele, most meg passzió be¬ 
szélni vele. Igazán - - egészen más lett ez az 
ember. 

Mindig volt, a ki megtalálta a magyaráza¬ 
tot. Az egyik a korban, a mely tudvalevőleg 
nagy iskolája a bölcseségnek, a másik meg 
így argumentált: 

- Akkor olyan volt, mert olyannak kellett 
lennie; most meg nem olyan, mert már nem 
kell olyannak lennie. Akkor az öklére volt 
szükség, most már a simogató keze is elég. 
Kitűnő ember az nagyon! 

Ezt mind ráhagyták, még azok is, a kik 
;iliban á régi időben nem voltak túlságosan 

elragadtatva tőle. Most teljes őszinteséggel 
erősítették : 

- Az, az! Ez tagadhatatlan. . . 

V. 
Kgy késő őszi üstén az imént megérkezett 

pesti lapokat böngészték az urak a kaszinó¬ 
ban. Közöttük a polgármester. Egyszer csak 
Hodácsi, a fiskális, hangosan elkaczagja magát 
a mire a többiek meglepődve néztek raja. 

- No, mi az ? 
A fiskális az újságot mutatta. 
— Ezen mulatok ni! Csehországban, Bud-

\\risban a rninapában elfogtak egy szegény 
tébolyodott embert, a kinek az a mániája, 
hogy neki külön küldetése van e földön. Ezer 
embert kell pofonütnie. Már becsavarogta fél 
Európát, nappal békén viselkedett, de éjsziikii 
megbújt lesbe állt és ha valakit látott, élő-
ugrott, rávetette magát, pofonütötte és aztán 
elfutott. Jegyzéket vezetett és e szerint állító¬ 
lag már a két harmadrészét elintézte a külde¬ 
tésének, mikor rajtavesztett. Egy gyorslábú 
cseh kereskedő, a kit szintén nyakontisztelt, 
lefülelte és most a szegény félbemaradt apos¬ 
tolt becsukták a bolondok házába, 

Az urak mind mulatságosnak találták az 
esetet és nagyot kaczagtak rajta. Csak a polgár¬ 
mesternek üvegesedéit meg a szeme és ki¬ 
szökött a kérdés a száján, még mielőtt lefog¬ 
hatta volna: 

- És az a jegyzék? . . . 
A fiskális nevetett: 

- Jó kérdés! De sajnos, erről nem ir az 
újság. 

Az asztal túlsó végén csöndesen szólalt meg 
a rossznyelvü Szegő doktor: 

- Kár volt azt a szegény embert meg¬ 
akasztani a munkájában. Én hajlandó vagyok 
hinni a küldetése fölsőbb rendeltetésében. Le¬ 
het, hogy azok a pofonok nagyon jó helyre 
mentek . . . 

Megint nagy hahota támadt. Csak a polgár¬ 
mester úr arcza rángatózott különösen, a mi¬ 
nek, hogy a magyarázatát adja, odakapott a 
kezével a balarczához és sziszegve mondta : 

- A terremtésit! Ez az átkozott rósz fo¬ 
gam . . . már megint kezdi! 

MAGYAR HÁZAK BÉCSBEN. 
Az osztrák főváros sokféle specziális érdekes¬ 

séget rejteget a mi számunkra. Bégi magyar 
emlékek, műkincsek, intézmények és épületek 
hosszú sora van odafönt, a melyeknek jórésze 
még valósággal fölfedezetlen. Az udvari mú¬ 
zeumokban, az uralkodóház hires Schatzkam-
mer-jában, a katonai arzenálban tömérdek 
drágaságot, archeológiái, hadi és külömböző 
művészeti tárgyakat láthatunk, a melyek tő¬ 
lünk vándoroltak Bécsbe, - - nem mindig jo¬ 
gos úton-módon. Csekély részüket ismerhet¬ 
jük, tengernyit végleg el is zártak a nyilvá¬ 
nosság elől. Van aztán sok öreg ház, a hol 
magyar kézen maradtak a kivételes becsű em¬ 
lékek : arisztokratáink családi palotáiban. Ezek 
kivülről többnyire igénytelen, szürke, alacsony 
épületek, de vaskos falaik mögött egy hatal¬ 
mas, ősi fundamentumu gazdagság művészi 
tárháza rejlik ; képek, szobrok, gobelinek, masz-
sziv és becses bútorok sokasága; százados kul¬ 
túra, nemes tradiczió és disztíngvált pazarlás 
dokumentumai. 

Először történik, hogy a magyar közönség 
reprodukálva látja Bécs magyar házait. Mos¬ 
tanában kezdik bontogatni ezeket; a drága 
belső részeken modern bérkaszárnyák épülnek. 
Néhánytól már el is késtünk, a Zichy-palota 
helyén ötemeletes áruház terpeszkedik; a 
a Nákó-féle óriási telken pár czifra bérpalota 
s egy színház i s ; a Pázmáneum nevezetes 
épületét már gróf Széchenyi Miklós, - a 
mostani nagyváradi püspök eladta s a 
Teréziánum hátulsó frontját is vagdossa már 
a csákány. De akad még jócskán régi magyar 
otthon; olyan is, a hol Mária Terézia tán-
czojt még. 

A legrégibb paloták közt is kiváló az Es¬ 
terházyak palotája, a Wallner-strasse 4. száma 
alatt. Eendkivül mélyen benyúló, tágas épület, 
a melynek belső frontján másfélszázados latin 
fölirás hirdeti az - - átalakítást. Itt született 
és lakik Miklós herczeg, Sopronmegye örökös 

főispánja, a ki IV. Pál herczegtől örökölte a 
palotát, - valamint Alajos herczeg, a magyar 
királyi testőrség kapitánya, a ki nagy szere¬ 
pet vitt a londoni előkelő társaságban: mint 
katonai attasé és legendás bravúrok hőse. Al¬ 
tábornagy volt, a mikor Ő Eelsége az elhunyt 
gróf Pálffy András helyébe a gárda élére állí¬ 
totta. Ép most, április 21-én van a tízéves 
jubileuma. 

Hires a Kárnthner-strasse és Anna-gasse sar¬ 
kán levő Esterházy-palota is. Ennek gróf Mik¬ 
lós Móricz — a néppárt egykori fővezére — a 
gazdája, de nem sokat törődik az ősi házzal. 
A császárváros egyik legszebb és legforgalma¬ 
sabb helyén furcsa képet mutat a kétemeletes 
ósdi ház, poros ablakaival. 

Az egész monarchiában kevés olyan értékes 
palota van, mint a Pálffy-féle. Néhai gazdája 
Morgannál is nagyobb szenvedelemmel gyűj¬ 
tötte a legritkább műkincseket. A wallner-
strassei palotában most gróf Andrássy Géza 
lakik, a kinek apja - Manó gróf - - Pálffy 
sógora volt. De van még egy gyönyörű Pálffy-
palota az osztrák fővárosban: a Josefs-platz 
6. száma alatt. Ebben Pálffy Miklós lakik, a 
ki nagyapjának testvére, Antal után kapta a 
herczegi czímet, s két éve, Apponyi Lajos ha¬ 
lálakor magyarországi udvarnagygyá lett. 

Közvetlenül herczeg Pálffy Miklós palotája 
mellett, a Josefs-platz ~>. száma alatt van Pal-
lavicini Sándor őrgróf nemes stílusú háza. 
A százezer jó csongrádmegyei hold ura dip-
lomácziai pályáján mindig inkább a műkin¬ 
csek, mint a nemzetközi bonyodalmak iránt 
érdeklődött s mesés értékű raritásokat halmo¬ 
zott föl a bécsi házban. 

Bemek palotája van a Metternich-gasse 
i-2. száma alatt Festetics Tasziló herczegnek, 
a főudvarmesternek, a ki Edward királyt és 
több más uralkodót is vendégül láthatott 
bécsi, valamint keszthelyi otthonában. 

Exotikus érdekességek legnagyobb tárháza 
van a nagy Eotschild-kert mögött, a Plössl-
gasse "2, száma alatt, gróf Széchenyi Géza 

palotájában. A gróf bejárta Amerikát, Afrika 
jórészét, Indiát és egész múzeumra való hol¬ 
mit gyűjtött az utazása közben. 

De a magánházaknál inkább érdekelhet ben¬ 
nünket a Magyar Gárda palotája, a Hofstall-
strasse 7. száma alatt. A miénk ez a régi épü¬ 
let, teljesen magyar pénzen készült. A bécsiek 
is valósággal büszkék erre a történelmi és 
építészeti nevezetességre. 

Ujabban sajnos, a pusztulás veszedelme fe¬ 
nyegeti. A telek és ház egyrészét olcsón elad¬ 
ták, a régi belső épületben közös — közönsé¬ 
ges — testőrök laknak, a hires csudaszép kert 
fáit kivagdosták, szobrait elvitték s az udvart 
feltöltötték - - lovaglótérnek. Nemrég az a hír 
kelt szárnyra, hogy a magyar gárdát egészen 
föloszlatják. 

A gárdapalota Bécsnek legszebb építészeti 
emlékei közé sorozható. Nagy lépcsőházában 
régi szép szobrok, az előcsarnok középfalán 
Mária Terézia hatalmas portréja díszlik. Gyö¬ 
nyörű a nagyterem, «beépített» rámájú képei¬ 
vel. Két empire-szekrényben a régi gárdisták 
kardjai és viseletének egyéb maradékai csil¬ 
lognak. Kevés ilyen emlék maradt; a mint¬ 
hogy a legfontosabb okmányokat is elvitték a 
gárdistáktól a császár-családi levéltárba . . . 
A jobbsarokban óriási malachit-váza emelke¬ 
dik a következő fölirással: 

A MAGY. Kir . TESTÖRSÉGNEK MARADANDÓ EMLÉKÜL 

AJÁNLJA KAPITÁNYA 

GALÁNTHAI HERCZEG ESZTERHÁZY ALAJOS 

ALTÁBORNAGY 1902. 

A remek vázát Esterházy apja kapta Orosz¬ 
országban, a mikor a czári koronázásnál Ö Fel¬ 
ségét képviselte... 

Az első emeleti traktus hatalmas termei 
most üresek, egyetlen bútordarab sincs bennük. 
Itt volna a gárdakapitány rezidencziája, de 
Esterházy nem használja, mert ott lakik, a 
hol született: a wallner-strassei palotában . . . 

7'. K 
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A LÉPCSŐHÁZ. 
MALACHIT VÁZA A PALOTA BELSEJÉBEN. 

A M A G Y A R G Á R D A P A L O T A BÉCSBEN.Je l fy Gyula folvételei 

1. Gróf Pálffy Móricz (Allee-gasse). — 2. Herczeg Esterházy Miklós és Alajos gárdakapitány (Wallner-strasse). —„3. Gróf Esterházy Miklós Móricz (Kárntner-
strasse). — 4. Herczeg Pálffy Miklós (Josefs-platz). — 5. Herczeg Festetics Tasziló (Metternich-gasse). — 6. Őrgróf Pallavicini Sándor (Josefs-platz). 

MAGYAR H Á Z A K B É C S B E N . —Jelfy Gyula folvételei. 
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A TROUBADOUROK KÖLTÉSZETE. 

Provencci tipus : arlesi nő. 

II. 
íme nagy vonásokban óz az éjszaki szellem, 

a franczia lélek fejlődése, - - ezzel szemben 
mit látunk a gall délen, a Provenceban ? Más 
nép lakik itt, mely a frank vér hiján mindenek¬ 
előtt kevésbé hősies. A provenceiban az őskelta 
érzelmesség marad az erősebb; békés kullurfaj, 
mely a fenicziaíaktól kereskedelmi ösztönöket, 
görög-római őseitől pedig pogány filozófiát és 
pogány művészi hajlamokat örökölt. És erős 
ez a pogány mag ő náluk, — a provencei szo¬ 
fista és rhétor, igazi «graeeulus», született sza-
badgondolkodó és ennélfogva (abban a kor¬ 
ban !) született heretikus. A mint hogy valójá¬ 
ban ép ez az ő eretnekségük lesz majd az ürügy, 
mely az irigy és vad francziákat rájuk zúdítja 
s végeredményében a virágzó művelt és gazdag 
Provence vesztét okozza. A galliai éjszak és 
dél közt természetes az ellentét eleitől fogva, — 
a francziánál a «L*alor», & vitézség a fő, a 
provenceinál a ocortesiai, az udvariasság a 
jelszó. Radulphus Cadomensis már 1110-ben 
így ír a két fajról: ofrancorum xublimis est 
oculm, xjjirilits f'ern.ro, a frankok szeme ki-
hivó, természetük vad, — «provinciales labori-
f'eri, minus belKcosi», a provenceiak dolgosak 
és kevésbé harcziasak, s a végén hozzá teszi: 
vfranri ad bella, proi'incialcs ad viclualia!» 
«a frankok csatába valók, a provánsziak a 
lakomás asztalokhoz!» A mint látjuk, már 
akkor igaz volt a Daudet Tartarin tipusa, -
de igazat mond a nagy regényíró akkor is, mi¬ 
dőn azt állítja, hogy «/«? Midi rst p»li/i/<tme». 
Honnan e faj élveteg, szerelmes hajlama? 
A kt'lta érzelmességtől s a görögös pogány 
életörömtől eltekintve az okok a galliai Dél 

IRTA PÉKÁR GYULA. 

kulturális fejlődésében is keresendők. Három 
hatalmas rokon latin szomszéd közé ékelten a 
Provence mint állam hol ide, hol oda rángat-
tatik és daraboltatik,* de ép mert egyelőre még 
sem a franczia, sem az olasz, sem a spanyol 
nem tud megosztozni rajta, voltakép semleges 
terület marad, melynek népe önérzetes és har-
czias fellendülések helyett inkább praktikus 
vagyonszerzésre s az élet anyagi és szellemi 
örömeinek az élvezésére adja így magát. A har-
czos és erősebb barbár szomszédok közepette 
így növi ki magát a galliai Dél a kultúra békés 
oázisává, - - így lesz a provencei szépkedvelő 
életművészszó és csak így válhatik náluk 
«öröm» és «szerelemtudománynyá» még a 
költészet is. 

De lássuk most a nyelvet. A provencei nyelv¬ 
terület a Pyrenéknek mindkét oldalára terjed, -
határai a franczia éjszakon a Gironde, Poitnu, 
Ij/on e az Alpok, a spanyol délen viszont Ara-
(/onián és Catalonián át a Baleári szigetek, 
Mnrcia és Valencia. Hatalmas terület ez s itt 
a franczia «igen» és «nem»: az «oil« és ««e-
nil» szavak helyett «0c» és «no»-t mondanak, 
vagyis a franczia «lanaue d'oil* helyett a 
olangue d'oc» az uralkodó. Egységes nyelv ez, 
de temérdek dialektus színezi, (hisz a Mistral 
nyelve is csak egy uralkodó magaslatra emelt 
dialektus!) — s tán ezért is hívják a trouba-
dourok* annyifélek ép. Hívják «lengua romána* -
nak, vagy «7'oma«s»-nak, de nevezik, mint 
Peire Vidal «Zímosw»-nak, mint Dante «pro-
vensal»-uak, vagy mint a pyrenei lantosok 
«ca£fl/öJ?»-nak is. A mai tudomány octitani-
nak keresztelte el a troubadour-nyelvet. E nyelv¬ 
nek a francziával szemben első jellemző vonása 
az, hogy teljességgel hiányzik belőle az orr-

Troubadour-hangszerek (az első sorban hárfák és psal-
terium, a másodikban organistrum, a harmadikban 

viole-ok). 

hant/. Szerkezetére nézve tán a leglatinabb 
román testvérei között s éhez képest kemé¬ 
nyebb is náluk. Feltűnő a provánsziban a 
szavak sok jelentősége, a nyelv költői homá¬ 
lyossága s a szerelmi szótár és szerelmi kitéte¬ 
lek gazdagsága. Hangzása? Zeneileg nem az 
olaszszal rokon, - - a franczián át inkább a 
spanyol felé hajlik : 

Udvarhölgy viole-al. 

ín IVVÍD /'miitlit s'wpan 
• Ét /m,- /?o/-s blinifiii'i'l ramel 
«/'('/• ll) lllllz l'ixill ill'l HHZI'l 
v Si Vtt ittox í'fí/'x iilli'ijt'iin 
• Lanqnaní wi lux urbri'* /lo-ir 
<tEt HŰI/ ín i-ii>í.tignul i'/iantar 
v Adom: -,r ili'ii ben nla/i-nr 
•t Qni bon'amor saup cliausir . . . 

(Bi'i-iuirt de Vi-ulndam) 

* Lothár alatt a Provence külön királyságként 
szerepel egy önálló tlyoni herczegxcggelt, de Kopasz 
Károly 876-ban már egy reynu»i>ná olvasztja össze a 
Provencft Lombardiával. Ő utána állandó katalán és 
aragoui beavatkozások mellett látunk hol •arfrsi'n 
hol .proi'i'ncci kirttyságokah, míg végre s toulouse-i 
grófok lesznek túrt uraivá a, területnek. Őket fWia 
megdönteni az albigenz háború, tőlük fogják a fran-
cziák elfoglalni a Provencet. 

Provencei várépítészet: Bené király tarasconi vára. 

Nos : nyájas erkölcsök, békés viszonyok mel¬ 
lett könnyen fejlődik ki s csiszolódik e kasté-
lyos, dús világban a lovagi szellem. A nőtisz-
telet a sarkpontja ennek a fejlődésnek, és mi 
méltán kérdhetjük: antik rabságából voltakép 
hogy juthatott a nő abba a helyzetbe, hogy a 
XII. század Provenceában társadalmi király¬ 
nővé lehessen? A kereszténység itt minden¬ 
esetre a főtényező. A régi férfias vallások csak 
a férfiaknak szóltak s ezekkel szemben Jézus 
az új vallást nagyrészt nőkkel és a nők szá¬ 
niára is alkotta meg. A kereszténység, midőn 
lelket konczedál a nőnek, (a mácon-i zsinat 
paragrafusban mondja ki, hogy a nők nem 
állatok, hanem az emberek közé számítandók !) 
a többi elnyomottakkal együtt hozzája is szól 
s a szeretettel együtt f el magasz tál ja a szerel¬ 
met is. S micsoda biztosítékai vannak ennek! 

A Boldogasszony anyasága úgyszólván szentté 
avatja minden nő anyaságát s a Magdolna pél¬ 
dája bocsánatot biztosít a szerelemmel vetke¬ 
zett megtérőknek. Ily támogatás mellett me¬ 
sésre kell nőnie az egykori rabszolga hatalmá¬ 
nak. Nem térhetünk itt ki arra, hogy Theodo-
rától fogva az egész bizantin korszakon s a 
római pornokraczián át a nő mint él vissza 
ezzel az új hatalommal, csak megállapítjuk, 
hogy mindenek daczára is az asszony feltartóz-
tathatlanul diadalmaskodik az új ezredév ke¬ 
resztesvitézi idealizmusában. Ép e keresztes¬ 
hadjáratok függetlenítik legjobban a nőt, — a 
szent földön harczoló férj helyett távollétében 
ugyanis ő gazdálkodik, kormányoz s védi a 
várat, jószágot, esetleg az országot. Alieno)' 
királyné ily körülmények közt uralkodik Poi-
touban, 30 éven át, Ermengarde de Narbonno 

Troubadour mandorával. 

A lovag és hölgye (XIV. századbeli miniatűr). 

pedig 40 éven át a Languedocban, - - sőt 
Muric di' Champagne is így tesz szert felség¬ 
jogokra férje I. Henrik távollétében. Ha már 
most tekintetbe vesszük azt, hogy csodálatos¬ 
képen ép ez említett hölgyek udvara lett a 
troubadour-élet, költészet, szerelmi törvény¬ 
székek stb. megannyi központjává, akkor meg¬ 
értjük a nő kiemelkedésének az összefüggését 
a provencei költészettel. E fényes udvarokban 
találnak legmelegebb fogadtatásra a római 
jocuJatores, ministrales, minist e] H, srurrae, 
mimae utódai, azok az éneklő és mulattató 
poéták, kiknek ajkán a dal egyszerre születik meg 
a verssel s kiknek, mint a nagy Jaufre fíudel 
mondja, nincs más tanítójuk, mint «erdő, 
mező, fák, virágok és a madarak éneke». De 
már korán külömbséget tesznek az üzletszerűen, 
pénzért daloló ojor/lar« (jongleur) és az igazi 
műköltő, a gyakran előkelő származású «rím-
találó», vagyis Irobador közt. A trobndor, ha 
maga nem tud énekelni, az alantas, fizetett 
jongleurrel adatja elő dalait, és pedig hárfa, 
czitera, dob, viol, castagnette, hegedű, mono-
kbord, psaltérion, lyra, mandora vagy a tizenhét 
húros róla szava mellett. 

Joglar-ok voltak ősidőktől fogva, de ki volt 
az első trobador? Nem más, mint maga 
IX. Guilhem Aquitania fejedelme és Poitou ura. 
Ö nyitja meg ama lantosok sorát, kik közül 
482-nek tudjuk a nevét. 104-ről ezek közül 
még életrajzi adataink is vannak. Csodás sta¬ 
tisztika, mely koldustól királyig annyiféle tár¬ 
sadalmi állású embert sorol a provencei költő 
seregbe! Lássuk. Négy közülük alantas cseléd¬ 
eredetű (ép a legnagyobbak, mint Marcalja/ 
s a gyöngéd Bemart, de Ventadorn), 5 irnok, 
l lí polgárfiú, 5 kisnemes, 29 lovag, !* főúr, 
(i országbáró, 5 vicomte, 5 marquis, 10 ural¬ 
kodó gróf, 2 herczeg. s 5 koronás király, közöt¬ 
tük Oroszlánszivü Kikhárd. De, — s ez a leg¬ 
különösebb ! — még papokat is látunk a tro-
bador-sorban; ott a montaiidoni barát, ott van 
Gui d'Uissel, montferrandi kanonok s min¬ 
denek felett az utolsó nagy költő s a Provence 
gálád árulója és hóhéra: Folquet de Marxeilla 
püspök . . . 

Már most mi egy ily trobador pályája? Je¬ 
lentkezik egy nagy úrnál, kinek háztartásához 
tartozik az, hogy háziköltője legyen. Akkor 
még nem volt se színház, se újság, se hang¬ 
verseny, kellett mulattató, a ki verseket, dalo¬ 
kat, történeteket adjon elő a várak termeiben, 
melyeknek kárpitjai a Tristán bús meséjét s a 
Flour ét Blancaflour szerelmét ábrázolták. E 
termekben a nő uralma alatt már nyájas a 
hang s a cortesia és mesura kötelezők. Nos a 
trobador beáll, természetesen lehetőleg olyan 
úrhoz, kinek szép a felesége, - - beáll s azzal 
hizeleg urának, hogy az • arnor cortes* sza¬ 
bályai szerint ildomosán beleszeret úrnőjébe s 
őt dicsőíti verseiben. Ha a költő már hires, 
akkor persze a várúrnők járnak utána s vetél¬ 
kedve ők édesgetik magukhoz, - - temérdek 
komikus eset szól erről a krónikákban. De egy 
a fő itt, az, hogy a trobador sohse leányhoz 

Oroszlánszivű Rikhárd pecsétje. 

A hölgy szerelemmel kötözi meg epedő lovagját 
(XIV. századj. 

fordul a szerelmével, hanem mindig asszonyhoz : 
feleséghez és mindig a más feleségéhez. Külö¬ 
nös viszony ez, mely teljesen a hűbéri rend¬ 
szer törvényei szerint alakul ki. A tiobador 
feudális vazallusa választolt hölgyének s a 
hölgy, a hogy Ventadorn vallja: «éietre-halálra 
szabadon rendelkezik vele*. Mit látunk itt? 
Az Ovid szerelmi tudományának a keveredé¬ 
sét a középkor feudalizmusával s Dél-Európa 
keresztény Madonna-kultuszával. A trobador 
a középkori Istenfélés vakbitével imádja földi 
hölgyét, kit ép úgy «Madonnának* hív, mint 
az ágbeli Boldogasszonyt. És e troubadour-
szerelem annyira hasonlít a Madonna-kultusz¬ 
hoz, hogy bizonyos középkori penitencziás éne¬ 
keket kis változtatással egyszerűen szerelmi 
dalokká lehet átalakítani. A Provence antik 
emlékeinek hatása alatt kétségkívül sok pogány 
van a trobadorban, de külső formáit illetőleg 

A troubadour és hölgye (XIII. század). 

teljesen keresztény, — és mert a keresztény¬ 
ség a szenvedő embert szereti, a pinvenn-i 
költészetben i* <i s:i'>n'<'di'>, vagyis szere^icsétlcn 
szerelmes lesz az i</u: szerelmes én áll első 
helyen. A trobador, kit a legtöbb esetben nagy 
társadalmi távolság választ el hölgyétől, tényleg 
többnyire ilyen : élete, hivatása a szenvedés, -
x:-dii'cd, lni'iy tnegtiiztuljon e's felemelkedjél;. 
Itt a dantei és petrarkai alapeszme eredete! 
A troubadour-elméletben a költészet, vagyis 
maga a hölgy a költő spirituális nevelője. S 
a franczia felfogással szemben, mely szerint 
«csakis a már udvarias ember lehet igaz sze¬ 
relmessé*, — a provencei paragrafus úgy szól, 
hogy «csak az lehet udvariassá, a ki szerelmes*. 
A szenvedés, szerintük, nemcsak kívánatos, de 
szükséges is, — ezért mondja Ainti'rif <lc l',:-
iiilli/ni : 

eC.nr rjiti amit df cnr. non rnl 
"(iiim'ii- i/i'l nini il'iiiinn' 
<tl<nil ''.f ilnlz y»v xi<l]i'iii . . . 

£ Édes a szenvedés nekik, s mint később Pet-
rarka, nem is akarnak szabadulni tőle. E szen¬ 
vedés az ő költészetük, ihletük tőkéje: ebből 
éhnek. Viszont meg kell vallani, a provencei 
hölgyek se nagyon fukarkodnak az ihlető szen-
vedtetéssel. Tele példákkal a krónikák. Ott van 
liiyaut de Barbezieux trobador, kit úrnője 
egy félreértésért a rengetegbe remetének küld: 
addig kell ott maradnia szőrcsuhában és peni-
tencziában, a míg csak «száz lovag és száz 
hölgy — mind hű szerelmesek!», — nem jön¬ 
nek a haragvó úrnő elé térden állva feloldozá-
sáért esdeni. És a költő annyira népszerű, hogy 
tényleg akad ennyi lovag és hölgy, a kik fel-
oldoztatását keresztülviszik. Mások azonban 
nem ily szerencsések; temérdek trobador vonul 
kolostorba hölgye haragja elől s ott is hal meg. 
így Bemart de Ventadorn, Bertran de Born, 
s a nagy Peire liof/ier, ki a már említett bires 
Ermeagarde de Narbonnet szerette. A divatos 
Peire d'Alvernhe se kerülhette el a sorsát, -
kényeztetett trobador volt, kinek Nostradamus 
szerint minden dala után szabad volt a hallga¬ 
tóság legszebb hölgyét megcsókolnia, — s a 
végén csalódott szerelemből mégis kolostorban 
fejezte be az életét. 

Csudás, érzelmes és farsangos világ ez, mely¬ 
nek kialakulásánál kétségkívül nagy szerepet 
játszott a spanyol arabok behatása is. Nem 
foglalkozhatunk itt e behatással részletesebben, 
csak felemlítjük, hogy a mórok, kik az Escorial 
kéziratai szerint nemcsak diplomácziai, de még 
hadüzeneteiket is versben irták, már jóval előbb 
mesterei voltak a troubadouros lovagi költé¬ 
szetnek. Volt lovagi élet az arab Granadában 
és Cordovában is, sőt voltak ott dalnokversenyek 
is: mufákhara-í, melyek után a győztesek ne¬ 
vét aranybetűkkel szögezték ki a mezquiták 
czédruskapujára. Nagyon valószínű, hogy a ke¬ 
resztény Provence sokat tanult ettől a moha¬ 
medán, de sokkal műveltebb Andalúziától. 

(Vége következik.) 



322 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Eossuth-bankók kora. Faragó Miksa terje¬ 

delmes és lígy anyaga gazdagságával, mint fel¬ 
dolgozása módjával figyelemre méltó könyvet adott 
ki a magyar szabadságharez pénzügyeiről, — olyan 
tárgyról, melylyel történetíróink eddig alig foglal¬ 
koztak s a mely ép azért teljesen újnak tűnik fel. 
A könyv feldolgozza a szabadságharez egész pénz¬ 
ügyi politikáját Tájékoztat azokról a módokról és 
eszközökről, melyekkel a szabadságharczi kormány 
a hadviseléshez és a közigazgatáshoz szükséges 
eszközöket megteremtette; a szabadságharez előz¬ 
ményeiből kiindulva elmondja azokat a nehézsé¬ 
geket, melyekkel pénzügyi téren az első felelős 
kormány küzködött, Kossuthnak a nemzet áldo¬ 
zatkészségéhez való apellálását, a magyar keres¬ 
kedelmi bankkal a bankjegyek kibocsátása dolgá¬ 
ban kötött szerződést, a bankjegyek az u. n. «vö¬ 
röshasú bankók» kibocsátását, a pénzjegyek kibo¬ 
csátására vonatkozó törvények országgyűlési tár¬ 
gyalását, ismerteti az 1848-ra és 1849 re hozott 
költségvetéseket s ezeknek hatását a pénzügyi hely¬ 
zetre. Windischgrátz benyomulásával és Pest el¬ 
foglalásával megingott az úgyis ingatag alapon álló 
helyzet, az osztrákok nyomása alatt a magyar ban¬ 
kók árfolyama bizonytalanná vált, az üzleti forga¬ 
lom fennakadt, ennek következménye a pesti ke¬ 
reskedelemre végzetes hatású lett, mint azt a könyv 
jellemző példákban mutatja be. Pest és Buda visz-
szafoglalása után a magyar kormány szigorú ren¬ 
deletekkel igyekezett az általa kibocsátott bankje¬ 
gyek értékét visszaadni, a teljesen megromlott üz¬ 
leti és forgalmi viszonyok között azonban a keres¬ 
kedelem helyzetén segíteni nem tudott. A magyar 
bankjegyek, az u. n. Kossuth-bankók viszontagsá¬ 
gos sorsa pontosan tükrözi az egész nemzeti ügy 
viszontagságait s a katasztrófa után bekövetkezett 
az ő katasztrófájuk i s : Haynau kormánya kimon¬ 
dotta érvénytelenségüket és ezzel rengeteg mennyi¬ 
ségét tette semmivé a nemzeti vagyonnak. Ennek 
a kegyetlen intézkedésnek a hatásait, melyek szám¬ 
talan családot taszítottak nyomorba, halálosan meg¬ 
sebesítették egész közgazdasági életünket, - rész¬ 
letesen fejtegeti a könyv szerzője. Függelékül közli az 
Almásy-bankók, az 1849-ben kibocsátott osztrák kény¬ 
szerforgalmú utalványok történetét, valamint Pest 
város váltóczéduláit. Szabadságharczunk viszontag¬ 
ságainak egyik rendkívül érdekes és fontos fejeze¬ 
tét világítja meg a könyv s mint a maga nemé¬ 
ben úttörő forrás-munka megérdemli a szakem¬ 
berek körén túl menő figyelmet is. 

Kótázik a mámor. Büky György, a ki mintegy 
két évvel ezelőtt bizonyos figyelmet keltett maga 
iránt egy verses füzetével, most a Kótázik a má¬ 
mor meglehetős keresett czímén adta ki egy kis 
füzetben újabb verseit. A kik azt vártuk, hogy a 
fiatal költő fejlődni fog, érzéseiben kimélyülni, a 
kifejezés eszközeiben gazdagodni s le fogja vetni 
azokat a kívülről vett hatásokat, melyek a saját 
hangjába minduntalan belejátszottak, - egy kis 
csalódással teszszük le .a füzetet. Büky György újabb 
versei is nagyjában ugyanazon a színvonalon- álla¬ 
nak, mint a régiek, egyénisége megmaradt idegen 
hatásokra ép oly fogékonynak, mondanivalóinak 
sem köre nem tágult ki, sem súlya nem lett na¬ 
gyobb. Füzetében sok szép sort, szép strófát, né¬ 
hány szép verset is találunk, hangulatai erősebbek, 
mint kifejező képessége, nem mindig tudja őket 
biztosan összefogni s a maguk teljes erejében át¬ 
vinni az olvasójába. Sokszor folyamodik szimbó¬ 
lumokhoz, a mi szinte elkerülhetetlen is ott, a 

A TANDILI INGÓ SZIKLA ARGENTINÁBAN, MELYET A 
SZÉL IS MEG TUDOTT MOZGATNI S MELY LEGÚJAB¬ 

BAN LEZUHANT. 

hol igen finom hangulat-árnyalatok kifejezéséről 
van szó, de szimbolikáján nem mindig van meg 
az élet szine, sokszor érzik sápadtnak és kigon-
doltnak. Tehetséges ember, de nem tud a tehet¬ 
sége teljesen kifejlődni és a maga útjaira ráta¬ 
lálni. 

Alkotó munkára való nevelés. Lechnitzky 
Gyula e czímmel nagyobb terjedelmű munkát adott 
ki pedagógusok, az iskola iránt érdeklődők, a mű¬ 
velt közönség számára. A jövő pedagógiájáról való 
gondolatait fejtegeti benne ; szerinte a személyiség 
és az alkotó munkára való nevelés a jövő peda¬ 
gógiájának két fő fogalma. E két fogalom tartal¬ 
mának megismerése végett le kell szállni a tudat 
alatti működések rejtelmes világába s így ismerjük 
meg a szellemi közösség szerepét a pedagógiában. 
A szerző belekapcsolja gondolatmenetét abba az 
erős reform-mozgalomba, mely a pedagógia terén 
világszerte mutatkozik s a mely át akarja alakí¬ 
tani az egész nevelést. Kísérleti lélektani vizsgá¬ 
latokból, főleg a német Wundt és Ach eredmé¬ 
nyeiből indul ki s ezekből próbálja a szellemi al¬ 
kotások törvényeit, tényezőit, módszereit, alapjait 
kikutatni és a kapott eredményeket az alkotó ne¬ 
velés számára értékesíteni. A konkrét problémák 
közül legbehatóbban a tanítóképzés kérdésével fog¬ 
lalkozik s igyekszik ennek főbb irányító elveit 
megállapítani. A munkában tagadhatatlanul sok 
figyelemre méltó gondolat van, a melyekért meg¬ 
érdemli, hogy a tárgy iránt érdeklődők behatób¬ 
ban foglalkozzanak vele. 

16. szAü. 1912. 59. KVFOLYAJÍ. 

A szavojai vikárius hitvallása. Rousseau Emil¬ 
jének egyik legfontosabb s úgy az író világfelfo¬ 
gására, mint hatására 'is legjellemzőbb részét, a 
szavojai vikárius vallomását az egész műből kü¬ 
lön kiemelve lefordította s bevezetéssel és jegyze¬ 
tekkel ellátva kiadta Rácz Lajos sárospataki rek¬ 
tor-professzor, ki nálunk úgyszólván egymaga fog¬ 
lalkozik Eoiisseaura vonatkozó kutatásokkal. Az 
Einil-aek ez a része az, a melyért leghevesebben 
támadták Eousseaut, katholikusok és protestánsok 
egyaránt, főleg e miatt égettettók el könyvét és 
száműzték őt magát előbb Parisból, azután szülő¬ 
városából, Genfből. A hitvallás épen nem vallás¬ 
ellenes, sőt hatalmas ókesszólással hirdeti a val¬ 
lásnak, mint az ember ér/elmi szükségérzete 
kielégítésének szükségességét és Isten létét, szem¬ 
ben Helvetius és általában a korabeli felvilágo¬ 
sodott filozófiai rationalizmusával. - - deisztikus 
felfogása azonban és még inkább az egyházak 
elleni kritikája felháborította ellene a papokat 
és zaklatott életének egyik keserves fejezetét nyi¬ 
totta meg számára. A hitvallás ma is rendkívül 
érdekes, a vallás, az erkölcs és az ész kapcsola¬ 
tairól alig szólt valaki a világirodalomban annyi 
hévvel, a gondolatoknak olyan közvetlen erejével 
és a meggyőződésnek olyan bátorságával, mint 
Eousseau s fejtegetéseinek életet ad az a belső 
hév, mely hangjában arra vall, hogy az iró itt 
valójában önmagát nyilatkoztatta ki, azokról a 
lelkiismereti küzdelmekről tesz vallomást, melyek 
őt sokáig és erősen nyugtalanították s azokról az 
eredményekről, melyekkel lelkiismerete egyensúlyát 
visszanyerte. A hangnak ezt a belső izgalmát fíácz 
Lajos fordítása nem adja eléggé vissza, a hitval¬ 
lás az ő magyar fordításában a fölvetett kérdések¬ 
kel való szenvedélyes viaskodás helyett nyugodt 
fejtegetéssé lesz. Máskülönben a fordítás lelkiisme¬ 
retes megértés, nagy tárgyszeretet és irói gondos¬ 
ság eredménye, filológusi értelemben is pontosan 
és megbízhatóan adja vissza Eousseau gondolat¬ 
menetét. A bevezetés tömören, de minden fontos 
szempontra kitérjeszkedőn tájékoztat a szavojai viká¬ 
rius hitvallásának előzményeiről, a körülte kifejlő¬ 
dött harczokról, a benne kifejtett alapgondolatok¬ 
nak Eousseau világfelfogásához és korához való 
viszonyáról, - - a jegyzetek pedig a szövegre s 
annak egyes ma már elhomályosodott vonatkozá¬ 
saira adnak bő és tanúim anyós felvilágosításokat. 

Éva boszorkány. Herczeg Ferencz három fel-
vonásos színműve, melyet nemrég lefolyt bemuta¬ 
tója óta egyre fokozódó sikerrel játszik a Nemzeti 
Színház, most könyvalakban is megjelent. A szín¬ 
műről előadása alkalmával részletes ismertetést 
közöltünk; sikerének jórészét dikcziójának gaz¬ 
dagságával és költői erejével aratta s ez az olvasó 
számára talán még jobban s közvetlenebbül élvez¬ 
hető, mint a színházi néző számára. 

A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legújabb számába Benedek Elek 
és Baáry Elemér irt verset, Sebők Zsigmond foly¬ 
tatja Dörmögö' Dömötör utazását Budapest körül, 
Váradi Antal érdekes visszaemlékezéseket ir a régi 
pesti gyermekek játékairól, Benedek Elek mesét 
mond. A kis olvasók válaszai arra a kérdésre, 
hogy ki mi szeretne lenni, a kis krónika rovat ak¬ 
tualitásai, Zsiga bácsi mulattató mókája, Rákosi 
Viktor regénye, a rejtvények, szerkesztői izenetek 
egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A *Jó Paj¬ 
tást -t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára 
negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, 
egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. 
(IV. kér., Egyetem-utcza 4.) 
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AZ ATLANTI TENGERBEN ELPUSZTULT TITÁNIG SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ HAJÓ. 

Első osztályú dohányzó. Első osztályú olvasó- és iró-terem. XVI. Lajos korabeli á la Carte étkező. 
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Első osztályú kávézó. Másodosztályú dohányzó. Másodosztályú olvasó-terem. 

Külön lakosztály szalonja. Külön lakosztály hálószobája. Elsőosztályú halófülke. 

VILLAMOS SINEK JAVÍTÁSA A FŐVÁROSBAN. 
Másodosztályú ebédlő. A 45,000 tonnás «Titanic» 
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ÁPRILISI TÉL. — Csermák Mátyás fölvétele. 

Új könyvek. 
A Koeauth-bankók kora. (A'szabadságharcz pénz¬ 

ügyei.) Irta Faragó Miksa. Előszót irt hozzá dr. 
báró Madarassy-Beck Gyula. Budapest, a « Nyugat» 
kiadása ; ára 10 korona. 

Eótázik a nnnnor. Irta Büky György. Budapest, 
Dick Manó. 

Alkotó munkára való nevelés. Irta Lechnitzky 
Gyula. Budapest, Athenaeum; ára 5 korona. 

A szavojai vikárius hitvallása. Irta Rousseau 
I. J. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta 
dr. Rácz Lajos. Sárospatak, Dani és Fischer ki¬ 
adása : ára 3'50 korona. 

Éva boszorkány.^Színmű három felvonásban, 
irta Herczeg Ferencz. Budapest, Singer és 'Wolf-
ner ; ára á 50 korona. 

A « VASÁRNAPI 
59-ik évfolyama. 

A e Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyai 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 13O íven B több mint 
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

Előfizetési föltételeink: 
A «Vasárnapi Újság* negyedévre 5 korona, fél 

évre 10 korona. 
A (Vasárnapi Ujaág» a «Világkrónika»-val 

negyedévre 6 korona, félévre 12 korona. 

r Menyasszonyi ruha-selyem 
minden színben, méterenként l K 85 f-től feljebb. Bér- és 
vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagvüjte-

ményt postafordultával kőid 

H E N N E B E R G selyemgyáros Zür ich. 

Csak Csángó-bőrönddel 
utazzon! 

Telefon 67—00. 
Arjegyzéfc kívánatra ingy. 

Valódi disznóbőrből 
Hossza fiO cm. 6ő cm. 70 cm. 
Korona 45.— *7.— 49.— 
A legkisebbe három öltöny és hat pír 
fehérnemű belefér. Kapható a készítő 

CSÁNGÓNÁL, 
Bpest, Múzeum-kőrút 5. 

CEMESTTETŐCSEBÉP. CEMENTŰBTÖMB 
cementtolazétégla, cementpadiélap. 

csatornázási és alagcső, lépcső, 
kerítésoszlop stb. csak 

FDr,Gaspary gépein és formáin' 
f állítható elő előnyösen. Kérje a legújabb 

J2-2S. ez. brosúrát homok, kavics,kőhulladék, l 
salak stb. értékesítéséről díjmentesen: 

Dr. 6ASPABY & Co. gépgyárától, 
larkraiistftdt, Leipzig mellett .Németorsz.).! 

Ke jiit gyá nnkat meglátogatui. 

MAITUHI rttt  

SIESSWIBIER 
- " « - - • « --tü^r.7.Ht tylíim 

Az előfizetések a «Vasárnapi Újság• kiadó-
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : KADÁNYI JÓZSEF 

nyűg. miniszteri tanácsos, a magyar történelmi 
társulat rendes tagja, 88 éves korában Brassóban. — 
Kis- és nagyselmeczi THOLD DÁNIEL i gyvéd, a ki 
a képviselőháznak függetlenségi programmal húsz 
éven át tagja volt, 71 éves korában Dunaharasz-
tin. - - Pósfalvai HORVÁTH BERTALAN, Zala vár¬ 
megye nyűg. árvaszéki helyettes elnöke, 71 éves 
korában Kolozsváron. - NEMES ENDRE, a kolozs¬ 
vári kegyesrendi ház főnöke és főgimnáziumi igaz¬ 
gató, Kolozsváron. - - EÖTVÖS SÁNDOR, a fülópszál-
lási református egyház lelkipásztora, 81 éves korá¬ 
ban Fülöpszálláson. - - GUTHARD ANTAL, 81 éves 
korában Budapesten. — PETÉNTI SÁNDOR, nyűg. 
császári és királyi vezérőrnagy, a III. osztályú vas¬ 
korona-rend tulajdonosa, 72 éves korában Pozsony¬ 
ban. — KECK JÁNOS, 72 éves korában Pakson. — 
SZILÁGYI HUGÓ tartalékos hadnagy, máv. főellenőr, 
48 éves korában Budapesten. — KLAUBEH ZSIGMOND 
máv. főellenőr, 55 éves korában Budapesten. -
BEHGMANN KÁROLY, Esterházy Miklós herczeg nyűg. 
főerdésze, 67 éves korában Savanyukuton. — Idősbb 
PAPP MÁRTON, nagyiratosi nyűg. római katholikus 
kántortanitó, 78 éves korában. — Báró BERG OTTÓ 
ötvöskónyi földbirtokos 48 éves korában egy bécsi 
szanatóriumban. — Idősbb HAMMERSCHMID JÁNOS 
gyógyszerész, városi tanácsos, 65 éves korában 
Eózsahegyen. - STEHLIK JÓZSEF, a zsombolyai 
takarékpénztár részvénytársaság nyűg. igazgatója, 
65 éves korában Zsombolyán. - Egyházasbásti 
BÁSTHY JÓZSEF, törvényhatósági útbiztos, 62 éves 
korában Buzitán. — SULYOK ELEK pénzügyi szám¬ 
tanácsos, 54 éves korában Miskolczon, - - TOMA-
NÓCZY DEZSŐ, 52 éves korában Egerben. — VLASITS 
MÁTYÁS állami tanító, tb. igazgató, Krassóvár köz¬ 
ség képviselőtestületi tagja, 50 éves korában Kras-
sóváron. - - EBENFÜHREB BÉLA nyűg. államvasúti 
tisztviselő Budapesten. — WAJDITS GYÖRGY volt szín¬ 
igazgató, 73 éves korában Sopronban. - - VÖK FE¬ 
RENCZ közjegyző, a Ferencz József-rend lovagja, 
a német lovagrend intézője Laibakban. — WALLBB 
BEINHOLD okleveles gépészmérnök, állami felső 
ipariskolai tanár Meránban. — BIEDERMANN IGNÁCZ, 
62 éves korában Szarvasgedén. — Egbelli és kör¬ 
mendi ifjabb KÖRMENDY SÁNDOK, volt huszárfőhad¬ 
nagy, a nemzeti lovarda lovagló tanára Budapes-

Vegyünk Schweizer *. 

Foulard-selymet 
Kérjen mintát a mi ruháknak és blouseoknak való 
lavaszi és nyári újdonságunkból: Rayes Foulards. 
Volle, Crépe de China, Eoüenne, Mousseline, 1.0 
cm. széles, méterje K 1'20 lelíelé, feketében, 
fehérben, egvs/iubeii és tarka, valamint hím¬ 
zett Dlouseok és aljaK batisztban, kelmében, 
vászonban és selyemben. Mi csak elismert 
szolid selyemszöveteiét közvetlenül adunk el 
magánosoknak bementve és már vammenteien 
a lakáshoz szállítva — (Dupla levélbélyeg.) — 

Schweizer & Co., Luzern D 24 (Schweiz) 
élj emszövet szétküldés. - Klr. udvari •zállltö. I I 

í: 

l 

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

Margit-pond ér l kor. 2O fillér. 

Syartja Földel Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógysz.,illatszer-és drogua-üzletben. 

é 
Relleme* 

bittó* Könnyed 
JflRASTlTKA 

• • m » VAlddt 

PÁLMAI 
KAUCSUK-CIPŐSAROK. 

M4RGIT 
J^WJL. gyógyforrás — (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, húgyhólyag g különösen 8 
légzőszervek hnrutos bántalmainál igen j ó ha¬ 
tású még akkor is, ha vérzések esete forog fenn. 
Mogrendelhető: EDESKUTY L . -ná l Budapesten 

és a forrás kezelőségénél Munkácson. 

HALTENBERGER KASSA RUHAFESTŐ-, VEGYTISZ-
TITÓ ÉS GOZMOSÓ-GYÁR 
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LEG¬ 
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810. 
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ten. — Fehéregyházi MAROSPY SÁNDOB, 69 éves 
korában Budapesten. - Lux ÖDÖN, Lux Artúr 
kassá-oderbergi vasúti felügyelő és neje, szül. de-
ményfalvi Moys Aranka, tizenhárom és fél éves 
fia Euttkán. 

Özv. putnoki PÜINOKT MóiiNÉ, szül. frivaldi Fri-
valdszky Matild, 80 éves korában Pécsett, — Özv. 
AUBIN KÁBOLYNÉ, szül. ábrahámfalvi Ugrón Kata¬ 
lin, 78 éves korában Kolozsváron. - - Özv. OBEB-
BAUBB TIVADARNÉ, szül. Kernstock Francziska, 74 
éves korában Eákosszentmihályon. MATEJKA 
FEANCZISKA, 71 éves korában Eákoscsabán. — Özv. 
eggbelli KÖBMBNDY ZSIGMONDNÉ, szül. horgosi Ká¬ 
rász Leopoldina, 72 éves korában Nyirbátorban. -
Özv. FÁBIÁN KÁROLTNÉ, szül. Szkokán Viktória 
nyűg. tanítóképző-intézeti tanárnő, 57 éves korá¬ 
ban Szabadkán. - - Özv. bori BOBHY KÁLMÁNNÉ, 
szül. dapsai Dapsay Vilma, 64 éves korában Gyön¬ 
gyösön. — WASS MÁBTONKÉ szül. Szűcs Verona, 
46 éves korában Győrött. - - LEHEEK PÉTBRNÉ, 
szül. Karták Berta, 46 éves korában Budapes¬ 
ten. - VÖLGYI ANDOBNB, szül. Bocsár Teréz Szé¬ 
kesfehérváron. — TIBAY EÓZSIKA, tibai Tibay Sán¬ 
dor soroksári állami elemi iskolai tanító négy és 
fél éves kis leánya. 

EGYVELEG. 
* New-york utczáin 1911-ben 423 embert öltek 

és 2000-nél többet sebesítettek meg automobilok, 
villamos kocsik és más közlekedési eszközök, -
jóval többet, mint az előző évben. Ebből a szám¬ 
ból az automobilok rovására esik 142 halott és 
1031 sebesült, a villamos és egyéb közúti járómű-
vekére 172 halott és 369 sebesült, lovas kocsikéra 
pedig 109 halott és 604 sebesült. Eendkivül jel-
jemző, hogy az «autótakszik» mindössze csak 4 
ember halálát okozták, a többi áldozatokat mind 
magán-automobilok juttatták a túlvilágra, 

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

O'Sullivan a legelső, legtartósabb ás legjobb 
gummisarok. Kapható minden szakbavágó üzletben. 

Üt i b ő r ö n d ö k b e n óriási választék Csángó 
Henriknél, Budapest, Muzeum-körut 5. Árjegyzék 
kívánatra ingyen. 
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Dr. Miszné Imlcsor i tné lk i i l i fűzői tetszés-
szerinti karcsúságra fűznek a pánczélszerü, mellet, 
tüdőt, gyomrot összepréselő, lélekzést, vérkeringést, 
emésztést zavaró halcsontos fűzők minden hátránya 
nélkül. Plasztikus alakot, könnyed mozgást, hajlé¬ 
konyságot biztosítanak. Egyszerűbb és legdíszesebb 
kivitelben egyaránt kizárólag mérték után készülnek. 
Ismertető árjegyzéket díjtalanul küld dr. Miszné fűző¬ 
terme, Budapest, IV., Váczi-utcza 7. I. em. 

SAKKJÁTÉK. 
2793. számú feladvány Palkoska .Emiltől, Prága. 

(•Tijdskrift fór Schach» versenyén az I. dijat nyerte.) 

SÖTÉT. 

Szerkesztői üzenetek 
Az esti harangok. A fordítás hűnek elég hű volna, 

de egészen erőtlenül adja vissza az eredetit. 
Oacar Wilde verseiből. Ezeknek a verseknek az 

eredetiben a nyelv rendkívül gazdag szinessége és 
kifejező képessége adja a fő értékét 8 a fordításban 
('•]icu ez nincs meg. 

Némaság. Az egész alig egyéb, mint rövid sorokba 
ilunibolt próza, a nyelvnek minden ritmusa nélkül. 

Tengerparton. Nem lehetne azt mondani, hogy épen 
rósz vers, de lapunk annyira el van halmozva köz¬ 
lendőkkel, hogy lehetetlen a közlésére vállalkoznunk. 

Dal. Ez a vers jóval hosszabb a tartalmánál, bíz¬ 
vást el lehetne hagyni a felét s nem lenne vele se 
jobb, se rosszabb, de ép úgy lehetne folytatni in in¬ 
finitum. Már pedig jó versnek megkomponáltunk is 
kell lennie. 

Visszaemlékezéseim. A visszaemlékezésnek meleg 
érzését, mely az íróban bizonyára megvolt, nem birja 
átvinni az olvasó leikébe. 

KÉPTALÁNY. 
ÁS E e K s 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A. 2789. számú feladvány megfejtése Owen E, L.-tffl. 
Világos. Sötét. 

1. Fh8-f6 . . . K<14-d5 (a) 
a. He4-e3 f t stb. 

Világon a. Sutét. 
l ........ . . c5-ct 
2. He5-c6 1 1 stb. 

Helyesen fejtették megi Merényi Lajos. — Geist 
József ég Stark Vilmos. — A 'Budapesti Sakk-kört. — 
A •Budapesti III. kér. Sakk-kört. — Lndányi Antal. -
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapeet). 
Németh Péter (Csongor). — Kíntzig Kóbort (Fákért). -
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-Szentlászló). — A 'Győri 
Sakk-kort. — Székely Jenő. — Mészey József (Qyőr). -
A tZborói Társaskört. — A tKalocsai Katholikus Kört. — 
Veöreős Miklós (Zircz). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodzái-
újlak). — A tDtma/öldvári Egyenlőségi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdu-
hadliáza). — A •Leibiczi Gazdasági Katzinón (Leibicz). — 
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — tCtengeri 
Casiinót (Csenger). — Király Mihály (Zenta). — Kunz 
Bezső (Temesrékás). — Budai Sakkozó Társaság (Budapest). — 
Patkó Imre (Talpas). 

A t Vasárnapi Ujság> 12-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Aratás hava. 

Felelős szerkesztő: lloitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Várme^ye-u. II. 

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

kiváló bor- és 
litMumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertára kban. 

CPI4III TFQ ÁPHQT Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat, 
OUnULI CO MUUO l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és főüziet: 

¥HF,Baross-u.85. 
A főváros első él legrégibb 

G8Ípketi»titó,vegytiMtitó 
él kelmefestő gyári intézete. 

Fiókok: XX., Pő-ntoza 27. IV., Eskn-nt 6. IV., Keoskeméti-
ntcza 14. V., Harminczad-n. 4. VI., Teréz-körnt 
39. VI., Andrássy-nt 16. VIII., József-körűt 2. 

10 FŐ K 
FÜRDŐ a Balaton melleit. 
:: Elsőrendű női- és gyermekíürdo. 

Budapes t tő l 2 ''4 órányira n déli vasat mentén. Hír¬ 
neves bársonyfinom f a rdő ta l a j á ró l és idegedző 
hullámveréséről. Modem kényelem a fürdőtelepi szállók¬ 
ban és elsőrendű ellátás, kívánságra diátetikasan is. Gyer¬ 
mekeknek külön erősítő ellátás. Bemek park, színház, zene¬ 
sport. Prospektust kívánságra küld a fürclőigazgatóság. 

Telefon szám 1. 

nti kőrösök, és 
dése miatt finom bőráruk:: 
• legménikellebb áron árusiuatnak ki. 

Kizárólag elsőrangú árik. 
PAPEK JÓZSEF 
cs. és kir. ndv. szállító, bőrönd és 
börorn készitő. Budapest, VIII., 
RákÓCZÍ-Út 11 és 15. Telefon 65-39 

„Altvater" 
(Jessler 
Budapest 

1.000,000 
GYÜMÖLCSFA 

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

ingyen küld: 
Gr. Batthyány Zsigmond 

uradalmi intézősége 
Csendlak n. p. Ferencz-

lak, Vasmegye 

Technikum Mittweida 
^ _ Igazgató: A. Holtxt, tanár. (Szász királyscg.) _ 
M»grasabb technikai tanintézet az eleotro- és gépészeti 
mérnökök részére. Gazdagon felszerelt electrotechn. ég gép-

• építő Uboratoriumok. Tanulógyári mühelyek. — 
3610 ballg-até m 36-lk Iskolaévben. 
Programm etb. díjtalanul a titkárság iltal 

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

Dr. Miszné 
fűzőterme 
Bpest, IV., Yáci-o. 7. 1. em. 
Telefon 142—45. szám. 
Ajánlja kizárólag mérték útin 
készülő 

lialcsontnélküli fűzőit 
Haskötők, melltartók, mér¬ 
ték szerint . 
Ismertető árjegyzék dijtalan. 

Köszvényt 
csúxtStbT *.<&++•**•*. ****** 0 _. 

•enesénfepfii 
rAdiumos kénes héyviz és istapfürdó' i . 
Egész ívben nyitva. Milliós új építkezések. 
f j | nagyszillé. üj lürdöK. F«sigi vidék. 
Nagyszerű ölesé tavaszi kúrák, 
Házi kúrákhoz: iszapsztikulíts. 
Prospektust küld 
a Fúrdíiigjzgatösag. 

N E S T L É "LE GYERMEKLISZT 
Próbadobo^okat, valamint orvosi 
röpiratot a gyermeknevelésről díj¬ 
talanul küld a HENRI NESTI,É 
czég, WIEN, L, BIBERSTASSE 11 I 

L 
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Minden jobb ember 
valódi angol 

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

Kebeltartó „LADA" 
14 világszabadalommal védve 

Egyidejű'f« emel i , for¬ 
mál ja < s támasz t ja a keb 
le t . 10 rain<~Kt>t('>Gri rs 3 napy-
f-ágban minden lifilgjnek roeg-
fe'elően kapható. Fojt Ad óiban 
lévő fiatal leányo' nak nélkülöz-
hptetlen. A 3. sz. nagyság kiseb¬ 
bíti »z erős keblet, I. és II. 32. 
nagyjog ellenben elegáns tir-
metet kilceönöz. "Lada- a 
legjobb ami eddig1 íorgra-
lomba kerül t . Torgeii für¬ 
dők részére gummisz-jvetből, a 
nyár részérc likacsos szövetből 
kapható. Szabályozható bármi¬ 
lyen testalkathoz, nélkülözhe¬ 
tetlen minden hölgy részére. 
Arak minőség és nagyság szerint 
fi kor. 50 fii.-túl kezdve. Kér¬ 
jen le i rás t ingryen és 
berni. Kapható minden füző-
és fehérnemű-űz létben, Tagy 

közvetlenül a gyárosoknál 

Pohl & Mathias, Wien I I 170.Valeriestr. 12 B. 

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

Mint különlegesség*: amerikai aranykoronák és hidak a leg¬ 
ideálisabb szájpadlás nélküli leTehetetlen fogpótlás. Kos íz vagy törött 
fogsorok a f égj atányosabban lesznek átdolgozva. Fogsorjavitások rögtön 
e'készittetni-V. Fogtömések 'plombák) ar»ny, porczellán, ezüst és 
czementb',1, fájdalom nélkül 3 koronától feljebb. Foghúzás teljéién 
fájdalom nélkül (Injekcióval'. BészlettizUésre U 13 évi jótállással. 
D D V A l I N r t V C 7 a í V l fogorvos, s-ecialista száj K- I v A L i n U l O i C N T L . és fogbetegek részére. 
Budapest , V I I . kér., Rákóoci-nt » 2 I. ént. 3 . BE. 
Hársfa-otcta sarok. Házszámra és ízimre flgjelni tessék. 

ARADI 
ARSEN 

vízben vas tartalommal 
oly kincsünk van, mely 
minden eddigi arsen-
savas víznél illoncegno 
Levicoi hatásosabb, és 

könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztók 

\ f ig eddig a régi bör-Í T 1 betegségek, a legkülön¬ 
bözőbb súlyos idegbajok 
(ncuraslhenin, yitustáncz), 
a sánkór, a női arczot el-
éklelenitö pattanások s a 
női nemi szervek folyá¬ 
sokkal kombinált hurulos 
megbetegedéseinek kezelé¬ 
sénél csekély értékű ide¬ 
gen vizekre voltunk utalva, 
addig ujabban a :: :: 

rgé-z serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá-
rnlngns keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk) 
pnráili arsen vastartalmú gyógyvizei Magyarorsz. összes 
postaállomásaira 6 K SÓ f.-érl berni, szállít a főraktár 

cs. és kir. üdv. szál¬ 
lító BUDAPESTEN, ÉDESKUTY L. 

Kapható minden gyógytárbac és megbízható fűszerkereskedésben. 

Gyermek-ruhák kizárólag: saját gyártmány 
Szenzációs olcsó árak l koronától 40370 
kezdve a legfinomabb kivitelig! 

"WÁSCHE CLOU" 
Wien, XVI., Iiercheiifclderg-urtel 53. 
titCLS ttiuafalbum és árjegyzék ingyen És iiérmcntuel 

Valódi bríinoi szövetek 
az 1912. évi tavaszi ét nyári Idényre. 

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

Egy szelvény 
3.1O m. hosszú 

teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

elegendő, csak 
Cey szelvényt fekete szalonruhához 20.— K-ért, 
szintugy felőltcszSvetet, turistalódcnt, selyem-
kamgarnt slb. gyári árakon küld mint megbízható é« 

szolid cég mindenütt ismert posztógyár! raktár 

Siegel-Imhof Brünn. 
Minták ingyen ét bermentve. 

Ál elSnyölt, a melyeket a magánvevS elvez, ha 
szövetszükségletét közvetlen Sie;;eMmhof cégnél, 
a gyári piacon rendeli meg, igen jelentékenyek. 
Szabott, legolcsóbb árak. Óriás) váUszlefc. 
Mintahfl, figyelmes kiszolgálás, még • legkisebb 

rendelésnél is, teljesen friss áruban 
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Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

Megvizsgálta Bool tanár és rendelte a közvetlenül 

Pétről-Balzsamot 
mely 3 üveg elhasználása után végleg megszüntette a hajhallást, 
korpaképződésl; a hajat bársonysimáíá és hullámossá telte. Szárai 
és zsíros hajnak. E g y n a g y ü v e g Ara 3 K. — Kapható : 
PETROVICS DROGÉRIA Budapest, IV. kér. 
Bocsi-ntcia 2. szám Silány utánzatoktól óvakodjunk! 

REKLÁM ÓRA 
-figyfédelü, laposrsz&bálfozva 7 K-ért. A pénz 
elöleges beküldése mellett vagy utánvétellel 
három évi jótállással szállítom. Állandó n*gy 
raktár mindennemű modern éksze ékből. 

BÁGSENYSZKI JÓZSEF 
órás és ékszerész üzlete 

Kolozsvár, Mátyás király-tér 14. 
Alapittatott 18SÍ-ben. • 

Z) 

iraktára. Árjegyzék ingyen, 
. 

11-fürdő. Felső-Aaszíria, 
Elsőrangú jodbromffirdő. Rnrópa 

£ legrégibb és leggyógyhatásosabb 
jódforrása. Idény : május 1-től ok¬ 
tóber l-ig. l'flviligosilásléspros-

m • • pektust kUld az állami g.vógy-
telepek igazgatós. Bad-Uall 

Dr. Oarstel szanatóriuma télen is nyitva van. 

Hegedűk és 
Gordonkák Gadübalmok 

' P Elsőrangq készítmények! 

önműködő hangszerek 
firammoíeaok 

D ú s választékban kaphatók a minőség¬ 
ért elvállalt teljes szavatosság mellett 

Gitárok 
Gziterák 
Fuvolák 
Klarinétok 
Harmonikák 
Intonák stb. 

kényelmes havi lefizetésre. - f B | S'SiStSSBÜSSA 
kérni (eie> lég lemezjegyzéket M) 

ELEK és TÁRSA R.-T. Bpest, Károly-körút 1O. 

Slara, SZIVATTYÚT, 
FECSKÉNDÓT S . 
Központi Szivattyú- és Gépforgalmi Vállalattól 
Budapest, VI., Csengery-utcza 39. Telefon 47—52. 
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak. 
A Bpesti Szivattyú- és Gépgyár R.-T. gyártmányainak főelárusittítelepe. 

ELSŐRANGÚ GYÓGYFÜRDŐ 

IALKALIKUS.SÓS, jóoos VIZEK 
~̂ >- Radioaktív források 

BIZTOSAN GYÓGYÍT 
rheumát, ischiast, anyagcserezavaroKat. 
cukorbetegséget, alkati Bajokat, gyermek-
kórokat, csonttöréseket és iezadmányok»t. 

Idény egész éven át? Kívánatra 
prospektus ingyen! 

Rozsnyay 

SERAIL 
pipere-
különle¬ 
gességei 
kipróbált, közkedvelt és igen elterjedt szerek- — Serail-
arozkenőcs kiváló hatású szeplő ellen, az arozot fehé¬ 
ríti és bársonypuhává teszi. Kis tégely 7O fillér, nagy 
tégely l korona 4O fillér. — Serail-créme nappali 
használatra l korona. Serall-hajszesz hajhullás és 
korpaképződés ellen Kiváló hatású. Hajnövést elősegíti. 
l üveg l korona 5O öllér. — Serail-pnder. Kitűnő 
pipere-por fehér-, rózsa- és oréme színben, l doboz l K. 
Serail-szappan l drb 60 fillér. — Valódi epeszap-
pan l drb 80 fillér. — Serail-száj víz l üveg K 1.50. 

Kapható Török József gyógyszertárában Budapesten és 
Rozsnyay Mátyás gyógytárában, Arad Szabadság-tér. 

Csak élő libákról eredő, nj fosztott pormentes áoytoll Ví kg. K l'40, jobb 
K 1-75, 2-25, z-75. Finom fehér K 3"Í5 3'75. Hófehér i'íő, * 75. «Tisza-
gjiíngyet iáját köloulegeslégünb .Vs kg. K 5 25. Pehely V> kg. K 4 50 
9*25 kor.-ig. Kész ágyak: l p írna 80x58 cm nagy, finom angintokból 
jól megtöltve K 5'02, «'07. 7'57. l dunyha 160x 116 cm. nagy K 10'ÍO, 
11 '95, l+'45. Készlet tetszés szer nti méretekben ét minüsétekben. Óriási 
választék paplanok, loszorderékaljak, lepedők és szalma-zsákokban. 
Szétküldés utánvéttel, meg ni m felelőt becserélünk, vagy a pénzt 

visszaadjuk. Eoczkázat kiziiva Több nyilvános intélet szállítói 
XrJl,BíwrkmeTen Magyar Kereskedelmi Vállalat, Miskolcz 80. sz. 

S ZORRÁNCZ 
GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyóben. 

Glanbersós, hideg-, kénes, sós viz. Gyomor- éa máj-
betegrek magrur Karlsbadja. 

Fiinlőidény : május 13-től szeplenitar lo-ig 
13-től június l-ig. Utóidény : szeptember 1-tol 

Elöidény: május 
szeptember IS-ig. 

30 % áreagedménynyel i lukasoknál. 
Ez a nuga nemébén párallan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos 

segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs 
siekrekedésfknél enyhén, oldélag bal. mái bajoknál, epe bomok és epe¬ 
kővekre oldólag hal. Vértódulásoknál, szédülések, híidések, giilaiilési 
rohamoknál vérelronólag, felszivólag hal, csiizos éskö«zvényes bin-
talmaknál e kór okozta erjésí termékekre, elrakódásokra az izületek¬ 
ben, azok oldására és kiküszöbölésére bal. Kövérség, szjvelhájaso-
dás ellen, czukorbelegségeknél, vesebajosoknál ngy a czukur-, mint 
» febérjekiválásl gyorsan ős kixlvezően befolyásolja. 

Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi és csont-
bánlalmakal, csonlszút kedvezően oszlatja. GSrvélykóros daganatok, 
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmánvok, bashártya izzad-
manyok felszívódását elösugili, a legkülönfélébb makacs idh'lt bör-
belegségek ellen bámulatos gyorsan hal. 

Vasul! »ll«niiIN : ai Alföldről és l'est felöl jövőknek Ungvár, 
l felvidék és illetve Kassa felel jövőknek \ag.V-Millal.v. honnan ké¬ 
nyelmes bérkocsikon l és Vi óra alatl elérhető. 

A viz otthon is sikerrel használható. Ara: egy nagy ládaJOüveg-
g*l 30 kor., kis láda áll üvegééi 11 kor. A víz a vasúton szállítási 
kedvezményben részesül. 

Megrendelések és tudakozódások : oSzobránrZ gyógyfürdő 
igazgatóságának Szobráncz gyógyfiirdö»cximzendok.Poatt-
és lívirda-álloinás helyben. A fiirdö ÍKazgató-orvosa : Dr. KQSSay <Jábor Lajos. A fttrdő ig-a»eató««K». 

bőrbutoripar 
Bőrbutor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Sf-iiiiiielwes-u. 7. sz. 

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

CALDEÜOni EJ TÁRSA 
Budapest, V., Gizella-tér I. sz. Haas-palota. 

Zeiss, Busch és 
Goerz-féle prizmás távcsövek. Színházi és tábori 
látcsövek. Szemüvegek és orrcsiptetők. Szalon-
lorgnettek. Aneroid légsúlymérők. Lambrecht-
féle időjóslók. Hőmérők. Nagy képes árjegyzék. 

Bendeléseknél 
szíveskedjék lapunkra 

hivatkozni. 

góba is be 
Egy Üveg 

Az egyedül valódi 
Bittner-féle Coni-
feren-Sprit az itt 
látható gólya-véd-
jegygyel van el¬ 
látva, mely a du-

van égetve, kapható 
Coniferen-Sprit ára 

ne hiányozzék egy beteg- és gyennekszobából 
sem, az egyedül valódi fenyőpárlat, amely oxigént 
és balzsamos gyantás anyagot tört állapotban a 
szobába hoz, kitűnő háziszer a légzési szervek 
megbetegedésénél és kiváló megakadályozója a 

gyermekbetegségeknek. 

JUL. BITTNER 
cs. és kir. üdv. szállító gyógyszerésznél, 

Reichenau, Niederösterreich. 
K V60, egy szabadalmazott törőkészülék ára K 3*60 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművésze ti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerez b« 
tökkészpénz vagy angol rendszert! részletfizetésre ig 

csáss. és kir. 
ndv. szállító 

I IVI/^ O ékszerész és 
J A l M U O múötvósn.l 

Legdivatosabb karperec Budapest, IV., Kígyó-tér 5. Kolozsvár, Mátyás ktrály-tér 13. 
óráva l teyszsbb kivitelű eiagtovöe«íMi»a*gT»zninjamiiniávaJegyüti 11 f, 

domborművű (Belif) evöettíöiök 19 fill., halai, ptcatnjé*, tésztái tálat 
l* lantot arán; ___ 110 E 13 f., láloíái, szelenejék, tenrérlrcwarak, 14 f., kávfa, teás uerrícet, Joar 
14 • i bőrszíjjal.. 18 < tálezák, gaborettek, íTHrnOIceáJlTanvok, csoportos tálak, Jardiniarak 15 f. 
Ezüst bőrszíjjal ___ 16 > Szabid megtekintés véielkéoyszer nélkül. Szabott gyári árak. Képes 
Actél • ---- 1+ • árjegyzék ingyen és hérmeotve. Vidékre választékot készséggel küldök. 

LAWN-TENNIS 
él az összes angol sportkellékek a leg-
• jobb választéköan. • 

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

fej lesztők. Kerekes korcso-
lyák. Úszókéi lékek, s p o r t c z i -
pők, sportruházat, sport¬ 
sapkák, utazószerek, turista-
felszerelések. Gillette-borotva, 
Thermos-ku l ácsok, Thermos 
Pic-nic, Vízhatlan esőköpenyek, 

Gummi sárczipők. 
B Árjegyzéket Dérmentve küld : • 

WESZELY ISTVÁN Budapest, IV., 
Váozl-utcza9. 

A leg-joob és l«g-»g-esaseg-«serjD 

hajfestőszer 
A Czerny-íéle Tanningene 

Érékig eltart, soha nem fog. Ara 5 korona-
Levélezim : Wien, XVUI.. Kari Ludwigstr. 4. 

Raktár L, HaxmilianstrasM 9. 

Szépsége 
(okkal tovább tart, hí állandóan 

C«ern7-fele keleti Róissitejet használ Az ára t kor. 
A hozzávaló BaJ*Mun»ap]Mui till fillér. 

A Czerny-féle Osan 
a legjobb a fogatnak e . m. Májnak. 

Osan-szájviz l koron* 80 fillér, ps*n-fogpur 90 Hllér. — ff iphato 
gyógysurUrakhu, drogériákban és lUatszertárakhan. 

SZŐ LŐ-OLTVÁNYOK 
fiőlűn-sstők ét Gtrdittchia (éla keriMt 
nek alkalmas) c»emeték heazerzésere legmelg-
jebben ajánljuk a legjobb hímének Arandó 

Szűcs Sándor Fia 
üzölölelepét BíliantfúaKegen. 

Ha a saját tr&tUt tartja nem előtt, ngr n* 
vegyen addig oltváaTt r&gy yeessöt, miga fentt 
ozég képes nagj árjegyzékét nem kérte tngrm 
és bérn entre. Ezen árjegyzék minden asdlő-
birtokod érdekel hasrno* tartalmánál fogra. 
Ofcsó ai- f g ffoníog /> ijizf>i]/ál<Í8. Számos 
tlimn«rn Ift-tl. A tlaatelt érdeklődök a telep 

megteklntéaére uireeen láttatnak. 

KELETI J. 
budapesti czég 

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

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

A czég fó'czikkei és specziálitásai: 
Hygiénia! gummláruk. 
Cs. és k. szab. sérvkötők. 
Testegyenesitő gépek. 
Műkezek és műlábak. 
Műfüzők, haskötők, 

mellfüzók, melltartók, 
hátegyenesltfik. 

Gummi görcsérharisnyák 
Gyógyvillanykészülékek. 

Betegtolókocsik és szoba 
Urszékek. 

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

üzleti elvei: Gyors Ág pontos kiszolgálás, sza szerű elin¬ 
tézés, jutányos gyári árak, legtökéletesebb hazai ipar. 
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felsége 
már ősidőktől fogva a legnagyobb 
hatalmat bírja. Kunyhókban és pa¬ 
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬ 
totta a világtörténelmet s napjaink¬ 
ban is ő irányitja az életküzdelem 
rugóit. Nem csoda tehát, ha a női 
becsvágy csúcspontja mindenkoron 
a mindenki fölött uralkodó szép¬ 
s é g elérésén és bírásán domboro¬ 
dik ki. Szépségre szert tenni, ma¬ 
napság tulajdonképpen már nem is 
olyan nehéz. Vannak eszközök, mik 

az utolsó években 

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

DIÁM-
krém, szappan, púder, 

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

állandóan használni. 

y íivoji lé(|«'ly DIANA-kiviu tjiap-
paii é£ éjjeli használatra) K i..~>o 

Ejjy fwi|1«;u«'ly DIANA-krőin írsak 
ó j jeli használatra) K 1.00 

Efjy nagy <larah DIANA-szapjpan 
K l.r,o 

Egy nagy dobó/. I)lANA-|>oii<l<>i' 
szarvasbőrré] njyüU (fehór, ró/.sa 
\ai|> sárga s/.inbeii) K i.r.n 

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

delje meg a központból : 

HAT 
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval 
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬ 
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő 
háziszer a , DIÁN A-SÓSBOBSZESZ •. Sokan 
utánozzák és hamisítják 

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

MOND 
jak is általánosságban az emberek, hogy a 
iDIANA-8ÓSBOBSZESZ» a csoda-háziszerek 
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬ 
pokban a következő levelet irta egy főváros¬ 
ban lakó rokonához : Abból a híres háziszerből 

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

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

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

Hílíyek, 
Uruk, 

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy testükön 

pattanások, foltok, s 

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

figyelmébe ajánljuk a valódi 

ERÉNYI 

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

torzító 

borhibái és bó'ríelhámlásai 
A kezelés egyszerű, mert csak este 

lefekvés előtt használandó 

pattanásnál, kihámlásnál, 
felülmúlja a világon létező összes 
hasonló tisztító szereket. — E g y 
doboz teljesen elegendő. 
Az eredeti < Erényi-lchtioI-
Salicili) három koronás dobo¬ 

zokban kapható. 

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára Budapest, Károly-kíiriit 5. 
Postai megrendelések utánvétel 

mellett aznap szállíttatnak. : : 
Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezettbe a világ minden részéből. 

17. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) H 
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OITSY i>A r,. BUDAPEST, ÁPRILIS 28. 
Szerkesztőségi iroda : IV. V4rmegye-utcz» 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza +• 

Egyes 
ára 40 

•üám 
fillér. 

Etffizetéti 
(eltétrlek: í Egettevr» 

FeMvre 
Negyedévre „. _ 

20 korona. 
10 korona. 

S koron*. 

A <ra*krintM».*d 
negyedévenként 1 koronával 
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KülfoWi el6fi*etéi«khe* a poitailag mag¬ 
határozott viteldíj ii ewtolandó. 

LUKÁCS LÁSZLÓ MINISZTERELNÖK. 
A PESTI kávéházak politikus-asztalainál az a 

tréfás «értesülés" járja, hogy a Lukács 
László miniszteri kinevezéséről már kész, 

nyomtatott blanketták vannak a király kabinet¬ 
irodájában, csak épen a tárcza nevét kell bele¬ 
írni, a melynek viselésére megbízást kap. Az 
bizonyos, hogy ha van politikus Európában, a 
ki teszem azt a népszámlálási ívnek arra a 
kérdésére: mi az állandó foglalkozása 9 — ezt 
írhatja feleletül, hogy: miniszter, Lukács 
Lászlónál senki se lehet jogosítottabb ennek 
a rubrikának ilyetén módon való kitöltésére. 
Míg más kiválóságaival a politikának megesik 
nz, hogy egy időre (mert hiszen ez nem élet¬ 
fogytiglan való hivatal) miniszter lesz belőlük. 
Lukács Lászlónál megfordítva van a rend. 
0 vele megeshetik az, hogy egy darab ideig 
nem miniszter. De ez aztán csak átmeneti 
állapot. Sűrűbben előfordul, hogy két minisz¬ 
teri tárcza van a kezében, mint az, hogy egy 
sincs. A Lukács László politikai, kormány-
férfiúi pályafutása nemcsak a históriának ad 
anyagot, hanem meglehetős bőséggel a statisz¬ 
tikának is. 

Mit mutat ez? Egyet mindenesetre. Azt 
nevezetesen, hogy ez a politikus nem nagyon 
törekszik a hatalom után. Mert a ki azzal lesz 
minÍHzter, hogy nagyon akart miniszter lenni, 
az ügyességgel, szerencsével elérheti ezt a 
vágyát. De legfölebb csak ctjyxzer. Többször, 
sokszor nem azok lesznek miniszterek, a kik 
maguk érzik szükségét, hogy miniszterek le¬ 
gyenek, hanem azok, a kikre annak a poziczió-
nak, annak a hivatásnak, annak a föladatnak 
van szüksége, a melyre újra még újra el¬ 
hivatnak. 

Még a Btínffy-kona&ny pénzügyminisztere 
volt Lukács László, a mikor egy szálló hír 
szerint az uralkodó elnevezte volna a kabinet 
gyöngyének. Mondta-e, nem-e 0 Felsége ezt 
a magasztalást, csak azok tudják, » kik akkor 
ott voltak vagy hallaniuk kellett volna, mert 
ott kellett lenniök. Annyi azonban bizonyos, 
hogy mindaz, a mi azóta történt, nem czáfolja 
meg a világ előtt, hogy valóban mondhatta. 

Mert mindnyájan láthattuk, hogy nehéz 
legnehezebb pillanatokban az uralkodó kész¬ 
ségesen, sőt előszeretettel hajlott bizalmával e 

régi, sok próbát állt és kiválóan kedvelt hívé¬ 
hez. Miniszterelnök csak most lett először 
Lukács, de mint honio regina, mint a király¬ 
nak, küldetése sikere esetén kijelőltje erre a 
legmagasabb politikai méltóságra, tudjuk, már 
régebben is szerepelt Akkor gróf Khuen-
Héderváry volt szerencsésebb nála, most ő 
tehet immár mint a felelős konnány elnöke 
új próbát, hogy szerencsésebb lesz-e, mint gróf 
Khuen-Héderváry volt? 

Bírálatát vagy méltatását adni államférfim 
tartalmának bizonyára ez a mostani pillanata 

lenne a legalkalmatlanabb, mikor politikai 
pályafutásának legjelentékenyebb, ejívem-s. 'ii 
történelmi fontosságú akcziója következik, a 
melynek eredménye kétségtelenül döniö Irs/, 
egész gazdag pályája és értéke megmérésében. 
Kétségen kívül való, a mire híveinek soha se 
kellett külön hivatkozniuk, mert leghevesebb 
ellenfelei se tagadták soha, hogy nagyszerű 
elme, olyan értelein, a melynek ;i fenve meg¬ 
világítja a politika minden H/.ovevénvét és út¬ 
vesztőjét, meg is tud mérni mindent, ki is 
tud mérni mindent. A számok embere a po¬ 

litika matematikájában is miivés/. Hogy ez a 
míhészet //// iiiii///nl híd. :mn:il< ismétlőjük. 
most kell nuijd ttiderülnie. Óriási 11 föladat 
tartalmn. súlya. jeleiitÖHége és felelőssége, a 
melyre Lukács Lás/.lo mint minisy.t.•n'ln.'ik 
most \iillulkozott. Majd elyálik hamarosan, 
ITIV épített tenébeil ÍN lilegyail-e !l konczep-
cziónak az a pompás készsége, az a világos¬ 
ság, biztosság és szabatosság, az a briliáns 
megszerkesztő erő, a mely egyaránt jellemezte 
íz expozéit és a mondatait. 

LUKÁCS LÁSZLÓ MINISZTEEELNÖK. — Gárdonyi testvérek fölvétele. 
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