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AZ AMAZONKIRÁLYNŐ. 
R E G É N Y . - I R T A P E K Á R G Y U L A . 

Csend. Theseus is a kikötő felé néz : mindjárt 
benn lesznek. Nagy ordítással sok szines csolnak 
és fegyveres bárka evez már eléjük s ott, a hol 
a tyrasi negyedben a fenicziai munkaisten, 
Melkhart meztelen szobra áll a parton, ott 
valóban hangyabolyként nyüzsögnek a tolongó 
ezerek. Harminczrőfös rézóriás e szobor s lábai 
térdig zöldrozsdásak a hullámcsapástól, felső 
teste azonban, főként a sugaras haja s fonatos 
szakálla, még fényesen aranyos ; Melkhart a 
munka jeléül tízrőfös érczfütykögt tart. a kezé
ben, a nép e bunkó görcsein kapaszkodik a 
magasba, páran az alkarján, sőt a keze nagy-
ujján ülnek már 8 onnan hadonáznak, kiabál
nak : «etetés! etetés!» . . . Feljebb a dóri negyed 
felől azonban, hol a krétai Zeus-templom oszlo
pai sorakoznak, már oszlik a tömeg: bőr-
pánczélos, lándzsás páphlagon és phryg zsoldo
sok jönnek, csillan a réz a fejükön s a csapat 
elején a bíboros vezéren még sárgább sisak 
aranylik. Sebesen érkezik a partra testőreivel 
s a hogy Melkhart alatt elhalad, a szobor öklén 
ülők röhögve aposztrofálják : «Tauius, siess 
már, Taurus vezér, vedd át a Minotaurus ele
ségét !». . . 

— Theseus, látod-e? oh jaj, hogy lehessen 
itt nekünk menekvésünk? Mondd: hogyan? 

— Azt nem tudom. De nem is az én dolgom. 
Az övék oda fenn. Majd ők tesznek általam. 
Meglesz! 

Theseus a magasba néz, — ajkán elhal az 
emberi, földi mosoly, szemében erősebb lesz az 
isteni rész. Az, a mely hivatottan érti az Olympus 
titokzatos nyelvét s ihletetten érzi magában a 
halhatatlanok erejét. «Velük beszél»... súgja 
a hajónép ájtatosan, — «most az apjával, látjá
tok? a tenger mélyébe pillant le... persze, mégis 
csak az apjával a legbizalmasabb, — csitt, 
elvégezte már, bólint, szólni fog . . . Theseus!» 

A hős csakugyan büszkén bólint. 
— Velünk az istenek! És jiemcsak Apolló 

segít, hanem városunk királynője, a szűz 
Athene is, hisz ő biztatott fel álmomban, kér
jem a tengerből született Aphrodité támogatá
sát is. Megtettem . . . hozom szentélyéből az 
istennő galambját, melyre oly rejtelmes feladat 
vár itt, — add ide, Myrto, most majd én ve
szem a hónom alá . . . Bátorság, leányok, hadd 
lássalak, — csak ti ketten, Kleón és Diomedes, 
ti vigyázzatok, valahogy el ne áraljatok, hogy 
voltakép nem leányok, hanem kendőzött arczú, 
szoknyás legények vagytok, kik hősien két nő
vérért áldozzátok fel magatokat. . . eh, de mit! 
nem lesz ez áldozás, gőgös Minős, megbánod te 
még, hogy mindenáron engem követeltél hetedik
nek! Ám csend most, — csak ezt az egyet még : 
harminczan ti bajtársak, jól játszátok az evezős 
rabszolgák szerepét! hol a pajzsunk, sisakunk-? 
Készen legyen a lándzsánk, kardunk ; mutasd 
csak, Phorbas. emeld fel a kosarak alatti fenék-
deszkát, helyes! itt vannak. . . itt az én orosz
lánfejes aianyszablyám is, mely l'rokriistes 
lábait leszelte s a marathoni bikát megölte, — 
kardom te, csak estig türtőztesd még magadat 
e szégyenrejtekben, estére kezemben lesz, estére 
készen légy . . . hogy mikorra? azt még nem 
tudom, csak sejtem: bajtársak, általam azt 
isteni jel fogja tudatni veletek, — ti is készen 
legyetek! 

Csillogó hatvan szem iszsza mámorosan biz
tató tekintetét"; * Theseus azonban máris elő-
evezőnek öltözött bizalmasához, Phorbashoz 
fordul és súgva hajlik a füléhez : «oda nézz!» 
Ép a hegyes érczkosokkal ellátott csatahajók 
mellett siklanak el, melyeknek aggatott pajzs
mellvédje mögött pökhendi fekete egyiptomi s 
lybiai legénység gúnyolódik, — «a hogy mondot
tam, Phorbas, délután, mikor a tavaszi nap he
vének súlya alatt az egész kikötő alszik, majd 
lopva víz alá küldöd szerszámos búvárainkat. . . 
csak ezt az egy királyi gályát itt, ezt nem bánt
játok, érted? erre szükségünk lesz . . . » 

Pirosra festett emeletes czédrasbárka, jól ös-

merik ők : e díszlmjóján jött volt Minős Athénbe 
ezidén is. Pompázatos egy jármű, belsejét első 
tyrusi mesterek ácsolták szagos és sokféle szines 
fából s rakták ki agyai- és gyöngyházdíszszel. 
Bíborsátor vöröslik a tarkára festett árbocz 
mögött s az erősen bordázott oldalakról rojtos 
szövetek, babyloni czifra szőnyegek lógnak alá 
tükröződve az ámuló kék tengervízbe. Az arany-
pántos hajófar körül fából mívelt játszi delfinek 
kígyódznak s föléjük ablakocskás, emeletes há
zikó emelkedik, melynek lapos teteje virágos ker-
teeskét mutat szökőkúttal s szorgosan ápolt ida
hegyi zöld fűvel Kréta urának a pihenő gyönyörű
ségére . . . Ám még különösebb a hajó híres eleje ; 
bámulták ezt Theseusék messziről már az athéni 
kikötőben is, mcst a közelből csak annál kiván-
csiabban ágaskodnak attikai naiv egyszerűsé
gükben, íme, itt a tyrusi szerelemistennő, As-
tarte, formája, a mint falkoronás büszke fővel 
lengén nyúlik ki a gálya orrából; életnagyságon 
felüli, de élethíven bájos elefántcsont szobor ez : 
haja fonott arany, szeme szafir, ajka korall, 
keble bimbója kincset érő rózsaszín gyöngy. . . 
Kinyújtott baljának gyűrűs ujjával a hajó irá
nyát mutatja, jobbja azonban be van hajtva s 
markában a fenicziaiak szent jelvényét, a ke
resztet tartja magasra, de oly fortélyosan, hogy 
a felette a hajó orrában.vigyázó tengerész e fa-
keresztecskét folyton és könnyen szemmel tart
hatja. A mi igen fontos, inert hisz e keresztecske 
közepén üveg alatt piczi tengelyecskén egy vé
konyka sötét kis pálczika forgolódik, még pedig 
oly csudásan, oly gondolkodóan tudós tájéko
zódással, hogy bármerre is tévedjen a bárka, 
ez a pálczika állandóan mindig Boreas felé mu
tat s így a kapitány sohse tévesztheti el az utat. 
m e bűvös pálczika, hír szerint, nincs se rézből, 
se ónból, se elektronérczből, de azért mégis 
érez ez: kékesfekete, egészen különös ésrejtehnes 
fém. melyet sistergő súlyos tömbökben olykor 
a titánokkal vívó istenek hajítnak le a felhők
ből a földre, de a mely különben nemcsak Hel-
lasban. Krétában, hanem Afrikában, sőt az 
Anya Ázsiában is ösmeretlen az emberek előtt. 
Egyedül a feketevizű Euxinus tenger mellékén 
la kó éjszaki khalyb-barbárok s azok a megköze
líthetetlen harezos nők, az amazonok ösmerik ezt 
a minden réznél keményebb erezet ;ó'k hír sze
rint ebből csinálják lándzsáik hegyét s koponya
hasító kettős bárdjaikat. És ezt az ösmeretlen 
új fémet ők «vas»-nak hívják.. . nagyon óvják 
a titkát! Csakis a tyrusiak ügyességének sike
rülhetett e hűvös érez egy-más apró darabocs-
káját kéziékénteni.. . Nézik nagymohón a las
san evező athéniek, ám a Theoris hamar tova-
sikiik s már a iahszolgakereskedők árboczerdeje 
mellett halad. Veszekedő üzérek közt búsan áll
nak ott a hajók fedélzetén a lánczolt és szijja-
zott ke/.ü barbárok: neurok, kreinniek, agathyr-
sok. thyssageták . . . tagbaszakadt erős óriások, 
olyikért ths bikát is ajánlanak a lármás csere-' 
kereskedők . . . Theseus vár, míg egészen a kö
zelükbe ér, aztán hirtelen oszlopként egyenese
dik ki ; szemében isteni erejének a lángja gyúl 
s e lobbanó fény egyszerre magára vonja az 
eledo, meglepődő, már is reménykedő barbárok 
ezernyi kék szemét, Mind rá néznek s ő, The
seus, jelbeszédes két kezét emelve, úgy tesz 
mintha béklyót : szíjjat vagy lánczot szakítaná 
széjjel. . . többször, többfelé mutatja ezt, majd 
a napra néz s szemével a napnak az égen köve
tendő pályájára hívja fel a figyelmet; jelentősen 
int : «majd akkor, ha a nap nyugat félé hanyat
lik, akkor készen legyetek . . .» A barbárok szem
sugara mint a kilőtt nyíl mind az athéni hős 
felé villan, ajkukon értő mosoly játszik, bék
lyóik alatt rengeteg izomzatuk rángatódzik, — 
boldogan, hívőn, szófogadóan bólintanak. . . . 
Theseus Phorbasra néz : <dme itt már a kész'se
regem, mit Apolló küld nekem . . . Állj! megér
keztünk, búcsúzzatok; ti balga tizenhármán 
sohse aggódjatok, de azért tegyetek úgy, mintha 
szörnyen sírnátok . . .» 

Zökkenés, a Theoris megáll, ép a réz Melkhart 
kolosszus lába alatt vonja be fekete vitorlaszár
nyát. Az agg Menesthes a prytanokkal s áldoza
tokkal a partra lép, emeli már kezet ábrázoló 
elefántcsont jogarbotját s ép nagy rhétori gond
dal szónokolni készül . . . Felesleges! Taurus 
vezér, egy alattomos szemű, fehér húsú, testes 
ember, ki nyilván nagyon büszke a bikaerejére 
s a fényes fekete szakállára s egyáltalán szívesen 
játssza a szépember szerepét, főként Pasiphae 
királyné mellett. . . Taurus félrelöki az agg Me 

•nesthest s durván veszi birtokba paphlagón-
jaival s az agszonypalota pohosaival az ember
adót. A zsoldosok a hét ifjút tapogatják, nincs-e 
rejtett fegyver rajtuk? a pohosok a leányok 
szépségét vizsgálják szakértően, — «friss falusi 
arczok» — súgják helyeslően, - «egészséges jó 
parasztvér. . .» Taurus is mohón, ledéren tapo
gatja őket, megcsípi a sikoltó Myrto arczát, — 
kaczag erre a bámuló tömeg s a fenn a Melkhart-
bálvány öklén ülő suhanezok vígan és szemte
lenül ordítják le : «vigyázz Taurus, királynéd 
féltékeny lesz!. . .» A vezér dühödten pillant 
fel: <<pimasz csőcselék!.. .» de nem nagyon mer 
a könnyen lázadó, kényeztetett és szeszélyes 
tömeggel kikötni, fojtott dühével inkább a hét 
ifjú felé fordul. Csattan már ostora, hogy csürhe-
kónt hajtsa őket. midőn egyszerre szájtátva áll 
meg a Theseus rávillámló szeme előtt, Leereszti 
a korbácsot : 

— Ki vagy te?! 
— Senki. Egy a hét közül. Előre. Vezess. 

A Minotaurashoz! 
Szinte parancs e szó, bőszíti Taurust; kardot 

ránt, de paphlagonjai lefogják: 
— Uram, élve kell a Minotaurus lakomájára 

vinned őt! 
Dühödt kaczaj : 
- Igazatok van . . . Merodakhra, Baal-Ham-

monra és az üldöző Nebrothra esküszöm : in
kább a Minotaurus fogai morzsolják ezt az 
otromba attikai parasztot! Előre! 

Indulnak. Kétszer heten kettősen sorakoznak 
a leányok, ifjak s magasra tartva a gyapjúval 
átkötött olajágat, zengő szép jóni nyelvükön 
az Apolló-hymnusba kezdenek bele. S menetük 
szalagocskája fehéren úszik a városon át vélük 
tóduló ezerek tarka nagy emberfolyamában. . . 

II. 
A LABYTHNTH. 

Mennek Amnisos főutezáján, a tengerbe ro
hanó Kairatos patak partján, vonulnak a domb
lejtőn fel az alabástrom palotaváros, Knossos 
felé. És a hogy ez a nagy emberfolyam így hegy
nek felfelé folyik, azért semmit se'veszít az árja 
erejéből, ellenkezőleg, mintha erősödnék a 
sodra : a inellékutczák Adonis-ünnepesei, ezek
nek bakháns seregei nagy zajongva mind ide 
torkollanak, az athéni áldozatok menete után 
rohannak. Az Apollo-hymnus vad lármába fúl 
bele. . . Mennek, elmennek az oszlopos nagy 
nyilt étkező csarnokok mellett, hol Minős in
gyen eteti morgó népét ; elhaladnak a Zeus-
templom előtt, hol azt a gyerekformájú nagy 
fekete követ imádják, melyet Zeus anyja, Khea 
a férjének, a gyermekeit örökké megevő Kro-
nosnak csúsztatott a szájába, hogy a kis Zeust 
az apjától megmentse.. . Telvék a lapos ház
tetők néppel; minden szem Theseusra tapad, — 
a férfiak kajánul örülnek: «hatalmas falat lesz 
a Minotaurusnak!» a nők inkább sajnálják: 
«kár érte!» s virággal dobálják. Virágeső zúdul 
az Ishtár-templom lépcsőiről is az athéni hős 
felé, — e lépcsőkön a szerelemistennő fátyol
ruhás szent papnői állnak, tárt karokkal hívóan 
intenek, sírva toporzékolnak: «kegyelem! ke
gyelmet annak az egy szépnek!...» Bíboros 
hordszékéből Taurus bőszült kaczajjal fordul 
vissza s már-már nyilat vonat a páphlagon íj-
jakra, hogy a Theseust siratókat megbüntesse. 
A hős maga azonban mind e mozgalmat észre 
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se veszi; ő a feléje forduló társak esdeklő szemét 
csitítja s mindenek felett a himationja alatt 
remegő galambra figyel. Párszor lopva kézbe 
veszi: nem akar-e már elszállni? Nem, a galamb 
halk turbékolással mereszti kereső 
szemét, de még mindig hiába for
gatja okos fejecskéjét, — nem látja 
azt, a kit nyilván látnia kellene. . . 
Tovább! Az emberfolyam torlódva 
árad fel a dombtetőre: amott va
kít már a sokemeletü alabastrom-
palota a tavaszi káprázatban. De 
egyelőre még nem oda mennek, — 
a galamb berzenkedni, röpdösni 
kezd a Theseus hóna a l a t t . . . A 
menet örvénylő fordulattal jobbra 
tódul s hömpölyögve folyik a knos-
sosi színház felé. 

Köröskörül a magasban versengő 
kék hegybástyák, melyeket a mesz-
sze ezüstlő Ida hóköpenyes csúcsa 
győz le . . . itt lenn a lábuknál 
minden védett, szelíd a t á j : élve
tegen lusta a halmok hullámzása, — 
a völgyvonal oly píhegőn bájos, 
akár a szunnyadó Aphrodité keble-
hajlása. Igazi Boldogok Mezeje ez, 
úgy is hívják tyrusi nyelven: Elcm-
sim, vagy a hogy a hellének ejtik: 
Elysion, — édeni kert, melynek zöld
jét sáfrányvirág sárgítja s tüzes 
gránátbimbó pirosítja, — az arany
barna bérczoldalon mélázó fekete 
cziprasok hallgatnak, a kékes olaj
ligetekből pedig ringó pálmák nyúl
nak ki s a czirógató zephyrrel zi
zegve sugdosódnak. Ide, ebbe a 
kertbe küldte be Minős király az ő 
építőmesterét, a találékony elméjű 
Daedalust, hogy e szép helyre az 
istenekhez méltó szépet alkosson. 
És Daedalus, minek utána felépí
tette a Minotaurus lakául szolgáló 
fortélyos útvesztőt, a híres Laby-
rinth-templomot, ide is jött s el
gondolván, hogy a kincses Krétá
nak sok minden szépsége közt 
mégis csak a Minős ^kegyelt Ari

adné leánya a legszebb : havas márványból e 
beszédes kezű ós játszi lábú herczegnő számára 
épített a knossosi Ely3Íonba tánezhelyet. Óriás 
szinpad ez, mely köré lépcsőzetes ülősorok emel-

FERENCZ JÓZSEF OTTÓ TRÓNÖRÖKÖS A KORONÁZÁSKOR VISELT M A G Y A R 
ÖLTÖZETBEN. — Veres fényképe. 

kednek a közönség tízezrei számára . . . a múlt 
tavaszon az Adonis-ünnepek alatt itt lejtett 
apja s a nép gyönyörfiségére az isteni Ariadné. 
Adonis ibolyakoszorús, szines márványszobra 

állt a színpadon s a királyleány 
annyi hévvel, oly kérlelő szépen 
tánczolta el neki a feltámadását ün
neplő szerelmes nő örömét, hogy — 
szemtanúk szerint — az élettelen 
márvány erei lüktetőn kezdtek pi
rosodni, a szobor megmozdult s kő 
karja ölelőn Ariadné után n y ú l t . . . 
de azt is mondják, hogy ugyanekkor 
lenn a városban a Mindenek Anyja 
Kybele is féltékenyen mozdult meg 
szentélyében. Szobra izzadni kez
dett, mintha ki akart volna törni 
kőformájából: a Nagy Istennő nyil
ván nem tűrhette, hogy földi nő 
kisértse így az ő Adonisát s lesúj
tott a Minős isteni szerelemre törő 
vakmerő leányára. A Korybant-pa-
pok hallották s rémülten ismételték 
a haragvó istennő szavát : «bűnhődj, 
büntetlek, Ariadné ; esze hagyja el 
azt, a ki téged szeret s téged hagy
jon el az, a kit egyszer majd te 
szeretsz!...» S a fenyíték első része 
mindjárt ott nyomban a színházban 
valóra vált, — Kybele nyilván az 
őrület lehelletét fújta a leány tán-
czában gyönyörködő férfi ezerekre : 
egymást kezdték gyilkolni ezek bó
dulatukban s vérrel szennyezték be 
az Ariadné tánezhelyet. Minosnak 
kellett közbelépnie ; zokogva, hábo-
rodottan tiltotta el leányát a vészt-
hozó, túlgyönyörű táncztól . . . attól 
fogva nem is mernek itt tánezolni 
többé, legfeljebb a nép mulattatá
sára rendeznek krétai divat szerint 
bikaviadalokat. «Az lesz most is», 
pletykálják a menettel tipegők, 
«hat bikát ölnek meg a bikafejű 
Minotaurus tiszteletére, de ezeknek 
húsát nem ő, hanem mi, a nep. 
kapjuk...» 

(Folytatása következik.) 
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SIMOB-FELE OLAJTARTÓ. 

A KORONÁZÁSI KINCSEK. 
A magyar koronázás nagy közjogi és nemzeti 

jelentősége mellett fényével és pompájával is 
kiemelkedik a többi nemzetek hasonló szer
tartásai közül, s nemcsak ezeréves alkotmá
nyunknak, hanem ezeréves műveltségünknek és 
művészetünknek is- tanúsítója. 

A koronázáson látott festői díszmagyarok a 
magyar viselettörténetnek eleven illusztrácziói 
voltak. A pazar ékszerek a régi magyar öt
vösség fejlettségét hirdették (az egyik Mikes 
grófné Arpádházkorabeli karpereczet viselt). 
A koronázó prímás által használt ruhák és sze
relvények művészetileg mind jelentős dara
bok s — az új kehely kivételével — az 
esztergomi kincstárból kerültek ki, melyhez 

fogható gazdag templomi gyűjtemény oem sok 
van a világon s mely ékesen hirdeti a magyar 
prímások áldozatkészségét és művészet iránti 
érzékét. Kimagasló művészi értékkel bír az 
ugyané kincstárban őrzött eskü- és apostoli 
kereszt is. A koronázó templomban felállított 
trónkárpit, a Hollós Mátyás trónkárpitja pedig 
bízvást mondható a legszebb renaissance brokát
szövetnek. S művészettörténetileg ezeknél is 
jelentékenyebb a szűkebb értelemben* vett 
koronázási jelvények közt a szent korona, a 
palást és a jogar. A koronát és a jogart múlt 
számunkban mutattuk be, most a palást képét 
adjuk, lemondva az igénytelenebb s későbbi, 
XIV., illetve XV. századi országalma és kard 
közléséről. 

A koronázási palást keletkezésének pontos 
idejét és körülményeit latin feliratából ismerjük, 
mely magyar fordításban így hangzik: «E 
miseruhát készítette és a Boldogságos Szűz 
székesfehérvári templomának adományozta 
1031-ben, a 14. indictióban (tehát ez év szept. 
1. előtt) István király és Gisla (Gizella) királyné». 
Az arany- és színes selyem-szálakkal hímzett 
palást tehát eredetileg templomi czélt szolgált. 
Eredetileg zárt, harang formája volt ; mai nyi
tott alakját valószínűleg Mária Terézia koroná
zása alkalmával nyerte. A feliratnak a készí
tőkre vonatkozó részét fentartással kell fogad
nunk, mert nem valószínű, hogy a hímzésben 
maga a király is részt vett volna. Annál kevésbé 
kételkedünk Gizella közreműködésében, leg
alább is addig a fokig, hogy a munkára felügyelt, 
a mely körülmény a mellett is bizonyít, hogy a 
palást Magyarországon készült. Stílje bizantini-
kus, ha nem is tisztán bizánczi jellegű, a mi 
viszont arra mutat, hogy — s ezt számos más 
emlék is bizonyítja — az első királyaink idejé
ben Európa nagy részéhez hasonlóan nálunk is 
uralkodó bizánczi művészet hazánkban már 
korán önnálló jegyeket fejlesztett. Említésre 
méltó, hogy a gazdagon diszített paláston az 
első magyar királyi pár alakja is előfordul. 

Az eskükereszt is az Árpádok korából, a 
XII —XIII. századból származik. Komán stíl
ben színaranyból készült, sodrott arany szálak
ból (filigrán) alakított diszítményekkel, gyön
gyökkel és^drágakövékkel ékes. Középen, kris
tály alatt Krisztus keresztfájának egy darabká
ját foglalja magában. Talpa, lába, lapított 
gömb alakú gombja (nodus) új, 1634-ben, 
Pázmány érseksége alatt s minden bizonynyal 
az ő rendeletére készült s ugyanez időből való 
a kereszt közepére, elől és hátul alkalmazott 
két zománczos lap is. Az új talpra a réginek 
három tojásdad alakú filigrános lemezét erősí
tették. A filigrános technika hazánkban nagyon 

A H E R C Z E G P E I M Á S ÁLTAL HASZNÁLT INFULA 
A XV. SZÁZADBÓL. 

el volt terjedve s belőle fejlődött a sajátosan 
magyar sodrony-zománczos díszítési eljárás. 
Az egész alkotás kétségkívül hazai munka. 

Idegenből Származott hozzánk az apostoli 
kereszt, mely az olasz renaissance ötvösség 
egyik legszebb,, stílben egyik, legtisztább em
léke. Előlapját a fölfeszített Megváltó alakja s 
Máriát, János evangélistát, Magdolnát és a 
jelképes pelikánt ábrázoló négy más öntött 
dombormű diszíti, hátlapján pedig öt niellós 
lemez foglal helyet. Megállapításunk szerint a 
bolognai Francesco Francia ötvös és festő 
műve s valószínűleg Estei Hippolit prímás meg
bízásából, a XV. század végén készült (gombja 
s alsó szára Simor prímás idejéből, 1875-bó'l 
való). Azelőtt egy másik, ma már elveszett 

SZENT ISTVÁN PALÁSTJA. 
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keresztet vittek a királyok előtt az apostoli 
jelleg kifejezése gyanánt. A mait a XVIII. szá
zad végéig a királyok és prímások előtt egyaránt 
hordozták, a mikor Batthyány József bíbornok 
az utóbbiak részére külön keresztet készíttetett. 

A mostani koronázáson először szerepelt 
trónkárpit szövete aranyárokat s rajza zöld 
selyem-bársony szálakkal van beleszőve, a 
körvonalak közét pedig hurkolt aranyszálak 
töltik ki. Közepét Hunyadi Mátyás czímere 
foglalja el, melyet pompás renaissance-díszítmé-
nyek zárnak körül. Firenzében szőtték s rajzát — 
mint özv. Hampelné valószínűvé tette — Mátyás 
egyik kedvelt művésze, Benedetto da Maiano 
szolgáltatta. Később Bakócz Tamás a Mátyás 
czímere fölé a sajátját varratta, melyet csak 
újabban távolítottak el róla. Ily módon a régi 
czímer színei élénkebben maradtak fönn, a mi 
nagyban emeli a kárpit művészi hatását. Ez a 
hatás valóban megkapó. A hatalmas méretű 
szövet arany alaptónusába a selyem-bársony-
nyal szőtt körvonalak halovány zöld reflexeket 
lopnak, — mintha holdvilág játszanék a tenger 
tükrén ; a fény e nyugtalan hullámzásából üde 
erővel emelkednek ki a megóvott czímer színei. 
A czímer körül a brokát aranya is frissebb 
maradt, — mintha dicsfény sugárzanék a 
hollós czímerpajzsból. A rajz, a sasoktól őrzött 
díszes vázából kiindulva könnyed sietséggel 
fut végig a kárpiton s dús bőségszarúkkal, 
libegő szalagokkal, folyondárokkal, vadrózsa 
gályákkal hinti tele. A vonalvezetésnek ez a 
könnyedsége és elegancziája csak firenzei kéz
től szármáz hátik ; a halmozott motívumokban 
végig így megőrizni az egységes stílust, sehol 
ki nem zökkenni s a sokféleségben ily egyen
súlyt tartani: csak a firenzei Quattrocento 
művészétől telhetett. E pompás szövetet Ba-
kócztól az Erdődy grófok örökölték s ma is 
ők őrzik Galgócz várában. Fönnmaradt mise
ruhává szabott iker-darabja is, melyet I. Ferencz 
József vett meg a foyniczai (Bosznia) francziská-
nus kolostortól s ajándékozott a budai vár
kápolnának. 

A herczegprímás' koronázási ruhái közül a 
casula (miseruha) gyöngyökkel díszített arany-
brokát, melyen a mustrák körvonalait sodrott 
aranyfonálák adják meg. A XVI. századvégéről 
származhatik s Szelepcsényi, majd Simor prímá
sok megújíttatták. A pluviale (papi «esőköpeny» ; 
vecsernyeköpeny) XVIII. századi munka s ezüst 
brokáton arany hímzéssel ékes. A gyöngyökkel 
kirakott és drága kövekkel díszített infula 
(püspöksüveg) még go'ikus s a XV. század 
első feléből származhatik ; alsó szegélye újabb, 
valószínűleg 1791-ből származik, a mikor a 
süveget gróf Keglevich Frigyes nagyprépost, 
makáriai ez. püspök rendeletére Wurzinger 
Máté nagyszombati szabómester megjavította 
(1861. Sczitovszky prímás rendeletére is javí
tották). A prímás, a főváros közönsége iránti 
figyelemből a.koronázáson azt a pásztorbotot 
használta, melyet Simor János félszázados áldo- MATYAS KIRALY TRÓNKÁRPITJA. 

• 
A CSEBNOCH-FELE KORONÁZÁSI KEHELY. AMBRUS FOHEBCZEG PRIMAS ÁMPOLNA TÁLCZAJA. 
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1. Az eskükereszt, a melyre a király esküdött. - 2 - 3 . Az apostoli kereszt, melyet a király előtt vittek. (2. előlap, 8. hátlap). - 4. Szelepcsényi 
primás béke-feszülete, melyet csókra nyújtottak a királyi párnak. 

zárságának emlékére Budapest katholikus hívői 
1886-ban ajándékoztak a jubiláns biborosnak. 
Zitterbarth Károly budapesti műhelyében ké
szült. Formában nemes, díszítményeiben és 
technikájában régi magyar motívumokhoz nyúl 
vissza; gazdagsága szemkápráztató, 800-nál 
több drágakő ékesíti. A prímás hordozható 
keresztjét és a koronázási olajtartót Simor 
rendeletére, kedvencz művészének, Lippert Jó
zsefnek rajza után új-gotikus ízlésben készí
tették. A két mise-ámpolna (ampulla, bor és 
víz tartására szolgáló kanna) ós a hozzátartozó 
tálcza vert ezüstből való, domborművekkel 
díszített és ékkövekkel kirakott barok-stílü 

munka, s remeke az augsburgi ötvösségnek ; 
Károly Ambrus főherczeg, prímás ajándékaként 
kerültek az esztergomi kincstárba. Pompás 
darab a pacificale (békefeszület), melyet a 
prímás a koronázáson csókra nyújtott a királyi 
párnak. Szelepcsényi prímás rendeletére a XVII. 
század második felében tömör aranyból, korai 
bárok stílben készült. Zománcztechnikája hazai 
eredete mellett szól. 

A koronázási misén használt kehely a leg
ifjabb a koronázási kincsek között. Csernoch 
prímás bőkezűségéből Zutt tanár készítette. 
Vert ezüstből való, talpa és gombja elefánt
csont, zománcz és drágakövek díszítik. Föl

építése eredeti és egyéni, mint a zseniális ipar
művész minden munkája. S e mellett kort 
képvisel, a mi korunkat, mint a hogy az eskü
kereszt, az apostoli kereszt, a csókfeszület is a 
maga korának ízlését fejezi ki. A legszebb 
modern kehely, melyet nem régi mintalapok 
vérszegény ábráiból tákoltak össze. Most majd 
bevonul az esztergomi kincstárba, a többi 
koronázási kincsek közé s a mint minden jelen
ből múlt lesz, egykor a XX. század iparművé
szetének méltó emléke gyanánt fog szerepelni. 

Gerevich Tibor. 
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AZ UTOLSÓ SZÓ. 
Nem igaz, hogy az entent kormányainak jegy

zéke, a melylyel a mi békeajánlatunkra vála
szolt, «nyitva hagyta az ajtót» további tárgya
lásokra, mint a hogyan ezt angol és olasz lapok 
hirdetik. A válasz ajtót nem nyitott a tár
gyalásoknak, legfölebb talán egy lyukat, a 
melyen átbújhatnánk, hogy további kegyes 
meghallgatásért kísérletezzünk. Arra azonban, 
hogy ilyen módon «lépjünk be», nem érezhet
tünk hajlandóságot. De még kevésbbé okát 
annak, hogy most már a megindult folyamat 
aktáit lezártnak tekintsük. 

Ez úgy hangzik, mintha logikátlanság, sőt 
ellentmondás lenne. De ebben a következetlen
ségben harmónia van a körülményekkel. Te
kintsük csak a jelenségeket. Az a dühös tilta
kozás, a mely az ellenséges papír-erdőben a mi 
javaslatunk ellen viharzott és a melynek a 
szelét nyilván a legilletékesebb helyekről diri
gálták, az állásfoglalás megokolásául egy nagy 
argumentumra hivatkozott. Arra a biztos meg
győződésre, hogy a mi erőnk a kulmináczió 
pontján immár túl jutott. Sikereink lendülete 
a kihamvadó gyertya utolsó nagy lobbanását 
jelenti. Ezért nyújtjuk a jobbunkat, megelőzni 
a csapást, a mely föltétlenül a földhöz sújtana 
bennünket. A nagy Nem heteken át fogalma
zódott — de megtörtént a visszalökés is, sok
kal dühösebben, semhogy méltóságosnak vagy 
fölényesnek lenne tisztelhető. De a kisérő zene 
a fináléban egészen más karakterű, mint volt 
az ouvertureben. Ott az volt a motívum, hogy 
az elfogadás a holtbiztos győzelem elszalajtása 
lenne, most arról szól a dal, hogy beismerése 
lett volna a vereségnek. 

De szól ez a zene még világosabban is. A biztos 
győzelem előfeltétele: a békeajánlat visszauta
sítása, megtörtént. Minek kellett tehát most 
következnie? Nyilvánvaló: a biztos győzelem

nek. Ám erről a győzelemről nemcsak a harcz-
téren, hanem a muzsikában sincs szó. Macin, 
Braila, a Dobrudzsa elveszítése után az entente 
papiros-ütegei nem a küszöbön álló nagy, döntő, 
sors-forduló győzelemről dörögnek, hanem a 
boszú gondolatán tépelődnek. Nem az ő rette
netes boszújukon, a mely reparálás, kárpótlás 
és elégtétel lesz nekik. Hanem azon a boszún, 
a melyet kényelmetlen sejtelmeik szerint mi 
fogunk állani a hetyke gorombaságokkal meg
rakott kosárért. És töprengésük forró izgalmá
ban nemcsak tanakodnak rajta, de szelid ujj-
mutatásokkal is szolgálnak ez elmaradhatatlan 
megtorlás leghatásosabb irányában. Az angol 
lapok azt a szilárd meggyőződésüket fejezik ki, 
hogy Hindenburg következetes marad és Orosz
ország teljes leverésében keresi ezután is a 
döntést. Á franczia Civrieux őrnagy viszont 
abból az aggodalmából nem csinál titkot, hogy 
a központi hatalmak Olaszországra fognak mérni 
egy szörnyű csapást. 

Ez a muzsika autentikusabb visszhang a mi 
ajánlatunkra, mint az a válasz, a melyet az 
ellenséges hatalmak kormányai nyújtottak át a 
mi jegyzékünkre. Ez beszél azok helyett a 
czenzura által betömött szájú hirek helyett is, 
a melyek a moszkvai súlyos zavargásokról, az 
olasz és a franczia lakosságnak a kormányaik 
ellen való szikrázó elkeseredéséről suttognak. 
Mert egy óriási következése elháríthatatlanul 
érvényesült a békeajánlatnak. A háborúért való 
felelősség kérdése 1916 deczembere óta tisztázva 
van, 1916 deczembere óta az a felelősség, 
ezt lehet mondani, egyénileg az entente kor
mány férfiaié és azoké a parlamenti többségeké, 
a melyek velük szolidaritást vállaltak. Ez pedig 
nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy a háború 
ez államok belpolitikai kérdésévé vált. A nagy 
világválság megoldhatósága lényegében kor
mányok sorsába komprimálódott és ezek krízi
sében vált elintézhetővé. 

Ez egy óriási lépés a kibontakozás felé. 
A diagnózis kész és hiteles. Megállapíttatott, 
hogy a háború forrása az entente birodalma iban 
az a kormány, a mely a hatalmat kezeli. A mi 
ezután a ht rczok sorsában következik, e kor
mányzatok folyománya. Trepov, Lloyd George, 
Spnnino, nemzeteik legtündöklőbb nagyjai, ha 
Bruszilov, Haigh, Cadorna meg tudják változ
tatni a hadiszerencse irányát. De ezek halálra 
szánt gonosztevők, ha a további harczokba 
parancsolt katonáik tovább is csak vereséget és 
gyászt vásárolnak kiömlő vérükön hazájuknak. 

A helyzetnek ez a nagyméretű kialakulása és 
egyben megegyszerűsödése először is restituált 
egy dühös igyekezettel tagadásba vett igazságot. 
Nevezetesen azt, hogy a háború sorsának a 
harcztéren kell eldőlnie. A milyen kétségtelen az, 
hogy a mostani angol, franczia és olasz kormá
nyok élete és halála a harcztér eseményeinek 
fonalán függ és a szerint lett élet vagy ha'ál, 
a mint onnan siker vagy új kudarcz hire érke
zik, olyan kétségbe nem vonható az is, hogy 
e kormányok válsága krízise lett magának a 
háborúnak is. Ezek a kormányok és a háború 
kölcsönösen egymáshoz vannak lánczolva és 
együtt kell meghalniok. E háborús kormányok 
után az ő programmjukkal másik nem követkéz-
hetik. 

A háború élete tehát kormányok halandósá
gába redukálódott. A milyen nyilvánvaló volt, 
hogy ezekkel a politikusokkal, a kik a győze
lemre esküdtek föl, épp oly lehetetlen békét 
kötni, mint a milyen lehetetlenné vált számukra 
a győzelem: olyan világos, hogy utánuk csak 
azok következhetnek, a kik a helyzet megítélé
sében szemben állottak velük. A kik már akkor 
ellenezték a háborút, a mikor még se megcsi
nálva, se elveszítve nem volt. Ezek még nem 
jutottak hozzá, hogy az első szót kimondják, 
de amazok már kényszerültek, hogy kimondják 
az utolsót. Szőllősi Zsigmond. 
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K É P E K A K O R O N Á Z Á S R Ó L . - Jelfy Gyula fö lvéte le i . 

ZÁSZLÓSURAK AZ ORSZÁG ZASZLÓJVAL. 
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A KORONÁZÁSRÓL. — Jelfy Gyula fölvétele. 

A MARQUISNO 
SZERELMES LEVELEI. 

Irta B K A T J N L I L T . 
(Folytatás.) 

Gróf Chevreuse Guy Delphinehez. 
Paris, 1772 augusztus 8. 

Bájos Delphine, magának már a merő gon
dolata is bűnössé tud tenni a legnagyobb bűn
ben : hogy gavalléri szavamat megszegjem. 
Vagy van-e valami nehezebb egy fiatal ember 
számára, mintha szive imádottjánál a szerelmi 
követet kell játszania? 

A mint látja, alávetem magamat kötelessé
gemnek és megküldöm önnek a herczeg levelét. 
Szabad-e mégis remélnem, hogy legalább a hála 
érzésével fog reám gondolni, a mely nincs min
den melegség nélkül. 

A luxemburgi herczegnő bálján viszont fogjuk 
látni egymást. Még ha azzal vádol is, hogy 
Frigyes Jenő baráti jogait ezzel megsértem, be 
kell vallanom, hogy a szivem már most de bog 
az örömtől. Ha igaznak bizonyul, hogy maga 
is részt vesz a színházi előadásban Madame 
Eochechouart-nál, akkor mindent el fogok kö
vetni, hogy a szerelmes szerepét vállalhassam. 
Ha a baráti hűség megtiltja is, hogy úgy hódol
jak önnek, a hogy Ön iránti csodálatom kí
vánná, a költő parancsa legalább a színpadon 
fel fog menteni ez alól a nehéz kötelességem alól. 

Montbéliard Frigyes Jenő herczeg Delphinehez. 
Montbéliard vára, 1772 szeptember 29. 

Drága Delphine, levélkéje az elragadtatás má
morába ej tet t : ön megbocsát nekem! Persze, 
ha újra meg újra elolvasom, akkor az a négy 
szó : «már nem haragszom önre» elveszti ezzel 
a hozzátétellel: «mert itt csodaszép)) — azt az 
édes csengést, melyet annyira, de annyira szeret
nék adni nekik! De nem akarok töprengeni, 
nem akarom engedni,* hogy tért nyerjen az a 
gondolat, hogy az ön megbocsátása nem érzel
mének melegségéből, hanem a feledés hidegéből 

f akad . . . «Mi Etupes Versailles kertjeivel, mi 
Montbéliard Parissal szemben!»írja ön és bálo
kat és álarezos ünnepeket, operát és balletet 
varázsol elém zűrzavaros forgatagban. Volnék 
oly kegyetlen, hogy jobb szeretném olyan kolos
torban tudni, a milyet Laroche asszony álmodott 
önnek, ha magam is — alig merem kimondani, 
a miben még hinni is alig merek — nem tartoz
nám néhány hónap múlva ama boldogok közé, 
a kik a szép Delphinenek hódolhatnak. 

Emlékszik még Montjoie marquisra, a kit 
merev méltósága miatt XIV. Lajosnak nevez
tünk? Az ön kedves atyjával ő is vendégünk 
most s én magamban megkövettem őt a tréfák
ért, a melyeket reá csináltunk, mert ő beszélte 
rá a herczeget, hogy vigyen magával engem, 
mikor Versaillesbe megy tisztelegni. A régi 
franczia nemesség képviselői — úgymond az 
öreg marquis— id.jében kell hogy sorakozza
nak a dauphin körül, a kinek egyszerűségét és 
jámborságát nem győzte dicsérni s a királyi 
házzal szövetkezett fejedelmek ifjabb fiainak 
az ő szolgálatába kellene államok. 

Kell-e még mondanom, imádott Delphine, 
hogy nem a dauphin és erényei iránti érdeklő
désem vonz Parisba? De a város minden csábító 
öröme, melyeknek lerajzolásába Guy barátom 
nem fáradt bele, elhalványul egyetlen pillantás 
előtt az ön szeméből, a melyet végre megint 
remélnem szabad. 

Attól félek azonban: ezek a fekete csillagok 
türelmetlenül futnak el vágytól és szerelemtől 
diktált soraim fölött. Hiszen sohasem tudom: 
emberi szemek-e, tükrei egy érző szívnek vagy 
gyémántok, a melyek ugyan visszasugározzák 
az egész világ fényét, de mégis csak kövek! 

Újságokat szeretne hallani a hazájából. A 
württembergi herczeg legutóbbi hosszasabb tar
tózkodásáról az Eremitageban a nővérem már 
bizonyára írt önnek. Nagyon visszavonultan 
élt, hogy az uralkodás gondjait kipihenhesse. 
Mulattatására Bécsből hozattunk tánezosnőket. 
A «Medea» czímű balettet játszották Nővérétől, 
a mely minden nézőt elbfivölt. A herczeg saját-

kezüleg drága ajándékokat osztott ki a leányok 
között. 

Az ő és a nagyszámú többi vendég tiszteletére 
aztán nagy falusi lakodalom volt tervbe véve. 
Az apám az etupesi káplán útján közhírré té
tette, hogy tíz fiatal leánynak egy-egy disznót 
ajándékoz, ha most férjhez mennek, az anyám 
pedig már kilátásba helyezte az idilli ünnepélyt 
a vendégeknek. E helyett — mit gondol, mi 
történt? Az aratók vezetőinek egyike kijelen
tette a mielőbbi elhatározást sürgető udvar
mesterünknek, — a vendégek már nagyon kíván
csiak voltak — hogy a férjhezmenendő leányok 
és házasulandó legények a nagy élelmiszerhiány 
miatt azt határozták, hogy nem fognak háza
sodni. «A disznót megennék az adók és a gyer
mekeink éhen halnának)) — tette hozzá a szem
telen ember. 

Vendégeinket hajtóvadászattal kárpótoltuk a 
falusi ünnep elmaradása miatt. A terület roppant 
nagy volt és még az öreg Condé herczeg sem 
hibázott el lövést, pedig reszkető kezével alig 
tudja már tartani a puskát. Persze, szorosan a 
csöve elé is hajszolták az állatokat. Aztán sátrak 
alatt volt a vacsora a szabadban. Nagy feltűnést 
keltett ez alkalommal az óriási néger, a melyet 
Montjoie marquis afrikai utazásáról hozott ma
gával. Csak az ékszer, a mit aranyban és drága
kövekben magán hordott, úgy mondják, száz
ezreket ér, holott csak egy kis töredéke a marquis 
vagyonának. Velünk egy időben fog Parisba ér
kezni és elárulom, hogy önnek, mint régi ba
rátja leányának értékes gyöngysort szánt, a me
lyet egy indiai fejedelemtől szerzett. 

A nővérem megmutatta neki az ön miniatűr-
képét, a melyet még mindig nem tudtam tőle 
elkunyorálni. «Milyen ártatlan szépség!» mondta 
a marquis csodálattal. Én hallgattam, mert 
különben meg kellett volna mondanom, hogy 
a kép kevéssé hasonlít, hogy ön ezerszer csino
sabb. 

Látja, drága Delphine, ha még annyira komo
lyan megkísérlem is, hogy másról beszéljek, 
mint önről, a tollam, a mely még nem tanult 
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meg udvari frázisokat formálni, a melyekről a 
szív nem tud, mindig visszatér gondolataimmal 
önhöz. De ha még oly hű is a tollam, mégis 
ab'g bírom kivárni az időt, mikor az élő szó 
fölöslegessé teszi. 

Gró! Chevreuse Guy Delphinehez. 
Paris, 1772 deczember 28. 

Egy madrigál miatt, a melynek vonatkozás
teljes gyöngédsége miatt Chevalier Boufflers 
is megirigyelhetne, meg legyek rabolva, bájos 
Delphine, az ön jelenlétéről?! Oh, Sainte-
Mathilde anya, be fogjuk önnek bizonyítani, 
hogy nem járja, apáczácskáit így kommandi-
rozni! Kerüljön bármibe, az én imádottam 
részt fog venni a Hotel du Chatelet álarezos 
báljában. Ne homályosítsa meg tehát szemének 
fényét egyetlen könynyel sem. 

Gró! Chevreuse Guy Delphinehez. 
Paris 1772 deczember 30. 

Minden rendben van. Néhány Louis d'Or 
átragyog minden szentség fényén és felpattant 
minden kolostorajtót. A nővérem, a ki ezt a 
levelet odadugja Önnek, meg fog mondani min
den szükségeset. A kis kerti kapunál várni fogja 
önt a hordozó-szék, á mely kevéssel előbb 
Clarisset vitte a bálba. A veszélytelen haza
térésről biztosít Sainte-Mathilde anya félelme 
a kísértetektől. És az én lovagi szolgálatom díja? 

Altenau János Delphinehez. 
Paris, 1772 deczember 31. 

Kedves kis grófnőm, mivel csak szigorú őrei 
egyikének jelenlétében, feszesen és szertartá
sosan tudakozódhatom hogyléte iránt s a teg
napi éjjel eseménye után sok mindenféle mon
danivalóm van az ön számára, a mit Önnek 
különben senki sem mond meg, azért becsem
pészem önhöz ezt a levelet. 

Ez volt aztán a véletlenek találkozása, méltó 
arra, hogy La Harpe könnyű rímekben, Bouff
lers kecses elbeszélésben írja le. 

Sötét éjjel; nagy fehér pelyhek lebegnek hal

kan le a földre, hogy lassanként ragadós sárrá 
alakuljanak át. A Bue de la Sévenél egy férfi 
fordul be a sarkon, a lámpást a köpenye alatt 
félig elrejtve. Óvatosan körülnéz, aztán föl
emeli a lámpást, majd egy másik jön utána, 
egy harmadik, aztán egy hordozó-szék, a mely 
sűrűen befüggönyözve inog a hordozók között. 
Gyorsan mennek, mintha menekülnének. Va
lami homályos gondolat arra kényszerít engem, 
a ki találkozom velük, hogy visszaforduljak és 
ugyanazon az úton menjek velük visszafelé. 
Hirtelen megvilágosodik előttünk az ég, vér
pirosra színeződik ; a hordozók megijednek és 
földre teszik terhüket. Egy pillanatra egy rizs
porozott fejecske tűnik elő a függönyök között, 
egy sötét szempár mered ki rémülten. A hir-
teleh felismerés felvillanásával érint engem. 
A szolgák durva szavakkal kergetik vissza a 
hordozókat kötelességükhöz. Előre mennek; 
én most már megbabonázottan szorosan a 
hordozó-szék mellett maradok. Aztán — micsoda 
tomboló zaj zúg felénk: harangok zúgása, a 
mely mintha minden égtáj felől százszoros 
visszhangot keltene, közben trombitajelek és 
folyton dagadva, emberi kiáltozás. Elértük a 
Pont Neuföt, a Szajna már pirosasra van szí
nezve, mint napkeltekor, jobbfelől pedig lán
gok csapnak fel az éghez, mintha fel akarnák 
robbantani sötét boltozatát. 

— Ég a Hotel de Ville! — rikoltja mellettünk 
egy vénasszony. — Gyermekem, gyermekem! — 
kiáltja kétségbeesve egy másik és a tűz felé 
rohan. 

— Kis'ányom — kiáltja egy férfi és kira
gadja az egyik szolga kezéből a lámpást. 

— Senki se tud bejutni a házba! A betegek 
elégnek! Négyszáz beteg!j 

Meredten állunk. 
És a kis hordozó-szék megnyílik és a borzal

mas éjszaka kellős közepén feltűnik egy fény
alak. Fehér selyemmel körülfolyva, rózsako
szorú rizsporos fejecskéjén, arany czipők gyön
géd lábain. Meztelen karjai, gyermeki nyaka 
fénylenek a sötétben. 

Ugyanabban a pillanatban a híd felől lassan 
jönnek felénk, halkan, csak nyögéstől kisérve; 
a nyomorultak egy menete, a rongyosoké, 
félig mezteleneké, meredt szemmel, láztól égő 
arczczal. A lábaik alig bírják. Az egyik a má
sikra támaszkodik, ott a halvány kis lány 
az aggastyánra, a kinek kísérteties vonásaiból 
már kivilágít a halál és a boldogtalan nő, kinek 
arcza egy eves seb, az ifjúra, kinek kialudt 
szemei nem látják már a tfizfényt. Néhányat, 
a ki nem tud járni, társai a szenvedésben félig 
visznek, félig vonszolnak. Két férfi, a kiknek 
maguknak is remeg a térde, egy leányt tart a 
karjában s úgy vonszolják magukkal. 

Épen védőleg akarom karomat fölemelni az 
ingadozó fényalak fölé — mikor ő kiragadja 
magát és máris a menekülők között áll. Köréje 
gyülekeznek — durva szavak hangzanak — 
a nyakán lévő láncz felé nyúlnak — de ő már 
nem reszket. 

— Itt a hordozó-székem a leány számára — 
kiáltja. — Hordozók, ide! — teszi hozzá pa
rancsolóan — A l'Abbaye aux Boisba! 

Mindenki engedelmeskedik, senki se nyúl 
hozzá, minden szó elnémul. És aranyos czipő-
jében, fehér selyem ruhájában Delphine grófnő 
megy visszafelé a ragadós sárban a kolostorba. 
Egyre súlyosabban nehezedik a karomra, hall
gat és minden kérdésemre csak a fejét rázza. 
Csak a kapu előtt áll meg, tágra nyílt, aggo
dalommal teljes szemmel néz rám: 

— Igazán van ilyen? Valóban? . . . Nem 
álom volt? 

A büntetése enyhe lesz, kis grófnőm, mert az 
irgalmasság műve föloldotta bűne alól a jám
borok szemében. Mindazáltal marad elég ideje 
gondolkozni. Először nézett a valóságnak sze
mébe, a melyet elrejtettek előtte magas taxus-
bokrok és kolostorfalak mögé, a melyeken fölül 
még selyem függönyöket is vontak az abla
kokra, sűrű fátyolt a szemére. Valóság ez, 
Delphine grófnő, nem álom! Ama nyomorultak 
közül, a kiket látott, százan és százan elpusz
tultak a lángokban, de ennek a szörnyű végnek 
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daczára ők, a kik négyesével, ötösével feküdtek 
egy ágyban, még mindig nem a legszegényebbek. 
Vannak százezerén, a kiket az éhség lassan ha
lálra kínoz, a kiknek nincs más ágyuk, mint 
az utcza kövei. 

Ha egyszer fölébrednek! Oh, Delphine grófnő, 
akkor majd nem használ az Ön irgalmassága 
sem. 

Adhatok Önnek egy baráti tanácsot? Óva
kodjék Chevreuse gróftól. Tizennyolcz éve da
czára tökéletes csirkefogó s tanítómesternője 
a szerelemben Páris leghíresebb kurtizánjai 
egyike, Guimard tánczosnő. Kár volna Ön 
csinyjei társnőjének. 

Választ, a mostani körülmények között nem 
várhatok Öntől, bármennyire boldogítana is. 
De remélem, Lavalliére herczegnőnél, a kinek 
körébe sikerült bejutnom — német gondolko
dók, báró Hollbach óta minden jól fölszerelt 
szalon kellékévé váltak — találkozhatom Ön
nel, a mint klauzurájának vége lesz. 

Gróf Chevreuse Guy Delphinehez. 
Páris, 1773 január 30. 

Legszebb! Legjobb! Kétségbeesett embert lát 
maga előt t ! Minden bánathoz, a mi ért, mikor 
azon a balvégzetű éjszakán nem ju tha to t t el a 
mulatságra, melynek fénye iránt a szemem vak 
lett , mer t ö n hiányzott , most még más, sokkal 
mélyebb fájdalom is j á r u l : megrágalmaztak 
ö n előtt. Ha felháborodásának erőssége vélt 
bűnöm miat t — Clarisse mondta : sziporkázik 
a haragtól — nem adna reményt, hogy sze mélyem 
nem egészen közömbös önnek, hamut hin
tenék a fejemre és forgatnám a korbácsot ma
gam felett, mint az önsanyargató sivatagi szent. 
De t u d o m : a minden kolostori növendékek leg-
bájosabbika megbotránkozva utasí tana el, ha 
az aszkéták szőrruhájában jelennék meg előtte. 

így há t úgy merek megjelenni, a milyen va
gyok : min t a királynő chevalierje, rizsporosan, 
beiüatosí tva, sárga selyem surtoutban — úgy, 
a hogy a szép nőknek tetszem. Sok nőnek, bájos 
grófnő, a kik kevésbbé szigorúak mint Ön, a kik 

nem veszik rossz néven tőlem, ha bátyám mait-
reásének társaságát — hallja, a bá tyám mait-
resse! — nem kerülöm el, olyan társaságot, a 
melyben még az udvar hölgyei is szívesen vesz
nek részt, mert a szellem és elmésség, a gráczia 
és szeszély minden géniusza uralkodik benne. 

Ön csak a kolostor-kapu kulcslyukán át látja 
Parist . Ha egy béna koldus, egy ronda csavargó, 
egy rongyos nő lép látása körébe, akkor azt 
hiszi, ez Páris, holott csak típusait lát ta annak 
az egész világon elterjedt csőcseléknek, a mely 
tobzódás, a munkától való iszony és bűn által 
lett azzá, a .mi . I t t a megvetés, nem a részvét 
van helyén, mert minden érintkezés ilyen 
elemekkel csak beszennyezi az embert. 

( F o l y t a t á s a köve tkez ik . ) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A tüzpróba. Ujabb időkben egyre ritkább az 

olyan magyar regény, a mely a főúri körökből 
keresi ki a megrajzolandó milieut. Az irodalmi 
realizmus uralomra jutása óta szinte irodalmi tör-
vénynyé vált, hogy az iró a társadalom ama ré
tegeit irja le, a melyeket legjobban ismer s a 
melyekből az élményeknek és megfigyeléseknek 
'egnagyobb tömege áll rendelkezésére, fantáziáját 
helyezze a valószerűség ellenőrzése alá. Az arisz-
tokráczia különböző típusait, a szellemi és erkölcsi 
levegőt, a melyben ezek élnek, életmódjuk részle
teit mind kevesebb írónak van alkalma megfigyelni, 
olyan írónk pedig, a ki az arisztokracziából került 
az irodalomba, egyre kevesebb van. így hát mai 
irodalmunk csaknem teljesen az úri középosztály, 
a városi polgárság, a munkásnép és a parasztság 
életét dolgozza fel s a mig ezeknek százféle szí
nezetű és szempontú ábrázolásában igen jelenté
keny eredményeket ért el, az arisztokracziának 
az irodalmi feldolgozásra kitűnő alkalmakat nyújtó 
élete jóformán kimarad az irodalomból. Már ezért 

. i s figyelemre méltó Drasche-Lázár Alfréd új re
génye, a mely Tüzpróba czímmel most jelent meg 
a Franklin-Társulat kiadásában ; azokba a magas 
és legmagasabb körökbe vezeti az olvasót, a me
lyekbe polgári rerdü ember csak messziről s csuk 
nagy néha nyerhet bepillantást s a melyek talán 

épen ezért is fokozottan érdeklik az olvasók szé
les köreit. Vannak ennek a körnek különleges 
problémái, erkölcsi és társadalmi komplikácziói, 
van külön világnézete, a mely minden tagját 
többé-kevésbbé hatása alatt tartja, — az exklu
zivitás erejénél fogva az arisztokracziának talán 
még nagyobb mértékben megvan a maga saját
ságos, minden más társadalmi rétegtől elkülön
bözhető osztálylevegője, mint például a közép
osztálynak. Ezt a levegőt próbálja megéreztetni 
az olvasóval Drasche-Lázár Alfréd. Egy jellemző 
példán demonstrálja az osztály-előitélet irányító 
hatását az egyes ember életére. Abban a körben, 
a hol a családfának nemcsak származás, hanem 
erkölcsi korrektség dolgában való tisztasága a 
legfőbb kritériumok egyike az ember megítélé
sében, a legkiválóbb egyéni tulajdonságok, a leg
inkább kifogástalan erkölcs és legnagyobb tehetség 
sem menthet meg a bukástól, ha az ember csa
ládja botrányok középpontjába jut. A regény 
hőse, Magnus gróf minden tekintetben kiváló em
ber és katona, de az anyja szélhámos kalandornő, 
botrányos bűnperek középpontjában áll, a nővére 
pedig bár igen nemes és finom érzésű, nagy mű
vészi tehetségű leány, de mégis csak színésznő — 
e miatt a fiatal gróf lehetetlenné válik a főúri 
társaságban, le kell mondani a szerelméről, a szép 
és szeszélyes herczegnővel küszöbön álló házassá
gáról s ott kell hagynia nehezen megszerzett 
poziczióját a pozsonyi huszárezred tisztikarában. 
A rendes sablon szerint erre az élettel is szakí
tania kellene, a mely csak a megszokott főúri 
körben volt számára elképzelhető, — de Magnus 
grófban a nevelésével rárakódott osztályelőitéle-
teken győz az önálló egyéniség, az életösztön s 
van bátorsága követni húga hivó szavát a polgári 
élet és polgári munka elfogultságoktól mentesebb 
és szabadabb levegőjébe, uj ember lesz belőle s 
új életet kezd, — ezzé' fejeződik be a regény, — 
a melynek diszkrét tendencziája az osztály-előíté
letekből az erkölcsi szabadságra kiemelkedő szabad 
egyéniség mellett való állásfoglalás. Az események
ben gazdag cselekményü regény előadásának hangja 
is változatos: az érzelmes ellágyulástól a szati
rikus színezésig minden hangot sikeresen üt meg 
az író. A könyvet szerzője néhány meleg sorral 
feleségének ajánlotta. Ára 5 korona. 

Külföldi regények. Anatole Francé egyik legújabb, 
behány év előtt megjelent könyvét, A pártütő an-
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gyalok czímű regényt lefordította Kunfi Zsigmond. 
A könyvben megtaláljuk a nagynevű iranczin iró 
fölényes iróniáját, a meJylyel az emberi bit é.i 
szenvedély dolgait a maga szkepticzizmusán ke
resztül nézi és néha a Gulliverre emlékeztető sza
tírával rajzolja, de megtaláljuk rajta az öregkor 
nyomait is önmagának gyakori ismétlésében, áb
rázolása módjának a finomabban szemlélők szá
mára nyilvánvaló megmerevedésében. A fordítás 
igen jó munka, gondos, megértő és árnyalni tudó. 
A könyvet a Népszava könyvkereskedése adta k i ; 
ára 5 korona. — A német Meyrink most Német-
országszerte nagyon olvasott, fantasztikus regé
nyét, a Golem-et dr. Kelen Ferencz fordította 
le. A regény egy régi zsidó ghettomondát dolgoz 
fel, érdekfeszítő előadásra való törekvéssel. Szintén 
német szerző, Olga Wohlbrück Barbárok czimű re
gényét, a mely a szibériai orosz életből mond el 
erős, hatásra számított történetet, dr. VajdaGyula 
fordította. Az utóbbi két könyv az Athenaeum 
kiadása ; előbbinek 5 korona 60 fillér, az utóbbi
nak 4 korona 40 fillér az ára. 

A 'Budapesti Szemle* januári száma első helyen 
Beöthy ZsoZí-nak az egyetemen elmondott nagy
hatású beszédét közli Ferencz Józsefről. Bellaagh 
Aladár az elhunyt királynak a koronázás előtt 
való ittartózkodásait irja le. Báró Wlassics Gyula 
A semlegesség a világháborúban, Balogh Arthur az 
angol imperializmus és a háború czímen értekezik, 
A szépirodalmi részt Tolsztoj egy szép elbeszé
lése, Vargha Gyula egy verse és Zempléni Árpád 
három tordítása a kisorosz Sevcsenko verseiből 
adják. Tomcsányi Móricz Jogerő a közigazgatási el
járásban czímű czikke, a Szemle rovatban Thal-
lóczy Lajos nekrológja s az Értesítő rovat könyv
ismertetései teszik teljessé a szám tartalmát. A 
Budapesti Szemlét Voinovich Géza szerkeszti s a 
Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára egész évre 
24 korona, félévre 12 korona. Egyes szám ára 
2 korona. 

A «Jó Pajtás*, Benedek Elek képes gyermek
lapja január 14-iki legújabb számába Fekki Sán
dor irt verset, Zsoldos László, elbeszélést, Szemere 
György folytatja a múlt heti számban megkezdett 
új regényét, a kis krónika rovat aktuális aprósá
gokat közöl, Benedek Elek folytatja pompás új állat
regényét Eókáné komámasszonyról, Kosztolányi 
Rezső Lafontaine egy állatmes.éjét közli zengő 
magyar versekben. Érdekes ismeretterjesztő czikk, 
tarka mese, rejtvények és szerkesztői izenetek 
zárják be a szövegközlemények sorát. Kiválóan 
érdekesek azok a képek is, melyek a kis trónörö

köst mutatják be a koronázáson, valamint egyéb 
koronázási képek, nemkülönben Haranghy Jenő 
és Biczó Ilona szép rajzai. A Jó Pajtás-i a Franklin-
Társulat adja ki, előfizetési ára egész évre 12 korona, 
félévre 6 korona, negyedévre 3 korona, egyes szám 
ára 24 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a 
kiadóhivatal, IV. ker. Egyeteni-utcza 4. 

A HÁBORÚ NAPJAI. 
Január 3. Dobrudzsában előbbrehaladtüűk. Fo

csanitól délre és nyugatra az erősen elsán-
czolt Milcov-szakaszig jutottunk. Mieroból vissza
vetettük az ellenséget. József kir. berezeg hiid-
seregarczvonalának déli szárnyán Negrilesein túl 
nyomultunk előre. Harjától délkeletre ós a Monté 
Paltucanun az ellenség erős támadásait visszaver
tük. A nyugati hareztéren a MaaB-teiületen élénk 
tüzérségi tevékenység. A többi hareztereken nincs 
jelentős esemény. 

Január 4. Dobrudzsát a Gála ez felé húzódó 
keskeny földnyelv kivételével megtisztítottuk az 
ellenségtől. A román síkságon nem volt különösebb 
esemény. Odobescitől nyugatra átkeltünk a Mil-
covon, Soveja mellett és az ojtozi út mentén ro
hammal elfoglaltunk ellenséges állásokat. Valeput-
nától nyugatra az oroszok hatalmukba kerítették 
egyik árkunkat. A többi hareztereken nincs ne
vezetes esemény. 

Január 5. A Dobrudzsában Braila ós Galacz 
irányában nyomulunk előre. A Buzeunál fekvő. 
Latinultól délre és délnyugatra áttörjük az ellen
séges vonalakat, 1400 foglyot szállítottak be. 
Bonmiceninél németek több helységet elfoglaltak. 
A hegységben Odobescitől északnyugatra az ellen
séget kivetettük egyes magaslati állásokból. Odo
bescitől keletre, Sovejánál és Harjánál a szövet
ségesek támadásai szintén előbbre haladtak. A 
nyugati hareztéren Loos keleti szélén a 158. számú 
német gyalogezred osztagai a negyedik ellenséges 
árokba törtek előre s onnan az angolok műveiben 
ós embereiben nagy pusztítást végezve 51 fogoly-
lyal visszatértek. Á többi hareztereken nem volt 
lényeges esemény. 

Január 6. A vacarenii földnyelvet szövetsége
seink megtisztították és megszállották Braila vá
rosát. Az ellenség a Szeret mögé hátrált. Guban
cától keletre és Romniceninél Falkenhayn csapatai 
áttörték az 'oroszok vonalait és szintén a Szeret 
ellen nyomulnak előre. Józset kir. herczeg harcz-

vonalán a Putna és Susita területen a harezok 
állandóan folynak. Odább északra ellenséges tá
madásokat vissza vertünk. A nyugati hareztéren 
több helyütt erős tüzérbarcz, nem különben Ma-
czedómában, a Csema-bajlásban. 

Január 7. Focsanitól délkeletre az oroszok 25 
kilométer are/.vonal-szélességben nagyszabású teher
mentesítő támadást kíséreltek meg, Obilescitől 
északra sikeiült némi tért nyerniük, de itt is 
csakhamar felfogtuk a támadást. A MgT. Odobesci 
csúcsát németek elfoglalták. József kir. herczeg 
arczvonalánál Gerok tábornok osztrák-magyar és 
német csapatokból álló csoportjának déli szárnya 
a Colacun át a Putna mellett és Campurile felé a 
Susitónál tért nyert. Goldbach tábornok zászló
aljai az ojtozi út mindkét oldalán kilenez orosz 
támadást vertek vissza. A nyugati hareztéren 
Arrastól délre az angolok támadása a németek 
ágyú és gépfegyer-iüzében összeomlott. 

Január 8. Fócsanicál újra megvertük az ellen
séget. A várostól délre és délkeletre németek át
törték a vonalakat. Geiringer altábornagy csapatai 
pedig Odobesci teiületén rohammal elfoglaltak két 
egymás mögötti ellenséges állást. A Mgr. Odo
besci hegyvidékén is visszavetettük az ellenséget. 
Az oroszok az egész harczvonalon meghátráltak. 
Focsani a szövetségesek kezén van. 3910 embert 
elfogtunk. József kir. herczeg arczvonalán a Putna 
és a Susita-völgyekben ismét hódítottunk ellensé
ges területeket. A Cosinu felső folyásánál is tért 
nyer íünk. 

Január 9. A Focsanitól délkeletre elterülő vidé
ken az ellenséget a Rimnik-Sarat torkolatáig ve
tettük vissza. Focsaninál kivivott győzelmüket 
kihasználva csapataink elérték a Putnát, melynek 
halpartján az oroszok ugylátszik állást akartak 
foglalni. Az ellenség a harcz utolsó két napján 
99 tisztet és 5400 főnyi legénységet, három ágyút 
ós 10 gépfegyvert vesztett. Józset kir. herczeg csa
patai Irescinél és Campurilénél további sikereket 
vívtak ki. A nyugati hareztéren több helyen élénk 
tüzérségi tevékenység. A többi hareztereken nincs 
újság. 

Január 10. A Putna torkolata és Focsani kö
zött az ellenséget a Szeret mögé vetettük vissza. 
A Susita két oldalán az oroszok és a románok 
megkísérelik, hogy csapataink nyomása alól nagy 
áldozatokkal járó ellentámadások árán szabadul
janak. Erőfeszítéseik sikertelenek maradtak. To
vábbi térveszteség, kilenczszáz emberük fogságba 
kerülése és három gépfegyver elvesztése volt itt 
a két legutóbbi harczi nap eredménye az ellenség 

természetes 
é g v é n y e s 

SAVANYÚVÍZ. 

LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F. 
és Fiai) r.-t.-nál Budapest, VL, Andrássy-ut 21. 
és minden könyvkereskedésben megrendelhető: 

MIKSZÁTH KÁLMÁN 
ÉLETRAJZA 
Irta VÁRDAI BÉLA 

A nagynevű iró egyetlen részletesebb élet
rajza. Mikszáth arczképével díszített cs inos 

kartonkötésben. 

Á r a a k o r o n a ő O f i l l é r . 

NOÉMI FIA 
a czfme 

LACZKÓ GÉZA 
most megjelent 

regényének, 
melyben egy színésznő pá
lyáját s a vidéki magyar 
élet változatos képeit festi. 5 korona. 

A Franklin-Társulat kiadása. 
Kapható: 
LAMPEL R. könyvkereskedése 
(Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál. 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. 
és minden könyvkereskedésben. 

LOHRT MARIA 
• A fóvá-o. .,.ő • (KRONFUSZ) 
Xé» legrégibb J . . . 
• c.ipketisztita, I GYÁR és F0ÜZLET: 

12522? épnL,Baro88-iL85. 
J gyári Intézete, f Telefon: József 2 - 3 7 . 

Fiókok: II. Fí-y. 
27.IV.Eikü-ut6,' 
Keoikemstl-u.14. 
V.Harialnoad-u.4. _ 
VI.T*rét-Urat39 * 
Aadráity-ot 16 .* 
VIII.Jd2nf.krt2. g 

uriimitjiiiiiiiiíiiiimmíiiiiiii.iiiiji;.,.: !.^uiH(«jíjiiijiujiuui»iwiiuiiimrH»iiiiimiHiiiiiiiiiutH!iimHiiiriimmiiiiitmiiimimumuniuiiji(t]iuuMÉiiii 
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jAz egész zenemííirottolom 
rendelkezésére áll annak, aki az Országos Hangjeqykölcsönző 
Intézetben, Budapest, IV., Sütó'-u cza 2. félemelet, előfizet 

: 3 — KOR. HAVI KÖLCSONDIJÉRT. 
Betét helybelieknek 3-— korona, vidékieknek 10-— korom. 

Kérjen i s m e r t e t é s t ! • Kérjen i s m e r t e t é s t ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

Rendeléseknél 
szíveskedjék 
lapunkra hival-
::: kőzni . : : : 

Margit-Créme 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a b í r azonnal felveszi és ki
váló hatá<a már pár óra lefolyás* alatt észlelheti. Mi
vel a Margit-crémet utánozzák és hamisítják, tessék 
eredeti védjegygyei ellátott dobozt elfogadni, mert 
csak ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsírtalan 
vegytiszta készítmény, amely a külföldön nagy 
feltűnést keltett. A r a i k o r . 50 fiH. 
Margil-szappan 2 — kor. Margil-pouáer 150 kor. 

(Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
K aptiató mimen gyéavtilrtaa, Illatom- a oVogua-tzIotlaa 

<» 
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számára. Tovább'' északm a cs. és kir. csapatok
nál nem voltak különös események. A nyugati 
harcztéren vihar és eső következtében a harczi 
tevékenység csekély volt. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunylak a közelebbi napokban: RADISICS JENŐ, 

miniszteri tanácsos, az Iparművészeti Múzeum igaz
gatója, 60 éves korában. Budapesten. 1887 óta 
volt az Iparművészeti Múzeum igazgatója s ezóta 
mindig vezérszerepet játszott a magyar iparművé
szeti mozgalmakban. Az ő munkásságának ered
ménye a múzeum Üllői-úti palotája, szervező és 
gyűjtő munkássága, szakéitelnie és finom Ízlése 
pedig a múzeum szerény kezdetekből mai gazdag
ságáig való fejlesztésében vált nagy kulturális ér
tékké. Irodalmilag is dolgozott s czikkeivel nem 
egyszer kereste fel lapunkat. Előkelő, művelt egyé
nisége sok tisztelőt szerzett neki nemcsak idehaza, 
hanem külföldi szakkörökben is. A Kerepesi-úti 
temetőben temették el nagy részvét közt. — 
KELEMEN MÁBTON, ny. m. kir. erdőmester, a ko
lozsvári honvédegylet alelnöke, az utolsó kolozs-
váii 48-as vörössipkás, Kolozsvárott. — Kövecsesi 
és dancsházi DANCS TAMÁS, mérnök, 1848—49-iki 
tűzmester, 84 éves korában, Munkácson. — SE
BŐK PÁL, Gömör-Kishont vármegye volt főszolga
bírója, megyebizottsági tag, a csetneki evangélikus 
egyház elnöke, 81 éves korában, Csetneken. — 
Érsekujváry SZOKOLAY EMIL, földmivelésügyi mi
niszteri nyűg. osztálytanácsos, Zemplén vármegye 
törvényhatósági bizottságának tagja, 68 éves ko
rában, Sátoraljaújhelyen. — Fegyverneki és kun-
hegyesi KÁNTOR ENDRE, a Szent Mihályról neve
zett kolozsvári római katholikus plébánia-templom 
fősekrestyése, a pápai Benemerenti arany érdem
kereszt és a koronás ezüst érdemkereszt tulaj
donosa, 72 éves korában, Kolozsvárott. — CSÁK 
KÁLMÁN, Kiskunfélegyháza város nyűg. tisztelet
beli főjegyzője és anyakönyvvezetője 64 éves korá
ban, Szentesen. — SOHMOLL JÓZSEF, az esztergomi 
főkáptalan nyűg. rendelkező tisztje, 63 éves korá
ban, Rákosligeten. — BONOZA MIKLÓS, a «Magyar 
Közigazgatás* czímfi szaklap szerkesztője, volt or
szággyűlési képviselő, Pestszentlőrinczen. — Box-
HORN VILMOS, kereskedelmi tanácsos, a nyitrai 
takarékpénztár igazgatóságának 18 év óta tagja, 
68 éves korában, Budapesten. — Báró DRAUWEHB-
ROSENZWBIG NÁNDOR, nyűg. császári és^királyi tá
bornok, a harmadik osztályú vaskoronarend tulaj

donosa stb. Budapesten. — Hankusfalvi HANKUS 
. IMRE, gyógyszerész, salgótarjáni egyházfelügyelő, 
megyebizottsági tag, Budapesten. — NÓBL ILLÉS, 
adóhivatali pénztárnok, 57 éves korában, Mező
túron. — SCHNEIDER IVÁN, építész, 44 éves korá
ban, Budapesten. 

Gyarmatai DANI NÁNDORNÉ, szül. magyarcsékei 
Korda Erzsébet. 81 éves korában, Budapesten. — 
özv. GOLDBACH FERENCZNÉ. szül. Kirch Józsa, 
77 éves korában, Budapesten. — Özv. SZŐKE AN-
TALNÉ, szül- Bolyó Mária, 70 éves korában, Bu
dapesten. — Dr. ERŐS SÁNDORNÉ. szül. Heller 
Amália, Budapesten. — özv. LAKY LÁSZLÓNÉ, 
BZfil. Beksits Riza, 64 éves korában, Budapes
ten. — Szoblabói PÁLMAY JÁNOSNÉ, szül. felső-
méra i-ostoharich Horváth Mariska, 37 éves korá
ban, Budapesten. — METH ÁRMINNÉ. szül. Weisz 
Regina, 58 éves korában, Budapesten. — Bakolczy 
BORBÉLY ENDRÉNÉ, szül. nádasdí Sárközy Pólica, 
24 éves korában, Nagykőrösön. 

SAKKJÁTÉK, 
3039. számú feladvány Lindquist 0. E.-tó'l Stockholm. 

bért (Faltért). - fttékely .Tenó (Oyór). -r Báosi Péter 
( Budapest). 

A ((VASÁRNAPI Ú J S Á G * 
6 4 - i k é v f o l y a m a . 

A « V a s á r n a p i Újság» színes képmel
lékleteket is ad, több színben művészileg ki
vitt képeket. 

E l ő f i z e t é s i f ö l t é t e l e i n k : 

A (Vasárnapi Ujság» negyedévre 5 korona, fél
évre 10 korona. 

A dVasárnapi Ujság» a «VUágkróniká»-val negyed
évre 6 korona, félévre 12 korona. 

Az előfizetések a «Vasárnapi Ujság» kiadóhiva
talába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám kül
dendők. 

Szerkesztői üzenetek. 
Mementó stb. Szép éa nemes gondolatai nem az igazi 

költői szellem szárnyán emelkednek fölfelé; a kifejezés 
erejének fogyatékossága miatt fáradtan vánszorognak. 

Eljön. Ismerlek élet stb. Nincs igazi mondanivalója — 
csak erőlteti a nyelvet, mégse tudja az olvasót maga 
val ragadni. 

Mignon dalai. Már sokszorosan le vannak fordítva 
magyarra és pedig összehasonlíthatatlanul jobban is. 

KÉPTALÁNY. 

d e f g h 
VTLAOOS. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. 

3037. számú feladvány megfejtése Sohlechter Károlytól. 
Világos. Sötét. Világos, a. Sötét. 

1. F c 5 - e 7 f7—f5 1. _ K e 5 - d 4 
2- Vh6—ffif matt 2. Pe7—f6f matt 

Helyesen fejtették meg: A t Budapesti Sakk-hón (t*. 
dapest). — Hoffbauer Antal (Lipotvár). — Kint i ig R 6 

A ((Vasárnapi Ujság» 50. számában közölt kép
talány megfejtése: Egy fecske nem csinál nyarat. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
StirhuttőUgi irtda: Budapest, IV.. Vármegye-utoza 11. 

Lapkiadó tulajdonos FrankUa-lárralat IV., Egystsm-atoia 4. 

Használhatatlan • p u n níiaxnaii 

FOGSO ROKAT 
film és ezüsttörmelékeket, higanyt, ezüst-
papirhulladékokat, zálogezédulákat veszek : 

Gross Antal, Budapest, VIH, lózseí-körnt 23. 

A KULTÚRA ÉS TUDOMÁNY 
-• legújabb kötete: — ^ — . 

BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA 
Irta 

Dr. JERUSALEM VILMOS 

A harmadik német kiadat útin fordította 

SCHÖPFLIN ALADÁR 

Tartalma i 

A filozófia jelentősége és 
állása. 

I X 
A propaedentikus (elő

készítő) disclpllnüc. 

H L 
Ismeretkritika éa 

elmélet 

IV. 
Metafizika vagy 

ontológia. 

V. 
Az esztétika útjai éa 

céljai. 

VT. 
Etika és szociológia. 

Szép keblet 
éstUzta rózsás fehér bőrtSchrőder-

Schenke Junoj i által. 
Az én «JUNO> szerem alkalmazá

sánál eltűnt vagy 
F E J L E T L E N K E B E L 
4 - 8 hét alatt szép telt alakot nyer. 
P E T Y H Ü D T K E B E L 
pedig visszanyeri előbbi teltsé-

gét és ruga-, 
nyosságát. 

Külsőleg hasz
nálandó. Ára 
K 6-80. Ered
mény és ártal
matlanság biz

tosíttatik. 
,>! Dr. med. Funke 

M. R. igy ir: 
•JXJNO. kitűnő 
és összehason

líthatatlan a női mell kifejlesz
tésére és megszilárdítására. 

Szétküldés diszkréten utánvét vagy 
az ősszeg előre való beküldésével. 
SZÉPSÉGÁPOLÁSI INTÉZET 

V. D. Schróder-Schenke 
Wien, 1/48. Wollzeile No. 15. 

Ára kötve 2 kor. 40 f i l l é r . 

A Franklin-Társulat kiadása 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

Fővárosi Színházak Műsora 
legújabb f ü z e t e : 

VILLÁNYI ANDOR 
első drámája 

KIRÁLYNŐM... 
MEGHALOK ÉRTED! 
Ára 1 kor. 20 fill. 

Kapható minden 
könyvkereskedésben. 

ra 
m 
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m 

m 

A háborús helyzet megértéséhez 
nélkülözhetetlen kézikönyv a 

ZSEBATLASZ 
1917. évre. 

HUSZONKÉT 
igen érdekes földrajzi, kül
politikai, közgazdasági, sta
tisztikai és háborús vonat
kozású cikkel, nyolc kisebb, 
négy nagy színes térképpel 

és színes grafikonokkal. 

Ára 3 korona 6 0 fillér. 

A Magyar Földrajzi Intézet r.-t. kiadása. 

Kapható: 

Lampel R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Piai) r.-t.-nál, 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és a 

Franklin-Társulal (Mébner Yiimos-féle) könyvkiadóbivatalában, 
Budapest, IV., Egyetem-u. 4., valamint minden könyvkereskedésben. 
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Mercur Váltóüzleti Részvénytársaság 
BUDAPEST, V., 

A l a p t ő k e 10.000,000 k o r o n a Fürdő-utca 3. 
Fiókok: Budapest, Pozsony, Szabadka. Érdekeltségek: Debrecen, Marosvásárhely. Újvidéken Vig Vilmos és Társa. 

Alapitóintézet: E. k. priv. Bank & Wechselstaben Actiengesellscbaft „lERCUR", Wien. 
Az alapitóintézet alaptőkéje 60 millió korona. Tartalékalapok 30 millió korona. 

Váltók leszámítolása. Hitelek nyújtása. Financirozások. 
Értékpapírokat, zálogleveleket, járadékokat és részvényeket a Legelőnyösebb Árfolyamon veszünk és 
a d u n k . M i n d e n n e m ű felvilágosítással készséggel szolgálunk. Az é r t é k t ő z s d e i ' magánfo rga lomra vonatkozó 

je lentése inket d í j ta lanul küldjük. 

T A K A R É K B E T É T E K E T 4%-al kamatoztatunk. 
Az intézet k i a d á s á b a n meg je l enő M e r c u r É v k ö n y v b ő l meg tudha tó , hogy b á r m e l y sorsolásnak alá
vetett é r t é k p a p í r k ibocsá t ta tása ó ta kisorsol tatot t -e , ané lkü l , hogy a n y e r e m é n y e beváltatotl volna. Ara 

1 k o r o n a . A «MERCUK» pénzügyi és sorsolási szak lap előfizetőinek ingyen. 

Mszot 200 drb hatos vagy njolozas sö-
réttel toltütt teljesen kész töltényt 
(Cul. 16.) udok tiszteletdíj fejében 
annak, aki nekem a jövő idényre 

egy jó apróvad vadász'erület aj'ínl, nem napvon messze a. fő
várostól és vasútállomással. SZÍVEK njínlatok a N I M R Ó D 
kiadóhivatalához, Bpest. IV.. Egyet. m-utcz:i 4. intézendők. 

K e , Haltenberger Béla Kassa 
ruhafestés, vegytisztítás, gallértisztitás. 

X G Y Á R T K U J E K Ü Z E M B E N V A N . 
n A »»n4t>An ruhafestés feketére és egjreu-
UyasZese iDen ruhák tisztítása soronklvül. 

amommak 

KÜRTI 
BOX KENŐCSÖT 

» • • • • • • • » • » • » • » • • • • + • • • • • • • • • • » • » • • » » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 » • • 

i 

-ik kiadásban 
jelent meg TORMAY CÉCILE három nyelvre lefordított 

nagysikerű regénye 1 
Emberek a kövek. Között 

• • • • • • 

A Frankl in-Társulat 
kiadása Ára 4 korona Kapható minden 

könyvkereskedésben 

••••••••••••« >•»••••»•»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kinek van szeplője? 
Vagy bármely mas folt, bőrttaitátlanság az areiAnr 

Ax hasmálja teljes biialommal 
Eozsnyay Szeráj arczkenőcsét. 

maiy egyedüli p*zer az ftrot tiaztatlaDaágai, azeplök, mltaaaenk, pat-
tauaaok •ItávolttiK&r*. Haaználatára az trés pár nap alatt biraonj-
pohara éa hófahrrra aáltoiik. Egy kia tégalj ara 80 fill., nagy tagolj 
1-60 S. Botaávaló aaappan ara 1 kor. Xappal l Siaráj eremé 
ara l'SO X. Saaran poudre, ai u c s p o r o k gyöngye , dobol 

1 40 X, fahar, róna, aargia aa taataainben. 

Késriti: RoTsnyai M. ^óivnertára, Arad, Scabads&>tér 8. 

Megjelent § 
a Vígszínház nagysikerű j | 

újdonsága 

MOLNÁR FERENC 

FARSANGs 
o z i n m ű h á r o m f e l v o n á s b a n . g 

J *% 

Ara 4 korona. 

| Kapható minden könyvkereskedésben. 1 

RZ RERO 
A repüléssel és léghajózással foglalkozó egyedüli magyar hivatalos folyóirat. 

Minden számában'érdekes és 
eredeti fényképfelvételeket kö
zöl. A léghajózás eseményeiről. 
.ejlődéséről és czéljairó! kitűnő 
és könnyen érthető népszerű 
czikkeket tartalmaz. * 

Különösen figyelemre méltók 
a léghajózás és repülés hadi 
alkalmazásáról irott közlemé
nyei, valamint az ifjúság szá
mára külön fenntartott kisrepülő
gép (modell) rovata. * 

Mutatványszámokat a kiadóhivatal szívesen küld 
Budapest, ] . ker., Rcrck-utcza 46. sz. 

w 
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O császári és apostoli királyi Felsége 

IV. KÁROLY KIRÁLY 
huszárezredének egyenruhájában. 

A kép nagyhírű akadémiai festő remekművének művészi sokszorosítása. 

Ára kerettel együtt (nagysága 55x65 cm) 40 korona. 

Megrendelhető: 
LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál, 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és minden könyvkereskedésben. 

Prankün-Táráulat nyomdája, Budapeat, IV., Egyetem-utoza 4. 

ff ̂ « ^ I r y \ o *r3i s= ̂ § § § § ^ l ^ i ^W^^^^Sil^fPjgJp SS^-^^HI 
3. SZ. 1917 ((ú. ÉVFOLYAM.) H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, JANUÁR 21 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. F.gyetein-utcza. 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési ( Kftészévre . 30 koronn. A • Vf'frigJrrtiiiíA'iíiMifa-val 
fu'i í í i F * ^ v r e ~- - 10 korona, negyedévenként 1 koronával 
feltetelek: \ Negyedévre — - 6 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg-
határozott viteldíj is csatolandó. 

A P U T N A VÖLGYE, M E L Y N E K BIRTOKÁÉRT MOST NAGY HARCZOK FOLYTAK, H Á T T É R B E N A HÖLGYES CSÚCS. 

Jelfy Gyula, a harcztérre kiküldött munktársunk fölvétele. 




