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CSEREPEK 
A pol1tika1 valsäg veget ert. 0 f el

scge megbizta Wekcrle Sandurt a 
kahmctalakitassal, ak1 kabinetjet is
rncrt, de a legkülöniJözöbb partokh61 
all6 vezerfcrfiakb61, egyelörc Apponyi 
Albert gr6f. kossutll Ferencz, Andrdssy 
Gyula grOf. Polonyi Geza, Darlinyi 
lgnacz, Zichy Aladar grMböl alak1-
totta meg Az egesz orszag fellzgatotl 
kdzvclemenye c pillanatban remeny
kcdesscl CS varakozässal tekint az UJ 

kormany müködese ele. Meg kell 
var111. l10gy n11t hoz a jövü. Remcny 
es hizalom az aggodalommal vegyc-;t 
kelctkezik bcnnünk a heterogen par
tukh61 valo összeallitas miatt. - de 
h1gy1iink a Gond\'iselesben. mely 
mindeg mcgseg1tette hazankat a lcg
v<ilsägosahh pillanatokban. 

A märczius \ ilag::;zenzacz16ja kct
s0gtelenül az a rettentö katasztr6f a 
a mcly egy k1s franczia közseg szen 
hanyaihan. nehany szaz läbnyira 
a f ö 1 d szinc alatt lejatsz{1dotl. 
rcltamac.lt a vihedcr, pusztit() läng
nyelvck csaptak össze a melyscgben 
es a Füld szörnyü haragra lobbant 

dcmona cacvcl fojtotta meg a vak
merö cmbercket, a kiknek birodal
mäba valo betolakodasät oly hosszu 
idcig tiirte. A borzalmac:; szcrencset 
lcnseg 11yomä11 pcrszc megmdult a 
rcknm111äczi<'> Tübb mmt ezer ember 
vält a langok es a rnerges gäzok 
aldozatavt\ : ilycnkm csak termesze
tcs, lwgy a közvclemcny e<; a hat6-
sagok f;izasa11 kcrcsik a bünöst, a 
k1t a katakiw1aerl felelössegre lchet 
vonni A courricresi szerencsetlenseg 
tehäl liimcrdck elkcscredest, bösz 
gyülölscget, engesztclhetlen vissza
vonac;t kcltett föl A franczia sajt6 
tombolva kövc.tclte a bänyatärsasäg 
megrcndszabfllyozasat. Clemenceau 
szigorn v1zsgalatot rcndell et, a tar
sasa.; 111crnöke1 ketsegheesve mente
getodztek: a megmenekült munka
sok pedig lazong6 sztrajkkal keres
tck clveszett tärsa1kert a boszut. 
A husz nap clteltevel csodam6d ki
asott tizenharom uj menekült - Nemy 
es tarsa111ak - k 1szabaduläsa friss 
csovakal halanozott az elkeseredes lo
bugo liizcrc es crösitette a hanyag
säg es haszonlcses vadjät. a melyet 

11 lll'mt•I 111e11tok Co11rf1c'H'sl>1·11 • 
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a tar~sag eilen tamaszlottak. Az 
cgcsz gyaszos es szomoru esetbol, 
a hullahtizböl es tojt6 füstszagb61. 
a kmnor dra111a sütet szineibol, csak 
egy k1s rcszlet emelked1k ki, mint a 
tunet<> szomoru s1rhantjai között a 
snkszmii es illatos vcrbena : ez a 
mcntök, kil lt>nöscn pcd1g a west
phcllt ncmct munkilsok hös1essege 
r zck az cgyszcrn embcrek, a kik 
c~y idegcn. söt evszazadok 6ta 
ellenscgcs tajla gycrmckei, p6z es 
nagykcpiiscg nelkiil ter111cttek ott a 
katasztr61a s1inhclyen. P6z es nagy
kcpüseg nclkiil sa\lltak le a mely
segbe. a hullahalmok, az allati dö
gok. a toito gi1zok a rombolva 
pusztitö langok mindama szörnyü
scgci köze, a melyekr61 itt fenn, a 
föld fclszincn, a cziv11izaczi6 bizton
~agat61 korülvcvc, tele tüdö-
\Cl s11v.1 a friss, szabad levc
!.!6t, nekiink biztos es hataro
zott sc1tesilnk ncm 1s lehet 
Nehez mtmkahan, p1l1anatr6l 
p11lanatra czcrszcr koczkaz
\atva detiikd, kutattak a 
wcstphaltak clvcszett tarsaik 
utan, a k1ket francz1a lelükre 
1s testvcrcik11ek tudtak. Es a 
minden szepcrt es nemesert 
oly könnyen langra gyul6 
franczia nep rajong6 szeretet
tcl ülelte magahoz a gcrman 
ellenscg kiildölteit, a kiknek 
felejthetlen ünneplesben, a 
s1eretct. megbccsüles es hala 
tömerdek jelcben volt reszük. 
Az <> cselekcdctük volt az 
elso, a mely Szedan 6ta ko-
111olyan közelcbb hozta a ket 
nagy kulturnep szivet egy
mashoz es bizvast töbhet tett 
a rcvans-eszme elhalvanyita 
sara, mint Vilmos csaszar 
összes beszedei. Es ha ez a 
hatas tartos lesz, ha a Cour
rieresbcn ilykep elvetett mag 
virägzasba szökken : ezcn a 
löldalatti borzalmas kata
sztri>f a nem volt tut nagy ar. 

\\arqu1" d'Art,111gucs, 1111111 ne\Cbol 
is kil\ ctkt•ztct11L'lo. cgy 11s1 lrancz1a [n-

11cmes1 c .... aladnak Cl ~a1 )Cl es \ al,1sztmt 
llldtrl'-Jl'. \'agyis polg{1rnll'sh:re Arcangucs 
h.ozsegl:·nck. a 111l'lytt1I 11c1111ctsl:·genck 
csal,idnevc ~z;i1111a11k. T111tt~nt ped1g, 
epcn a1 clmull l11'1ha11. hogy a Cnmhes
felt· lt•mplo1111 ll'lt,11o!i'1sok srnän Arcan
gues kiitscgcrc 1s "lll kcnilt A 111arcwna 
k.itnnflk fl'1t11zlilt vuronyokkal 1ele11tek 
mcg a lezi1rt es kpcrsl'lclt arcangues1 
te111pln1n <qlaJa l'lntl es L'pcn ugy, a 
m111t a 111i vf1r111cgvchilz1 tani1cslc1111e111k 
clött lürtc11111 s1oh.nlt zorclonan ko
\ ctelfck ;1 kulcsoh. kiad{1sftl 

A m.ttqu1s petltg is111ct "l<lkasz-
tntt ugy. m111t a mi koaliczios vczc1-
e111herci11k - hal{trozottan rnegtagadta 

.Harqw, d'Arra11g11c•s t'lfogatusa. 
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ezt rs a szentely ajta1anak a felny1tä
sat. Am a mi mm;t Jbtt, az nem1lcg 
eitert a rm nemzch küzdelmünk folya
man mcgszokott sablontöl. Következetl 
URJan1s az eröszak alkalmazasa. Am 
\rcanguc..; marqu1s nem rnondotta 
huszkcn, mint nalunk szokäs: 

Az crfü;zaknak engedek ! .. 
Sem pcdig, 1111111 Grof K<irolyi Ist

vc'1n, a kivalo magyar fönemes, a nagy
käroly1 värmcgyehazän tette, nem mcnt 
szembc a szuronyokkal, hogy azutän, a 
n11kor czck hcgyet mclle eilen szögczvc 
talälta, c szavakkal forduljon v1ssza : 

Csak ezt akartam lat111 ! .. 
Nern D'Arcangues marquis egcszcn 

maskep csclckedett. A franczia föur 
lc\•onta az ellentällas vegsö konzekven
cz1ä1at is. Meg!,.ryüzodese - bär ket
segtelenul a\·ull, 6sd1 es helytelen meg
gyozödese - sza,·ät követve. nem 
engcdelt az eniszaknak sem. Nem bizta 
az ellentalläst mäsokra. Ha~1a, hogy a 
kntonäk megkotrizzek es elhurczol1ak a 

templom ajtaja clöl, a melyet kesz lett 
\'OI na eletc es \ ere arän IS megvedel-
mczni 

• 
E zcngzl.:tcs ne,·u hely Hubertusstock, 

a Hohcnzollc1 n-fa1111ha egy1k csalädi 
kastclya. Aktualltast lcgu1abban azzal 
nyert, hogy Eitel fnJ.,1yes, a nemet csä
szar mäsod1k f 1a, 1dc hozta nasza utän 
111cnyaszonyi1t, az ifJU oldenburgi prin
czrsszt. A llatalmas 1111perätor küldötte 
ide a dlisan lo111boz6 Hohenzollern 
törzs 1fju sarjitt, a kit epugy sietett 
meghf1zasitani, mint tr6njänak örö
köset. Ez Vil1nos csalacJi politikäja. 
Fa111iliä1ähan is apolja a csalädi ere
nyckct, c nagy nemet virtust, a mely
nck ö maga, hat fiäval oly f enyes pel
danykepe. Nepenek hagyomanyait kö
\'cti ilykep es dussä, szaporäva 1esz1 
hazanak csalädfaJal, hogy ezzel bizto
s1lsa belathatlan icJökre annak hatalmät. 
Igy szerepel az erkölcs, mint csalädi 
pollllka - acJ 111a1orem Dei glonam. 

Ktkocsizas a Hubertusstorkbol. 

. . 



,.\ konverz16 tudvalevoleg nem 
cgyeb, mint h1telmuvelet e:; pedig 
olyan hitelmuvclct. amelynel mint 
c1 a tinan\:wperacti6k tulnyom6 
rc,zencl ttirte11111 swkott - a felek 
v.tl~mcly1kc \esz1t A konverzi6k eilen 
tchat a1 erdckcltek köäil különösen 
a l11telczük, $emm1kcpen sem mdo
kolatlan cllcns1cnvvel viseltetnek -

Ezuttal azonban egy uly konverzi6-
r61 sa1molhatunk bc, amely minden 
erdekclt Mlnck a leglcl1esebb meg
elegedcscrc bonyolittatolt le, eg y 
oly ku11verzi6r6l, amelynel minden
kinek erdckci tcljes meltanylasban es 
k1elcgiteshen rcszesültek. A }etzdlog 
es Hitclbanlauil. ennck az eur6pa1 
h1rü penzintezctünknek financzialis 
muveleteröl van sz6, amelvlyel 3° o-os 
nyerem~ny sorsjegye1t konvertalta. 
Ez a mü\·elct egyarant hasznara voll 
a hanknak. amel} azt keresztülvitte 
es az erdckelt nagy közönsegnek. 
amely kowtt a sz6ba.nforg6 papirok 
forgalomhan vannak. Erdeme e nagy
szabasu muvclet Madarasi Beck 
Nandor udvan tanacsosnak a bank 
elnökenck es tiAnak dr. Madarasi 
Bcck Gyulanak, ak1knek elmejeben 
az egesz konverzio terve megfogam
zott. Beck Nandor neve val6sagus 
penzügy i programm. Egyike ö azok
nak a szerencses kezü fi nanciek
ne:<, a kik hatalmas kepzeletükben 
egesz sorozatat a penzügyi müvele
teknek megkornponatva, erös akarat
erövel azt s1kere 1s tud1äk vezetni. 
Minden penziigyi müvelete egy-egy 
eredmenyes etape, mcly a jelzdlog 
lllfelbankot tekintelyben, hatalomban 
ol eur6pa i hangad6 penzmtezetek 
soraba vezeti. F1a, Beck Gyula neve 
a m ag y a r pcnzvilagban fiatalsaga 
mellett szinten igen elökelö csengesü. 

M clt6 es hivatott sarja ö a ßeck
csaladnak, amely mar nem is egy 
elsörendü financz-kapaczitassal ajan
dekozta meg az orszagot. Kival6 er
demci el ismereseli l csak nemregiben 

maga::. k1tlinletcsbe11 voll resze, Ö 
felc;egc a vaskorona kcrcsztjcvel di
sntette fel Lcgut6bh .1 füldteher
rncntc<:.ites ugyehen tarto tt anketen 
tünt fel, a1111ko1 1111pnn;ilc) bätorsag
gal es nagy szaktudi1ssal fejtctte k i 
e1 iigybe11 mindenkt.?pen Slabadelvü 
es modern kliliin vClcmenyct a feu
dalts 111ag11 a s l1 ra k velcmenycvel 
szembcn. A nagys1ah1bu konverz16s 
mlivelct koncipittltisacrl es keresztul
viteleert bankja aual rölta lc iranta 
halajat, hogy lcgut '>hh1 közgyülesen 
h e 1 y e lt e <; vczengill!.!illüjava valasz
totta. 

E kitünteteseken kinil, a me
lyekel a hal<is rcsLvcnyesek r61tak 
Je, egy magasahb k1tüntetesben is 
reszi.ik vol t, a mLly a legmagasabb 
helyr61 erte oket. 0 felsege ugydnis 
Madaras1 Reck Nanuornak es utöd
janak a magyu bar6i mclt<'isagol 
adomanyoLta 

A k1Uinte1cseket, melyek a leg
u.6bb1 cvekbcn türtcntek. n köz
velemeny gyakran :commentarokkal 
kiseri. El a hi1r6s1tas mindenekben 
azt az erzest valt3a ki, hogy itt a 
bCC:iuldes munka t.1lalta meg melt6 
jutalmat. 

G========================u 
Courbet, Munkacsy mestere, a1 

elsö modernül lat6 fcsto, halalos agyän 
fekiidl, szämk1vetcsbcn, cg~ hideg teli na
pon. ßarätai friss dcli gytimölcscsel leptek 
meg. Gyönyörködvc bc nnük, ketcben tJr
toga tla a mosolrno Slinekhcn pompärn 
darabokat 

Ekkor tiatal lanyok jiittek be hozza 
üdvözlescrc Co u rb et-et ez mcghatotta 
Körülnezett, hogy cgv festmenyt a1ande 
kozzon nek1k, de ncrn tal:ilt, hat oda
adta nek1k a gyumöksdl Az o szemeben. 
a ki oly sokat t!s ol} szenvedelylyel tes
tettc öket, a gyiimölcs 1s festmeny voll. 

Mac Coll 
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VASZARY JANOSNAL. 

Mär minden egyutt volt a kollek
tiv kiallilasara, mikor Vaszary Janos 
miitcrmeben jartam. Fadrusz villaja
ban lakott, a Naphegyen. A villa 
most Margitay Tihamere, a ki czel
jaira atalakilatta. Csak nehany gipsz
.töredck, mely gazdatlanul fetrengett 
az udvaron, emlckeztelett a megh(Jll 
gazdara Szegeny Fadrusz Janos. 
nckem tdedhetetlen baratom, hogy 
oly koran el kellett pusztulnod ! Most 
itt elek az emlckeid között, olvasom 
ki a munktiidhol az erzeseidet, m1-
küzbe11 i<cszitem elo az eletrajzodat ! 

Szaraz, h1deg tavaszi vasärnap del
Llött. A muterem 111e15 hideg, s telve van 
szinüllig keppel, egymasra forditva, 
hattal a falnak Költüzöben van 1tt 
111111tlen. A nagy el hatärozas elött all 
a ga1da, vajjon mit fognak sz6la11i 
az önmagaval folytatott viadalok
ban cltöltött evck eredmenyeihez? 

f.:zt a gontlolatot feJezi k1 a müvesz 
arcza, miközhc11 hozza fogunk a ke
pek 111eg:-;1rmlelcsehez. 

Ezck 1tt a legrcgibb kepe1111, -
mondotta 1111közben egymäsutan 
szcdk clö a testmenyeket, a Ptisztor
StfiOf. a Bartinyjelliöket, ideges, s1etos 
mozdulattal, csakhogy mmel clübb vc
gezzen vclük. füintja öt, ugy latszik, a 
a kczdes primiti\· emlekei. Pedig mi
csoda i\rüm lehctett azok megfestese ! 
\z clötcrhcn flllt"> kis \'trag min<lcn 

sz1r111ät \'egihTtanulmanyozta, a päsztor
liu formtiinak egesz gaz<lag konstruk
czi1'1ja megrit,.'}'Clve, - a fiatos naturahz
mus L'ls<i szarnvbontasa ez. 

1\\cnnyi cmlek füzödik a kepekhez ' 
A tcrmcszcttanulmanyokt61 ittasult 

!.!} i>nyör cmlekei ! jöttek aztän a nagyobb 
kiscrlctck, a Btzanczt Madonna, mel} 
h1zarrnak hatott, az Aranykor, mcly 

„ (j 

LATOGATAS A 

MÜTEREMBEN 

cros tigyc l mct 1-.cltctl, u J problcma k, 
1nclyek kepzcktct izgalläk,dc a mclyckct 
clhagyott, hogy ujabhakkal foglalkoz
zck. Egyrc-masra szcdi elii a kövclkezo 
cvek tcrmekcit A naturalisztikus hata
snkt<'>I az C!-,l)'C:.zcnisiteshcz fordult A 
\'1lagitas cgysrgct kc1 csw. leiokozta a 
szmckel, atiqa iiket mcly. tompa har
m<'>ni;lklM 

- Kcrcslcm a tinom intcnczi<1kat, 
tüleg a hidcg harn10111<lkat. Ez idö
bcn mindcn c'1llctcl 11{1la111. f cnvhata
sokat kcrestem. lll'l11 szmhatast. Öe m{ir 
akkor is gondot lortlitottam a kez1ras 
ereditt.'.·scg0rc. A kcmäs ünall<'isägäia 
sajnos, niilunk nem fonlitanak Ligyet. 
s ncm is mcltänyoljäk. Pedig a müve
szet1 kvalitäsoknak l'Z az e_gyik leg
lontosabbika. 

Rippel-f~(>naira gondnllam, a k1 sz111-
ten icltekeny gonddal kerestc a kez
iräsa ercdrtiscgct. A rokonsag nemcsak 
abhan \an, l10gy 111111dketto somogyifi. 

de izlesük saj<ilossagahan is, 111ely sze
reli a linom, az apart, a ntka effek
wsnkat, s 1rt6zik 111i11dcntül, a 1111 ba
nalis, köznapi Mindketto szereti a 
magänyt Mindkelt{\ nagy ünelemzcl, 
s cppcn ezcrl mind a kettü nagy össze
lnglalu J\\11vc~zetuk a1 11npresszit'> egy
segcnek mcgorzcschen ku lminal, am 
Je a kczirasuk. mclylyel 11np1 esz
szi<Jikat k1fcjczik. m<'ts-mäs Ezt a ro
knnsägot mcgereztek s \' aszary rnlt 
az. ki elsunek apprcczialta nalunk a 
Pansbc'Jl mcgtert Rippel-Ronai mü\'e
szetct 

Ekkor llgycl111 kezdett a maga kcL-
11 ,\süra, - cc~er.·czrtcscre Eredeti, de 
nem c~')·forma Jett a{. nziüjähoz alkal
mazkouik mimkg En.lekes szemlel111 
mint 'czlli a mm;gast az ecsetvonas 
irflnva, mint ad rietet a s1koknak, mmt 
\ alik cgyszc1li\e, kileJezüve, forrnak ösz
szefoglalöjava, 1lt apro foltokba, ott szc
lcs \'onalkakba omolva. 



va~zan•. 1\trzf..1p. 

,'\\:l}d illtt•rt u1ahh nll'.h ei he111utat;\
.:-i11a. E,gyre111;b1 a szedtc elö az o\\ aso 
limy1. a 111011thoro111 tengcrpartot, a 
111n11aki'1i kikillfü, a 111ad11d1 muzcunmt. 
.i n:tcn p1henü hursusoka1 Mtlv megle
petes 1 ,\ fenyhal{t:-.t kl'll'Sll eg-y-;zcfft' 
szi11hat.1st s1'1vfll g1'n·;\ \'clltozot1 

!gen, szomjuhnzom a gzim. 
1111111Liotta. dl· azcrt tal;ln nem väl

t,1111 nkill'l\·;i. 
...., d(·m tette az Alarcznshalt, a Spa

l\'OI hikav1adalt, - S ime, az elt.nk SZl

llL'k mint ::.imulnak 1tt is, mindenütt 
li1111111 tonuslc'llvol ala. Paletta1a1 meu-• I:> 

gazdagitolla. a \ 'lll"ll!>, zold es kek valt 
uralkodt'ivfl a rcgi szurkl:k. sotetzold 
es iekctek hdyelt. 

A kep e~ysc~ct azonhan kulönü
scn (·1cztctn1 akarum. - Vdasquez ez 
L'lvct nagyon is s11\ rmrc: vcuem. 

A jell:nscg kom.1cntrf\lftsa a terben. 
rmc \·al(1ban a modern müveszet fö

prohl~111f1ja. 1 logy racl a kerdessel 

,\ Ne111zd1 S::alon \ as an -/(l(i/lil<isubtll 

lrsztaha 1011 Vaszary. 1 ilg~ .111nak a 1ckn
ti1scge 111u\·l'.s1ctehl'11 S val<'ihan, az 
Olvasu l:'111y, a l\epct szcmlclii 11ü, az 
Al111im11111 cliill lllo nö,a Div;\nyon lckvi> 
110, a Nn a tiikor l'liitt, 1111nd cnnck a 
prohlemanak tt mq~old;'tsa. PlasztiCli
täst ad111 alakja111.1k, nagy l"cladat a 
szünycgtcr\L'lc"11u:·1 ! Ez l'gyszcrsmrn<l 
mi.J\ l'SZL'lL'lltk ut11ls1'1 {11lu111<\sa. De csak 
ma, hulnap ujra kczdi. J\\crt öt a prohl~
mak csak addig l'nkkhk, mig mcg nem 
oldotta. Azut;'111 clvcti, mert a mcgoldäs 
UJ problcmät ,·et lcl, s clnH.'Jc nem 
nyughalik. Ehht•11 rcjlik 11nin:szctc fej
li'>descnck titka. 

Egy igazi nagy mitvcszi szenza
czi<'> emlekevcl tavoztam a müterem
böl. Ereztem. lmgy cgy nagy 
muveszt ösmcrlem meg. s a i 
kiallitas hatalmas srkcre eb-
ben a vclemenycmbell mcg . 
jobban megerösitett. 
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A MÜVESZET KET HALOTTJA 
Carriere es Bihari. 

A franczia es a magyar müv.Cszet
nek kct halottja van ; mindkettö a 
nemzcti müveszet tipikus kepviselöje. 

1. Carrihe mar evck 6ta beteges
kedett, a torokrak szenvedesei k1 -
csavartak kezeböl az ecsetet, a nagy 
munkak, mclyeket vartak töle, meg
tcslellcnck maradtak. De a mit al
kotott, tclve van nagy eredmenynyel. 
Legüsmertebh kepe, a melyben mli
vcszctcnck mmden eleme benne van, 
tt belle111tlet szinfldz, e nagyszabasu 
VIZlfi a ncpeletböl, me!y Eur6pa 
cxportaruja . urasagokt61 levetett 
ruhadarah cz ivilizalatlan földre 
szck szamara. Megragad6 a kö
zönseg e bemutatasa, amint egy 
alacsony sz111haz karzatan szetsz6-
r6dnak es oc;szetalalkoznak; együtt
maradnak a feny es arny ethen 
milieujeben. Olyan, mint a kivandor 
las1 hajo fedelzetenek egy jelenete, 
ahoi cmben torz6k halmoz6dnak, 
tnmcgbcn szallittalnak. E kep szim
holuma a mindent attog6 felhomaly
nak, amelybcn a latsz61ag napsugar
ban elö emheriseg tovatengödik. 
Az emberck alig ösmernek egymasra 
legfeljebh, ha szomszedjat megerzi 
cz athatla n legkörben, mt!lyet kör 
nyezetnek nevezünk. S mindezen 
fulo, illan6, erthetetlennek latsz6 
atmoszfera fölütt hatalmas lendület
tel fut vegig a felsö amfiteatrum 
görbe vonala. Aki ezt festette, az 
monumcntalis feladatokra termett, 
akirc a nagy falak varakoznak. 
Ahogy Puv1s de Chavannesra vartak. 
a kmek egyszerüsege szmte a falböl 
nott, melyen vegtelen tisztasaggal es 
üden, minth1 csak a fal termeke 
lenne a vakolatnak, alig szinezett, 
e({yszerü knstalyokba omlott a lehelete. 
c irriere tonusos feny es arnytöme
gevel, neutralis es megis szines 
ködevcl vcgigfuttatla volna a falakat, 
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mint vala ni 11edvcs paraval, amelyet 
kntikusai szemere 1::> veteltek, amikor 
a mos6konyha gözölgesehez hason
htottak kcpe1 atmoslferajät. 

De a 11agy feladatokhoz Carriere 
nem jutott et. Talan csak azert, 
mert nem clte meg Mikor nehany 
evvcl ezclött baratja Geffroy album
ban foglalta összc müveit, a heveze
tesben czt olvassuk: „A müvesz 
eletc dclen all, teremtö erejenek 
teljehcn." Ki tudta akkor, hogy 
napjai meg vannak szc\mlalva? Csak 
az uj Sorbonnc d1sz1tesenel kapott 
monumentilis feladatot. Paris varo
sat festette, Bellevillebol szemlelve 
Egy gazdag, vältozatossagaban erde
kes 1ajkep. csöndes, de belsöleg ese
menyekben gazdag egget. A min
dennlp eposzat rejti magaban. A 
varoshaz.in csak a mellekfalakat di
szithettc, a menyezetet Besnard. 
korunk legnagyobb szi n vi r tu6za 
kapta Rubens tanitvany ö is, mint 
Carricre. Rubens az az örök elet 
forras, a melyhöl a modernek közlil 
oly sokan mcritcttek, a nemetek is 
Stuckt61 Slcvogtig, ma, am 1kor Ve
lasquez a jövö 1stene, Goya a profe
taja es Manet a papja. 

Carriere kora halala nagy vesz-
teseg korunkra es müveszetere 
1849-ben született, anyja elzäszi nö 
volt s 1fjusagat Strassburgban töl
tötte. Az elzaszi tajkep volt elete 
tävoli hatterc. Müveszi ösztöne kesön 
ebredezett Tizenkilencz eves voll. 
hogv elöszor latott kepeket. härom 
evvel kesöbb mint hadifogoly Drez
tlaba kerül s ott Rubenst ösmen 
meg s ez elhataroz6 hefolyast gya
korolt egesz eletere. De nem uta
nozta soha. - Ahoz lelke igenis 
fris':> volt . igenis a ma erzesetül 
telltett. Erösen v1sszhangozta az idö 
söhajfa-;1it e':> llarcz1 riadöit ; tele 



volt re5zvcttel es sze1 etettel. Egy
szerü cmber~zerctetevel, a gyermek 
iranti gyengedsegevel, az anya kul
tuszaval Segantinire c mlekeztet. Er
kölcs1 erzesc a l'.S6kban összpontosul. 
Mily sokszor festctte a cs6kot, de 

Carrtert• : A csök. 

nem Rodm csükjät. c1 hol az an
gyalok es ör<lögök cs6kol6dznak, 
hanem az anya1 cs6kot. Maternite: 
cz Ca1 ncre eletenek jelszava. Koran 
nösült, gyermekciert rajongott, anyjat 

imädta Annak a kcpevel nyitotta 
meg pälyajät 1876-han. ~z akademiai 
kurzuson nem tiint fel. A r6mai 
d1jra val6 palyazaton clbukott. Annäl 
jobb. legalabb az elet tanitvanya 
maradhatott Noha maga 1s eHismeri. 

F.reclelijc Partsban. 

hogy a regi mcstcreknek sokat kö
szönhet De egyeniseget mindvegig 
megörizte 

Azok köze tartozik. f.lklk a feny 
megnyilatkozasat lesik () es h• rael" 
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e ket ellentetes lelek, ösmertek meg 
legjobban a lcithat6 levegö titkait. 
ltt Rubens nem segithetett, de an-
11ci.I mkäbb a formäk megerzeseben, 
a felülct tmom eletnyilvänulasainak 
megfigyelesenel, a mint a fätyolos 
mclysegekböl a formak kiszallanak 
Carriere fcjlödese az egyszerüseg 
1ra11yaban indult meg. - Müve
s1.cte az egyes reszleteknek, mc
lyck czelJait nem szolgaljak, folyto-
110~ el mellözese. Söt mellöztc meg 
a imnt is, noha alapjaban 1gen 
szincsen erzctt. Szürke szimfoniai 
tclve vannak finom t6nusokkal, a 
stcmct gylinged pulichromiaknak 
se1telmi\~I gyiinyorködtetve. Mikent 
<.1 szinben. a tormakban is sokkal 
töbhd ad. mrnt a mennyi elsö pilla
natra Jatszik. .\\111el jobban tanul
mänvozwk kepett, annäl töbh resz
lctet veszünk bennük eszre, a meg
festett levego fatyolän keresztül 
ujahhnal lljabh resz1etek bukkannak 
clö. Ekiizhu1 a felfoghato ha
tä1a egyre JOhban kitägul. mint 
a termeszetben. Ennek az op
ttka1 vardzsnak 111este1e volt Carriere, 
oly idölJcn, a mikor mar Whistler 
a maga 1116djan, a lätas rendszeres 
trainingjere adta magat. Whistler 
lompava lett szemünket a szint<'>nu
"ok leg111timehb finomsagai iränt 
tcttc erzckenynyc, Carriere a feny 
l:" arny rcszlete1 1rant tudatosan 
neutralisra lefokozott szinben. A 
prozafestes szazada utan ez a köl
teszct felelcdeset jelentette, a v1läg 
1lykcp szinkültemenynye valt. meg
talaHa a lclket. az Universum vegrc 
ismet cg_ven1 sz111t kapott. 

Hevesi Lajos 

II Hilum Sandor csak a magyar 
müveszet halottj.'.l, - de nemzet1 
szempontb61. mint a magyar genre 
1e!cnetek keuves humoru festöjc, 
halala nagy veszteseg. 

Fiatal cveit Nagyväradon töltötte, 
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a hol futografus-111as volt. de lelke 
tele müvesz1 törekvcsekkel. Becsbe 
került, a hol. hogy az akademiara 
eljarhasson, fotografus-segednek al
lott. Mikor mar ugy. a hogy meg
erösüdött müveszt keszsegben. Nagy
varadra menl v1ssza szüleihez. ahoi 
arczkepl"estesböl eldcgelt. Szeretett 
volna annyit összdesteni hogy k1-
mehessen Pansba, toväbhfejlcszteni 
müveszctet. de az arczkcp-piktura 
1gen kevesct jövcdel 111ezel1. Szeren
cserc meczenasa akadt egy nagy
varadi gazdag ismeröseben, akinek 
seg1tsegevel Pansba mehctett, a hol 
a Julien-iskolaban Jean Paul Laurens 
vezetcsc alatt szorgalmasan dolgo
zott. ltt festdte meg a Cz1linder
probdt. melynek s1kere arra baton
totta, hogy haza1öjji1n es egeszen 
az akkor divatos gcnre-festesre adja 
magat. 

Az czt követö korstak volt Bihari 
mii\cszetenek viragzas1 korszaka 
melynek csw:spont1a a kmily tulaj
clonahan lev<1 Biw elutt. 

M1kor nemrcg az orvos-szövetseg 
k1all1ta~tt11 ujra sze1mi11k ele került 
tcljes s1kcrt aratotl ujb61, meg tel
jesehbet. mint a1111akelötte, mert 
mcgmutatta azt is, 111111t rombolia 
az 1dö Hihari tchctsegel ! Reg1 j6 
alkotasat ilykcpp meghatottabhan 
szemleltük. 

A Rir<i dött cgyesiti magaban 
Bthari 111indc11 kvalitasat. Bastien
Lepage naturahzmusaban es vilagos 
szrnc1ben s Jean Paul Laurens kon
struktiv felcp1tesi elvei szerint fog
gant alkotas cz. Szellemeben mün 
ehern gcnre, eloadasaban a legfmo
ma bb francna faktura. erzeseben 
oshumor. magyaros jökedvü, derfü:, 
e~ megnyugtat<'1. Alak1a1 egytöl-egy1g 
j61 megttgyelvc. j61 veg1gtanulma
nyozva s kompoz1czi6ban kelloen 
tagolva, a legerdekesebb akade
m 1ai rnli, a mely azonban mar ka
czerkodik a modern szinfelfogässal. 
A mit gyilkos eile! Degas mondo•t 



hogy t i. a ple111 
a E11 ci clott-re 

ak,\dcm ikus 1110-

Hast 1e11-l cpagcn11, 
,ur Bnugucrauja. 
1s alkalmazhatjuk: 
1.krnscg cz. 

t:z kiilönhen 1s Bihan 1elle111zö 
\lonäsa. t= nnck tula1donithat1uk zajos 
-.;1ken'.·t ..:~ knra1 hanv~tlasät. 

Az akademiku~ korökl'I a rajz 
konckbegc ekg1tette k1. A moder
neket a swbäba be<>mlö fenyärny 
hnom megfigyele~c es b1ztos kezii 
v1sszaadasa. l la az akauemikus kö
rök kitogasoltak 1s hngv perspek-

Riliari Sc;ndor: A f)frä l'lälf. 

tiväban hihas az asztal mögött ülö 
alak laba, a modernek ezt väll
\ionogatva hallgattak, mert hisz öket 
csak a szin. a fcny, a levego vissza
adasa ~rdekel te. Ebben pedig Bihan 
igen hnom hatasokat ert el. l lykepp 
mindket csoport tapsolt Biharinak 
es .sikere tcljes vol l. 

Evck teltek, evek mul tak. Bihar i 
festette tovahh genrc-kepeit, sajnos, 
mindjobban a temat keresve Ekkor 
kapta Nagyvarad mcgrendeleset egy 

na~n lti1 tcnt:ti kcprc. a melyncl 1ge11 
sokat kml!1dotl a targy fcsto1ctlen
segc\el Ot az elet apr6 jelcnctei 
cn.lekeltek 1\\ost egy nagy reprc 
zemacz1os kcpet keilet! festen1e 
mozgäs, clct nclkliht ~ dkarhogy 
1gyckczctl 1s a festes cszközeivel 
meguldani, nem voll vele megele
gedve schoJ?y 

Czck su lyos cvek voltak, nagy 
lelki <.leczcpcz16val , n mclycl tetözölt 
Krisztus lemtfc.'>cnek s1kutelc11sege. 
A nagv ge-;1tu.., nc111 voll az ö 

1\ kiraly t11tc11do11a 

eleme, - noha tehetsegenek fötu
lajdonsaga a ttp1kus, a jcllemzetes 
meglätasa, czen a kepen 1s kitünöen 
ervenyesült. De az 1dok meg\altoztak. 
Körüliitte u j nemzcdek hontogatta 
szarnyat LI} jelszavakkal, uj feStÖI 
ideällal, uj erzcssel, uj kntcriumok
kal. S ß ihari megzavarodott. Egyen
sulyät vesztve ö is a fiatalok crze
sei t kereste s Szolnokra vonult, LIJ 
eröt merite111 a ple111 a1r tanulma
nyokhfJI Atmenetet alkot Roman 
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lerndes-c, melyen a szürke feny 
fmoman van ereztetve, de alakjai 
neni elnek ; s igy a kettös feladatot: 
a kompozkziot es a levegöhatast 
tcl1es eröben nem tudta megqldan1. 
.\i\ost mar kizar6lag levegöha1äsokat 
studirozott, pedig mär idestova negy
vennyolcz cves volt, s lelkeben nem 
voll mcg az a gyermeki naivitas, 
a mirc chhez a föladatähoz fültet
lenül sziiksege lett volna. 

Egy iv\eunier megtehette, hogy 
ncgyvcn eves elmult, a mikor fcl
hagyott a festessel es a szobrasz
mcsti> rscg megtanuläsara adta magat 
Blhari ne111 tudott a fiatal nemzedek 
szemeivel latn i s minden küzdelmc 
mellett 1s vissza-visszaesett stilben 
es ko111poz1czi6ban nemcsak a regt 
genre-szerü felfogasba, hancm a 
maga regi kifejezes1 eszközeitöl sem 
tudolt megvälni. lnnet ujabb müvei
nek felemas hatasa Münchent es 
Bashen-Lepage-t meg egybe tudta 
olvasztani, de a plein air reflexeinek 
vakitl> szinjateka, formät felold6 
mozgalmassäga az ö iskoläs hagyo
mänyaival nem egyezhetett meg. 
Ez nagyon bäntotta öt a legut6bbi 
idöben s kezdett lemondani a küz
delemröl ; interieuröket festett ujra, 
ahoi val6ban töbh sikert remelhetett. 
s ujabb müveiben, eppen az intc
rieurökben nem egyszer megtalälta 
önmagat. Emlekezzünk nagyhatasu 
kepere az Uta/so napsugdr-ra s rajta 
a tornaczon betörö napfeny intenziv 
erejere, ragyog6 tüze""e. l tt Biharira 
meg nagy sikerek värakoztak volna. 

De k1hullott az ecset a kezeböl 
Rcgi kr6nikus vesebajähoz akut 
szivbaj jarult. Nyugalomra, föltet
len nyugalomra Jett volna 
szüksege. Az atelt iz- ~ 
galmak megöltek öt. - ~ 

A muvl!st«i nem at eju kl!ts~be, hogy az l!lettel 
ncm ver~1:11yc1he_t, dlcnkezöleg, tudja, hogy az l!let 
cs.1k1~ benne l!n 1:1 tökl!lyoH s a muvl!:;zet czl!lj.1 
ncrn nz l!letben rejllk, hanem magäban a mtivl!s-zet 
ben. a mU,·1!'1ctnek minl!I hnomabb kil!pitl!sl!ben. 

KESSLER HARRY GHÖI 
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MÜV~SZETtSOSZTALYHARCZ 

l rta: KORISS KALMAN. 

1. 
A türtcnclmi materializmus a tar

-;adalom eletenek v1zsgalatara egy
segec;. Sligoruan törvenyszerü ala
pot adott. A tarsadalorn eletet osz
talycnlekek összcütközese iranyitja, 
az os1tfllyharczok pedig bizonyos 
eszmckct valtanak ki magukböl, 
a melyek a gazdasagi küzdelemnek 
kulturälis kifc_iczöjeül szolgalnak. A 
miiveszet mint a kulturalis elet
nek cgyik magasabb foku tenyezöje 

szintcn gazdasäg1 harczokban 
gyökcrcdzik, gazdasa!{1 elöföltetelek
hez van kötve, s ezen föltetelek egy
azon korban es helyen mindig ugyan
azok Azaz a müveszet önmagäert 
nem tamadhatott, önmagab61 nem 
fejlödhetik, hanem a kor eszmeinek 
törvenyeiböl folyik. 

Ezcn jClcnsegek összefüggeset epen 
az embernek emberi volta magya
razza meg. Az em bert elsö sorban 
a mcgelhetcs-a letfenntartäs ösztöne 
- mint a lcgprimitivebb gazdasägi 
erdck vezeti. Csakis ennek kielegitese 
utan tejlödik illetöleg ervenyesül 
az agynak bizonyos önäll6bb, 
ünmagat, jobban mondva a gazda
sagi harczok eszmejet szolgal6 mun
kaja. A megelhetcs1 eszközök maguk 
alakitjäk a tarsadalomnak gazdasägi 
eszmemenetet a gazdasagi irany
elvekböl a kornak fölfogasa krista
lyosod1k k1, a müveszet pedig 
ennek egyik rcsze. 

A müveszeti felfogasok küzdelmei, 
a müveszet ethikaja es esztetikaja 
mmd1g tarsadalrni osztälyfelfogast 



kcpv1sl!lnck Sem a "zepnck sem 1z 
igaznak mncsen abszolut mcrteke. 
- ezck alland6an ala vannak vetve 
a korfelfog,h:.11ak. - miutan ped1g 
rz valtozik, allal egyiitt törtenik az 
usszes honajtt tartoz6 fogalmak val
t111äsa 1s. De nem csak az egyes 
szavaknak adnak mas es mäs tartal
mat at idöbel1 vallozasok, hanem az 
azclö1t osszctattozö rcszek is felbom
lanak, s az eWbhitöl teljesen ellerö. 
de a7 awkban gyökeredzö elemek
böl konstrual6dnak mc'g az uj irany

elvck. 

Az oskor müvcszete a nagyjaban 
egyforma gazdasagi viszonyok miatt 
egysegcs alapgondolattal bir. Tulaj
donkcpen a sziiksegesnek. a szigo
ruan konstruktiv11.ik egyscges, hata
rozott formakhan valo kifejczese. 
H1änvai, merelc1 mindig teljesen 
ös~zcfiiggök " a szüksegessegnek 
merteke - a mclyik az izlest is 
d1ktal1a · a targyaknak az ember
hez valü viszonya. Az ösem bernel 
czen v1szonyt a megelhetesnek köz
vctlcn szliksegletei iranyilottak, -
tchat idcologikus telfoga5uk nagyon 
szük körre lerjedt, - a mikor azon
han a ICjlÖdcs kiszelesitette, mas 
formaba foglalla az ideolog1at. a 
viszony11ak ket tenyezöje mindig töhh 
es több tartalommal telt meg, azaz 
az cmher szclle1111 kepessegeinek, 
vagyamak. szuksegletemek növeke
descvel a1 ezek k1elcgitesere szolgci.16 
targyak, m6dok es eszközök szinten 
nagyohb~zcri.tekke, az ideol6gianak 
111egfdcl(1 merteküekkc vciltak es 
kcpcsek voltak a fokuzottabb szük
segletcknck fokowttabb kielegitesere 

Ai usztitlyoknak öskori es val6d1 

forma1a - a fertiak es nök osztalya 
- nem valaszthatti el muvcszet te
kmtetchcn cpen a kozos megelhete.;; 
feltetclemek hlllns.tasa miatt, ugy. 
hogy hozza \evc lrninyos ismeretem
ket 1s, osztalymiivcszetröl az öskor
han az osztalyideul<'1g1ak h1anya m1att 
nem szt>lhatunk 

De a nunt a kulturaval rcndelkezö 
tarsadalm1 formäk k1alakulnak, a 
müveslctek osztalyjcllcgc a lcghatä
rozottabban elötcrbe lep. Az cgyip
tomi kultura mt1veszi termekei egy
töl egy1g az uralmon levö dinasz
tiaknak es papi osztalynak müveszi 
telfogasat ervenycs.1tik S ezek b1zo
nyos osztalyfentarto 1elleggel 1s b1r
nak, nem csak dokumentumai az 
osztäl}lllllVeszetnck. Az eptteszct1 
formak. a kepes abrazolasok, szob
rok merevsege ugyams ncm anny1ra 
a milvesz1 tökcletlcnscget, mmt in
kähh az eg1 haz1 es uralkod6i tör
venyek altal clötrt ürrnepclyes mel
tosagot mutatjak A merevsegek, a 
fejlödes megakasztasanak, a hagyo
manyok ~;zigoru fentarfasanak oka 
ped1g az uralmon maradasi vagya. 
Ök maguk a regt hagyomanyok 
eszküze1vel lcttek aua, a mik, sajat 
uralomra jutasuk 111tczmcnyeinek 
fentartasa, tehcit tovabbi hatalmukat 
megörz1. Azon tarsadalmi konstttu
cziok, a melyek a fara6knak es kör
nyczctüknek fenmaradasilt b1ztosi
tottak, a müveszetct elöirt szabalyok
kal szmten bcfoglattak e törvcnyekbe 
azok tamogatojaul, tehat a müvcszet 
fejlodese a törvenycktöl val6 eitere~ 
es ez magat az itllam alapszerkeze
tet tamadta volna mcg. Az autokra
tikus tarsadalmak mlivcszetcnek ku-
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lünbc11 kilLös jellemvonäsai vannak 
az cgyezü allamformanak megfelelö
lcg Az elöre megalla pitott kanonok 
~zigoru mrvenyekke välnak, a mii
veszct11ek a tarsadalom evolac~iöjät 
jellcmzö munkaja helyett az uralmon 

lcvök hivatalos d1csfütese folyik, ~ 
az ind1vidualizmus teljesen meg
szunik Minden hivatalos munkän 
latsz1k a tekintely lentartasa ncm 
~~ak a temakba11. hanem a formak
han 1s. Es a mi szabadabb miive
szet lassank~nt belop6dzott, ez az 
alsöbb osztalyokb61 fakad, szemhen 
ällva az uralkod6 osztalyokkal ugyan 
akkor. a m1kor a gazdasägi küzde
lcm megindul, s az elnyomott osz
tälyok öntudatosabbakkä lesznek 
Tärgya1 c!" alkot61 ezen termeszete 

scbb muvL:~zetnek csakncm k1vctel 
nelkül kbzep- vagy küzrendü c nbe
rck, a kikre nezve a fejlödes osztäly
crdcküknel fogva elönyül szolgalt. 

Az indus rmiveszetben hasonlc'i 
.illapotokat latunk Teljesen az ural
kod6nak es vallasnak szolgalataba 
lcp s 111üveszctüknek miszticzizmusa 

cgyctlen a nep tudatlan kepzelctet 
akarja es ludja magänak lekötni. 
Tudjuk, lwgy a vallas a hiten alap
Sllk, a hit pedig az ältalunk meg 
11em ertett vagy felreertett dolgoknak 
kritika nelküli m1sztikus magyaraza
tab61 all. A haläl miszticzlllnusa 
mcgalakitotta a tulv1lagot, a terme
szeti jelenscgek hata!mas megny1l
vanuläsa az istent, az ösöknek hsz
telete - a tulvtlag hivese aztan 
mint a misztikus jelensegek összc
halmoz6dasa, a vallast hozta Jctre. 
Az cloször csak emlekezes czeljab<>I 
taragott osök kcpc1 1dök folytän 
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eredeti hivatasukb61 k1estek, ködbe 
burkol6dztak, a kesei unokak kep
telenck voltak megerteru azoknak 
-:;zercpct, ~ az i>sernberck tudatlan 
agya az erthetctlcnt lassankent sej
telrnes, földüntuli crovel ruhazta fel, 
s ezzel a vallas k()rebe lepett. A tara
gntt arczkcpekböl bälvanyok lettek. 
s a m1kor a vallas kultnsza a pap1 

osltf1ly kelebe ment ät, ez hatalmat 
mindcnkepcn megtarla111 igyekezven. 
a ncp gundolkozasat azzal hitte le
kütni, ha az istenscgct mrnel nagyohb 
szamhan, rnincl pompasabhan jelcn
nck meg a tümeg elött. Ezaltal a 
mü\'eszetct 1s swlgalataba kenysze
ritette, mert h1szen csak a muveszek 
tudtak testet adrn a folyton mere

szebb g-ondulatoknak. a pompa fo
kozatos emelkedescnek. 

A gorog 1m1ve~zet szinten O!:>z
tälymüvcszct, de az elöhbiektol eluto 
tüncteket mutat. Mig ugya111s az 
döbhi allamok uralkod6 osztäly.:ti 
a ncppcl egyazon vcrböl szarmaztak, 

de awkt<'il a legteljesebben elkü

lönitvc, aranylag nagyon csekcly 
tümegct alkottak, at1dig a görö
gük demok1 atikus ällarnformäja min 
den hcllcnt bcf ogadott. A demokra
hkus kormany önmagaban ismd 
tagoz(>dott ugya11. de egyseges -
valosagus hellen - osztälyt kepe
zett, i gy tchät müve~zetük 1 s a 
lcgteljcschhe11 helle11 muveszet -
Mielott azo11ban cz a müveszet kife1-
l<1dütt volna, a papi osztaly lyal b1r6 

11cpck fclf ogasanak mcgf eleloen a 
gürögök m11vcszete 1s magan v1seltc 
a szc1 ta1 tasns, sC!n.1khm kötutt je l
ieget. Awnba11 a görogök valla
sanak ~okfelcscge mar elfüe kizarta 



a pap1 uralomnak mcgszilLirdulasat, 
(a minek oka a füldrajz1 es ezzel 
a gazdasagi szcttagoltsag volt), 
mar pedig tudjuk a1t, hogy a papi 
osztälyok sajat enlekcik m1att nem 
ci;ak legerosehh ta111asza1, hancm 
legkitart6bb vcdöi is voltak a cse
kely szamu uralmon lcvoknek, -
a hatalmat kezükhen tart6 egyed
t1ralkodoknak, töranguaknak. 

A gilrög m iive5wtnek tar-
sadalmu nk dcmokratikus voltanäl 
fngva sajatsägos. gazdasag1 viszo
nyaiknak teljesen mcgfclclö eszteti
käJa keletkezett. Miutan ugyanis 
az uralkodo-osztaly egyuttal a nem-
1ctel kepviselte, a gaztlasägi szük
segletek kielegitesct pcdig a görö
gökel szcimban tübbsziirösen fölül
mul<'l rabszolga osztaly vegezte. -
·1 hellenek összessi·gc csaknem tel
jesen küzös, egyöntehi szellemi eletet 
elt, ~ ennek kövctkezmenye a 
tömegmüveszet. Azaz a müveszi alko
tasok temäJa nem az cgycn, hanem 
a hpus, - az epiteszethen a köz
epiiletck nagy szamanal ezck közö s 
voltanak hangsulyozasa. - a mi a 
tfimegaränyokhan, nagymeretü tago
zasnk, - es a monumcntalis feie 
val1'1 törekve::.ekhen nyllvänul meg. 
Es a mint a szobräszatban a tipus 
bizonyos befejezett hatasu altalanos 
akczi6t meg fölfogast fcjez k1, -
azonkepen az epiteszct is teljesen 
hefejezett, egyöntetü, - a tömeg
melt<'>sagot keresö, apr6lekossag
t61 tart6zkod6 emlckeket allit elenk. 

A müvesz egycniscge a tömeg 
ft!ltogasän keresztül ervenyesül, -
mintegy kifejezi sajat gondolatanak 
harm6niajat. a tümcg erzesevel. 

Es czen tömegmiivc:.;1et 111cgi-. 
osztalyjellcgü a legtetjesebh mertck
ben. Mintient csak a görög osztilly 
szemcvcl lal meg, mindcn c'>ak cnrn:k 
föltogasat, crkülcset, v1la~11ezCtCf JUl
tatja k1fe1czesre. Allamferfiaik an:.z
kepet az uralmonlevök t,1rsadalm1 
clett!nek tlicsöseget hirdettk, a tcst
nek har1116nikus szepscgert lll111Cplo 
szohra1k a hellen közcröt swnbolt
zaljak az clöttük oly kctlvcs test1 
fejl<ldest dicsfötik, küzcpUlctc1k 
sajat 11agysaguknak pompajat h 1rde
tik. Egysz6val osztalycletüknck 1de
ol6g1aja müveszetükben tel 1escn kifc
jezesrc jut, ez mindig a h e 11e11 
osztalyt szolgalja. annak az uralom
hoz val(J egyedüli jogat ha11gos 
sz6val hirdeti, - a mikor a hellen 
cröl, a hellen tudomanyt, a hellcnck 
magasabh szellerni szinvonalat igyck
sztk h11011yitani minden alkotasaval. 
.\z cmbcnscg fogalmat szuk k<irre 
osszevon1a. olyan szukre, a milyenbe 
egyedul o fer el, - aztan ennek a 
körnek szeparahzalt miiveszctet az 
embcnseg dicsösegenek tcszik meg 
korunk törtenetir6i, kutat6i. 

S czen pont epen az, a hol a 
türte11clm1 materializmus alapjän 
allt'ik a polgari törtenelm1 fölfogassal 
ellentetbe jutnak. Az egyik ugyanis 
az embcriseg eletet iränyito osztaly
harcok :;zcmpontjäb61 \'1zsgal, 
ezzcl a törtenelemnek nem csak 
cgyscgcs, hanem min<..len reszbc bcvi 
lagit6, - s a veleUensegct kizar<'> 
kritikai alapot ad, a hol soha 
nem az cgycnek es azok szeszelye1 
iranyitjak az esemenyekct, hancm 
ezek mindig türvenyszerü okokhöl 
fakadnak, igy az iis~zeti.ig~es a 
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jclen..,egck kfüött a113nd6. add:g 
a polgan törtenelem kutatäsa egye
nek körül csoportositja az eseme
nyeket, a mclyek aztän teljesen az 
otlctszerüseg jellegevel bimak, 
sem a k1indul6 pontot, sem a czelt 
nem mutaljcik, s a tömegel mint 
tenyczöt minden jelenseg okaib61, 
küzdelmeiböl kizarjak, a tömeg fej
lildesi utjftt egyszerüen els1kkasztjak 
lgaz, az ilyeten felfogasnak alapjat 
1smet tisztan lätjuk es megertjük, ha 
11cm fogadjuk is el. A polgari tör
tenetir6knak ugyanis egy közös jcl
lemvonasa fejezödik ki benne : a 
polgäri osztcily erdekeinek vedese. A 
polgäri törtenetir6k soha sem azon 
okokat kutatjak, a ri1elyek vala
mely c sem e n y letrejöttet eredme 
nycztek. hanem az elfogult os1-
1alyszemlelet altal vezettetve mindcnt 
sa1at v1szonyaikhoz es czeljaikhoz 
mcrten hiralnak el. Nem a meger 
tcsre törekszcnek, hanem a m a 1 

allapotok es erdekek tamogatasat 
keresik mindenben. Pedig ha törte
nelmi escmcnyeket vizsgalunk, soha 
scm sz:ibad azokat osztalyfelfogasok 
szemüvcgen kere::>ztül nezni. (Osz 
talyfelfogas es osztalyharczok nezö 
pont1a között nagy a külömbseg 
Epen c külömhseg adja egyreszt a 
polgari CS rnasreszt a matenaliszti
kus törtcnelm1 felfogäst.) Minden 
egyes csernenynek letrejöttet olyan 
1elenscgek elöz1k rneg, a melyeknek 
ma~ következmenye nem lehetett, 
csakis az az egyetlen, a melyik valö 
ban meg 1s törtent. Az ok es okozat 
szakadallan es törvenyszerü lanczo 
lata cz, m mden okozat egy ujabb 
csemcnynek oka egyik a masikb61 

folyik, s az evoluczi6 törvenyeit 
adja. lgy tehät semm1fele esemenyt 
nem biralhatunk meg a mai osz
talyharczok szempontjäb61, hanem 
csupan azon kornak osztalyküzdel 
mem ät nczvc, a melyik korban 
a törtentek lejatsz6dtak. A mäsik 
nezöpont cgesze n mas czelokra 
törekszik. 

E szcrint ugyanis a ma felfo
gasaval vizsgaliuk ugyan a jelense
gckct. de nem hogy azokat a ma 
szerint okoljuk meg es magyarazzuk, 
hanem csupan ezt nezzük rajta : a 
manak CS hOlnapnak esemenye1t 
mennyiben befol} asoljak az elmült 
dolgnk? 

Ez tehc.it tulajdonkepen n e m 1~ 

tortenelm1, hancm gazdasägi szem
pont, a letkerdt'.snek nezöpontja ; az 
eletbe közvctlenül belejätszik. azt bi
zonyos mertekig iranyitja, - mig a 
mas1k a törtenelmi vizsgalat meg 
nem valtoztathatu. befejezett lüne
tekkel all szen:ben s legfölebb a ta
n11lsagnak gyakran csekely ertekü 

javat szolgalja. A törtenelmi eseme
n yck okainak vizsgälatanäl is rend
k1vü I 6vatosnak kell lennünk. Szük
seges azon viszonylatokat fclallitani, 
amelyekböl az esemenyek kifejlöd
tek, azon okokal fölkutatni, amelyek
b öl csupan az isrnert ten) ek alakul 
hattak ki. Nem folyton következtetni. 
hanem fehsmern1 törekedJünk azon 
alapgondolaltal, - hogy ha nem fo
gadunk is el valamit a rnagunk igaz
saganak, ncm vetjük feire, hanem 
a helyzetbcil tt:rmeszetesen foly6nak 
tartjuk. 

1 t-olytat1uk } 



KRÖNIKA 

Mütargyaink \\intlcnki1. ,1k1 a ::.zcpet verdt, mely l<ijdalo1111"1al mit et a 
veszedelme. Buh1cs-lele eset. Eg~· müszcretii fl:pap - 1111ly ntka ez dusgazdag 

arisztokrflcziänk es klerusunk k<izött - ki \'3h')'onat a 11wl'eszr 
s::ep gyujtl-s(·rc.· 1 1rditja fejedclmi ald natkeszseggcl, aki t{1111ngati'>ja voll m1nden 
jc'1 C!'i lll'lllCSlll'k e~ry hnsszli cleten keresztiil agg kor{Ha, (1 80 C\'H'I egyiittjärc'l 
-;zellcmi hanyatlässal, itelökepesscg csökke 111.:se\ L'l csah'1k. gazcm hcrck ki'lrmci 
kl'>z(• kcrül, akik kifns1t1äk mmtlabb61, mit cgy cletcn üt kctsl'.•gkiv11l nagy üldo-
1.atokkal 111egs1l·r1ctt. De vci;re is. ez csak a rcszvet dolga, mdyl\'~I a1 ehryen 
ir~\111 v1scltctunk. J\ csal<'1k dolga pedig a rendörscge. A iog11t nein crinti, mcrt 
vl'.·gre is a lll'lllcs löpapnak jogaban allott. azf a mi az <>Pc; l'Olt, l'ladni, l'lajän
d(•kozn1, ,·a~y lw ligy tctsz1k cllopatni. 

f::s hür 1a1da 1 om ma 1 'eszün k tudornast a ptbpök 111a!f <ingyu 1 ll'mc;11ye11l'k 
pus1tulüs:ir(1I, mcJ.?: kcll nvugodnunk bennc DL elhint a lapok vcnnt a kasslll 
aom ki11c.stcir<i11ak rs <'f.fY reSZl' s az Eszterflciz~· l1itb1zo111a11y egy ladaf megtöltä 
.J00,000 koro11ära becsult kincse ! Ez mar ncm a ptlspc'>k 111agf1m a~yona voll :'. 
ez indit ana. IH>g) a mütflrgyak megörzese crclekcbcn nl'h{1ny sd>l s16ljak. mert 
lchctctlcn. l10g) mimten ügy mara<.11011, m111l ecldig \'Oll! l logy am1 e1ickesct es 
s1cpel az clmult sd1zadok összegyüjtöttck, azt a jclcnk<n „kultmc111hcre1" akik 
szcrl'ttk a1 l'lmult km pnmit1v1c1t lenezni - akar hanyaJ.?:s:tghol, akär betcgs(·g 
vag) aggkori clllll'JO'Cllgcscg lol)1an egyszerüen elharacsol1t1k Orokosen fcl
hany1uk na~v kesenl'scn, h 1gy regt magyar mfik1ncsl'1nk nagy hal111a1a ßccsbcn. 
a cs{1sd1ri mu1eunwkban 'an elhelyezve s az alatt ncm teswnk Ch') lcpest scm 
abhan a1 iranyhan, h11gy a meg megmaradt s a ßecshcn lc\ onel 1s crtckcsehh 
mitkincscinkct itth11nta1i\'a, megn~delmezzftk azt az imposztornk l'llcnchen. A 
kassai püspüki palntt\ban foly<'> gazdälkodasra 1s l1gyclmcztct\'c 'olt a közönseg 
\~ 1haltk Jnzscl, kitü11<i 111iitürtenetir6nk, a kassa1 muzeum rcnc.lczoJc. mar evek 
clott 111cg1elcn1 " a lclsomagyarorszägt ötvösmü\ eszcll'l targ) a1c·1 m(h chcn panasz
kotlott, hogy .t kassa1 c.lömnak t"1gy hazf1nk lllll\'CSZett<>rtenl'tcrc: ne/\ e, mint 
anyagilag is ml'rhctetlen crteku mukincsei - hozzäfcrhetetlcnck Ugyanezt tette 
0 1vald 1s a „Mtt\'l's1ct" hasäb1ain Azt htszem. nem magä11tul.tjdonr<'1l len~n szo. 
talf\n a hat<'>sag 1s ko1belcphetett volna s akkor mcg mcgakadillyozhatta \'Olna 
czt az cgesz sajn<llatns csctet. 
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Oe ha mar arra kell szoritkoznunk, hog} a saJnalatos csetct csak konsta
tillhassuk, le~aläbh vonjuk le az esetböl a mcgsm leim va16t Tanuljunk legaläbb 

a sa1i1t ki1runkon' 
K1wctelnunk kell, hogy . a nem magantulajdnnt kcpczt> gyüjtemenyeinh. 

h 1zzäfcrhetökkc 1etessenek es katalog1zaltassanak, mcrt cgyedül a ny1lvanos 
ellcnorzes lchetösegcben rejhk az az cro, rncly a Bub1cs-f elc csetcknck legalähb 
a Jü\·ohen clcj(t vchetne. Külföl<lön pi ncmcsah. a1 aacheni dumnak Nagy Lajus 
kir{1lyunkt<'>I szär111az6 päratlan ötvösmüvet, vagy a kill111 dl'>m meses gazdagsägü 
kll1CSl{llll, hancm meg a kisebb ertekÜ kollckczic'>k IS a nap h1zo11yos 6räiban 
111i11dt'11k1 altal mcgtckinlhetök. Nem is vcs; awkb61 cl scmmi, süt cllenkezöleg. 
a küzöns(•g bizalmt1t6l tamogatva, meg gyarapodnak is. M inälunk meg az eszter
gomi föszckescgyhazi kmcstär vczelösegc a lcglibcr{1 llsahh, amenyiben egy 
nappal cliihh va16 jclentkezes (! !) cseten 111egtck111thctö a nagyszcrü gyüjtemen\'. 
B1zony itt is jobb volna, ha a nap bizonyos c'iräit, ,·agy cmiJät 1elölnek kt " 
nkkrn mi11de11kct hebocsätanänak jelentkezcs nclkül ts 1 

A müsik cllenörzes a 16 katalogus. arnely nemcsak az illet<i g) üjtemeny 
111do111änyos k1hasznaläsat tesz1 lehetovc, de cgyszcrs111111d okvetlcn szükseges, ha 
muzcumainktül ta111tö hatast rnrnnk Sa1nos, cpcn cgyik lcgjobban datall ~ 
munkacrökkel is kellöen ellätott fci\·äros1 111tezmcnyunkncl - az Orszaf!OS lpar-
1111it•<;s&.efi Jf uzeumnal - hiänyzik ez. hol h•ek ota ncm k.tphato katalogus 
Hogv \'lst'ltcssck a közünseg bizalommal az olyan intczmcny irc.\nt, hogy tärno
gassa azt a1andckai,·at. mely meg rzt a lcgelemihh khtclesscget sern tel1esttt. 
1\ kozönscg csak azokat az 1ntczmenyekct tamogatja , ahoi a rend garancziät 
nyuit arra. ho1-,')' feltvc örzött s hazapnak [clajanlott 111üt;.\rJ..1)'a nyih anos ellen
orzcs alatt all Ncm rl>hato meg elegge cz a1 clj{1räs a lö\äros1 1degcnforgalorn 
szc111pon1ji1hol sem t\ nemcsak nernzet1, de fütalanos kulturtürtenet1 ertekkel bir(, 
gyujte111c11yckct min<lcn Budapestcn mcg[ordul<'i 1degcn fclkerest es azt hisszük, 
hngy a1 a külfhldi, ak1 szok\a van arra, hogy mcg a lcg1ctentcktelenehb gyü1-
lc111cnynel 1s rnagyaräzö. gyakran gyünyürüen 1ll11sztr;\lt kalauz! adnak kezebe 
1gad1n potom [11011 - ugyanaz lurcsa kl'.·pct lnrmf1I a nälunk ural-
kod6 viszonyokröl, 1111kor a szolgak hajuszuk nli1 mosolyognak, ha ri!!S) 
katalogust ker es azt lelehk. amit nckem rcteltck härom es kct C\ ~ 
dott, sot az 1den 1s : „A regt katalogus cl[oh')'Otl s iq rnncscn" 

Elhunyt tagok 
arczkepe. 

Az Akadem1a nagyhctc tfü\n.:ztusban za1lott lc. Hogy a mt 
11sztclt Akademiänknah. n111cs se1111111 közc a muveszethez, 
az termcszctes. ,\\cg szetcncsc, hngy ncm 1smeri el felada

t;inak a lllÜ\'CSZctek apolasat, - llltl} h.ctscghcejlll \'Ulna. ha a lllll\'eSzet 
mclym:k 1Jly clc\'cnen h.ell l!nntkcz111e t11 elctlcl magära oltcne a \ash.alapot 
t\ f1a11u1a pclda elremtthet. De hncsänat. a1 ,\katlcnua p;1rtol13 a mü\'eszete1. 
a\\tndcn c\ hen nag) gyülcst 1a1 t, azzal az allando programmal: „Szal'azas ellwnyt 
tat;ok arn kep••aek megfcstese tärgytiban" ,\\ tly pokoli clcz rc.11th. e szavakban 
1\1 Akadl; m1.1 tehilt csak akkor testcli mcg tag1ail, a m1ko1 mär azokat nem lehct 
mcgfcstc111 Mily lelree1tese a festcszctnck, mily tuda1osan ham1s helyzetbc 
ke1 getcsc a lcst<inel<, a ktt cgy utf1lt fcladall .1 kl:·ny::;1c11t, hogy t i rossz foto
grn liflk utan r<JJml .1<1 <'ssze egv Llllunvt tag fcj~t Szm azäs? Hat szavazas elL· 
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hocs[ttJ<ik azt, hogy l'lhun) t tagtarsuk erdcme~-e a lefcstc~re ·1 Nmrs ehhen i:; 
e&'Y 1cszccskc lrivolit.1s '1 Tagtärsnak elctebcn elismcrtl'k. 01' , a kartärsal
m~1r 1teltck. Mcltc'inak talültak a nagy tisztessegrc. ji"i. Akkn1 1111111.~k 
sza\•aznak uj1a? 1\\ondj<ik ki, hogy m111<.lcn tagot mcgfcslctnck, 
de iestcssck mcg (.1 tagokat mar eletehen. hogy az .\k,1ut'.•111i;iha11 
ne muvcszictll'n pon)' a. hanem e1 tekes müalkot~1sok kl·ruljcnck. 
S hogy czt cnn) 1 1do l>ta senkt se momJta meg az \kadc1111{1nak ! 

Thorma : Az aradi 1'ala1111k. 
A tm·as t ttirlatbul . 

Beöthy Zsolt A Mlicsarnok-ban, ebben a tul1panos v1laghan, a kii1önseg 
es kora. nagy erdeklödessel szemlel egy kepct, mclyet pedig kerek 

kilencz esztendön ät szemlelltctelt volna, ha 1896 ban 
mcgvcs1ik a 111uzcum szamära. Mär pedig ez lett volna az egyctlen melt6 
helyc. Ezt pcd1g mar 1896-han megmondta ßeöthy Zsnll sajnos. a Buda
pesti Szemh;-hen, a melyet, ugy lätszik, mrg a kormäny lagjai sem 
olvasnak. Thorma Janos Aradi vertanuk-jar61 van szu. a melyr61 Beöthy 
az idett külün czikket irt (B Sz 1896 140 151. 1.), mondvan ti'>bhek 

kozt ilyeneket 
„El11szür csak a hnrzalmasnak hianya lcp nH:g rajtt1. a1.u1än .u cgcsznLk 

nagy cgyszc11iscgc cngc5zlelget ::. szinhangulat;rnak neme-s ttsztasaga Im rei 
ligyelmcsebb szcmlcletrc s eHogulatlanabb bclenyugodc"1sra, m1nd onk:Lnytelenebbül 
crcauk, hng) komol) mu\'csznek min<.len izchcn nemcs ,1lkotas<h al all unk 
szemben . ,\ lcgels1i magyar kcp, mely mimten tnlakodäs es szcmfcnyveszti·s 
nclkül i~az tcnnegzetct ad Az iranyzmossagnak cp oly kl•\ CS nyoma \'an c 
kepcn, mint a h.itflsvadäszatnak . Alakjai l1ösük t:·s 11e111 hi>skfüliik . . . F.z a 

tartc'1zkod~1s ncm pnetika. hanem m1i\eszet." .. 

l'l .. 



Heothy Zsoltnak ez leven a meggyüzödese, lermeszetes tehat, hogy 
mcgkcrdezte nemzetetöl fog-e m6dot nyujta111 ra, hogy Thorma kepe 
\'alamely hozza melt6 környezetben talalhasson alland6 helyet? s a nernzet 
c kerdesre nem valaszolt, Hallgatott, illetve nern hallgatott meg Beöthy 
Lsoltra se, s a kep felcsavarva ott peneszedett a miivcsz padlasan M ost 
awtan odaajdndrkozta a nernzetnek Meg szerencse, hogy cl- C:D 
fogad ta. Fzt peclig elmondtuk mindcneknck ut fi,~ura doceat ~ 

fej lesszük A nemzett mcgu1I10das szukscgcnek crzclc cbredez. A müveszetek
az izlest. hen 1s crösen hangsulyozzilk. Csakhogy a 1111Jyen hasznos e szem-

pnnt k1emelese, anny1ra \'cszclycs is Jvkrt nehogy a sallangc t 
nczzck a lcnycgnek Nehogy kiilsösegckc1 az crtekcs elemnek. Mindenekfölött 
t1sitaba11 "cllcne Jcnnünk azzal, hogy 1111 a nemzeti clc111 a mü' cszetben ? Csak
lwgy czt llgy ehry-ket szoval kifejez111 ncm lehet t\ mu\'esznek meg kell tudni 
erczme. hog\ mcg tudja ereztetni J\kg kcll crezn1e a mag)ar ncp eredet1 forrna
nyel\ t!hen :' ebo snrban tchät az a teladat, hogy czt a formanycl\·et tanul
mänynzz{lk a mU\ eszek. Ezen kell alapulnia a ma1'!ya1, az eljövendo iparmü\·e
szetnck. Ezt kcll aztän be\'inni az ipar mindcn ägi1ha Lätjuk tehät. hogy itt 
nagy tervekröl \'an sz6 Hol kczdjuk mcg \'al<'>ra ,·ältasat? Ezen tön a fejet 
lclkes mün'.•szunk Feszty Arpäd, s ertekezlctct tart ertckczlctre. csakhog) a beszel
gctcsck, \ 1tak tanacskozasok soran 'alamclves eredmenyre 1usson Mi azt 
h1sswk Leclmer Ödön rämutatott a dolog 11) 1t1ara. Az 1parmün~szetnek a magyar 
lldzbol kell kiindulnia. Magyarossä kell tenmink ~piteszct1 sltlünket, s ha az magyar 
lcsz, <1 mi a häzba il11k, butor, disz. ruha, fclszcrclcs, lassan-lassan mind e 
st1lusltoz log alkalmazkodni. Nem lehet ez 1'mik, ht'>napnk, cvek kerdese. lde komoly 
akarat kell, idc C\'ftzedes ontudalos iz/es-fej/esztes kcll. J\ kultu rerzckünket keJI 
k1fe1lcsztc111, kell magyarossä tenni. kell bcfogadokcpcsse fejleszte111, s 
c1 11agy 111unka, nagy önnevelcs, mclyhez 111111dcn old<tlr<'>I cgyszcrre A 
kl•ll hozz,1li1tn1 . minden körben, minden 111ödo11. Ez az 1gazi tulipän ! W 
G============================================================a 

A glasgow1 keptär füzi Whistler Carlylc po1tra1tja1. 1v\1kor Whistler a kepet 
l.ondonban elosztir kialhtotta, 500 font sterlingct kcrt c1ic Ncm akadt rä vevö. 
rlkUldtc Pänsba a Szalonba s 800 font stcrhngct kcrt ene. Nem akadt ve\'ÖJe. 
1888-ban Glasgowban k1allitast rendcztek Elküldtc oda s 1000 lont sterlinget kert 
l'rtc Nem 'ettek mcg. 1891-hen a varos1 tanücs 111egh1zta ket tagjat. keressek 
IL·I Wlfütlert s pr6bäljäk a kepet oksc'>hb äron 111cg\'cn111 " 

Ho1,ryan, önök sokaljäk az ~t rat? szolt mcglcpetve \\'h1stler. j\'\ost 
1000 font az ftra, öt percz mulva 2 czer es Ilz pl'rll mulva 3 ezer lesz. Akkor 
azt{m Ll\·crpoolnak adom el. 

1 lop, - mondotta a glasgow1 emher. bcr lontert a 1111enk. Ouret. 

D.'16 

Ketlele müvcsi van : az egy1k kepeit a tcr111es1cthol szed1 elo, a mäsik 
lelkcben talälja meg, csak osszehangolja a tcrmcszct kepcivcl 

Scholz Vilmos . 

.. '..!U •• 
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WATTEAU ALMA. 

h. hong\'<t t.ajlik Pitris knge nepe 

J\ :.zep tavaswap enyhl' melcgebe 

l:1L·rnyi dr;i~a kirakat d1i11 

Tolo11g\':t siirognl•k a J{tri'>kelok. 

1: kz, d,1 I, kacz,1gfo;, csevcg(•s megereJ 

Sd1I. repked a l(·ha lcpkesereg 

P11111pas szinckhen. viga11, holdogan. 
l lisz a zsarnok11ak i111111f11 vcgc va11. 

1\-h'ghall ;i \Tll. a büjtos Napkiraly 

f h et a l~ l'gL·ns. ltt c1 Karne\'al. 

:\ hul1{1111111 11i111cg kuzt egyma~{1ha, 

,\ \ ik(·ntha gy1ikcre1 ,·c1 t vnlna laha. 

1\ 1 il11t \Vatteau :HI h{1111csz-mert>en -

Ot lll'lll ki1szon11 1tt cgy 1::;111erfü; scm. 

Kaczcr d,'11n:U.; mclklle clsuhognak, 

1\\l'g tret{n1I se szolgiU ina"oknak. 

Oly :-..1tnya te:-te. blls tekmtete 

J\ kh.•k 1s c:-.ak hfüni j[tr hele. 

= 

„TL'ltät val11ha11" 1gy sc'illt1JI burultan. 

„EI kl'll ilt vesznem. {1rvän nyomo

rnltan ! 

l l1ll <1 gyonyhrnl•k lla hzik teil kdyllc. 

En szumjas ajkam cgy cseppet sc 
ll'illL'! 

Ugy tnhh0 llL'lll \'isL·lll'I.: czudar elet. 

TovahlH'> halsurs, ncm k111.dok IC\'~led ! 

S \\ illtCilll l'1ind11J \'l-ghlll'Sl'u<l szan-

\,111 • 

[Je 111ik111 011 \'an a p.tdl;'isszob,'1ban 

t >11 l;ilFI vasznüt, h'sh'.·k11. cc~ctjet. 

1\\ik edd1g kcdvrL'. hitrl' hl'ntcttck. 

'\cm tud mcgval111 hu h<1r:11iu'1I ma. 

c., k<1rJ[ll tclcjuk 1;'1qa. 1111111ha ~1.6lna . 

,,t' ~· t'.·11 11tl'g 111 nrnradok kor<1-

tr1khc11, 

Ti takar kepck lc11g1e1ck lolottcm !" 
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S m1kor ledölt kemeny tekvohelycrc 

Azok cz fllrnot raJ7nl;ik ele1e 
\ 

\ 

Van egy sz1get Meseft'lldön valahol, 

Hol a tenger azursz111ü aq<1 fnly, 

Nappal csendes. c<.kshek(•n clp1hc11, 

Oe ha est JÖ, mozgolodtk sehtthen 

Szcllo tämad ... halk \'lhogas ... 

gyöngc nesz 

J~(·\'partjärill s1az k1s barka k1e\'ez. 

\morettck lapätoljäk a habot, 

Pul<'>k arczuk paJZän kedvtöl kiragyng. 

Otlasu.!t 111i11d a tulso part tele. 

V<i1Ya-\'[\qa ifFt", länyok seregc, 

Tag1a1kn11 selycm, bärsony rengedcz. 

l<alap1uknn tollu. szallag lengedez. 

Lcszi>kellnek a barkakra nagyvigan. 

1:.h" c hmo szcrelernnek langiban, 

S<'1hajukt<'1l a k1s flotta - nem csoda' 

l lo~y dagatlo \ 1torlakkal szäll to\'a. 

1\\L'gis ml'g1~ milyen soka tart az llt, 

.\\1ly gyütrclem m1g a1 embe1 otlajut ! 

Vt!gre-vegre partraszällnak. 0 gyii-

nyör ! 
Tch szt\'lik öromhangja k1-"itör. 

')? .. _.,. .. 

Behigadja a pärokat egy hgct. 

Hol fl'lc1ük mt"mänysznhor integet. 

.\phrnd1tc nc1. rea1uk kegvcsen 

Tundi\köl\'C a hold "lllZI rcnyihen. 

Terdrcrogynak a1 istcnt nö elotl, 

Elrchcgnck buzgo 1111ät, epedot. 

t>as1.torhotjuk friss rözs„1it lefuiiK. 

J\z 1stc1111ö kehclere frltüz1k. 

Aztf111 mintegy 0g1 1elre eltünnek, 

Felkcics1k 1{1gy gycpet a siirünek, 

Ott enyclgnek, ott csevegnck .. 

csökra rs<'>k, 
Barna arcznt s1m >gatnak k1s kac$Ök. 

S im egysze1 re odacsendül egy 

gitar, 

Draga lltkot, re~i uhaJt h ·,n k1tär. 

\\cgfekl ra eg~ biibäjo.;; mandolin. 

Tl'l1es1ilest igcr czfist huqain. 

1 

! ~ 

, 

l 
f 
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') 1111 egy::-zerre c>sszeperdül a serc~ .. 

Jütszi pärok tümlertänczot lcjtenck, 

1:s pihegve mamorit<l he\'etiil 

tv\ind egymäsnak hü ölebe leszcdul. 

S turbekolnak fölcl t gondtt'll nH~ntcsen. 

M1g a hajnal mosolyogva meg1clcn . 

Mcg egy cs6k . egy oleles 111eg .. 

1111lyen üdv ! -
Ujra csend van, clks bekc mind t:-

nutt -

\Vatlc:rn lclcbrcdt . .. arcza kipi- \\1t me~tagatlott töle a \'all'>. 
rul\'a, Pl>tolja kcpt:let, a ::- ~{1rnyal6. 

A sz1ve-testc csodatüzrc grul\'a . . . ,\ \ 11 e111hc1t ·1r:;1 n ~ki ncm atlänak 

V;'tsznfthoz d61. forgatja ecsetet, Pazarul s1.<>qa a ~ egl!sz v1l i'1g11ak ! - -

Kezc alatt a munka szinte cg. 

1 elkclwn az abrand, a vägy. a szin 

J\lakot i'ill thlclt vonf1sain 

l\'u/10111 K1tl1en ~Zi?:<'l• 

S mikm t1z cst 1~1 h1hortenyt n~te 

Ott csillogotl „ l<1thcrc "11gele". 
Lenkei Henrik . 

l:redd1J1' 11 l .0111·f1 r bari. 
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A TAVASZI TARLAT. 
Elso közlemeny. 

Nagyon panaszkodik a kbzönseg, 
meg a müveszek egyresze a. magyar 
mükrili kara. De ha erösen utännn 
nezii nk a dolgoknak, kiderül, hogy a 
panaszkou6k egy täborba tartoznak 
1v\indket fel - kizär61ag az artisztiku
mot követelökre - tehät reank is ne
hcllc I. Rüpirataikat ellenünk intezik. 
Mcg ragalmakt61 sem riadnak vissza. 
Tagadjäk hozzaertesünket. Ketscgbe 
vonJak elveinknek müveszi jelleget. 

Nczzünk hat szembe allitasaiknak. 
f rtem, ha egy Whistler panaszkod 1k 
a Ruskin-kntika eilen, mondvan, hogy 
nem az a mükritika, ha a kepet 
swnbolumnak nezzük, ha irodalmi 
szempontb61 v1zsgäljuk, ha regeny
nek vagy költemenynek tekintji.ik s 
c~ak ertelmi vonatkozasait veszszük 
hgyelembe. Szatiräja egesz erejevel 
tamadhatta a moralizal6 kritikät ! 

f?tppl-Nonai : lnfent·u1 . 

24 . 
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De 1111t ~zoljunk ahhoz, hogy na
lunk cppcn ellenkezolcg. az eur6pa
szerte legyözött irodalmi festesnek 
akadnak prc'lkätora1? 

Ertcm, ha a kortars velemenyevet 
szemben apellalnak a jövöre, a mint
hogy Stevens egyenesen axiomanak 
tctte meg a tiz evet a mütargy igaz 
crtekcnek megallap1tasahoz. Hiszen 
igaz, - mindnyajan erzö, befolya
solhat<'i, a környezet hatasa atatt all6 
emberek vagyu nk ! Csakhogy erre a 
jövöre nemcrnk Manet hivatkozott, 
hanem Benczur 1s, nemcsak Rodin, 
hanern Strobl 1~ ') 

llyen körülmenyek közt, felvetöd1k 
S ha kell. ki gyakorolhatja a kriti
a kerdes: kell-e egyaltalan kritika ? 
kat? 

Ahogy evti1edek multak el hosszu 
evttzedek utan anelki.il, hogy Sha-

1\ ta11as:1 lcirlatbiil. 



ke~pca1c 11ag\ ~Jga1 i°ll tudult voln.1 
,\ \ 1lag, ahogv szaz.idokon al sem
mihl· sc vcttck .t Prado nagv meste

rcl. \ cl.tsquc1I . ahng\ /olanak kellctt 
k1kü1dc111c \\,llld diadaltil. ahogy 
l\atuna Bank han1anak ~zcpsegc1tcsak 
Oy11la1 Pa! mclyrt•hatu elemzesei 
11tän 1s111crkk fcl. az ig.tz erdemel 

a k1 itika allitott.1 kclln vilag1täsba, 
a 1ejtetl s1cpscgct a kntika tette 
kö7kmcscse, a kritika kutatott fel 

clka llödott crtckekct, Ruskin nyitotta 
fcl a1 angolok szemct, hogy Turner 
müveszetenek szcpsegeit megläthas

sak, Bürger fhnre magyarazta meg 
legelöször Vcrmce1 tenytestesenck 
csoda1t 1gen, a knttkara -;ziiksegl'an 

De a kntikänak. annak a kntika

nak, melyct a mü' eszek is elfogad 
nänak, a mc~kr~L::--Ll 1smernie kell. 
K1 1smerheti JObban a maga mester
segc fogasa1t, mint maga a festo, 

s10hrasz 'agy költö? A te igaz 
h irä 1 d mlivcszeted mestere1 
mondta Ban\tlle franczia verstanaban 
a hatal költöknek. De tartsunk csak 
szemlct a 111csterek kritika1 1tcletei 

fölntt, s huledezve lätjuk, mily ferde 
a fclfogasuk, mily egyoldalu a szem
mertekük, m1ly önös a gondolkozä.suk. 

Csak egypar pcldat. Mengs szerint 
Rafael nem 1smcrte az idealis szepet 
(Gondolatok Rafaclröl II. §. 1), s 

mialatt Lc1bl k11elentette · Boecklin 
sok kart ukozott ; különösen ehte
lcndo a most divatos kritikanelküli 
d1cserete utolso muveinek. melyeken 
a sz111 durvasagät lätjuk ugyan, de 
sehol a sokat emlegetett koloriszt1-
kus crot , v1szont Boccklin ka
czagott J\\illet plein air torekvesein, 
s (j rlihügött Lctblon. aki harom evig 

Oll egy lalusi tcmplomban, hogy 

härom ven .tsszonyt fcssen, az egy1-
ket cz1fra lcjkillöben, melyet köt111 
sokkal könnycbh lctt volna. M1csoda 
unalmas, gond11lkoz{1shan lusta lc
geny lehet ! 

Rcynolds akadcmw1 beszcdc1 he 
tedikeben fclhftborodva cmhtettc,hogy 
ha az a nagynhh müvcsz, aki er6-
sebb a tcrmeszcthllscgbcn, akkor 
Rembrandt meg Rafaclncl is nagyobb 
volna. Courhct pcdig egycnescn ka
czagott Rafaclen es rranz 1 lalsot 

j6val nagyobh mesternck ltirdette. 
Viszont Dclacro1x Michel-Angel6ert 

ra1ongott. ma pcd1g Rafael is, Michcl
Angelo 1s az a modern mOveszeknek. 
am 1 Poussm volt F rom 111ent111-nek, a 
kiriil k1jclentette : 

On le consulte, on l'admire, 

on se n'en sert ras (Tanulmanyoz
zuk, bamuljuk, de ncm kerünk belöle) 

Ebböl azonhan nem következik. 
hogy a müvcszkrit1kanak nincs 1e
jcntösege Van, de cs.1k korlatolt er
telemben. l la az 1dcgen müvesz egye
nisegc megegyezik az övcvcl, nincs 
a müveszkritikusnal finomahb meg

ertö. A mit az amcrikai Hunt Millel 
röl mondott, f'rommcntin Rubensröl , 
Stcvenson Vclasquczrt'il, mindaz rend
kivül becses, hnom es melyrehat(> 
Szt>val. ahogy Boecklm mcgvallotta : 
„Csak azt tudjuk mcltanyol111. nmi 
a magunk fclfogasaval cgy szinvo
nalon all, amit megerthehink " Mtt 
::.z61junk ahhoz, hogyha latjuk, mint 
k1csinyeltek cgymast Hugo Viktor. 
Lamartinc es Musset, s megma
gyaraua ezt Lcgouve azzal, hogy 
ezt az elfogultsagot a langclme anll
paltajänak tudja bL ·~ 
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Egy ketsegtclen. A kritikära szük
s<'.·g van. de a kritikat nern 1rlwtja 
a m li vc•s.z. 

Az 1gaz1 krit1kusnak nemcsak a 
ted111ikat kell ertenie, mert .hiszen 
czl ertheh a müvesz is. A technikat 
is. - merl h1szen a festö beszedet 
hallgatja. s meg kell ertenie azt a 
hclso 111uzs1kat. mcly a szi nek, t6-
nusok, formak, vonalak harm6niaja
h61 fcleje cseng. lgaza van Steven
sonnak : „Aki technika1 kerdesek 
mint nem crJeklödik, annak a fes
tcszet 1rant nmcs erzeke". Ehhez 
cvtizedes tanulmäny szükseges De 
e nelkül nmcs mükntika. 

\mde cz nem eleg. A technikan 
kcrc„ztül hele kell hatolni tudni a 
lllÜVC::iZ lelkebe, meg keJI tudni erteilt 
es ertetni czelzatait. felfogni törek
vcseit. <iterez111 szenzäczioit, beleel111 
magat egesz erzesvilagäha. Erzes .. . 
ez a kristälyosodast teremtö erö. az 

Wal O<: kar . (Jszi nap 

:w . 

111'>piral<"1 forra5. A müvesznel a ter
rneszet, a kntikusnal a mütärgy. l ly
kcp a krit1ka is alkotas. A müveszet 
egyik fa1täja. Anyaga a sz6. targya 
a miltermek kcltette t.!rzes, - de 
nemcsak c1. 

ltelkezcs is. figyelJük meg ma
gunkat abban a pillanatban, amint 
cgy kivälö mt.ialkotas ele ällunk. 
Mintha v1llanybateria erne, choc-ot, 
ütcst erczi.ink, amely egyszerre mil
liu erzest kell fel a lelkünkben. Ezt 
gyakran hcvalljak a kritikusok; Bür
ger-Thorc emhti, amint az elsö Ver
meer-kcp lattära a hägai muzeumban 
erezte at, - Stevenson .\'\oro-nak 
Tudor Mariät abräzolo arczkepenel 
irja: „ Ugy har. mintha egy elö leny
nycl erintkt.:znenk. ütest erzünk e 
kepncl .. . " (Velasquez eletrajza. ne
met ford. 137. lapon) Aztän ez az 
crzes mindjobban hatalmäba kerit. 
Cf{ygyc valunk a ITTÜ\'CSzszel gondo-

tl ft11'< s 1 t1 irlatbv/ 



latl'illl , erzeshen. k~pzeletünkben. 

A szc111ii11kkcl a.:011b,111 go11 tolkowi 
is kaclii11/„ s1 v jelenlevö benyoma
sunk ujul fel, melyeket a l'özvetlen 
lftt:isi kep1etek <;zinte vizionanus ero
vcl eleve111tenek fcl, ,, miközben elö 
crövc valt tapasztalatamk ezer szep 
emlckkel erlisbodnek" . Mlly szepen 
1r erri>I D1dcrot, g milv fnntos ez a 
vizsgal6, nsszehasonht6. elemzö <>sz
szevetcs az 1tclct kialakuläsara, fel
ismerni, hogy az a bcnyomas, melyet 
a mlitargy kclt fel benniink, hogyan 
kcletkezetl a mlivcszhen : küzvetlen, 
ercdetl, Uj Crtesvilagb61-e es annak 
eredeti kifejezeseböl? ,\\ it köszönhet 
a rnlivesz elödeinek? 1\1\it önmaga-
111k? \i\eglatott-e u1at a termeszet-

ben es k1 tudta-c azt credct1 esLkö
zökkel tt:1e1111 '! 

l la nem, utanw maradt, ..,zolga 
lelt s cljcn bar a modcrnek fogasa1 
val, llJra csak silany akadcmikus. 

Ez eilen tch at .illast toglalun k. 
Mikm k1lc11c1 ev eliitt a Miicsar-

11okba11 111egjcle11tek a liatal rn11der
nck, a kek v1ucl, a z1ild tellennel, 
a särga s1.i11hannc'1111akkal, a zöld 
Madonni1kkal: Olgyay, Mihalik, 
Vaszary, Fcnyes, fercm:zy stb hul
lamzasba jöttck a kcdclyck. A reg1 
1rany hivc1, de maga a körönseg 1s 
elfordult tiillik. 

1\1\a nycrt ügylik van. 
Szmyl'i-,\i\ersc, Ferenczy, Fenyes. 

Strobentz, 0 r ü n w a 1 d, ,\l\agyar
,\i\annheuner. Vaszary, R1ppl-Rc'>
nay, Olgyay k1alltasa1 egy-egy 
diadalmas csatctt jclenteuek. 

De 11yomukban egy sereg hatal 
müvcsz. Ve1 Sacrum tamad S 
mit tesz ma a kritika '? 

Had1cscllcl cl 

A fiatal mcstcrekct nem ütheti 
agyon Azzal all eW tehat, hogy 
az ujonnan mcgcrkezcltck iircs 
mäsol6k, hilv<iny kullancsnk, erel
le11ek, di11allw1tuiszdk, u; iskolaisa
.!fof öss:eka/ap<i!Ok. 

Ne hallgassatok rajuk, fiatal ba
ratim. Ök voltak a1ok, akik eve
ken at leneztek a modern szin
felfogast k1fc1cz<iket. mert nem 
talaltak naluk novellara. elmenc1-
kedesre valc'> temat. Ta11uljatok ti 
csak a mcsterektöl . Alljatnk meg a1. 
ebli teremben Mcdnyunszky clott s 
az üreg mester 1fjui hevct, techntka1 
erejct es föleg tcli täjanak igaz 

Motret Ji111ulmiin;f~J . A /m·aszi tlirla/bül. l1 6hatas:lt 111clt1lll)'l<'1 s1.c111mel nez-
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zctek. Az eloter havanak tüzet, egy
szerüseget. a ielepites konstrukfü 
erejct rninden fiatal rnüvesz szeretni 
fogja T/10rma Janos nagy alkotasan 
a hangulat egyseget, a vonalvez.etes 
gazdag valtozatossagat, a szinhar
m6niaban rejlö jellemzö eröt s a 
1ele11ct mcgdöbbentö igazsagat össze
szorult szivvel elvezitek, ugy e? 
Glatz nagy vasznan - ha bänt is 
a tulsagosan egyforma vilägitas, -
rajzanak erejet figyeljetek. A kis 
tcremhen levö kollekczi6jat a szürke 
tonusok finomsagaert szeretö sze
mekkel tanulmanyozzätok Mily igaz 
az esös osz1 nap fojtott zöldje ! 
,\\ily rncghat6 a falusi utcza kornor 
egyszerüsege ! Magyar-Mannheimer 
nehanv kisebb vazlatan az ö finom 
erzeset figyeljetek meg, arnint biztos 
kezzcl rogziti meg 
hangulatait. Thorma 
kisc hb kepen a paj 
taha hesütö verö
teny tüzet, Kann 
Gyula tajkepein a 
sz.clesen latott taj 
szincsscget, Katona 
esti hangulatän a 
finom t6nust szeret
netck kell 

S mily 111egkap6 
Nipp! - Ronai mte
ncurje1nek melyse
gcs egysz.erüsege, 
mily finom Strobenfz 
delikat szmharmö
niaja ! 

A mäsodik nagy 
tercmbcn bizonyara 
mcglcp titcket End
rt•v Sandor nöi arcz-
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kepcn a nyugodalmas szmegyseg. 
amely döntö fordu latot 1elent a festö 
palyajan, sot Szenes Fülöp egyik 
ferfiarczkepct, melyen a jellemzöen 
egyszcrü kifejezesrc jut, de fö
lcg Kaczidny Ödön hatalmasan ater
zett Oolj!Otlld-jat is meltanyolhatjatok. 
Mily nagy crzes hatotta at ezt a 
poeta-szivet, s mily monurnentalisan 
egyszcrü vonalakkal tudta azt kife
jezni ! 

Mdrk Lajos vibral6 szinekben, de 
finorn harrnoniaer zekkel komponalt 
össz.e cgypar kccses rnozdulatu nöi 
alakot. s U}vd1 y lgnacz nyugodal
mas egyseget adott nagyobb. Delelö 
czimü kepenek. Skuteczky szinben 
igaz Ostkoväcsokjdt, s Rruck 1\\iksa 
finom feher mteneurjet is meltanyolni 

fogjatok. 



l la ped1g kuc-.11ck tll ujabbak 
kvah tasa1t, Jt11•01 Pal bohemjenek 
::-zdesc n ft!lf ogott karakteret. K{ -
m< nJ1Y jcno ni'ii arczkcpcnek hnom 
\'I inalvezetesct. C'\cma r~czo;;o csend

cleknck delikat ti1101m.agat, Nagy 
Vilmos ~zinlata.:;:111.:ik arnyalatokban 
,·all'> gazd.igsag.'tt, F!l·cskay es Pvn
grdcz 111inc.ljoblla11 mcgerösödö szm
harmonia crzcset, Pc5r Bcrlalan jcl
lemzö crcjenek es formaerzekcnek 
hatalmas fe1lodcscl, Löschinger Hug('l 
nagy allatjdle11110 kcpesseget szeretö 
keszscggel üsmeritek el ugy-e '> 

A szohraszok közölt Zala György 
tt:chn1kai bra\ uqäval, Dondtlz Gyula 
megkap11 srnnbolumaval hat. Egyeb
kent .iz 1dösebh mesterektol nem 
kapunk -;em1111t, Horva1, T oth. Sza
movobzky ncm crdekclnek senk1t. 
c'1m Fiircd1 Kom•i•c•'i Kalmän-ja annäl 

mt'glepöhh 
Hogy fng hatni igaL.i helyen, a 

1111llen11i11111i emlckmüvon ') 
Ero, Jcllemzo kepcsscg. karakter, 

mindel tagadhatatlanul re~ze hatasä
nak, melyhcz azonban a karikatura

szerüseg v1ssLa1 iaszt6 hatasa is tärsul. 
Azonban a tarlaton ti fiatal müve

szck, ti vagytok a legerdekesebbek. 
Szobräszok es festök egesz uj sora 
jelent meg elöször es izgalommal 
hallgattuk mondanivalMokat. 

\\ert nem 1gaz. hogy kullancsok 
\agytok, - vannak köztetek eretlen 
Jegenykek IS, igaz, olyanok, akik esz 
nelkul egyslcrüen magukra öltik ide
gen mestcrek nwdorät, lätni akarnak, 
Fenyes, Fercnczy. Zombory vagy 
Telcs szemevel, 

Und hahen ihm glucklich abgeguckt 
\\'1l: er s1cll rauspert. wie er spuckt. 

~uraitokhol azo11ha11 mans k1valik 
cgynl•hany, :ik1k - ha dac.logva 1s. 

de uj nyelven akarnak bcszcl111 
,\\it akarnak mu11Ja11i '? Fz alka

/omrnal csa/.. a „„olmiszokat iiess ... uk 
SO/ fCl, a JOVO SZtllllhilll a lestfikre 

kerül ,1 sor. 
Jlmrel, jobbci.~y. />cis"fc>r es /Jct/1-

ll'll. h 11cgye11 UJ 11ycJvcl kercstek 
uj crzcsteknck Mindcgyitüknck mas
mas at ideälja. s 1111mlcgyiHik kcresi 
az uj klfejczes1 eszküzükct. Egybcn 
mind a ncgy mcgcgyczik, a vilagos
sag lltltasat a forrrn1kra hangsulyoz
zäk. Ebben a modern 1111 prcssz1onista 
szobraszathoz kapcsolodnak. - de 
ez alapelvet 111111dLgyik mäs-mas 
eszközzel k1serli meg k1fc1ezn1. L1geti

hez allanak legközelehh, de k1-
hontakow egyeniscgtik mä~ es ma~. 

A fe~to1 szobraszat, ncly a forrnäk 
han„zat 1s erezteti a vtlagossaggal. 
amint t: harcz ki1zhcn a tormak ät
alakulnak. a1 UJ l"orm,1 megoldäsok 
nak kimerithctetlcn kincscsbanyaja 

A n~gy f 1alal 111Uvc~z 11111ct merit. 
Betllfc11 Gyula I h11/cktala11ok-ja nem 

a küzönscges genrc, rcliefszerü kom
pozicl161a vonalainak gyönged egy
masba omlasab61 mcly erzes szall 
felenk Minden forma csak nagy 
masszäjaban crvenyesül. A szohra

szat, - 111111t Rodin mondja, a 
Jyuk es pt'tp müvcszete. - Bethlen 
a mozgas! vezett> f ormak helyes ki
emelesevel, a v1lagitasnak a pupukra 
valc.'> konczentralasaval tudta crzeset 

kifejezni. 
Moiret mär 16val 16zanabh, mkabb 

elemez, reszekre szed. semminl össze
foglal. Ahogy a gyermek fejel sikokra 
bontotta. amint a fcnyclosztassal er-
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zelmi hatast idez elö. a homlokon 
keresztül az orr erös vonalan ät, a 
felsö ajkon tuttatva azt vegig, hogy 
megtörve elöszökjek, finom arnyeko
kat sz6rva maga körül: minde'Z, bar 
az öntudatossag henyomasat teszi. 
de hidegen meg sem hagy. 

.f obbdgy is szambaveszi a fenyt, 
a1111ak formaalakitt> hatasat, de nyu
godalmasabb hatasokat keres, az 
indulat-atmeneteket s azok jellemzö 
kifejezcseit s noha szereti a reszletbe 

/obhagy: ArczkLlp 
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elrnerülest, ftgyelö gund jat a nag\· 
masszakra fnrditja, cgyseges hatast 
kcres. tümegeket foglal egybe. 

Pdszlor mindegyiköjük küzt a leg
szelesebbcn lat, s bucsujelenete egy
szerüscgevel mcgindit6. formabizton
sagaval meglcpö. Mily igaz ilt minden 
rcszlet CS mcgis m ily nagy formak 
alakulnak ki ! A nagy sikok es a 
nagy mclyedcsck harmonias cg1 se

get kercsi. 
Mellcttük figy[ lmet erdemelnek 

Renin es Mestcr 
ermei, mrndkettö 
11äromnegyed 
prof i 1 ba n erös 
plasztikai hat.ist 
er el, Mester jel
lernzo ereje is 
megnyilatkoz1k 
L1szt arczkepen. 

Sarjadzas, friss 
hajtasok, bimb<'>k 
es tavaszi virulas 
111tenek felenk a 
111 Ü V CS Z et szen ( 
herkebfil. 

Dr. Lazar Sela. 

l:.gy szellemcs 
st0brf1sz meglato
gatta fiatal kolle
ga jat, a k1 1zgatol
tan huna le a \'t
zes lepeJöt ~g
u ja bb mu,·erol ::; 
kerdoleg nez a 
mestere.• 

A mester mcg-
1H~z1 elöl. hatul s 
aztan 1gy szul : 

- Ha e figura 
l'lfil nlvan \ olna, a 
minonek hatul kel
lcnc lcnnic,remck
munek nevezncm. 

1\ lava~7.i larla/MI Hähne!. 



Biinbanat. 
,\/11al1e1m 11111 .1.c11 Iren Ezra 11/1111. 

M1 az chi? 
,\111gs:abolt percz ! 
Ki 11101111/wt;a "KJ'c'lmck? 
Alt az cm/Ja? 
ftiradl 111111tlot". kit 11 t11skc;~ 
Megtep11ek 
I avozasa l11is s fl>tsc;g, 
/ö1 c>se IC'l1clet, 
l~lelh1ek fl'Jlclyfre 
l /a/äl 11 fl'lelet 
f:,s c liatga llllflllamellell 
Foldt 1 ö.l! nek w lya, 
\kawtal, 1111111 szc1C'lm1•s 

Sze~ze1yd1<' szab/a. 
Kcbele11 c.rn11~ 
Elsen l'as:. lo /1el'1 1cl. 
Fe/111/ui:::a 
S~ 1z ~zerl'1111es 11h11'd. 
f:, z pedtg csal. csaloKalJO. llll'jo. 
Ro/omlttja. .c;:1l'e pfrC/ s n:ja, 
l:'c/t'i cscikkal csnl>tft:at;a 
\ 'i1c1,~o.'> oh;l>L', 
.lltg lelkcl mcimomak 
Fust1e1•c I fodc; b1• 
Kifl(sckd os:t 11eki. 
/Jo~y kolclussti fl>g_1•e11 
,\ /11111cs l<pfrl? /10~1' afcija 
Re;tözzciJ.. a s2egyc11 
U111•os dallo/ top sziPc;he 
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i11/lw lwnt, l't'lket. 
'>. rozsakat sz61, 11<>.![J' ne lä<>sa · 
On•em• tolölt lepked 
< )fajäi es mezN 
Uiba eh; ejft 
S bclcje a k1gi,äk 
'leregnedw!l rejti. 
. ljlmiräl balzsamot s:fr a1ka, 
'I ig e_t;1'szem• fekely w ki rajta 
/ /terul elotte csäbito mezeben 
S [11szeres. tuzes bvrt csillogtat kezebe11 
S a mi.L! 1.1 por fia vti.![y11a nyul fele1e. 
Nem tmt1a. /wgy az az ördögöl< epejl' ! 
Fmber, ember ! szri/11 magadba ! 
/cle1tsed a foldll, 
J eti·ed' ront/a 111111de11ik percz. 
'J 1 t a tested /ölt itt 
J.111c•zet1 cs1llo.~oa 
/"l'l11lctes szc>mnek 
Szejje1foszlo cilmot uznl'i.. 
!<ik ut<inuk me1111ek ! 
Ember! Embcr' cnpeldtim nezd. 
,\l wr lettem itten. 
l/ogy csalodtam, u ki magam 
Csal/wtlannak llittem 1 

/: 1•1/ 1gnak nyitzsgcsebe dob11a: 
Sziktm közf e/ll!l'edten jdrok, 
Fiie• edlen. meggycilörve. kopva 
S TllC'f.!llleflfOmre. ll ha/d/ra VOfOk 
,\ m1 masnak gvonvorüseg, mamor, 
U11dontö csömör az mtir nekem. 
l?agyogo cflsz. palota es sator 
En clöttem 11111 semmi regen ' 
Oh, e11[!em is elragadt az 
lfjusdgnak lazo 
s- kdpraztatott kfilsösegek 
,')zem vull 16 maza. 
lttam en is mrimordbol 
/flukon bomak: 
TilZltnlbol, 111elyT1ek melyin 
Sunvedelyek formak 1 

ff/am a mig meginogva 
Mely/Je lmktum torötten 
S buneimnek lwllt.imai 
Ossucsaplak folöffem. 
/a1 cir1 m;kem ' 
,..\ m1g szemc•m llW!!usba szallt. 
I e/häk közc fört be, 
.llaJ!am add(g elstilyedtem. 

K/(si11y ll'ltem, ftirpc ! 
}OJ c•11 nc;kem ! 
Mil! oraamcm fll(i111or t!gcll 
S t1/aka111 fll'l't.'lctf, 
Lelkem acldig összeomlott. 
f!ala/os bete![ lelt 
Kejc•s rwpok rozsas kezuk 
Elinc nyujfottdk 
S "!!.Efkorom satortit 
Romnkkci gy111tottdk, 
Btihanat amymt 
l lajsioltlik betejuk 
Horzad1111, rdmitl11c 
l'ekin tc1k felejiik 

}111 fl(kem' 
l citom mar mi 11olt az, 
, \ 1111crt epedtem 
Sut tosz.lo pdrake11t 
l luzcidik megettem ' 
.-\111111nkba11 szamunkra 
/(('./ fakad, l1ir ferem, 
\III Cl [11111 l'O/OS 1g 

S va/o a s1n•erem ' 
Embertars 1 Eszme11 llat ! 
Ne llajszolJ kodkepet. 
/de nez: 1 körbttem 
.W 1/y s1ri so1et letl 
Ne 111jongj 1 hagy1 abba 
Mulatast. 1•1gsagot. 
(. stllngo l'illO.f!O, 
Szetf oszlc> hil•sagot ' 
Esztl'le11 dru/ csak 
Örbkkon, örökke, 
M111/ ein is mirlött 
Si>tl'lsc;g jödoll be 
t::mlJertdrs ! l:sz1ru;lj lttil ' 
Köfci/Ol' szontson, 
Fejedrc> llamut /1111ts, 
Lsäkruha borilso11, 
Dagac/1011 tengerre 
/\'onyeul patakja, 
Le/ked a lmnbci1111t 
Karmalw ruJ!C1dJ<1, 
E 11i1ag dol.~irol 
Ford1tsd el szemech•t 
S a lwhil hcizärnl 
St mmifrl [(' ne veclcl ' 

ROBOL ANDOR. 

G==============================================~ 

Tipjeink a tavaszi ta rta t dijaihoz : 
A 4000 koronas tarsutati dijho1 Rippl-Rona1 vag) Glal~ \ ror:.ler-ll!I\! 320U kor. 

diJhoz. Tlwrma janos. A Harkänyi feie 450 kor d1jhm : Woirel ,·agy Päsztor. 
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KISERTETEK. 
Reg~ny a magyar tärsadalmi eletböl. - Irta: BIHARl PAL. 

A „Zöld ember" külön tärsasagok 
szämära berendezett egyik pincze
helyisegeben a rendes heti vacsorära 
gyültek össze az „ Elöre" munka
tärsai es hivei. Kar6, az „Elöre" 
videkre szakadt munkatärsa, ki ve
letlenül epen a fövarosban idözött, 
vegig hallgatvan egy csom6 pohar
köszöntöt, felällott. 

- Halljuk, beszelj 1 kialtotta va
laki feleje. 

- Hallgass ... te ... Srajberl 
Kar6 szemei akkor mär igen ke

resztbe ällanak. Tekintete ama bi
zonytalansäggal tevelygett, mely a 
gondolatok zürzavaros összekuszäl6-
dasat fejezi ki. De, hogy lelke ki
hibbant mar egyensulyab61, azt leg
jobban a „ Srajber" felkialtassal 
Arulta el. Mert nemet sz6t csak 
akkor hasznalt, ha rendkivül fel volt 
izgatva, ha valakit nagyon meg akart 
serteni, vagy ha becsipett. Es akkor 
is csak egyetlen sz6t ejtett ki. Az 
illetö mesterseget nevezte meg tudni
illik a nemetek nyelven. Mär ismer
tek ezt a szokasät. A nagyvaradi 
tisztikar egyik mulat6 tagjaba, ki 
tiszteletlenül nyilatkozott az ujsäg
ir6kr61, szinten ugy kötött bele, hogy 
az illetö asztala ele lepett es a leg
nagyobb megvetes hangjän vagta 
az arczaba : tu Lajtinant ! 

Kar6 tehat kimondvän a rettenetes 
sz6t: Srajber, beszelni kezdett. 

Kar6 poharköszöntöi hiresek vol
tak. Körülnezett es hirtelen kimond
van valamely szemebe ötlö targy 
nevet, ehhez füzte mond6kajät. 
Össze-vissza beszelt tücsköt-bogarat, 
mig räbukkant vegre olyasvalamire, 
mi a felköszöntendövel összefüggött. 

Ezuttal igy kezdte beszectet: 

- Uram, ama fogason fUggö 
feher kalap . . . 

Es igy vegezte · 
- Eljen tehat az „Elöre" färad

hatlan buzgalmu, zseniälis szerkesz
töje: Ban lmre ! 

Utana aztän ujra megeredt a po
harköszöntök ärja. Az összegyültek 
legnagyobb resze szivarra gyujtott. 
A füst sürü felhökent borult a tar
sasagra. 

Utols6 sz6noknak Ban Imre ä!lott 
fel. A szavak lassan, melt6sagteljesen 
ömlöttek ajkair61. Tekintetenek zava
ros fenyet feszült figyelem tette 
merevve, mozdulatlannä. Ez a figye
lem befele iränyult, oda az agyra, 
melyben a gondolatok lassu, de 
biztos egymasutänban keletkeztek. 
A logika volt Ban lmre legnagyobb 
erössege. 

Az ö beszecte utän megbomlott 
az összefügges a tarsasag egyes 
tagjai között. Csoportok alakultak. 
Itt-ott felhangzott a rekedt kialtas : 

- Pezsgöt ! es a kicsap6d6 dug6k 
durrogasa tompan vag6dott bele a 
hangok zürzavaräba. 

A legtöbb homlokon verejtekcsep
pek ragyogtak a villamos feny sä
padt vilägäban. A füst tömörülve, 
majd szetfoszolva huz6dott az asztal 
egyik vegetöl a masikig. A tarsasag 
nehäny tagja hätravetette fejet a szek 
tam lajara es szivarjät pöfekelve, 
megelegedetten, lustan nezett a vi
tatkoz6kra. Nem gondolkoztak, a 
szavak nem keltettek visszhangot 
agyukban. A zugäs, zsongas, a vil
lamos lämpäk serczegese elzsibbasz
totta idegeiket. Kar6 könyökre ha
jolva bamult maga ele es kiveve 
vastag szivarjcit szajab61, olykor
olykor rekedten mormogta : Sraj
berek, Srajberek ... 
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Ban lmret negyen vettek körUl: 
Sandor Pista, a hirneves tarczair6, 
Bedö Kaiman az ujdonsült tanar, 
Kardos, a kritikus es Kemeny Zol
tan dr. ügyvCdjelölt. 

Ban lmre megismertetven barätaival 
jövöheti cz1kkenek targyät, hirteten 
Bedöhöz fordult 

- Hat meg most sem irsz nekem 
valamit? Most mar keszen vagy, 
tanar vagy. 

Bcdö mosolyogva felelte: 
- Majd, majd ... 
- Latod fiam, ez a „majd, majd" 

fene veszedelmes porteka 1 Nem j6 
vele jatszani, mivelhogy mar sok 
embert ölt meg es temetett el. 

- De öregem, hiszen tudod ... 
- Hogyne tudnam 1 Nem akarod 

erödet szetforgacsolni, nem akarod 
a közönseg szemet apr6sägokkal 
megkapraztatni, hanem nagy mun
kaval akarod a vilagot meglepni 1 
De lftsd, a haboruban nem csak az 
agyuk fontosak, de az egyszerü gyors
tüzü puskaknak 1s nagy szerepük 
vc.n ... 

- Hagyd öreg ! ez nekem elvem 1 
A mit te czikkeidben hirdetsz, a 
nemzeti szellemet, a nemzeti lelket, 
azt en majd nagy regenyben akarom 
visszatükröztetni ! Magyar tarsadal
mat. mag' ar embereket fogok raj
zolni magyar gondolkozäsrn6dot fel
tün1etni 1 

Ban lmre csillog6 szemekkel mon
dotta: 

- Oh! csak latnam ... 
Sandor Pista, a hires tärczair6, 

csendesen motyogta : 
- Mennyi mondat ! 
Bedö Kaiman indulatosan fordult 

f eleje 
- Mondat? 
- Persze, hogy csupa mondat ! 

Azt hiszitek mindeg. hogy valami 
nagyot irtatok vagy beszeltetek pedig 
csak mondatokat füztök egymashoz. 
Ötven mondat az egy tarcza. öt
$Zaz mondat : az egy könyv 1 
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- Hat nem hiszed, hogy magyar 
regenyt fogok irni ? 

- Hogyne hinnem 1 Hiszem fiam, 
csak epen arra vagyok kivancsi, 
hogy mikor utazol az Alföldre ? A 
vonat ... 

- Ugyan Pista ! ne bolondozz 
mindeg ! 

- Hat nem magyar tarsadalmat 
akarsz festeni? 

- Azt. 
- Es· a szinhely Budapest? 
- Az. 
- Ertem ! Munkad czime ez lesz: 

A budapesti egyetem es az egyetemi 
könytar. Vagy : A rossz tanitvany es 
nevelöje ! 

- Ugyan okosodj mar meg, Pista 1 
- Felesleges, fiam 1 Olvassäk a 

tarczämat igy is 1 Hanem most ko
moly kerdesem van hozzad. Nem 
erzed-e magadban neha, hogy -
no, hogy is mondjam - hogy meg 
hiänyzik neked valami ahhoz, pngy 
ama bizonyos regenyedet j61 meg
irhassad ? Öszinten felelj, komam ! 

Bedö mereven az arczäba nezett 
Sandor Pistanak es csüggedten 
mondotta: 

- Erzem ... es ez tönkre tesz, 
elvesztem bizalmamat enmagamhoz 1 

- Soh'se veszitsed, fiam, mert 
ezzel csak szerkesztömnek teszel 
szivesseget es beafüz lapjahoz ma
sod ik tarczair6nak ! Hires embernek 1 
Hat megmondom, hogy mi annak a 
hianynak a neve. a mit ir6asztalod 
elött erzel. Igen közön~eges sz6 . 
etet t 

BedO összeranczolt homlokkal 
nezett le a földre. Egyik regi, vasott 
tanitvänya gunyos kkintetet latta 
magära szegezödni ... 

Es alig hallhat6an ismetelte: 
- Az elet. .. 
Mintha ez a sz6 varazsvesszökent 

erintette volna a negy ifjut. Arczu
kon, tekintetükben az a kifejezes 
jelent me~, melylyel valamelyes ta-



tong6 melysegbe szoktunk alatekin
teni, mig lelkUnk lassan lassan csupa 
värakozassa, sejtelcmme olvad at es 
f1gyeljük a titokzatos sötetseget, az 
ismeretlenbol fclszürödö neszt ... 

Sandor Pista arczar61 egy pilla
natra eltünt a közöny es meleg 
reszvet, j6sag äradt szet rajla es 
tekintete szeretettel csüngött Bedö 
erdekes fcjen. HirteJen megtörte a 
csendet: 

- l<alman fiam 1 val.ami eszembe 
jutott, nem vällalnal tanitvanyt? 
H1sz meg ninc::i alläsod ... 

A fiatal tanär ugy erezte, mintha 
köd huz6dnek szet elöfe. Egyszerre 
hallotta a mulat6k zsivajat, a poha
rak csenge--et es latta Kar6 bamba 
arczat, a ki poharäba bort öntve, 
nagy megvetessel motyogta Sraj
bt:rek, srajberek ... 

Bedö önkenytelenül zsebebe nyult 
es nevetve fordult Sändorhoz : 

- Öt pengö a vag onom A vizsga 
elött ott hagytam valamennyi tanit
vanyomat es abb61 eitern, a mit 
lapotok adott a regenyforditasert. 
Mi nekem val6t tudsz ? 

- rgy asszony akar magyar iro
dalmat tanulni. Holnap delutan negy 
es öt között värlak az „Otthon" 
kävehazban. Velem jössz ... 

- Asszony ... 
- Igen, igazi, elö asszony 1 Tu-

dod, fiam, neked meg kell ismerni 
az eletet, a tarsasagut, az örömet, a 
nyomorusagot, a bünt, a fertelmet, 
a szepet es a j6t: az asszonyt l Az
tan a budapesti magyar tarsasägot, 
tudod ... a regenyed miatt ... te ... 
te . . . j6 csacsi m ... 

Kar6 jänos a kis tarsasag feie for
ditotta fejet es akadozva kerdezte : 

- Csacs1 . . . ki a csacsi . . . en 
csacsi? ... 

Az „Uj Magyarorszag" biral6ja: 
Kardos, nevetve kialtotta: 

- Hat azt hiszed, hogy csak rad 
vonatkozhatik e nev? Van itt mäs 
is ... 

- Rossz vicz 1 
Ossctck ossetck ! 

- - Hat tc Körös mit mondasz? 
- Semmit 1 Holnap jelcnik meg 

a kötetem l Kardos igen uen~k embcr 1 
Kar6 rckcdt hangon ordita tul 

valarnennyit: 
Fiuk 1 rncnjUnk kave.1azba l 
Helyes 1 hclyes 1 
Pinczer 1 fizetek 1 

- Itt kezdje 1 
Mig a fizctö-pinczcr sorra ment, 

az etelt- es borhord6k oda allottak 
az asztal köre es vizsga-szcmrnel fi
gyeltek, hogy ki mennyi borraval6t 
tesz le es hogy valamelyik tarsuk 
nem kaparintja el az öket megilletö 
reszt. 

A tarsasag tagjai, a hajlong6 pin
czerek között sürU fUstfel höktöl ki
serve, csoportosan t6dultak a lepcsö 
feie. 

Csillagos szeptemberi ejszaka fo
gadta ökct. A hüvös szc.llö. titkos, 
lathatatlan kezkent röpult homlokr61-
homlokra es enntesere foszlani kez
dett az a tompa zUr-zavar. mely az 
esti lakomaknal sistergö gözkent Uli 
meg az agyvelöket. 

Ban lmre es härom tarsa hatra 
maradtak 

- Szökjünk meg. ajanlotta Bedö, 
ott az Erzscbet-ter, Uljünk Je valamely 
ta ala. 

Sandor Pista egy villarnos lampa 
alatt megnezte 6rajat: 

- Szervusztok ! Reggelre tärczat 
kell irnom. a dicsöscg draga 1 

Ban Imre nagy komolyan mondta: 
- Velök ill1k mennem 1 Jöjj te 

is, Bedö. 
- Sehogy sern erzem ma maga

ma t öreg. H1szen tudod, hogy ilyen
kor has"nalhatlan vagyok, megyek a 
fäk ala . . . es te Kerneny? 

A sapad ifju ranezett kedves ba
rätjara, mintha arczarul akarta volna " 
leolvasni, hogy kivanja e, hogy vele 
rnenjen: 

- Kaiman, holnaputan vizsgazom .. 
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„ ~-
- lgaz ! eredj hat haza ! 
Elbucsuzvän baratait61, Bedo lassu 

Jeptekkel indult az Erzsebet-seta
ter feie. 

Nem gondolt semmire. Hallotta 
pedig, amint a tävoz6k közül nehä
nyan hangosan kiältottäk nevet. 
A hangok tova repültek füle mellett 
es csak epen, hogy hallotta azokat, 
azzal az öntudatlansaggal, mely tu
domasul vesz, de a belsö jelentes 
felfogasa nelkül. 

Arnig elörement, csak sejtette a 
kürüle tova suhan6 embereket, a 
gazlampak alkotta fenysävokat es 
arnyekokat, de lätni Sändor Pistat 
latta, amint ott lenn a pinczeben ra
nez az ö nagy, sötet szemevel. Ban 
lmrenek es a többieknek kepe mar 
elmos6dva csoportosult körüle, mint 
valamely rossz fenykepen a fösze
mely mögött, a hatterben remlö ala
kok tömege. Bedö hallgatta Sändor 
szavait es ezek egyike etesen csen
gett ki a többi közül : Asszony ! 
asszony ! 

- Vig} azz ! hangzott egyszerre 
durvän: 

Bedö agyaban a kepek a cs6k, 
mintha valami nagy, nehez tömegbe 
ütödtek volna : egymasra hulltak, 
megsemmisitettek egymast. Tagjait 
remület zsibasztotta et es mintha 
valami ködön keresztül lätta volna a 
kocsit, mely recsegö dübörgessel, 
szüntelen zökkenesekkel robogott tova 
a kövezeten. A kerekek majdnem 
erintettek läbat es az egyik lampas 
sarga fcnye egy pillanatra megkap
raztatta szemet. Mar j6 messzire volt 
a kocsi, midön erezte, hogy a szive 
erosen dobog es egesz testen csüg
gcteg gyöngeseg olvad keresztül. 
Utana nezett? Mar alig latta. A ket 
lampa villogäsa hirtelen szemebe 
vagott meg egy fordul6nal es Bedö
n~k ugy remlett, mintha valamely 
vagtat6 szörnyeteg kajan tekintetü 
szemgoly6i meredtek volna ket ol
dalra. 
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Ujra elindult. 
Az Erzsebet-ter fainak lombja sö

tet-hamuszinü ködkent olvadt az 
ejszakai levegö kekes homalyäba. 
Bedö leült egy padra es nezte a 
tovahuz6d6 ärnyakat, melyeket a 
lampakt61 szetarad6 feny, vilägos, 
särga savokkal bontott meg. A fäk 
levelei az enyhitett homalyban Jehe
letszerüen finomaknak lätszottak es 
a szelek alig eszrevehetöen otvadtak 
bete a levegöbe. 

Bedö fetoldalt dült es fejet a pad 
szelen nyugv6 könyökere tamasztotta. 
Ket csillag merev nyugodtsaggal 
szürte Je fenyet hozzaja. A tomb 
egyik reszen ät a hold sapadsäga 
tapadt arczära. A tegkisebb szellö 
sem remegtette meg ebben a pilla
natban a nagy mozdulatlansagot, 
mely lassan-lassan Bedö lelkebe is 
ätömlött. Mereven nezett az eg tele. 
Hallgatta a nesztelenseget, melybe 
csak nagy ritkan fur6dott bete vala
mely kocsi tavoli, tompa dübörgese. 
Mintha a föteje boru16 fak lombja 
mind jobban finomodott volna. Vegre 
lassan, nesztelenül, valamely ärnyek~ 
kep hangtalansagaval forgasnak in
dult. A hold együtt mozgott a lomb
bal. Aztan egybe olvad minden : a 
hold rejtelmes, beteges vilaga, a fäk
nak ködfoszlänyonkent lecsüngö le
velei, az itt-ott elöbukkan6 legszesz
langok, az arnyak ... 

Bedö lehunyta szemet, de azert 
lätta, erezte, a zajtalan keringest. 
J61 esö zsibbadsäg ömledezett rajta 
vegig es a körüle remlö vilägnak 
agyäban összeolvad6 ärnyekkepei 
fölött egy fogalom, egy sz6 suhant 
tova : asszony ! ... 

11. 
Midön Csendics neni, Bedö la

kas-ad6 asszonya masnap reggel 
nyolcz 6rakor behozta a reggelit, a 
fiatal tanär mar föl volt öltözve. Mig 
a kavet szürcsölte. tekintete sürUn 
telerakott könyvszekrenye;-e tapadt. 



Arczan a gyönyörnek az a kifeje
zese jclent meg, melyet szcrelmesc
ken figyelhetunk meg. ha kedvesUk 
közeledik. Az arany sarkok es czi
mek v1daman ragyogtak feleje az 
ablakon beözl\nlö napfenyben. Bedö 
agyaban ezcr es ezer eszme hajszolta 
egymast, amint tekintete egyik könyv
röl a rnasikra szökött. Egyiknek ele
jeröl. rnasiknak a vegeröl ötlött va
lami eszebe. Söt egyes sorokat is 
lätott es cgy nagy tentafolt most is 
kellcmetlenOI hatott ra. Sandor Pista 
adta azt a könyvet igy vissza ... 

Bed6 a dclutanra gondolt es egy
szerre eltuntek a kepek szemei el61. 
Oelutan a kAvehäzban, ahoi Sändor
ral talalkozik, költeni is kell valamit. 
Es neki alig van egy par krajczärja. 
Ami tegnap este megmaradt, azt el
kerte Csendics neni, mivel a mos6ne 
hazahozta - fehernemüjet. 

Bedö felsö ajka megmozdult: az 
undor k1fejezese volt. Ahogy ujra 
a könyvekre nezett, nem a bennük 
rejlö gondolatok elevenedtek meg 
elötte. de a könyvärusok, az ügynö
kök. k1k minden elsejen annyit zak
lattäk. 

Rosszkedvi.ten ällt fel az asztalt61. 
Elindult, hogy mig Csendics neni 
összetakarttia a szobäjat, jarjon egyet 
A szük O-utczab61 a Vaczi-körut 
feie ment. A szegletre erve, megallt 
egy pillanatra. Mindig oly j61 esett 
a nyüzsgö, zajg6 embereken vegig 
tekintenie. Az egymas mellett tova
robog6 kocsik, az ostorok csattogasa, 
a villamos csöngetese, az egymassal 
szembe rohan6 emberek, az utcza 
sajatsägos zaja elvonta figyelmet a 
lelkeben hullämz6 erzesektöl, egy
mäst hajszol6 eszmektöl, melyek 
annyiszor kifärasztottt\k. 

A nyugati pälyaudvar feie fordult. 
Leküzdhetlen vägy vonzotta öt a 
nagy forgalmi helyek feie. Kepzele
tcben ö is felült a vaskocsikra, me
lyek elvittek messzire: az ismeret
len feie! 

• 

Az ismerctlen ! Azt kerestc min
<.lenlitt: a könyvckbcn, az arczara 
tapad6 tckintetekbcn, a föleje bo
rul6 egboltozat kekjebcn, a hold 
beteges halvanysagttban es enmaga
ban, a sajat lelkc ezcrnyi szegle
teben . . 

A hova mcnt, a mcrre nczett : ort 
lebegett elötte a nagy kerdöjel ! Es 
ment utana, mint a megigczctt a 
kisertet utan, mely hivja, csalogatja 
a tcmctö rejtelmci feie. Ez kcsztetc 
olykor, hogy megalljon es valamely 
ferfiunak vagy asszonynak arczät 
vizsgä.lja hosszan, figyelmesen. Ez 
csalogatta a R6kus-k6rhaz halottas 
kamrajaba, hogy ott a halottak me
rev arczaba merüljön el. Szcme ki
gyult, szive hevesehhen dobogott, 
amint egy - egy pillanatra egyedül 
maradt a hallgatag em bcrekkel es ö 
feltünes nelkül inteztc hozzajuk nema 
kerdeseit, melyekrc azok feleletet 
sohasem adtanak 

. Bedö figyelmct embercsom6 
vonta magara, a mcly nagy, fekete 
tabla körUI csoportosult. Egy nagy 
napilap hirdetesei voltak rajta ki
függesztve. 

Egy legszesz-lampa oszlopähoz tä
maszkodva, figyelte az olvas6 ala
kokat 

Säpadt, 6cska ruh<iba bujt asszony, 
szomoru tekintettcl keresett valamit 
a fekete betok kOzölt. Kis leänykäja, 
hätat forditva a tablanak, vidam 
arczczal bämult az elötte zajl6 eletre. 
Az asszony egyszerre a leanyka 
szöke, hullamos fürteire tette kezet 
es minel toväbb keresgelt eredmeny 
nelkUI a fekete tablän, ujjai annäl 
jobban remegtek es annal melyeb
ben merültek a gyermek dus ha
jäba: mintha a fekete täblär61 vala
mely szörnyeteg tatogatta volna fe
leje torkat, hogy elnyelje öt is, meg 
gyermeket is. Az asszony mäsik 
oldalän öszbecsavarodott ferfiu ällott. 
Feje färadtan hanyatlntt ala, amint 
gyenge szemeivel betlizte a hirdete-
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seket. Nem talält semmit, megfordult. 
Levettc kalapjat es mig tekintete 
bizonytalan iranyban revedezett, ke
zevel ketszer-haromszor vegigsimi
totta homlokat. Aztan elindttlt, las
san, meggörnyedve ... B~dö utana 
nezett es s6hajtott. Agyaban pedig 
felmerült a kerdes : vajjon hovä? 

Aztan ujra a tabla feie nezett. A 
rongyos, kopott ruhaju alakok kö
zül elesen kavält egy elegansan öl· 
tözött fiatdl ember, ki fütyöreszve, 
botjaval jatszva, nezett az apr6 be
tokre. Minden aro n azt szerette 
volna mindenkivel elhitetni. hogy 
csak veletlenül kerUlt e helyre, hogy 
csak idötöltesböl, unalomb61 olvassa 
a hin.le1eseket. Egyszerre megfordult 
es Bedö epen az arczäba nezhetett. 
Megdöbbent kifejezesetöl. Az össze
ranczolt homlokar61, az arcz halo
vanysagab61, a merev tekantetböl 
*sztön remlett feleje a ketsegbe
eses Csak egy pillanatig tartott. 
Azutän fütyöreszve, botjät forgatva 
ment tova a szep ruhaju ifju. Jött 
helyere mas. Jöttek egyre szakadat
lanul. Bedö ugy lätta, hogy a kö
zelgök szemeben a remenyseg fenye 
csillog es midön tavoztak, a szomoru
sag tompit6 fätyollal boritotta be 
arczuk es tekintetük minden ragyo
gasät. Gyorsa11 jöttek, lassan, kimer
ten tavoltak. Es egyik sem nezett 
a masikra. Mindef!Yik csak magaval 
volt elfoglalva, a maga nyomoräval, 
a maga sätet gondolataival ... Egy 
fiatal nö szemeben sajatsagos tüz 
villant meg, a mint a fekete tabla
nak hätat forditva, fenyes fogatot 
latott tovarobogni. Bedö talälgatta, 
hogy mit jelentett ez a villogas Ta
län az erenynek u ols6 lobbanasa 
volr. Hu116 csillag fenye, a mely a 
sugaras egröl nyomtalanul tünik 
el az ejszaka vegtelen sötetjeben . . 

Bedo mozdulatlanul, a lampa
oszlophoz tämaszkodva nezte az 
apr6 hirdetesek közönseget. A fekete 
tabla, a kopott kabatok mintha 6riasi 
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arnyekot vetettek votna elöre. Arnye
kot, mely lassan räborult mindenre, 
ott sätet lett a napsugaras levegöben, 
az aszfalton es homatyt boritott 
magara az egre is. Bedö maga elött, 
mögötte, felette es enmagaban is 
ereze a növekedö sötetet, melyböl 
hatalmas, meztden karok valtak ki. 

Minlha fenyegetödzve emelkedtek 
volna az eg feie. Nem volt mar 
olyan zajos az utcza. Tompabban 
hangzott a leptek kopogasa, kocsik 
dübörgese. Mintha mindent felelem 
szallott volna meg. Legalabb Bedö 
erezte ezt a felelmet. Az az ember
tömeg keltette fel ezt az erzest. Az 
a tömeg ott, mely kenyert keresni 
jött, mely a fekele tablät61 kerte azt, 
a mit isten megad a mezök mada
rainak. 

A hallgat6 emberek mogorva ar
czan, az összeszoritott öklökön, a 
komor tekinktekben egy borzaszt6 
sz6t latott Bedö megelevenedni . 
ehseg 1 ehseg ! 

Bedö megborzongott, mintha hüvös 
szel szaguldott volna tova felette. 

Kitepte magat a varazs al61 : a 
tömeg közze ment. Tudta, hogy a 
kgborzaszt6bb dolgok sem olyan 
felelmetesek közelröl, mint bizonyos 
tavols4gb61, a honnan a ker-zelet 
ijesztöen megnöveszti az aranyokat. 

Maga is olvasni kezdett a kifüggesz
tett ujsag- lapon. Otthon es a käve
hazban is megszokta tenni. Az apr6 
hirdetesek rovataban ott rezeg maga 
az elet minden fenyevel es sötetse
gevel együtt. Vidäman csap az ol 
vas6 feie az ifjui eletkedv a Jeve
lezesek rovatab61, a nehez küzdel
mek s6haja hallatszik azokb61 a 
sorokb61, melyek az alkalmazast 
keresök kivansagainak sz6sz616i es 
ijesztöen feketcllenek a betük, me
lyekkel betegek, nyomorultak kialta
nak segelyert, alamizsnäert ... 

(f olytatjuk.) 



WATERS ESZTER. 
Egy cseledleliny törtenete. - lrta: MOORE OYÖROY. 

(. 

Ott allt a vasuti allomas töltese 
menten es a tavolba eltünö vonat 
utän tekintett. A kanyarulatot elfed
tek a bokrok, amelyek felett feher 
felhökben kavargott a göz, majd 
paräkka foszlott a halvany esti szür
kületben. Meg egy pillanat es aztän 
az utols6 vasuti kocsi is eltünt. A 
feher fellegek lassan alaszälltak es 
harmatcsepphez hasonl6an rakodtak 
le a töltes kavicsain. 

Mellette egy padon egy hosszukas, 
vörösesbarnara festett kosar allott, mely 
durva zsineggd volt összekötve. Test
tartasan latszott, hogy a teher, amit 
hordott, nagyon nehez lehetett. Ko
pott, szinehagyott sarga ruha es az 
evszakhoz kepest nagyon is meleg 
kabatka volt rajta. Husz eves lehe
tett erös testalkattal, rövid karokkal. 
Nyaka tömzsi husos volt es haja 
köznapiasan barna. Az orra kisse 
duzzadt, de szepen formält orczim
päkkal Ragyog6 szilrke szemet sötet 
pillak arnyaltak. Ha kaczagott, arcza 
elvesztette közönseges, kisse komor 
kifejezeset, tekintete ilyenkor boldog
sägt61 sugarzott. A vasuti portas 
megkerdezte töle, hogy talän felti a 
csomagjat a kosar mellett hagyni? 
Mindkettöt - mondta - utana le
het szallitani a kis szamärfogaton, 
mely minden este eljön az allomasra, 
hogy rendeltetesi helyere vigye a 
podgyaszokat. Az ut WooJwiew-fele 
eppen balra fekszik es el sem te
vedhet rajta. A fasor mögött mar 
tavolr61 1Athat6 a perk räcsozata. -
A . terfi j6lesö erzessel vizsgälta a 
leany formäs idomait, de az allomas
fönök hiv6 hangja kötelessege utän 
sz61itotta. 

KörUlötte a tajek kopar es elha · 
gyatott volt, amelyen a leany ugy 

nezett körül, mint aki elöször latja 
a termeszet sivarsägat. De tulajdon
keppen sajät gondolataival volt el
foglalva, amelynek ö volt a közep
pontja. Meg mindig nem hatärozta 
el, hogy csomagjat otthagyja-e a ko
sär mellett. A batyu nehez volt es 
nem tudta, hogy a birtok milyen 
messze van az allomast61. Kijar6-
nal a fclvigyäz6 a jegyet kerte töle 
es meg mindeg nem tudta, mitevö 
legyen. A keskeny ut kezdeten vas
räcsokat latott, a falak földig erö 
borostyan-indakkal voltak befuttatva 
es a hatalmas ablaktäblakon meg
törtek a napsugarak. 

llyen hazakban mar szolgalt es 
tudta minö kötelessegek värnak ott 
rea. De a woodw1ewi elet, ahova 
alig egy fel6räja erkezett, ugy tunt 
fel elötte, mint valami nagy alom 
megfejthetetlen rejtelye es önmagaba 
vetett bizalma ingadozni kezdett, ke
pes lesz-e feladatänak mindenben 
megfelelni ? ßizonyara lesz ilt egy 
pinczemester, egy lakäj es egy groom 
is, vajjon mit fognak majd azok r61a 
gondol11i? Talalkozni fog egy elsö 
es egy masodik szobaleänynyal, söt 
talan egy komornaval is, akik a csa
laddal mar külföldön is utaztak. Mar 
oly sokat hallott beszelni Nemet- es 
Francziaorszagr61. Termeszeten ez ke
pezi alland6an tarsalgasaik targyat. 

Ha ö hallgatni fog, ezzel nyomban 
elarulja, hogy meg sohasem volt 
ezt kben az orszägokban. Kerdezm 
fogjäk majd, hogy milyen hclyeken 
szolgalt eddig es ha megtudjäk a 
val6t, szegyennel kell tavoznia. Hi
szen annyi penze sincs, hogy meg
valtsa jegyet Londonig es milyen 
okot fog majd felhozni Lady Elwin 
elött, aki Ounbar asszony szolgäla
täb61 megszabaditotta es szamara 
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Woodw1ewben a konyhaleanyi allast 
rnegszerezte. Nem, nem terhet vissza. 
Apja talan kepes lesz haragjaban 
öt is, meg anyjat is megverni. De 
nem, ezt talan megsem tenne. Ennek 
puszta gondolatara szegyenpir futotta 
be arczat. Es kis testverkei is sirna
nak, ha visszajönne ! Hiszen alig volt 
otthon betevö falatjuk. Nem, nern, 
arra, hogy visszaterjen, gondolni sem 
mert. 

Es arcza mosolygott, mint a ju
niusi nap. De boldog majd csak 
akkor lesz - gondolta - ha az elsö 
het elmullott. Bar csak lenne a del 
utanokra egy tisztesseges ruhaja. Az 
a kopott, sarga ruha, mely rajta volt, 
mar nagyon regen lehetett uj. Perkal 
ruhai közül, az egyik meg eleg j6-
karban volt, ha feldisziti egy kisse 
lila szalagokkal, meg meg teszi a 
magaet. Hallotta. hogy az ilyenfajta 
urasagi hazak nöszemelyzete ketszer 
öltözködik naponta es vasarnap se
lyem szoknyaban es divatos kala
pokban jar setalni. A komorna ter
meszetesen megkapta a haz urnöje
nek összes levetett ruhciit es a ko
mornyikkal jart sz6rakozni. Mit fog
nak ezek a finom, j61 öltözött em
berek gondolni r61a, az egyszerü 
leanyr61 ? A szive elszorult, ha erre 
gondolt es mely s6haj tört ki kebleböl, 
mert tudta, hogy keserü csal6dasok 
varnak ra. Söt ha elsö negyedevi 
beret meg is kapja, nem vehet majd 
ruhat maganak, mert otthon nagy 
szüksegben varjak a penzt. Negyed
evi beret ! Val6szinüleg csak havi 
bert, mert eteteben sohasern lesz ke
pes egy ilyen allast tovabb, mint 
egy h6napig betölteni ! Mind ezek a 
retek es toronymagas fak bizonyara 
az urasag tul ::1jdonat kepezik ; akik 
b1zonyara felette elökelöek, elöke
löbbek, mint Lady Elwin, mert Lady 
Elwin nem kastelyban, hanem kö
zönseges h<izban takik, amilyenek a 
vasut mellett sorban C: pültek. 

Utjaegysetanyon vitt keresztül,ahol 
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dajkäk gyermekkocsikat toltak maguk 
elött A varos larmaja nem jutott et 
eddig es a leany elött mind jobban 
bontakozott ki jövendö sorsanak kepe 
Messziröl ket häzat latott: az egyik 
szürke homokköböl, a masik piros 
tegläb61 volt epitve, amelynek falara 
folyondar kuszott. Egy jar6-kelötöl 
megtudta, hogy az egyik haz a pap
lak, a masik a woodwiewi urasäg 
portäsanak a takhelye. Ha a portas 
haza ugy nez ki, milyen lehet akkor 
az urasagi kastely - gondolta ma
gaban. 

Körülbelül szaz meterre innen az 
ut szetagazott es terebelyes lombu 
fäkkal volt beültetve. A leveltetö 
alatt a levegö hüvös es kellcmes 
volt, mely az agyonfäradt varosi 
leänyt latsz6lag felfrissitette. A fasor 
vegen egy hatalmas, feherre festett 
kapu allott, amelyen keresztül pom
päs setanyba jutott. A kapus utba
igazitotta, hogy merre menjen. Meg 
soha sem latott ilyen hata1mas fakat 
es többször megallott, hogy gyö
nyörködjck a termeszet nagyszerü
segeben. A folyondarok val6sagos 
tetöt alkottak a setany felett es az 
agak között itt ott kikandikaltak az 
egboltozat vändorl6 r6zsaszinü felhöi. 

Ketelyei ujra kinozni kezdtek: 
eleteben soha sem Iesz kepes egy 
ilycn ällast betölteni. Az ut kanya
rulatanal egy pipaz6 kerteszlegenyt 
pillantott meg. 

Bocsanat uram, ez az ut vezet 
Woodwiewbe? 

!gen, itt az istall6k menten 
kell mennie, aztan balra. 

Mi u t a n alaposabban szemügyre 
vette a leanyt, hozzatette : 

Ön oly faradtnak nez ki, pod
gyasza bizonyara nehez? Megengedi, 
hogy segitsek ? 

- lgen, elfaradtam - felelte a 
leany es csomagjat a keritesre 
tamasztotta. A palyaudvaron azt 
mondtak, hogy kosaramat a teher-



hord6 kocsin kesöbb majd utanam 
küld1k. 

- Ah, ugy, ön tehat az uj alkal
mazott? Hogy hivjak? 

Water; Eszternek. 
Az en anyam itt szakäcsne. 

Nagyon kell magara vigyaznia, mert 
különben sok kellemetlensegben lesz 
rcsze. Neha val6saggal olyan mint 
valami sätan, de ha nem bäntjäk, 
akkor jobb asszonyt nalänäl et sem 
tudok kepzelni. 

- Ön is itt szolgal ? 
Meg nem, de remelhetöleg nem

sokara. Mar ket eve megtehettem 
volna, de anyam nem akarta, hogy 
felvegyem a livret es igazan meg 
most sem tudom, mit fog hozza 
sz6lani, ha megis az urasag szol
galatäba ällok. 

- Hat ismet megüresedett egy 
szolgai alias ? kerdezte Eszter 
es felenken tekintett a fiatal emberre. 

Igcn. Jim Storyt nyolcz nap 
elött kidöbtäk. Ha egy poharral töb
bet ivott a kelletenel, minden istall6-
titkot kikotyogott a faluban. Ezert 
tehAt rendszerint elcsaltak a 11 Vörös 
Oroszlan" vendeglöbe, a mi aztan min
dig az urasag karaval jart. 

Es ön akarja Allasat elfoglalni? 
- Termeszetes, hogy en. Csak 

nem fogok eletem vegeig csomago
ka t czipelni Brightonban, mikor itt 
kenyelmesebben is megelhetek. Az 
alias egesz j6 - es az ember itt 
mindent az elsö forrasb61 tud meg. 
Belölem ugyan semmit sem fognak 
kiszedni a Vörös Oroszlan-ban, hogy 
aztan minden sz6t, amit mondtam 
megtäviratozzanak a londoni ujsa
goknak, amit masnap aztan az egesz 
vilag olvashat. 

Esz1er mmdebböl nem ertett egy 
sz6t sem, csak nezte a beszelö em
bert - es egy alacsony homlokot, 
kis, gömbölyded fejet, hosszu orrt, 
hegyes Allat es egy halvany, beesett 
arczot latott. Oaczara lapos melle
nek, a fiatal ember erös testalkattal 

birt es izmos karjai, ha kellett, ugyan
csak elbirtak a munkat. A keskeny 
homlok es a fenynefküli szemek fan
täzia nelküli, közönseges agyra enged
tek következtetni, de arczanak sza
balyos vonäsai es barätsägos tekm
tete rokonszenvese tettek. 

- Latom, hogy csomagjaban köny
vek vannak - mondta hosszu hall
gatas utan. - Szeret ön olvasni? 

- A könyvek az anyam tulajdo
nät kepezik - felclte gyorsan. -
Nem mertem öket a palyaudvaron 
hagyni, mert meg valaki elvitte volna 
öket. 

- Tucker Sara, ez tudniillik az 
elsö szobalany unk, bizonyara kölcsön 
fog öntöl kerni nehany kötetet. Mi 
mindent összeolvas ez a buta liba ! 
Val6ban borzaszt6 ! Minden törtene
tet, mely az utols6 härom evben a 
kepes ujsagban megjelent, kivülröl 
tud es ismeri az összes szereplök 
neveit. Pontosan megtudja mondani, 
hogy melyik lord mentette meg a 
vagtat6 kocsib61 az utaz6 ladyt, amint 
a fogat eppen egy ketszaz meter 
melysegü örveny ele ert es ep ily 
pontosan ismeri annak a bar6nak a 
törtenetet, akiert a legszebb leany 
holdvilagos ejjel a t6ba vetette ma
gat. En magam nem olvastam ezeket 
a könyveket, de Saraval bizalmas 
viszonyban Allok es ö valamennyit 
elmondotta. 

Eszter a felelemtöl remegett, hatha 
megtalälna kerdezni, hogy szeret-e ö is 
olvasni, mert egyältalan nem tudott 
olvasni. A fiatal ember eszrevette a 
leäny arczan a valtozäst, amiböl arra 
következtetett, hogy a leänyt kelle
metlenül erintette mindaz, amit Sara
r61 mondott es rögtön megbanta, 
hogy olyan vigyäzatlanul fecsegett. 

- Csak j6 baratok vagyunk, egyeb 
semmi ! Sara es en soha sem fogjuk 
egymast megcrteni Különben is örö
kösen untatna azon törtenetek el
mondäsaval, melyeket a hosszu teli 
ejszakakon a könyvekböl kiolvas. 

.. 41 .. 



Meg attan nem is tudom, milyen az 
izlcse a ferfiakat illetöleg. En sokkal 
praktikusabb ember vagyok. Az a 
kis lovacska ott az istäJ16ban jobban 
erdekel. 

Miutan att61 feit, hogy a ferfi uj
b61 a könyvekröl talilna oeszelni, 
minden batorsagat összeszedte es igy 
sz61t.: 

- A pälyaudvaron azt mondtak 
nekem, hogy a teherhord6 kis kocsin 
majd utanam szallitjak a holmimat. 

- A szamärfogat ma este nem is 
megy a vasu1hoz es önnek bizonyara 
szükscge van a dolgaira. Majd be
szelek a kocsissal, talan nekem meg
teszi. Ternngettet, mar egy fel6räja, 
hogy itt beszelgetünk. Meg szemre
hanyast kapok, hogy feltartottam. 
Anyam mar egy 6raja var önre. Nincs 
egy lelek sem az egesz kastelyban, 
aki segitene neki. Azt kell mondania, 
hogy a vonat elkesve erkezett. 

- Akkor hat sietek - mondta 
Eszter. - Kerem legyen olyan j6 es 
mutassa meg az utat. 

A vasräcs feie, mely a parkot sze
gelyezte, dus lombozatu örökzöld 
hajolt. A fakon at egy olasz stilben 
epült kastelyt lehetett latni, amely 
körülbelül ötven meterre lehetett. A 
partot az istall6kt61 egy magas, teg
lakb61 cpitett fal valasztotta et es 
amint William es Eszter balra for
dultak, William megmagyarazta Esz
ternek, hogy az összes epületek, ame
lyeket maga elött lat: istall6k. A sok 
ajt6 ml'gött 16dobogast es lfmczcsör
gest hallottak. Aztan egy tagas, szep 
udvarha ertek, melyre a haz oldal
ablakai nyilottak. A nagy ive~etü 
abl&kok mögött latni lehetett a sietö 
cseledseget. Az udvar vegen egy rep
kcnynyel bef utott feszer allott, mely
nek tuls6 oldala a park mäsik re
szere nyillott. Eppen nehany pom
pas 16 tartott a feszer feie es William 
sietett az ajt6t kinyitai. A lovak szürke 
pokr6czokkal volt':ik betakarva, fejü
kön csinos fökötökkel es az e czelra 
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keszitett kivagasokon at latni lehe
tett a nemes allatok ejfekete nagy 
szemeit. A lovakon fejletlen, apr6 
gyerköczök ültek, c:kik rövid Jabaik
kal ide-oda inogtak es idönkint füzfa 
vesszökkel ütlegeltek az ällatokat. 

- Nezze, ez itt Silver Braid, a 
hires versenyl6 - mondta William, 
amikor visszajött 

Türelmetlen kopogas zavarta meg 
a tovak szemleleteben. Hir1elen a 
leäny feie fordult es igy sz61t: 

- Ne feledje et majd azt a kifogäst, 
hogy a vonat kesett. A viJägert se 
mondja meg, hogy en tartoham fel, 
mert különben a pokolban lesz re
szem. ltt - es egy ajt6ra mutatott, 
mely egy baratsagos, hosszu folyo
s6ra nyilott. A folyos6 elsö ajt6ja a 
konyhaha vezetett es Eszter nemso
kara belepett ide. A konyha felette 
allott mindannak, amit Eszter e te
ren eddig lätott. A tuzhely majdnem 
elfoglalta az egesz baloldalt es körül
belül tizenöt nagy üst ällott rajta, 
amelyekben csendben duruzsolt a 
göz. A konyhaällvanyok egeszen a 
menyezetig ertek es csak ugy ros
kadoztak a draga edenyektöl. Eszter 
arra gondolt, hogy milyen nagy mun
kajäba fog kerülni mindezt ilyen tisz
tan tarta'li. 

- ltt van anyam az uj kezileany 1 
- Ugy? Va16ban? - mondta 

Latch asszony es letette a czukorvag6 
kest. Eszter nyomban eszrevette azt 
a hasonlatossagot, amely Latch asz
szony es fia között volt. 

- Mar azt hittem nem is jön. 
Persze, azt fogja mondani, hogy a 
vonat kesett. Nemde? 

lgen, mama, a vonat egy fel-
6rai kesessel erkezett be az ällo
masra - felelt a leänyhelye1t William. 

- Haszontalan lusta kölyök, nem is 
kerdeztelek es belekotyogsz. Bizo
nyara te tartodtad tel a leänyt. Hat 
vendege van a häznak es egesz nap 
segitseg nelkül ällok. Ha Gale Mar
git nem begit, nem is tudom mitevö 



lettem volna es igy is alaposan meg
kestem 

A ket sr.obalcany csinos perkal 
ruhajaban sz6tlanul nezte Esztert. 
Eszter arcza elborult es midön Latch 
asszony röviden raparancsolt, hogy 
kabatjat es kalapjat vesse le es kezdje 
meg azonnal a munkat, mert latni 
szeretne, hogy mit tud, Eszter eleinte 
nem felelt semmit. Elfordult es halk 
hangon mondta : 

Elöször at kell öltöznöm es 
podgyaszom scm erkezett meg meg 
a vasutr61. 

- Ugyan ne akadekoskodjon. -
Margit majd kölcsönözni fog egy 
kötenyt. 

Eszter habozott. 
- Az a ruha, am1t visel, nem ugy 

nez ki, mintha meg valami artana 
neki. Te hat elöre ! 

A szobaleanyok hangosan felne
vettek, de Eszter arcza olyan komoly 
lett, mintha csak valami nagy, elvi
selhetetlen csapas erte volna. 

II. 
A kis szoba egyik vegen a tetö 

ferden hajlott. Az egyetlen szeles 
ablaküvegen keresztül a reggeli nap
sugar odatüzött a falakat borit6 kek-

. viragos tapetara. Nehäny durva szö
vetu ruha az ajt6ra függesztve ; a 
falon ket kep ; az egyik egy kepes 
foly6irat fenynyomatu melleklete: vi
ragkosarat tart6 fiatal leäny, a ma
sik egy 6don metszet. Egy kis szek
renyken a Ga 1 e csalad fenykepei 
voltak csoportositva es apr6 tenger
zöld szinU vAzak, amelyeket Sara 
szilletesnapjara kapott ajandet<ba. 

Szorosan a fal mellett keskeny vas
agy allott ; azon feküdt Eszther va16-
sagos napsugarözönben, nyitott sze· 
mekkel, almodozva. Az 6rara pillan
tott, amely meg nagyon korai idöt 
jelzett. Felemelte karjait, hogy feje 
felett keresztbefon ja. De e bben a 
pillanatban eszebe jutottak a tegnapi 
nap esemenyei. Keserü mosoly vo-

nult vegig arczän. Eszebe jutott, hogy 
tegnap vonakodott zöldscget mcg
mosni. A szakäcsnönek, amikor öt 
szidalmazta, nem felelt es ez dUh~ben 
öt a konyhab61 kskergette. Eszebe 
jutott, mint rohant el elsö felhäbo
rodäsäban azzal a szandekkal, hogy 
azonnal visszater Londonba gyalog; 
de William a fasorban ut61erte es 
elzana elölc a menckves utjat. Mi~ 
kent igyekezett crövcl szabadulni es 
amikor ez megscm sikerlllt, minö 
keserves zokogasban tört ki. Milyen 
barätsagos volt hozza William es 
amikor vegre engedctt a fiu rabesze
lesenek es visszatert az ur il akba, 
William megigerte, hogy a közötte 
es anyja között foly6 perpatvart majd 
elsimitja. De Latsch asszony meg
tiltotta neki, hogy a konyhaba lepjen 
es igy nem maradt mas hatrct, msnt
hogy visszavonuljon kis szobajaba. 
Most atgondolta egesz helyzetet. Ha 
biztositva is volna visszaterese Lon 
donba, hogyan mereszkedjek anyja 
szemei ele? Es mit sz6lna majd apja? 
Bizonyara kidobna a hazb61. Mivel 
erdemelte meg azt a sok veszelyt, 
ami olyan fenyegetöleg nez ra a jövö 
homalyab61, ruikor senkinek sem ve
tett 1 Miert sertegette tegnap a sza
ka~snö? 

Amint harisnyajat felhuzta, egy 
pillanatig gondolkozott, hogy Gale 
Margitot felkeltse-e? 

Margit Agya a lejtösen esö fedel 
alatt, a kis padlasszoba egy homa
lyos szögleteben allott. A leany mely 
alomban szendergett ; egyik karja 
leeresztve, rövid, szeles arcza a tetö 
nyillasan beözönlö vilagossag feny
körebe esett. Atma olyan szep volt, 
hogy Eszter egy pil lanatra agg6dni 
kezdett. De a leany hirtelen felnyi
totta szemeit es olyan idegenszeril 
kifejezessel nezett Eszterre, m ntha 
az egy idegen vilag lak6ja lenne. 

Megdörzsölte szemeit es megsz6-
la lt: 

Hany 6ra van ? 
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-- Eppen hat 6ra. 
Akkor meg sok idönk van ; 

bei 6ra elött nem kell lemennünk. 
Öltözködjek csak tel_. egeszen, en 
addig varni fogok ; nem szükseges, 
hogy en elöbb fölkeljek - . külön
ben is megbotlanank egymasba ebben 
a szük kis oduban. Hogyan is alud 
hatik ~zen a kis helyen ket leany? 
Tükör csak egy van, az is akkora, 
mint a tenyerem. Az utaz6kosarät 
ällitsa majd az agy ala. Bizony, 
legut6bbi helyemen gyönyörü szo
bam volt, brüsseli szönyeggel es 
märvany mosd6keszlettel. Nem is tar
tanam ki tovabb itten harom napnal, 
ha - . " Nevetett es .tustan a masik 
oldalära fordult. 

Eszter nem felelt. 
- Nos, hat nincs igazam ? Nem 

nyomorusäyos odu ez ket leany sza
mara? Milyen volt a maga utols6 
helye? 

Eszter csak annyit felelt, hogy 
mcg nem regen szolgal es Margit, 
elmelyedve a sajat gondolataiba, 
ügyet sem vetett a rövid valaszra. 

lgaz, Woodwiewnek is meg van a 
maga elönye. Ehetünk, amennyi j61 
esik. Söt meg többet is kapnank, ha a 
ven szakacsnö nem volna annyira 
zsugori. De ö neki meg kell hogy 
legyen a maga hasznocskaja, azert 
a reggelitöl megvonja tölünk a sza. 
lonnat. Erröl eppen eszembe jut es 
azt hiszem, tudja is, hogy a sza
kacsne haragszik magara. Nos, hatha 
meg akar itt maradni, igyekezzek öt 
megbekiteni. 

- Miert küldött mosogatni, meg 
fözeleket tiszt1tani, mikor meg annyi 
idöm sem volt. hogy atöltözzem ? 

Az bizonyos, hogy nem volt 
szep Wie, de ö mar ilyen. Szidja a 
konyhaleanyokat, ameddig csak birja. 
Azt azonban meg kell adni, hogy 
tegnap tenyleg sietös volt a dolog, 
mert tärsasagot vartak En szivesen 
kölcsonöztem volna maganak a kö-
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tenyemet, ha azt gondolta, hogy ru
hajänak meg fog artani. 

- Azert, mert valaki szegeny ... 
Ah ! Nem ugy ~rtettem ! Tu

dom en j61, mi az a szegenyseg. 
Margit összehuzta a füzöjet husos 

testen es az ajt6hoz ment, amelyen 
ruhäi felakasztva függöttek. Szep 
leany volt, kisse fitos orral, nagy, 
vilagos szemekkel ; haja - egy ar
nyalattal szökebb, mint az Esztere -
simän hatrafesülve, hogy ezzel pa
lastolja nagyon alacsony homlokat, 
ami szepsegenek egyedüli hibaja volt. 

Eszther e közben terdre bocsat
kozott es szokasos reggeli fohaszat 
mondotta, amikor Margit megfordult, 
hogy czipöit felhuzza. 

- Hogyan ! - kialltott - maga 
meg azt hiszi, hogy az imadkozas 
valamit hasznal ? ! 

Eszther bosszusan pillantott fel. 
- Nekem nincs kifogasom ellene 

- folytatta a Jeany - de, ha ream 
hallgat, a többiek elött ne tegye, 
mert szörnyen fogjak erte boszantani. 

- 6 Margit ! Csak nem lesznek 
olyan istentelenek, hogy e felett 
gunyol6djanak Ami pedig azt illeti, 
m ikeppen velekednek r6lam, reäm 
nezve az teljesen közömbös, hisz 
ugy sem maradok itt sokaig. 

Midön a padlasszobab61 Jementek, 
az ajt6kat, ablakokat felnyitottak, 
Margit körillvezette Eszthert a szo. 
bakban, megmutatva minden egyes 
targynak a helyet es megmondotta, 
h<iny szemelyre kell a reggelihez 
teritenie. Ebben a pillanatban egesz 
csoport ferfi jött felfele a lepcsön, 
zajongva, közöttük nehany siheder
koru gyerköcz is Eszterre, aki ep
pen akkor lepett a szobaba, durvan 
rasz61tak, hogy siessen. A leany, 
bar nem tudta, hogy kik ezek az 
emberek, keszsegesen szolgalta ki 
öket. Miutan a reggelit gyorsan el
költöttek, elsiettek az istall6k ira
nyaüan. Alig, hogy eltavoztak, az 
udvaron 111egjelent a hilz ura fiaval, 



Arthurral, Az „öreg", ahogyan min
denki nevezte, közepmagassagu ferfi 
volt. Lovagl6nadragot es bokavedöt 
viselt, amelyekben labai meglehetös 
vastagoknak tüntek fel. A fiu gyönge 
növesü, szilkmellü, nevetsegesen so
väny alaknak tetszett, ~zegletes, he
gyes arczvonäsokkal. 0 is lovagl6-
nadrägot, gamasnit es lovagl6csiz
main hosszu sarkantyut viselt. 

Amint atyja mellett allva ezzel 
beszelgetett, fenytelen, szöke haja
val a bambasag benyoma~at kelterte. 
Mihelyt azonban nyeregbe ugrott, 
mintha az egesz alak ätvaltozott 
volna. Gyönyörü teliver pej kancan 
ült ; de a 16 - Eszthernek legalabb 
ugy tunt fel - kisse sovany volt. 
Az iställ6fiuk is mindannyian sovany 
lovakon ültek. Az öreg egy izmos 
szürken lovagolt es megelegedetten 
nezegette a fiu gyönyörü paripäjat 
es egy szep barna ment, mely fejet 
büszken felszegve hordozta. A ment 
a legkisebb loväszgyerek, egy pör
seneses arczu, vöröshaju kölyök ülte. 

- Az Silver Braid, a barna ott, 
amelyet a „kis ördög" lovagol; a pej, 
amit a vörös ül, Baylear, amely az 
epsomi nagy dijat nyerte. Ah, az 
volt csak a szep nap 1 Mindnyajan 
megfogadtuk. Huszszoros penzt fi
zetett. En tizenket es fel sh1llinget 
nyertem rajta, Grover kisasszony 
harminczat. Ami johnt illeti, az egesz 
vagyont nyerhetett, de ez titoktart6, 
senki emberfianak nem sz61. A sza
kacsnö nem fogadott, mert ö azt 
tartja, rogy szolgäknak val6sagos 
ätok, ha jätszanak. A ferje ugyanis 
a versenyeken ment tönkre. Azelött 
j6szagigazgat6 volt. 

Azutan elmeselte Margit, amit er
röl a dologr61 hallott. Az elhalt Latsch, 
mint j6szagigazgat6. teljes bizalmät 
birta gazdäjanak. Alland6an nagy 
penzösszegek v o lt a k kezere bizva, 
amelyekkel sohasem tartozott pon
tosan elszamolni. De a nagy vesz
tesegek a versenyeken annnyira meg-

apasztottak az elhalt öreg ur vagyo
nat, hogy birtokait gondnoksag ala 
helyeztek. Az uj rendszer alatt az
utän kitlint, hogy Latsch elszamolasai 
nem becsületesek. Latsch miutan a 
versenyeken szinten nagy összegeket 
veszitett, hogy ad6ssagait megfizesse, 
a rea bizott idegen penzt hasznalta 
fel abban a remenyben, hogy a hüt
lenül eltulajdonitott összeget rövid 
idön belül kepes lesz p6tolni. De 
gazdajanak teljes anyagi romlasa 
megakadalyozta cnnck a szandeknak 
a kiviteleben is es Latsch bizonyara 
p6rul jar, ha felesegc idejekoran ki 
nem menti a hinarb61 azaltal, hogy 
eveken keresztül megtakaritott pen
zeböl es az urasagt61 evenkent kapott 
jutalmak összegeböl a hianyt nem 
fedezi. Nemsokara azutan meghalt 
az öreg Latsch. A haz ura pedig 
nehany szerencses fogadas reven ujra 
vagyonhoz jutott. A dolog mindin
käbb feledesbe mcrült, mig vegre 
mar csak ugy emlegettek1 mint a 
Latsch-csaladnak egy regi legendajat. 
Csak Latsch asszonyra volt annyira 
kiirthatatlan hatassal a megtörtent 
baleset. lrt6zottt ezektöl a dolgokt61. 

Barfields urat, aki Latsch fiät, Wil
liamst magahoz akart venni, szam
talanszor ridegen elutasitotta kere
sevel, csakhogy fiat teljesen mentve 
tudja ezektöl a rosz befolyasokt61, 
amelyek szerinte egyedüli okai voltak 
ferje halalänak Aminö fäjdalommal 
lätta, hogy f i a t lovagolni tanitjak, 
olyan örömmel tapasztalta, hogy a 
fiu testalkata kizarja, hogy Williams
b61 zsoke lehessen. Ekkor a fiut 
Brigthonba vitte egy üzletbe, de a 
termetes fiu inkabb masnak akart 
menni es Latsch asszony nagy szo
morusägara Barfield asszony eppen 
ebben az idöben meg is tette a fiu
nak az ajanlatot, hogy legyen nala 
komornyik. - De hat miert veszik 
el tJJem a fiamat? - kiabalt Latsch 
asszony midön ezt meghallotta, 
mintha csak a fiu abban a pillanat-
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-~e-Qi:::~ ban - midön az elc:5tte oly gyulö-
~~o~ letes sarga gombu, kokardas livreet 
0 '17! felöltötte - megszünt volna az ö 
n~ '<1"; k 1 · 
00a~. o~ gyerme e enm. 
~ u - Ma reggel - mondotta Margit 

~ ~a ~ - ugy hisz~.m pr6bagalopp lesz. 
t) c::.0 g Nem tünt fel Onnek. hogy a ,,vörös" 

v o <f. ~ nyereg nelkül ült Silver Braiden ! 
~~81 - Mi az a pr6bagalopp? - ker-
0 (. ~Ao~ dezte Eszther kivancsian. - Ugye-
~ ~ \ ~ bar ezek a lovak nem kocsiba val6k? d ~0'0") Olyan sovanyak 1 

~ ,~ ~ - Kocsiba val6k ? Maga kicsi 
4 oo liba 1 Val6ban semmit sem ert ehhez? o ~ a 
ll'. ~,,°O Nem lätja, hogy ezek versenylovak? 
\~i ~ Eszther lehorgasztotta fejet es 
o<>ooO~~ mormolt valamit, amit azonban 
!~~ 110 „, ~ Margit nem ertett meg. 
~ a - Az igazat megvallva, magam 

&l 0 ""-~o: sem ertettem sokJt ezekböl a dol-
{~{~ gokb61, amikor ide jöttem; de itt 
01!.~~°"'-'"<'~\~ egyebröl sem beszelnek az emberek, 
„ • " csak lovakr61 Es most jut eszembe, 
d ~ 9 - ha megakar maradni, nehogy egy 

l:? I ~Cl"""' Arva sz6t is sz61jon valahol a mi 
~ l10 lovainkr61; ha kerdik, ne is vala-

g~a~0: szotjon. Jim Storyt is azert bocsa-
\0~~;~_ e

0
t-... to1tak el, mert „A vörös oroszlan"-

" ~ " ban kifecsegte, hogy „Valentine11 

J mcgsantult. Nem is sejtjük, hogyan 
rJrJ °'cP" t:J8 jutott ez az öreg fülebe. En azt hi-

D
lft ~Jg szcm Lip6t ar ulta el, aki mindig le
o ~f\ selkedik a szolgaszemelyzet utan. 
1 c:.o "~U~ Most csak azt akarom elmondani, 
gG~• ß . v:;;;;/, \1 mikcP,pen tanitott ezekre a dolgokra 
~ .,_c?.~u8 Jim. 0 testes1öl lelkestöl az enyem 

(? ~ volt. Azt hiszem elarulhatom, hogy 
, g ~ mindegyikünknek van itt valakije. 
g „ ~qi Sara William utan futkos, tudja, az-
~ ~· 00A utan a magas ficzk6 utan, aki magat 
Q ~ \) 

111 ~ ~ tegnap a konyhaba vezette. Jim so-
00c::.01 0 o ' hasem beszelt nekem masr61, mint 
~ g°~rro.J ffe lovakr61. Ha borus idö volt, minden 

11 ~ o~ este a faskamraban jöttünk össze, 
i o 8 ~ szep idöben setalgattunk. Ha sze
\ ~<T o(jgGt> geny J1met el nem bocsätjak, bizto-

N ~\1 san felesegül vett volna. Latja, ez 
y ~ eppen a baj nalunk, szegeny szol-

l
~g gal6 leanyoknal. A szegeny Jimmet 
~ ~"a kidobtak, mint egy kutyat 1 I~az, hogy 

,~,, .. •6 . 

nem lett volna szabad elfecsegnie, 
hogy a 16 megsantult, de ezert meg
sem kellett volna olyan csufosaa el
kergetni a haztol. 

Eszter elgondolkozott sivar hely
zete bizonytalansagan: visszatartjäk-e 
meg egy hetig vagy rögtön elküldik? 
Es ha ott tartjak meg egy kis ideig, 
kifizetik-e majd a hetre esö bert, 
vagy üres kezekkel engedik utnak, 
amely esetben kenytelen lenne visz
szaterö utjaban koldulassal fenntar
tani magat? Mitevö is Jegyen, ha 
meg aznap elbocsätjak? Visszagya
logoljon Londonba? Lehetseges volna 
ez? Fogalma sem volt. minö tavol 
lehet London, de az elözö napi uta
zas rendkivül hosszun1k tünt fel 
elötte; erdök, foly6k, varosok sur
rantak el mögötte. Nem, sohasem 
talalna fel ujra ezt a vegtelen utat. 
De meg kosarat sem b1rja a hatän 
~daig elczipelni. Mihez kezdjen ? 
Ösmeröse nincs, akihez segelyert for
duljon, penze szinten nincs. Oh ! 
miert is kellett erre a keserü sorsra 
jutnia neki, a szegeny leanynak, aki 
senri eilen sem vetett? Meg ha biz
tositva volna is a visszautazas, mit 
tegyen azutan? ... Hazamenjen? ... 
Kihez? . . . Anyjahoz, ahhoz a szo
moru, öreg asszonyhoz, aki - bizo
nyos könnyek között öleli majd 
keblere es szomorkodva kerdi: „Sze
geny baranykam te, hat most mihez 
fogunk ? Edes apäd nem fog itthon 
megtürni." 

Mi6ta Eszter a konyhaba lepett, 
Latsch asszony meg egy sz6t sem 
sz61t hozza ; de Eszternek ugy tünt 
fel, az asszony egesz viselkedese 
elarulja, hogy csak az alkalmat ke
resi, hogy vele pörölni kezdjen. Kur
tein azt parancsolta Eszternek, hogy 
siessen es az asztalt ujb61 tentse 
meg. Az iment ugyams az istall6k 
körül alkalmazott szemelyzet regge
lizett ; most pedig a többi szolga
szemelyzetnek kellett a reggelit fel
szol~alnia. 



Az a sötetzöld ruhaba öltözött 
hölgy, aki lilavörös orrät olyan ma
gasan hordozta, Grover kh asszony 
volt, a komorna A kisasszony abban 
a pillanatban eppen Tucker Säräval, 
egy magas, szikär, halväny- es pör
seneses arczu, rötvöröshaju leänynyal 
beszelt. A komornyik beteg volt es 
a reggelihez nem jött le. Eszternek 
a szobajaba kellett a theät felvinni. 

Azutän tanyerokat kellett moso
gatnia, keseket fenyesitenie es mikor 
ezzel elkeszült, edenyeket surolt, 
zöldseget tisztitott es vegre tüzifät 
hordott. Szorgalmasan dolgozott, mert 
feit Barfield asszonyt61, akiröl tudta, 
hogy tiz 6ra täjban a konyhaba jön 
az ebedet megrendelni. A verseny
lovak eppen ebben a pillanatban 
tertek v1ssza. Margit odakialtott a 
törpetermetü, kiszäradt emberkenek, 
akinek särga arcza gyakori emesztesi 
zavarokra mutatott. 

„Na, Randal ur, rneg volt elegedve 
az öreggel ?" 

John nem adott erthetö feleletet; 
valarnit rnorrnolt magäban. De egesz 
val6ja azt mutatta, hogy sport dol
gokr61 nern szeret asszonyszerne
Iyekkel tarsalogni; amidön pedig a 
folyos6n Särth es Grover kisasszony 
elebesiettek es azzal a kerdessel 
ostromoltak, vajjon Silver Braid ki
Allta-e a pr6bät, bosszusan lerazta 
öket. Ha ö - ugymond - verseny
iställ6 tulajdonos lenne, egyetlen nöt 
sern tartana szolgaszemelyzeteben. 

„Az ördög vigye ezt az örökös 
hapogäst ! Persze, hogy kiallotta a 
pr6bät 1 De mit is ertenek ebböl az 
asszonyok ?" - Mialatt John eze
ket rnorrnolta, szobäjähoz ert, a rnely
nek ajtaja mögött csakhamar eltünt. 

- Utälatos kis ticzk6 1 - rnon
dotta Sara - azt csak rnegrnond
hatta volna, rnelyik 16 nyert. Olyan 
regen ismeri mär az öreget, hogy 
egyetlen tekintettel rneglätja, rendben 
van-e a 16? 

- Tenyle~, rnar beszelgetni sem 

lehet senkivel estenkent a park ra- ~o~ 
csozatan keresztül, - kiabalt Mar- ~lt. ~g 
git - mert az a kiallhatatlan John J~P-o 
rnäsnap reggel mär mindent tud. g~va,-
Peggy gyülöli. Hiszen ti is tudjätok, i ~ v 
hogy a semmirekellö minden este ~ !'.:'& ~ 
a fiatal Johnson utan Jop6dzik es rJ~<>„ 8 
meglesi, mikor ez hazalovagol. v 11 

- Kikerek magamnak itt a kony- gc::i.c::. 31 
haban mindenfele fecsegest - ki- \ fC ~A\\J() 
ältolt ebben a pillanatban Latsch o ~"') 

P 1 • ,,/ C..c;:?„V asszony. - ersze, a eanyl nem D. 
latjatok itt allani? A dolgat el sem V' 11~„~f' 
vegezheti rniattatok ! i ~B d 

Eszthernek, bar a kiszabott munkat ~~ . ~,,,g~ 
mar elvegezte, meg lunchröl kellett u\~o\)\) ~ 
gondoskodni. Mari kisasszony ugyan- \~-~ _ ~ 
is vendegeket vart a tennis-partihoz. ~ ~~ 
Sült csirket kellett felszolgalni, cote- c; 

0 
c.-~so 

lettet a la Soubise, spargät, vegül a ~ ~ o g 
pedig csemeget. Eszther nem tudta, \ ~i ~ 
hogy mind ezek a dolgok hol älla- ~11b~o-"" \ ~ 
nak es igy a värakozassal sok idö ~ n 
telt el. Bär meg akarta keresni az d 8 
eteleket, de a ven szakäcsnö rärivallt: l:J 8 ~Ol"o~!o 

- Ne nyuljon semmihez, en rf~ ~ag 
magam is meg tudom keresni ! ß~ge 

A värakozasban majd elveszi- tl <>~.~\ ~ 
tette a türelmet, mert a tanyerok gft ~\ 
egy csom6ban feküdtek es ö nem ~~ 0 
tudta megkülönböztetni, melyek az r;> 0~C>o--/J90 
urasage es melyek a cseledsege. De 8 ~ a9 
belätta rögtön azt is, hogy heves. a u~ 
kednie nem szabad, mert csak ugy g0{f~~~l ~ biztosithatja maganak a helyet, a ~\l 
melyet elfoglal. Elhatärozta tehät, ~ - Cl" 

0
<'i 

hogy lehetöleg csendesen viselkedik .p> 0~o 
es eszrevetlen marad. Belattd, hogy g Cs 
ebben a häzban meg kell tanulnia ß .,., „<'g~ 
az alazatos meghajläst. llyen gondo- "iz ~11o\J 
latok közifü lepett be a szolgasze- J~ n ~ 
rr:elyzet etkezö szobäjäba. ,,,.., a<:::.e1 .~i 

. voiJ O" ... o<:::I !!. Az asztal körül tizen vagy tizen- ~93 
egyen ülhettek, de egyrnashoz oly iu~- ~~0g~ közel, hogy a kis tärsasäg sokkal V~ 
nagyobbnak tünt fel elötte. Midön \\11 ~C7' 0 g( 
Margit melle leült. minden arcz fe- N (tr\11 
leje fordult Eszter eszrevette, hogy y J@ 
vagy öt-hat idegen arczot tat, kö- ,~,c' 
.zöttUk negy gyülölete~ abrazat - az ~ ~"I 
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istall6 fiuk, - a kiket valaha a ver
senyteren latott, de most nein ismert 
reajuk. Azonban vele, a komorna 
mellett, alacsony, mintegy negyven 
eves ember ült, vörös hajjal. A test 
mar hizasnak indult, a halvany ar
czot röt pofaszakal ektelenifette el 
mcg jobban. Randal, a ki az asztal 
felsö reszen ült le, kiosztotta a 
puddingot. A vöröshajut Swindlesnek 
sz61itotta ; de - mint Eszther kesöbb 
ertesült - igazi neve Ward volt es 
Barfield elsö istal16mestere. Megje
gyezte azt is, hogy a „ kis ördög'' 
nem is a val6di neve annak a ra
vasz gyereknek es Eszther csodal
kozva nezte a kis gnomot, amidön 
ez a fülebe susogta, hogy eletet adna, 
ha egyszer-ketszer j 611 a k hat n a a 
puddingos talb61. de csak hozzä
szagolnia szabad, nehogy elzsiro
sodjek. Mikor pedig latta, hogy a 
leany nem erti meg, hozzatette: 

- Tudja kisasszony, csak het
venöt fontot szabad nyomnom es a 
pudding olykor atkozottul nehezze 
tenne. 

Eszthernek megtetszett a gyerek 

lstenek embert hogyha gyülölnek 
Csordulatig töltik poharät: 
Penz, paripak, langszemü hölgyek, 
Minden ove, a mit szeme lät. 

lstenek embert jaj, ha szerctnek, 
Zsugori marokkal messze lökik el, 
Jar szamkivetetten, eretnek, 
Szivcben a gondok reme kikel. 

Komjäthy jenö. 

A vazlat nern rossz rajz, a vazlat 
lenyege az egesz benyomasnak. 

Nadter R6bert. 

A kep !öszernelye a feny. 
Man et. 

es sajat j6szantab61 a puddingot et 
akarta tenni az istall6gyerek sza
mara ; de a röt Swindles eszrevette 
es megtiltotta. Ez az epiz6d az egesz 
tarsasag figyelmet a kis lovaszgyerekre 
terelte es Eszther meg inkäbb elcso
dalkozott azon a val6saggal tiszte
letnek nevezhetö banasm6don, ami
ben a nevetseges kis figura - idö
sebb tarsaival - reszesült. Az asz
tal masik feien, Swindles baloldalan 
egy hosszu orru, almos szemü is
tal6gyerek ült, görbe vallakkal, aki 
- ugy Iatszott - a tarseisag hazi 
bolondja ; különösen Swindles inge
relte faradhatlanul. Most eppen azt 
meselte, hogy a szegeny Jim r. e k 
milyen bosszusaga volt az „öreg"-gel. 

- De hat tulajdonkeppen miert 
sz61itjak mindig Lip6t urnak, mikor 
Randalnak hivjak? koczkaztatta meg 
Eszther a kerdest a „kis ördöghöz". 

- Rotschield Lip6t utan hivjuk 
igy - felelt ez. - Randal majdnem 
olyan gazdag, mint amaz. Az epsomi 
nagy dijban egesz halom penzt nyert; 
kar, hogy ön nem volt itt, szinten 
fogadhatott volna. (Folytatjuk.) 

Aki nem tud firkalni, az rajzolni sem 
tud. Szekely Bertalan. 

l::i. 'il f:::,. 

Szomoruan ment az utczän egy peru
ginai polgär. 

- Min busulsz korna? sz61itja 
meg ösmeröse. 

Hogyne busulnek, rnikor olyan sok 
az ad6ssagom. 

- Szamar, - törjek ezen a fejüket 
a h1telezöid, - felelte az ösmeröse. 

Poggio, facezie, 1403. 

f::,.\J /::,. 

Az arisztokrata müveszi alkotäsnak 
nincsenek ösei. DonAth Gyula. 

/::,. 'il /::,. 

A täjkep a tonusok kerdese. 
Courbet. 



BUDAPEST MÜVESZI SZEPSEGEI. 

Kora 1fjusago111at kiilföldön töltöt

tem 
A varos1 ember könnyen ra 

mond3,1, hogy mindcnek felett a s1k
s<igot szerct1, ha nem is igen ismeri . 
Oe azcrt clhthetjük neki, hogy öszin

ten n10mt1a. annyira bevesödött a 
magya1 e111 her tel kcbc a r6nasag 
sLepsegebe vclctt hit, anny1ra egybe
kapcsolodott hazafias crzesevel, talan 

j6reszt Petöfi nyoman. 
De hogy mit foglal magahan a 

vcgtelcn siksag arra nczve, aki ott 
nött fcl, azt mcgerteni alig lehet. 
Vegy fel egy marok fekete földet es 

sz1vd be az illatat. 

t 
il~ 
#l ', 1, 

1 r 

A .' lcifyc;s fcmplom. 

Ha mnh611 s11vud hc, k<>vethebz, 

de ha haszonlalan rügkcnt eldohocl. 
nem fogsz megcrtcni. 

Mi, az alföld gycrmcke1 ncm adunk 
magunknak szamot a lermcszct szep
segeröl, de azert clvczzlil, <>ntutlatlan 
odaadassal; mcgbüvül, mini a hogy 

a mondahan Orpheus zc1H!JC meg
büvöltc az oktalan allatokal. Nap
lementekor, munka utan, a midön 
minden csendcs, csak egy-cgy kolomp 
hangzik, aztan az is clnemul, midön 

az arany kalaszok siltet arnyalatot 
kapnak, sejtelmesen cgyhefolynak a 
tavoli facsoport fekctclö fai es vegleg 
letünik a nap a lat6hatarr61 - le-

nczünk a mc~szcscgbe. sze
münkkel kiivetjiik es crzesünk
ben bucsut mondunk a tavozo 

napnak, v1~szafojtotl lelekzeHel, 
~zinte szent ;1hitatha elmerül\'e 

1111g a harangkongas fel nem 

cbreszt, a fnss csti szdlö mcg 
nem csap : akkor haza indu
lunk; a ta1 vegtele1111ck latszik 
a fclhomaly lrnrkaban s a friss 

levegötöl cröt nycrve, oly sza-
badnak crczzük magunkat, 

hogy a szarnyäval fejünk felett 
elsüvitö madarat se 1rigycljlik, 
hisz szabadnak crezzük ma
gunkat, mint a lcg1 madar. Es 

a reggel üditö levegöje, az eg 
keKje, a nap tüze, a tel ere1e. 
a tavasz varazsa, nyäron az 
elet nyüzsgese es eles ellente

tekben gazdag sz111ezese, az 
ösz Jetompitott tarkasaga örökke 
1smetlödvc es örök valtozatos
saggal mint ezer es ezer kep 
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vonulnak et clöttünk es ez a szep
seg hozzatartozik eletünkhöz, benne 
elünk, atcngedjük magunkat hatasa
nak. Ncm tudjuk, de teny, hogy a 
magunk kis vilagaban müertök va
gyunk a legjobb ertelemben .. 

Engcdünk a kep hangulatanak, 
lehilincselteljük magunkat altala, a 
pillanatnyi hatas vezerli gondolatain
kat, iranyitja es gazdagitja kepzele
tli 11ket - ugyan van-e müvesz, aki 
111iive clc fogckonyabb nezöt ki
vanna? 

De valc'>jahan meg egyebkent mu
velctlen szemünk csak a r6nasag 
szepseget erti meg. 

lgy törtent, hogy a midön a fö
värnsba kerültem. csak azt lattam 
henne, ami v1s~zataszit6 Aki meg
"Szokta, talan nem 1s tudja, hogy mit 
zar magaba a modern väros fogalma. 
,\ häzak. mint russz fenykepeken 
cldolni latszottak, bogy összcmor
zsoljak a bennlik es alattuk nyüzsgö 
tömeget. Aztan mindegyik egy-egy 
tömlöcz. Mit er az, hogy szabado11 
mchet a lak6 egyikböl a masikba '? 
M111tha egyik fugsagb61 a masikha 
kcrnlnc ! A 111as1knak sincs levegöje. a 
111asikhoz 1s nlkan teved a napsugar, 
a masikban 1s 1degen lak1k alatta. 
fiilöttc, mLllette es ha ü rnaga fütiitt 
tagas szohc1kha került 1s, a pmczc
lyukhan, a padlas gerendak alatt 
chczö, fazos gyermekek kunczognak, 
de mcg a fenyesen mcgvilagitott ter· 
mckben is sapadtak az arczok, 1de· 
gcsek a mozdulatnk, faradtak a szc
mek. Az utczan degeneralt, verna 
cmhcrck jarnak-kelnek, szemrehanyc'i 
pillantast vetve meleg teli bundankra. 
Aztilr1 t1 gyennckaggok, a kenyszer-
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zubbonykent cz1fra köntösbe öltöz
tetett sapadt gycrmekek, gazdagsag 
es szegenyseg szivfacsar6 ellentetben, 
üton-t'ttfelcn. Es mint orökke nyo
masztö erzes a szabadsag hianya. 

Ez az 11npressio elvak1tott es csak 
lassacskan jutottam ra. hogy milyen 
sajatosan szep, milyen gazdag mü
veszi be11yorndsokba11 cz a mi föva
rosunk. 

1. A Halaszbastyatt es a Matyas

templomban . 

A Duna rakodc'>partjan kol epcsök 
vezetnck le a foly6 vize1g Egy este 
lcültem a lepcsö also fokara. Külö
nöscn nyugodt e1 volt. az eg. mint 
egy sötet kupola megszakithatlan 
egyöntetuseggel zarta el fölöttem a 
latohatart. sotetcn, hogy nappali derüs 
szinet meg csak sejt~nt sem lehetett. 
A viz mintha megallt volna folyasa 
han. Egy tcherhajo 'llesztegelt a part 
mellctt, k1s hazik6Jab61. mely feher
kek cs1kos voll, vörös feny szürö
dött keresztül. Valaki ärnyek l:[yanant 
vcgigmcnt a fcdelzeten, ntan ott 1$ 

ncma cscnd honolt m111tha az örök 
bekc, ürök nyugalom vilagat elnök. 
Oe 111eg1s a tuls6 partnn visszatiik
röliidö fcnyck <1hg lathat6 reszke
tessel hgyclmcztettek arra, hog} 
mozgas 1s van, hogy az örök nyu
galorn, a nagy beke c benyomasa 
nern a valc'1sag. ltt nappal nyüzsög 
a munkasnep, a haj6kr<'>l ki-he hord
iäk a tcrhet. a hajökemenyek kür 
tölnek, kocs1k uüblir<ignek, csupa 
lrnJSZa. zai es szin. Atvillan az agyon 
a kep, hogy annal erösebbe tegye 
kontrasztjaval at e1 nagy csendjenek 



hatasat. Szotlanul elmerülve a nagy 
varazsmester. az ej vilagaba. neztem 
a sötet hätterröl 1s Cles körvonallal 
Jeval6 Buda mcses silhouettejet. Egy
befolyik az egesz kep, egy nagy 
massza a Gellcrthegy a czitadellaval. 
a kirälyi palota robusztusan domi
nal6 ki>rvo11ala1val, az egesz t(lloldal 
mmtcgy egy keztöl tökeletes, müve
sziesen szaggalolt konturral odaraj
zolva. De mintha a muvcsz megis 

Szep, vilagos vasarnap dclelött 
mentcm el ; mar messziröl csodalat 
es öri>m togott el a templomhoz 
vezetö halaszbastya lattan A terme
szettöl megszoktuk, hogy a legvallo
zatosabb kepeket egybchangolja, de 
elbamulunk c1en az cmberalkotta 
müvün, mely egyscges mint a ter
meszet kepei, noha közelebhröl meg
nezve szcrtelcn sokfclcscg. melyböl 
üsszetevödött. Szelcs kölcpcsö vezet 

A Halaszbastya. 

cgy pontba akarta volna üsszponto
s1ta111 a figvclmet, mintha több szere 
tettel, töl>b lelekkel alkotta volna, 
vagy mintha munkaja közben elra
gadta volna a hev es feledve az 
cgeszet, a lelkesülcs pillanataban 
alkotta volna meg a \\atyas templom 
körvonalait. 

l losszan elnc1.tem a kepet, a min
t..lig jobhhan clhornl!1 egct, a mindjob
ban egyheolvado Budaval es hirtelen 
elenk vagyat crcztem : elmenni oda 1 

fel; a kükorlat minden cgyes diszit
menycnek mas es mas a 111111taja ; 
az oszlopcsarnokok oszlopainak mas 
es mas a törzse. a talapzata. a feie 
A fedett csarnokok k11palakt'1 tornyok
hoz vezetnek, küzhc mercsz aränyu 
tornyocskak köhk le figyelmünket 
es a roman stilus \iältozatos ornamen
tikaja, az elrcndezes kiinnyedsegc. 
a mesten kiszögellcsek p1hencsrc 
hivogatll köpadja1 Erctekesebh es 
en.lekesehb formak, melyeket rn1nd 
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fcl tudott haslllalni Schulek Frigyes, 
az cpitömlivesz. 

Delelöre sietett a nap es amint 
fcnynyel öntötte el a värost, mintha 
csak üröme telt volna szepsegeben, 
csillog6 gyemantokkal latszott telc
hintcni a folyam vizet. ezüstös feny
nycl mcg a szürke hazfalakat 1s 
iinncpi köntösbe burkolta; mcg az 
öreg czitadella nyilasain 1s meleg 
kck eg 11ezett keresztül, mintha feny
cirba merUlt volna a varos es ujjon
gana, hogy ünnep van es a halasz
bastya tcremtve van arra, hogy meg
ertsük ezt a sz6t. Csak Tot/1 lstvan 
Hunyady ~zobra nem latszik meger
teni, all mereven, egykedvün. Annal 
1nkahb d1~ze a bastyanak Szt. György 
::;zohra. Rel1efszerüen elkepzelve, jobb 
elhelyezese nem is lehetne, 1tt telje
~cn ervenyesül. Beczezzük a Kolozs
vary testverek e müvet es egyben 
siratjuk, hogy müveszetünk, mely a 
XIV szazadban ilyet tudott letre
hozni, ncm fejlödhetett tovabb a tü

rök pusztitasa folytan Igaz, hogy 
ki.llönben nagyra fejlödött volna ? 
Nehcz eldönteni; de teny, hogy a 
prägai Hradsinon Jevö Szt György 
e masa mesterekre vall 

l lazafclc menöben voltak a hivek, 
mirc a templomba ertem. A homlok
zat val6sägos meglepetes. Különös 
hatorsag az, melylyel az epitömüvesz 
a romän falra a bejarat fölötti harom
szoget csipkeszerü finomsagaval es 
a könnyed, tagozott tornyot ramerte 
ep1tcn1. Latta Matyas kiraly geniälis 
cp1tesze lclki szemeivel, hogy ez ily 
"zcp lesz? Vagy csak a torony szep
segere gondolt es megvetette az ala
pot '> Teny, hogy t'1gy odaillik, hogy el 
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se tudjuk kepzelni, hogy hajdan csak 
oly alacsony, egyszerü tornyocska allt 
helycn. m111t a szemben levö Bela 
torony, mely egyike ama keves ma
radvanynak, mely epen maradt a 
rl:gi idökhiil, ez 111. Sela korab61. 

De menjünk he a templomba, -
ismcrjük mcg elöbb beli.11, hogy 
aztan megertsü k kü lsejet. 

Vall>sägos szcmfenyvcsztes ment 
velem vcgbe. A magasan boltozotl 
templom homalyban volt A szines 
üvegeken behat6 feny megaranyozta 
az oltärt kürülvevö ahlakokra festett 
szc11tek g16näjat es ugy latszott, 
mintha csak czck vilagitottak volna. 
Es mintha tudta vnlna a napsugar, 
hogy templom helsejebe hatol a g6t 
es reszhen roman ahlakokon keresz
tül, pazar ragyogassal vette körül a 
föolttrt Am1t szines ablak hatasban 
elerhet, clerik e templom ahlakai. 
A feny az ö szolgalatukban all. -
Csakhogy derengeni hagyjak a nagy 
tcrben elveszö kis ember szamara, 
kinek lclkct a beszurödö feny ebben 
a fnrmajaban kiilönös hangulattal 
tölti cl: im meselni kezdenek a kövek. 

Vajjon igazan Szt lstvan epitette 
clsö alapjat? A hagyomany azt tartja 
es nckünk jc">I esik elhinnünk Tala11 
mar Geliertet ide temettek? Volna ra 
nem1 bizonyitek. De az biztos. hogy 
a tatt1rjaras elött ällott, hogy, mint 
a kronikas mondja, tert ide be IV. Beta 
höjti imat mondani a tatar jövete
lenck h irere. Csak az iment magunk 
1s vac.I hordakent zuditottuk nyilain
kat szomszeda111kra, meg alig-alig 
lettiink rcszeseive nyugat kulturahs 
tenyez6inck es ime jön a vesz, rank 
nezvc kctszcresen veszedelmes. Meg-
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tudunl<-e vini e\'Vel a neppet, mely 
mint mi, kelrtrol jöve, ismeri harcz1 
m6dunkat e~ avval a fanatikus hittel 
jön, hogy a vilag uralma az ö osz
talyresze. A furgetegkent romhol6 
:iradat a templomot is utjäban eri: 
a falak gyüngck a tatärral szemben; 
de mär erös a hit, mar erös az allam 
es ujra, szebben felcpülnek a falak 
is. Disz, feny, pompa, dicsöseg han
goznak bennc az Anjouk alatt. -
Jagello, a hatalmas lcngyel kiraly, a 
fcnyes velenczei doge. oszträk hercze
gek, a papai követ, Jänos görög 
csäszar k1ralyi fenyben egyesülnek 
Boldog asswny templomaban. ltt 
teszi le l lunyady dicsöseges zaszl6it. 
1tt buzditja Kapisztran a nepet es 
meg egy fcnyes jelenseg a török 
vesz elötl . itt VClCti oltärhoz Matyäs 
Beatrixot a nep örömujjongäsa közt. 
Särga selycm palastja van a kiräly-

nönek, aranynyal atszött kek selyem 
ruhaja. dragakövcl, gyt.ngygycl ; höt 
hcrczeg tart1a aL aranv takar6ju meny 
nyezetct, szmes, tarka a k1serct, elöl 
a velenczeick kelell pom paval ; .;;oha 
fenyesebb ncm voll a tcmplom hel
seje. A förtcnelcm aztan rnintegy 
szeszclylyel egys1crre puszla falak, 
romba dölt szobrok, oltftrok elc vezet 
A Ko1an szavai lcsznck a kopar 1. -
lak egycdiili d1szc1vc; a Matyas 
tcmplom a törükok fömccset~ve lesz. 
Minden tönkrc mcgy körülötte 
csak o all - talan, hogy toväbbra 
1s szemmcl tartsa a haza sorsat? 
Matyas palo1a1a IS ÜS5/COlnlott es 
temµlomahöl v1sz1 k1 lclkes kormcnct 
az ujra cpitendb palota alapkovet 
i\\ana Terez1a alatt. 

Eg} rövid lelegzet c-:. amint hajdan 
csellel a török. most egyszerre kanl
csapas nelkul vonul he Jellasich. 

A jClenhcn volnank ') Hasz fel
szazada sincs, hogy ismet ujjongott 
a nep temploma küriil, amidön ol
tarhoz vezctte kiralyunk a leg&zebh 
kiralynöt. 

Mi varazsulta elem a multat? A 
polichromia pogany tarkasaga, a 
jözan negyszögü alap mercszen hor
dozott boltozataval, a sokszinü abla 
kokon behat6 feny közepkon misz
ticzizmusa ? 

A templom teljesen atjavitott -
ez sajnos elmaradhatatlan volt es 
ha nem is lehetett a rcgit mcgtarlani 

pedig annak különös a varazsa 
megtartotta Schulek Frigyes, am1t 

birt, behatolt az epület szellemebe 
es regen se lehetett mas összhatasa. 
odairanyitva pillantasunkat a föoltarra. 
melyet a meresLen mcg nem tä-
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masztott kupola kiall6 bordaival es 
a raeso feny, czeljanak megfelelöen 
k1emel. A körUlötte es a jobb olda
lon levö ablakfestmenyek alakjai es 
a kaleidoskopszerü ablakr6zsak szin
harmoniaja gyönyörü. A kapolnak
ban az alaknelküli ablaküvegek 1tt 
1öld, ott sarga alapszinükkel mas es 
mas különös hangulatot keltenek. 

Mig az ablakok teljesen lekötnek, 
alig jut eszlinkbe közelebbröl meg 
nezni a fresk6diszt. Latjuk, nagy ko1-
rajzi studium eredmenyei, tartalmuk 
megfclelö, szine1k összhangban van
nak a falfestessel es mint Lot7 es 
S1ekely festmenyei j61 megrajzoltak, 
es hatasuk megis közömbös. Hiaba, 
az archaizal6 festeszet a müvesz1 
1gazsag, az egyeniseg, a lelek rova
~ara megy, nem hiäba üti fel fejet 
napjainkban a modern templomfeste
szet problemaja A reszletek kercsese 
különben se halas feladat a Mätyas 
templomban. Bant6 reszletnek tala
lom pi. a lll Sela csontjait tartal
maz6 kösiremleket; az aranyozott 
alakok a falon esetlenek, a vartor
nyokb61 összeszerkesztett emlek tago
zottsaga mellctt is nehezkes, az egesz 
rncstcrkclt. - Anna! igazabb a Beta 
torony alatti keresztelö kut Vaskos 
forma1, erösen ivelt hajlasai, a terhet 
könnyen v1selö oroszlänok a roman 
stilus erejet kihasznal6, az anyag mi
noscgevel szamol6, eredeti müvesz· 
kezre vallanak. Helyet teljesen kitölti, 
söt elvesz1 azt a hianyerzetet, melyet 
e5etleg az elöcsarnok asszimetnaja 
okozhatna, ugyanis csupän ezen az 
oldalon hosszabbodik meg az oldal
ha1<>. E meghosszabbodas külömben 
roman-g6t epiteszetünk jellemzö vo-
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näsa Különös vegyülete c ket stilnek 
az egesz lassan epült templom. -
T1szta g6t shlust csak a kis Szt.
lstvan käpolna nrnlat Kis, homalyos, 
de sokszinü elöcsarnokban idözve, 
mig a rendesen elzärt kapolnacska 
ajta1at fölny1tjak, azt kcpzeljük, hogy 
sötet kis ajtalossagra szänt kapol
naba fogunk lcpni ; cz az elöcsarnok 
impressi<ija. A 111ictö11 helepünk, annäl 
mohl'>bhan keressük a he<>zönlö feny 
forrasat. Ujjong6 ha!lelujat velünk 
hallani. Es czt a fenyesseget, melyet 
az cpitcsz szcrkezcttel.az ablakot es 
falat d1sz1tö nuivesz szinharmoniaval 
hozott k1, a belsö bcrendezes bom
basztikus kulsü aranymazzal 1gyeke
zett k1egesz1teni Valamint a belsö 
szerkezet, tcikcletes a kis kapolna 
külseje. Ez a kis hozzäillesztett, de 
onmagaban külön egyseget kepezö 
kapolna kics1sege mellett is megertet
heti velünk a gut Stilus szepsegenek 
titkät, az epület külsejet illetöleg. Az 
ekitest, ha ugyan lehet ugy nevezni, 
nem ut61agos hozzaillesztessel alkal
mazza, hancm a szüksegreszek szer
ves egeszChc olvasztja be a mond
hatnam raffinält g6t stilus. A szem
nck j61 esö, hugy mily könnyedseggel 
viselhcll az ala 1'fal terhet, mely tulaj
uonkepcn elveszti teher jelleget az 
ättörl könnyebbe es könnyebbe val6 
reszek altal. Ez finom, csipkeszerü, 
bonyohHt a dcli fal, melynek alig
hanem Anjou-koraheh ep1teszek adtäk 
meg jcllegct nagy felületeivel, egy
szerü tamaszaival, mint a belsö szer
kezet kifcjezöje erdemel figyelmet. 
Ha valamely mtiveszetben, ugy az 
epiteszctbcn gyümölcshoz6 a becsti
letes munka. Müveszileg becsüle-
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Pciszlor: J:uc·w. A tamszi lcirlathO/. 

szo.:, lclleg A talako11 galam
bok, az ahlakon r<'>zsak, szep 
reg1es olttii. ftnom cllentete Cl 

Szt-lmre käpoln.1 XVIII. sza
uuheli 111!<\ranak, tnclv a JC-
1suila miiveszct. a jezsu1ta ha
mis valla<;ossüg, a barokksag 
hamis mlivcs1ctcnck pclda1a. 
Ebben .1 kt:-> k{1pol11äba11 min
d1g 11nadko11k cgy-cgy ahita 
tos lelck Magam cscndescn 
mcriillcm el az itt mcghuz6d<'> 
k1s Cranacll-kcp nczesebe. Az
tän 1degcnck .iöttck cs hivatas
szcriicn daralta lc az ör, hogy 
ezck 1tt t:rzschet knalynö kezi
munka1, cz cgv Cranach kep, 
ez egy Mana szobor II. Ulaszl6 

juejebol. melyet a magyarok 
befala1.1ak a törökok elol; Buda 
telszahadula~akor cgy felrob-
banö puskapor 1aktär ledöntötte 

tcs, a mennyibcn a klibö megfelel a 
bclsönek; az nszlop val6ban terhet 
v1scl, a piller val6han tämaszt, az 
ablak fcnyt hucsät be, a fa fät akar 
mutalni, nem aranyat - ennek az 
c 1 v n c k következetes kcresztülvitele 
adja a nagy stilust, s a Matyäs tem
plom deli oldalänak es szentelyenek 

11agy stilusa van. 
Gyönyürkodve körüljartam a tem

plomol es ncm tudtam betelni vele. 
Fonn töltöttcm a delet; betertem egy 
csendes koc$maba, majd elgondol
kozva a lätottakon setalgattam a 
cscmle~. hsL.ta uctzäkon. Es vissza
tertcmkor hogy-hogy nem, bevonzott 
ujra a szcp templom. Oelelött elkerlilte 
flgyelmemet a Mätyas torony alatti 
Loretto käpolna. Alighanem az Anjouk 
epitettck es van henne valami ola-

a falat es ott maradl a szohor, epen, 
mint cgy csoda A cscndesen 

imadkuz6 fclriadt imäjabc'>I CS en IS 
sietvc clhagytam a templomot 

Mire ujra a bastycira crtcm, mögem 
került a nap. J<ekcs-barna-lilas t6nu
sokhan egyszcri'I SL.innel rajzol6dott 
le a Geliert, a var, a hi<.lak ivei, a 
bazilika hatalmas kupola1a cs a tlll 
oldal d1sze, a1 orszcighaz. Es a Du
nasor sotct gesztenyefäi alatt mintha 
lassabban. m c 1t6sagosa b ba nhöm 
pölygött volna a Duna medreben. 

Nemes Märta 

Az 1gaz1 irl1t arröl l~het fehsmemi, 
hogyha csak cgy lapjat ol\ assuk. talä
lunk benne lcgalähh l'.l[J' olyan mon
datot , a~ lnrdulatot, 111elyet csak ö 
1rhatott. Brandes György 

. 55 



Kaczwny Golgof/za. \ tal'Oszi tarlalbc>I. 

, 
MARTON LOVAG. 

1. fejezet. Ametyben Elemer es Boldizsar, a ket remeny 

teljes lovag szörnyü merközesre kesziil. 

Marton, a Zajg6 var ura fölötte 
tekintelyes rabl61ovag volt Felsö
tv\agyarorszagon. Volt neki het vara, 
haminczharom falva es tömentelen 
1obbagya - Marton lovag ama 
kor közgazdasägi szellemehez hiven 
nem östermelessel, hanem kereske
delemmel foglakozott. Tudniillik a 
fiildjein atutaz(i kereskedöket foszto
gatta k1 hadiszolgalatra berendelt 
zselleqe1vel. A hazai kereskedelem 
teren kifejtett eme sikerdus mükö
dese eltsmerest es tekintelyt szerzett 
nek1 az egesz orszägban, ugy, hogy 
a töbhi rablölovagok szivesen küld 
tek hozza llaikat nehany evi tanfo
lyamra, mondvan : 

- EredJ fiam 1\.\arton lovag vä
dha, lass, tapasztalj es tanulj ottan 
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Ahban az idöben, armkor lörtene
tünk kczdödött, ket ilyen ifju, de föl
tctlenül elökelö szärmazasu es nagy
rcmenyli lnvag tarVizkodott Zajg6-
varban : Elemer es Boldizsär. Elerner 
szökc voll, Boldizsar barna ; Elemer 
abrandos, mcla kedclyü, Boldizsär szi 
laj, szenvedclyes. De hadi crenyekben 
mindkettcn egyaltalän 1elesek voltak 

Marton lovagnak egyetlen gyer
meke volt csak : Katalin Jeänyz6. ak1 
olyan szcp volt, hogy apja har
m111czharo111 falvaban es het varaban 
se talalt volna szebbet senki, akinek 
egy csöpp esze van. 

Egy vasarnapon. amikor a värnep 
munkaszünetet tartott (az akkori mun
kaszUneti törveny szennt vasarnap 
csak az elelmiszerek es dohanyza~i 
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cz1kkek rahlasa voll megcngedve), a 
gazclag lakoma utän, vidam poha

raz:is, illetöleg kupazäs közben Bol
dizsär lovag ,tszlihtotta a szomsze
dos terembc .\farton lovagot. Az 
iljunak rnar piroslott a tiilc a burt61 
es ezcrt mcgindul{1ssal mondta. 

Uram, nc vcdd tlilem zokon, 

ha hevallom, hogy en Katahn kis

asszonyt sz1\ em legtisztabb erze
menycvcl szcrctcm. E.sklic;zöm neked, 
hogy szcrclmcm a leheto legeszme-
11y1hb es az a11yag1assägnak egyet
lcn makulaJa scm szennyezi be azt 
611 uram. fclclj, hogy remclhetek-e. 
vagy ncm. 

Mart1111 lovag megvakarta a fejc 
hu bj;'tt es kellctlcn lil välaszolta : 

E1.c1 kopja, milliom nyilvesz

~zö ! ... Mnndhatum, hogy kdlemet
lc11 a dolug. Tudniillik epp egy uraval 
czcliitt h ivott fcl rc Elemcr es ö ic; sdi
ru l-szorci ugyanilycn vallomast tett. 

Holdi1.~ar vad diihvel sz1szeb>1e. 
- /\1. :i holdsugar-szopngato sap-

koros leveh IJLka ! Az a . Marion 

lovag sz1goruan szak1totta felbe: 
Elcg, l3old1zsär ! Ne fclcdd, 

hogy a lovagiassag lürvenyei szerint 
a1 cmhcrnck c~ak 1clenlcteben 1llik 
kclle111cllcn~egckct mondan1 ' 

I 

- Oh bocs{1ss mcg uram, hogy 
cgy pillanatra dragadott hevern es 
111cglclcdkczlcm magamr61. De ö 
mindig oly alamus1.i 1116<.lon siltbttc 

lc a szcmct, hn~ry i~azan nem nez
tcm volna ki czt bclök ' Hat 
tudod mit? V:ila~zszon ma~a Kata
lin kcttiink kl\z~tt. Akihez az o sz1vc 
hajlik, azc a gyözclcm ! 

-1\ \f11 ton lnv<ig ml:ltö!-agg<il feleltc: 
Bocs{111at, de az t!n leanyom 

~z erkölc:>ös t·1:adortok --:ntakepe ! 
0 :;,zereleml se, mit se csmal ! 

. . . E közrn:r. 1:.lemer .o\ ag e-.zrc
\·ette a varur c~ Boldizsii.r t!ltünL..;,t:I 

es szivt! mcgtelt kinz6 gyanuval. At
ment hat a masik tcrembe CS - cso
das veletlen ! - u~yanekkor Kata
lin is megjclcnt a tuls6 ajt6han. 

A ket 1tju odaterdclt a gyönyiirü 

hajad<Jll clc, egytk jobbr<'>I, a mas1k 
balr61 c:~ ci;cngtek szerelcmcrt. 
Ugyanckkor pcdig ärlc1tcst rögtö 
nt>ztek cgyma~ ki1ziitt, hug) k1 szt:.
reti }1Jbban Kataltnt. Elcmer monda : 

Oh mcn)el lcanyd> ! En miat
tad togadalmat teszck, hogy härom 
cvig ncm ejtek ki 111agänhangz6t es 
csak massalhangz6kkal fogok be

:;,zdni, m111t ~zana Tamas. 
Boldizsar t1t) mäl\·a \'agta \ 1ssLc.1: 
- Ez semmi ! 1:11 fogadalmat tc

szck. hogy öl evig vas-alarczol fogok 

viseJni C~ ~nha IC llClll velcm eg) 

pillanatra scm 1 
- r,z IS vala1111 '! 1:11 lllCgtugadOlll, 

hogy llz cv1g ncm togok haszn<i.1111 

zsebkendol t 

Huld1zsar l.hadal111asa11 tromfolt ra: 
Gycrckseg 1 r=n mär a 111ullba11 

~cm ha~waltam husz esztcndö ota, 

Katahn miall. 
A varur vcget \'Clelle a hosswra 

nyul6 vcr~cngcsnck : 
LO\agok, lovagok, ucn az 

uto 1 sohascm fogunk crcd1m;nyhcz 
jut111. EI\ cgrc a lovag1as!'ag szabä
lyainak c kcnycs csctrc is mcgvan 
az dj'.ir;.bi m{1duzata . . . Katalin 
lanyom, eredj ki a k<l!lyhaha es nezd 
meg. hog) kesziil-e mar Cl parfai1. 

,\11kor a fcrf 1ak cgyedl1l maradtak 

Boldizsar komuran monda : 
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- Hat lcgyen 1 Dl)ntsön kettönk 
között a kard ! Az egy1k halva ma
rad a porondon, a mac;ik pedig 

megkapja Katalint 
Elcmcr egv kisse clsapadt, de azert 

ö is kifogastalan batorsäggal mon<la: 
1 lät j6. Döntstin a kard ! 

Marlon lovag helyeslöen b61intott 
a fcjcvel. de aztan megfontoltan 

monda: 
Elvbcn hclycslem az elintczesi 

m6dot, de inditviinyozum, hogy hiv
junk összc egy fegyverbizottsägot 
a pärviadal m<'>dozatainak megälla

pitasa vegett ... 

Ternngette. ha mär a1 egyiknek 
meg kell haln1, ncm sZLrctnem, ha az 
a vad tcrhelne a ldkiismeretemct, 
hogy ncm tartottam he a furmakat 

Az ebCdli>-asztal vendege1böl ha
marosan mcgalakitottäk a fegyveroi
zutbägot, amcly nyomhan össLelilt 
tanacskonisra. 

Ezalalt a kct ellenfel szabaly 
szerint tävol tart6zkodott egymast61. 
Boldizsar härom p111l bor tärsasaga
ban v1ss1avonult a szobajf1ba. Eie· 
mer lovag pedig g1tärjil.val l(atalin 
ablaka ala mcnt es fölenekelte hozza 
a „Janos vitez" ns·moti' umait .. . 

11. fejezet Amelyben ket hösünknek hadierelyek 

csillogtatäsara nyitik al kalma. 

A fegyver-bir6sag, rfivid härom 
ora1 tanacskozäs utan meghozta ha
tärozatat. amelyet Ma.rton lovag hir
detett ki a kct ellenfel között. A 
nagy cz1ntcrcmhcn gyültek össze az 
urak, 1111g Katalin az ajt6 mögött a 
kulcslyuk elött foglalt helyet Märton 
lovag fiillepclt a baldachinos emel
venyrc es a következö beszectet 
intezte a ket ifju lovaghoz: 

Fiaim ! ifju lovagok ! A fegyver
bir6säg mcltänyolta a komoly okot, 
amely benneteket paros viadalra, 
vcgsö teszämoläsra kesztet - Am 
azt egyreszt fäjdalmasnak, masreszt 
fölöslegesnek tartotta, hogy ket deli, 
nagyratermett levente gyilkolja egy 
mast. A fcgyvcr-bir6sag ennel sok
kal szebb, sokkal dicsöbb Lliadalt 
jclölt ki szamotokra Ugyanis elö
örse1m mosl jcleztek, hogy az ellen
seg erre tog elvonulni a Väg-völgyen 
Csehorszägb61. Ez az ellenseg Sala
mon, a budai izraelita. aki nagy 

::r· 

me1111y1~egu selyem es hrokät-kesz
letet szälltt Hudära t.:s ak1 a multak 
tapasztalatain okulva, elcg vakmerö 
volt tarszckere1t zsoldos katonäkkal 
megeros1tem. Az cllcnscg tehät itt 
van, fiaun, a harcznak dicsö hajnala 
mosolyog rcänk es itt az alkalom, 
hogy vitas kerdcsetek a legneme
sehb verscngesben döntödjek el. 
Föl fiaiin, a csatara ! Es aki batrabb 
lesz, aki a harcz halhatatlan erelyei
ben ragyog!ibh, azc lesz Katalin 
leanyom, lsten engem ugy segeljen ! 

Leirhatatlan hatäst kellett e sz6-
noklat. A dal iak szemeben vitez1 
lang gyuladt kl CS a ket lfjU arcza 
nemes bccsvagyt61 egett 

- Elsö leszck ! mondta Bol-

dizsär lovag. 
- Reszkess Salamon, ven izrae

lita ! - mondta Elcmer lovag. 
A csata Märton lovag hadai es a 

Salamon 1ärszckerci között meg 1s 
törtent masnap delutan. E csatar61 a 
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lörtenelem sajatsagos m6don nem 
emlekezett meg, de a Zajgh6-csalad 
törtenetenek legragyog6bb lapjain 
van följegyezve emleke 

Az ütközet Marton lovag 'fenyes 
diadalaval vegzödntt, Salamon, a vcn 
iaaclita mindjart az elsö összeüt
közesnel elesett es a vezer eleste 
demoralizalta a zsoldosokat, akik 
csakhamar rendetlen futasban keres
tek mcncdeket 

Elemcr ugy harczolt. mint egy 
oroszlan, Boldizsar pedig mint egy 
ki1 aly-tigris. Rettentheflen hösökkent 
haladtak a hadak elen, lelkesitöe11 
kialtva: 

A k1ralyert es a hazaert ! 
Aztan zsakmanyul ejtettek az ösz

szes selymeket, brokatokat, csipke
ket, söt a rettenthetetlen Boldizsar 
a Salamon csizmaja talpaban egy 
ertekes chekk-könyvet is megtalalt ... 

Tarszekerekkel, foglyokkal meg
gyarapodva tertek vissza a varba 
Marton hadai. A var udvaran kinzö 
izgalommal varakozott mar Katalin, 
kezebcn egy baberkoszoruval, amely
nek szalagjara sajatkezüleg himez
tcttc be a komornajäval a követ
kczö f elirast : 

„ A nemesszivii gyözönek !" 
Ezt a ket ifju kerö közül az egyik 

rogja kapni a leany kezevel együtt. 
jaj, de melyik? Boldizsar-e, vagy 
Elemer-e ? Mert mi, akik a szivekbe 
latunk, elarulhatjuk, hogy bcirha Ka
taltn szeplötlen erenyü, söt tudatlan
sagu hajadon volt, bensejeben azert 
mar volt nemi velemenye arr61, hogy 
ki volna JObb a kettö közül : Bollli
zsar-e. vagy Elemer. 

Az 11galomt6l halvanyan vart te-

60 .. 

hat, m1g atyja az udvaron maga köre 
gyüjtve hadait, a zsüri dönteset lm
dette ki a lovag elött. 

Fia1111, ifju Jovagok ! lsten dicsö
segre vezereltc fegyverlinket es bo
segcscn megjutalmazta lelkes v1tez
seglin ket. Ti, fiaim, kitüntelek a hö
sicsseggel amelyet a szent ügyert, 
mindnya1unk kOzös ügyeert tanusitot 
talok. Elemer, te a mai napt61 kezdve 
a „Salamon-verö" melleknevet kapod, 
te pedig ßoldizsar a „ Selyenz-elt•e116'1 

czimct . . Am ha különbseget akar
nank tenni vitezsegtekben es halha
tatlan crdemeitekben. - nem tud
n6k azt mcgtenni. Te is hös voltal. 
Bold1zsar es te nem kevesbbe, Ele
mer. A zsüri csak azt hatarozhatta 
hogy nincs több ket 1ly nemes lovag 
a föld kereken; egyebkent a ver
senyt holtversenynek nyilvarntotta. 

Ezek utan most mar a fegyver
birösag is kenytclen volt el fogadn i 
Boldizsar elötcrjeszteset, hogy dönt
sö11 a kard. Meg is jelöltek a par
viadal helyet es idejet. A viadal a 
varudvaron fog lefolyni holnaputan 
delutan es a fcnyes linnepelyre a 
környck összes urai meghivatnak. 
Feltctelck: hosszu, egyenes kard, 
vegk1merülesig, szt'iras kötelezö; az 
ellenfclek mezitlenül lesznek. Kata-
1 in külön paholyb<ll fogja szemlelrn 
a viadalt. 

Amikor ezt a hatarozatot k1hir
dettek, Katalin fölsikoltott es ajultan 
alelt össze. Am amikor föleszmelt, 
Bold1zsar forrön sugta a fülebe. 

- Gyözni fogok ! 
Es Elemer szinten szerelmesen 

rebegte: 
Gyözn1 foguk ! 

- --
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III. fejezet. A päros viadat varatlan fordu latot vesz. 

A hold CLüstns fenynyel hmtette 
he Za1go var csucsait es rejtelmes 
arnyakkal nepes1tette be a folyos6-
kat, erkelyeket. fülkeket. 

rgy 1lyen rcjtelmes arnjt!k vcgig 

::-;uhanl a kÖ05l opos folyos6n es be
surrant Katc1lin hal6szobäjanak ajta
j:ln l: re1tel111es arnyck Elemer volt. 

Kalalin mar varta öt s ennek folytan 
mcglepctt sikoltassal kapta össze feher 
pongyotaja feiler rcdöit. Aztan a ket 
szercl mes egymas keblerc omolt. Nemi 
1dö elteltcvel sirva sz61olt Katalin: 

Oh Elemer, eltem egyetlen vi
raga, mere"zen szarnyalö sas lelkem
nek egen. hat holnap elveszitse

lek örökre' - Elemer elsapadt, de 
azlan ~lClll ihlettel valaszolta. 

- Gyözni togok 1 

- De Bold1zsar 1obban kezeh a 
kardot, mint te es erosebb is nalad ! 

Elemer cg feie emelte szemet es 

al11tattal rebegte: 
- lsten segitcni fog ! 
Katalin szomoruan valaszolta: 
- De lsten a parviadalokban min

dig azt segiti, aki jobban tud vivni ... 
Oh Elcmer, borong6 szivemnek de
rengö hajnalhasadasa, - nem enge
dcm, hogy gyaszos ejszakava valtoz
tassanak! Elemer is rnelyen megilletö
dött es megrendü lve hajtotta le fejet 
De aztan hüszken mondta: 

De k1allok meg1s . . . erted ! 
Erted '? Erted ! 

Katahn ujb61 Elcmer keblere bo
rull es ncm1 tdö elteltevel forr6n sugta: 

Van egy m6d, hogy egymäsei 
legyünk ! l logy boldogak legyünk ! 

Hall 1 Es m1 az ? 

Szökjilnk mcg Egy Lsakban ösz
szcszedtem elöre aranyat a kincstarb61 

es 
Etemer meltatlankodva tiltakozott : 

Nem, nem ! Gyavan megfuta
modjam? Soha ! . . . Es mcnnyi 

az az arany? 
- Tizeier darab 
Etemer forr6 homlokahoz szoritotta 

kezct es gyönglilt hangon s6hajtotta : 
- Es mit fog sz6lni Boldizsar? 

Mit fog sz6ln1 a tarsadalom? Meg
fognak vetni ! 

- Nem Etemer, ha maJd eszre
veszik, hogy t1zezer arany 1s eltavo
zott velünk, a tarsadalom nem fog 
megvern1 bennünket ! 

. Masndp reggcl sem Katalin, 
"em Elemer, sem a t1zezer arany 
11cm volt talalhat6 a varban. - · A 
gyava meghttamodas onasi meg
botrankoLast kettelt es Marton IOVdg 

ketsegbeesve k1a1tott föl : 
- A szerencsctlen ifju örökre 

tönkretette magat, - diszkvalift
kalva van 1 

Etemer azonban ilyen allapotban 
is hosszu elelli volt. Dei Magyaror
szagon földet vasarolt maganak es 
itt elt botdogan Katalinnal. 

De megjegyzendö, - mert ez 
roppantul fontos, - hogy ezentul 
1nindig cs:tk mezögazdasäggal fog
lalkozott es soha egyetlen izraelitat 
sem rabolt kt. Mert azert nem voll 
egeszen cz1111kus a lovag-törvenyek 
1rant e:, j61 1udta, hogy ak1 egyszer 
diszkvahhkälva van, az a lovagias
säg ~zabälya1 szer111t soha sem ra
bolhat tobbe. Nagy En dre . 

.. 61 „ 
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IPARMÜVESZET 

A milanoi Pakulunk. Utrn kcsZl~n ;illanak a rmitargyak . .\\ennck-mennek 
kiallitas elött. rdcgenbe, mcggyiizni a \'il;igot, hogy micsoda nagy modern-

magyar-eredeti-iparmliveszct vah')' mu,·eszcti ipar \'iragzik 
l haz.ih,11., J szalmaiellangnläsok fenye ml'llett. 1\\egylink 1\\ilanoha, ahoi az egesz 
\'1läg ci.,1yhegyujti objcts ct'art-3ait, ahoi nagy 'endcgszLrttettel fognak togadni. 
tcrt. hclyl't sz1\ CSl'll ny11nak. mert \'ärnak tölunk \'ala1111t Sa1atsügos, a ktiltöldün 
hamar mcgcrcz1ek, ho~~ nalunk lcldolgozatlan, lisi, ha1111s1 tatlan, nepks formakincs 
rl•jtozrk. Ami kor azt eg~·esek - ugy ahogy tutltftk (de hogy tudtak !) - kezdtek 
belcaphk:il111 a dekon '' 1.:kun~ros miialkotäsaikha, a kliltöldon mcnten megereztek. 
hoi.,ry cnnek !{11lbzaga \'an, ennek öscrcdcti 1zc van, csak pärtolr11 kcll es ki fogja 
1nrrn1 ma~ftl. 1\\indcn külfoldr k1älliti1so11 a modern ma~rar torchesnek \'Olt a 
lcgnagyohh sikcrc. Ff1lc~ nep1parunknak, s ktili111osen~ ha egy Vaszary, egy 
j{11nbm es Balint. cgy Krisch Aladitr. cgy Lakatns igazi 11wdern szcllemben 
ercztettek, rngy ha Rippl-f~önai nag) dekorativ ercdctiscgc 11yilatkozhat1 .tt meg 
Sfü helylycl-ki'lzzel a keveshhe 111il\'CSZICS for111;\klw ht.•lck(•nyszerileH ncpies IZ 

1 e\'cn az 1parmü veszct i tftrs<l':iag ba 1.ärjn i na k rendt•zt'\it 1s 111eltnn yolta k. Persze 
\'crsze111ct kaptak es lassankent lik lcttck a krflllit{tsok u1a1. Szcrencscrc, a mtlanoi 
ki;llltt<'tso11 az igazi ol11c•ts d'crrt-ok tervczöirc is gondnltc1k, s pi. r~ippl-R6nai 
rcgchhi mtl\'l'il clöszed\'c <i 111uzculll dcpo!J<"lh<'>I. kiszcllii1.tctik a milanör csar
nokhan. l lelycs-1.:, lwgy mm•(·szcink tclJl'Sl'll vissz:l\'onulnak <11 iparmi.i\'eszeti 
111ozgal111aktöl ? Hclycs, hogy 111asnknak engeurk at a tcn.:t, .1hclyett. ho~y igaz 
s1.erctl'ltcl 1111111kälkndnänak a milvcszi 1zlcs ll'IJCSzt(•s(·n ) "il·rm(·g a modern 
magya1 1111i\'cszc1 _ielest!r elött \'etcttrk tel a kcrdc:-t, oro11111H~I konstatäl1uk : a 
ldkiisrm:ret mcg"Z<°1lalt. De helyescn hangsulyoztak, lwgy ti'ltek\ cscik ncm azo
rwsak a sznhahcrcndeziik czeljai\'al, hogy tik a 11111vcsz1l'S 1pa1 alatt mäst erte
nck, mint sallangns hccsi fmm:it, hogy iik tl'fl'lllh?ni akarnak a ma~')·ar nep 
szellcmchol 6 c\'cghöl közfo akcwi su1 gos 111cg111dit[1s{1t litttak szüksegesnek 
1\\ily mömmcl lfttjuk mi. hogyha mcltn kezekhl' kcrnlnl' l'S mclto helyen nyilat
kozm'.·k mcg a ncmcs eszme. Mclt<'• hclyt• csnk a M11csamokba11 \'olna s a 
Tf1rsas[1g11ak tcladata, megalapitani a lcsto1, szohrasli es qntcszl.'li szakosztah 
mclll•tt az iparnlll\'cszetit. cgyenlii jogokkal. cgycnlii kütclcs- · 
scgckkl•I, s e ktilon osztälv küliin zsllrin•I rcndczn(• kd1lltt[1:>a1t t' ~ 
czclrn :"ttc11gcdc11 terrneben, a hol csakb a 111ün·sz1 szcmpnnt 
uralkodnck. a hol csak igazi obicts c/'ar/-okat klll'llll' hcmutatni. 
A lcgmagasahh igenyek folytnnos hangoztatfo;a m'.·lkul ncm 
ll'"' 111ag\'<H 1pa1111iiveszct soha. De 111agy:11 ipar scm. 

li .! •• 
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:suk rg) l'J:)'Jllv1111 k1rnl) <lrlml 

Egyptomi A ka1r111 111111.eum sza111ära meg e~yrl' lolyik Os-Egyptom fd-
kutatfr-.a. J\ kiri1lyuk volgyehl'n llll>SI Davis 1\\. Theodore \"l'zetcsl' 

mukincsek. alatt lolytatutl cJ"atasok alka\111;\val csodalatos iparn111\·cszcti 111ü
rc111l'kL'k1c hukkantak, ei.11· reg1 s1rhan. kl1rlilhl'lul K1. c. 170ll-hl>I. E mükinCSl'kl't 
Tii kirf1lynl'.· szi1lei11ck, jua es Ttuanak si1jahan talitlt:'1k l .1111tctlc11 f1llapotba11 • 
ftllottak a sziklasir hclse.1ehen. Az egytk. minlha csak '<VI Lajos-korahcll •• 1 

111f1sik. 1111111ha rsnk ltamisitallan crnpirstilush<111 kcszitll vnln, < >I) M 
1111.i\'tSfi 1.11i!1dkl•llo: tn.s::. c .. s Ode y01ial\'ezeles.lien, k1„1111y~dst•gbc11 (•s 
1..•lnkelu l1atasba11 1: ket, Lqunnan feltedczett os-cgyptom1 szek a lq~- . 
!!yönyiirirbh 111üalk1it;"1snk kt'lz(· tartnzik az egesz \'i\äg nniv(·szth'.•ht•n. 

Szine~ 

repro dukczi6. 
A rnagyar 1a1keptcstt!szet 11agy mestL'rl:t S lfll'('t-J\lcrsc Pfil~ 
rcgrc ugy togja üsmc1 ni a magyar ki'izonseg, a hogy meg
erdemli. A magyar hild szt!pscgl'.·nek nincs lclkcsehh pOl'

ta1a S1.11 yc1.1LI, a k1 aznnhan erzeseit mindenkor a ll'stö cszkt"izl'1\'el IL'jcztc k1, 
mar , kh:or, a 1111kn1 a lcgcbli europa1 mcsll'rck. ,'1aftifis<it, melyct 1873-b\ln 
festet!, 1901-hl·n tuntcth:k ki a mlincheni ncmzctkozi tärlaton, tehat friss1)t.'k, 
hatalma::.nak, nagvszahäsunak ismertek cl lws::o111111olc:z e\ n:I kl:si'ihh b. Ez a:1.tf111 
, g<m s1kcr. f fol lcsz 28 c\ mulva sok mai 1iagysag? 1\1 d1jaznf1 mcg ma 
'-izmyci c~ykori cllenf elc Keleti bä 'kepeil '; Sz111yci 111.111H: .... ak 1.Htorö, de llll!-,1)' 
lllll\ csz b. A l\Ofl)'l'CS A alman r.-1. nag) crdcmet SZL'rcz a 111agya1 közünseg 
müizlcsc fc1lesztc::.c kürul, a mikor pompas s1.1nes aquar cllnyo111[tsu rcp1 odukczii"1-
han l'gymf1-.ut{111 lHJCsfttja kiizrt• nagy mesterünk alkotüsat. ,\\osl a lloldtölle, a 
Ptpacsos !111 s a Rl'J.!J.!el jclent meg. 1\\indahilro111 a modern tcd1111ka legma~nsahh 
szuw~111alfu1 <III. :"!yo111011 fogja követ111 ezt a iWa;ults, a nu::-.tcr 11<1gy 
alkotasa, a mely szintcn kitün<1en sikerüll, a 111ester , zt 1s 11rhm111cl ~ 
approhalta. Az L'gycs mirlap ara igen olNo (d1szcs kcrl'lhcn •14 ko1n11a.) ~ 
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.AZ AMATÖR 
TUDNIVALÖI 

Amatör-fotografia. llt a tavasz. s az amattir-fotogräfus öröm-
rncl s1ct ki a tenneszctbc, t1 hol a müvesz1 szepnek 

sd1z fa1a varnkozik reä. Az amatör-fotogräfia utöhbt illöbc11 nalunk is gyönyö-
1 ucn fcjltic.lik. Bemutatjuk egyik k1\ älo amatiirünknck f 1110111 izlessel felvett täj
kcpLl. a tcrmeszetböl mily biztos erzessel olvast.i ki a kcpct. Az amatör- foto
gratus müvcszete fökep cbben 11y1latkozha11k meg. 1: rzcset lätjuk krfakadai, a 
mint odü ;\II a vcgtelen nagy termcszctr kcp clc. hng) abb<'>I hrztos erzekkel 
kroh assa azt, a mi lelket megrhlettc Amrt az amat<ir-lotografusnak külbnösen 

Tci/11 ). 11111atörfe/1·dele. 

ligyelmebe ajanlunk 
az az, hol!\ igyekcz
zck nagy e.~yscgckel 
tcremteni, harmom
akat, a melyekböl egy 
alaperzes sugarzik k1. 
Ez au1a meg az ama
tor-totografianak a 

111uvesz1 1ellegct. A 
peldirnl benrntatott 
folvetclnck ~ppen ez 
az egyseges 'onalha
tas, a termeszet-szclet 
vonalrilmusanak ez a 
valtozatossaga köl
csonoz kulüntis ha11. 
Kt:'qük is olvaso1nkat. 
hogy mll\esz1es fel
' etelc1kkel keressenck 
tel benminket \ \i 
mmden bcklildott kep
röl s clso sorban mu
\'eszr szempomb61 \'e
le111e11\ t monuunk. a 
ku ltlnusen sikerü llt.:
kct közre is adjuk 
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ttAROM iR IRO. 
Show, Wilde, Moore 

A modern angol irodalomban hä
rom ir jatsza a Wszerepct. Müveik 
köziil : .\ 1tlentcktelen asszony, - Az 
iirdöf! cz1111bord1a. Wafers Eszter, 

Show ßcrnard. 

(a rcgcny mclynek küzlcset meg
kczdjük) hozzank is cljutottak. 

1 . Show Bcrnard-t - ösmeri mar 
közonscgünk a Hösök kiralyszinhäzi 
elöadasab(JI. Az ördög czimbordjdt 
a V1gsz111haz adja clö fokoz6d6 er
tkklodei:. mcllett. Az ir ember kom
plex cgyc111sege ny1latkozik meg 
Show iräsaiböl Rab1a hangulatainak, 
mclyck "altozn..ik. mint a tengerszem 
felsz111c, s crzc~cmek, melyek sokkal 
mclycbbck.1111nt,\ minöknek lätszanak. 
Tele van labz61agos cllentetekböl. s 

cllenteteken kercsztul fc1lod1k har
m6niäva. 

Ujsagir6, bckeapostol. szocziäli~ta, 
lbscn-kultusz terjcsztoje, kritikus es 
drämair6 volt egymasutan. Pftlyäjät 
ugy vältoztatta, izlcsct ugy idomi
totta idealjait ugy cscrclte, mint mas 
ember az ingct. Van valami bcnne 
Baudelaire-bül, akinek eletczelja volt: 
epater !es bourgeois. Mint dramair6 
szatirakat ir rcgi ideäljaira, mint 
kritikus pokoli szatiraval fordul a maga 
alkotäsa eilen, rnegtagadja, amit teg
nap istenitett, s rajong azert, amit 
holnap meg fog vetni. Az ir ember 
belsö läzongäsa v1harzik irasaiban. 

S ebben a ritmusban nmcs semmi, 
amt bänt6, megfejthetetlen es köz
napi. Csupa finom egyseg az egesz 
ember. Ha Carlyle huskultuszät ki
kaczagja, ha a feminizmust vissza
vezeti a nö ösi termcszetere, ha a 
richardi karakterben rejtetl nemes 
indulatokat fed fcl, mintlezcn ellen
tetekböl wagncri mcl6dia hangzik ki, 
ibseni lclekclcmzes, - csakhogy 
egyeni megnyilatkolasban. 

Az ir impresszionista, - de be
nyomasai mind cgyesUlnek lelkeben, 
hogy egyseges kcppe formal6djanak. 
A modern kultura minden eJeme 
benne van Show oeuvre-jcben, de 
ezek fölött mint nagy osszekap
cso16 - ott az ir6 lclkc. Wilde is 
a kultura termeke, a prerafaelismus
sal kevert 1mpresszionismuse, -
Moore egyenesen Goncourt-Manet 
hive Oickens cmloin nevelketlve. -
Show-t lhsen formalta, a szoczialisz-
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tikus eszmek ihlettek, az angol p1c
tl4'mus tette szatirikussa, de ir faja, 
a ncmzeti vonas, mely köztis 
bcnne tarsa1val, Wilde-da!, Moore
ral, ha mindegyiknel mas-mas ar
nyalatu is. - adja meg az· alapto
nust, ez a kulcs a lelkehez. 

Szertelen, csapong6 kepzelet, mely
scges melancholia, finom embersze
rctet, hajlam a különczködesre : olyan 
Show, mint egy regi vagasu ir föur, 
aki vadul hajszolja a vadat erdeiben, 
hogy aztan eltemesse magat kastc
lya ncgy fala köze. lelki gyakorlatait 
ianat1zmussal vegezve es kcgyctlcn 
dölyffel nezve le az emberiseget. 
f:.bhül a közepkori irböl sok van 
1ronkban IS, - ezert h6ditottak meg 
oly nehezlll az angol közönseget. 
mely csak azt tudta meltanyolni ben
nük ami melodrama, sziporkäzo szel
lem, brutalis kepe a val6sagnak vagy 
~zcrtelen tulzasa a reszleteknek 

Pcdig Show-ban titkos mel6d1ak 
rczcgnek, minket eppen ez kap 
mcg. A groteszk mosoly mögött 
könytöl fatyolos szemeket latunk. 
Wildehan 1s sok az önguny, Moore 
t!gesz eleten at az önkritikanak aldo-
1ata, s cz a nagy emberi vonas, 
hozza öket közelcbb a szivünkhöz. 

l lasztala11 kaczag Show a hös
kultuszon, hasztalan gunyolja a Fa
bianusokat, hasztalan keresi a hat
borzongato hatasokat: lelkebe latunk 
es kiolvassuk belöle az embcriseg 
jöviijehc vetett mely hitet, melynek 
hangjait az angol clown csörgösip
kaja ncm tudja tulzajongani 

A mclodrama sallang, - kell a 
mobnak' - a borzalmas ornamen
tika, - olcs6 megalkuvas a londo111 
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izlcssel, az 1gazsag · a lappangü 
erzcs. a szellem, a lelek. mely min
den szertelcnscge mögott, mint finom 
alaphang, vcgig kizeng irasaib61. 

2 A v1lagk1alhtas nyaran lattam 
Wilde Oszkart utoljara Parisban. A 
Szajna partjan ödöngtem, mikor ra
akadtam; ott Hit a Oanton-szobor 
küzeleben, egy k1s kavehaz terraszan, 
abszintos poharara llajolva. 

Nagyon megvaltozott. A regi szep
segeböl alig maradt meg egyebe, 
mint a szemcnek ragyogasa. az is 
bctegescn tüzes, 1degesen nyugtalan 
volt. A kopott eleganczia palastolt 
nyomoraba volt hurkol6zva. Egesz 
lenye nema panasz a tarsadalom 
ellen, mely res1vet helyett brutahs 
büntekssel tamadt \'Olt rea. Noiesen 
crzckeny lelke kifordult medreböl. 
lelk1 cgyensulya megbomlott s az 
ahszin,t merges mamoraba temetke
zett. Orakon at iiltiink egymas mel
lett, neman beszdgetve, gondolatokba 
merülve, mint az 1smeretlen videken 
utaz<'>. akinck magara eröszakolt egy
kedviiscge egyetlen sz6rakozasa. Ez 
hat a sokat sLenvedett. heteg lelkü 
nagy ember, ak1 magan tapasztalta 
hin::s paradoxonal: a tärsadalom neha 
megbocsat a gyilkosnak, de soha az 
almndoz6nak ? ! ... 

Pansröl beszclt, melycrt mar nem 
rajongott. Egyaltalan mar nem tud 
ra1ongani. A Reading Gaol kiölt a 
szivehöl minden remenyt. 

Raneztem : ez hat a gyönyör hires 
h1rdetiije? M1 lett az egykori Wilde 
Oszkarh61, akinek jelsza\a vala: Pas 
lc bon/Jcur, mais le plaisir s ezzel 
kürehe vonta mindazokat, akik a szep 
elet lmdetesevel az erzeki szepseg 
s6varg6 szerelmesei voltak. Mint a 
fiatal Antinous, fiatalsaga szepsege
ben ragyogott, amikor elsöben tert 
meg diadalmas parisi utjab61 ködös 
hazajäha, hogy magaval vigye a 
franczia s1ellcm m e r g es virägait, 
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Raudclatre artiszhkus szatanizmusaf, 
Barbey d'Aurevilly illatos cziniz
musat. Mtcrnda szep napok vollak 
azok 1 

· Robert Sherard, akt legbizalmasabb 
baratja volt, meg akarta magyarazni 
ezt az t•letet, arnely maga egy nagy 

\ 

Wtldt• Uszktir. 

paradoxon. Pril•atcly Printed kiadott 
egy elelraj10t, mely barati crintke
zcsiik türtcnele kapcsan, fenyt a kart 
vetn1 Wilde Oszkar ellentmondasok
ban gazdag lclkere. Hogyan, Lady 
Windermere legyezöjC-nek, A jelen
tektelen asszo11;1-nak, Doriarz Orey 
nrczkepe-nck szerzöje es a Reading 
Gaol fegyenczc egy szemely? A szep
scg htrdetöjc es a fiztkai elvaltozas 
äldozata. a müvesz1 kultusz fölkent 
papja es c s1ellemes paradoxonok 
szerzöjc e g y e m b e r ? Mi e titok 
kulcsa·? 

ElökeW ir csaladbol szarmazott, 
apja nagy mübarat, kitünö archeol6-
gus, anyja pedig az irek szabadsag
költÜJc voll, aki Speranza nev alatt 
irta hircs 6dait. Mar nagyatyja is ir6 
volt, a Melmoth czimü regeny szer-

zöje, Goethe e~ Walter Scott barätja. 
akinek müveiert egy B a 1 z a c es 
Baudelairc rajongtak 

A tehetscgcs ifju a legk1tünöbb 
nevelesbcn rcszesiilt, az oxfordi egye
temen Ruskin legjobb tanitvanya lett 
s mar ez idöben nagy feltünest kel
tett a Magdalen-collcgc-bcn tartott 
elöadasa az angol izlcs brutalis szin
telensegcröl, mely egyszerre a köz
figyelem largyava tctle 

Költemcnye111rk elsli gyüjlemenye 
Swinburne, Baudclaire es l<ca ts la
nitvanyanak mutaltak, de crzckc
nycbb, mereszchh es filoz6fikusahh 
volt mindcgyikncl Különüscn pr6za
ban irt kiscbb kölkmenyei, mclyek 
Poe hatasat is ereztetik, kelteltek 
nagy feltüncst. !de irunk cgyet · 

A ta11itvciny. 
Hog) Narc1ssus mcghall \'ala. gyö

nyörcnck iomisa cgy scrleg l-des ' izböl 
Ch'1' serlcg kcserii kiinynyc ,·aitozutt, az 
Oreädnk sir\'a jcittck ki az ertlöböl. 
hogy <lall cnekeljenek a lorrc'1s11cll, meg
\'igasztaland<l <it. 

Mikor l{lttak. hogy a lorras C!-.'Y ser
lt:getles \'izhöl cgy scrlcg kcseni könynyc 
\':'tltozott, 111cghontottf1k hajuk zöld fo
natät es sirtak es sz61tak n1la · 

Nem csnclülknzunk, 1101-,ry s1ratod 
ked,escu halatat. mcrt <i oly szep voll. 

- J l{1t Narc1ssus csakugyan szep 
voll 7 - k~rtlcztc a forr<.\s. 

• Ki tutlhafm\ azt jnbban, mint te. 
felellek az Orcitclok. Soha felenk 

sc nezctt, de tcgcd kcrcsett mindig es 
partodnal fekitdt vcgigtcrülve a izycpen 
es tekinlclet 1dd szcgczte s vized tiik
reben latta a maga ~z~pscget. 

A forras petl!g igy ft'lelt: 
-· Aztan . .. En szcrcttcm Narcissust. 

mert a mikor partomnfil fckiidt \cg1g
terii!ve a !,ryepcn es tcki ntetel ream 
szegczte, szcme Wkrchcn mindig csak 
a magam szepsegct lfühattam 

Ime a szcrelem paradoxona. Ez 
\Olt Wilde alapigazsaga: az ember 
lenye szcrinte a paradox. Az 
ö paradox-hajh.:\szasa szellemenek 
legföbb termcke, a rnüveszette valt 
hazugsag, a kultura üveghäzi nö· 
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venye. Ez volt az, ami az angol leg
rnagasabb tärsasagot is elbüvölte, 
tarsalgasanak szeszelyes formai, szel
lemenek meglepö jateka, a különös
nek, a nem mindennapinak ideges ke
resese, a nöies lagysag, a hiu mü
veszieskedes, a ferfiatlan ellentct
kereses. Mikor meghazasodott, az ö 
haza letl az uj angol müveszviläg 
közeppontja. Dramai, regenyei me
sesen jövedelmeztek; volt ev, hogy 
ketszazezer korona jövedelmc volt 
es fenyüzö hajlamainak elhctett. Egy 
közepkori fejedelem m6djän, renais· 
sance-kori Oltözetben, szinte arche
ol6giai hüseggel berendezett lakäs
ban elt es a fiatal Rafaelt utanozva, 
barätai kisercteben egy napsugaras 
szep delelött Rafael kosztümjeben 
setalt vegig London legelenkebb ut
czajan, a Pal Mall-on, kezeben napra · 
forg6val, mely a gyönyörsovargas 
jelkepe. 

Mint költemenyeiben, az eletben 
is kerülte mindazt, ami a tömeg iz
lese volt, ami banalis erzes, bruta
lis valosag. Atomvilagban elt, kep
zelete csapongasait igyekezett val6ra 
vältani. A naturalizr.ms igazsagat61 
a kepzelet igazsagähoz fordult. Azt 
irja egyhelyt Intentions czimü essay
gyüjtemenycben : 

„Ami val6sagban megesik, a mü
vcszetre megromlott. Minden rossz 
költemeny öszinte erzesekböl fakad. 
Termeszetesnek lenni annyit jclent, 
mint magat61 crtetödö lenni, ami pe
dig magät61 ertetödö - müveszietlcn. „ 

Mashelyt pedig: 
„Ah. ne mondja nekem, hogy 

együtterez vclcm. Ha az emberek 
e~ütt freznek velem, erzem, hogy 
nmcsen 1gazam ... " 

Az ö müvcszi idcäljaa val6sagt61 csak 
inspiraczi6t nyert szimbolum, jelkep, 
melyet ha fclau, megszlint miiveszet 
lenni. Az cletet, a termeszetct is a 
müvcszet vczeti, a termeszet a mü
vcszet utan formalödik at. Hogy erti 
ezt? Kepzeletünkben ? zt mondja: 
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„1 lonnet, ha nem az impresszio
nistakt61 kaptuk - mi londoniak 
azt a csodalatos barna ködot, mely 
utczainkon athuzödik, a gazlämpakat 
bearnyckolja es häzainkat hatalrnas 
arnyekokkä valtoztatja . . . Azt a 
rendkivüli valtozast, mely London 
klimajaban az utols6 tiz cv alatt be
allott, elsüsorban az imprcsszi6nista 
fesWiskolanak köszönhetjük." 

Ez j6, a klimavaltozast a festeszet 
szülte. Ez Wilde paradoxona, noha 
csak annyi benne az igaz mag, hogy 
a müvcszet uj szepscgidcalt allit fel 
es tud elfogad ta tn i s hogy aztt 
amit Dickens idejeben rutnak, spleen
szülönek tartottak, London köde most 
müvesziesnek tetszik, mcrt Whistler 
es a sk6tok megertettek a benne 
rejlö szepet es müveszi ekessz61a
sukkal szeppe tettek a lömeg sze
meben is De Wilde szellemeben 
maga a khma valtozott meg a mü
veszet hatasa alatt, olyannyira 
hatalmasnak erezte 0 a miiveszetet, 
- es ezert altalanositotta azt. Nar
cissus forrasa, mely ünmagat sze
rette a kedveseben is. 

Hogy ennek az önzesnek beteges 
tulzasba kellett atalakulnia, nagyon 
termeszetes. Baratai, elükön Sherard
dal, feltcttek is öt, eppen azertt mert 
nagyon szerettek, de Wilde elindult 
a 1 e j t ö n es többet nem lehetctt 
vissntartani . Megismcrkedett elete 
demonavall a fiafal Douglas lorddal 
es lelke üldözö ördögei elöbb meg
kisertettek, mint Szent Ant6niust 
a puszta sakaljai, azutan megejtet
tek, mint Pomponiust a demonikus 
Thais. 

Az angol hipokriz1s pcdig pokoli 
boszut allott. Egy 6ra alatt erkölcsi 
halotta es koldussa tette Regenyeit 
elkoboztak, darabjait levettek a mü
sorr61, jüvedelmet lcfogtaltak es ö 
taposta ket evig a szaraz rnalrnot. 
l szonyu lelki krizisen mcnt at. Az 
elfinomodott eszthet belekerült a go· 
nosztevök bandajaba, a gyilkosok 



CS utonall6k köZL' es megtanult 1mad
knzni. 

Büntetese kiallasa utan az eur6pai 
tarsadalom h1zonyara segitette volna, 
hogy ujra emhcrre legyen J\\ert volt 
bcnnc morahs ero. Kiszabadulasa 
reggclen ket amcrikai ujsagirö ke
rcstc tel s nagy lisszegeket ajanlot· 
tak fel ncki, ha megirja szenvedese
nck törtenetct. Ai amerikaiak honfi
tarsaik szenzarn'iimiu.litsara szamitol
tak. Wilde czt mcgvetette. 

l logy tudnak önuk ily ajänlat
tal jiinni cgy gentlemanhez? -
mordult rajuk. 

Egy 1smerctlen lady huszonnegy
ezer korontit klildott neki, hogy ki
szahadulasa utan lcgyen mivel uj 
eletet kezdeni. Fclescge csaladja egy 
eszlendöt kötött kt a megteresre s 
ha a probat kiallja, v1sszaterhet ne
jchcz es gycrmckehez. Wilde Dieppe 
bc mcnt munkahoz lntott meg1rta a 
Bai/ad of Rcadiflg Gaol-jat, ezt a 
csodalatos türtcnetet a gyilkos testör
röl, cgy lazas agyvdo litzälmat, czmi
kus tingt"111yjät, s11vet marczangol<'i 
biintudatcit 

A k1szabott id<> elötl azonban ki 
fogyott a pcn1e. Wtlde-t ismet el
csabitolla volt fc?nylizö hajlama. Mtn
dennapos munkät61 pedig meg in
kabb irt6t.0tl, mint az.elött. De Anglia 
hajthatallan maradt. neve utalat, ö 
maga küzmcgvetes targya. Ha vrn
deglöben mutatkozolt, az ott levö 
angolok tüntetöleg vonultak kt. Nem 
egyszer kiköptek elötte. Energiaja 
ped1g megtörtltt. Csaladja ragaszko
dott a hataridöhöz, elet~ demonja pe
d1g egyre csabitotta. Es ö engedett. 
Elmcnt Na p o 1 y b a, a fiatal lord 
Douglashoz ujra. De e hirre a lor
dot kitagadta Sligoru atyja es Wilde 
koltlusszegenyen, elhagyatva, meg
vetve allott a v1lagon egymagan. 
Pärisba mcnt, ahoi nevtelen mun
kakkal tcngette eletct, az abszint 
mamoräba temetkezett, mignem a 
gyilkos mereg megkönyörült rajta. 

A vilägkiälhtas nyaran lattam öt 
utoliara. Ott ült a kavehaz tcr.raszän, 
abszintos poharära hajolva. fa, ne
man bec:;zelt szenvct.lcsciröl ! Az iHö
dik poharqäl mflr lazas älomkepek 
üldö1tek. Es ö horpintgette egyre az 
abszintos poharat, csak a tllediknel 
1agyogott lcl a szeme gyilkos tüz
ben. Akkor mär feledte clete para
doxonflt, mär exaltalt kcpzcleteben 
csapongott s boldog 1110..:.olylyal tim· 
lorgott tovabb. 

- Fizesse ki az abszintjaimal, -
babogta, aztan eltünt ... 

3. 1\tf oore Gyürgy a hannad1k ir 
- az angol 1rodalo111 finom im
presszionistaja, a Manct-Whistler
Wilde kör mlikrtt1kusa es regcnyir6ja 
egyszemelyhen. Rcgenyct, amelynek 
közleset most megkczdjük, a modern 
angol irodalom immar klassz1kusnak 

tekinti. 
Eleinte a fcsto1 palyara keszült s 

Parishan Manct-Dcgas tärsasägäban 
megosmerkedctt az uj festöt prohle
mäkkal. De ünknhkaja gy1lkos ere-
1evel clpuszlitotta movcsz1 1dealjait. 
Ugy crezte, hogy a f estöi kepzelet 
neki nem adatott. Visszalert Lon
donba, ahoi ujsägir6nak allott be 
Keresztlil-kasul jarta Londont s tol
lat fogott a f c s t c s l et vedclmere. 
Modem Painliflg cimü könyve Whist
ler es Manet gloriftkalasa. Reporter 
koraban gylijtülle az anyagot Wafers 
Esztller-Jehez. Ezekböl az elemek
böl alakult k1 ir<'>1 cgyen1sege: az 
impressztonista irc'lk es müvcszek elve 
alapjan komponalta azt, am1t öszinte 
szemmel, togekony sz1vvel mcgfi

gyelt. 
Bejärta London\ keresztül-kasul, 

hogy ez 1smerete1 alapjän meg
irhassa - a cselt!dlcany törtenetet. 
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Csak nemreg olvastuk Egerton 
György egyik regenyeben, az Jsten 
malmd-ban a következö sorokat: 

„Szabad tudnom, hogy mely1k 
tl)ahb regenyt, amely a mai kor erkölcs1 
;\llapotat f esti, tart ön maradando cr
tekünek? 

fz nehcz c116 ! Bizonvos szem-
pontb<'1l \Vaters Eszthert. · 

1Woor György. 
,\fanet <'dci1g ismeref/en feslml:nye 11/tin. 

Sohsem hallottam a lrnet. K1 a 
s1erzöje? 

Egy 1r, Moore a neve. 
6, kiält fel a tanacsosne d1adal-

111asan, tudom mär ! 6 i1ta a Take 
back tl1e Virgen Page-t is. ugy-e? 

,\\al) nem tudta elfojtam nevetcset 
- 1\zt hiszem ön teved. ßizonyära 

1\\001e Tommyt gondolja. Az a Moore, 
akinil cn beszelek, György." 

Ez a Waters Eszther egy londoni 
sz111ezctü cseledregeny, a legmüve
<:>z1hh 1mpresszionista stilusban irva. 
Ak1 a Goncourt testverekre gondol, 
Da u d e t-ra, a legfinomabb Mau
passantra, annak lehet csak fogalrna 
Mome-r61. De nem egeszen. Mcrt 
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Moore nem tagadhatja meg fajat. 
Most a költöi nyelv legmagasabb 
regi6iba emelkedik, majd leszall a 
mindennapi tarsalgas közönseges 
prbzajaba, a londoni dialektus nyel
vcn bcszeltetve alakjait bamulatos 
hüseggcl. Szereti halmozni a ritka 
jeltöket s felhasznalja a modern 
franczia teknikusok minden fogasat, 
hogy amcllett balzacierövel karaktere
ket adjon s belemarkoljon az eletbe, 
amcly a puritanokra persze elret
tentö hatassal volt. 

A1111kor tiz cvvel ezelött megje
lent, a fclhaborodas viharat 1dezte 
elö, a nagy külcsönkönyvtarak kivet
tek a forgalomb61, szakasztott ugy, 
m111t a hogy Wilde muve1vel tettek. 

De at irodalom megmentette, -
hive1 ft:lny1tottak a közönseg sze
met. mcgmagyaraztak neki, hogy am1t 
erkölcstelennek tart, az mely valla
sossag. hngy nem a prüderianak van 
1gaza, hanem a költö mely erzese
nek, s hogy Wathers Eszter sorsaban 
nagy kfi!Wi igazsag rejlik. 

Ma mar - latjuk - Moore köny
vet mcgcrtik az angolok is. Örven
dünk, hogy bemutathatjuk olvas6ink
nak. 

G========================v 
Wilde 1zlcse lenyegcsen eitert az enyem

töl. Szerctle a pompät, a szalon es müterem 
alkottak b1rodalmat, en pedig ugysz61vän 
az utczan elö ember vagyok, ak1 keptelen a 
szalonelet nyugct es a tartalmatlan muterm1 
fecsegcseket elszen\'ed111. Wilde keresve
kcreslc, ha1häszta a gyonyört, sz6rakozäst, 
1111g clottem a szorakozäs mmden czeltalan 
mlivelct közul a legunalmasabb, nemtekintve 
persze nchany kiveteles esetre 
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Szablya- Frischh of 
es iskotaja. 

Szab/ya Ferencz Holl<hy-ta111t\ anv. s 1111ivc1\ cl 11chanap1an 
talälkoztunk a Mticsamok es a Nem~ eli Sza/011 t<irlatain 
Nagyhanvan tanult ö is s a l lol11isy-i:->kola fclhomlasaval 

1itrsa1 o kt>rc csopn1 tosultak r\ fiatal fcstö azutan a fi\\'{1rosban is isknlfü tartott 
" a maga es tanitdnyai mllvc1böl kiällitftst rcndezdl a Philantia tcrmeihen. 
Szahlya Fcrcnc:z kt'lr(· cgypar igen tehetseges fiatal mii\'csz rsopnrtosult, a kik a 
latas es az l'lcladt\s 111inucn küzössege mellett sznrgalmasan dolgoznak a maguk 
cgyeniscgc ki<tlakitasf111 '.'\em annyira iskola cz. mint ink{1hh ct.,')'t1ttcs haladäs 
köztis czdok tch:. Bcnkhard. Gülüncser, Ked\'ck. l.c\'\' IUilwrt mind fübbe
ken!shL Szahlya szL'lllC\'cl lätja mcg a vilägot. de ktizüs henni>k az a nagy encrg1a. 
a 1111n·I , ' lf1~11t _ii'•I 6~ hat1rnzt lt szincs mcgjclcneschcn akarjf1k J;itni Szigoru 
r<tJZkUlturän mentck kcrcszttil, rajza1k a formf1k gondos mL·gtigyelcset. rcszlctezö 
elt•111zcsc1 t!s cgysc~cs ilssl'dnglaläsät egykcnt 111utalj{1k. SJ:infl'll g;'1sukhan a 
11agyhfü1ya1 1111.~stcrckhcz ällanak legköJ:elchb, FL·rcnczy, Grnm' ald. Thorma szeles 
1oltJ{t1;'1sf1rn t1~1cks1.c11ck. a szinek eks fclrakas;'1ban. a lormak s1.int~tikus egybe
toglalas:'1ha11 11yllalk11z1k 111Cg kolorbztikus crzeklik. kt'\'es llgyct \'d\'C a leltonusok 
11110111 :11111cm!te1rc. a li1111111 egybchangol:'1sok1a, a tt'>nuslf1ti1s 1cJtel111cin.'. !genas 
pozitivck, ige111s reszlckz<lk . Ez iskolänak nagyon egcszscges s i>römmel lätjuk, 
hogy t>hbcn l'lternek a Holl<'isy-iskola dogmailt'1l, ismeretcket. hiztos benyomä
sokat gy1iitc1ll'k es chbcn a \'ezerük Szahlya Fl'n~nc;, a lcgki\·älühh Az iskolä
nak igl'n snk hf1lgyt<1gja van, clsi) sorhan Sz I o/tlt'ag E.rncszt111 asszony, a kinck 

\ ~ 11/lfy11-/"nsd1/wj k111//1tas Tavezte Lakalos :\rl11r 

cgy halatoni kepcn nöa
t•sen finom a s;irga szal-
111ak<1lap lisszchangoläsa 
a lilns1111li bluzzal, s 
hfü <'1 f'om:nicz Klnrissza 
kisasszony, a ki tübb 
111inl 111ukl'd\'clf>, - ön
arrzkepl'.·n a texlurcis resz
lctck t11nusi1110111säga 
11wgkap1'> - s Ammissy 
Jlona gr(1t11i> cgy kis täjke
pl-n l1gycle111rc melti"> az 
ecsctkczclrs mcrcszsege 
1\ kis tcrmckbcn aktta
nulruitnvokat 1a1ä1 unk, 
rnind kornoly 
Jclci az 1skola 
igaz lllÜ\'CSZi 
1 i\rekn'.•sl'i nc k. 
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Szenes Fülöp 
mütermeben. 

Szenes Fulop, mielött clindult volna Pansba, Londonba. 
friss müveszeh hcnynmi1sokert, a mutermehen telgyülem
lett vä.zlat-. ra1z- t;s tanulm{rny-anyagh11l kiallitast rende

zcll . A k1k erdeklödtek a mu\'t~sz muhclytitkai ir{111t, ill igadrn meglepöen erde
kes anyagot talältak. Szin es rajZ\'azlatai rc\·cn bcpillanthattunk Szenes fülöp 
lclkchc, a k1t a kolonszhkus prohlemäk izgatnak cbü sorhan. A plcin-air tanul
mänyok mellett karakterstud1umokkal, az cgyscgcs tc'rnm;lätäs kcresese mellett 
linom gobchn-hatasnkkal talälkoztunk Mcg akarta ismcrn1 az anyagät. a szenra1z. 
a vinils kretarajz, a pasztell es az ola.1 111111den turfangj{l\'al mcgprobälkozott Most 
a kHejezcs crejet. majd a sz1nek tuzet kercste. l tt kephatilst akart elern1, hatäsos 
kompozicz1öra türekec.lctt, arnott egyszerücn a mozdulat (•rdckessege, vaey a szinck 
l'inom osszehangoläsa 1zgatta. Nem egyS1er megkapi'> közvetlen hatäsokat eil 
cl, küzvctlenchbeket, mint kesz dolgaiba11, mclycknCI .:;okszor a väzlatban rejlo 
inlcncz1ökat ncm tu.dta tökeletesen kihnzn1 De S7cncs 11l'111 tartoz1k a csüggedö 
termeszetck kf>ze Önbizalrna az ere1e. ÖL 111i1sok s1kerc csak h>kozott munkara 
sa1kal1a Nincs henne sem1111 Peuerbach exaltalt lclkehöl, a k1 Boecklin müter
ml'lml hazajüvet. ketsegbeesve törc.lelte kezet C$ sirntta ve5zletl e\·e1t Ellenkezö
leg, Szencs k1 akaqa küzdeni f>nmagaval szc111he11 a s1kcrt, 11ek1 fclj a megalku
' :1s, melybe a kürnyezet gyakran belcsodorja, a mi l'llen kezzcl-labbal tiltakoz1k 
i\\ost t'i ilyl'n tiltakozäs, miin~sz1 ereje fejlesztcsct si'l\'{trgo ' 'agy<ikozäsa 
'czell kiilfölure. hogy ott, az 1gazän mii\·cszi kin nyezl'llwn c~cszen 
müvcszi ide{tljainak elhessen, mint akkot. a ritka pcrczckhen, n 
miknr kts v;izlatain dolgozva, a "züz termcszett1'll kerte az ihletet. 

G=============================================== 
Születnek olykor ... 

::,.itl< tncli o/ykor s::cnl balsors sött!ljw 
Onas lclkck . . csupa lang, meses jeny . 
Csoads <i/mokal va/6110 terernlve, 
Rogyogast szomak ok minden szil'ckbc 

t lädoltok nekik, rozsät. babert sz6rPa . . 
Dt• 11111 er nekik a baber, a rozsa ? 
Da/, kep, szobor, mn nyomdn csupa mely seh; 
II sm• 111i11dt1g egy dlommal szegenyebb 

()// ne 111011d1atok, lwgy iste11 kegyt!lljc, 
Kmek 1/V' puszfnl l'<illig szive, lelke, 
S csak ug)' boldog, lw rdboru/ a s1rlu111t. 
M1kor mt;K legszebb alma el nem 1/la11t. 

TELEKES BEL\. 

Gyönyörü lovagkor. lgazi lipografia1 
müremek mcgjelcncsct jelentheljük. 
Nagy Endrc groleszk humora es Mark 
Laj0s miivcszclc a karikatura teremtes
bcn egycsiilt abban a müveszies k1ällitäsu 
kölctbcn, melyet a Globus nyomda nagy 
amb1cziöval ällitott ki. Közöljük belöle 
mutalvanykcnt az cgyik elbcszelest, Mark 
rajzaval CS bchat6 mcltatäsära meg vissza
lcrhnk. 

'\/ 6 I 

Ver sek. Tc/ekes ßela e szereny czim
mel adta ld lcgu1abb kötetcl. \'oltakepen 
cgy marek költcmeny telve sej1elmes me 
lanchollaval, ftnom iröntäval es erös erzes
scl Egy1k lap1at mutatYan) ul k1szak1tottuk. 

G=====================================================:{) 
Ban bibornoknak \'Olt Vercell1ben cgy korh;ua, a melyet az ingyenelok 

111egrohantak. J\\ikor a bibornok mar 111egsokalta a k1fos1togatast. megbizta szol
gajat Pctrillot, hogy tiszhtsa meg a l~hütüktöl a korhäzat 

Petrillo orvosnak öltözködütt es clment \'erccllibc. a k6rhäzba A betegek 
C!> a tcttetok cgyformän köreje sereglettek. 

Valöban, itt sok a nagy betcg, - montlotta Pctnllo. De mmdegyiktöket 
111eggyobry1tom egy1ktök husäval. Holnap egyct közületek megölök, darabokra 
\agok, klapritom es beadom nektek orvossagul. 

A lehlitök, a tettetök, az ingyenelök erre v1lägnnk futottak. 
Poggio, facezie, 1403 . 
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INNEN-ONNAN 

Velasquez Venusat közüljnk, a mes
tcrnck a1l a müv~t. a mclyct cdcltg 
Hokebybcn, cgy angol fönerncs vidcki kas
t~lyäban 1cjtcgetlek s a hatalmas alkotäs
han csak kivt?telcscn gyönyörklidhetett 
lold1 halamlo dtt aztan felvetjük a kcr
dest; JOgos cz? A nagy müalkotasok 
ehejtcsc 11c111 ' 'isszaclcs-e az emberiscg 
1ogai\'al ?) .\\ost azon bau a kep, melyet a 
londom s;:allodatula1donosok önasi aron 
mcg\ asaroltJk. a National Gallcrybe került. 
i\\icsoda okos emberck ezek a londom 

s11\llodasok ! 1 logy log siet111 minden 
lllÜ\'CSZCl iranl erdeklödo Londonba, s 
hogy \'iss: a fog1ak nyerni a kcp arat ! 
Maga a kcp a mester cgyik legerdckesebb 
alkotasa, a rnel}et mint azt Bcruete, a 
legkh·äl6bb spanyol Velasquez-kutat<l me.!· 
allap1totta - a kiräly rcndell mc~ es Luis 
.\\endez de Haronak a1andekozo1t. onm:t 
Peace herczeghez s \'cgül angol tula1donba 

Velasquez Vt'nusa 

kerull Vclasquewck Cl 11cgycllc1 Vcnusa, 
melyet 1 mano msp1ralasara lcstett. de 
mcnny1rc nincs bcnne semmi T11iano buja 
Venusabc'JI, milv finom, karcsu. in·öngcd 
e szü11es. tiszta lest. ,\ z angol muh1ralok, 
a kik ercdetijet is latttik, a tcstszin gvön
~cd, harmatos üdcscgct 1s d1cscrik. 

Mii veszet az iparban. Az iparjogvedo 
cgycsülcl /Jallai Lajos min lanacsos 1111 
cziativajitra szakoszt.ilyt alakitott. amcly 
az 1pari ttirgyak mindcn agaba a lllll\'eszi 
stempnntok bevilt!lct fog1a propagalni. A 
vetlöjegyck, ctelsorok, plakätok, ex librisek 
korlevelek, Jc,•elpap.rok sth mind magya1'. 
muveszck tzlesenck termekc1 lc~vcnek: 
ime a czcl. melyet a szakosztaly mäga eh: 
ttlzütt. 1 lnlikke Edc/slteim - Gyulm Lipi'il 
btirot, kl maga IS lchctseges fcsto, vfllasz
toltak mcg. 

,\ szakos1taly ered111cnyeit mi ke-;zseg
i.:el fo,,:juk ismertetni. 

M ost a /ontlom Nalt0nnl Gallery-be11 
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Az erem ku ltusza örvendetesen ter
jedn1 kczd. A tavasz1 kiällitason is talalunk 
Mcstertöl, SLirmait61 s jclesen Beränt61 
hnom plaketteket. favaly eremkedvelok 
egycsületc is alakull. 1511 taggal, s a szam 

Meslet liszt 
.-t /a1•usz1 
k1cillitcisbol 

hctelt, most mär csak pärtol6 tagokat 
vesznek fcl. Erre val6 tekintettel mcgindult 
cgy mozgalom, hogy megalapitsuk az 
Erem/Jaralok egye~iiletet, hasonl6kep ISO 
taggal. 

•Az intimu::. milveszetek köze szokas 
sorow1 az erem- es plakett-müveszetet, 
mert a miivesz fökent finomsägok vissza
adäsära loreksz1k bennök es mivel mukö
tlt!::;c tcrlilctenek merete1 megszabottak. A 
megkotottscg azonban egyoldalu cppen 
csak a ml!retekre szontkozik Az erem 
adotl meretein belül mint egy kis vilag
han. egesz muveszegyenisegek elfcrnek 
l~s mindcn erem vagy plakett, ha müvesz 
kczc alöl kcrult ki, epp olyan beszcdes 
mütärgy, epp oly összefoglalt kifejezcsc 
kcszitöje cgyemsegenek mint akär a 1eg
s1crtelenebb merefü szoborcsoport 

Az crcm, a plakett mütargy. mu1t1a 
cpp ugy v1sszatukröz1 alkotöjuk es kelet-
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kezcsuk koränak egycniseget. mint a festö
va~· szobräszmüves1et multja. Az egyes 
müvcszek ez egycnisegen tul annak a kor
nak jellemvonasa1 is megällap1that6k raj
tuk, a mclyben alkotojuk elt A legregibb 
görög es roma1 crmek csak ugy jellemzik 
korukat, mint a lcgrcg1bb görög es römai 
swbrok. P1sano, Carodosso. Malleo de 
Pasti, Spcrantleus, Antonio Pollajuolo stb , 
az otasz rcnaissance crem vesö mestere1 
nemcsak a maguk cgycniseget örökiteltek 
meg ermcikbcn, hanem koruket is. 

Az erem es plakett kullurhistöriai emlek. 
Megor1i az ut6kor szfunära lörteneti ala
kok kulsejct s ezen belül kifejezi koruk 
l'gyc111scgct A modern ercm es plakett
muvcszct franczia befol~ as alatt fejlodött 
a 19-ik s1ä1ad elc1cn. Denon, Andneux 
Duprc es Oudinc a1. igazi megallapitoi 
KL'söbb Dupui, Chaplain, Roh, Charpentier, 
Vernon. l lellcr, Peter, Lcgastello1s, Rivet, 
Ycnc.cssc, stb cddig el nem ert tökel}re 

emclik a 111üfa1t. 
l~s megmdul az egesz v1lägon az. 

erem- CS piakct1-111uveszet a nemetek közt, 
s nälunk is, a hol Bcck 0. Fülöp es Telcs 
Ede a mesterei. Az crcmkedvelok egylete 
az iuen ßeck plaketlret, jövöre Teleset 
nszt1a ki a tagok közl. A megalakulantl6 
u1 cgylct tehät az 1cten Beck 0. Fülöp 
plaketljct atlhathaja c!vi l 'd korona tagscigt 
dtj jejebrn Edchg tagokul a következök 
JClen tkc1lek. l'clcs Ede, Oergely lstvän. 
Ivan Ede Pravolinszky Lajos, Polgär 
Marton, Lechncr Ödön, Endrey Sändor, 
Farag6 Gcza, Gercczc Peter dr , Riller 
lgnäcz, Sasvary J6zsef, ßalassa J6zsef dr, 
L1gell M1klus, Guttmann Oeza, Brünauer 
l:.mma, Qu1ttner Zsigmond Stark lzidor 
Feier La1os. l lochman11 J6zset, J6näs David, 
Böhm l lenrik, Roth Mano, Molnar Sela 
St!iuner i\\1\..los. \\'crthe1m Päl, ifj. Mild 
Oyula, Pa1s Elek, ßähnt Zoltän, Jambor 
Lajos, Lorant Dezsö. Lazar Beta. gr6f 
1 cleky ::>andor Guhl Ödön, Csänyi Kärol}. 
<.Ir. Pakozdi Karoly, Sziklay jeno, Sternad 
Bela. dr. Baumgarten Nandor, dr. Neu
mann M1ksa. Kileny1 Hugo. jelentkezni 
lchet a szerke~ztösegben. Az alakulas hus
vet 11ta11 fog megtürtenrn 



Az murst rom. 

Aracsi r ornok Torontal megye arany
kaläszlol rcngö ronasagan, hol e festoi ro
mok allanak, erös, terjedelmes väros ällott. 
melynek mcg neve is elenyeszett s csak 
u1abb idöben vcttc fel egy idegen nevü 
szomszed közscg. A XII szäzadban mär 
ällnia kellett itt e tiszla romän stilusban 
epüll remck harom hajos tcglatemplomnak, 
mert kivc\'e tornyäl, rninden izeben a leg
lisztAbb lclkönvcs alkotäs. Tornya -
Henszlmann ällitAsä\'al szemben - vilägo · 
san kesöbbi, XIII szazadi toldalek. lgen 
ncvczctes dom hormli\•et asott ki e sorok 
iroja a tcmplom zardaud\•aran. hol az a 
dornbormü lcfortlitott lappal 1ardakonek 
voll alk.llmazva. Egy esklire emelt kezü 
szakällas pap, ket suveges alak feje, 
cgvtornyu templom, s kiterjesztett szärnvu 
sas es fclkantarozott 1<1 lathat6 a IX-X. 
szäzadbcli dombormuven, amely arra mulat, 
hogy e helycn mür a magyar keresztenyseg 
clött lS tcn1plom allhatott Az aracsi ro
mok hazank legszebb epitömuveszeti alko 
täsai közlil maradlak fenn s ma 1s a leg
lcstöibb romok egy1ke. Alig szäz evvel 
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Gaecze clr. ji:l1•Cleh•. 

ezelötl mcg cpen allt a templom, de a v1har 
ledöntötte fala1t s anyagät sok ic.leig sza
badon horc.llak szcrtc szct. mig a rnegye 
örizet ala ncm vette. l'ompäs müveszi 
rcszletei harom kelcti oltär flilkcje, egy föfa la 
diszes piller rc1ezetc1vel, nyugati homlok
fala egykon d1szcs r6zsa ablakanak marad
vanya1val ; a iaragvanyos vallkövekröl ki
indul6 keresztbollozatok nyoma1val stb. 
ma is meglehetös cpek. 

Vegtelcn kar, hogy ennck es hasonlo 
romban hevero rcmek romjainknak szak· 
szeri.l leirasa es fiil\'ctclei ma is megjele
nesre värnak. (Gerecze Peter.) 

Csoportkiall itasok. A .\emzet1 Szalon 
ban erdekes k1alhtasokat terveznck. Ferenczy 
Karoly alelnok tervcLi ugyanis olyan kiälli 
tasok rcndezcset, amclyeken mü\'eszeknek 
csak az ällala megluvott muve1 vehetnek 
reszt Jlykcp a kiallitas Cl\'CSZlenc vasan 
jellegct , nem tel tul felaggatott, hanem 
tudatos izles altal öss1.evälogatott muvek 
adnak rneg a harmonikus hatast. Az ilyen 
k i a 11 it a s izlcsfejlesLtö ereje ketsegen 
k1vüli. 
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KOZGAZDASAG. 

A Magyar Agrä.r- es Jä.radekbank 
Reszvenytarsasag a rninap tartotta 
X e\'1 rendes közgyüleset macJaras1 
Bcck Nandor ud\'ari tanacsos e~nöklete 
alatt. amelyen 32 resz\'enyes 29.460 
!)/a\ azattal rnll Jelen. Elnök a 1egyzo
kün)'\' \'ezetese\·el Fellner Frigycs <lr 
\'Czert1tkt\rt bizta meg, a 1egyzököny\ 
hilclcsitcsere pcdig l lerzog M6r Lip6t 
h{m> es Mandel Gyula reszvenyesekct 
kertc fel. Ezutan elüteqeszteteti a7 iga7-
gal<'>sag 1etentesc. A közgyü les a JC
lentest tudomasul veve, a felmentvenyt 
11gy a1 1gazgat6sagnak, mint a fcl
iigyclö-hizottsägnak megadta e5 
clhatarozta, hogy az 1,788.163 korona 
10 fillc1 t1szta nyeresegböl 1,200 000 
korona, vagyis 5 szazalek, tehat resz
' cnrcnkint 20 korona osztalek fizettc~
sek · ki es ezen usszegnek. \'alamint a 
mult cvni l athozott nyerL '"egnek le\'ll
nasa utän meg fenmarad. 38-t.488 ko1. 
83 liller t1szta nyeresegbol 20 szazalek. 
\'agyis 76.897 korona 77 filler. 1111111 
alapszah<ilyszcriilcg rnegengedett lcg
magasahh ja\'adalmazäsi hänyatla tarta
lckalaphoz csatoltassek es az igazgato
säg alapszahalyszerü jutalekänak 38.448 
korona 88 filler üsszegben 'alö leni
n<lsa ut{111 mcg fcnmaradö 472.81 fi kor. 
45 hllerböl a külün tartalekalap sza
mara 20.000 korona utaltassek at es a7 
czutan fcnmaratl<'> 252.816 korona 55 
f11lc1 UJ szamlära vitcssek ät. A szelve
nyck r evi apnlis 116 1-töl kezdve az 
intczct penztaranäl, a Magyar Jelzalog-
1 l1tclba11k11fü, a Magyar Leszamitolo
es Penzvällöbanknäl Budapesten, vagy 
az Unio-Banknal Becsben lizettctnek 
kt Vegul a közgyules, tekintettel arra, 
hoin a lelügyclö-bizottstigi tagok mcg
b1zatasa az alapszabalyok ertelmeben 
1.cJ<lrt, a fclügycl6-b1zott.sagba harom 
~,·re mcg\·älasztotta Kun Akost. Kernenv 
J\kos bar<'1t, Tolnai Arnoldot es Ul1111ani1 
Pi1I cJr.-t A kiizgvüles madarasi Bcck 
Nändor elnoknek,- Barta Arnold \'ezer-
1gaz~a.t(>n~k. buzg6 es sikeres müko
dcsukl'rt Jcgyz<ikönyvi köszönetet sza
vMotl A közgyulest követö igazgatö
sagi ulcsen 111acJaras1 Beck NancJor 
elnükkc es BuJano\ ics Sändor elnök
hel ycttcssc u J b61 megvalasztatott. Az 
l\gyvivö 1gazgatosagba Barta Arnold, 
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m~darasi lk c k Nändnr, Bu1an0\ ics 
Sandor, nagyc11vcd1 Envcdy Beni es 
csctei H c r 1 ii g - Peter bäro küldettek 
ki. Fcllner Frigycs dr. \'ezertitkär igaz
gato-helycttessc ne\·eztetctt kt. Tedesco 
Arm111 fühi\·atalnoknak a czegvezetöi 
JOgosu lts<.'tg adom{rnyoztatott. 

Az Angol- Oszträ.k bank közgyü
te-.e. Az Angol-Osztrak Bank märcz1us 
27-en tartotta ßccsbcn e\'1 közgyüle
le-;ct. J\ gylllcs hozza.ifllult ahhoz, hogy 
a 111erlcghc11 k1111utatott 3,683.683·18 
kornna összegb61 1,250.000 korona ki
has1ttassck es (1 fenmaradt 2 •. .J.36.683· J 3 
kor f!llap1ttassek meg 1905 evi nyere
segkcnt. Tovilhbil clhataroztak hogy 
resz,·cvcnkint 12 knrona osztalekot fizet
nek es a fe11111ar.td(1 33.683• 15 koronat 
UJ sza111J;'11a viszik {lt . A gyules ezutan 
hnzztij{trult ahhoz az i11dit\'{111yhoz, hogy 
a rcsz\'cnvtökct 48 milli<°> koronar<JI 
60 111i1li(11a Clll('ljck icJ, meg pedig 
akkcnl. hogy 50.000 darab uj, teljesen 
befizctett 240 koronäs rcszn~nyt bocsäj
tanak ki. De majd csak akkor, ha azt 
az 1gazgatosag Jcinak logJa lätn1. 

A III keruleti Takarellpenztar 
r t m;1ru1us JR-än tartotta rneg e\1 
ki1zgyl!ksct 1\\eze1 ,\\ör dr. elnöklete 
mellett \1 1gazgatosag a kö\·etkezo 
elöteql'sztctt mcrlcget elfogadta es ugy 
a1 1gazgatc'lsagnak, vala111111t a l"elügyelö
b1zottsagna k a f el 111en tvenyl min den 
iranyhan 111egadta J\\crlegszarnla. 
Vagyon Pcnzkcszlet 46.o.t0·9J korona. 
valtöszf1111 In 2,985,29 t ·42 kor., 1elzalogi
lag [eue1ctt követclesck es különfele 
ad6sok 718.853·66 kor„ 111gatla11 vetel
hatralek 88.000 ko1„ 1 ngatlanok szam
lflja 100.220 13 ko1 . kttlönfele ertekek 
es ertekpaptrnk 27.078·81 kor. üzlet1 
berendezcs -1500 korona, összesen 
3,970.582·93 korona. - Teher: Resz
\ enytöke 198.400 km „ ujabb ktbocsäj
tas 151.600 knr., tel1es resz\'en)iöke 
350.000 kor„ rencJcs tartalek 10.000 
korona, kulön tartalek 30.000 korona, 
tartalekbetetck 2,712.406'27 kor., kü
lonf elc hitelczok 8 18.257·55 kor., fel 
ncm vctt osztalek 630 kor., atrneneti 
kamat es tctclek 19. 138 60 kor., egyen
leg mint 11ycrcseg a 198.400 kor. regt 
reszvcnytöke utän 30. 150•5 I kor., ösz
szcscn 3,970.582·93 korona . 

t 
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SZERKESZTÖI ÜZENETEK 
Szines mümetlektetünk. 

E havi szamunk szines mümellek 
tetc~re fethhjuk az olvas6 meltänyt6 
erdektödeset. 

CSÖK lstvan szlnekben gai.dag fest
menyet reprot.lukältattuk HERBST mü 
intezeteben, a mely, mint otvas6ink 
läthatjak beigazotta. hogy e teren is 
lehet elsöran gu rnunkat produkalni 

H . J .. Nagyvärad. f cnykcpfclvetelc1 
közül cgyct, a mcly 11110111 tonuserzek
kcl adja vissza a holdfcny hatäsflt. 
küzülni fogjuk. 

R . K ., Budapest. lgaza \'an, a \'ä
rosllgct ;1prilisban külonnsen szep, -
telvc a kgcrdckcsebb lcvegöhatässal. 
1v\livcszc1nk ncm igcn veszik figyc
lembc. Kar, amatörfotogrftfusa1nkra 
1tt uttüro munka varakozik 

B. M . Budapest Sn~p költemenyet 
\'l~tluk CS közü(llt I~ IOg}ttk. 

M J Budapest t\z, hng~ kcnlö 
11ö, ncm tennc scmrrnt \ tchctsegnck 
mi srn cscn ny1tunk teil DL et a köl
tcmcnyc cppcn czt a tehctsegct ncm 
arulJ<l et, clk'nhcn a fiatalst\gill nagy 
nu.\rfek bcn 

P A Budapest fngat.IJCI szep le
velecrt halä"i koszüneUinket Mcgörizzllk 
kellcmes cmlckc1nk khzhtt 

W . E Szekeefehervar Beck ö. 
Fülüppcl bcszcllunk s amcn11y1bcn fölös 
peldanynyal n:ndclkrzrk szep Gy u 1 a i
plakett1cböl szolgftlni log. 

Több levelre a jövö eza mban. 

Felclos szerkcszlö 
LÖRANT DEZSÖ 

,\ muveszeh rcs1l szcrkeszli 
Lt\ZAR BELA 
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Dr. Gölis-f ele emesztö-por. 
(1857 6ta kereskedelmi cikk. ) 

E1reod1 szer, kitüoo hattisa van a kulönöseo nehczeo emeszthetö 
ctt:lek folold:isara, valamint az :iltal:inos emcszt~src es 1gy a tesl 
ttiplat:istira es erösitesere is. Naponta kctszcr hasznalva. cves ut:in 
cgy knveskanelnyit teve a nyelv1c s a szoknsos itallal lcoblitve, kcd
'ezo beloly:ist gyakorot a hi:inyos cmcsztcs kiivelkeztcben föllepo 
JClensegekne), mioÖk: gyOIDOregeS, ßyäJkakepzÖdeS, SZekrekedeS, 
aranyeres bäntalmak, altesti pangäs sth 
Asvanyviz-gyogymodnal mint elo-vagyutokura, vagy 
e gyidejüleg a gyogymoddal kitünö hatast fejt ki. 

Minden doboznak dr. Gölis pecseljevel es a bejegyzett vedjegygyel 
kell lezarva lenni s mindenkor hatärozottan dr. Oölis·fele emesztO. 
por kerendö a velel alkalmäval. 

Egy nagy doboz ara 2 K. 52 filler, egy kis doboz ara 1 K. 68 filler 
Dr. Gölis·fele cgyetemes cmcszt<i·por kozpont1 o;;z1.:tkuldtse· 

Becs, 1„ Stefansplatz 6 . (Zwettlhof. 
Fö raktar : 

T ö r ö k J o z s e f gyogyszertara :~0f !ir~;8,~a1!6~1~~~ 

~~~~~~~~~~~~~ 
~ Dr.Leng1elFr.-fele RYJRFA-BALZSIM ~ 
~ Tavaszszal a nyirfabol kifolyci ncdvct mtir az oskor· ~ 

bun ismertek a nok, mint k1hin6 szert, sokfclc börbaj ~ 
eilen. Szakszeruteg valnc;ztolt nnyagok es bevalt el-
Jiras altal sikcrult ezcn növenyi nnyagbol oly mesler-
seges b:?lzsamol cl6allitani, a mclynck hatasat a börre ~ 
hatirozottan csod1bnnk lehct ncvezn1. Las ... u lchamlas 
:iltal a hor megujul, mcly azuuin mindcn k1utest5!, 
szeplötol, foltoktol, vorosscgtöl stb. menten mulal- ~ 

kozik. Rancok es himlohelyek lassankmt tcljcsen clc;imulnak. Az arc· 
szin üde es JOI s1.inezett lesz. 1 korso ära 3 ko rona. Dr. Le ngiel 
benzoe-szappana lenyegesen etöscg1ti a hatasl. Darab nr' 1 korona ~ 
'20 fi ller es 70 fill e r 

C!'\.J Föraklir :\tagyaror~zag rcszcre 

~ Török Jozsef gyogyszertara ~ 
~ Budapest, Kiraly-utca 12. szam t;"?<'> 
~<6 es Andrassy-ut 29. szam. ~ 

~~~~~~~~~~~~~ 
•• 78' .• 
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l'l m~r 5) ~v 6ta dics~retremfü61ag ismert, s a 71012. sz ßm. leirat 
köv etelm~nyein ek teljesen megfelelö 

UJ -VUliOVA.Ril 

arctl'szt1'to' keno"cs szepl~, hlmlöhely, s.ö~ör •. !"'ajfoltok, fakadekok, forrosag1 porsenesek, 
orrvörössegek es minden egyeb 

arcvlrägzäsok eilen, valamint .tz uj-vukoväri 

börszer pi'to" szappan mef~ ?Z arck~nÖCSCSCf a hasznalati 
utas1tas szerint alkalmazva, meg 

" korosabb egyeneknek is virulo es 
fiatal kinezest kölcsönöz. 

f -t:\' n:tl!)' h•r,„ly .• r t l..or. 60 Cill , k•'"hb 1 kor . znppa11 1 kor. 1Hirn1'\Soklol 
o\· 1 ..,djiml.. • c„al: K rajcsov ics d.ll •I \. uko' iiron ~ J"•tdt ken·~ nlr.di -

'.\l ndcn t l)ln Kra]CSO\icS. 1 •1tn ar \1p lath;1to. 

Föraktär; Budapest, Kiräly-u. 12., es Andrässy-ut 26. Tbrok Jözsef gyögyszertara. 

• 

..-3 NA P 
alatt minden kez b:1rsonysimnv6 

es h1 feherre lesz 

dr. Kovacs kezpaszta 
:iltul, - :ua 1 K 20 fill. 

;llin•lt-nült kaph:tt6 \". i;)·o~vta r, \I , Gy ar-ulca 17. 
Kiv.rnatrn .to1lt lt<: lilkok" inl!)•en ··~ Mnn ·ntw. 

LUSER L.-fele TOURIST A-T APASZ. 

M ag-yarors.,;agl foraktar 

Torok Jözsef gyögysz. Budapest l doboz ära 1.20 K„ videkre t .65 K„ 
KJrt\.ly u 12 Andrassy-ut 2e. elözetes beküldese meliert berm. 

~rancia iolveRonv fiajiestoszer ~~~r~i~~\1Q~~ 
melylyel m111dcn hajat tetszes szerint 10 ucrc alatt allandöan 
megfesthetm feketere, barnära vagy szökere. Tula1donsagai a 
szin ~lland6 s a termcs;zetes szintöl mcg nem ki.llönböztethctö, 
alkalman\sa egy~zerü A ra 4 kor . A hasznalathoz szükseges 

csesze!<, kelek sth. 1 20 k oron a. 00 Foraktar B udapest.eo : 

Törölt Jözsef ~rnom~szertara K1ra1,„u. 12. ~s !lndrrtssv-ut 2&. 
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F k 
szäjpadläs CS gyöker eltavolitasa nclkul !l koron:it61 feljebb. 

0 g a 
A.z altalunk kc'lzitelt es a parisi fogon·os1 akadem. ia kiallitas:in 
aranyeremmol es a diszkeresztlel k1tvntelett fogak nagyon 
könnyen megszokhat6k es beszCdncl 'iemm1fele nehezseget 
nem okozoak. Videki megrendelcsek 12 6ra alatt elkesztt 

• tetnek csakis a FOGOR\'OSJ IX 1 EZETBEN 

Budapest, Erzsebet-körut 50. sz. 
a Royal- sz:illoval szemb-:n - Fogorvos: LÖFFLER EMIL. 
Rendelcs 9 - 12-ig, 3-7-ig. - Fogtecho1ka1 fonök: GRCSS
M ANN SIMO N. Fogad egesz nao. Päjdalom nelküli fog· 
mütetek 2 korona. Tart6stömesek 3 koronat6l. Rossz es faJOS 
fogak arnnykorooaval leszoek ell:itva, tovabb:i uj. amerikai 
eltavolilhatallao aranyhidak 10 evi jotaMs mellett keszittetnek, 

1\1 E HSEKJ;;LT ARAK , rcs1.lct fizeMs w e llet t 1s. 

llAGYARHON ELSO ltGNAG'l'088 CS LEG.JOBB HIRNCYU ORAUZL[TL 

• 

ALLATORVOSI RENDELESEK 
Na ponta d. u . 3 - 5-ig. 

• 

kis 
ällatoknak. 

.. ,, 
OHLER ßENO allatorvosi rendelö intczeteben Erzsebet-

1 körut 2., 1. em. 1Telefon-szam 80-10) 

--
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r ' A SZEPSEG TITKA. Vigyäzzon j6l, 
mert itt a nyar! 

15-20 eves 
hölgyeknek! 

Eredeti levelek 

Egy csoogrtidi menyccskc levclc A Oiaoa 
Crem es Diaoa szappant mindco oldalrol 
ajanlottak, melyet mcghozalt.<tm es nagyon 
hii!as vagyok erte. !::>a.rg:\s szcplo1met es 
pnttanasaimat tcl1cscn elvesz1tctlcm annytra, 
hogy arcom es kezcm oly finom tiszta Jett, 
mint az alabastrom. 

Egy szatmari ur1usszony irJa: Mult evben 
hozatott Diana-Crem es Oiaoa szappanböl 
kerck 1-1 adagot, mert cz az egyeduli szer 
reszemre, mely megakad:1lyozza, hogy 
tavnszi szeploim lattatlanok lceyenek. 

hitelea :coaaolata.: 

Tisztolt gyogyszercsz ur 1 Sziveskedjek 
a Oiana piroc;itoj:iböl küldeni 10 koronaerl 
ket üvcggel, mondhatom, hogy mindnylijan 
nagyon meg vagyunk elegedve. 

Tisztelettel Z. K. grofnci. 

T. Ercnyi Beb uniak Budapest. A kül
dött Dian 1 pirositö sokkal tobbet er, mint 
a kulfoldi dragabb pirositök, azert ein 
bar:itnommcl mindeg ezt hasznalom. Kerem 
Abbaziaba kuldcni 1 uveggel, mert jövo 
hctcn oda utazom. Udvözli Dr. K. K.-ne. 

Egy fövaros1 pnmadonna nyilatkozata : 1 Egy koraszodo ur aJairas:i.val kuptuk a 
!\li szinesznök tudjuk legjobban mcgitelni, követkczö sorokat: Felescgem reszcre ajan-
hogy milyenoek kell lcnni egy finom arc· lottak a Diana hajszeszt, melybcil 1 uveggel 
cremnek es szapp11nnak. Hat mondhatom, hoztam. A mennyibeo haJhullasa fCI uveg 
hogy a Diana-szepilöszcreket kipröb:i..ltuk elhaszn:il:isa utan megszünt, a masodik 
tobbeo es az volt az ultalanos velemcoy, feiet eo hasznaltam el. Most magamnak 
hogy a Diana-cremet CS D1ana-szappant bat- kerek meg egy üveg <Diana hajszert•, hogy 
ran viltigga bocsnthatjak, sok nci hlilas lesz megmentsem azt a pä.r szal hajamnt, mely 
erte es oem fognak szegycnt vallaoi vele. mcg mcgvun, de oem szeretoem elveszteni. 
Egy l~gely Diana-orem (l·jjcl ha~zn„lhalo z,iros rrnm) 75 kn1jo.u· Diana·szappan 76 kr, Diana
pat'ium (originnlis 11a9y llH•itl o korona Diana·1>uder 3 ,;julwn (~i:urva;; börrd) 76 k• ., •'tlY tögely 
Diana piroslt6 o lrnr I• :.;y uvrv Dfana-hajszesz ·I kor. K<izpo11h lürakl.11, honnnn a •7.allil;\s 11nponta 

~~1~~a~~~1~1~·~~1l!11~r- Ertnyi 3Ha Diana.gyögysurtära, 8pest, Karoty-~örut 5. 

BUDAPESTI VILLAMOS VAROSI VASUT RESZVENY-TARSASAG. 

11 l R D E 'l' i\l E N Y. 
A budaresli villamos varosi vasut rec;z\·cnyttirsasaP t cz. rcszvenyesei az 1906. 

evi ttp1•ilis 116 1~-ik nnpjdn, delelOtt 11 ärako1• a tarsasag hely1segeiben 
VlI. , Kertesz·utcza 10. szam alatt t..1rtando 

XV-ik RENDES KÖZGYtiLESRE 
ezcnnel tisztelettcl meghivatnak. 

N'apirend: 
1 • . 4.z igazgatosag evj JClentese CS az abban fogJalt inditvanyok. 
2. Az 1905. uzlcli ev merlegcnek es zarszamndasanak clöterjesztcse. 
3. ·" felügyelo-bizottsag jelen ese es a folmenlveny mega.fasa 1ranti ind1h•äny. 
4 •• ~ nyercscg felosztasä.r.1 vonatkozo inditvany. 
5 Ül igazg:Hosagi tag valusztasa. 
A reszvenyek letehetök f. evi aprilis 4·1g bezär6Jag 

pesti fioktelepenel V., FurJ6-utcza G. szam alau. 
az angol osztr:ik bank buda· 

Az igazgat~sä.g. 

Kivo:n.at az alap112a.b&lyokb6l: 
18. a::aka„s: M1nd1•n rl!~l\'l!llye~ JOgosiha \'11.n a bi1 tokabau le,•ö tninden 25 drh tnrsn~ni1 re~/.· 

\'eny utan egy-e:,n· sziwalalol n közJ 1 tllc>en gyakorolni. Sr.a.1 ;1u lt joµ!!al biro azo11 re,z1·11nyc~ck, k.ilc 
11 közgyiile$en :-icmrlyt·~1·nL v11~y lll'l)cllt:s aU;;J fP:>~ll·cnni h1\·,111u.1k. J.;iitclesek a kö1gytho~ 11w;:lnr· 
tas„r ... kil~llll hnlamnp f'loll !'! ll••rPal reszvonyrikct a ICI m·m Jarl sicl\·imyekkel %')'iitl ar. ii;a1.l?alo~a:: 
atlal a közgyület;l ··:n·lwhivo hirdehnl!nyben k.ijelrill lwl)~kl-n h:tcnni. 

:to. „„„/w·:::: nz "' 1 mtirlc~ e" iar:.zamad~~ , v,1l.11r11nt a felugyclli bizott~ag jelN1l~so a 1\. T. 
199. !l-a ertclmelwn a kiilgyillc~ me:;tarta~at mei;l'liizölei; g napp;ll <1. tarsa~ag he1yisei;„ihm kri7.· 
bclekint„::.rc l..itcldnek. 

:t1. „zaka&:. : ,\.zon rCSZ\ ~ll)'!:Sl'k, kik szemel• bl'll nem j1•lf'nnck ffil';.! a köz;n-ült;'""• 111: :,iukal 
f'':'{ ll czelböJ ktilon lll•j,lhatalona1.olt ~Z3\'a2alkcpb rt:~/.\'enycs alllll kl•p,·i~cltetik. Ki~kor11al.., Ug'j 
l;ondnoks;i.g alult allok lorvenyl'S kep\·hwliijtik alla[ k"pVl~"lli-lnck; nÖk es jO~ S7.f'ffiC)p'k Ol)' 1111'\(· 
hatalmai;ult allal iti kcpvbcltelht·tik ma,ukat. kik mguk nl'm rc~zvcnp·~ek. 

(Ulannyomas nom ilij1v.latik). 
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ELSO MAGYAR ALTALANOS BIZTOSITO-TARSASAG BUDAPESTEN·. 
I. Tuz-, szällitmany-, jeg- es betöres-biztositas1 ilzle t. 1 II. Elctbiztositasi üzlet. 

Negyven oyolczaJik ~\'i zä. rszämla. 1. 905 janu~r I- töl deczerr:ber 31-ig . Negyvenharma<lik evi zärszimla 1905 ianuir HÖI decz. J l•ig. 
KIADAS0K. REV tTELE h Kli\DASOK REV~TF.l.F.K . . . . . . . 

K r K 1 f , K. 
I. '1'Usb1%tosttti.s. K. Ir. 

Killzetettk4rot es klllt&egek 9.646, liö•80 At J9()4.. evr61 Athozott US%p601 diJtar· 
levoova viszootb1zlo•1lolt talek a vU1zoolb1ztosiloH res1 levooäßa 
Urok b köllgegek- - 4.. l 'l0,'l:;Q•G6 65:14875;!4 utAo 68. mwden megterbel61 n6lkUI _ 

fOgg6beo maradt ki\rot tartalek:1 6.1011:J•,:09 TQzbl1tos1täsok utan bevelt . keszpeoz· 
Szeri~i költ.segek a v1siootbiitoeitotl , dlJak es a f. evbeo lej. d1Jkötele1vt-

resz utAo1 bevet.el levonästval _ _ J07!6'\9i7 nyek es d1jvAllOk - 16 7!6.7J0'95 
Jllvedelm• ad6 6& b61yegtllet6kek _ t:.7i84 99 lev. törl. d1j11k l.7'i-, 170-S9 
Pos1Ab6rek - - - - - - - 116'f47 Vl~~oolb. d•Jak es 
.&.dakoz'8olc kllih&asoo cdloll:n _ _ 1:~ - d1Jreszlelelt 6 891,611 '58 7 .135,781'97 
A tfir.b1ztosilb1 Udetet terbel6 igaiga• Az 190„. l!vbeo fUggöben maradt karolc 

tui költsegek _ _ _ - - tartal6ka _ _ _ _ _ _ _ 
BehaJlballan követeleaek leirua - - D 6. 
4 tllvettezli evek lteszpeoz·dijtartal~ka • Ss llitmä.117-bhtositäa~ 

8 
villzoolbizto„ilott r~;,z tevoo(l1& ut.an Az 1906. 6vr61 äthozott Uszp6nz d1jtar· 

b mllideo megterhelee nelkttl _ lalO a vl~zontb1ztos1toU resz levoo."a 
ut..tn ~ m10deo megterhele~ nl!llcUI 

n. S11illltmaQ·blstostt6.e. Sulhtman7biilo1it88ok. utio bevelt lcesz· 
IWizetelt Urok 1!1 llölt.-egek !50,078'1' pl!o1dijalt _ _ _ 561, 161'6! 

levoova viszootbiztoaitott levoova :· törles:t· 
Urok l!s költdgek _ - J89,'l07'08 60871 , _ lell dijak- !9,996·78 

FOp;g6beo maradt ktrok tart.aldm _ _ 7h006 !» v1szootb11Ldijak.435.9U 01 -435,940'8' 
SzeriHi esigaigatAsi ktlllll. a vllrr.ootbi:t· j Az 1!106. 6vbeo fUggöbeo maradt ltirolr 

I. T-isbbtoettae. 

• következ6 6vek k6111ptoz·d1Jlartall!lca m. J eg-blstositas. 

f>SOOOOlll 

96889t8j97i 

MSl667'1 

1000001-

76!l0ßfol 

i7d6151 

Tllrlesztetl tötv4!oyek dija 
Vl•szavllltoll kötvt!nyekllrt 
Hut.uesetell ulAo kißzeletl k.\r· 

Ö~IZ~~ - - - - - -
l.ejbl kil11i1aeitll81 l6kekt!rt _ 
K1haza:11tll;s1 b11tos1tl\~okoal ha· 

1:1.le~et ltöntkezl6beo diJviS9ia· 
tlir1le~ _ _ ___ -

F'Ugg6ben lev6 k!lrok es dijvissza· 
lt!ritlleek tnrtalt!ka _ _ -

F'Uggl\beo lev6 kib!lzaaitlbi t6k6k 
tartt1lt!lca _ _ _ _ _ 

~vjnrad6kok6rt _ _ _ -
Viazoolbizto9itul dljalr. _ -
Belyegekllrt _ _ _ _ -
lroda1 bllr, postadijalc, oyomtatv„ 

uti :t egy6b köllllegek - -
r1~iti ßzet6~ek - - - -
Adoerl _ _ _ _ - -
OrYusi dijaUrl _ _ - -
Szeu611i es dijbebajta~i köfüegek 
Behajthatlao lartoz.Jlsolr leirua 
Kishreoll bizlositasok tartaMka 
01Jtut.al6k ez ev vl!g~o 

U'"°48!ll t906 ~vt OYl'l'f'meoy _ - -

1012510 19 
J6i>5S85 08 

347()300 'i6 
S17t4.17 . 87 

99085 1 89 

637693 08 

'169361 60 
397I07 1 31) 
5)9566 1 3:! 
30\U03 6:? 

94.1670 1 79 
t773.'>6 s;; 
i7f8i n 
16~J 06 

116a11 89 
&l6•'l 1 oi 
10000 -

1659~505 1 79 
IOJ7t50 15 

A m. 6vb61 •thoz.olt 
dijlad..ilt!k _ _ 

Befolyl d1jak: ez ev· 
beo k 1Alhtolt k!ll· 
vbyek ul3o -
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i.11llinf~le aJ6soli: : 

al Ptoilteszlet es maradv~yok a li:6pvieel6· 
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Steht.er Jenö, Gergely T6dor, 
elctbiztositäsi könyvvivö. a központl könyvezcs föoöke 

Az igazgat6sig: Bar6 Harkanyi Frigyes, Jeney Lajos, 
Lasz16 Zsii'tllond, Ormody Vilmos, grof Zichy Nandor. 

Szende Karoly, aligazgat6. 
A feoti zärszämläkal es mhlegcket megvizsgalvin, azokat a törveoy· 
bcn s az alapszabälyokban mcgbatirozott elvek szcrmt kt!szülteknek 
~s azok eizyes teteleit a fö- es segedkönyvekkt-1 tcltcseo mege1zyc· 
zökoek talaltuk. Budapest, 1906 m:\rczius 9-eo. 

A felugyclö-bizotts:\g: Burcbard-Belaväry Kouräd, < 
Haj6s J6zsef, Nemetb Titus, bar6 Rndvänszky Geu, 

Ben;eviczy Albert . 

-



(i] BUDA PEST • Ferencz j6zsef rakpart. 

MQNQaRia ·NaQT5ZAß.ODa 
fürdöszoM~~ol 

Q yönyörü fekvessel a Duna partjan, remek kilatäs
sal a kiralyi palotara, a budai hegyekre es a 

Dunara. A jelenkor minden kenyelmevel berendezve 1 
Külön lakoszldlvo~ 

11 
ß RdudfiBz leljesen , 
ujonnon 6erendezue BCJRGER J. K/\ROL.Y igazgat6. 

Ha öszül a haJ· a ho •• „ •• Ja. hfr„.v •• 

----STEhLß-VIZET 
m ely nem fest , h a n e m a h a j e r edetl szl net adj a vlssza. , -
lapbat6 egyedül ZOL T AH BELi gy6gyszerlaraban. 
ö csaszär es klr&lyl fensege J ozsef föhe rczeg udvari sdllltoja. 
Budapest, V . k e r,1 Szabad sag•te r, S etater-utcza sarok. 

IJI ..- Egy üveg ii ra 2 korona. .-.. __ _ 

«THE GRESHA M» 
ELETBIZT051T6 TAR5R5AG LON~ONBRN. 

AL . .\PITT.\TOTT l!S·B·ß \N. 

Magyarorszagi fio k Budapesten 
V., Ferenc-Joz s ef-ter 5 - 6 . szä m . (sajä t palotaiäban) 

Vagyon 1904 de<.'eruber 3 1-cn __ ... 2rn.:;o:; 8!1l.:l !• korona 
Ervenyben lev6 biztos1tasai (tökeösszeg) (j :)0.000 001) .- > 

DtJta rtalek ___ ___ _ ___ 21:rn 12 :?:;t;.;) t > 
Biztositott leleknok kifizettetot t __ .(.Hl. 7!~ 18 :> 7. i:J > 
100!. evi dij (es kamatl b e vet __ _ a2.:m1,:u l.i>I • 
A magyarorszä.~ t iizlet m agyar ertek e k ben elhelye-

zett dijta1 t aleka. ___ ••. •.• .•• ___ _ __ __ 2:>. t :J:?,:.?:.?:?.10 • 

A n1agyarorsza gi igazgatotanacs: 
<höf Andrässv G•;la, Y. b. t . t. orsz. kepv., e onk. 
1,röf Bat•oy&ny liva lar or.-m1g~\tilC~1 kc~1v ~elö. 
Gror Beoyovi;zky :)aodor, orsza;;zyühlsi kepvise111. 
Rolcar Ferencz or~i. ktipv., a kcpv1se1öhaz alelnliko. 

Üb'YVCzelö-1gaz:,;alu : 
Takacs Zs1gmond1 

E~il,•rhazy ~lihaly, "· b. t. t. orsz. k6o"i~elo. 
G101 1'an1~on}i Jenö, "· b. l. 1. or~.t. kcpv1„e10. 
:o;1mon Jalmb, lözstleL•nac;;o,. 

li!a•galn·hdyl'ltcs: 

Beckett A, Reginald. 

A. l3 a. l a. s s a...fel.e v a.16d.1, vilaghirü. a.ng ol 

UG-OR:KATEJ 
u lcgkitüu<'bb szcpilllszer; Cehilmulja az O!:szes letez6 szepit6-
szercket. Azonnal elt:i.volit szeplot, m:ijfolt1>t es minden tisztata· 
lans:igot az arcr<il t'S ar:i~k friss udescget, fiatalsagot kolccionoz. 
Ara 2 kor. Ugo:-kaszappan 1 kor. Poudre 2 kor. es 1 kor. 20 fill . 
Ugorkacreme 2 kor. - Kaphat6 minden gyogyszertatban es 

drogueri.iban. - F6szetkuldesi hely: 

Balassa-gyogyszBrtiira, BudapBst-ErzsebBtf alva. 
>Globusc muintezet es k iad6vallalat reszvenytarsasäg Budapest, Vl„ Aradi-utcza 8. sz. 
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Steinbach G·abor 
Ameublements complets kärpitos es diszitö 

ßUDAPESTEN ~wr. MUMUUUU-

TELEFON·SZAM: 20-76. 
VI., Podmaniczky-utcza 18. -----

üve9/esld es moz111ltmr1ves 

ll3ua11pesl 
VIII., c7fender-ulcza 24. sztl.m 

HERBSTSAMU 
Fenykepeszeti, czinkosrafikai 
r.1 es chromoautotlplai r;-1 
L:J sokszoros1t6 t ntezete LJ 

BUDAPEST, MIKSA-UTCZA 8. 

EI 

GI 

• 

• 



GÜNTHER 
WAGNER 
PELIKAN~ 
FEST EKEi 

Legfinomabb jegytt festekek 
muveszek reszere. Artapokat 
es mintäkat kivanatra küld 
a gyaros: Günther Wagner, 
loSl'\ Hannover es Becs. ._, 

Alapitva 1834. 30 kitüntetes. 

~ „ TELEFON 106 „ 9 

A vilaghirü Winke 1 man n-zongora valodl 
angot szerkezetevel es remek lagycsengesU 
hangjaval minden zongora-muveszt es szak· 
zeneszt bämulatba ejtett ; megtekinthetö es 

gyari arban kaphat6 a 

ZEITTER Es llllELllll-FELE 
ANOOL ZONOORA- BUDAPEST PARISl-UTCZA 2. 
.. TEREMBEN .. ' (f~lem.) V4cl-utcasarkan 

Ugyanott kaphat6 mas bei- es külföldi zongora es pianino a legjut•nyo
sabb Arak meUett 360 koronät61 kezdve feljebb. ZongorAk kölcsön kaphat6k, 
hangolas, javitas es b6rözesek csakis szakkepzett munkäsok attal pontosan 
eszközöttetnek. - An g e 1 u s 0 r c h es t er amerikal zonroraj!tszo 
keszülek egyedüli föeh\ru-

„ slt6Ja. ~~~T~E~L~E~F~O~N~l~0~6~. ~ 
„Globus'' müintezet e:; kiadovallalat reszvenytarsasäg Budapest., VI., Atadi·utcza 8. sz. 
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KANITZ C. Es FIA 
BUDAPEST, V. KER., 1 
DOROTTYA-UTCA 12 

Papirraktar, k6- es könyv
nyomda. : • Mükönyvköteszet. 
Ajanlja a tegmüveszlbb iztes
ben keszült papfrczikkeket. 

•'-----------------------------------------1• 
fleisclil KHrol~ 
l .. szobrasz .. r~ 
~' BUDAPEST V 
VI., felsoerdosor„utcza t. szam. 

t Elvallal mennyezet- 1 
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~ kivitelhen. .. ~ 
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Karolyi György 1 
1 
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BUDAPEST, V., 
1 
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1 

Dorottya-utcza 14. • 

1 Papirraktär, kö- es könyv-
nyomda Mükönyvköteszet i A legmüvesziesebb izles-
ben keszit papirczikkeket 1 

Müasztalosok karpitosok es diszitök. 

FODOR MIHALY UTÖDAI 
MÜIPARI V ALLALA T CsAszArJ es kirAlyi udvari szAlllt6k. 

-- Sajat asztalos- es k4rpitosmühelyek. 
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A T ÜZISTEN SZEREPE. 
( .\ Vezuv kitörese es a san-francisc6i földrenges alkalmab61) 

Valam1 haborog a föld melyeben. 
J\ tüziste11 megmozdult. A Vezuv 
torkäban es a kaliforniai partokon 
cgyszcrre nyilt mcg a föld. Van ezek 
közt összefUgges ? 

A földrenges haromfele lehet, olyan, 
a mikor a füld felszine egyszerüen be
<lül, aztän a tisztan vulkanikus föld
renges, melynek közeppontja a kra
ter, a lavaban levö gazok es gözök 
kitörese altal elöidezve, vegül pedig 
a tektonikus földrenges, a mely a 
hegyek alakuläsaval all szoros kap
csolatban, a mikor a retegekben ür 
all elö, a melycknek k1egyenlitesekor 
földrenges szärmazik. A san-francis
coi földrenges ez ut6bbihoz tartozik, 
nem vulkanikus jellegü tehät, hanem 
a kaliforniai beomläsi terület egy 
resze, meg pedig 300 kilometer nagy-

sägu területen folyt lc, swkatlanul 
heves es ruganyos voll. A rcngcsek 
nem voltak elsiigetcltek, hanem a 
törengest gyengcbbek clöztck mcg 
es követtek. Nem lchctcUen, hogy 
a Vezuv kitöresevcl szoros kapcso
latban ällottak, noha nagy, földren
gesmentes, mäs tektonikai szerkezeti1 
föld reszek välasztottäk el öket egy
mast61. De nem lehetetlen ugyan is, 
hogy mar kiegettnck hitt vulkanok 
eppen a földrcngesektöl megzavarva, 
ujb61 fölelednek. A 111arti111que-i sze
rencsetlenseget a karibi tengerparlt 
földrengesek elöztek meg, a mint
hogy most is földrengest eszleltek 
eppen ezen a videken, közvetlenül a 
Vezuv kitörese elött. A kapcsolat 
tehat vilagos. 

Tüzisten igen szcgzclycs. Evsza-

•• 1 •• 
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zauokon at nyug
ton marad, arnin 
csak hirtelen meg
homlik. A \'ezuv 
iirdbgc 1s sokaig 
nyugodott. A rö
maiak ncm is te
kintett ek tüzoka
d6nak lgaz, hogy 
talaltak csucsan 
sajatsagos fekete 
küveket, egyeb
kent a z o 11 b an 
rni11den frissen 
zöldclt es a krater 
lejtöin nyugodtan 
legelesztek a bar-
111ok - Egyszer 
csak rnegrengett 

-

a föld. Nagy felhök szcilltak a)egyek 
fölc. r\ kitiirest ez szokta megelöz111, 
azon vngöz es füst eredmenyekent. 
melyek a krater szakadekaib61 szalla
nak k1. llyen vulkan- felhöt mutatunk 
he mi is egyik kepünkön. Ezt köveh a 
kitörcs, iszonyu gazexplozi6, a mely 
a krcitercn levö egesz föld1erületet a 
levegöbe röpitetle, vizgözzel telttve, 
mely a krater torkaböl ömlött elö A 
Mont Pelee k1töresenel merges gazok 
es tlizes homok is iszonyu mennyi
seghcn jött elö, melyek elöbb J 

111agasba szallottak, aztan mint fojt<'> 
sdinyeg, Javina 1116djara 7.uhant 

r 

I 1:~zok1•k11/ 11 /i1/11111•11i tuz/oban • 

.. 2 .. 

\'11/kaflfi'l/101. 

ala. r A. Mont Pelee oldalan örias1 
Javareteg hullamzolt ala, de itt nem 
cz okozta a katasztr6fat, mint a 
Vezuvnal, a hol 1 lerkulanum feie 
zuhogott az izz6 folyekony köreteg 
Csak a mikor ez az omlas megszünt. 
allott be nyupalum. 

A pompejii lavaretegben megkö
\ esedett emben alakokat talaltak, a 
kik ketezer ev elötti szenvedeseikriil 
ncman zokognak felenk. 

A vulkanoknak ime ezek a 
typikus kitörcsi rohamai, - persze 
csak azoknal, mclyek huzamosabb 
idcig pihentek. Maskep all a dolog 

-·· 

olyan Wzokad6knal, a 

l 
111elyek csak ideig-6raig 
kis szünetek utan vagy 
al landoan haborognak 

A Jegjellemzöbb ic
lensegeket a jelenleg 
muködesben levö tüz 
okad6nal, a Hawaii sz1-
~eten Jevö 1\1auna Loa 
hegynel talaljuk, a Ja
han<il nyugvo tüzt6va 
a Kilauea kraterben 
Ez a Mauna Loa 4200 
meter nagysagu hegy. 
tchat megközeliti a1 
A 1 pese k legnagyobb 
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<.:sucsat, tlc fekvcse ncm clcg impo
zäns i\\cgmasLasa tL hat ncm nagyon 
faradtsagos, Lsak unalmas. Harom 
nap kell hnzza, mikiizben egyre azt 
kepzcljük, hogy s1k foldon megyünk. 
De ha acsucsära 1utunk. hLicnezhetünk 
az iszonyu kratertorokba. mel} szinte 
hat kilumcternyi szeles az egyik ol
dalun, kctharmad a mas1kon For
maja clipt1kuc;, s oly nagy, hoey 
egesz Budapest kenvelmesen elferne 
rajta. A nyilast vckony mcgküvese
dett lävaretcg takaqa, ezeken keresz
tlil folyik at a lavapatak szökökutak 
mödjara A tenilct izzasba11 van. Ejjel 
c:souäs latvany cz, a111in t e fenylö 
masszak es 1111pozans Hizes szökö
kutak dübörögvc jönnek elö a mely
höl 

A lcgnagyohh vulkanikus csodak 
küze tartozik a hegy labanal a 
kilaueai tüzti'l Allanduan folyekony 
allapothan levo lavato all elöttünk, 
mclyct kihlilt Java szegelyez. Este a 
3600 metcr nagysagu tön tüzek 
gyulnak ki, egni lahZlk az egesz, 
ncha neha 15- 20 metcr magasba 
tüzszükökut lövcll elli, a közet a 
szcmlelo elött 111cgolvau, s csodäs 
szmben eg. 

lme, 1lyennck kell kcpzdnünk a 
földet azon allapotaban, a mikor 

mcg az elet lcheti>scg-. 
nem voll lehdsegcs fe 
hiletcn. A1111nthogy 
lcnn, a fold 111clye11, 
talälunk olya11 köze
tekre, a melyck vala
m1kor izz6 allapotban 
lchettek, nagyon hason 
litanak a szeirünk lat
tara mcgküvcsedett 
lavakövekhcz. Ebböl 
könnycn jöhettck arra 
a következtctcsre, hogy 
valamikor a föld tiiz
foly6s ällapothan voll. 
De alaposabh vizsga
lat ezt korai küvctkez-
tetc~nek mutatta, akar

mennyire egyeznek is a Kant-Lap
lace teonäval, mely szennt a föld 
es az összcs cslllagok eredctileg 
gazanyagokb61 rejlodtck, mclyek lehü
les reven tüzc~ patakokka lettek. 
vegül megkövescdtek. 

De az ttJabb kutat~isok alapjan 
bebizonyithatjuk, lwgy a lcgsz1lar
dabb anyagnak, ha oly nagy, mint 
fölclünk, fotyekonnyä kcll \älrna bei 
sejeben, mär csak azon 1szonyu 
nyomas folytän is. melyct a külsö 
retegek gyakorolnak a belsökre A 
nyomas folytan pcd1g m111clc11 targy 
meleg lesz, - földünk 1s. J<iszamit 
hatjuk, hugy 160 kilomcter melybcn 
-WOO fok11y1 a höseg, a melynel 
minden clöttünk ismeretlen anyag 
tüzällapotba JLI t, 1gcn sok pla:ne 
gazzä vallozik. Ez 111cgmagyarazza 

.. 3 . 
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a fold belse1enek lavaszinü közeteit. 
Innen szedik a vulkanok lävatöme
gciket. 

Oe cz is igen egyszerü magya 
razat, a viszonyok lenn, a föld 
melyeben meg bonyolultabbak. Mert 
a rettenetes nyomas folytan ezek a 
lavarctegek nem mozoghatnak, - s 
igy nem kel l felnünk att61, hogy a 
füld melye egyszer csak explodal. 
Bizonyos meleg fokon h'il a gazok 
külünhen sem egyesülhetnek, a ma
gasahb regi6kban, hol a lehetöscg 
meg volna adva, oly fokozatos az 
atmenet, hogy az egyesüles megint 
lehetellen A termeszet nem kataszt
r6faszerüen fejlödik 

Csakhogy vannak kivetelek. A füld 
cgyre jobban kihül De nem egyfor
man. A földreteg, melyet eppen a 
kihllles teremt, nem egyforma vas
tag. A tenger alalt j6val vastagabb, 
mint a hegyek alatt. ltt nagy kihü
lesek keletkcznek. kiilönösen a ten-

l '1z 11·11 'A1111 11 ~·..i1t111•,1<111eparklmn 

„ ·I . 

gcrpartokon, ami az öblök keletke
zcsct mcgmagyarazza. De ha ez a 
földjelenseg elfüill, a melyseg tüzes 
közetei megszabadulnak a nyomas 
al61 Folyekonynya valhatnak, s a sza
kadckb61 m111t tuzes lavareteg zuhan 
elö, gazok kepzödhetnekesaz exploz16 
bcallhat. 1 me, igy keletkeznek a 
Vulkanok. 

A földalatti menydörges a gaz
cxplozi6 clöhirnökei, ezt füstfelhö 
mcgjelenesc követi, melyet nyornon 
kövcl a kiömlö lavapatak. De ez 
rnagyarazza meg azt is. hogy miert 
talalunk tüzokad6kat a legnagyobb 
szam ba 11 a tengerpartok közeleben. 

A tüzokad6 nem rnarad örökre 
levekeny allapotban, de azutan IS 

sajatsagos jclensegekre bukkanunk. 
llyenck a vizivulkanok, a mint 
Amerikaban a Yellowstoneparkban 
lathat6k, - s eredelileg a karlsbadi 
Sprudd is ilyen volt. A föld melye
bcn kihalt vulkanikus retegek fel-

_, ......... llliiii ...... „„ .... _ 
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lonaljak a vizet. a mi neha kitöre
sekre 1s \ ezet. - a mint az kepün
kün 1s lathat6. 

Egyällalan hamulatos a Tüzisten 
szercpe. f\\o~t cgyszcrre nal unk is. 
Amenkahan 1s megmozdult, - elemi 

K ot1h: l\11rolp111J. 11 /1drsz111,•11 
kt szftlt rrtclrl1 f<IJ Z<I . 

csapasok, melyek cllcn mcg a meg
crtes sem vedel111e1 De legalabb 
az a megnyugtat6. hogy az cmben 
ertelem belehatolhat a ter111eszet cso 
das tttkaiha. 

M J. 

G================================================ 
Az cszunk lalf111 ckgl'ndo arra. hog) 111cg

n11111dja : mit hogyan kl'll tcnniink. De mit 
er, ha 11?11111 ll(.'111 tudunk? 

l1111c11 van. hogy snks1or a mi tamh:sunk-
kill masok hnldogulnak, 11lyan11k, al-.ik-
nck 11incs clcg cszi>k. de tenni k\:pesek. 

1\. 1. 1 p pi c h l:. 1 c k. 

V 

l la a ~ondolal kelt lel hcnnünk szep
crzcsl, ;\/ a koltcs1ct cnleml'. i\ festeszet
hen a W•lldnlat hnlt hClll\'l~ \ älik. melv a 
lenyc~böl nem tartalmaz sen1n11t. , I la 
megis C/ idcti clo a hatast, \ tsszaeles a 
testt'.•s1cttcl. 

M c i c r-G rät e. 

1 la mcg akarod 1s111crn1 a1 uta1111at. vclcm 
kL'll jhnn1id. l l!\ 111adartc'wlathl>I rsak nycg

l~n itclhl'lsz. 
K L 1 p p i c h E 1 c k. 

,\ s1t.': p a jcllcnvctcs. mcrt a1 <inludal a 
jdlcmzctc::-hen talal1a l11Cl-! a hasrnost, amit 
aztan lelkc"' s1crctc1t:rc mclh"inak tart. 

J. F. Ha r 1 a c II i. 

A ...,L(~p a termeszclben ,·an. A ki 
k1tuu1a helölc ragadni a1c. 

D i1 1 er. 

„ 5 



A papagaly. 
,\ X ja/udy tar-a'a~ pa/yazatan dicserett'I n_\'t'r/ . 

J\.:: odon hulorok körche11 
J\. abla/.ifulke mely1be11, 
Vcn :sblylyr:.::ek kopolt ölcben 
11 .1/alcsi k1sasszo11y pihen 

A s.oba re11cfes 'leres lwrczok 
K1pe1 födtk el faldt, 
Nrlll;::, nyomaszto lel'egöjet 
/,r1•1•11dulaszt1g /iatja dt. 

A: ablakln111 muskdtli zölde/; 
.·1 ~·amkbrw kis aszlal eil/, 
Ra1ta halalmas 11askalitba11 
/'oprcng egy öreg papagdly 

Az a w'/ag, m1 negy fa/ä11al 
;..·önifres::1 <' k1s helye/, 
A /-orfol messze elhagyatm 
EKJ' <.~csz ( l's::azad /ehet ! 

A n'.~1 111111den Nem 1·etödött 
E;:y /111jsza/11y1 uj /0111 bele, 
Csak m•üll a holmi nirö/-evre 
E' Mcilcsi h'iasszony - vele . 

• \11kor mig u1 voll ez a pamlag ! 
f ~ \lalcs1 mcg Emmdcska 110/I ! . 

De miert 1s boll•galnok a multat ::> 

/ luf:J'Jllk piltC'nni, a mi holl . 

De alt ' Jlalcsika ajka ta1a11 
hlt•s mosoly p111zd11kod1k 
l!alcst kisasswny eber szemmr/, 

Va/01111 szcpcl ci/111od1k ! 

1 'a/111111 sup ti/0111 a multbul, 
.llu/im 11j 1•0/1 l' zsölye meg 
01\'an minf/1e1 fegnap h1/l volna, 
P1·ct1g bc rCJ! 110/t, oh be r~•g ' . 

* 
.. A tc111plombol jöt1. ;..·ciroly urf 1 

l /o a SZCJ!Ödiifl s 11di•aro/f. 
/\moros mcnte fcdfl' 1•dl/at 
A oldalu11 meg swblya l'ol/. 

A lobbt lcm1,1 triKY szcmekkel 
h isu /e <ikl'l s 1intde11 
S llafc.wka pur nap elltl/lh•e/ 
AleKL11dta mi 11 szerclem :> 

.. ti 

lrta: BALLA ,\1/KLOS 

A lel1es, t1szta boldogsagl10z 
A.:: esk1i11ö 1•011 lmtra mcg . 
- De egyszarc a lton lmta1 tn 

P1ros/a11i kezdett az eg ! 

Csattiba m<'fll, kt nem l'Oll gyd11a 
S csattiba mmt a 11ölegeny 
S Jlalcsi mci/ysl;ges bdnatä11u I 
O/tlton maradl maga, szegeny 

Azuz hogy mi'gse . nem magriban 
lort, a kedves papagd/y 
Mrg1;rtt! fogekony l'sze1•el 
Hogy umojenek .!.Zt11e faJ. 

S egysur, - lt0.t{Y ltogy 11em, lud1a 

{ls/en ! -
A lcany nem ac//a e4 t soker 1) 

S t!pen tago/1•a 1~.1· recsegte · 
.lla/cs1ka .' ;.. arrcs1 wsszalt rr 1" 

Es 1.,111c:telfe s::ciz~::or egy nap, 
Hi.::t•lgl'e kert, kecfreskeddl, 

A leciny csuggcdo /11/ebc 
U1ab/l n•menyt csepcgte/P/l . 

De 111111/ az 1dv. Karcs1 nem jöll 
Es /ur sem Jcilt JC'lole nuir .. 
J1e egyre sunibbcn rneriilt f el 
A lalltafdro11 - Aladdr 

Aladar 1ir kneskedo 1101/ 
S " swmszi:tl 11fcaba11 /akolf 
Elöszbr 1•1;:aszta//a Malcsit 
De ki'wibb mfrarolgatolt. 

A lany so/.:at !.itrl eh'111ft• 
Am l10gy soka /uaba l'cir 1. 
Sa1::0 s i1•c lwg;:l'dru ki•zclct/ 
Es megltallKalla Alaclcirt. 

J.."is.w; nyl'rs 1·01/ a. UJ gamfhr 
D1• ftizcs s:1ikl>e111 sztr/clen 
' !ilalcs1/..a 11g_1 a.<, hog_i• 1-c;md 
.llc;:/11dta 1111 a s.crdem ? 

l 'idam feil llJI a E~y1ilf jw ta/.. 
~:: ufcakon, a zc;/t/f11 /..111/ 

S a 1•ciroslmn a J<> l>artitnok 
lflgy!.c>dm kc• 7tff('J. mcgmt. 



De /wgy az rls1i c<1ok e/csultant 
.A lcanyhall e//w/f a ver! -

A ~arokbOI hus frdtles llangzott ; 
,,Jfu/cstka ! Karcsi nsszater !" 

Mt•J!b1J1tadl . . D1 ltogy tnva lizzt• 

A mtiltak kelo arnymt, 
Kcl>lfr<' omloll Jmw;jdnak 
S mcg'<N\::t:rezte csoJ..jail. 

De l.ort 11rm tudofl felednt 

..,. """' kinzo lelk11s111ercl 
1 /incl täbbswr ismr!lfe a v<icla I 

h'i J\11itrnkci11ak reme /elf. 

<Jrö11111wl megwi/I volna /öle 
Di m•m mal, Jslen tud1a mcr' ? ! 
S' mar l1111rtt kezdcll a szavdnak, 
/logy A'arcst megis l'isszaler . 

/ s 1•isszaj111/ ' Csapatja t'lm ! 
St'bbcl s babt!rral ltornlokan ' -
Gy11n}'orrt'I tärla fdt! karjcil .. 
- Dl? Jttlolt /Ölt' t1 lectll) .•. 

Jlyl'n st•b('f 1t lwrczmt•.zön sem 
Kaplwtott 11011' szegeur sz1vc ! 
Mt'J:crlt'lh a„ elsv szora, 
1/010· ilt nmc.\ mit kercsme . 

/ rz1, lwgy ldkeben egy v1/ug 
K l'.11e11•e, l.i11;a os.,zegyill ! 

S dtci 11ozo/f: iir<ikre e//11e11 / 

F.~v szr111rt'111111yr> s::d ni!lkül .. 

• 
Az l'skiivörr kt's:rüfodtek. 
Gl'lill 1t csal11d 1;a. }1a. -
" 11 .'iunl 11111w11 ft!lmcrüll egy kis 
\ll)'llJ.:i dijjl'tt'nC'!.iLI. 

,\ftifi•q/w 11111r Jl'löllozülten 
l'11relmrflt·11 fd es lcj<irl, 
01/arlw k1tsu11, mirlttsui.J{gal 
Hpedi·e 1•11rl11 J\ladcirf. 

l>e Cl 116/t•gfo) lu sct/, kt;seH. 
Az 1clfi 1111111 elmufl a clel •• 
,\/11d11r ntncw·n . Ot• löte jöll ezy 
F1110111 Jw;t1i.11tt liis fl'l'N. 

• Ma/c<;ika ede~. llll'J!hOcscisson. 

De en iizlctemher l'O,!!)'Ok; 

C..:;aftidtam a: anya(!iakban : 
lg)' hlit nt'lll hawsndhalok . 

A letiny clsdppadl A sziveMI 
.\find affVdba f.>/11/f a 1·ü .. . 
Összcro.<;kacfl • •• l.i>ri lll<'f!"Zolalt: 
•Malc~ika ! J\arcsi t•isszatü !• 

"' 
A s„oha csöndt'.s. Ncm zaMrja, 
Csak a papaJ!d/y halk zaja 
Min tillö1 ofykor SZUf!J!f1/ottan 
Mrilcsi kisasszony .wilw;a 

... Rossz emll'kek . . Kiujul mindig 
A Lw w• hegf!l'dl rt'!!i sef1 .. 
Az öra /11/. az t'Vl'k nönck, 
A rerm:ny petlig k<'t·escb/J 

Osz van meginf. l\11n11 a t•idtlket 
Cs1pö.s, l11deJ! szN jcirja a/, 
Der !t•pi a jäldet. a f<ikat 
M int .\l a/csi kisass:ony llajcil. 

Arcztinak bcijos t.ft1droc..:;k1;in 
Mil l10jda11 iriJ.t)'L'll a 11ii, 
S" csodtifl a Nrß : ktrnelelltn 
Bar1iztlcil 1•onl dl a: ic/6. 

A kis /tazban 11 ni!{i mimle11, ' 
Nem kaiifl senw11 11; bcfr, 
C.11ak 11~·Qfl a ltn/1111 c•1•rof-c 1•re 
F.s J\l 1fcsi kisasszony 1·ele. 

flt-nll ltin a sz1i is pt•rcl.'f!, 
Rarmil a kcip : a snk rsola 
Et: /efket. lw/nrl. m11ulenl dljdr 
A /evenclu/a ilfala 

Lort /lallJ!al Öreg'izik ö is, 
Csak akkor swl, /111 enni ktir 
\' kos~iine/Mp· '11 cz/ CSCICSOt:!ja : 

„ \1a/cs1ka ' l\arcsi 1•1s.,zatt'r !" 

B ur hi:m 11e111 mcr. 11ulgi~ mindiK 
Orommef Jw/lja a \lOWil, 
"ziv1;/ ilyenkor uj rcmhlyst;K 
\c'}lelmt·~ alma /111/}11 eil . 

.Vapokal /ii/I ablakcirwl 
lest't'. /10f!Y mt1Ki.s vis" aft:r 
- K1i1111 gtinyM „~l'f kaczag sze1111:be 
S mimfenl felz11rn ft.~I a dfr . . . 

\l 
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MUNKÄCSY PLAGIZATOR? 
Amerika vadol. 

Munkacsy J\\ihäly nagy . müveszi 
egyenisege ma erpe11 ugy hat, mintlla 
meg eine es alkotna egyre. Foglal
koztcilJa folyton a szellemeket. ßa
ratja1t es cllensegeit egyarAnt. Csak
hogy egy idö 6ta minlha az ellen
scgei hangosabbak volnanak. Az, 
hogy a plcin-air lazas napjaiban az ö 
borus szinei, kompoziczi6janak foga
sa 1, ti pusa111ak ismetlese a fiatal 
krttika szemeben nem talalt mel
tanylasra, mmdenki megerthette. De 
a harczo" napok mulran lassankent 
k1emelkednek hatalmas erenyei EI 
fog jönn1 az az idö, amikor ujra -
meg pedtg megtisztultan - teljeS 
tcnyben togjuk latni. A berlmi, ve
lenLLCI kialhtasok kitünö elöhirnökei 
voltak jbvendö hirnevenek. 

Az Oczean tulsö feleröl most ujra 
vad larma hangjai zajlanak felenk. 
Ncw-Yorknak szenzaczi6ja van. Azt 
ottani Metropolitan Muzeum of Art
ban lathal<'> ugyanis Munkacsy Mo
zlirt-ja, melyet tulajdonosa: Gen. 
Rosse! A. Alger kölcsönzött oda. AL 
amerikai hazafiui hiusag azonban most 
vaddal illeti d mestert. Egy amerikai 
müvesz. 'J homas II'. Shields ugyanis 
bemutatott cgy kepel mely hasonl6-
kcp Mozart utols6 requiem1et abra
zolja s plagiummal ' 'adolja a ma
gvar mcstcrt. 

f\ \\uzeum igazgat6ja ped1g bele
ment a dolngba, feläl11totta Sh1clds 
kepet a Munkacsye melle es az 
a111cnka1 kritikusok hajba kaphattak. 

Hcmutatjuk olvas6111knak mtndket 
k0pct, hogy azutan ahhoz füzllessük 
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111egjegyzese111kct arr61 a kerdesröl. 
mi a rlagium a kepzömüveszetben'! 

l lall1uk a vadat: 
- En heszeli Shields en 

csak barataimra hivatkozhatom, akik 
tudtak a dologr61, tudtak. hogy en 
festettem meg clöször Mozart requiem 
jelcnelet. Munkacsy latta a väzlato
mat, söt a kesz kcpet is, s nehany 
cvvcl kcsöhb ö is megfestette Most 
aztan megc..,hetik, hogy mivel en 
tanitvanya voltam. engem fognak 
plagi.:atornak ncvezn1 

1\\ialatt Geromenal lanultam Pans
ban, meglatva nehany Munkacsy
kepet, elhataroztam, l1ogy tanitvanya 
leszek. Ream nagy hatassal volt 
atyam cgyik elbesziilese egy zenesz 
halalar61, ak111ek halalos agyanäl 
baratai eljatszottak kedvencz zene
müvet. Csinaltam r61a egy vazlatot 
es elktildtcm nagybatyamnak Lon
donba, akinek tetszett az eszme, de 
arra kcrt, kulassan1 ki, nem törtent-e 
hasonlö jelcnet valamelyik hires zene· 
költövel, amely esetben annak az 
arctkepet fcsthetnem a keplJe. Fcl
fcdeztem a Mozart halalar61 sz616 
lörtenetct csinaltam egy masik vaz 
Ialot, melynck mar ö volt a föhöse 
t\\egmutattam ezt i\\unkacsynak, ak1 
cl voll töle ragadtatva. Megtartotta 
a wizlatot s huzditott. hogy vazoljam 
meg u1ra. Ez 1878-ban törtent. 

Ln több mas vazlatot is csinaltam 
s m1kor Thomas B. Clark megbizott 
cgy zcnei themavat, kidolgoztam ezt. 
ncmcly valtoztatassal. 1882-ben k1 
ki voll f1llltva a National Academia 
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ban, 1884-ben a pansi Szalonban. 
Munkacsy 1886-han Amenkäba jött 
s megneztc kepemet. 1887-ben at
hozta kepet, amely crcdct1 11tizfalom 
mcisolata voll s k1allitotta New-York
han Kctsegtelen, hogy k1sehb resz
lete kbcn van köztük különbseg, de a 
\::>Oportositas väzlatom feldolgozasa. 

Ncm sz<'>ltam crröl senkinek Mun
kacsy haltila elott, de örülök, hogy 
az amerika1 köi.önscg most iteletet 

tchct." 
,,Az amenka1ak köztil sokan Sh i

cldc:. kepet 1ohbnak tartJ<i k" - teszi 
hozza a The H'orfcl .11a.!{azine, ahhonet 
ez elbeszelest ford1tottuk. 

Elsohbcn 1s Sh1elds eldadasära ez a 
megjegyLe~unk. i\\unkäcsy csak egy
szer jart Amcnkaban, 1886 decem
bcrcben, allg cgy par hetig. Latta-e 
ekkor Sh1elds kepet, vagy nem, -
cgeszen mellekes, mert az ö müve 
mär regen kCSlCll VOit. 

Malonyay ~zennt 1885, llges sze-

rint 18b4 tclen fcstcttc, hizonyos 
tehat, hugy 1886 dcczembereben 
kepe mär regen kCSlCl1 \Olt Különben 
1s ~luelds muve 1884-ben „Mozart 
chantant son Requiem" CL. alatt k1 
volt alhtva a pansi Szalonhan, czt a 
pärisi kritikusok J61 tudtak, de azert 
sgyik SC Vadolta plagiurnal, noha 
eppen Mozart javal keLdödik meg 
t:llenc a modern kritikusok hfihoruja. 

Mcrt tegyilk fcl, hogy Sh1clds-tül 
vette az cszmet, - plag1umr6l van 

itten sz6 '? 
Az eszmevcl Munkacsy swveren 

m6don bant, tcl1cscn a maga 
viz16jäho1 alkalmazta. Nemcsak, hogy 
reszletekben tert et tole, de Shields 
kompoziczi6jabc'>I kö nem maradt kö
vön. Am1t Munkäcsy kepcn kifoga
soltak. a reszletek elnagyolt vultat, a 
jelenet szinpadszerilseget, söt meg 
azt 1s, hugy a lcgendät festctte meg 
s nem a türtcneti igazsagot s ol) 
jelenet közeppontjäva tette Muzärt-ot. 

„ 9 . 



ami ncm vag karakterebe; mondom, 
mindez igaz Jehet, a mü megis ha
talmas elrendezesevel, a belöle ki
sugarzb hangulataval. banatos melan
kolia javal a nagy mester szel,lemet 
mutatja. Elsö sorban az elrendezes 
cgcszen Munkacsye, - ugyanaz a 
tcma, ugyanaz a kompozici6 tagolasi 
1116dja, mint a Siralomhdz, a Kriszfus 
Piltitus elött, a Milto11, A zdloghdzban. 
stb. müvein. egy sikba helyezett ala
kok, a baloldalr61 beözönlö fenyve
Letes, a jobb, vagy baloldalt felalli
wtt föhös, a csoportoknak a közep
sikun val6 tagolasa. Söt a hagyo
manyos Munkacsy alakokkal is ta
Jä lkozunk. Mozart banatos felesege 
a ,\11/lon all6 leanya, a l\'risztus 
Pildlus elott gyermeket tart6 anya, 
ugyanaz, aki a Siralomlldzban a ka
tona mellett all reszvettel teljes te-

,\f lJNK .\C'i>' ,1111.wrt 1111/11/11 
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kintettel, -· ami ha meg van Shields 
kepen is, csak azt bizonyitja, hogy 
ezt Munkacsyt61 vette, a mester regi 
kepeiröl. Ncm ok nelkül volt annyira 
el ragadtatva töle. hogy tanitvanyanak 
allott he. Söt megfordithatjuk a va
dat. Shields egesz kompozici6ja 
Munkacsy regi müveinek az ügyet
len utanzasa. föleg MWon-janak a 
hangulata. perszc a mester szelleme 
nelkUI. 

Az ötlet ·~ Shields az ötlettel egy 
jclentcktelen. primitiv kom poziczi6t. 
egy kis Munkacsy-utanzast izzadt 
össze. Munkacsynak sem sikerül t 
vele Miltonj l szinvonalaig emelkedni. 
- de igen: hatalmas erzesenek egesz 
ere1et ereztetni s egyes mesteri resz
lettel nagy festöi ingeniumat ragyog
tatni. Nem az irodalm1 ötlet a lenye
ges a kepzömiiveszetben. Ez esetben 
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K1iszlus Piltit11s clo/t is plagium, a 
bemutatott primitiv kep. - Fra 
Angelico firenLCi müve - mar ev
szazadokkal Munkacsy ctött feldot 
gozta az irodalmi eszmCt. söt csirä
jaban benne van az egesz Munkacsy. 
De mit csinalt belöle a magyar mester'? 

Shields tehat jobban tette volna. 
ha nem all elö nevetsegcs vadjaval. 
Az ö kepen minden, ami irodalom, 
az öve, minden. a mi piktura a Mun
kacsye; Munkac5.y miive. hibaival 
es erenyeivel. egcszben rs reszletei
ben, teljesen a mestcre. 

Azon amerikai kritikusok
r61 pedig, akik Shields mü 
vet jobbnak tartjak. clhall 
gatjuk a velemenyünkel Az 
udvariassäg kötelez. 

G·==================================================::7i 
Egc~1 eletemcn ät raj10Jtam. Ha tärsasägban voltam, ug) illtcn1, hogy a tarsasä

~ot vagv legalabb annak egy csoportjal läthassam, tegrosszabb esetben cg} alakkal is 
becrtem, s oly gyorsan vagy oly szorgalmasan rajzoltam, ahogy aL ido vagy az emberek 
tcvckcnysegc mcgengedtc. Nem kertem engedelmüket, de igyckeztem, hacsak lehetett
lopva dolgoini; mcrt ha a no - söl gyakran a ferfi is - ludja, hogy ra1zoljäk, ugy• 
igyekszik clön}ÖS pozba vägni magät s mindent elront; a1 alias aztän kcresette lesz. 
Ncm bnszankotltam a1011 sem, ha akkor hagylak el, mikor csak fclig voltam keszen, 
valamit mindcg nyertem. Mily gyönyörü csoportokat jegyeztem bc gvakran vazlat
könyvcmbe, fcny es ärnyba merUll alakokat, mindazon elönyökkcl, melyekcl csak a 
magära hagyott s meglopolt termeszel nyujthal. 

Ezt gyakran lämpafenyn~I is megcselekedtem; nincs jobb alkalom a nagy feny-
0s ärnymasszäk mcgfigyelesere. Allva, meove, lovagolva rajzollam , lanykäkat az ägy
ban, önfeledt älläsokba11 a kulcslyukon keresztül rajz.ollam. F\!stmfoycke! keveset, 
g1psz utan valamit, a leglöJb.?t a termeszet utän. 

Nala tatältarn a legtöbb kielegitest, abhol meriteltem a lcglöbb haswot ; ö voll 
egyetlen tanitomestcrem, vezetöm, j6tevöm. Ahoi talalom, cs6kot \•etck feleje, hacsak 
gondolatban is a bä1os lanynak, a pompäs mcnnek, a remek tölgynck, a boz6tnak, a 
viskonak, a palotanak, a naplementenek es holdfenynck. i\\indezcket stcretem, szivcm 
lclejuk dobog. Chodoviecki Önvallomasa 1776. 

\/ '\/ 

A 111üvcs1ctbcn a hangsuly inkäbb a szerszämon es azoknak az anyaggal valo 
kontaklusän nyugszik, semmint a kedelyen, erzelmen, tudäson vag} komb1näläson Ez 
utobh1t a nem müv.!szckbcn is fellelhetjük, de nem tudnak nekik formal kölcsönözni. 
A ko kr istalya, vagy egy sz1n, vagy egy tonus felragyog, - s u1 prrspektiväk nyilnak 
meg - a müvl!sz elotl Klinger . 
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MÜVESZET ES OSZTALYHARCZ 

lrta: KORISS KALMAN. 

J 1. 

A targytlagossagnak alap-törve
nyehöl ki111dulva, minden 111ü\•esz1 
tcrmeknek 1..,mertetö jelei a követkc
zükben nyilvcinulnak meg: Elsii sor
ban al altala11os emberi erzesck, 
111dulatok, fclfogasok hatasa alatt alla-
11ak. az cmbcriseg jegyet viselik 111a
gukon, az cmber go11dolalv1lagab(JI, 
lclfogasaböl nem emelkedhetnek ki. 
,\ \asodszor azon kornak ideo16gia ja 
tukrt>Lfü.llk v1ssza rajtuk. amelyben 
Jctre1ottek es harmadszor a korok es 
o-.ztalyok 1dcologiäjänak az egyenek, 
a mmeo;,zck altal val6 megertesct 
111utat1ak. 

Az cgyen feltdlenül csakis kora
nak e5 osztalyanak 1deol6giajat nyil
va111thatja meg 111llllkäjan - teljesen 
uj - szeparatizalt gondolatnak ki
h~Jeziije ncm lchet, - me1 t hiszen 
mcg a legradikalisabb vilagfelfoga
soknak 1s meg van a maguk folyto
nos ätmenete cgyik esemenybc'il a 
mas1kha. De VISZOllt az individuum 
mindig bir saJatos jelleggel agyalkata 
m iatt s ahogyan cgyetlen agv 
mintcgy szüron ker0 szlül - atb,1-
csalJa mag.rn az altalanos felf11ga~t. 

cz adJa meg egyuttal az egye111-
scget '"· Nemcsak leszür azonba11 az 
agy cszmekct, hanem agyanak spc
z1ah" JCllegc\ el ad is valamit a küz
nck, lchät mmlegy összeolvadnak az 
cgy,·111scgck korbell, v1szo11t abszor 
he<ilc'1d1k t1 köz az egyenben. Az agy
lwl1 JClcnsegeknek ezen kör forgäsa 
egy-eg) k0111ak teljes ideol<°>giajal 

adja. ezt tcMt a mi.ivesz akarva sem 
tagadhat1a mcg. 

Azonhan a muve~zelnck ezen szem
pontböl \al c"> v1zsgalala meg csak 
kulturtörte11eli ertekkel bir. a rneg
ertcst szolgalja nnelkül, hogy a mä
llClk CS llolnapnak cletehe befolyna. 
A targyak csak dokumcnturnok, nem 
pcdig rcalis ertekü pozitivurnok. 

Egy kornak es cgy osztalynak 
1dcol(1giaja az 1gazsagoknak szükebb 
körre fü,szevont fnrmajat adja. Az 
cgyen meg \an fosztva alland6 em
beri jcllegeliil - indulatai, vagyai. 
szenvedelye1 - agybeli elete mind 
csak add1g teqeuhetnek: ameddig 
azt az osztalyszemlclct megenged1. 
A go11dulatbeli tartalmat külsö tor-
111ak 1gyckcznck p6tolni, a magasabb 
sz111vonalu allal{tnosemberit az egyen 
nck k1cs111yes enekli sajatsagai. A 
termcszctrajzi ember, - aki gondol
kozik, cl es cselekszik, - akinek 
gondolatai vezelnek es 11e111 vezet-
tctnck. cltiinik s helyehe lep a 
gepemhcr, aki a belej~ helyezett 
osztalyideologia mechanikus cselek
vojc. Ezzel szcmhcn all az a miive
szet, ahoi az alkotott targy nemcsak 
alkotc'iJanak örilk emheri 1egyet vi
seh magan - de a k1krcil es aki al
tal beS/.C) , - at ok JS benne elnek 
az .illa11dü emher igazsagaiban, ezen 
itllam.lt"1 1ga1.sag0k pet..hg a termeszet
nek tüncnyc1hol folynak, - igy te
hat a gazdasagi eletet iranyitö tör
venys1erliscgek reven mas korok 
idcolt'1giajanak is reszet Kepez1k. A 
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müveszetnek tehat ezen jelensegei 
älland6 etikai hasznot nyujtanak. 

Michelangelo Szibillai es Pr6fetäi 
aL i> Olaszorszägänak szettagolasät. 
- hatalmas, de hasztalan küzdelmet 
jelkepezik, - de az emberi mozgäs
nak, 111dulatoknak, a gondolatok ha
tartalan t:sapongäsänak olyan tiszta 
- es az embert annyira jellemzö -
alland6 kepet nyujtjak, hogy a ma 
03Ltalyainak i tf e 016 g i a ja iS fölleli 
benne teljes közünseget, teljes erte-

,\ /m•crsz r ftrrlulbcil . 

ket. Tehät Michelangelo nemcsak 
koränak volt müvesze, nemcsak ko
ranak es osztälyänak ideol6giajat er
tette meg es allitotta elenk, - ha
nem az ideol6giäkat kivälaszt6 em
bert is. Azaz nem az ideol6giak al
tal abszorbeält embert es emberi gon
dolatokat örökitette meg, hanem az 
ideol6giäkat tercmtö eröt f e s t i es 
faragja. Es amikor älland<> emben 
tulajdonsagokat mond el - a gaz
dasägi harcok ideo16giajanak alland6 

13 . 
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reszessevc valik mindaddig - a mig 
osztalyharczok s a mig emberi kliz
delmek lesznek. 

A nrnveszet akkor \'alik altalanos 
cmberive, ha az osztalyellentetek meg
szünnek s helyettük az összes em
beriscg holdogsaganak ideol6g1aja 
veLctt a tarsadalom fejlödeset. 

AL osztälyharczok bizonyos mcr 
tekig 111egköt1k a fejlödesben levö osz

talyok 111üveszetet, - viszont egyes 
osztalyerdekck es osztalyideo16giak 
uralomra julasa az osztalymüvesze

tct bcimulatosan magas szimonalra 
cmelhcti. Lcgjobban lathatjuk ezt a 
13-dik szazadban kezdödö polgan 
müveszet hatalmas föllendülesen. A 
13-ik szazad vegen kialakulnak a 
polgari fejedelemsegek es köztarsa
sagok az Apennini-felszigeten. a ke
rcskedö es 1pari OSztaly cl(VCSLI a 

vezetest, gazdasagllag tel1esen hig
getlen es jol szitualt helyzetbe jut, 
kialakul a polgar eletenek rnegfelelö 
osztaly1deol6gia - s ezzel az iro

dalom, a miiveszet, a kulturalis elet
nek rendkivül gazdag tartalmat ad. 
Nem a „klasszikus" müveszet ta
nulmanyozasa telte nagygyä a 13., 
l .+., 15. saizad müveszetel - ( mert 
hiszen a görüg-r6mai müveszet ta
nulmanyozasanak okat viszont hol 
keressilk ?) - hanem a gazdasagi 
cletnek kialakulasa es az ezt k1sero 

1dcol6gianak megnyilvanuläsa. Ez a 
miivcszet a 13., I.+., 15. szazadheli 
olasz polgari müveszetnek tökeletes 
kcpc, - minden legkisebb gondo
lat ehhcz van kötve, - a vallasossag 
a meggazdagodott polgarnak pompa
szerctö ähitaiata, - ahoi egyenlö 
reszc van a tcltiincsi vagynak es Cl 
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hitnek. Kris1tus eletcnek szämtalan
szor megfcstctt kepsorozata hol a 
gazdagahb, - hol a kevesbbe j6-
mödu polgar crnladi eletet örökiti 
m.eg azon er ki>lcs1, - tc'madalrni 
felfogas11ak mcgfelelüen, - a melyik 
akkor Hzctte cz t11 al k< do osztalyc

kat S < 1111111 a 'ag) or.orndas na
gyobb mervcket ölt, - az anyagias 
felfogas folyton löbb tcrt h6dit, -
mcrt a gazdasagi j61et emelkedese 

Wbb es lübh clvczetre ll}Ujt alkal
maL Arnig Botticelli „ Tavasz"-an a 
m ithologikus alakok is nelkülözik a 
testiscg es erzekiseg halasat, - addig 

Ratael Madonna i elni es szeretni 
vagyc> asszon) ok, - akiknel Krisz
tus ncm a megvalt6 töhbe, hanem 
csupan az t'·leterrs nCnck SL.erelm1 
gyi11nölcse. 

A polgan müveszetnek egyazon 
karakteret a polgan osztalynak dia
dalmas elörc nyomulasat, - külön
bözö valtozatokban mindenütt felta
laljuk. Ettöl fogva a polgari tarsadalom 
1deologiajanak megfelelöen teljesen 

egyazon alapon nyugszik a müveszet 
a klilömbö1ö kurokban es orszagok
ban, csupan a kor es a nep spe
czialrs sz111ezete ad lenyegbe nem 
ülk<>zö eiterest. 

- Otas1 füldön a polga1 i tarsa
dalom nak cgy1k legcrösebb tamasza 
az eg) haz volt. ')tt ugyanis epen 
annak k1alakulasa iltlta meg az egy
härnak vrlagi hatttlmat, - mert ki

feJlodesre, ldfirc llCZVC JC'lval elöbb 
tortent m<ts orszagokenal. A tübbi 

allamokhan ~zonban az egyhaz tlye
tenvalo alakula..,Jt a feudalt5 nemes
scg elfogadta, s miutan a gaz
dasng1 tejliilks lassahhan tl. rtent 
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ezeknel, mint Olaszorszagban, 
a fellepö polgan osztaly nem csak a 
nemesseg vedl'lmeZÖjevel is Szembe 
került - es igy a fnlyton erösöuö 
polgari osztaly gazdasagi erdekböl 
függetlenitettc magat nem csak a 
nemesscgtöl, hanem a katolikus 
egyhciztöl is. Lnnek mcgfelelöen osz
talyfelfogasa b1zonyns ujclhh elemeket 
fogadott magaba, melynek következ
mcn} e a müveszctnck 11cm1 dtavoli
tasa - Ncmct fbldön szinten a 
polgar a nüiveszet közcppuntja, -
de bizon1 os komor. - tekintelyes
kedö, zarkozott formacan jclc111k meg, 
- eletm6d1uknak megfelelöen. 

A polgari osztaly gazdasagi 
t:tikaja a müveszct erkölcstanat is 
l<1ep1ti 1 la követjük azon utat. -

A lt1111~zf t11r/al/m/. 

amdyen a pulgari tar,,tdalom gazda
sagi fejlödcse halad, teljesen !lszta 
kepet nyerjük a polgäri müveszct 
k1alaku lasa11ak 1s. A polgtiri tarsa 
dalom fejlödese alapfcltetelcül az 
egyeniseg szabad fcjlödesct eil litotta 
fel. Errc epen a fcudalisztikus allam
forma megtörcse 1111att volt szükseg. 
mert csakis cz uton lchetctt a kt.., 
exisztencz1akna k ön al lc'l ga1dasag 1 

holdngulasat biztos1tani. A polgar 
vagyona nem hubcrb1rtok töbhe, ha
nem ~zahad szemelynek szabad tu
lajdona. amel} lyel az cgyen fi.Jgget
lenül rendelkczett. 1\\mt minden re
volutiom,ztikus fejlödcsi fulyamat 
- a polgari tarsadalom alakuläsa i ~ 

nagyohb energiaval valasztotta ki 
magab61 az ideo!<'>g1akat. amelyeknck 
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udomanyos es müveszeti jelensegei 
eppen forradalmi fejlödesüknel fogva 
moh6n keresik az uj ismeretlen ira
nyokat, s ezen eszközökkel is 
küzdcnck a fejlödesnek polgari iranya 
mcllctt. Ebbdl tisztan megerthetjük, 
micrt vol t nagy a polgari müveszct 
a polgari tarsadalom kialakulasi fo
lyarnala alatt. 

( 11. 

A fcjlödes utja a müveszet for
radalmi mcgnyilvanulasat szUkseg
szerü eszközcnek tekintette, de amint 
a fejlödcs bef ejezödött, a forra
dalmi irany rnagat61 megszünt, -
a polgari osztäly pedig czeljät a 
polgari tärsadalmat teljesen eierte. 

Az emheriseg az örök evolucz16ban 

Ft1raf!'1 ril'm nr1·11 rJi1,1t. 

„ 1 z A h/Jazw m 1111t•:sw~zlalri11ril. 

.• Jl i • 

cl s az evoluczi6 utjäban felallitott 
korlatok csak arra val6k, hogy 
legyen mit lcromholni a haladäsnak. 
E korl<itok lerom boläsa vältoztatja at 
az cvoluczi6t revoluczi6va, - ezutan 
pcdig ismet az älland6 fejl ödes fo
lyik tovahb. Amikor valamelyik tar
sadalmi iranyelv czelhoz jut, ez csak 
a forradalmi haladas befejezeset je
lenti, anelkül, hogy a szabad fejlö
desnek ulja egy pillanatra is elza
ratnCk. Mindazon intezmenyek tehat, 
- amclyek bizonyos elveket alland6-
sitani akarnak, - eppen az evoluczio 
Wrvenycinel fogva - revol uczi6nisz
tikus ellenaramokat valasztanak ki , 
- melyck a felällitott korlatok ledön
teset eredmenyezik. 

<f olytatjuk) 

F1 „,.„., Jwp1111t 1·1ig 
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KRÖNIKA 

A modern miiveszet A tud6sok bogargyüjtemenycbcn ritka csodäs pcl
es a tudomany. danyok talalhat6k. Jlyen volt többck knzt az a dok· 

tnna, hogy az 1gazi tud6s az, ak1 ncm tud 1rn1. 
A trancziak közt azonban ennek hamar nyakat szeglek, s most mar az 
angc,lok, sot horrib1le dicht meg a nemetek is követik De akik a magyar 
ludomanyos irodalmat ösmcrik, azok tudjak, hogy ez a bogar nalunk meg 
vigan tenyeszik, söt mestersegesen äp'Jltatik. Egv 111as1k 1lycn hogar, hogy 
a modern elet türekH!~e1hez a modern szellem megnyilatkozasa1hoz semm1 
köze az igazi tudösnak Ez a csuf es czopfos doktnna 1s kiveszöbcn van. 
De nem nalunk. A pans1, az angol fo1skolakon sfü ujabhan a nemcteken 
is most mär a modern elet törekvese1vel 1s szamolnak Nagy meglepetes
scl olvasguk a nyari egyetem1 elöadasokat htrdctti jcgyzekekben. hogy hany 
egyetemen hirdetnek a modern müveszctröl eloadasokat Berlin, ßozen, Erlangen, 
Königsberg, Kiel, München, Münster, söt a stuttgarti mliegyetem stb mind reszt 
vesz a modern müveszet ismerteteseben. Csak nälunk zä1 k6111ak cl feneketlen 
göggel ez cszme döl. l tl meg vigan terpeszkedhetik a tud6s czopf, de nem sokäig. 
Jön, mert jü11n1 kell, egy jobb kornak es ezzcl egylilt egy jobb 
lclfogasnak, amely elsöpri a korlatolt marad1sagot es azt a nem
zeti tudomanyt teremli meg, amely az eletet fogja szolgalni. 

Müveszeti dijak. i\ föväros hirhedte teszi magät ezekkcl az ominows 
Fcrencz Jozsef-dijakkal, mclyckct evrol-c\ rc ugy czcljat, 

mint tormäjät tckintvc egyre \ altoztatnak, - persze mmdenknr az illcto jelölt 
crdckchcn. Elcintc kcsz iro1 es mü\ esz1 egyernsegeket kercstek. - mcrt olyan pä
lyäzöknak akarti1k odaadni a d11at. Aztän kimondtäk, hog) cz üszfömlij, s kezdö 
tchctscgnck \'alo \dtak olyannak. ,\\ost ismet forditottak cgyct az el\'cn K1ad
tak kct j1'il szitualt, mcgrendelesekkel böven cllätott mli\·csznck, akik küziil 
mimlcgyik erti a kozunscg nyelvet es azon hcszel, nem a magaen. A sok tehet 
seges kczcJil pälyüzi'> pcdig ütheti bottal a ncgyezer koronak nyomät. Tiszta bort 
kerlink hät a pohftrba. De azonk1\·ül pedig szakerto zsur1t. ,\ \ ,1ros<1tyasag es a 
mükedvclöscg lll<lr sok pusztitäst vitt vegbe a llllt\'CSZClek ktil eben. MÜ\'CSZ-
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zsilrit kcrunk mindeni.ive. s becsülctcs mün:·szcket, ak1k az eh·ek szentsege.; 
~zcmpontjabc'll itclnek. Tisztelet, hcc sület a polgan 1genyeknek, -
de idc 11e111 penz, ncm l11usäg k1eleg1tcs, - idc kO\'ctem aläsan. 
~zakcrtclem kell. - s akkor a bizonytalan ch·csercles es a tehet
scgck kcdvcskcdci megitelcse nem nkozhat kart, s nem rcnditheti 
mcg hi!Linkct a - nem1eti megujhodäsban. 

Az igazi tulipan. Hogy kell-e a nemzeti felbuzdulas '? A Leipziger lll. 
Zeitung erröl a kerdesröl egy vcresszaju kepet közölt. 

A mikor a magyar szobraszat fellendi.ileset zengjük, amikor a magyar mo
dern müveszet vilagh irü sikerei röl szamolhatunk be, a magyat kiralyne 

tisztelcterc a magyar fövarosban 
emelendö templom diszet, arczkep
szobr<it a kiralynö udvara, csupa 
magyar magnas es magnasnö, Becs
bw egy tizcc.lrangu osztrdk szobrasz
farag6nal rendelte meg. S ezt a kepet 
mutat1uk be 1tt a L 1 Z. nyoman. 
llat nem veresszaju egy közlemeny 
ez ! A Nopcsa bar6k, Festetichek, 
Ferenczy ldak nem tudjak vajjon, 
hogy magyar földün magyar müve
szet 1s terem ? Lattak-e a becsi Pisko
k1alhtasun L1geh Mikl6s Anonymusat? 
Hogyan, meg Becsben sem neztek 
meg a magyar kiallitast? S mert 
eppe11 ehhez a Klotz urhoz fordul
nak, olyan nagy a becsi balvany-
11nädas '? Ez a balvany pedig faragat
lan tusk6. Micsoda kicsinyes, faböl 
kifarigcsalt ezcn a szobron minden 

J\ beni lirz.~t·bf/ , n /l/ld<1p1•st1 oröfw1111d11s it'mp/11111 textura, - mily esetlen, bizonytalan a 
~zamr1111. 

majesztetikusnak hirdetett elfüe lepcs, mi ly minden baj nelkült az intimnek 
kik1altott mestermü. Szegyen 1lycn tehetscgtelen 111arvanyczölöpöt a ki
ralync tiszteletenek szentelt templomba behurczolni. Magyar nemzeti 
crzes hol maradsz? Müveszi i7les, nem lazongsz? Türöd, hogy 
rad tukmal1ak a becsi rongyot marvanyszobrn alakjaban is? 
Nem 1s h1sszük, hogy a nngyar magnasok ezt a vilagcstifjat ..... 
megesni engedjek. A tulipan ez eilen elo tilalomfa. 

Palyabir6sägaink Rrtkan keltctt ol) an meglilkozl'st 1telkezes. mint a grafikar 
iteletei. kiall1tase. A1111g a mücsarnok1 d1Jk1osztast älltalänos el-

1smeres kövcttc. addig a gral1kai kit\llitasct ältalänos fel
haborod;\s. Ls sok igazsäggal. l la a sport 111111t:1jara clvül mondanok 1s ki. hogy 
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~gy-egy mit\ l'.·sz 111111daddig megkapja a dijat. mig 111{1s johh nt·m akad. akkor 
1s 111indenko1 cs;ik a kiclllitott mütargy alapjän szahad itelekt mondani. 1:ppen
azcrl Glt1tz es ,\\a101. a figmalJs- es täjrajz-dij nyertesci. Im l'I is \'itlek ujra 
ki tud1a hanyadszor? - a u11akat eh·egre hev;,tiletc::> munkakkal vittck el De 
a ki1nyv11luszt1 .'tczi<'> tercn most 1gaza11 nem Nag} Sündnr cgyl'flcn rajza \'Olt az 
eg:vl'dul k1\'[1h'> hiszcn Oll \'Olt a .'Hark LajOS hatalmas rala IS leiten teli mcgkap<'1 fa11-
1:1zi:1\'al kl'szult sz.itirikus rajzokkal . (egyet küzllliik rni 1s hcmutat-
t1111k lapunk l'lohh1 szäm<th.tn.) Hogy a tanäcs ezt az c\ falat egyszerücn ~ 
mcg sem IMta. e1 olvan \ crlazit6 igazsagtalansäg, aminil a mi prn-
tckrzi<'>s vil;lgu11kba11 1s parnllanul allo eset. Azt h1ssziik. hogy crezni 
fogj{lk l'Zl illctckc.;; hclycn CS gondoskodni rognak <l repa1:\({1si110( 

~=================================================u 

KESERGES. 
,\.\1/ f;\ / flE \ SFF,i, TJA . 

A /2-1k szo~adbo/. 

.Ncprk käze ellfrcdtcn. 
,\/i buk/unk " lew11dyebbc11. 
Met! clo 1•cigy, lwgy lcibra cilljunk: 
Sors1111k ai, /Wf.!Y porrci l'lillj11nk 

J /alld ftll'I! imcink. /wild meg 1•c;g11l : 
Ne Jwgyj fol'cibb 1•1gas <: m!'kul. 
Oszoljon a banal kädjc, 
Utawkat rozsa Jödje .. . 

D<' tegy 11l'iii11k bam,; kepe11, 
Jovo sorsunk bcirm1 fcigyen, 
Legyen !ms 11a~y l'i!fassogos · 
Te maradsz az /l{azsägos ! .. 

ROBOZ ANDOR 

E}SZAl<AI< 

, J ltold alaff, CIZ OSZI <')SZC1kcilm11, 
1\Jikor a lankas 1•cirltc11\'CS l'tzN11i/ 
.1 llnllgato, paräs ktitläk sziill'/ttck: 
Almodflil mtir <1 s::c111•ct11' . ..;11i/ ' ? ... 

Aranysw1 rwdna/.: lwllti. r iil but:nm, 
Jfikor az 1'.JJN arnya1 nw..;t'/11ck: 
N,• mcnj a parloko11, m1111•/.: s1rat11dd, 
1-lo!,')' lti1m1 tuclt1il a 11111sck11ck 

. t lwmms urnyu, nytrkns 1'}sznkako11, 
Jlikor a /111?J!Olll1tik sritlf rcc/0111 
Feh;m suhannaA: stippwll, swrkc rt!mek, 
Ott ('f!)'magamba lolilk mit se /l'i<'k, 
Hisz ök cll ,:11 oriik kiS<'rf.[l!läim. 

De jr!lck kmn a dclt 11ap,ttf[uro11, 
,l/ikor kciriilkrri11J!11ck nenw timvak, 
Csonto.o;; ke"'tikkel arcznm simogall'a 
A vad, zsibon~o 11/cza f orgntagha', 
Allo/ a„ embcrck csopor/ba J<irnak 

KARPA 11 ·H IREL 

G===============================================================;; 

Sok nagy s1.dlcmnl·k a ka1aszlr6tajäha kc-
rult, mig kial;ikulhatoll l'l-!)'·Cf.!\' utszeli 
igazs;\g. 1\. L i p p 1 c h E 1 e k. 

,\ gomlolatol a lllll\'cszclht•n a szenvedely 
es a szcrdem rcvcn lchct megcrzekiteni. 
,\ nagy nH1,·cs1t szcn\'edelvcs s1erclme ve
zcti a' tnrmäk mcgkremtc~cbcn . 

E. Ca r r 1 e r c. 

Mmden ncmcscn ~r10 cmhcr szcrell a 
ragyogo szm!. H u s k i n. 

V 

,\\1kor Bast1cn Lepagc iskoläja ätvctte 
az 1mpressz10111stäk eh·eit, az akademikus 
korök kezdtek megharatkozui a megalku
\'Okkal Degas felkiältott : 

- Egyrc szidnak bcnnünket, mikfüben 
a zsebi.Jnkben kotorasznak. S1cgcm· Oegas. 
- rna mar kiraboltäk! · 
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TELCS EDENEL 

A lllll\'C'>Z mosl felemas elelet el 
Kunn az l::prcskcrtben, a maga mllter
m(•bcn es benn, a Vaczi-utczäban, Kal
las mütcrmehen, ahoi a Vörösmarty
szobron dolgoznak együtt.A nagy munka 
Javäban halad elöre, mar a mull na
pokban Carrarat is megjärtäk, hogy a 
mflrvanyfaragas ügyes-bajos dolgait rcn
dczhessek 

Az cpreskerti csöndes müteremböl 
most vittck el a kecskemeti Kossuth
szoh1 ot, hatalmas mellek-alakjäval, mely 
a forrada/mat abräzolJa. A müteremben 
mosl dckoratiY munkak es föleg k1ser
lctezesek talälhat6k. A müvesz litkos 
crzcscit rejtegetök. Amelyekben a leg
re1tcttcbb erzelmei lappanganak A ma
gänyos orak szülöttei Almok, äbrandok, 
tcrvck es erzesek. Ezek között lcptiik 
mcg Teles Edct, akivel elbeszelgettünk, 
anclkül, hogy tudta volna, hogy ö 
most obJcktum, a kritikus elemzö boncz
kesc alä került s igy önkenytelenül 
nyiltak meg elöttünk lelkenek szavak 
altal cl nem leplezett erzese1. 

* 
Sukal most itt nem 1gcn fog lalalni, 

111011dolta a müvesz, nem itt vagyok 
le~rfökep elfoglal\'a, hanem Kallos müter
ml!bcn. ahoi Vörösmarty szobrän dolgo
wnk. 

Oe e közhen rendrc takarla le a m1111-
ka1t, a palota d1szeket, a bänyasz eletböl 
\'C!t c reliefeket, mel) ek törekveseire igcn 
jcllemzoek. 

~ehez feladat volt, mert ,\\eunicr 
k1scrtcsc1tol 6vakodnom kellett s a rokon 
lcladatban a magam erzese1t lofe1ezni. Le
siallottam a bänyäszok vilägaba es lcstcm 
kifcjczcseiket. A relief zart stilusaban nem 
snk mnzgas lehetseges es en mcg ezek 
között is fokozot1 erO\'CI kerestem az cgy
sll'rüt. ,\\eumer is ezt kereste s eppen 
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LATOGATAS A 

MÜTEREMBEN 

;11crt tcltckcny goncldcil iirködtcm, hogy nc 
hasonlitsak rä. Pcd1g ncrn h1any01tak a 
csahit6 vctcllenscgck Mcg kulsöscgckhc11 
scm A magyar htlnya111u11kas11ak 1s o(\ an 
lelrnjlo karunfl11'1 a fövcgje, 111111! a hclgtle. 
tk clhagytam, mcrt a klilsosegck utan 111-
dulonak s1c111e ezcn akadt volna me~ leg
clc'lhh A vazlatokat neue. mcrl a7. er1cs 
azokhan a legfnsschb Amint mnst itt fcj
lcsztcm okct, a kis minlakon, folyton arra 
törek!'/crn, hogy mim~! zartahb kompozi
cziokat, cgvszcru vonalakat cb. cgvsegcs 
tomcgcket. ;1ycrjck. En ncm ,·agyok . hin• a 
festö1 szotmiszatnak ..• 

r kozbcn cgy id1ischh fcrfi büszteje clc 
crtlink. c--upa aprij forma, !ehe reszlct
igazsaj.!gal, finom mcgfigyelcsckkel, gazdag 
kifejc11'l crovcl 

Mcgällottam a swbor elutt, - s ebben 
valasz rcjlcll a mu\•cs1 szavara. 6 meg
crlelle 

Et mas, e1 porlrait, - ebbcn lehel 
fcstöi rcszletekct 1s talalm, - meg aztän 
ncm ugy crtcm a f csto1 szobräszatot, hogy 
a v1Jag1tas kcrdcsct tcl1esen chminaljuk. 

Azt his1e111, ezt ncm 1:.> lehet. A fenv 
mindcnt konilolcl, - feleltem, - a for
mäkat is s a1111nl awkon vcgig suhan. most 
trcfas hujokat. majd halalos bujdoklast 
rcndCz\'e, formakat lercmt, kiemel es hang
sulyoz. E1t a formahatast mcgrogz1teni il 

szobrä!'Z fcladata. 
- A forma maga, a kesz. a mcgtapint

hat<) lorrna a fontos, - felelte a mün~sz, 

- m-:g pcdig nem a forma szine, hanem 
a konturokon belul kialakult forma. A 
maga c~yszcrüscgcben. A lee,gyszerüsitett 
forma. - elha!?yva mmdent, ami fölöslegcs. 

Eközbcn lelcpleitc Sz1lagyi Oezsö ke
szulö hcrmajiit. 
-. En ilyennek kepzelem Sz1lagyit, - az 
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akaratcmbcrt. hatalmas 1aromtsontjäval e:
!olcg also ajkänak szinte allah ercjcvcl. 
()acz. cncr).!ia. ertclem. - minden itt van 
czckcn a1 ajkakon. - sörteszeru hajänak 
lolfclc all!) li>mcgeben, - s pillantasanak 
vad crcjcben. Ezert nmcs rajta. C!!~ forma 
SClll rcszlCIClVC. 

- l logyan. - a szemeket ebben a pri
n11tiv lormahan akarja meghagyni? 

- Termes1ctesen. A festo feladata meg
jclöln1, hol!y szürkc, kck, vagy fcketc volt-c 
a s1cmc. Nckcm csak a kifejczes crcjct 
kcll cre1.tctne111. A görögök tudtak, hog! 
1111crl formaljäk ki csupän csak a s1c111-
goly6t, clhagyva mcg a pup11la belclbrlesct 
is Ez a plaszlika. Minden cgyeb res1-
let lehet festüilcg crdekcs, de a formakal 
ncm magyaraua. Csak elaprozza. Azelolt 
cn is jelcztcm a kisebb formakat 1s, 
mnst czeket clhagvnm, hOgj meg cgys1c
rühbcn, kizarolag csak a dönto formakal 
hangsulymzam. 'ezze czt a k1s szobrot, -
l'Z cgy frnnCLia kozepkori munka. micsoda 
t.'rt.es ül ezen az arczon, m1csoda bäj es 
gvongcdscg s m1vel hozta k1 ezt a hatast? 
Egyszcru lormakkal. J\\äsok csinalhatnak 
ha1uszt hronzbol, szallankent kö\·cthetik a 
szakall es haj alakjat, - en csak egyseges 
masstanak 11e1e111 s minden egycbet ehmi
nalok. Mäsok a gombot is reszletezhehk. 
ncha talän jobban, mint az arczot. Ez lehet 
barokizlcs, - de nem az en izlesem, - en 
ncm kcresc111 a texturat. a musträkat, a himze
gck, szövetek karakterenek visszaadäsat. 
rngcm a csupas1. forma erdekel, mas semm1. 

A1.ta11 clövcttc egy keszülö plakctt-jet, 
mcly Popper Oa\·1d gordonka-müveszt ab
razolja, a111int gorclonkäjära hajlik. 

- Talän s1kerülni fog a jellemzo 11101-

dulatot \·isszaadnom s az arcz karakterCt. 
Noha czt meg keresem Az orr igen eroscn 
dominal az arczon, bäntja meg az crze~c
mct. Ezt meg tanulmanrnzni fogom De az 
ilycn kisebb dolognäl a fodolog az erzes. 
mclyet a konturnak kell ki e1ezni s ha ezt 
cltalältam. tul \'af,ryok a fonehezsegekcn. 

Bcmentunk a kisebb müterembe, ahoi 
cgyik tanih·änya plakettcn dolgozott. 

- Ezek 1tt a zenepalotära kerulo dom
honnuvek. a zene törtenetet feltiintetö ab-
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räu1l:is11k, :11111111 a putlcik täncwlnak, cnc
kclnck, az l'!!\"C' kornk slllJCI jcllcmzo for
m:ikban. 

Donatcllo cncklo angyalkaira gondolta111, 
miknzbcn :-zcmcm fclku~1ot1 a talakat ko
rulölclo frizckrc. A lnndnni Parthennn-irizek 
gip:-.zmäsolatai mllak. 

- ,\wkat ncm cn csimiltattam. A mü
tcrcm azeloll Szclsic \'Oll s cn C5ak bcrc
lem a föv<irostöl 

l logyan. $1ccs1 szcrcttc Phidiaszt? 
111mHilam nll'glcp\'C, 1111kiizhen a1 clhall 
szohrasz harok müvci rc gontlnltam. 

Dclwg\ Mercttc felclte 1 elcs. -
hat 11c111 latja, hngy f uvet festetet! a lo\'ak 
läha alä '! Nck1 ne111 \!oll el~g a kepzclcti 
sik, - nek1 flivcs fold keilet! - s ki
mutatott a nagy 111111crc111bc, ahoi !::>zl.'csi 
cg~ 1k kuljanak kolosszälis g1ps1hgurai 
k1ablil<i harokmozdulatnkkal \ 1askndtak ••• 

\1cgcrtcttem a kcscrü kezlcg\ mtest es 
111cnh111k toväbh, gyönyörkod\'C a zene
palnta bajos frizcihcn, melycknek gyönyuru 
vonalaiht'>I mintha zcnehangok tortek \'olna 
felcm . 

- l lät cz a fl!l\'ctd hol kesli1lt ? - swl
fam, eg~ fotografiat szcdn! fd az asztalrol. 

- E1t cg~ amator-fntografus barätnm 
lsinälta ncmrcg, mikor meg itt allott a 
Kossuth-swbor nag~ mcllekalakja Allita 
mar mcg 1s öntöttek s a jüvo ho elc1cn le
lcplczik. Ez a1 alak a Forradalom, - csak
hogy kas1a van a1. alak kezeben, mikö1.
bcn lclkehcn k1törni kcsz. heves indulatok 
toll/odnak . • 

* 
Elbtksuztam. A k1s neptelen Lend,·ay

utczaban nem j{1rt scnk1 Arra gondol
tam, hogy m1ly holdogsäg lehet igy elni. 
az idealjaink között, a lelkünkben elci 
ährändok megtestes1tesevel foglalkoz\'a. 
Am1kor gyönyör a kenyerkcresö munka. 
Amikor ncmcsak lopva lehet azzal fog-
lalkozni, amn szeretünk. r. a 

r.========================v 
A boldogsäg viräga nem az eh•ek rna

gaslatarn tcrcm, hancrn az elet vblgye1bcn. 

K. L i p p i c h E l e k . 



Midön a gyermck meset hallgat, 
vagy ehred fel bcnnc. elmenni a 
c~odäs \'ilägba. Az cn leghobb oha
jom az voll, hogy bar elmchetnck 
Andcrscn mescbeli haljära. ahoi 
t e 1 1 es p o 111 p <t ha n egyhegyulnek 
a virägok; a kcrt, a ret szines. illa
tos virägai 111111d mind Mint amo
lyan videki lany, 1111dö11 a Fasoron 
at cl1iszür lcptem be a varosllgetbe, 
azt hittem, hogy e regi vagyam tel-
1esült Olls kelel! szCinyeg pazar szin
hatasa ezernyi ezer viragb61 szöve. 
A nap si.itütt, könnyü feher ruhä.s 
gyermekek kaczagva szaladtak veg1g 
az elesen megvilagitott särga uton, 
cros lila arnyckot vetvL maguk ele: 
üde, vilagos, orömteli kep volt ez. 
,\\ilyen pazd.r a termeszet; midön a 
gyenge viragok mar nem b1rtäk el 
az 1döjaras v1szontagsa~ait, midön 
az utolsö öszi-r6zsa se birt da
czolm a hidcggel, a föld kopar Jett, 
szomoruan kopar ujra ott jär
tam es ekkorra mint egy Phoenix, 

r ~ 

BUDAPEST 

MÜVESZI 

SZEPSEGEI 

II A varosligetben. 

f e 1 t ä m ad t hamvaih<'>I - az ösz 
szepse!.!e. A 1 i g c t tulajdonkepen 
nem nyaron cl, ha akkor telik 
is meg a \'aros lak<'iival nya
ron ezen az apolt, viragos kerten 
kivlil szomoruan porusak, t1kkadtak a 
pazsit, a fa levclei ( >s1szcl annal 
szehh Lomhhulla~kor reggel halvany 
ködhe van burkolva a taj, a tak. 
amint messzchb es messzebb äll-
11ak, mim! 111kabb clvcsztik anya
g1assagukat. Egy folt a hatler, t6-
nusban allg különblllo, csak kekbe 
menö szurke s1inevel elterö szinfol
tok a fatöw'.>ek, rnind111kabb halava
nyulva, lassankent el1,.esznek amessze
seghen. N 111cs kor von a 1 u k. nincs 
domborusaguk, nrnLs mondhatnok 
szmük. de teljesen ervenyesul ben
ntik az alaptorma so ... e lcitjuk mas
kor ugy a fatörzsek e~ agak h1zarr 
hajlasa1t, soha, hogy ugy mond
jam, szep mozdulata1kat. A nap las
sacskän eliizi a ködöt, erfü; hatär
vonalak tiinnek clö, a mar gyengülö 
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nap hamvas li lava festi az utat, sarga
vörös szaraz levelek tarkitjak, az 
agak koparsaga mellett uralkodni 
latszanak a sötetzöld f e n y ö k. Az 
elöttem feltarul 6 kepeknek meg
vannak a maguk tanulsagai·, leczke 
volt, melyet meg kell ertenie annak, 
aki müvesz, vagy csak szepet elvezö 
akar lenni. A primitiv szem nem 
Jatja azt, ami t a kimüvelt. Különös, 
de ugy van, hogy maguk a terme
szetet okvetlenül megfigyelö tajkep
festök is csak Jassankent jutottak 
arra. hogy peldanak okaert a közel
fekvö targy elesebb a tavolabbinal 
es mcg kesöbben, hogy az atme
net f o k o z a to s. Pedig az ember 
azt hinne, hogy aki egyszer figyel
mesen megnez1, ami elötte van, csak 
ugy meglatja, mint egy masik meg
figyelö, aki ugyanazt 500 ev elött 
nezte meg. Könnyen ebbe a teves 
föl fogasba esünk es azert nehez ma, 
megertenünk, hogy Giotto kortarsai 
az ö alakjair61 azt mondtak, hogy a 
termcszcttcl teveszthetök össze. Ez 
arra mutat, hogy a termeszet meg
figyelcse önmagaban nem elegendö 
a latottak fel fogasahoz es hogy a 
termcszeten kivül magukt61 a müve
szektöl is tanulnunk kell, arra leg
jobb pelda a japan festeszet. A japan 
fcslö, akiröl elismerhetjük, hogy az 
euröpaival egy magaslaton all, egeszen 
maskep latja ugyanazt a targyat. Ez 
IS m11tatja, hogy a szep felismerese 
nem olyan egyszerü, hogy ugy mond 
jam, nem velünk születelt. Vannak mli
crWk, akik a müvet kesz formajukban 
megertik, mint kivalasztott, leszi.iri'
dölt s1epct; de ez nem eleg; ez az 
ember csak az egyik forrasb61 mc-
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ritett. Maga allhat mint kivalaszt6 a 
szeppel szemben, maga reszesülhet 
többe-kevesbbe a müvesz elvezete
bcn ; am igyekezzek a szepet fölfe
dezni. Erre a mi kis ligetünk rend
kivül alkalmas. Nem bir az amerikai 
kert kimert tökeletessegevel, sem az 
olasz pompajaval - egyszerüen, ter
meszetcsen müveszies; apolt, de nem 
nyirbaH, ahoi rendezett is, nem merev. 

Legszcmbcütlöbb kepe minden
esetre a Vajda-Hunyad a t6 fölött. 
Mint egy koszoru veszik körül bok
rok es fak, be-behajolva, mintha 
szepsegükre hiun, csodalnak magu
kat a viz tükreben. Maga a var
reszlet is, mintha tudna, hogy becses 
szepsege miatt szemeltek ki e helyre, 
az orszag szivebe, az orszagb61 eppen 
öt. ltt nem tesz zord. harczra var6 
benyomast, mint otthonaban, de mint 
kis reszlet, nem is tehet es itt nem 
is kell, hogy tegyen. Ha atmegyünk 
a k1s hidon, balr61 a XIJI. szazad
beli jaaki te111plom gazdag roman 
kapujanak hli masolata erdekes pel
daja annak, hogy mint valtozott meg 
a dekoral6 müveszet alapiranyzata. 
Ma egyszerii, kevessel akar hatni, -
emez dusgazdag, tömött, tulhalmo 
zott. Es mindegyiknek igaza van, 
ennek akkor. amannak ma. A jaaki 
templom a roman Vajda-Hunyad 
epületszarnya a g6t stilust kepviseli, 
a renaissance stilus szerenyebben 
üti fcl fejet, mintegy jelezve, hogy 
neki a sors zivatarja keves tert en
gedett ebben a hazaban. Egymas 
mellett egy kepet alkotnak, - pedig 
mindegyik egy mas vilagnezet meg
nyilvanulasa. A g6t epületszarny sza
badon van tcrvezve, a jaaki kapu is 



idegen kapol11ahoz van illesztve ; az 
cgesz kis terseg rnegkap6an szep. Ott 
111ind1g mela hangulat rab a va
gyok es b e V cl r 0 111 a Z e S t e t ; 
l szürke f al mcg hangulatosabb az 
esti homälyban Egy alkalommal -
mintha az ördög jatszntt volna ve
lem ugy tctszctt, mintha nehez, 
vontatott lepesscl csak most jöttek 
volna ez epületek ; a roman ep1te
szeti jellegli keresLtfolyos6 messze 
FrancLiahonblJI c s a t 1 a k o zot t a 
jaaki tcmplomhoz, föl-fölveve egy-egy 

,\ varnsligefben 

roman diszitmenyünket, innen is, 
onnan is; messze l lunyadr61 jön a 
vär. Pozsonybol a XVI. szazadbelt 
kut es most odasorakoznak erre a 
kis helyre, szorosan köri.ilern es hal
lom, am111t mely hangen elmondjäk 
egymasnak, hogy mi järatban van
nak. Odavänszorogtak nehez kötes
tükkel, hadd lässon a magyar em
ber valamit epiteszete remeke1böl. 
lde cs:tk elteved es lat egy kcveset. 
nyerhet valami halvany sejtclmet. 
Persze bärmily s1ep, csak szinhaz1 
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thszlet, csak dekoratio. csak visszfenye 
a mult alkotasainak. Es ott ül Ligeti 
Mikl6s misztikus Anonymusa es me
reng a multon Egyszerü magatar
t5sa, tcrmeszetes elhelyezese, .amint 
a sötet süru facsoportb61 kiemelke
dik, a legszebh egeszsze teszi'< ezt 
a kis darab ligetet. A szem megpi
hen rajta, az alakot nyugalom tölti 
el, mily j6, hogy zavartalan csönd 
van körü löttc. Neve Anonymus -
nincs neve, nem kepmas ez - gon
dolat, az elmult idö lassu lemorzso
lasanak gondolata. Nekem azt fejez1 
ki, masnak talan mäst Gondolko
z6ba e3t 111111den esetre, mert lelke 
van Egyszer telen järtam arra ; este 
volt, a facsoport merev zuzmaraval 
tedve, kusza arnyekot vetett a h6ra 
Anonymus gondolkozott es az egesz 
l1gct gondolkoz111 latszott Ember 
nem jart arra, madarak harom elülsö 
Uj]anak ekalaku nyomai ertek csak 
a ti-;zta 11avat. Soha annyira nem 
lätszott a liget fainak müveszies cso
portositasa. A varjak karogäsa misz
tikus, zord hangulatot kölcsönzött, 
cscnd, aztan ismet karogas; figye
llink, hetogad6 kepessegünk nö, 
megny1li.< a szemünk, elfelejtünk 
m111dent, amit eddig latlunk, azt a 
szint lät3uk, melyet csak az az egy pilla
nat birl megteremteni, azt az eget, 
azt a havat, azt a fät, azt az arnye
kot, 111clye1 nem latoH elöttünk senki 
es ncm fog latni többe soha senki. 
Az az arnyalat, melylyel ez a kep a 
mäs1kt6l eltcr - a kep lelke. Ha 
azt mcglatom, latom a szepet. Nezni 
kell, nemi szivvel, lelekkel, odaadäs
sal Nez111 a levegöt a filk közt, mint 
v1brat nyaron. mint burkolja be fcny-
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töl atjarva a f eli koronat, kitöltve a 
tert, kitölfve szinte lathat6n, kidom
bontva a tärgyak harmas dimenzio
jät, egyrc mas az eg, a felhö, a föld, 
örök a valt01atossag, minden, nincs 

alla11d6 vagy akarcsak ismetlödö 
kcpe a tcrmeszetnek. Egy egyszerü 
sirkö van a ligethen, felirata egy 
sz6: fuit. Ez 1s azt mondja, nincs 
alland6 a tcrmeszetben. A percz nem 
all meg, a gondolat, mire vegig 
gondoltam, a multe - örök elmulas 
az elet. Ez valamikor Arany Janos 
k e d v e s hclye volt. Az6ta is tele 
van poe1issel. 

Nemes Märta. 

Akit ~l·mm1 scm, vagy csak nagyon keves 
dulng crdckcl alantas lclck. A magasabb 
foku ertclm1scg 111111dc11bcn talal valamll, 
a1111t erdcmcs csacvenni. 

K. L 1 p p i c h E 1 e k. 



KET NOVELLA. 
lrta BIRO LAJOS 

1 A gyermek. 

~1kk.isztotta111, - mondta a 
ferfi. 

Az asszony aroa halalsapadt lett. 
Mcg ncgy-ot napom van. 

Szok111 fogok. 
Az assw11y nc111 sz61t. Bosszusan 

mondta a fcrli : 
J\\1t 11ezel t'1gy? 11a1 karf\az

tam, szeretöm voll. No! 
Az asszo11y halkan mondta . 

Lehetnc talan scg1teni . . . 
Apa 

Nem lchcl. Szazezernel több. 
Osszeszedcm, arrnt lehe1. Az ejjel 
mc~nck Hamburgha Amen
kaha ... 

- En vl'lcd megyck 
A tctti aroan kiragyogutt JZ öröm. 
- Oh tc draga. IC edes. Csak-

ugyan jönnel '? Hiszcn cn mind1g 
csak teged szcrcttelck igazahan 

Egyszenc megnyugodott. Leült. 
Tcrvezgetett. 

- Pcn1t \ rszek magammal. Ott 
megbccsültk azt, ak1 er valamit. Ha 
ügyes az ember es penze is van, 
ott holdogul. Milycn j6 lesz, nem 
törödnr sc11kivcl, semmivel Ketten 
eln1 

Harman. 
A ferf1 rabamult. 
l lat a kiest ? - mondta az 

ass~ony. 

Oh csak ncm gondolod, hogy 
öt 1s el\ isszlik ! Negyh6napos gye
reket 1lyen nagy utra' Itthagyjuk a 
mamanal 

- Akkor cn nem rnegyek, -
mondta hidcgcn az asszony. 

A terft künyürgött . 
- De euesem, dragam, sz1vern. 
- Ncm. 
A ferf 1 vegrc heleegyezett. Este 

ös.:zecsumagollak valami ruhat, sokat 
nem szabad, hogy gyanul ne keltsen, 

es menlek a vasutl~oz. Az asszony 
karjä11 a krcs1vLI Osl volt. köd, a 
poronty kölwgott. 

A terembc ncm 111e11lek bc, künn 
bujkcillak es lop\a surrantak be a 
kocsiha. A lülke p1szkos voll, nedves 
a ködtol, dohany:-.zagu, a hfüparnäk 
szintc tapadtak. Lmhcrek jöttek
mentek, hetillek a fülkchc, <.Je a gye
rek sirt es lassankint egycdlil ma
radtak. 

Az asszony a gycrekkcl foglalko
zutt, a fcrf1 hamull ki a ~ölethe es 
reszketett, mikor h:pesek hallalszot
tak. A \onat düburogvc furta be 
magat a ködüs ejszakaha 

Keso usz \'olt, meg nem flit i1 tt ek 
a koc,1kat l':s az c1szaka eg) re 
hidegebb lctt. t\111111t a hegyek köze 
vagtatott bc tl \'Ollal, az ctblakokra 
jegv1ragok rakt'idtak 1\\indcn nyilä
son derm6zli> h1deg ~rn;zcgett he, 
es a meneküW p ir t11dergetl A gye
rek kohogött. 

Ha3nalodott. Kctoldalt a fenyoket 
mär h6 leptc el Dermedt testtel, 
almallanul es säpadtan neztek egy
mast. 

- A kics111ek lnza van, - mondta 
az asszony. 

A ferfi összevoma a szemöldoket. 
- Orvosl kcllcne kercsni, tör 

delte az asszony. 
- o~tobasag. Nmcs annak a gy : 

reknek semmi baJa Szoptasd meg. 
A kiest arczan pir tiizelt Szegeny. 

vekony a1kai cserepc~ek volcak Nem 
szopott . 

- En orvost kcresek, - zokogta 
az asszony. 

A ferfi duna letl. Megfogta az 
asszony csukll>jat. 

- ltt maradsz. ltt marausz, vagy .. 
EI akarsz ärulnt? A1.:t akarod, hogy' 
nyomunkra jö3jenek '? 

- De beteg, lätom, hogy beteg . 
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l lat minek hoztad magaddal? 
1:11 nem akartam. Te akartad. 

Az asszony ült. Könnyes szemek
kcl bamult a gyermekere. Fuldokl6, 
hosszu lclekzettel nyelte el a zoko-
gasat. . 

JOtt cgy atlomas. Ki kellett szall-
111ok Ettck. A ferfi csak, az asszony 
J1eztc a gyercket. 

Aztan ujra a vonatba, neki a nagy 
utnak. A gyerek elalud t. 

Alszik - mondta az asszony. 
No latod. 

A karjai között tartotla gyengeden, 
reszkctö gonddal. A vonat dühödten 
rohant elöre, csörömpölve, zakatolva 

A ferfi färadtan hunyta le szemeit. 
Egy irt <'>zatos sikoltas. A ferf i fel

ugrik. Az asszony örjöngve sikolt. 
Meghalt ! Meghalt! 

A ferfi dermedten bamul. Nezi a 
gyermeket meghalt. Künn mozgas 
Jlctllat"Zlk CS az agyan atvilJan a 
rcmiilt {;ondolal: ez elärulhatja ökct, 
czt ~cnkinck scm szabad megtudnia. 

Kczcvcl tarasztja be t1z asszuny 
szajat: 

l lallgass, hallgas ! 
Az asszo11y zokogva nyög. A 

fcrti a fogrll cs1korgatja. 
l lallgass, hallgass ! 

A folyos611 mozgas tamad. A fcrfi 
k1111egy 

Semmi scm törlent - sz61 
cgy szcgcny, beteg, hiszterias 

assw11y ... 
Bcjün. - Az asszony fuldokolva 

.lOkog. 
J·ogsz hallgatni ! - rivall rti. 

Meg vagy örülve? Minek hoztad 
cf a1t a kölykot? 

Az as~zony km ottan nyög Dcr
mcdten szoritja magahoz a gyermekct. 

/\ f er ft parancsol 
Ncm szabau s':!nkinek 111eg

tud111a, hogy mcghalt. EI kellcnc 
tc111ctn1, v1zsgalat volna, rendörscg, 
utlcvcl, a vcgen elfognanak. Ugy 
kdl v11111cd mint eddig. 

A1 a~srnny felörU\tcn nez rä Cscn-
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desen wkog es n~ereven szontja 
magahoz a gyermeket. Dei Utasok 
jönnek-mennck A ferf1 halkan pa
rancsol. 

T akard be az arczat es foglal
kou vclc ugy, mintha eine. 

Az asszonynak mar kiszaradt a 
szeme es zavaros feny lobog benne. 
Engedelmeskedik Sz61 a kicsihez, 
gugyög ncki, aztan kibontja n!ellen 
a ruhajat es elfordul. 

A f er fi gyanakodva nczi ... 
A vonat cgyrc rohan, vagtat, dü

börtig . . Alkonyodik. Meggyujtjak 
a lampakat. Jön az ejjel, feketen es 
vegtclenül . . . Sohasem lesz mär 
hajnal? ! 

Vegre ! l lamburg ! 
A gyerekkel nem szabad kiszall-

nunk mondja a ferti. t:I kell 
rejtcnünk. 

Az as.szony hallgat. 
A kofferbe. 

Az asszony egy kezmozdulattal tud 
csak 111takozni. 

Keil ! mondja a ferfi. 
A koffert kinyitja, rakosgat benne. 

A vonat ruhanasa lassul , mmdjart 
megall. Az utasok a folyos6ra t6dul
nak A ferfi a gyermek utan nyul. 
Az assznny görcsöscn kap:iszkodik 
belc. 

Tc! 111ond1a a ferfi es fel-
c111cli az c~klet. Az asszony felholtan 
dlH hätra, a kczci l'>lmosan hullanak 
Je /\ vonat megall. A ferfi megkapja 
a gycrmcket, a zär csaltan egyet, a 
hordarok bcrohannak es egy1k viszi 
mar a koffcrt 

Az asswny a kczct nyujtja utana. 
A ferf 1 mcgfogja a kinyujtott kezet 
es vonswl1a magaval az asszonyt. 

l<ocs1ba ülnck. 
A koffcr . . . suttogja az 

aSSl.011)'. 
mondja a Jo hclyen van, 

terh. 
J\ kocs1 szalad vclük a tcnger feie. 

Cs6nakba iilnek. 1 laj6ra szallnak. 
Bc111c1111ck a kabmjukba. 



A knff cr . . . - sugja az 
a::.szo1n. 

1\\111djart houak 
l lozz.1 k. \z asszony lees1k melle 

a földrc 
- A kuksclt 1 

Nem. Valak1 hc taläl 11yitni es 
eszre\'e::.z1. 

Csak cgy pcrcue . . . l ladd 
lass.im 

Nem. Majd Cjjcl 
l\imcgy. A haj<'lt ncii, a bcrcnde

zest, hol van clhagyott rcsz, milyen 
magas a knrltit Az asszony henn 
fck.;zik a fnldün es 1ilelt a koflcrt. 

.\lurk l.ajn' Su11t11·11ne11 11111111. 

A ha10 eh11dul. Hangos kialtozas, 
(;Sörornpöles, nyikorgas A ferf1 a 
fedelzeten all es nczi a partot. Bcmegy 
a kabmba 

- Oyere ebcdclni. 
A kulcsot, - nyöszörgi az 

aSSWll} 
Nem, - mondja a ferfi es 

egyedül megy ebcdeln1. 
Az 6rak tclnck Az asszony fek

szik a földön es öleh a koffert. A 
ferfi a fedclzctcn 1är-kel 

Este. A szalon lassan kiuriil, az 
utasok lefckszenck, a fedelzet sätet. 

Kilencz orn. 
r1z 
Ti1Cllt gy ... 
A ferh lcmegy az assznnyhot 

KclJ lel. Eltc111ctjlik 
Az asszony crlclmellcntil bcimul rä 
- .\ lcngcrhc, mondp a fcrfi . 

I<incztcm, hol dobhat1uk hc cs1-
1 L'VCtlcnül. 

A koHerl k111y1t1a l lalomra gylirve 
1ngek, ruhak es a gycrmek 

Az ass1011y ujra 10kog. Magahoz 
szoritja a testet. 

Sicssünk - mo11dja a ferfi. 
Az asszo11y ncm mozdul. 

, \ ltll'll\ll /11r/11/h11/, 

Ej, hat tc itt 111arads1 Majd 
en magam 

- Nem, nem ! - könyörög az 
asszony. 

Felkel lngadoL\a hotorkal a lep
cson. A fedelzelen vannak Teljö 
sötetseg. A ferfi fogja a kezet. 0 
vonszOIJa magat utana, görcsosen 
szoritva a gyercket 

A korlathoz ertek A ferh suttog. 
llt vagyunk. 

A gözgep kattogäsa hallatszik es 
a v1z suhogasa, am111t a csavar szell. 
Az asszony tcrdrc es1k. 
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Ne, ne . . - tördeli örült 
felclcmmel A ferfi dühbe jö. 

- Azt akarod, hogy rajtakapjanak 
hcnnünket? 

A gyermek utan nyul. Az asszonv 
karjai, mintha vaskapcsok Iennenek, 
ugy zarjak körül a kicsit. . 

A terfi durva erövel rantja szet 
az a::;szony karja1t, megfogja a gycr
meket, athajol a korlaton es beleejti 
a tengerbe. Egy csobbanas. Az asz
szony vegigzuhan a fedelzeten, a 
ferfi pedig megkönnyebbülten s6hajt 
.cgyct. 

2. Az ötödik szimf6nia. 

A ferfi felment a szinpadra. 
jössz '? - kerdezte a lanyt61. 
/\\indjart. - mondta a lany. 

Csak a kerti jelenethez kell meg 
bemennem. 

Kesö~b együtt mentek el vacso
razni. 

Akarsl pezsgöt ? - kerctezte 
a ferf 1. 

!gen. 
Mastei üveg pezsgöt 1ttak meg. 

A fcrfinak Jobogoh a szeme, a lany
nak lerdere siklott a kalapja. Laza
sak voltak a j6kedvtöl. az elet örö
meW 1. az elszantsagnak es a sike
rcknek a duhaj mamorät61. 

- Me11jünk kavehazba? 
Nem, - valaszolt a lany egy 

mely pillantassal. 
l laznmentek a ferf1 lakasara Mi

kor a 1cpcsön felfele mdultak, akkor 
tört ki a ferfiböl az cgesz öröme. 

Most, mondta a h6dit6k 
gögjevel, most meghcizasodom ... 
Az apr6 nyomorusagoknak vege. 
Lesz penz. lgazgat6 leszek a bank
ban Azutan a gyarban. Meg husz 
mas helyen Szcizezreket kapok. meg
markolom liket es milli6kat fogok 
szerezm. Annyi penzed lesz, ameny
nyit akarsz . . . Akarsz penzt ? 
Kapsz. Akkor clünk majd. 
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Hallgatott egy kicsit, felemelte az 
öktet 

- Aki utamhan van, azon at
megyek Legazolorn Ha parbaj kell 
legyen parbaj Nem engedem hogy 
felpbzkaljak azt ami elmult. Töled 
kaptarn pcnzt? Kinek mi köze 
hozza? 

A leany csodalkozva nezett ra 
- Te ezt ncm e1ted, - mondta 

a f crfi. Tudod va1111ak dolgok az 
cmbcr multjaban, amikel nem j6 
ilyenkor cmlegetni De lesz ra gon
dom, hogy nc is emlegessek öket. 
Ne gondolj velük. Rendben lesz min
den. Most mennck a dolgok. 
Annyi penzt kapsz. ame1111yit akarsz 

Benn voltak a sötet lakasban. A 
lany mcgcs6kolta a ferf1t. ledobta a 
kalapjat es toporzekolt j6kedveben. 
Vilagossagot gyujtottak. 

az? 
Oho sz61t a lany, - mi 

A ferfi odanczett. 
- Meg nem lattad? Egy Beet

hoven maszk Drezdab61 hoztam 
. . Beethoven halotti älarcza 

volt: feiler gipszböl, nemet zles 
szerint arany koszoruval. Sötet bar
sonynyal bevont deszkalapon feküdt, 
lezart szemmcl. komor homlokkal, 
daczos allal CS összezärt ajkai körül 
a fajdalom kettös vonasaval. Felel
mes vol!, komor es engesztelhe
tctlen. 

A f crfi atment a masik szobaba. 
A lany ijedten nezte a halotti arczot 
az aranykos10ruval. felelme ingado
zott cgy perczig, azutan könnyü 
kedvvel, a fajtajanak egesz halott
csufolo szemermetlensegevel fogott 
egy p1ros rozc;at a viraga1 közül es 
odatette a komor homlok föle. A 
rozsa befekiidt az arany koszoru 
közepebc cc; az 1ves homlokot kial
tozta bc a maga durva pirossagaval. 
A lan) nevetetett. 

A terfi jött ki a masik szobab61. 
Ledobta magat a divanyra. 

Urak lcszllnk, - mondta. 



-
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A l{iny odament hoaä. J\lelle 
~ i mult. 

- Elv1szel Mnnte-Carloba ? 
kerdeztc 

- t= 1 Csak leg\ cn meg az es
kuvö. Harom honapra ra mar el
szökntn vcled eg} hetrc. Elv1szlek. 
J\\inden meglcsz, amil akarsz, kocsi, 
ruha penz . . . Most mennek a 
dolgok. 

1\\cgcs6koltak egymast. A Jany 
csemlescn ujjongott 

Most 111indc11 megy, mondta 
„1 fcdi 

Tombolt n j6kcdvlik, a szerelmes
kedesük, a gyözel111cs galadsaguk. 
Olelkeztek A tcrfi azutan hallgatott. 
Maga ele 11czctt a d1adalmas akarat 
gondolkozasaval A lany hozza
hajtotta a fejct A 
ferfi mcgrandult: 

- J\\i az '? 
A r6zsara 111uta 

tott, amcl} nek p1ros 
s zintoltja lcdcrül 
kiahalf le a g1psz 
hom lok tehcrsegcrcil 

- Mi ·~ ker-
dezte a l<iny. 

A r<)zsa, 
szolt megdöhhcnvc 
es hcbcgve a ferf1. 

A l,any nevetett. 
- En tettem oda 
A ferfi riadtan ba-

mult a halotti arczra. 
A szigoru homlok 
mozdulatlan volt, a 
szemhejak is az ösz
szezart ajak is De 
ehbe a halott1 ncma 
sagba a szemermet -
len rözc:;a vala1111 ret
tento es kmos d1sz
har1110111at v1tt bele 
es az os::;zezart ajak 
fajdalmas ranczai 
mcg melyebbrc vc 
södtek <iltala A feire 
lelüJrol CSClt a Vilil- K11 1111 Cl\'11/<1. 1 \ rczkep . 

g1tas es a fchcr arczon sbtet ärnyc
kok nyultak lefcle 

A ferfi ncm tudta Wie clf ord1tani 
a szemet. Komor es Ielscgcs volt a 
fej. de Fenn a homlokän nkoltozott 
a r6zsa. EI kcllrnc venni e1t a r6 
zsat. De nem mert 111eg11101duln1 
Nezte a nagy halott mcgcsutolt fejet 
es atd1dergett rajta vala1111 felelcm. 

Rellenetes a1 a r6zsa. Remlilctes 
az az arcz . . . Most mftr mcg is 
mozdult; a fajdalom vo11asa meg
vunaglott es a . hom lok komors.1ga 
fenyegetö Jett EI. 

Beethoven ... Mcgpr6balta clfor
ditani a fejct, a felhomalyban kcre 
sett mäst, amit nezzcn. 

De ott volt a r6zsa, a szcmer
metlenseg viraga es szineskedett, 

, \ /llVll~ZI 1111/111/:tl/ 
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molgoft. kiabalf, tombolt a meg
gyalazott homlokon. A homlok el 

Beethoven ... Most mar egeszcn 
clt. A mamoros ferfi erezte, tudta, 
latta, hogy egeszen eL Ranezett es 
kabult (jgya egeszen eltelt egy fcnye
getö nagy erö fe.elmevel. . 

A szeme elött elhomalyosult min
den. A nagy sötetsegböl csak a fej 
vilagitott ki a r6zsaval homlokan. 
Es ekkor cgyszerre, varatlanul, mcg
döbbentöen, dübörgö hatalmassaggal 
hangokat hallott. 

Mi az? A lanyhoz fordult, de az 
aludt. Alu<lt. liogy lehet aludni ilyen 
rettentö zajban? . . . A hangok 
arddtak, ütemesen robogtak, meg
dagadva dühörögtek elöre . . . 
Mi cz? 

A lerfi megrettenve könyökölt fel. 
Rettenetcs. Mi ez? A hangok har
sogva nyomultak egymas nyomara ... 
Nem lehet ketseg benne. Csakugyan 
az A rettenetes szimf6nia, az ötödik, 
a sors-szimf6nia . . 

Ranezett a halotti arczra. A Beet
hoven-fej most mar egeszen elt, 
mozgott, fenyegetett, sugarzott es 
v1lag1tott. A szimf6nia dübörögve 
rohant elöre. Hangjai kopogva, 
zcngve. zt'lgva, ropogva, harsanva es 
dübörögve követtek egymast, 6riasi 
iHemes aradasokban, vegtelen, felcl
mcs, ring6 hullamokban. A hangok 
bcarasztottak a szobat, egyre döltek. 
a falat ostromoltak es az ajt6nak 
ütödtek neki. Mint a harang kon -
gasa ugy követtek egymast, a fcrfi 
agyvelejen erezte az ütestket es ha 
bcfogta a fület, megszazszoroz6dott 
al erejük. Nem lehetett menekülni 
clölük. Az arcz egyre fenyesebb e.; 
egyre komorabb lett, fenyegetö, mint 
egy isten, ugy kormanyozta a han
goknak ezt a vizözönet. Rettentö 

A sors-szimf6nia ez . . . A ferfi 
d1dergett. Alazatosan, megdöbbenve 
es felve huz6dott össze A lany aludt 
mcllette 

Mit akar itt ez a lany ? Milyen 

.. :tz . 

szemermetlen, leder es alaval6 te
remtes ez? Milyen hitvanyak ök 
ketten, amint galad szam1tassal ter
vezgetik a jövöt: egy masik nö ki
fosztasat. megcsalasat Milyen gala
dak es alaval6ak, amint az egesz 
vilagot meg akarjak csalni es ki 
akarjak fosztani. 

De a sorsot nem lehet megcsalni ... 
A fcrfi hallotta, amint a sorsot je
lentö hanghullamok fenyegetöen, a 
bfm ismeretevcl es fenyegetesevel 
robognak clöre. Fazolt. Mi az ö 
öröme, mamora, boldogsaga? Mi a 
biztos alapja? Csak forduljon el 
töle valaki. csak tudja meg valaki a 
galad arulast, csak jöjjön valaki, aki 
a mullat elökutatja es akit elhallgat
tatni nem lchet ... Vege mindennek. 
Reszketett. 

A szimf6nia meg mindig aradt es 
dübörgött. Rettentö felelme ekkor 
haragra valt ~ lany eilen, aki mel
lctte feküdt. 0 a gyalazatos, a bün 
tarsa es a biin szerzöje. Dühödten 
razta meg. 

- Mi az? - kerdezte almosan 
a lany. 

A ferfi ord itott : 
- Ki innen, kialtotta remülten 

es ketsegbeesve, ki veled innen! 
A lany vcdekczett. 

No, no, bolond vagy? 
Ki velcd, orditotta a ferfi. Nem 

hallod? 
A lany ketsegbeesve vectekezett. 

A fcrfi szoritasa fajt es sajgott a 
karjan. Ncm Jehctett vectekezni. Künn 
voll az ejszakaban egyedUI. 

A ferfi bezarta utana az ajtöt. A 
dübörgö hangok meg teljes ere1ük
ben voltak. Alazatosan, összetörve. 
remegö felelemmel nezett a meg
gyalazott ha lotti arczra. A hangok 
lassan. szcles hullamzassal, sirva 
apadtak, a feiler arcz az isLenek 
gyözelmes haragjaval tekintett ra es 
a ferfi alazatosan, összetörve bukott 
lc elöttc a földre. 
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KISERTETEK. 2 

Regeny a magyar tarsadalmi eletböl. - lrta: BIHARI PAL 

Bedönek tekintete egyszerre ne
hany, ritkitott betüvcl szedett sz6n 
akadt meg: „ magyar nyelv es iroda
lom" ... Meg nem.olvasta el a többit, 
de erezte, hogy cnnek a hirdetesnek 
raja nezve jelentösege van. Tekintete 
moh6n futott vegig az apr6 betükön: 

,,A Schreier-feie leanynevelö
intczct pälyäzatot hirdet a meg
üresedett magyar, nemet, francia 
nyelvi es irodalmi tanszekre. 

Bövebb felvilagositast ad 
az igazgat6sag." 

Kcrepcsi·t'lt 56. 

Ugy latszik, meg nem kaptak ta
när~ Ped1g ma1 szeptember vege feie 
jar az idö. 

Bedöt hirtelen megszallotta az a 
halasztäst nem türö tettvagy, mely 
idöktizönkent elfogta, hogy azutan 
a legnagyobb csüggedtsegnek es ked
vetlensegnek adja ät helyet. 

Azonnal elmegyek. 1 i atha epen 
j6 pillanatban lättam meg ezt a hir
detest. Allami vagy varosi alläst ug} 
sem igen kaphatok mar az iden 
Budapesten. A videk ... 

Nem akarta vegig gondolni. Gyor
sabban ment Amint a Kerepesi-1Hra 
fordult be, megnezte 6rajat. Feltizen
egy. Felmehet. 

A nagy, häromemeletes haz kapuja 
elött diszes ruhaba öltözött portäs 
ällotl. Se bajusza, se szakäla. Rette
netes komolysaggal nezett a feleje 
közeledü Bedöre, es meg mielött az 
sz6hoz juthatott volna, hirtelen ki
nyitotta a szäjat: 

Pfehln ·n 
Bedö meglepetve nezett a komoly 

emberre: 
- Tessek? 
- Pfehln? 

Hogy? 
Ugy latszik, hogy a kapus elvesz-

tette türelmet. Szäja meg egyszer 
olyan nagyra nyilt es sokkal hango
sabban kiältotta: 

- Pfehln ? 
Bedö arcan egy pillanatra a bamba

sagnak az a kifejezese jelent meg, 
melyet a legokosabb emberen is meg
figyelhetünk a. meglepetes elsö per
czeben, midön valamely teljesen fel
foghatlan jelenseg elött allanak. 

A ket terfili farkasszemet nezett 
egymässal, mig a kapus szäja ismet 
kerekre nyilt: 

- N6 hat, m'tetszik? 
Bedö meg egy pillanatig neman 

nezett a rejtelyes ferfil1 arcaba, rnig 
egyszerre megkönnyebbülten kial
tott fel: 

- Aha! hogy mi tetszik? Befeh
len? Ugy-e ezt kerdezte tölern bäcsi? 

- Ben:;ze ... freili ! 
Bedöszinte j6kedvü lett, mintaki hir

teten valami nagy rejtelyt oldott meg. 
- Hat mondja bäcsi, miert sz6-

litott nemelül meg? 
Hat vagyunk elegele lcany-

isg61a ... tedszik tudni?! 
A tanar gepiesen morogta: 
- Hogyne, hogyne ... 
Pedig akkor meg csak nem is sej

tette, hogy milyen összefügges van 
egy elökelö fö- es szekvarosi tan
es nevelö-intezet, meg a kapus nemet 
megsz61itasa között. 

- lehet ö nagysagäval, az igaz
gat6növel beszelni? 

- lgen, erste Stock, eise ajd6 ... 
A fenyes lepcsöhflz, a puha szö

nyeg, a sok aranyozas, a szegletek
ben all6 palmak ünnepelyesen ha
tottak Bedöre. lgazan elökelö intezet 
lehet ... Amint az elsö emeletre ert, 
az a gondolat cikkazott at agyan, 
hogy vajjon milyen hangulatban fog 
lejönni? Mi lesz a következö perc
ben? Kepzelete mliködni kezdett ... 
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Megnyomta a viUanyos csöngetyüt. 
Fekete ruhaba öltözött leany nyi

totta ki az ajt6t. Szemeböl mely szo
morusag sugarzott ki. Bedö erezte, 
hogy mig az a lany ränez, tulajdon
kepen nem is latja. 

- Beszelhetek az igazgatönövel ? 
- Oui, monsieur. Entrez s'il vous 

plait. 
A lany ajkair61 ugy hangzottak el 

ezek a szavak, mintha valamely gcpe
zetbl5l kerültek volna elö. 

Bedö belepett. A fekete ruhas leany 
egy oldalajt6t nyitott ki: 

- Puis-je savoir vötre nome? 
Szabad nevet kerdeznem? 

Bedö atadta nevjegyet es csodal
kozva nezett a fiatal leanyra. Vajjon 
miert beszel francziaul? A kiejtese 
utän itelve, nem lehet franczia. 

Nem töprengett tovabb. Figyelmet 
a helyiseg kötötte le. Nagy, tagas 
teremben volt. A közepen hosszu, 
zöld poszt6val fedett asztal huz6dott 
vegig. Köröskörül szekek. A falakon 
vekony keretekbe foglalt oklevelek. 
Köztük kezimunkak, rajzok, leäny
arczkepek, elhervadt bokretäk. 

Az ajt6 kinyillott. 
Bedö az elsö pillanatban csak ket 

nöi fejet latott egymas mögött, ugy, 
hogy a hatuls6 kisse elöre hajlott. 

A tanar felallott a szekröl, melyre 
közben leült es b6kolt. Egy pilla
natra elfelejtette, hogy miert is jött 
tulajdonkepen. Annyira lekötötte fi
gyelmet a ket, most mar egymas 
mellett all6 nöalak. Az egyik, az, ki 
elöször lepett be, nem lehetett ke
vesebb, mint ötven eves, de a maxi
mumot illetöleg nagyon elterök le
hettek a velemenyek. Ennek a bi
zonytalan koru nönek arczat ugyanis 
keresztül-kasul boronalta az idö, de 
fejet holl6-fekete par6ka boritotta. 
Holl6-fekete es fenyes. De mar arra 
nezve a derek hölgy valamennyi is
meröse megegyezett, hogy ez a teny 
korantsem az, melyröl a költök ene
kelnek szerelmi mamorukban, hanem 
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az, mely a hajkenöcs-gyärosok dicsö
seget zengi. 

Bedö ugyanazt az undort erezte, 
mely a zsir latasara fogta mindig el. 
A zsir az allatinak, erzekinek, a dur
vanak jelkepe volt elötte. 

Kepzelödeset, mely ep ugy tulozta 
a szepet, mint a rutat, ünnepelyesen 
komoly, de räcsog6 szavak akasz
tottak meg tovabbi munkajäban: 

- Bedö tanar ürhoz van szeren
csem? 

- Az vagyok. 
- Schreier Helena vagyok, ez in-

tezet igazgat6nöje. 
A mellette all6 hölgyre mutatott. 
- Unokahugom. Tessek helyet 

foglalni tanar ür! 
A ket hölgy vele szemben helyez 

kedett el. A fiatalabbnak sajät haja 
volt meg es ott, ahoi az ösz szalak 
meg nem alkalmatlankodtak, szinten 
fekete. Hosszu, keskeny arcza, össze
szoritott ajkai, apr6. rideg tekintetü 
szemei, kellemetlenül hatottak Bedöre. 
Különösen ket oldalt elömeredö csi
pöi bantottak szep-erzeket. 

Nehany pillanatig sz6tlanul Ultek 
egymassal szemben. 

Az asszonyok fürkeszve vizsgaJtak 
Bedöt, ügy. hogy az szinte zavarba 
jött. Aztan ujra felebredt benne az 
ir6, a lelekbuvar, az ismeretlent haj
hasz6 es ö is rajuk szegezte tekin
tetet. 

Az öreg ruhaja kötötte le elsö sor
ban figyelmet. Uj divatu selyemböl 
keszült es megis, mintha reg elmult 
idökre emlekeztetne. Mintha az uj 
idök es a multak szelleme birokra 
keltek volna egymassal a szabasban. 
Bedö töprengett, hogy melyik vajjon 
a gyözedelmes. De nem tudta eldön
teni, mert az öreg nemet nyelven 
megsz61alt: 

- A tanar ur szakmaja? 
- Nemet, franczia, magyar. 
Az öreg asszony gondolkozva haj~ 

totta le fejet: 
Ugy, ugy ... 



Unokahuga ismetelte: 
- Magyar, nemct, franczia .. lgen, 

igen .. 
Az öreg összevonta szcmöldökeit: 
- Ncmet, franczia, hm, nagyon 

bajos! 
A fiatalabb utana mormogta: 
- Nagyon bajos ... 
Bedö meglepetve kerdezte: 

Mit tetszik mondani? 
Az öreg meg komorabban nezett ra: 
- Franczia, franczia monsieur ! 

C'est bicn difficilel 
A fiatal s6hajtott : 
- Ah ... extraordinairement dif

ficile ! 
Ambator, hogy a ket hölgy most 

mar francziaul is el mondta, hogy 
bajos, Bedö meg mindig nem tudta, 
hogy mire vonatkozik cz a kellemet
len jelzö Az öreghez fordult: 

- Mi bajos nagysägos asszonyom? 
- Hogy mi? D'ense1gner le fran-

\ais chez nous A francziät tanitani 
nalunkl 

A fiatal nagy busan b61intott fejevel : 
- D'enseigner le fran~ais . . . 
Bedö türelmetlenü! kerdezte: 
- Mais pourquoi? Miert? 
Abban a pillanatban, midön kiej

tette az elsö franczia sz6t, eszrevette, 
hogy a ket asszony elörehajtja fejet, 
szemük kitagul es arczukon feszült 
kivancsisag ül. Es ekkor megertette, 
hogy aze11 sz61tak hozzä francziaul, 
hogy öt megvizsgaztassak ... 

Arczat elboritotta a pir es magya
rul folytatta : 

- Miert volna itt nehez francziat 
tanitani? 

Az öreg eszreveven, hogy a ta
rnir magyarul sz61, kedvetlenül fe
lelte: 

- Mert nalunk minden növendek 
tökeletesen beszel francziäul es ne
metül 

A fiatalabbik Schreier-hölgy ha
ragosan vagott közbe: 

- Tökeletesen ! 
- Nos es aztan ? 

- Hat aztan? A ven asszony 1110-
solyogva huzta szet szeles szajat. 
Hat aztan? Hrn ! 

Az öreg szavait, k1 egyre fran
cziaul beszelt, a fiatal is ezen a 
nyelven t6dita. 

- Es aztan? hm! Hat . , ne 
tessek megsertödni . . . hat a tamir 
könnyen valhatik nevetsegesse, ha 
czöglingjei eszrevcszik, hogy hibat ejt. 

Bedöben hevesebben forrt a ver : 
- Letettem a vizsgat ! 
Az öreg mindent clkövetctt, hogy 

arcza mosolyg6ssa valjck: 
- De tanar ur, ne vegye sertes

nek. Hisz nem önre vonatkozik, csak 
ugy altalaban mondtuk . . . Ugy-e 
Anasztazia ? 

Anasztazia. a fiata labbik Schreier
hölgy szemeit forgatva es szinten 
mosolyogva bizonyitotta, hogy bizony 
csak altalänossagban sz6lt a nenike. 
meg ö is . . . 

Bedönek ugy tetszelt, mintha ket 
kigy6 mozgatna elötte fejet. A bosszu
sägt61 rekedten kerdeze az öregtöl: 

- Szamithatok a hirdetett allasra? 
- Az alläsra? Hat ... Anasztazia, 

aany folyamodväny e r k e z e t t be 
eddig? 

- Huszonöt nenikem. 
- lgen huszonöt . . . De meg nem 

döntöttünk . .. Tanar ur pesti ? 
- Itt tart6zkodom. 
- Ugy, itl? Szep . . . biztosan 

tanit meg mashol is . . . realban. 
gimnaziumban, ha nem csal6dom . . . 
igen, ismerem a nevet valamely er
tesitöböl. 

- Csal6dik asszonyom. meg nem 
tanitottam nyilvanos iskolaban. 

Bedönek ugy tetszett, hogy a ket 
asszony arczan a megelegedettseg 
kifejezese villan at. 

- Nem tetszik tanitani? Persze. 
persze ... talan az ujsagokb61 .. . 
igen, ön munkatärsa a ... ejnye . . . 
hogy is hivjak .. . a 

- Nem vagyok munkatarsa semmi
fele lapnak. 
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- Jgazan nem ? No nezze meg 
az ember . . esküdni mertem volna, 
hogy olvastam valahol a nevet! Hej, 
hej, milyen boldog is az olyan fiatal 
ember. akinek nem kell a Jetfentar
tasert küzdenie es tanulmanyainak 
szentelheti minden idejet!. 

- Igaz, nagysagos asszonyom, de 
en nem tartozom a sors e kegyeltjei 
köze, mar nagy ideje, hogy magam 
keresem a kenyerem . . . 

Bedö hirteten elhallgatott, meg
döbbentette az aszonyok arczan meg
jelenö kifejezes. Volt abban valami 
a karöröm böl es a kellern es meg
lepetesböl. Aztan mintha gyorsan al
arczot öltöttek volna fel. Hidegen, a 
megvetesnek bizonyos nemevel neztek 
Bedöre. Az öreg fitymalva es csakugy 
odavetöleg kerdezte: 

- Hat aztan mi az igenye tanar 
urnak? 

Bedö egy pillanatig gondolkozott: 
az all am 1000 forintot fizet helyet
tes-tanarnak. A maganintezetek 
ugyanennyit. ltt pedig olyan fenyes 
a lepcsöhaz ... 

- Ezerketszäz forint, asszonyom ! 
A ket nö egymasra nezett. Aztan 

Bedöre es ujra egymasra. mintha 
valami hihetetlent hallottak volna. 
Mind a ketten egyszerre kerdeztek : 

- 1 Iogy tetszett mondani? 
- Ezerketszaz forint. 
Az öreg asszony gonosz tekintet

tel merte vegig Bedöt. De egyszerre 
mintha eszebe ötlött volna valami. 
ujra a mosolyg6s alarcz jelent meg 
rajta es vegre magyarul sz61alt meg: 

- Tanar ur bizonyara a videkre 
akar menni, az allamhoz . . . ott 
fizetnek annyit. 

Bedö crezte, hogy ezeknek a höl
gyeknek ugy kerdeseiben, mint mo
doraban van valami vegtelenül bflnt6, 
valami. ami az arveresen megjelenö 
hienakra emlekezte1te, de meg nem 
volt egeszen tisztaban, hogy mi az, 
ami serti, ami arczaba kergeti a 
vert . 
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- Nem akarok videkre menni, 
epen nem, a fövarosban akarok ma
radni. 

Alig ejte ki ezeket a szavakat, 
midön az asszonyok arcan ujra ott 
volt a kifejezes. mely egyszer mar 
megdöbbentette. Az öreg szemei vil
logtak, összehuzott szemöldökei al61 
ravaszul leselkedett a gonoszsag: 

- Ugy, itt akarja maradni tanar 
ur, bm ! Anasztaz1a, mit fizettünk a 
dr. Freiernak? 

- Ötszaz forint chere tante ! 
- Ötszaz forint . . . Pedig mi-

lyen kitunö tanerö volt uram ! Ki
tünö, mert nalunk csak kitünö tan
erök müködnek ! Szegeny, a nyaron 
megbalt, a galoppoz6 Schwindsucht
ban ! De tudja tanar ur, en a penz
ügyben genereuse vagyok es ajänlok 
600 florin ! Ha hajland6 az älläst el
foglalni, akkor holnap megbeszelhe
tünk . . . tessek addig überlegen 
rnonsieur ! 

A fiatalabb Schreier-hölgy hätrahaj
totta fejet esszur6s tekintettel vizsgalta 
Bedöt, ki egyszerre megertette, hogy 
miert puhatol6dztak olyan behat6an 
maganviszonyai utän. Persze, most 
mar tudjäk, hogy raszorul az äl
lasra. Bedö agyaban egyre ott for
gott a sz6: hienak ! hienakl Ajka
nak szelei megrandultak a haragt61, 
szeme szikräzott, felallott 

A ket Schreier alnok mosolygäs
sal nezett ra, szemükböl kiväncsi
säg leselkedett. 

Anasztazia mosolyra huzta szet 
szajät es mig töle kitelhetö nyajas
saggal igyekezett bcszelni, Bedö kelle
metlenül megborzadt, mintha kigy6 · 
sziszegest hallott volna. 

- Hat gondoljon rneg kedves ta
nar ur, holnap ilyenkor sziveskedjen 
ide fciradni es melt6ztasson bizo
nyitvanyait is elhozni, mert intcze
tünkben a legjobb tanerök müköd
nek, a legjobbak . . . 

Bedö meghajtotta magät. 
Az elöszoba ajtajat ujra a fekete-



ruhas, szomoru Jeäny nyitotta ki 
elötte: 

Bonjour monsieur ! 
Mig lehaladt a lepcsökon, ugy 

erezte, mintha sürü köd nehezednek 
lel kere. Lassan közeledett a kapu
hoz. A marvany-oszlopok, a palmak 
most komoran meredtek feleje. Füle
uen egyre ott hangzottak a Schreie
rek nemetesen kiejtett franczia es ma
gyar szavai. A szomorusäg pedig, 
mely az ajt6t nyit6 fiatal leany sze
mciböl sugarzott ki, mintha lomha 
arnyekkent huz6dnek utana es ve
lödnek elöre . . 

111. 

Vedressne, az „Elsö magyar vi
szontbiztosit6-intezet" uj igazgat6ja
nak felesege j6izüen kaczagott: 

- No nezze meg az cmber! Maga 
igazan derek ember Sandor ! Hat 
nem feledkezett meg igereteröl? 

A hires tarcza-ir6 Bedöre mu
tatott · 

- Amint latja, asszonyom. 
Vedressne nagy, fekete szemeit 

Bedöre emele, a ki kisse zavartan 
kapta le tekintetet a szep asszony 
.arczär61. 

Egy pillanatnyi csend allott be. 
Bedö a szönyegre nezett es ugy 

tetszett neki, mintha közte es a vele 
szemben ülö asszony között valami 
arnyek terülne el. Es mintha neki 
nem szabadna megmozdulni, nehogy 
az ärnyek mcgbillenjen. Vedressne
nek pedig ugy remlett, hogy ö va
lami feleletre vär. Värt ... es a csend 
b6dit6an hatott a lelkere. A lefüg
gönyözött szoba olyan ködszerü, füs
tös. Bedö feje elmos6dva emelkedik 
kt a homälyb61 . . . 

Vedressnc kisse megräzk6dott. A 
merev nezes okozta ezt a sajätsagos 
hagulatot. Egyszerre tisztän Jätott. 
Vidaman csevegett: 

- Köszönöm, Sandor ur - szor
gal mas leszek, Bedö ur - a szep 

asszonynak olyan furcsan esett ezt 
a nevet kimondani nem fog reim 
panaszkodni. „ • ,/ 

Sandor Pista felallott szekeröl : 
- Remelem szep asszony ! - de 

nekem megbocsatja ugy-e, ha tavo-
20111, hiv a moloch : a szerkesztöseg. 

* * * 
Egyedül maradt az asszonnyal. 
Az asszony, az asszony ... 
Ugy szerette volna czt a sz6t is

metelni, hangosan, hallhat6an. Sze
rette volna ajkai között forgatni, 
mint azokat az ~des, olvad6 czukor
kakat. 

1tt volt elötte, akit eddig csak 
sejtett: az asszony. 

lsmert nöt eleget, volt tarsasagban 
gyakran. A közepiskola padjain is irt 
mar szerelmes verscket es egy varr6-
leany ajkair61 egetö tüz aradt szet egesz 
testebe. Egyetemi evei alatt nem egy 
kalandja akadt es volt idö, hogy a 
buja ölelesek majd megfojtottak ~s 
teste, lelke elcsuggedt, elbagyadt. Es 
nem tett egyebet, minthogy tanul
manyozta az asszonyt: a könyvek
ben, a müveszetben es a bonczol6-
asztalon. Es megis mindig erezte, 
hogy az asszonyt : cgeszen, teljesen, 
a maga milli6 rejtelmevel, ezer tit
kaval, a maga mindenhat6sagäban 
es finomsagaban az igazi asszonyt 
meg nem lätta. De most, ime ott ül 
elötte, az igazi, a kit erezett, ha 
vere olykor szilajon vagtatott erein 
keresztül, midön behunyt szemmel 
bämult maga ele es ugy tetszett 
neki, hogy ott van valahol körülötte, 
hogy hat rä es hatalmaban tartja. 
Ott ül most finom, feher szövetbe 
burkolva. Nem is szemely ebben a 
pillanatban szämara, csak fogalom : 
az asszony, a s1envedelytöl izz6, a 
szerelmes, a szep, a tiszta, a ra
gyog6 ereny, a feneketlen bün, az 
asszony. Nem erzett ebben a pilla
natban semmi olyast, a mi a ferfit 
a nö feie hajtja. Hisz alig ismerte, 
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nehany pillanattal elebb meg csak 
sejtese sem volt r6la. Azt erezte, 
a mit az elfaradt vadasz, ki midön 
mar lemondott a zsäkmanyr61, egy
szerre vad bukkan elö a csalitb61 
es csudälkozva mereszti rä szemeit. 
A megelegedettseg, a . kielegitett 
vägy, a beke erzese szall a fegy
veres ferfiu szivebe. Nem is nyul 
azonnal puskaja utän ... örül ma
gänak a tenynek, hogy v a n, hogy 
elötte van a vad. Nem is gondol 
arra, hogy ez meg megmenekedhe
tik, hogy meg nem az öve, csak azt 
elvezi, hogy ott all im nehäny le
pesnyire töle, hogy kinälkozik. 

ßedö szeme ragyogott, de nem 
volt ebben a fenyben erzekiseg, csak 
mely, mely gyönyörüseg. 

Vedressne erezte ennek a tekin
tetnek melegseget, de nem pirult el 
miatta. Tudta, hogy nincs abban 
semmi raja nezve sertö. Nem egette, 
nem perzselte Szinte j61 esett neki, 
mintha langyos esö hullana fejere, 
arczara s aztan lassan-lassan vegig
ümlenek egesz testen. 

A tanulasr61. az irodalomr61 be
szelt Bedö, de Vedressne nem a 
szavakra, hanem a fiatal ember fer
fiasan lagy hangjära figyelc. Mintha 
az a hang finom sugarakat lövölne 
szct, amelyek gyöngen izgatjak es 
finom szalakkent huz6dnak rajta ve
gig. Ez a hang fülebe cseng akkor 
is, mikor Bedö elhallgat es ö feiet. 
Elmondja. hogy Sandor Pista egyik 
cstelyen addig bosszantotta a becsi 
111tezetben nyert müveltsegevel, mig 
kijelentette, hogy tanul ö majd ma
gyar 1rodalmat is, csak küldjön neki 
mestert . . . es most komolyan fog 
tanulni, komolyan ... 

Mikor ezt a sz6t „komolyan" ki
mondotta, egyszerre elhallgatott ... 

Megdöhbent A szoba felhomälya 
olyan szomoru es mintha a tükör, 
a konsolon elhelyezett apr6 tärgyak, 
a rniloi venusnak a zongora mögötti 
szeglctben feherlö märvänyutanzata, 
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söt maga a zongora is mozdulat
lanabbul, merevebben allanänak most 
helyükön, mint ma~kor. 

A pajkos, j6kedvü asszony, se
hogysem tudta rendes hangulatat 
mcgtalalni. 

Kinyitotta az ablakot : 
- Jöjjön Bedö ur ide az erkelyre. 
A heiz az Andrassy-ut egyik mel-

lekutczajanak szegleten allott. Az 
erkelylyel szemben volt az Operahaz 
es az Andrassy-ut tuls6 oldalan a 
Drechsler feie nagy kavehaz es et
terem. 

A szcptemberi nap leäldoz6ban 
volt. Sugarai pirosas fenynyel veröd
tek vissza a dalszinhaz ablakair6L 
Az Andrassy-ut faburkolatan tompa 
zajjal robogtak tova a kocsik, a 
nyUzsgö embertömeg leptei alig hal
latszottak az aszfalton. A kävehaz. 
elött szazaval ültek, de a beszed 
zaja nem hallatszott fel az erkelyig. 
Bedöre olyan különös hatäst tett ez 
a majdnem nesztelen mozgäs. Mintha 
valamely alomkep huz6dnek tova 
elötte es mintha az emberek, a ko
csik puha bärsonyon haladtak volna 
elörc, lassan, 6vatosan, hogy zajt 
ne iisscnek. 

Vedressne hangja olyan lagyan 
hangzott bete a csendbe : 

Az idöt naponkent hatarozzuk 
meg. l lolnap negytöl-ötig van ideje? 

- Amikor parancsolja. 
Aztan köznapi dolgokr61 kezdtek 

beszelni. Az Andrassy-ut szepsege
röl, a dalszinhaz balsikerenek okai
r61, majd politikusokr61, szineszekröl. 

Bedö hangjaban mely megindult
sag zengett, mintha mindaz, amit 
mondott, leghensöbb erzeseivel függne 
össze. 

Vedressne pedig csak neha-neha 
felelt. Fejet a szek tamlajära hajtva 
figyelt az elötte feltarul6 kepre es 
mig tekintete elött összemos6dtak az 
emberek, kocsik, az Andrassy-uti 
faknak lombjai, csak Bedö szavait 
hallgatta. Mely nyugalom szällott 



lelkebe. Lecs1llapult benne az a 
nyugtalansäg, mely a „pajkos asz
szony" nevet szerezte szamära. Veg
telen beket es csendesseget erzett 
maga körül es belsejeben. Nem gon
dolt a multra, jövöre, meg a jelenre 
sem Mintha sajkäban ringott volna 
es korüle nem lebenne szel, alatta 
nem mozogna hab .. A kormanyos 
pedig meset mond, csendes, lagy 
hangon, meghal6, szep meset a ten
ger Hindereiröl es a habok alatti 
clct rcjtclmeiröl ... 

IV. 

A minl este egyült ültek a kere
pesi-uti „Otthon" kavehäz nagy kerek 
asztalänal, Kemeny figyelmet nem 
kerültc el az a megindultsag, mely 
ßedö egesz lenyen elömlött Hätra
hajolt a nagy karossLckben es meg
megszakitva a bcgzedet, szemet felig 
lehunyva nezett maga ele. Olyan 
mcgnyugtat6nak, lagynak erezett min
dent. A villamog IAmpa zümmögese 
t"igy hatott ra, mmtha csendes. teli 
delutanon, a kandal6 tüze mellett 
iilvc gurnyedt hatu macska dorom
holäsat hallgatta volna. Akik pedig 
olvastak, bizonyara kedves hirekröl 
vesznek tudomäst, arczukr61 a j61-
erzes, megelcgedettseg sugarzik le 

Kemeny összeranczolt homlokkal 
nczelt maga ele az asztalra. Ujjai 
idcgesen doholtak a hideg marvä
nyon. Köz.be-közbe ßedöre tekintett, 
a ki nchany percz 6ta neman bämult 
az elötte függö villanyos ivlampara. 

Bedö ... 
A tanar feje mozdult egy pilla

natra, aztän toväbb nezte a feheren 
in6 gömbüt 

- Kaiman ... 
. A. tanar lassan-lassan Kemeny feie 
tord1totta fejet es ugy nezett ra, 
m111t a kt mely älombol ebred tel 
es mindarra a mi körülötte van, meg 
az almok tompa fatyola borul. 

- Mit mondasz Zoltan ? Ugy-e 
szoltal? 

- Nagyon sz6rakozott vagy ma, 
Kaiman! Valamit mondani akartam. 
Igen . . . Sandor ! adjon csak egy 
szivart ! 

Meglatszott Kemenyen, hogy nem 
bäntja a f izetö pinczer hosszadal
massaga. ki elöször kivälogatta a 
a vilagos szivart, aztan a zsebebe 
nyult, elökereste a vag6t es mikor 
mar a szivar vegeböl szabälyos ek
alakban kihajitott cgy darabot, az 
asztal közepe tele hajolt, hogy gyu
fat huzzon ki a tart6b61. 

Oe hiaba nyomogatta Kemeny a 
szivart, hiaba vägott meg egyszer 
bele, vegre is egctt, es a füst ott 
karikazott az asztal felett es Bedö 
kerdöen függeszte ra szemeit. 

- Kerdezni akartam Kaiman ... 
ugy-e te is kaptal ma levelet Aran
kat61? 

Mintha fenysugar villant volna 
vegig Bedö arczan, mikor a növere 
nevet hallotta. Azutän elpirult. Sze
gyelte, hogy epen ma ner;n beszelt 
Kemenynyel Arankar61. Epen ma, 
midön olyan fontos hireket hallot! 
otthonr61. Nagyvaradr61. 

- Kaptam levclet en, is Zoltan ... 
de ugy-e te is tudod, Arankat a 
felsö leänyiskolähoz neveztek ki 
tanit6nönek 

- Gratulalok Kaiman ... nekem 
is megirta . . . te ... 

Most Kemeny arczat futotta el a 
pir. Szeket közelebb tolta Kalmane
hoz. 

- Nehäny nap mulva en is 
keszen leszek. Tudod azt is, hogy 
Varadon nyitok irodät es ... lätod, 
Kaiman, igazan nem tudom, miert 
nem beszeltem veled erröl eddig ... 
ämbär ugyis tudod . . . mennyire 
szeretem Arankat es mihelyt irodam 
megindul kisse ... remelem ennek 
az evnek vegere . . . összel . . 
felesegül veszem . . . ugy-e bele
egyezel, Kaiman? 

Kemeny regi j6 baratjara függeszte 
csillog6 szemeit 
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Bedö ajkai remegtek, alig tudta 
megindultsagat leplezni. Sz6 netkül 
fogta meg baratja kezet es igy ültek 
nehany perczig hallgatva, elvezve a 
nema, a lelek legmelyen rejtözö 
boldogsagot . . . Olyan cdes az 
ilyen csend. Az ember· szinte fel 
hangot hallatni, mintha az elsö sz6 
megtörhetne a varazst, mely a nema
sagban rejlik. A gondolatok, erze
sek, mint valamely sima barsonyda
rabon keresztül suhannak az ilyen 
csendben egyik lelekböl a masikba. 

Azutan beszelgetni kezdettek meg
hatottan, komolyan . 

Es valahanyszor Kemeny kiejtette 
az Aranka nevet, Bedö az asszonyt 
latta maga elött, a mint ott ült az 
erkelyen es feher ruhäja habos hul
lamkent mozdul meg az öszi delutan 
fcl homalyaban 

Kesöbben irodalomr61, müveszet
röl beszelgettek es Bedö arczan 
lazas pir lobogott, szeme tüzesen 
villogott be a villamos fenybe, amint 
ezuttal szazadszor es ezredszcr elmon
dotta Kemenynek : 

- A szerelemnek nincs törvenye. 
A szerelem magab61 merit mindent. 
Csak önmaga itelhet maga felett, 
mas senki ! . . . Nincs korlat, mely 
a szerelmet jogosan feltart6ztathatnä 
utjäban . . . Minden gät, melyet 
eleje vetnek: eröszak ! Kinek van 
joga a zuhatagot, melynek magasabb 
hatalom szabta meg utjcit : rohanasä
ban megällitani ? . . . Es a csilla
got, mely szerelmes elmerengessel fut 
ala az augusztusi ejszakaba ? . . . 
Talan egy mäsik csillag feie ... 

- Erzem Kaiman, hogy igazad 
van, mert en szerettem volna Aran
kät akkor is, ha nem volna szabad, 
ha meg mielött ismertem, elrabolta 
volna valaki elölem ... 

Bedö csillog6 tekintettel kerdezte: 
- Ugy-c, ugy-e ? Te mindig 

ertettel engem Zoltän ! 
A kävehazhan alig volt mär va

laki. Az ivlampäk fenye ätlatsz6, sä-

. 40 . 

padt fätyolkent terül szet a helyi
segen. A levegö idegesen vibrält. 
mintha belsö nyugtalansäg bäntana. 
A pinczerek unott feheres arczai 
elesen valtak ki a fekete ruhäkb61. 
Csüggedten. fMadtan älltak egy-egy 
üres asztal elött es vartäk, värtäk az 
ejszakanak, ennek a fekete rabszolga
tart6nak lassu kimulasät. 

Bedö tekintete a penztärnäl ülö 
leäny arcära tevedett. 

A szeme olyan fekete. olyan bar
sonyos, eppen olyan . . Es oda
ment hozzä es sz61ott hozzä gyön
geden. tisztelettel. Es midön elbu
csuzott töte: megfogta a kezet lägyan. 
szeretettel es szavaiban bensöseg 

„remegett. mint mikor a lombnak 
zugasab61 kihallik a forr6 nyari szellö 
szerelmes sugasa, ugy, hogy a lany 
csudälkozva nezett ut<lna ... 

Sz6tlanul haladt Kemeny mellett 
a Kerepesi-uton. Elnezte a gazlam
päk haloväny sävait, a f aknek. a hä
zaknak sötet ärnyait. A kesfü jar6-
kelök leptei, egy-egy kocsinak robo
gasa meg-megtörte az ejnek csend
jet, hogy azutan anntil kenyelmeseb
ben terpeszkedhessek ujra szejjel a 
nemasag. Mäskor figyelte az ejnek 
hangulatät, a jar6-kelök sajätsägos 
alakjait, akik lassan, kimert tepesek
kel haladnak elöre . . . Az utczai 
szerelemnek pillang6it, akik most is 
ott suhantak el mellette . . . De nem 
latja szemük hideg fenyet, melybe 
hasztalanul igyekeznek a vagynak 
forr6 csillogasat eröltetni. Csak egy
szer nezett fel . . . Egymashoz si
m ul6 par jött felejük ... Nem latta, 
milyen az arczuk, milyen az alak
juk, csak azt a csendes, boldog de
rüt erezte, mely egesz lenyükön el
ömlött. Meg akkor is erezte, mikor 
azok mär messzire mögötte voltak .. 
Es megfordutt es nezett utänuk ... 

V. 

Az a különös eset törtent, hogy 
masnap ügyet sem vetett Bedö Kai-



man a könyvkirakatokra, hanem egy 
elökclö szab6üzlet remekeit bämulta. 
Nehany percz mulva maga is restelte 
a dolgot es azzal a szilartl clhata
rozassal indult tovabb, hogy soha 
nem vesztegeti többe ilyen hiäba
valosagra az idöt. Figyelni fogja az 
embereket, mint maskor szokta setai 
közben. Ime, milyen erdekesen halo
vany annak a fiatalembernek arcza, 
k1 a szemközti heiz elött jar fel es 
alä Lepeseinek szabalyos egyforma
saga azt mutatja. hogy var valakit. 
Vajjon kit? Ugy lätszik. hogy nö
szemelyt. mert a ruhaja valaszteko
san elegans. A fekete kabat olyan 
szepen simul testehez ... 

Bedö hirteten önmagan nez vegig 
es kellernes erzes fut rajta vegig. Az 
ö kabatja is fekete es nem is regi. 
de a szabcisa olyan vegtelenül kö
zönseges. Olyan ügyetlen az üreg 
I<ovacs, az ö regi szab6ja. 

Eh ! . . . Milyen bolondsagokon 
jar ma az esze ... Eleg volt. S ujra 
elindul, de nehäny percz mulva meg
fordul es megint csak nezi azt a 
fiatal embert . . . Hogy kifeherlik a 
fehcr selyem nyakkendö a fckete 
kabatb61 ... 

Ördög vigye a kabatokat es nyak
kendöket ! Olyan keveset törödött 
eddig velUk. Az öreg Kovacs valtig 
erösitette, hogy nincsen egyetlen 
megrendelöje sem, aki olyan keves 
kifogAsolni val6t talaljon a ruhakon. 
Latszik, hogy j6 izlese van. 

Oe mintha ma vege volna a11nak 
a j6 izlcsnek . . . lgazol ni igyek
szik ezt a gyengeseget. Elvegre, ha 
az ember mindennap egy elökelö, 
gazdag asszonyt tanit. illö, hogy 
nemi gondot forditson ruhazatara. 
Ez termeszetes ... Ez meg sem hiu
säg. Valamint az is teny. hogy az 
öreg Kovacs keptelen volna olyan 
ruhcit keszitcni, mint aminö peldaul 
azon a fiatal emberen van. Masresz
röl azonban az is vilagos. hogy bar
melyik szab6hoz fog menni, annak 
fizetnic fog kelleni. 

Az az atkozott penz ... 
- J6 napot Gnädige' Herr ! 
Bedö meglepetve nezett a ferfiura. 

ki kizavarta clmelkedeseböl. 
A Schreier-feie maganintezet ka 

pusa kedelyesen mosolygott feleje : · 
- Tedzik suchen az Direktrisz, 

ist oben, haza van ! 
Bedö lelki szemei elött pedig ez 

a szep szabasu fekete kabelt lebe
gett ... 

Rajta se allana rosszul. 
1 ? 'tth ? . . f 1 - gen . 1 on van . JO . • • e -

rnegyek baratom ! 
A kapus tisztelgett es Bedö 1::.ssan 

haladt felfele a puha szönyegekkel 
boritott lepcsökön es ugy erezfc, 
hogy a marvany-oszlopok, a sok 
aranyozas, söt a palmak is dermesztö 
~idegseget arasztanak ki magukb61. 
Es masnap mar tanitott. 

( Folylatjuk.) 

G==================================================:::=;i 
Barmennyire is erdekeljen bennünket a 

teknikai bravur, a müvesz erzcsenek meg
nyilatkozasa a legmeghat6bb. Van-c szebb, 
mint cgy ember erzese a tcrmcszet elött 
s mlly gyönyör együtterezni velc! 

G. Mo ur e y. 

A fa-, kö-, rezmetszetnel egyetlen elv: a 
feny es ärny logikus elosztäsa az uralkod6, 
aszerint igazodik el mindig a teknikai el
:aras 1s. 

B r a q u e m o n d. 

Az ällamkormanyok, összetetelök termf.!
szetenel fogva, mindcnütt hajlamosabbak a 
hagyomAn)rokhoz val6 ragaszkodäsra, mint 
a szabad szärnyalasu ujitäsokra. De az 
egyeni invcnci6k szabadsägäban gyökerezö 
müveszetek tcren cgyctlen müvcTt nemlet 
kormänya scm gördithet mesterseges aka
dälyokat a rniiveszetek fejlödese elc. Söt 
ellenkezöleg, anclkiil, hogy bärmely irany 
mellett agitat6rius szerepet vällalna, türcl
mevel es hatalrnaval minden tisztessegc~ 
törekvesnek lehetösegel kell biztositania. 

K. L i p p i c h E 1 e k 
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WATERS ESZTER. 2 

Egy cseledleäny törtenete. - lrta: MOORE GYÖRGY. 

- En sohasem lattam az epsomi 
versenyeket - felelte Es~ter. 

- Micsoda? Meg nem Iatta az 
epsomi versenyeket? Pedig en is 
ott lovagoltam, negy font volt a zse
hemben es megis Jeföztem valamennyi 
istal16t. 

Az összes istall6fiuk tanyerjait 
teleraktak huspästetommal, burgo
nyaval es fözelekkel, ugyszinten Esz
teret is. Lip6t es Swindles urak, 
valamint a szobaleany es a szakacsne 
valami pastetomfelet ebedeltek, ami
höl egy kis szeletet nyu1tottak a kis 
iirdögnek is. 

Es ezt nevezik itt ebednek ! ... 
- Ezzel kezebe vette a kest es a 
villät, levagott a pastetomb61 egy 
darabot es 1gy sz6lt Eszterhez : 

- Maganak nem kell sohasem ha
rom fontot fogynia, a leanyoknak erre 
nincsen szüksegük. Nem is hinne, 
mennyire ha1lom en a hizasra. Ha 
nem gyalogolok naponta Portsladeig 
es vissza, rögtön harom-negy kil6t 
h izom. Aztan rneg kell ke7.denem 
mindjart kölönbözö hajtoszerekkel. 
Ismen ön a hajt6szereket? 

- Valamiknr harom Beecham
pilulat vet1em be. 

Ah. pilulat? Az scmmi a rici-
11us olajhoz kepest. 

Eszter csodalkozva tekmtett az 
apre'> emberkere. Swindles hallotta 
a feleletet es hangos nevetesre fa
kadt. Valamennyien tudni kivantak, 
hogy Swindlest mi hangolta ilyen 
lmtelen j6kedvre es miutan Esz
ter aLt h1tte, hogy bosszantani akar-
1ai<, megtagadott minden tovabbi 
valaszt. 

Az elsö adag pästeiom es nyul
pecsenye elfogyasztasa utan vala
mennyien hatradöltek szekeikben es 
megrndult a sz6aradat különbözö 
uolgokr61. 
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- Tudjatok - kezdte Swindles, 
miközben Jimre tekintett, meg akar
van gyözödni, hogy meg itt van es 
hallani fogja gunyos megjegyzeseit, 
- tudjätok, hogy az öreg milyen 
gyorsan szokott beszelni es nem 
szereti megismetelni azt, amit egy
szer mondott. M iutan Jim ezt nagyon 
j61 tudja, mindenre igy feie!: 
„ lgenis, nagysägos ur!" - „Megertet
tel teljesen ?" kerdezte az öreg. 
„ lgenis, nagysägos ur", mondotta 
Jim, aki egy sz6t sem ertett az egesz
böl, de bizott abban, hogy majd mi 
elmondjuk neki a hallottakat. Alig 
hogy az öreg harmincz lepesnyire 
tavozott, Jim baratunk azzal a ker
dessel fordult hozzam : „Mit is kell 
tennem tulajdonkeppen? De ma ve
lenül valamennyien j6val elötte vol
tunk es egyedül ö nyargalt az öreg 
mellett, aki mond6kaja vegen szo
kasa szennt kerdezte ? „ Megertettel 
teljesen ?" - amirejim szokasa szerint 
telelte: „ lgenis, nagysagos ur!" Mi
kor Jim hozzank ert, sejtettem, hogy 
nem tudja mit kell tennie, igy sz6-
lottam hozza: „ Ha nem ertetted meg 
tükclctcscn, inkabb kerdezd meg 
meg egyszer." Jim azonban eröskö
dött, hogy teljesen erti az öreget. 
„ Ugy? Hat akkor mivel is bizott 
meg ?" kerdeztem. „Azt mondta" 
telelte Jim, „hogy lovagoljak Kitty
vel gyors tempoban es värjam meg 
ot a pälya vegen." Nekem ez mind
jart nevetsegesnek tünt tel. EI nem 
tudtam kepzelrn. hogy az öreg egy 
olyan lo\at, mi11t Kitty, gyors tem
p6ban engedne lovagolni. Jim azon
ban egre-földre esküdözött, hogy 
jol hallotta a parancsot es mindket
ten elvagtattak Soutwick-Hill iranyä
ban. Messziröl Jattam, amint at 
üreg karjaival a levegöben hadona
zik, de hogy mit mondott, azt nem 



hallottam. majd elmondja Jim. 
„ Ugy-e. te kan6czfejü." 

- Csak nevessetek, en meg1s 
amellett maradok, hogy haromnegyed 
gyorsasagban kellett galoppoznom -
es hogy a tarsalgäst mas targyra 
terelje. Lip6t urt61 meg egy adag 
pastetomot kert A kis ördög ehes 
szeme1vel moh6n tckintett az utols6 
uarabra, amit Lip6t ur a „kan6cz
tejü'' tanyerjara rakott. Midön Jim 
latta, hogy Eszter ncm iszik sört, 
1gy sz61t: 

- Az emhernek igazän azt kell 
hinnic, hogy cz a leany sovanyit6 
kurat tart es a goodwoodi favoritot 
akarja lovagolni. 

Ezt a megjegyzcst altalanos ka
cza1 követte es sikeretöl felbatorodva, 
Jim atkarolta a leany derekat. 

De a kis ördög szämitäsaiban 
csalatkozott, merl nem gondolta, 
hogy ez a csendes, igenytelen leany 
igy tel tud fortyanni es egy hatalmas 
pofont61 1jedten hanyatlott vissza 
szekebe. 

- Goromba asszonyszemely, hat 
nem erti a trcfat ? - hebegte Jim. 

Esztert nagyon felboszantotta a 
lovaszfiu v1selkedese. Az ebed ideje 
alatt hallott bcszelgetesböl bar nem 
ertett egy sz6t sem, szegenysegenek 
es elhagyatottsäganak erzeteben 
megis azt hitte, hogy a kis ördög 
cs1pös megiegyzcsci neki sz61anak. 
Az egesz tarsasäg kisse feszelyezet
ten ült helyen, különösen Margit es 
Lipöt ur. Margit nem tudta magaba 
fojtani felhaborodasat es igy szölt: 

- Vegre megis meg fogjak ta
nulni ezek a szemtelen zsokeköly
kük, hogy a cselectszoba nem ista116. 
Be scm kcllene öket idc ereszteni. 

Lip6t ur helyeslöleg b61intolt es 
intett a k1s ördögnek, hogy hagyja 
abba a suttogast, aztan Swindleshez 
fordult, hogy meselje et, mikepen 
sikerültek a pröbaversenyek. 

- Azt mar hallottuk - mondta, 
- hogy Silver Braid lett az elsö, de 

meg nem tudjuk hogyan es nem 
ismerjilk a sulyokat sem. 

- A pr6baversenyröl mondta 
Swindles - a következöket mond
hatom : En Rake-t lovagoltam, aki 
het fonttal all Bayleaf alatt. Ginger 
körülbelül ugy lovagol, mint en es a 
kis ördög rendts utczai öltönyben 
szinten eleg j61 vezetctt. 

- lgen, de ki tudja, nem dugott-e 
6lmot a nyereg ala? 

- A kis ördög ezt tagadja, ugy-e 
kis ördög? 

- Perszc, hogy tagadom, es nem 
is törödöm azzal, amit r6lam mon
danak, de konyhaleanyokt61 meg 
sem hagyom magamat pofon i.Hni. 

- Most mar hallgass es nczd, 
hogy kitakarodj, eleget hallottunk 
mar ebböl, - mondta Lipöt ur. 

- Tehat elöiras szerint startollam 
- folytatta Swindles - es meg-
kezdtük a futamot. Ginger körül
belül haromnegyed 16hosszal volt 
mögöttem es Bayleaf majdnem ki
huzta a nyeregbol Az öreg harom
negyed mertföldnyire allott a startt61 
es Ginger igy aränylag igen könnyen 
nyert, de aztan tovabb versenyez
tünk a malomig es a kis ördög 16-
hosszal elsö lett, hacsak Ginger 
nem engedte czelzatosan a kis ör 
dögöt n yerni. 

- Czelzatosan? - kialtott a kis 
ördög. -- Mikor meg negyszäz me
terrel voltunk a czcl elött, vissza
tartottam lovamat. anelkill, hogy 
Ginger eszrevette volna es az utols6 
ötven meterben felhosszal nyertem. 
Ginger sem lovagol jobban, mint a 
többiek. 

- Nezzetek csak - mondta 
Swindles - inkabb ellür meg egy 
pofont Esztertöl, ~emhogy valaki azt 
allitsa r6la, hogy Ginger finisben 
letudja gyözni. Legfeljebb Tinman 
- Ugy-e, kis ördög. 

- Azt nekem ne mondja senki, 
- szölalt meg ismet Lipöt ur -
hogy Bayleaf egy mertföldnyi tavol-
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sagban meg hagyja magat verni, 
mert akkor bizonyara nagy suly
különbscg volt közöttük. 

- Nem hiszem, hogy barki is 
Goodwoodban vele a lovaglasban 
versenyezni tudna, - jegyezte meg 
Swindles. . 

Karjaikat az asztalra tamasztva, 
kesük hegyen egy-egy darabka sajt
tal, figyelmesen hallgattak a leanyok 
es a zsoke-gyerekek, amint Lip6t ur 
es Swindles ur az eselyek felett 
vitatkoztak1 amelylyel uruk a Ste
ward-dijat Silver-Braiddal meg fogja 
nyerni. 

De azok az örökös pr6bafut
ta tasok - fakadt ki Swindles ur. 
- Hanyszor mondtam mar az öreg
nek, hogy szüntesse be öket. Az 
ember nem teszi ezt olyan lovakkal, 
amelyeknek kival6sagar61 amugy is 
meg van gyözödve. Az egesz kör
nyek tele van besug6kkal. Mär any. 
nyira jutottunk, hogy nem lehet a 
lovakat anelkül megitatni sem, hogy 
masnap ne legyenek tele vele az 
összes ujsägok. Ha tehetnem, meg
mutatnam a tarsadalomnak ... 

Swindes ur felhajtotta a söret es 
olyan hevesen csapta Je poha.·at, 
mintha csak a kemek valamelyiket 
akarta volna agyonütni Egy pilla · 
natig mindenki haJlgatott, mig vegre 
Lip6t ur sz61ott ismet : 

- Jöjjön fel hozzam, k6stolja meg 
az uj dohänyomat. Mr. Arthur nem
sokara lejön, talan megmondja, hogy 
milyen sulyt lovagolt ma reggel. 

- Ven k6pe ! - mondta Swindles, 
- aztan felkelt es letörölte simara 
borotvält arczat. - Csak nem akarja 
velünk elhitetni, hogy nem tud 
semmiröl ? Mintha nem tudn6k, hogy 
az öreg mindent elmond, amikor 
rcggel beviszi neki a theät. 

Lip6t ur hangos kaczajra fakadt, 
aztan Swindlestöl követve, titokzatos 
leptekkel kiment a szobab61. 

Esztcr különös zavarral nezctt 
utanuk. A versenypalyäkr61 cddig 

.---

csak azt hallotta, hogy azok szegyen
teljes helyek, ahoi az emberek biz
tos romläsnak neznek elebe es a 
fogadast mindig mint sulyos bünt 
tekintette, de ebben a häzban ugy
lätszott, nem gondolnak mäs egyebre. 
Nem, ez a hely nem val6 egy val
läsosan nevelt leanynak. 

- Olvassuk tovabb a regenyt -
mondta Margit. - Az uj szam mär 
megerkezett. Ott hagytuk el, amint 
az operaenekesnö keri a bar6t, hogy 
szökjön meg vete. 

Sara kihuzott zsebeböl egy kepes 
lapot es elkezdett hangosan olvasni. 

111. 

Eszter a plymouthi egyhazkerület
hez tartozott. A plymouthi templom
ban - ha azt a hazat, melyben az 
istentiszteletet tartani szoktak egyal
talan templomnak lehet nevezni -
nem volt egyetlen szentkep, vagy 
miseruha, zenet sem lehetett hallani, 
egyaltalan hianyzott ott minden, ami 
kepes Jett volna a kepzeletet izgatni . 
Az eletröl nem tudott egyebet, mint 
azt, amit sajät maga tapasztalt. Mind
össze csak az evangeliumi passzi6-
jätekokr61 hallott A kepes csaladi 
lapocska regenye alkotta rea nezve 
az elet megnyilatkozasainak elsö is
meretet es emberi tartalma megrazta, 
mint a keresztenyseg elso hivöit a 
felallitott balvanykepek. A törtenet 
höse egy szinesznö volt, aki szerelmi 
vallomast tett Norrisnak. Egy erke
lyen allottak. Felettük tündöklött az 
azurkek eg es a romantikusok regi 
kedvencze, a j6 öreg hold pazarul 
sz6rta ezüstös sugarait es a kertben 
pompaz6 viragok illatat felejük hozta 
az ejszakai szellö. A ferfi frakkban 
volt es vakit6 feher ingmelleben gye
mant gombokat viselt, a szinesznö
nek pedig gömbölyü feher karjai 
voltak. I:vek 6ta szerettek egymast 
es a legkülönösebb dolgok törtentek 
velUk, amelyek mindenkiben azt a 



meggyözödcst keltettck, hogy a sors 
predesztinaci6ja folytan egymasnak 
vannak szänva. Eszternek akarata 
ellenere hallgatnia l<ell~tt a felolva
sast. M ikor a fejezetnek vege volt, 
nem tudta leküzdeni ezt a megjegy
zest: 

- Nem tartja bünnek Sara kis 
asszony az ilyen regenyek olvasasät? 

Sara nema csodätkozassal nezett 
rä. Grovcr asszony pedig ingerülten 
sz61t közbe: 

- Hat akkor miert ül tulajdon
keppen meg mindig itt? Nem adott 
önnek Latch asszony semmi foglal
kozast? 

Es Sara, aki nyomban felismerte 
a helyzetet. gt.'myosan jegyezte meg : 

- Legutols6 hclyen bizonyara nem 
engedtek meg önnek, hogy regenye
ket olvasson ·~ Azok bizonyara iri
gyeltek azt a kis szabad idöt. 

Ezzel a dolog be is lett volna 
fejezve. ha Margit hirteleneben et 
nem mondja, hogy Eszther podgya
sza tele van könyvekkcl. 

- Nagyon szcretnem latni azokat 
a künyveket mondta Sära. - Fo-
gadok, hogy imadsagos könyvek. 

- Akarmit mondhat r61am, de a 
vallasomat nern cngedem hogy meg
gyaläzza. 

- A valläsat meggyalazni? Hi
szen azt nem teszem. Csak azt mond
tam, hogy ön soha scm olvasott az 
imadsagos könyvnel egyebet. 

- Mi ncm is hasznalunk imad
sAgos könyveket. 

- Milycnkönyveketolvasottakkor? 
Eszter vonakodott, de habozasa 

elarulta es Sara, aki sejtette a va16-
sagot, gyorsan elebe vagott. 

- Azt hisze'll ön egyaltalan nem 
is tud olvasni. Ot pcnnyben fogadok, 
hogy meg öt sort sem tud a regeny · 
böl kibetüzni. Esztcr eltolta magat61 
a feleje nyujtott u1sagot es sziveben 
a megalaztatas es keserüseg erzete· 
vel eltävozott a szobab61. Woodwiew 
es minden tartozeka elviselhetetlenne 

~--- -- -- --

tünt fel neki e pillanatban CS ancl- 3~:(>~ 
kül, hogy a szakacsnc haragjara ~~. ~g 
gondolt volna, felszaladt sLObajäba a~p 
es magara zarta az ajt6t Miert, oh §~<:=.:: ,_Pa:. 
micrt okoz nekik oly nagy örömct, ~ .~ u 
ha engem kinozhatnak? - kcrdezte ~ =-- ~a ~ 
szenvedelyesen önmagat61. At ö hi- ~~„ g 
baja az, hogy nem tud olvasni ? Es 1?: ~ 
könyveire gondolt, amclyct anyjtira ~c:.o. 0 n g it.·- g"' val6 tekintettel oly nagyon szcretctt i tt. ~~\\Jo. 
es amelyek ily szcgyenbc döntöttck. .J ~~\ 
Meg a czimlapjaikat scrn volt kepes (J, V a 
elolvasni es tudatlansaganak erzete D' ·~A~ PI 
61omkent nehczedett rea. : ~Cd 

A könyvtar eleg tarka es vältozatos g~ ~ng~ 
volt: „Parley naptara" mellett „Ba- \~\\\\ ~ 
ratsagos visszaemlekczesck az ide- i~c..~~ » 
genböl", „Az apatsag kr6nikaib61" CS 1 ~ao 
"Tarnas bacsi kunyh6ja" hevert, a 0~ ""'o-CJJ: 
., Lamb elbeszelesei Shakespeare drei- 0~0 0 0 
mai utän" czimii munka mellett egy ß ~~ ~ 
szakacskönyv es Roda „A szerelem t c:aC>" ~~ \} 
hivatasa" czimü regenyei, aztan a i,z ~\ 
szentiras es egy cnekeskönyv. cj~g 

lde-oda forgatta a kunyveket, mi- l:J 0 c::..c;r""v 
közben elgondolta vajjon milyen tit- 3~" 9: 
kokat rejthetnek ezek az elötte is- ß g~ 
meretlen bellialakok. Titkuk reä nezve a c.OO"~iv~ 
ep oly nagy volt, mint a csillagoke %ft ~.11\ " 

Wathers Eszter Barustapleböl szar- d~ G 

mazott. A plymouthi egyhazkerület d n~<>°"·"ffa 
szigoru szabalyai szerint neveltek es g ~ og 
ifjusaganak ernlekei imadsagokkal es o n(J 
a csatadi elet boldogsagaval allottak grr.c::.c::>Al~~ f\ 
kapcsolatban. Tizedik eletcveig el 0 ~·1'„aq '? 
vezte ennek a csaladi cletnck a bol- ,J ~\\ 

V "'"c>'oVQ 
dogsagat, mikor is meghalt atyja, .:? 0~a 
aki szobafestö volt s ak1 mar kora 1 o Ue 

ifjusagaban rossz tarsasagba kevc- g ~c:; ~9~ 
redven, az ivasnak adta magat es igy \iz ~11&\) nagyon gyakran megesett vele, hogy ~~0i ~ nern volt kepes munkaba menn1, „, 11 C>.d • Q 

mig egy napon ittasan elterült az v f~cr""0~& 
utcza kövezeten es napszurast kapott. & ~ 9~ 
A k6rhazban istenhez fordult, kerve, 0 „ 8 \)> 

~ogy szabaditsa meg szenvedeseitöl. i ~<? c:.QgQ 
Es ekkor igy sz61tak hozza a baratok: N ~\\0 „Eddig sohasem gondoltal istenre, \Q) „ 0, 

legy tehät most türelcmmel, majd 1s- o~f?. 0 Q o 
met megfogsz gy6gyulni, mert rsten / r.;:...1 c 

0 \I"'" Q 
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könyörületes " De megakarod-e öt 
ismerni szived minden vonzalmaval, 
hogy halad annal nagyobb es iga
zabb lehessen ? 

Waters John elerzekenyült: be
lepett a szent egyletbe es elöbbi tar
sasagat61, akik mit sem akartak 
tudni istenröl, elmaradt. Megterese 
es kesöbbi vallasos elete megnyerte 
szamara Thornby Mary vonzalmat. 
Mary atyja azonban nem akarta be
leegyezeset adni a hazassaghoz, mig 
John meg nem igerte, hogy le fog mon
dani eletveszelyes palyajar61. Waters 
John beleegyezett ebbe es az öreg 
James Thornby, aki regisegüzletenel 
nehany szaz aranyat keresett, bizo
nyos feltetelek mellett atengedte üz
letet az ifju parnak, ugy, hogy John 
ap6sa vezetcsevel szep jövedelemre 
tett szert regi üvegek, ekszerek es 
butorok eladäsaval. 

A szent egylet többször kifogasolta 
John foglalkozasät es többször fel
kerestek öt ez ügyben, igy sz61va: 

- Ezt termeszetesen egyedül Is
tennel kell majd rendbe hoznod. De 
ezek a dolgok - es ezzel a regi 
üvegekre es ekszerekre gondoltak 

könnyen kisertetbe hozzäk gyön
gebb embertarsaidat. No de terme
szetes, hogy ezt egyedül istennel 
kell majd elvegezned. 

John Waters ezert többször lelki
ismeretfurdalast is erzett, vajjon fog
lalkozasa becsületes-e ; de felesege
nek Jagy hangja es szemenek barat
sägos tekintete mindig megnyugtat
tak lelkiismeretct. A betegsegtöl hatra
maradt szenvedes Jehetetlenne tette 
szamara azt. hogy mas foglalkozast 
valasszon es mindezek a dolgok 
egy idöre eloszlattak ketkcdeseit. Igy 
tehat elete alkonyaig regisegekkel 
kereskedett, egyes dolgok ärusitasar61 
azonban, amit a szent-egylet külö
nösen kifogasolt, lemondott. 

Amikor meghalt, özvegye megki
serelte az üzletet tovabb vezetni, de 
mar idös es szinten beteges volt, 

nem segithetett ebben leanyanak. A 
következö evben elvesztette atyjät. 
Barnstapleben pedig egyszerre sok 
minden megvältozott ; uj häzakat 
epitettek es Watersne szomszect
sagaban uj üzletet nyitott valaki, 
amely nagyobb es szebb volt, mint 
az öve, ugy, hogy Watersne keny
szeritve volt üzletet potom aron el
adni es ismet ferjhez menni. Maso
dik hazassagab61 több gyermeke 
született, a bölcsö sohasem volt üres 
es Esztert senki sem hivta maskep
pen, mint a kis „gyermekapol6-nö". 
Eszter nagyon agg6dott szegcny 
anyjaert, akinek egeszseget az egy
masutan született gyermekek melyen 
aläastak. Anyat es leanyat gyakran 
lehetett estenkint együtt lätni, az 
egyiket mellen egy ujszülött cse
csemövel, a masikat karjan egy mas
feleves fiucskaval. Eszter nem merte 
anyjat egyedül hagyni Hogy allan
d6an segitsegere lehessen, otthagyta 
az iskolät es igy soha sem tanult 
meg olvasni. 

A Saunders asszony es ferje közt 
lefolyt cziv6dasoknak legtöbbször 
Saundersne templomjarasa volt az 
oka, mert a ferfi jobban szerette 
volna, ha az asszony otthon marad 
es gondjat viseli a gyermekeinek. 
Gyakran megvadolta azzal is, hogy 
a baratokkal megnem engedett vi
szonyt folytat es hogy meg nagyobb 
fadalmat okozzon neki, ilyenkor min
dig azzal fenyegette meg, hogy öt shil
lingel többet költ el majd a korcsma 
ban, mert tudta, hogy az asszony
nak ez minden veresnel jobban faj. 

lgy aztan megesett, hogy a Saun
ders csaladnak legtöbbször alig volt 
mit ennie es Eszter gyakran 6rakig 
töprengett azon, honnan vegyen tap
lalekot beteg anyjanak es ehes test
vereinek. Egyszer közel harmincz 
6raig nem ettek semmit. Ekkor Esz
ter magahoz hivta kis testvereit es 
valamennyiüknek imadkozni kellett, 
hogy isten segitse meg öket. lmad-



saguk meghallgatast nycrt, mert fel 
egy orakor mcglätogatta öket egy 
elökelöen ölWzött hölgy. kezeben 
v1raacsokorral Mcgkcrdczte Saun
ders~1et. hogy van-c etvägya, mirc ez 
azt felelte. hogy egyaltaläban nem 
szabad etvagyanak lenni, mert nincs 
a hazban egy falat cnnivalo sern. A 
hölgy ekkor egy aranyat adott nekik 
es isrnct leterdcltck valamcnnyien 
es megköszöntek lstennck, hogy nem 
hagyta öket elvcszni. 

Daczara annak, hogy Saunders 
sok penzt vitt a korcsmaba, csak 
nagy ritkän volt reszeg es mindig 
dolgozott. Gepeket festett be es szak
majaban igen ügyes munkaerönek 
1smerte mindenki es 25-30 shillin
get keresett hetenkint. Büszke, söt 
gögös ember volt, de penzert min
denre kcpes, egy shillingert rneg 
büszkeseget es gögjet is felaldozta. 
Sokat foglalkozott politikaval is, de 
nem sokaig habozott politikai meg
gyözödesd a legtöbhet 1gerönek 
aruba bocsajtani es midön Eszter 
betöltötte cletenck tizcnhetedik evet, 
kenyszeritette, hogy lepjen szolga
latba, akannilyen emberekhez es 
akarmilyen allasba Barnstapleböl 
mar regen elköltöztek es Bauxhall 
Bridge Road cgy kisebh mellek
utczajaban Jaktak, annak a gyarnak 
a közeleben, ahoi Saunder.; dolgo
zott. Es mi6ta Londonba költöztek, 
Eszter allandoan szolgalatban volt. 
Micrt is tartsa eJ? Hiszen nem az 
ö gyermeke. van a sajatjab61 eJeg ! 

Anyja estenkint neha megJatogatta 
Esztert, ha az nehciny pillanatra meg
szabaduJhatott a terhes munkat61. 
llyenkor anya es leany egy kendöbe 
burkolva fel es aJa jarkaltak az 
utcza jardajan es kiöntöttek egymas
nak szivük keservet. De ezek a piJ
lanatok igen ritkak voJtak. Eszter 
regi, düJedezö Jondoni berhäzakban 
szolgalt, ahoi kora reggeltöl kesö 
estig dolgoznia kellett: burgonyat 
hamozni, agyat megvetni, szobat ki-

takaritan i, hust kirantani, tojasl fötni, 
szönyegeket porolni es fehcrnemüt 
mosni. Egyikc Jett azoknak a lon
doni leanyoknak. akik nein tudjak, 
hogy mi a st6rakotas es mi a 
nyugalom, akik mögött, ha nehany 
perczrc lelllnek pihcnn1, rögtön 
megsz6Jal rahszolgatart<'Jjuk korhol6 
hangja: „Nincsen sem1111 dolgod, 
hogy ilyen kenyclmescn lustalkodoJ ?" 

Ket asszonyanak a butorat elar
vereztek t':s igy kenytclen volt hclyet 
otthagyi es hazamenni. Mikor ez 
masodszor türtent mcg. atyja meg
ragadta a karjat es rilrivalt : 

Mit? Ncm tudsz hclyet ta
lalni? No majd magam fogok utäna
nezni. Mondd csak, voltaJ a hetvcn
nyolczas szamban? 

- lgen. de elöttem mar mas 
vaJaki volt ott es azt fogadtak fel. 

- Mi az ordögöt c~inaltaJ hat 
akkor, ha nem tc voltal az eJsö? 
Bizonyära mcgint aL anyad szok
nyajän .16gtaJ 

- Es mi van a huszonhetes 
szammal? 

- Oda 11e111 mehetek. Dunbar 
asszonynak nagyon rossz hire van. 

- Rossz hire van? Ki vagy te 
tulajdonkeppen, hogy igy mersz nyi
Jatkozni höJgyekrl>l? l<i mondta azt 
neked, hogy Dunbarne rossz asz
sz0ny? Bizonyara a Szcnt Mihäly 
templom baratai. Hisz azt mindjart 
gondolhattain voina. Most pedig nezd, 
hogy kitakarodj a hazamb6J ! 

- De hat hova menjek? 
- Miattam eJmehctsz a pokoJba. 

Mi közöm hozza. 
- Egy-kettö takarodj. Nem hallod? 
Eszter nem mozdult. Erre a szit

kok özöne következett, aztan veres 
es vaJ6ban csoda volt, hogy Eszter 
elve kerüJt ki mostohaatyja kezei 
közüJ, aki csak akkor csillapodott 
Je, mikor Saundersne megigerte, hogy 
Eszter elfoglalja Dunbareknäl az al
last. Csak rövid idöre - mondta az 
anya gyermekenek. - Talan Dun-
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harne sokkal jobb asszony, mint a 
milyennek a r6la terjesztett hirek 
utan tartanad. Tedd meg szivem az 
en kedvemert, mert különben mind 
a kettönket megöl. 

Eszter nehany pillanatig gondol
kozott, aztan ranezett anyja szomoru 
arczaba. 

- J6 - mondta - holnap el
foglalom Dunbarnenal a helyet. 

Dunbarne azonnal szolgalataba fo
gadta. Nala a leanynak nem kellett 
eheznie es megszabadult att61 a kö
nyörtelen bilnasm6dt61 is, mely meg 
a következö nap puszta gondolatat 
is felelmetesse tette elötte es ket
segbeesessel töltötte el. Es miutan 
Dunbarne latta, hogy egy minden 
tekintetben kifogastalan es jo leanyra 
akadt, tiszteletben tartotta vallasos 
ketelyeit is. Söt mondhatni nagyon 
j61 bant Eszterrel, aki rövid idö alatt 
megszerette, ilyenforman nem gon
dolt mar annyit urnöje könnyelmü 
eletm6djara sem, mint kezdetben. 
Ez vegzetes fordulatot kepezhetett 
volna Eszter eleteben, aki fiatal es 
szep volt, amellett faradt es bete
ges. llyen kritikus volt helyzete. 
Ekkor hallotta Lady Elwin egy j6te
konysagi latogatasa alkalmaval Eszter 
törtenetet es nyomban megigerte a 
leany anyjanak, hogy mas allast fog 
nek1 keresni. söt arra is vallalkozott, 
hogy a leanyt magahoz veszi es ki
oktatja a finomabb hazi teendökben, 

hogy annal könnyebben megfeleljen 
uj allasaban. llyen m6don jutott 
Eszter Woodwiewbe, mint konyha
leäny. 

Es miközben kezeben tartotta a 
könyveket, - amelyekböl egy sz6t 
sem tudott olvasni - szomoru es 
örömtelen eletere gondolt, amely ke
serüseggel es fajdalommal töltötte 
el erintetlen, szenvedelyes lelket. 
Szegeny tec;tverkeire gondolt, beteg 
anyjara es arra a zsarnokra, aki raj
tuk töltene ki ütlegekkel bosszujät, 
azert a nehany falat etelert, amit el
fogyasztana, ha most otthon volna. 
Nem. el kell türni minden sertest. 
minden megalaztatast, el kell felej
tenie, hogy itt mindenki ellensege. 
Mik ezek a szenvedesek azokhoz 
kepest, amit otthon kellett elviselnie,? 
lgazan eltörpülnek mellettük. - Es 
megis egett benne a vagy Wood
wiewet örökre elhagyni. Meg soha 
sem volt ilyen tavol hazulr61. Eddig 
mostoha atyja minden durvasaga 
mellett lathatta anyjat es beszelhe
tett vele es elmchetett a templomba 
is Woodwiewben nem volt senkije 
sem, csak Margit, aki feljött hozza, 
hogy vigasztalia es aztan ismet ma
gara hagyta. Ezt a vagyat azonban 
le kellett ktizdenie es ez a küzdelem 
kimeritette es midön ismet lement, 
teljesen közömbös volt az irant, amit 
mäsok mondottak. 

1 Folytatjuk.) 

G====================================================ü 
A müves1 czelja nem lehet a termeszet 

egyszerü masoläsa - ez különben is lche
tetlcn. A müvesz olyan hatäsokkal taläl
koLik a termeszefben, melyeket csak ätirhat 
a maga eszközeivel. Nem mindig az, amit 
szcmcinkkel lätunk, idezi elö a hangulatot, 
teremti a kepzelet müködeset. A termeszet 
clott 1s a k e p z e 1 e t teremti a kepekct. 

E. D e 1 a c r o i x. 

t!.Sl D. 

A meiste! legföbb elemc a papiros fe-
hcrsegc. Br a c q u e m o n d. 
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A sz111esz! egy forum bizonyära erdeme 
szennt mcltat : az ad6kivetö-bizottsäg. 

G i r a r d i Sä n d o r. 

D. 'il D. 

Minden kialakult stilusnak megvan az 
a1. clementtms hatasa, mely egy räkövet
kezo hossLabb vagy röv1debb idoszakot a 
s1cllen11 kerödzesre rakenyszerit. De be kell 
követkcznie mindcnkor a felszabaduläsnak, 
mcr! meg a stilusok uralmänäl is hatalma
sahbak az clct fcjlödes1 törvenyei. 

K. L i p p i c h E 1 e k . 



A TAVASZI TÄRLAT. 
\1 asodik közlemeny. 

\\ultak a hetek es 111i csodalkoZ\a 
ncztlik, mcly kcpekrc jfin ra a fel
irat: A1cg1•clll;k. Mintha hüvölet tar
ta11a fogva a magyar kozönseget, 

a Bruck Lajosok, a Neogradyak 
pszeuuomliveszetcliil ncm tud sza
hadulni A mlivcszietlen, de tetszctös 
mirvcszkedes rabi-zolga1a. A müveszi 
kvalitasok tränt mcg mindeg nincs 
crzekc. 

Mi az a 1111/11c;szi kvalitds? 
Ocmonstrclljunk egyszer. Gondol

junk a XI. teremhen kialhtott Jend
rass1k · Az ajto clott es Nagv V1lmos: 
Az uj ka1 kütö cz1111u kepeire. Az 
oss1ehasonlttäst mcgkön11y1ll, hogy 
111111dkctten cgyaznn mouelleanyt fes
tettck meg. 

A ki csak a k<?p targyat nezi, 
je11drass1A kepet azo11nal megsz<.:relJ 
lme Cg} nagykendiJs leany all az 
ajto clött s furcsa arczol vag. A szep 
fcketc szcmii gyerckleanyt sz1vcsen 
clnezzlik. A1ta11 hogy ragyog azon 
111indc11, a haja, a szeme a nyaka, 
a kentliijc', meg a feiler czipellöje is. 
Stinte ki akar lcpni a keretböl. Az 
ajt6 is 111111ucziows munka. Festöje 
kti.lltc, a1 utols6 bordaig odafestett 
m i nden t, Im 1szalccsettel, gondosan. 

lgy gonc.lolkoz1k a közönseg. 
Aztan odaall Nagy Vi1mos kepe 

elc es - nem erti A ldny gazdag 
brokat ruhähan ül egy zsölleben, 
nezi a karkotö1et ? Hol van a kar
köl<i ') 

A küzönscg ncm vesz1 esae, hogy 
mar abhan a p1llanatban, mrkor e 

--- - ------- - -

a kepet muvesz1 szemmcl. am'.il nem 
is sz61va, hogy jem.lrass1k kepcnek 
az ertekeleseben cgyetlen eg} pllla
natig sem a kcpet nczte. Folyton 
hamis kepzetckct fuwtt a kephez 
Egyre idcgen eszmcket 111// /Je a 
kepbe. Csa khogy J end ra -;s tk ezzel 
szamolt, mikor kcpct festette s tue.Ha. 
hogy mit akar a közönseg töle. 
hogyan nez egy kepct CS ehhez ala
kitotta kepet, heallitcfaban, kidolgo
zasban, reszletezeshen. llykcpp mtnd
jobban mlivesz1etlen lctt Mlivenek 
nincs egysege. Szinci szetesnek A 
hatter szincrtekei (;ppcn olyan erö
sek, mint az el<iter valörje1. \'onal
fogasokkal teremt tert. nem szmnel 
nem rs kercs levegöhatast, mely a 
szineket f1110111an in tonal na 

kerde~t feltettc magahan, ncm nez1 .11.u.r;.i· ,1 E1t11111· •·<mit'o11 1 t.11•11,ll tar/11/ho/ 
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Nagy Vilmos ellenkezöleg -
csakis a miiveszi összbenyomast ke
rcste. Ennek felaldozott minden meset, 
minden rcszletet ; lehet homalyos 
ertelmi vo11atkoza~ban, de biztos es 
lnlarozott a szinck viszonylata1ban. 
A nagy egyseget acJja, a mint az 
cgycs S.linfoltok egymashoz köze
lednek, befolyasolva, emelve, verve 
egymast. A szinek tcremtik a tert, 

azal ilt van az a pont, a hol 
Nagy Vilmosnak fejlödnie keif, mert 
a szinek teremtik ugyan nala a tert, 
de nem cleg eröben. A plaszlikai 
hatas es a dekorativ egyritmusban 
hullamz6 felület ellcntetes meg nala. 
A palettajat megtalalta, az ecset 
kezeleseben is m111d egyenibb, vizi6ja 
öszintescgct, dekorativ 1zleset is el 
kell 1smerni, mind olyan tulajdonsag, 
mc.:ly magasan fölejc emeli öt tar
sänak, s meg1s, kizarolag müveszi 
hatasra törekedve, küzden ie kell az 
crdeklfülcs mcgtcremteseert, melynek 
pcdig a mrgalkuvvk 111gyen lesznek 
ostlitlyoc;ai va. 

De szolgalhatunk meg egy pel
daval. Vegyünk kct arczkepet, az 
egyiket Stetka fcstette s Glück Fri
cyesl abrazolja, vado11atuj vadasz
ruhaban, a mäsikat Pör Bertalan 
f1~-..tcttc s Goldzieher Vilmos dr.-t 
<ibrazolja, a kivalo szemorvost. 

Ket vilag ez a ket arczkep ! Egesz 
\llagnczetek valasztjak el öket egy
m{1st6l Az egyikct gombfesteszetnek, 
a masikat lelckabrazolasnak mond
hat1uk. Az egy1k abb61 indul ki, 
hogy az arczkcpfesteszetnek a targya 
az ember eszmejcinek a kifejezese, de 
ez az eszme nem lehet közönseges, 
ncm lchet köznapi, az cmbert ki 

keif emelni a körn\ ezetchöl, repre
zentalnia kell Ha vadaszkosztüm
ben rajzolja emberd, keresnie kell 
az ünnepelyest, a szep vonalat, hal
moznia az 1gaz reszletcket s apr61e
kos gonddal ügyelni az összbenyo
mas minel mutat6sahb voltara. Semmi 
sem lenyegtelen ci tcrmeszetben, a 
melleny gombja eppen olyan fontos, 
mint a bajusz kunkorodasa, a vadasz
fegyver szinc csak olyan jelenlös, 
mint a vadaszkalap karimaja, a lenye
ges az egesz, összes reszleteivel, a 
kabat hajteka, a kutya nedves orr
czimpaja cgyarant. S ime minden 
reszlet ott van Stetka arczkepen. Az 
egesz megis nehczkes, lcvegötlen, 
hamis - plane a szobavilagitasban, 
mely plein airt hazu<lik, az egyol
dalu fenyben, melynek ellentmond 
a hatter. Reszlete1hcn mindcn igaz 
lehet, de egeszeben csupa hazug 
konvenczi6. 

Mennyire mas Por Bertalan ideal ja. 
Ö lelekmegnyilatkozast lesctt s az 
embert akarta abrazolni, a mint a 
formak egyscgcben, a t6nusok igaz
sagaban es cgymashoz mert fiuom
sagaiban karaklert adnak. A kutat6, 
töprengö embert latjuk, a ki mosolya 
mögött önelemzcst vegez. Ha nem 
ismernök az abrazolt alakot, tudn6k, 
hogy itt egy melyen gondolkoz6 
ernber all elöttünk. A föjellemvonas 
a hatalmas koponyan, a domboru 
homlokon nyugszik. A müvcsz ott 
konczentralta a fenyt, mely szinte 
vilagit, a mint finom formarajzaval 
kiemelkedik a hatter sötetjeböl. Tekin
teteben kutat6 önmagaba melyedes : 
itt lelek szall felenk, erzes csap a 
lelkünkbe. Ezt a hatast eppen a 
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k1Lsrnycs forn1ameg0ldasok elhagya
saval crte el. Glück Frigyes arczan 
cgyforman reszlelezctt minden, a teny 
vegigfut a tormäkon, orrcz1mpät. aJsr1 
a1kat, szemhejat egyforman 111egvila 
g1tva. Egyforman mindent, tehat egyi
kct scrn Goldzieher Vilmos szeme
nek a k1fejelese adja meg az ar~z 

karakteret, csak az összbenyomast 
Jatjuk, a kicsinyes forrnakat elnyeli 
a 11agy imprcss.ci6 egysege. Az egyik 

reprezcntaJn1. a masik jellemezniakart. 
Az egyik matcrianak neztc az emhe
rct, a 111äs1k a lelkct kcreste Az 
cgy1k meslerember. a masik teremtö 
müvcsz. 

1 la igaz, hogy az arczkepböl k1ol
vashatjuk a festö lelkiallapotät, hugy 
mrndcn zavar, sz6rakozotl tekmtet, 
minden Vl'Sztett erdekJödeS, lelkesc
des vagy unalom otthagyja 11yoma1t 
a vasmon : Stetka közönyet f><'ir 

'i2 

1zgalmat cgyarant eszrevehcljük. Jat
juk. mint festi az elsö modellje min
de11 reszletet a mesterseget üzö nyu
galrnaval. a masik kutat, keres, beha
tolni igycksz1k a lelek rejtelmeibe, 
kcrcsvc, mit gondol a modellje a 
nwsoly alorczaja mögött ? Ez ad 
eletel a vas:wnnak ! 

* 
tv\ily kün11vü a tapogat6dz6t, a 

kiscrlcte1iH lcsnjnalni ! Ez törtent a 

, \ ((11•t1.\ZI t11rlal/lol 

hatalokkal. Ped1g azok akarnak vala-
1111t. De mit') 

Forradalmat nem lehet minden tiz 
perczbcn rendczn1. Oe forradalomra 
egyelorc 11111cs is szukseg. Az a nagy 
mozgalom, melyet a 11yolczvana:::. 
c\ck 11111vesze1 mcginditottak, egyre 
nagyohh hullamokat vet es oly ter
mckcnynek hizonyult, hogy mcg 
cgyrc ujahb nagy egycmsegeket re
vclal A1 .1lap a termcszetnek mcg-



t1gyelcsc. de a tcrmcszetet a häny 
ong111ähs miiHszszem flgyell meg, 
anny1fclckeppe11 latja , kt»zelebb
tävolahb allhatnak a muvcszegyeni
SLgek cgymaSIH>l, közoS erzeS, tem
peramentum, faJI jelleg es az együtt
ll111ködCS hatasa bizonyos egyforrna
s.igot 1s tcrcmthct. de ebben az 
cgysegben mennyi a küliinall6, az 
egymaslc'll elütö ! 

fcrmeszctct festett Man et is, 
Carricrc is: tegyük csak egymas 
melle a kct miives1t es ime az 
egyiknck muvcin hogy vihrälnak a 
fenysugarak, 111111t rezegnek egy
masba a szinck rcflexei ; a masik 
mlive1re a borus, melench6likus szo
morusagnak mily hatalmas t6nus

tatyola burul ' 
,\\o5t csak kct ellentetel ragadunk 

k1, de kowttlik mily sok az 
ätmcnet lchctosege. Emlekezzünk 
v1ssza a sk6tok tompa fenyere, a 
svcdek stilizalt foltjaira, a belgak 
gondtalan sz1nes egysegeire, Segan
tini ragyog6 lcvegöjenek monumen
talis erejere, pedig mindezek a plein 
flir egyseges alapjan allanak, a 
t6nusok harm6nikus egybehangolä
sanak kifejezesere törekedve. De ez 
egyseges alapon mily gazdag a väl
tozatossäg lehetc>sege. 

Akarnak-e ujat a fiatal magyar 
festök? 

A kritikusok tii hbsege egy kalap 
alä fogva öket, egyszerüen kijelen
tette, hogy nem akarnak. Modem 
akademiat jätszanak. Azelött a regie
ket, most az ujabb festöket utänoz
zak Az utanzas mindig akademikus 
sahlonhoz vezet. lgaz. Ezekkel nem 
IS erdemes fogialkozni. 

S val6han, itt egy renycs, ott egy 
Zombory, arnott cgy Zemplenyi 
emitt egy Griinwald k6p1aja mered 
felenk. A k1s modern akadem1kusok 
val6han jelcntkcznck. Ellcs1k az ujabb 
fogäsokat es jatsLanak akadem1zmust 
Ki a h1bas? A zsün, ml!ly beeresz 
tette ökel Krutsay 1-erencL, a k1 
Fenyest, l Ioffm rnn janos, a k1 
Zemplenyit, Auguszti11 Manska, a ki 
Zomboryl, Csäktornyai Zoltan, a ki 
mcg leljCSen cretlcn, Sandorhaz1 V. 
Bela, a ki Grunwaldot utänozza stb. 
11em val6k egyelörc 11yilvanos kial
litäsha Le kell vet111ök gyermek
czipöiket s meg kell tanulniok latni 
A maguk szcmevel Vagy pedig, ha 
chhez nincs tehetsegük. legalahb is 
technikäban kell megermiik, hogy 
ne dolgozzanak olyan piszkosan, 
mint Sändorhaz1, oly g1erekesen 
naivan, mint Co;äktornya1. 

Ebben tehat megegyeL1k a vele 
menyem kritikus kollegflimmal. 

Ellenben különvclemcnyt jelentunk 
be egypär f1a1al müveszrc nezve, 
a kiknel az cgyen i s müveszi lätäs 
egy sajatosan finom mcgnyilatkoza
sat talaltuk. Egy uj szinlätäst. A 
miben - veletlen-e, tudatos-e? -

többen mcgegyemck 
Az alap, a melycn allanak, a ter

meszetnek fatyolos latas:i. Mmtha 
valam1 fmom. atlätszö patyolaton at 
latnäk a vilagot A feny megtörik. 
Szinek egyseghe olvadnak. Szeles 
fohokka alakulnak a formak, a nagy 
formak. a reszlete1ket vesztett for
mak A tnnusf<ityolo11 at lmom, tört 
szinek, gazdagon fcloldva, gyönyörü 
ätmenetekkel, de schol rikitu hatas, 
mindenütt halk, diszkret, gyönged 
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1onalitä~. tompa feny, fojtott szen
vcdely, melyseg. c~cnd es melan

k6lia. 
A mint vamlorlunk a termeken, 

mär a harmadikhan taJalkozunk clsö 
kl:pvisclrjjcvel. Cscrna r~ezsö csend
cleteve' Emtel:l'k. Ez a cz1me Val6-
jahan: szurke hätter, fenykep, lila 
kendü, sarga es feiler virag az üveg
väzahan. De micsoda finom, gyön
gcd t(i11uscgysegbc11 A v1ragf estönek 
a s1.cmch"n t:l a v1rag 1s, mint az 
cm her, azt erzi, a mit ö. husul, 
hank6d1k, orül es moc;olyog Cse1 na 

.-1 finom, a diszkrct osszehangola
sokra hajlik. E gyiinged, fu1tott han
gon clmondott lirai kt'iltemenyenek 
tätyolos qjnci erzeshen gazdagon 

nyilatkoz1hlk. 
A kilcnczcdik tcrcmben jakobo1•its 

Artur kap meg vizilija crcdctisege
vcl. l larom kcpc kfizlil ketton a 
kckcs szürkc-leher tonus d~.nninal, a 
har111adiko11, (c1. a legjobb) a hal
v:'rny tcglavöri'>s cgyeslilve a 1.olues
kekkel l'alurcszlct, 11agy haztetökkel, 
csupa nagy. s1.clcs fol t, csuoa j61 
cgyhefoglal t cgyscg, egyszerü szi
nckre rcdukalva, a mclyek azonban 
Pa1.dagok a rcs1letckhcn Masik kct 
munkajara ha\ as lchcr fat\-ol bu
rul, de a sziirkcs-leherbe a ltlas 
arnyekok helcjätszanak ~ 111int finom 
cre1ct {1tj(1rja egyscget. 

l\!\1cl ftll hozza Fa11ta-Alko11y 
LI\ 111. Nnla a ff1tyolos szinharmöniät 
.i h<ildviläg vagy a reggLlt sztirkület 
tcrcmti l\1llönt\se11 crcdeh es lwltot 
a holdiLn) liläs-kek l{1tyol;\nal< m111-
dent füalakitb crcje. mely megüli az 
utaät, a häzat, a 1<'1k lomhjait, tom
pitja az ahlaklml kiä1ad1'1 la111pafenyt, 

finoman \'ibral\'a uhan at a tär
gyakon, gyönged arnyek~1-·at teremt\'e 
mindenfelöl. A holdvilä~ ~ 1 misz
ticzizmusa megkap6 er_, t. \';\n i•t 
kifejezvc. Fanta-Alkony-nak l,.!~"7. 

\'tlag rejlik a lelkchen. c:::.ak '1 l -

kcben CIÖ ärnyalakokat kcJI \ c1Slr dra 
vetnie Nem, mi11t a reg. tsknla 
ham1s :rodalrni sallangokkal, ue a 
sz1nek titkos zcncjevcl, a festö mod
jan, fe1czi ki a lelkeben elö rejtcl
meket Költö az crzclmcihcn, de 1es10 
a kife1ezcsehen . 

A ncgycdik fiatal mu,·esz Heidi 
Geza Ö b t6nusban latja a vilägot 
s a t6nusiatyoll ncila ts egyszer a 
lilareflexekkel vcgtgszolt hö, ma.;.szor 
a särgas-zöld napfcn} tcremti I ld 
kalai:-os kts Paw11kdja c~upa hun1.zfut 
kifejt:zes b etöadasban co;upa otla
lehelt, atlalsz<'l, patyolatfinom t6nus 
Vizhord6 g}crckei, a nagy ha\a ... 

uton, a napsugarhan rezgö h6kns
tälyokkal, melyckcn az ä1 nyekok finom 
lilakba jä1Sl311<lk, lllOLgcisban e~ 
sztnhcn egyformilll crdekcsck A hi'gre 
zt»ldjc. tompa lclol<OLofüiagahan, kü
lönosen finom Mtirffv-ban vihrälc'1 
cspnt, 1degcs mozgckorys:tg kezd 
mtnd crcdettbh lormahan jclcntkezni, 
s c z a mozgas szinhen van erez\'e, 
tompa. tatyolos s1inekbcn. 

Ük öten vizii'1juk küzösscgc mcl
lctt. meg1s mäs-mäs cgycniscg. Cse1 rw 
delikat lagraga, jakobm•its tompi
tott sz111c1, Fa11/a-A/J..011y misztiku~ 
egy~zcribege, llcicli j!yi\ngfal ttinusai , 
,\\arttv \'ihralr'.> ->zinei egyhen mcg
cgyeznek a tönusos h~vcgö kcrese
s~hcn, de ezen az alapon nagy erö
vcl teremthctnck klllön-ki.Jlön stilusl, 
ki-ki a maga crzcse ~zerint. 
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A mintho~y (]uldcsy tudatosan dol 
~ozik is a rnaga st1lus:in. 1 n•elv 
mindcn archaizjlö törek\'ese mellett 
tele \'an szinp lcz1s.;e l, melyet meg 
«z .;e ront 1<:!. hogy az angol prera
t;.11•lhstäk 1116d1~ra irodalmi· vonat
koz<l';okkal prbbalja gazdagitani. mint 
mnst. hogy Dante es Beatrice talal
kozasat rajzolta. Dante ket verscl 
1qa a vasznara, pedig a kepen min
den ott v,rn, ncmcsak a klilsü szi111-
b(1lt1111, Dante bihorsapkaja, hancm 
a belsö jelleg: Beatrice csodas tckin
tctc 1s s ott az az alomvtlag a kisse 
111cg11yul1 vonalakkal, merev, geomet 
nkus egysege1vcl, a meleg. mcly 
... z1m.:k. mclyek mtnden olasz vers
ncl szchhen beszelnek a talalkozas 
1ste111 ke1erol. 

.Je lchct stilus a termeszet ahszo-
1 ut e~yszerü v1ss1.aadasaba11 1s, ha 
deg eros, hogy az egyszerüseg 111eg
kap1on. Ziffer Sandor, Ditricll Zol
tan, Ufrrbacll jenö, Merö lstvan czt 
keresik, Merö meg erötlenül, Ufer
/Jacll mcg igen rajzosan, de Zllfer 
hatalmas allatfestönek, Ditrich crös 

tiguralistänak i~c1kczik a kinek fcrfi 
arczkcpe a jellcm \Jsszaadasahan. a 
lormäk hizto~ 1111.~gu1esdk n kec;1 t." 

hatarozott ercdmeny. Lbhen, a tor
mäkat jellcrnz1i k1r.akler .;,zt1ku-. vonä
~ok b itor \ 1ss111däst1han o a leg-

l/J1•rbt1cl1 
\'1ta/Aoz1> ~11>a111/ 1~/11J.. 

enisehb A töhhiek 1s ezl : eröt s nag) 
egysegct keresnek Snnfelfogasukban 
hajlanak a hrutahs feie. de al ero e 
tulcsapongasa hatal emherekncl soha
sc:m ba j. 

lrne czt kcresik a f1atalok. J6 uton 
indultak, varjuk az crcdmenyekct. 

Dr Läzar Sela 

G==================================================~ 

A mtiv0sz mindcnt könnyebhcn v1scl

ll'll cl. mint a dtl'Scrdct 

G t r a r ll i S <i 11 d o r. 
v 

Ha it(at, h '!.!' eg-\' mütär!!V annal mara
dandohh hc1.su, mincl inkahh fe1e1 ki C!!\' 
<.'lllhl'rl ertCSI, hizoll\'0$ az IS, hnt(\ aL a 
mm l'"'' a lc!..'1nkelctcsehh. ak111ek Jeg!!at.
da!!ahh a '1zw1a az e.,,zk1ize1, melyckkcl er
/öd fc1c1i ki, 11.'hctnck aztan ak<irminök. 

G. ,\ \ " u r c ~. 

i\ tomc:,: bamula:;a megforditott arany 
han all az egycni tchet:>c!!!!el ,\\inel kö-
1ön:.c.:cschh \'a!!y, annal obban csocläl-

' ak. Z '' 1 a 
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;\ modern müvcvck iskola n~Jkul, a 

rct(1 llll':-;tcrek ~cg1tc~c n~lkul fcjlciutck. 
\ lrad1oi1'1k J.;or;ih.in l'/ ma.,,k..?p tortcnt. 
Akkor a1 ifju 111uvcs1 ncm dnmag-at. ha
ncm a listtl·ll eJC1n11ntat mä:-.olla. ,\ tradi

a11'1k hukäs;i\'al mc!!szunkk 111 clominta'< 
c:-. ujakat kdlctt tercmten1. 

.\\ c i e r-G r a f c. 

A kti11in:-.l!!!c:- cmher feli~meri azt. ak1 
n nala kidlt'1bh, de 11tän111n1 csak aLokat a 

1ula1!.l1111 ... aga1t kcpcs. amelyckkel <.sekelyehh 

crtclmi ldlchc~C:ncl fol{\a crintkezni lud. 

K LippiLh Elek. 
" 



AZ ELET MEL YSEGEIBÖL. 

E!.!\' Ion,·, nv{ni e-..ten, clläratl\ a a 
na p1 in u n k{1hil: lchcn~rtcm eg) regt <..I u
ledl'ZÜ haz 111i1ge Lg) komor haz al-
1aha. A n<1r ll'nyug,1'1han volt es vörö
scn 1zw sug.1ra1 mcg\ ilagitottak hasa
dckait es <1 falak szenyfoltjait. A sze
~cny h{lz mcg szegenychh \ak61, patka
nyok es cgerek mc'>lljan osontak ki es 
he az alacsony a1tokn11 s arczukon az 
ehseg, lcsttikön rongyos ruha. Ezcknek 
az cmhcrel<nek szenyes 'olt a lelkük 
1s, csakugy, 1111111 a 1ajtuk 16gö rongy
darahok A ny1tott ahlakokb61 egyhangu 
za1 hallatszotl, amclvtöl nemsokära el-
szenJerl'gtem . 

Küzelemben hirtelen valaki egy böl
L SOU<llt kez<lett Cl1Cke(lll 

. ,Tente, haha, tentc szepcn 1•• Nem 
is hittcm "oha::-em. ho~'} 1lyen hazak
han szcl1d tlallal altatjäk el az anyäk 
g~ c1111eke1kct Lassan fclkeltem helyem
rtil es odasompolyogtam a reg1 hordok
hoz. ahonnan a hang11k hallatszottak 
s ott f ekudt egy f alädäban egy k1::. 
lcäny. melycn lchajtc1tta a fejel, felso 
teste cl öre-h{1tra rengett s magäban 
zümnH\gtc „Tcntc, baba, tente " 

Kezchcn cgy iakanal, melynek vegere 
'ori1s rongy volt csa\ an a s szeme mo
solyg\ a nezctt lc az 1gy megformftlt 
k1llüntb bahura. 

lrla · GORKIJ MAXI\\. 

,\\1csnda csod:'llatos szl'llll'k l'S a szo-
1110111 1ck111kthc11 11111\' hal;'1los sw1110-
rusag ' ,\11rnlö11 111cgl?11ta111, clfL•lejtctlc111 
111111dcn sz1..'11\'l a kl•zen l'.·s a1Tzi111 Kö
niliittc 1 t.!SZl'gl'k II 1h1igCSC es S/ttkozo
dasa hallatszott. Ti11111l'lckck koztHt 
lllt, korntlL• 111i11dL·11 szl't volt tlulva A 
ll'nll'nii nap \'l'n üri1sr1..• lestllt mindcnt 
es kJSl'.•rfl'lll'SSl' ll'tll' a kCpl'l 

A lctiny Cs/IL'\ ctt, ll'lc11kl•n es hi
zctl111atl an11 I tck111tcll 1<1111 s mint az cgcr 
a nrncskatck111ll1tlöl, otlalapult a falltuz. 
En pcd1g mosoly(lgva llL;ztc111 a gyc1-
111ek szcgyenli' s p1szkos Mc:z:1t Ajkait 
t>sszcszoritotta, v1..•miild11kcl lelltuzta 

\'egre lellwlt. Kai l<H1szokny;'1cskäjät 
111cg1g<llito1ta, zs1..'hl1h1..· ICllL' a hah<lt CS 
litgy gyt•rmckhangon ke1 dezt1..· ti ilem : 

\ \11 .tkarsz ? 
:\ le.lll\' 11 e\ es lehl'lclt, ttireken\' 

alakkal. (!1gyelnll'scn szc111111-!yre vett . · 
- l lat llL'lll ll'lclsz > kl'.·akzte ri1-

,·1u szunct u1;'1n . 
K1iszim<im, ncm .ikarok semmit, 

Lsak 1i1tsd1l tm·i1hh .\\111d1;'1rt L'lmegyek. 
.\ leilny aznn han 11ch<'1ny lepcst tett 

lelcm es hangosan, erthctölcg mondta : 
De csak gyl'rc \'clc 111 l'gy f el 

ru beirrt 
Ncm trtl'ttcm meg mindjilrt, ue \'a

la1111 bo1 zasztl>t Sl'Jl\'e, ilnkcnyteleniil 
összerc zzente111 

A leäny cgcszcn közclcm be ll-pctt. val
l<h al hozziun si111ull es anclkul, liogy räm 
n~zett rnl na, kc1zö111bös hangon lolytatta: 

Csak gycre cgesz bfttran ! Nem 
akarom a szcrctö1111cl az 11tczan ke
rcsn1, de ncm 1s kcrcshetcm, men az 
anyam kethesc elltta az utolso ic'> ru-
hämat 1s l lat csak gycre . 

S1<ltlanul elloltam magamtol Kerdi -
leg nezett räm ,\Jka1 szele megreme
gctt es szemcn-1 ~1l111odoZ\ tl tek111tett a 
tä\'nlba 

Ug}an. ne cllcnkezz, gyere \'elem. 
Azt h1szcd 1alf1n, kiflltoz111 fogok ? 'c 
telj az 111ar regen \'Olt •.. J\\ost mar 
nem szoktam k1ab<iln1 . mo'>l . 

Anelkul, hogy a mondat< t heiciczte 
volna cg} et köpern 

Ellüktcm magamtül, s1ivt'mben az 
utfllat es rcSZ\'CI crzcse\'CI. De a gyer
mck halälosan szomoru tek1111ctct soha 
sem tudta111 elfelejlc111 
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Grafikai kiallitas.! A czim alig fed1 a tartal111al Oral1ka :ilalt cli:ö ~' 1ban a fa-
rez-, kömetszetet ertjük, a Nc1111cti S1alo11 k1älliläsäban pedig 

a szen-, vi1-, czeruza-, kreta-, pa~ztcll-, tussrajzok tl< 111i11alnak. l<t'zönsegiink azonban 
a metszct iränt nem igen erdeklöd1k, ellcnbcn mar kl•zdi apprccziälni a rajznt a rajz 
kcclvcert. Er1hctö tchäf, ha müveszcink - clsö sorban arnnban a kezdok - ehhez a 
kifcjczcsi formähnz fnrdullak. 

l logy cncl elerjuk-c azt a czelt, melycf a kor111{111y n grafika1 k1älhtasok alkal
mflh61 kitüni!t d1jakkal el akart erni. igen kertlescs i\ magyar grailka nehetcn bo11ta
ko11k k1. Közönseglink nem tudja, hogy mit meltänvoljnn cgy rczkarc.zban, egy konyn
matban, vagy cgy fametszetben. s ezert modern muveszc111k JClcsebbjei hatat fon.litanak 
c1cknck a muveszeh agaknak. Nag> kar, - a közön::;cg n10ndhatallan mün~Sll eh·etettol 
tos1tja meg magat. 

A JClen k1allitäsnn is a szenrajz dommäl. E1c11 a kren. föleg a fJguralis rajzban 
Glat1 Os1kar vezet, - most is hatalmas kollekum·al alhtntt he s noha mär ketszer 
nycrtc mcg a d1jat. nem igen ferközik a ko1elebe senk1. Glatz Oszkär a szenben hatal
mas kifc1c10 eszközzel rendelkezik. A jelensegek b11tos v1sszaadasät. a feny es ärny 
ät111cnetc1 segitsegevel, biztos szinertek-erzekkcl en cl. \'ala1111 16zansag van v1zi6jäban, 
de nem vflhk bantovä sehol. A jellemzctes mcgtalalasaban ki.Jlönöscn eros, a termeszet 
rcszlete111ck k1kercseseben nem a hangulatat61, hancm az crtclmctöl vczetteti magät, a 
1111 ällal mclv hangulat1 hatäsokr61 mond lc, de crejcvel, lokclctcs valoszerüsegevel meg
ngad. N111cs meg ez a reszletgazdasag Nagy \'1lmos szenraj1a1ha11, de helyette annäl 
több a1. cr1esc; ö mar fest is a szennel s mivel szincscn IA!ja a tcrmcszetef, ahräsaban, 
a fcny es ärny visszaadäsaban, a gyönged feltönusok kicmclcsebcn cr7cl111i hatasok 
rcjle11ek. Javor Päl tanulmanyfejeibcn a szelesen lätntt formak crcje kap meg. A tajrajz
han Major jcnö elvitt mär egyszer egy dijat, ped1g most 111kabh meJ!crtlemelne, mert 
sz111escbh, puhabh, bärsonyosabb Jett az clöadasa. Egyflltalan czen a teren talaljuk a 
tarlat crössegeit. Van itt Kacziany Ödö1111ek cgy hatalmas patos1szal megerzctt täja. 
l~ath Pan111 nehäny finom interieuqe, clc elsö sorban l lalasz J<izsef härsonyos raizyogasu 
ta1kcpkollckczi6ja c ncmben a kiällitas legmuves11bb darabj,11 E v1dck1 raj1tanär i?:az1 
pocta-lelek, a k1ben a termeszet mely, szononkus mel<id1akat cbres1t. 

A k1alhtas mäsodik crdekesebb csopurtia a pas1tcll, mclynck Katona Nandor, 
Pahnkas Beta, Kezdi-KO\«ics müvei ad1ak mcg 1elc11toscgct Klllimosen meglepöen szi
ncsek, - de ncm rikit6k - Palinkas telt szmekben rag~ ogo k1s rnu\ ei, egy szinsO\·är 
lelek finom s11ncsokra1. A fiatalok közt l\\ärffy, Cscrna. Konss Kaiman lllU\•ei lS erdeket 
kcltcnck. 1111ncl a häromban delikat t6nuserzek 11y1latkoz1k mcg. 

A konyv1lluszträC7i6k között kiemelkednek J\.\ark 1 a1ns ola1v<illata1, Nag) Endre 
„Gyönyön1 Lovagkor" czimen epp most mcgjclent s1atinkus no\ ellagyüjtemenyehez. 
Mflrk cgcsz v1brcilö temperamentuma, finom szatiraia. crns karikatura-hajlama a legszebb 
harmon1aban 1cle111k meg. Ez a rajz-sorozat a k1al11tas Cf!\'lk Jegfobb erdekessege. A 
ko11kurrcnsc1rol, BalälS es Undi gyerekes gyerckra11airM johh 11Cl11 IS sd1lani 
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Prcn•ofm-zky l.1110~ pt1l)'l1tl11as rezmcf«zcltnek sum·azlata. 

Az cxhbrisek. ucn11a, kreta s tollrajzok tömegebol (egyik sem kapta 111cg crdcklo
desunket) Nagy !:iämlor Cg} finom tusrajza az elocsarnokban hatasosan k1cmclkcdik Et 
1ga1i Na!?) Sandor ! Auia vnnalkepzelct tombol rajta. Csupa egymashaomltls, ölclkczes, 
a vonalak osszc es k1h11jftsa icllemzi. A vizfcstmenyek kÖll dtjra erdcmcs aligha fog 
akad111. Edvi-lllcs es Tull mar többs1ör megnycrlck a ui1at, k1iloniiscn az clsö, srnrgal
mttval is111et f1gyclmct kclt. Edvi-llles Aladär rodostoi, galhpolt s 1:\gorn rcszlctckct 
festet!, igcnb fotografikus hüseggel. Lehet. hogy cz volt a fcladata, 111111dcncsetre 
vizi6janak elapr61asa lön a kö\'etkezmenye. A v1zfestmenyek f1110111o;;aga ncm tun a k1_ 
~s1nycs reszlctck sd1raz rcg1szträlasat J\\eg Hadzsi Olga ll\ÜVCI a legkulnnhck. \'an hen
nuk valami ragyogo konnycdseg, odavetett egyszerüseg, 1111 a nagy \011fcslokiin teilt•sz
lett izleset mutalja 

Alten c a1 iga1i grafikara, ki kell emelnünk Pravotinszkv Lajos szincs rc1kan.:1ait, t1 
a kialhtas ci..•vctlcn iga1i grahkusa. Nagy erzes, a rezlap kifejczcs1 c-.;1ko1c1nck swvercn 
tudasa, \'ala1111 hcrn1kus \'Onas szmteltogäsaban jellemzik mu\'C"1ctct, mcl~ a nag) foltok 
a szelcslat:b cvk:11ei,·cl cri el hatasa1t. Barta Erno 111e1wt111to1 Carrierc-t juttal]ak 
csttinkbc, lllCI} CrlCSC mas, IÖlcg Ul es eredeti kifCJCZCSI formal kcrc,hctnc. 1-\ retkarcz 
tli bbi lllU\'Cloi ko1t az oreg r~auscher aquahnta1 szara1ak St ekel\ Arpad rc1kan.zai ke
lllCll\Ck, a lohbic pcdig lSUpa kczdetleges k1serlet Ez all a k1alhtoll l:ürajzok s fa
mctszctckrc, Conratl es Jozsa Karolyt kiveve, ak1k nagy hi1tonsag!,!al kc1chk kcsuket. 
klllönüscn crdckcs lnlthatäsban ut6bbinak >A kut• tz1ml1 aklJa 

Veglll mcg kcll cmlttcnllnk kct fiatal mu\•cszt, e!!ymasnak li1kclclcs cllcntctcit 
Gulac.syt es Coul111t, az clso csupa erzes es bizonytalan raJI. a 111,1o;;1k b1ztns raJl e"' 
scmmi er1cs. S c1 cllenlctes karakterek ellcnere, 111111dkcttohc11 o;;ok a1 crtekcs am a;. 
De m1vc !ngnak k1fcjlod111 'J 
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ELFELEJTETT IRÖK. 

l. PETÖFINE SZENDREY JULIA (1828- 1868 ) 

/ 

( 
\ 

Petöfi Sandor fclcscgcriil rcp6ta tudja az irodalom, 
hogy költono volt. Ttzcnöt evvel czclölt Szana Tamas 
k1adta költemenycit, 11apl61at J6kai M6r. s mindebböl 
egy so:-at szenvcdö IClek wkog felcnk Az ötvenes es 
hatvanas evekben különvatva mäsodik ferjetöl, Hom:ith 
Arpad egyet. tanart61, clzark6zva a \ilagt61, elete nag} 
emlekenek elt, telJes maganyban, csak lelke furiait61 
kinoztatva. Minden iräsa e11 v1sszhangoztatja. Azt az a 
költoi rege 1s, a mclyct most mutatunk be olvas6inknak 
eloször. s az a költcmenyc. mely Szana gyüJtemenyeböl 
kimaradt. A masodik, a pr6zaban irt koltemenye szimbo
luma Petof1 Sandornak. az erösnek, ak1 megvedte öl. 
a gyenget , az elsö, a halalt \'agy6 poema. Petofi 
utan eped, a nagy haloll utan . 

t. Halottak estejen. 

• ÜO „ 

Ti boldogok ott kiin •1 a fl'11wtobe11, 
Kik alusszdtok örök ejelek; 
s eil boldogtalan, szdnalomm melto. 
Hogy köztetek meg most sem lelzetek ! 

Olz, mert kr nem fof{)' az 111sl;g11ek d1;a. 
S az iildözö sors senz pihen, 
Egyik csapdsa a nzdsrkot eri, 
S ki tu ja, 111en11yil lnr me!{ cl szi11e111. 

Ha el nem l'erzelt, nem szakacll meg eddig, 
,\Ti 1•an meg lidtra, mi fog ;öwu mc!_?-> 
1Wi fesz, s milycn lcsz az az uto!sci csepp 
llikor meglör11e tgy szäl majd: elef:! ! 

Ti boldogok oft künn a lemelübcn, 
Kik mdr nyugosztok, kisZC'1111cdlelek; 
s en boldogta/011, szdnalomra llll;Lf<i 
Mikor leszek mdr c;n is közlclC'k ! 



2. A fenyö es a vadr6zsa. 

Rengcll'g crdo kt>zcpcn emelkedett 
cgy kopar. mcrcdck kibzirt Az egesz 
erdo s1k ronasagon feküdt. melyen 
csupan az cgyctlen magas pont, e 111a
g[1nyos szikla voll läthat6. Termeketlen 
kün~1t szurkcs moha füde • imitt-amott 
rncg ez 1s h1änyzott, s csak az eles mez
tclcn kovck fcnylcttek elö. Ellenben az 
egcsz crdiiseg fülc.kt a legb')'önyörilbb. 
a legelcnkehb zt'>ld päzsit takarä, a fak 
dcrckat f olyondärok tilelek körül, 1111g 
Hl\'ukhen 1bolya, vadrözsa, gyöngyvirag 
es földicpl'I virult. l lig)'JCtek el. szebb 
crdöt a1 cgcsz vilagon hasztalan ke
resnen k. \'oll is henne ezer meg ezer. 
'agy t1län mcg tohb da los madar . 
hug<'> gerlck, rsattog1> fülemliek, eneklö 
ngc'>k, C')örgö szarkak, melyek kora 
reggcltfü kcso cst1g hangoztattak, mind
egyik sajat rnodoraban, sajät hangväl
tozataihan. 011. milv ~zep az elet ! oli. 
1111/y szcp a l'llrig. Pcrszc, hogy ök az 
ö elctukct es az ii ,·1lagukat, az erdöi 
crtcttck, mc1t szerencscjükrc mast nem 
ismertek. masrol iogalmok sem Yült. 
Akko1 talün müskcpen enekeltek volna. 
- Lcnn a pazsiton tömentelen. szebb
nel s1.cbh 'irag kandikalt ehl a buja 
z<lltl f u körul, clszön•a, rcndetlen cso
portozatokban, hol sukan együtt, tö
mcgbcn, hol kcvcscn, nehol egy-cgy 
111ag{111yos \'11ag, hol särga, mintha egy 
lehullotl csillag volna, hol piros, mint 
cgy vcrcsepp, vagy kck, mintha az eg
holto1.atot tukrüzne v1ssza, vagy pedig 
olyan tiszla h6fcher, 111111tha egy elrej
tüzködütt, a tavasz altal ott feledett 
hc'ipchely vnlna. Ki tudna szineik dus 
'egyulctet \ agy szamtalan ärnyalatät 
clmonda111, cleg az hozzä. hogy mind 
szepek, 1llatnsak es boldogak voltak. 
Soha cmbcn kez nem erinte e virägo
kat. cmhen nyom ncm tapodta e pä
zsitot; soha idö elütti enyeszet nem 
pusztitott 11t et cgyetlen viragot. nem 
lonnyasztott cl egyctlcn luszälat. Nöt
tek, virultak es rlher\'adtak a termeszet 
rcndjL' es liln L'nyci szcnnt Telen alud
tak mclycn, t:scndcsen, jo melegen be
takarva a lchullott lall'\ clck puszta re
tcgL' altal CS ht'>kpclbe burkolva a tel 
itl~)'i.l L'ill'll la\'aSzszal eletre ebreSZl\'C 
a nap legclso sugara1 <\ltal, melvek k1-
csir<iztatc'1k .i sz1111nyad1'i magot ·es ki-

..\ /1t>/oJ!nr11 fl'1111·t11ht·11, /)r H11l11n11 }oZ"'I 
1111111torfd1·1 t1•l1• 

haJtJäk az elcd1i cs1rnt a li>ldhöl Nyä
ron virulva, illatozva. 1111dii11 virag vi
rägra borul, !üszal tusnilhoz hajol, s a 
falevelek remcgvc s1111ulnak egymas
hoz es a szcl lö suhogasa ~supa clet
röl, boldogsägröl beszä Összcl pcdig 
lassan-lassan hervadozva p1he11111 ke
szi!Hek, h9gy a tcli alom nyugalmät 
elvezzek. Enöl-evrc, evszaknil-evszakra 
1gy ment ez 111111d1g hah 11tlanul. rn
\'artalan folyamatban 

De ott fenn a s11klf111 mas ' 'oll am 
elet, ott scm '11 f1g nem '1rult, sem 
madär nem dalolt, sem szello nem 
enyelgett Ösi fcildräzküd[1sok es das 
szülemenve voll e kösznt 1\\111tha benne 
a termcszet 1111nden mlcgscget, termc
ketlenseget cgy tiimeggL osszpontos1-
Lotta \'olna, hogv ktirülütte annal düsab
ban, annal cletcroschbcn tenyeszthcssen 
mrndent. Hegyes, kiüll<> clci, s1ma. 
egymäsra halmozott kiilapjai, non~ny
telen, kopar bnnl<11 k1zarni l{llszanak a 
t.ermekenyscgnek 1111ndcn lehctüscgct. 
Es megis lcgmaga-;abh csuc-;an, hnzza-

. 61 „ 



-

fcrhetlcn magassagban, all egy 6nas1 
fcnyöfa, oly nagy, oly eröteljes, oly 
tcrjedelmes hogy pärjat az egesz ren
getcg erdöben hiäban kereste az ernber; 
pcdig ludjatok-e. hogy az rnerföldek
röl merföldekre terjedt es szebbnel
szchb szazados lölgyekkel es cserf ak
kal volt tele. J\\eglätszott ra1ta'. hogy 
ez az erdö kirälya. a rengeteg disze. a 
llÖ\ enyzet koronäja. s körülette sehol 
egyctlcn bokor. egyetlen viräg sem vult 
lflthat6. annal megfoghatatlanabb. an
nal csodasabb. hogyan nöhetett a fa 
ott a sziklacsucson. a szectitö magas
ban. I Ionnan szi eleg tapot? 1101 talal 
gyökcrcinck eleg helyet? hogyan ke
pes szelvesznek viharnak ellentälln1. 
me ly szabadon eri minden oldalr61 ? 
Le 1111 az erdöben egyik fa a mäsikat 
vcd1 a szel dühe eilen. egymäst oltal
mazzäk, közös erövel tart6ztatjäk föl a 
vihar rurnbolü megrohanäsait: egyik 
scm äll magänyosan kiteve ; mindeni
ket csak a tübbin keresztül hatolva s 
ez ältal erejeben megtörve. \'agy leg
alabb t,')'öl}gitve erte a dühöngö. pusz
tit6 elem Amde ez a szikla fenyöje 
~zcditö magasban. mindnyäjok löte 
emelkedve. egyedül. nem vedve nem 
oltalmazva semmi ältal. egesz nagysä
gäban kenytelen volt szemtöl-szembe. 
eröt erö elleneben, megviaskodni a 
tlühöngö orkän legvadabb kitöreseivel. 
Es ö 1111ndedd1g gyözedelmeskedett ; 
dcrcka egyenes. hajthatatlan maradt. 
büszke sudarät mereszen emele eg 
feie es sötet. örökzöld ägait hatalma
san. mint 6riäsi karokat terjesztc maga 
körül. Öt nem fosztä meg az ösz le
veleitöl. ö nem aludta ät a telet; ämde 
v1rägokat scm hozott neki a tavasz. 
sem enyelgö lepket a nyär. Soha ma
dar nem rakott aga1 köze feszket: 
hogy mertc volna gyönged gondosko
däsainak tärgyait. azokat a vekony 
heju tojäskakat. piczi, pelyhes fiait e 
szlintelen vihartepte. az elemekkel ily 
vedtelen szcmben äll6 fänak cltalma 
alä hclyczni? ! - Büszken. egyedül 
hajthatlanul folytatta eletet a fenyö 
sok-sok evcn ät. Örömei szilaJ. csupän 
ö itllala ösmcrt vad gyönyörökböl äll
tak. Ö büszkcsegeben erejebcn. egyc
dul iscgebcn talalta örömet. A mi mäs
nak haläla lctt volna. neki eleterejet 
edzcttc. Szemben a viharral, kiteve a 
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tleli nap lcgcget.">bb sugarainak, szikla
trc~nJän mmdenek föle emelkedve, mi 
öt környekezc, lätva a ha1nal legelsö 
pirkadäsat, az alkonyat legutols6 fe
nyet. mindig keszen a küzdelemre. 
gyözelmcnek erzeteben, megközelithet
lcn magassagänak tudatäban elte le 
11apja1t, cvcit ... s cbben leite örö
met, ez tülte cl \'ad kejjel a legutols6 
iz1g, midön minden agäban recsegve, 
ropogva v1askodott regi ellenevel, a 
v1harral, melyen örökke kifogott, mely 
mindig megszcgycmilve volt kenytelen 
tävozni, 111ig o ottmaradt helyen, bi.isz
ken, gyözcdcl111cscn. 

Azon ban egyszcrre csak valtozäs 
türtent. A ki mcg tudnä mondani, hogy 
Jötl az a mag oda, amelyböl ez 6rias
f a szärmazott k1 vagy mi hozä fel 
epcn e sz1klacstics tctejere: csak az 
tudhatnä azt is. madär hozta-e vagy a 
ka,•arg<'> szclvesz vagy a termeszetnek 
mi mäs utjän Jtltt fel ugyanazon szik
lära. meg pedig epen a fenyöfa tövebe 
ama mag. melyböl az a vadrozsa nött. 
me 1 y egyszcr csak. kora tavaszszal. 
annak aljan hajtä k1 gyönge ägait. 
p1czinke levcleit. Ki tudnä megmon
dan1. hogyan mikep tevedt ez ide. 
hol eddig sem v1räg. sem füszäl nem 
vcrt soha gyökcret ? Ki tudnä ho
gyan ? ... eleg az hozzä, hogy ott 
volt hogy szemlätomast növekedett. 
erösödött, ha1tott, söt vegre virägozni 
kezdett, mig vcgre egeszen ätfogä, ät
karolä a fat, aztän egyre magasabbra 
nyujtci ägait, cgyre dusabbbak lönek 
levclc1 es ägai pirosabbak, illato
sabbak. 

Mi törtenl cz alatt a tenyövel ? 
Elöször csak bämult a kis gyönge 

hajtäson ott labänäl, aztän figyeln 
kezdett erösbödescre, vegre erdekk e 
nezc mindcn egyes levelenek fejleseti, 
szaporod6 ägait, lcslö b1mb6it. Lassan
kmt elhagyä regi szilajsäga; minel 
mbbet foglalkozott a kis, egyre gyara
podl) bokorral. melynek agai egyre 
magasabban kl'.1sztak fel oldalän, s il
latos viragai gyöngeden simultak hozzä, 
annäl kevescbbct törödött a sudarät 
környezö viharral. Vegre csak egy 
gondja lön: megvedeni a kis gyönge 
nizsab ok rot, tavol tartani mindent, am 
annak [111hatna vagy epen eletet fenye
gcthetnc. A nap sugarait csak ägain ät-
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szfir. c bocsätä a hokorra, az esöt 
csak mint harmatcseppeket alahullani, 
s ha a szclvcsz, a1 ö regi ellene, 
t11sara hivta öt, nem ällt vele harczba, 
mcghajlä etötte sudarät, minden ägät 
szcrtc engcdc zilä lni, csakhogy mim~l 
elöbb clvonul111 läthassa az ellentälläsra 
nem talalt vihart. Oh, mint feltette kis 
virägät, ez lett c~yctlcn gondja, öröme; 
hisz ez altal ismerte meg a mmdennel 
közös, csak ältala meg eddig soha sem 
sejtett gyönyört : szeretrn ! Mit ott alant 
minden fa, mi nden viräg, min den kis 
f üszal mm den cvben elvezett, arr61 ö 
neki magas, k1vetcles helyzeteben mind
cddig fogalma sem volt. Nem nelkülöze, 
mert nem ismertc. Eddig csak az 
ellentäll is szila1 gyönyc>reit, a küzdelem 
va<l kejet ismere, a b 1ldogsagot csak 
most talälta fhl a kis vadr6zsa bokor
ban, mely gyönge.:;egebcn erös derekä
näl keres tämaszt. ätronva öt virägos 
karja1val s felkUldve hozzä illatät. Hät 
meg 1111k lf vegre a rözsabokornak 

, \ 1m•11 ., z1 l11r/atlml 

most mär lombth'.ts, clcg mcnhelyet 
igerö ägai közc cgy kis paräny1 ma
därpär f eszket rakott ! Midön csten
kent oda tcrtck pihenni, ejjel ott 
a1udtak, hajnalban csicscrcgve, flityo
reszve szälltak k1 feszkükböl. Nem
sokära 1~azgatni kezdtek fcszköket 
tollal, viragokb61 clszällt pamutszerü 
pehelylycl bclelni es J6 puhara, melegre 
kesziteni, mire aztän cgy, ket, harom, 
negy picz1nke to1as lctt läthato a fe
szek aljän. Oh. ekkor a fenyöfa öröme 
leirhatatlan \•olt ! J\\cnnyire meghatotta. 
midön lätta, n11nt ül fcszkeben türel
mesen az egyik madär, mig a mäs1k 
messzi elszäll täplälCkot hozm a hätra
maradottnak. Vcgrc k1keltek a kis pely
hes madärkäk s az üregck cgesz äldott 
nap 1öttek, mcntek, soha nem unva 
meg, soha cl nem färadva, hogy szün
telen ehes fiaikat täpläljäk, kik az öre
gek közeledtere mar messziröl mind 
kitätottäk szäjacsk<'.1ikat s csipegtek, a 
hogy csak tudtak, lesvc, mindenik ma-
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ganak kö\ ctclve a hozott magocskakat. 
Aztan czek 1s f elnottek s elkezdtek a 
ra konll szökdecsel111, k1sse tel-[el 
emelked111, körül-körul röpkedni a fat, 
vegrc ped1g elszalltak az öregekkel, le 
a \ ölgybe, az erdöbe. Hogy telt a fa 
ekkor, hogy remegett, hogy soha többe 
nem lat1a uket, nem hallJa c~evegesö
ket. 1\\int örüll, midön Öket messzircil 
mcgplllanta es haza terni lata ! Nem 1s 
maradt a k1s feszek soha üresen ; az 
clköltözöttek helyere mindig jöttek mä
sok, kik toJasaikat a fenyö alatti vad
rözsahokor levele1 köze rejtek. Csa k 
telcn, 1111<.lön a bokorr61 minden levcl 
lehul lt, s az öszi szel felkapta es el
sodorta azokat, mikor a vadrözsabokor 
1s a többi növenynyel együtt tel! eil mat 
alva, csak ilycnkor gonaolt a fenyöfa 
regi napJaira vissza, mikor oly büszkc 
vott maganyos, megközelithetlen magas 
t1el)'lctere, ere1ere. nagysägara es szllaJ 
ki1zdel111e1re. Uh, 1111nt \'agyott \'Olna 
most ott lcnn a \•ölgyben lenm, elreJt\'c 
a többi {a között, vedve v1har es szet
\'CSZ eilen ! Nem magaert, oh nem 1 a 
k1s \'adrozsa m1att aggödott : hatha 
egy otyan irgatmatlan v1har elnaszt1a 
agai közlll a kis feszek tak6it, a madar
kakat, \'agy leszaggatJa derekahoz s1-
111ulö agan s összetepi, eltördeli, vagy 
pedig - s ettöl feil legjobban - a tel 
hidege athat gyökereig s megfagyaszt1a 
azt, hogy soha többe kt nem 11a1that. 
llye.~1 kor ugy 1ngyelte a többi fäkat az 
erdoben, k11< lehulott levele1kkel ved
hcttek az alattok nött bokrokat, 1111g az 
ö levelei solia Je nem hullnak. Ugy-ugy 
megrazza 1lyenkor agait. hogy legalabb 
a raJtok levö h6val takarhassa be JÖ 
111clcge11 gondoskodäsanak targyat. 
Amazoknal odalenn, kiket szäz bokor 
es füszttl környez. a k1veszettek helyet 
u1ra p6tolhat1ak azok a viragok es 
n<ivcnyck, mclyek meg megmaradtak ; 
u.~ ö, ki közetcben soha egyetlen egy 
tuszalat sem latott ez egy bokron ki
v11t nö111, o ezt vesz1tse el? Borzatl\ a 
gondolt cnnck lehetösegere s \ adul 
csapkodta ussze agait. De a tel meg
k1111elte öt, s nem foszta meg a1111y1ra 
leltctt boltlogsägat61, minden ta\asz
szal ujra kihajtott a r6zsa, egyre du
sabb, magasabb. v1rägz6bb lett. 

llt mit ismet a nyär. tikkaszt6 lorro. 
mindent clperzselö nyär Csak a n'izsa-
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bokornak nrm c'1rtott ; a fenyola hus 
arnyekba tai..ara ot messze szetterjesz
tetl aga1\•al. Es a rözsabokor mar ege
szcn kürull"ogta hatalmas derekat; 
egyes aga1 mttr oly magasan nyultak 
tel a torzson, s 1nss ele\·en le\'ele1 
hozza s11nuh·a, en) eleg\ e rezegtek es 
suttogtak körulötte. 

l::.kKur egyszcr tlelta1ban, nehez fekete 
felt10k ala1rn1tak a li11natar szelen, me
lyck cgyre lc1Jes1.1<edve, sürösödve 
l1uzckltaK az eroo feie s tompa zugäs 
es halk dörgcs k1sercteben mmdinkabb 
c lbo111ak az egcsz egboltozatot. Re
megve s1111ultak a rözsabokor sugär, 
ha11ckony aga1 a fatörzshöz, ammt a 
lcltamado vi11ar Slele vegig-vegig zugott 
a sz1kla folott. Kuzdelemrc keszülc a 
lc11yö, meg-megrazva aga11, hogy csak 
ugy rccscg1e1< bl'lc, m111t11a erejet akarnä 
prubaln1 vagy 1cnycgetöznek, hogy 
\'ISszanassza a \ elc rnär-mar tusaba 
kczdil szeh cszt Ir tö;,tato egihaboru 
tort k1 , szemkapräztatu fenynyet, mint 
<lnas1 tuz1<1gyok cz1kkaztak a \'1llämok 
a dörgo, csattogö ~elhötömegböl elö. 
A sz1kta lölött 1s fuggött egy veszter
hes, cgymast1a gombotygu te111öcsoport, 
111111dcn iränyl)an äthasogatva a czik
kaz<i v1llamsugaraktol; ruhamra sodort 
lele1e a v11lar eg) mäsik sargäs szürke 
fcnyu lclhotömeget. l::gyszerre pilla
natnyi csend a11ou be, nyomaszto, 
lelctmes csend, crrc vakitö langözön 
s egy 1szonyu csattanas kövctkezett es 
a sz1klatct61öl egy oriilsi langoszlop 
cmel.kcc.lett, oly 111agasra, hogy össze
kütn1 lfltszott az egct a tölddel. A 
lcnyüfa cgett. 

Mire az idi\ kitlcrlilt, a felhök el
vonultak es n nap tarka szivärvany-
1vet vont a1 en.lo rtile, a sz1klacsucs 
puszta, kopar föltlet korom es hamu 
!öde, mclyct a; cst1 szel sze1hordott, 
k1 tud1a . ho\ ä ? k1 111dJa . mene ? 

Ez a fcnyöfa törtcnete. e saJnälJci
tok, ne busut1atok ra1ta . hisz o bol
dogsaga kozepett szunt meg elni, sze
ret\•c es szerctet\ c 1 

r.=======================u 
,\ mu\·~vl'l az, mel} a legszcmleltetobben 

b1mn\1tja lw: mihcn nag~ a1 emher, ha 
a termcs1c1tcl egyesulni lud s hOf:.')' 1111Ivc11 
se1111111 cg~ magahan, mikor elszakadt a 1e1-

111es1cltol 1( L i p p 1 c h E 1 e k. 
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EGY ANGOL IRÖ. 
(Zangwill l1rael, a „Mary Ann" szerzöje) 

Tavaly ilyenkor a .vtilcsamok nem
zetköz1 k1allitasan mindnyajunkat 
megkapott egy hatalmas arczkep. 

Bot1ara tarnasztva kezeit, iilt egy 
terll, egycnesen, elöre tekintve Bo
dor ha]ftirtjei szeles hom16kot arnye
koltak, meresz 1vü szemöldök alatt 
szur6s tekmtet sz1krazik, kelelies 
szerccsen tipusa van arczänak, mely 
a s1mara borotvalt arcznak hatarozott 
karaktert adott. 

Egy cgesz müveszi eletrajz voll ez 
az arczkcp, a feher-fekcte finom atme
ncteivcl jellemezve, mely megörze az 
arcz szinenek sajatJs tonusat, a felsö
kabcit selymenek fenyet, a setabot jel
Jemzö redves hancsanak rajzat, de 
mmdezt csak nagy vonasaiban, csak 
anny1, ami a lenyeget megadja. Objek
tivitasra törekedett a festö, de nem 
to1thatta el felmdulasat. melyet rea az 
äbrazolt alak mägikus tekintetevel 
gyakorolt. A sza1 rajzaban, az orr 
tinom hajlasaiban eppen ugy jellemet 
kcresctt, mint a szem kifejezeseben. 
M1ndamellett nem Jett kicsinyesse 

IRODALOM 

sehol, de egyscge~ üsszhatast ad. 
Lenbach a szem cros hangsulyoza
saval elnyomott volna mmdent, az 
arcz hp1kus ere1ct cppen ugy, rmnt a 
ruha tcxtura1at. 

Ennck az arczkcpnck a ~zerzöje, 
Solomon J Solomon hiibb volt ön
magahoz es a modclljehez : eppen 
ebben rc1hk nagy szuggeszhv ereje. 

A festö aranyermunket nyerte, -
kepet a !:lzepmllveszeh muzeum sze
rezte meg. Abrazol1a pedig a Nemzl'ii 
Szinhdz nagysikerü darabjänak,a Mary 
An11-nak szerzöjct, Zangwi ll lzraelt. 

Ki ö es merre van hal".ija ? Lon
donban lakik, de alomvilagbcn el 
Elsö müveit ujsag1r6i müködesc köz
ben szerzett benyo1ncbai mspirältak, 
de mar itt , a Gllctto g)'Nllll'kei-ben 
megnyilatkozik 1r6i karakterenek fö 
jellemzö vonasa: almok almod6ja 
Amikor felösmertc ezt az erzeset s 
megirta legjelesebb alkotasat a Olletto 
dlmodozoil, cgyszerre a maga teljes 
nagysagäban bontakozh~tott ki 1r6i 
kepe. Solomon arczkepe ezt az em-
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her t abrazolja. A bot
jara tamaszkod6 em
bert, aki nez maga ele, 
~zurbs tekintettel, mia
latt lelkeben egy ide
gen vilagot rejteget. 
Kctlak1 elet: zsid6 sors ! 
Elt eh at minden höse, 
Uriel Acosta, Sablataj 
Ccvi, Spinoza, Heine, 
Lassalle, Beaconsfield 
lord s clsösorban ö 
maga, Zangwill, a czio
nistak vezcre, a ghetto 
1gazi almodozc.'>Ja. 

Ebbol az alomvilag
bol hatalmasan meg
testett alakok lepnek 
clenk, bamulatosan eles 
kunturokkal megrajzol
va es 111eg1s hnoman 
sz111es atmoszferaba 
mentve. Napsugarba 
111clllült lollal IT, - eröt 
ehhez a zs1d6 lelek Solomon} Solcimo11 · Zw1gw1/I lzrn..t urr:lüpc• 

nemes tulzasainak is-
mcretebul meriti, melyek h ö sein c k 
mintlcn h1bajat es minden vetket 
megmagyarazzak. Megmagyarazzak, 
tehat 111e111ik 

Megmagyarazni : ebben a sz6ban 
bcnnc van az epikus költeszetre val6 
hajlam, henne van a dramaisag 
telJeS hianya. S mikor egy ifjukori 
elbcszeleset, a Mary Ann-t szinpadra 
vitte, epikus tulajdonsagainak gazdag
sagaval leplezhette csak a drämair6i 
kepesseg hianyat 

Soha erdekesebh ellentetet nem 
kaphatnank ennck igazolasara, mint 
eppen a fiatal Bemsteint es Za11g1vtllt. 
A szuletett drama1rn, akinek a Bac-
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caml a llatodik darabja, lle mar a 
küzönscg szuvercn ura Vezeti, han
golja, kcnye kcdve szerint. jelene
teket epit, mestcrr biztonsaggal Ka
raktercket mutat bc, elejtett szavak
kal. l logy megmagyarazzon valamit, 
eleg 11ek1 ahhuz cgy nema tekintet. 
langwill az ellentete Apr6 reszletek 
halmoLasa nclkül nem tull jellemeznt. 
i:rzcseket <ibrazol, melyeknek illata 
\an, de megfoghato formakba allg 
z.irhatok Nem az indulatok meresz 
kitorest·rc, hanem a szenvedelyek 
lappango 1atckara taliilia meg az 1gaz 
~za\akat .lang\' 111 alakja1 csupa belsö 
eletet elo emberek Zsid6 türtenete1-



bcn es az angol clctböl vett mesCiben 
cg\arant J\\111dcn alakja egy-egy for
rong6 IClek. ak1ket a viszonyok le
b1l111c::;elhctnek. de almaikat nem ad
jäk fel. [zch. napr61-napra, 6rar61-
6rara küzdcnck al öket lebilincselö 
külsö \ iswnyokkal " Zangwill eppen 
chhen a kiizdelcm- lestcsben erös. 
Mcnnyire nem dramai feladat, mint 
ellcnkczik a szinpad perspektiva

jftval ! 
Bernstein ludja czt j61. Az ö lel

kcben heves, ha mul<'.> indulatok raj
zanak s e kitörcsek hullamtorl6da
sait mestcn igazsaggal fejezi ki . Nem 
szall le a lelek mclysrgeibe. Mert a 
mely v1zekben ncm tud evezni. De 
a eklel felszmerol is tud gyonyörü 
\ 1ragokat szedni. 

Zang\'111 melyebb, egyszerübb, 
nai\'ahb lclck. Mary Ann-janak bajos 
eg} szcriisegcböl a szerzö ttszta lelke 
szallt felenk, olyan ö, a minönek So
lomon J. Solomnn festette: - tiszta 
illmok <ilmodöja. 1. b. 

Harmincz novella.. Az llj emberek 
cgyik lcgcrdckescbhje, Biro La1os, mu
tatkozik bc cbbcn a kötctben, amely 
csupa f iisscscg es cgyszerüseg. Bir6 
La1os em herlatiigaban 'ai1 valami sza
tinkus Cl, clZ riet ktscrtelteS felfogasa, de 
sehol scm \'älik hrutältssä, mert ele-
111entans cri'>ket ereztet, egyszer az 
(•lctösztön vad:;i1gät, mässzor a morälis 
crzcs feltamadas:'1t. mint ahogy azt 
mutatia a1. a kH darab is, melyeket 
kötetebül 111utat,·{1nykent bemutatunk. 
t\ gondos es credeti nyelven irt kötet 
.ll. Athenaeum kmtlasciban 1elent meg. 
.\ra 2 kor. 80 1 

Abrand es va l6. E kiiltcmenykötet szl·r· 
zo1c Utinym j öz\,cl ahhan a1 äbrändvilagban 
cl, llOgy köllö. A ,·alc'1s<ig pcdig az, a mit 
a i.:zimlapjan hirdcl : „t\ magy. kir. tud . 
,\kaM111ia nagvnc\'ü tagja ml'llos<igos Gyulai 
Pal e künyv ir6jtil, mint nagy ma1,ryart l'f
a valodi:siigoknak a hh·L-1 ajänl1a." lgcn, 
Banyai leitet nagy magyar, lchcl hive a 
\ Jl6disägoknak, de 11c111 köllö, mert 
költövc az mcg ncm tcs1. scnkit, hog} 
na~y magyar es htvc a valod1sil)!oknak. 
Gyula1 Palnak 1garn van. Szcr1ö hive a 
valodisagoknak. 1111e ig> konstatal . 

Zi muny. Belgrad s10111s1cdvaros, 
Bes1allast csc11gct sok hajos, 
l<inek van j6 11tlcvclc, 
Johet, mchet ätal velc 1 
A kiknck n1ncs, azok szöknek, 
l (a aL USzti.;hoz j<'i! crlnCk 

lgaz Et. \'alodisäg. Sol nagy magyar is 
a :,zerzo. hiszcn lcfotografältalla Räköczyt, 
1\\ätvas karah szobrat. a viscgrädi romot. 
Gabor Aront, Kossulh Lajost es - önma 
gat, - ,1e azcrt me~ ncm köllö, söt meg 
a kolteszct ab..'.·czcjct se m erti. cnekelve 
ekkcp: 

Nem zölditl meg a1. udvari akäczfäm, 
Szomoruan iilök lornbtalan aljan 

Vagy: 

Lelkcsülök a szcp 
1-ormas läbakon, 
P6rlcany is hol Jep, 
Utczän, udvaron. 

Sz6val : Gyulat Pälnak, noha az Aka
demia nagyncvü tagja, keservcsen igaza ,·an. 

Petöfine Szendrey Julia összes mun
käit eg}' fiatal aro, Hilwri ~\or össze
~·ü1totte, bc,·c1cttc es jcgytclckkel latta cl. 
\ mu lckilcli a tchchcgcs ir6nö i>sszcs 
proza1 es verscs lllU\'Cil. naplöit es fordi
täsait s rne~menti cgy sokat han) atott 
s11v, linom ki>ltöi lclck. na1..1y lclki kescr
\'eket alSZCll\'Cdctl irc) llCIJ\'fC-jt'I. ,\ 

rmihöl most kcl rcs1lctc1 mutatunk be. 
- ::. eli5rc is tdhi\')ttk rä a közönseg 
ligyclmet. 
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IPARMÜVESZET 

Közgyüles A paktum tehät nem sikcrült. Helycs. Paktumokkal igaz ügyet 
utan. ugy sem lehetett szolgälni soha. Az iparmüveszeti tärsulat jelen-

legi vezetösege olyan erösen ül a nyercgben, hogy az ellene fel
hangzo vädakat kikaczaghatja. Helyes. Csak az a kerdes, hogy ki kaczag leg
utol1ära ? Az iparmüveszeti tärsulat jelenteseben csak cgyet konstatal, hogy idei 
tärlata „kevesebb örvendetes jelenseget mutatott fel, mint az elözök". Azt azon
ban kereken tagadja, a mit az ellenzek (s többck közt mi is) ällitunk, hogy „a 
tärsulat müködese ki nem elegitö" es „a mai rcndszerrel nem is lesz kielegitö 
soha." A többseg mos1 meg az ö oldalän van. Hclyes. A tenyek beszelni fog
nak es az iparmü\•eszeti tärsulat - miutan leadmimsztralta magät es az ipar
müvcszetet - arra a csodara fog ebredni, hogy falain kivlil virul az igazi ipar
müveszet. S ha ezl az eredmenyt rnakacs vaskalapossäguknak köszönhetjük: 
elörc is ezer köszönet erette ! Az iparmüveszeti tärsulat sirassa addig is a 
Mi11talapok beszünteteset, s kapäl6zzek cllenc kczzel-labbal, s gondolkodjek 
„közvetlenül felhasznälhat6 mintäkrol" toväbbra is. Hat ez az iparmüveszet? A 
kopizaläs terjesztesere, a modern sablonok megtercmtesere alakult? Hat az a 
czclja, hogy Oondolkodcisra lusta, teremtö crcjcl vcsztett iparos-nemzedeket 
tcrcmtscn ? A mintalapok pcdag6giai haszna csak cz lchet : a Tehetsegtelen
seg nagyra mivelese. A kit räszoktatnak a szolgai masolasra: alkothat az? Hat 
j6, wkogjon toväbb az iparmüveszeti tärsulat, nevcljc toväbb nagyra müveszi 
alkotäsra keptelen klikkjet, engedje dominälni a zsürijeben a laikus elemeket, 
hivja be a välasztrnänyäba a hivatalos nagysägokat, ez az az ut, a melyen 
a kivänatos czelhoz jut: a Szellemt Csödhöz. Csak tessek toväbb 1s kez alatt 
megbizäsokat osztogatni, csak tessek czcntul is kiszoritani a rnüveszelemet a 
tärsulatb61, akkor aztän Jönni fognak a Kunstunddekorat1onos urak, bädogozott 
at,rya1kkal s plehvel berakott asztalaikkal, h6nhorgos kutjäikkal es väsäri b6deik
kal, - de az igazi müveszet k1\•onul, UJ otthont keres. a NemzetL Szalon-l 
vagy a Mticsarnokot, - de a rnagyar iparmuvcszctet agyonüt111 nem lehet rnegse ! 
J\\cnny1 fnss tehetseget kergetett meddö tetlcnscgbc a t. tärsulat eddigi rend-
szerc. J\\ennyi lusta tehetsegtelenseget buqäno1tatott fel a t. tärsulat ~ 
cddigi rcndszcre. De mär \' irrad. Szavunk visszhangra talält. A 
lllÜ\ eszek ön tudatra ebrednek, s - jÖ a Ver Sacrum. 

• <>8 • 



lldrtow \\ 'urr/111 l1won. 

Modern Budapest a kavehäzak värosa, - s igy tcrmeszctes, hogy a modern elv · 
kavehäz. miivcszive tenni az otlhont, a kavchazak modern mliveszi szcllemben 

valo kicp1tescben nyilatkozott meg legelöbh. A kävehäz a mi nepünk 
otthona, s nincs is väros, a mely olyan szervezettcn kifejlcs1tett kävchazi elcttcl b1rna, 
mini a mienk A ki eg} modern kävehäzat praktikusan be akar rendczni, annak ösmern1~ 
kell a fövaros egcsz organismusät A Modern l({il'eluiz, mcly a1 Eskü-tcren a _Yago 
testvcrck miiveszetet hirdeli, gyakorlati berendezes szempont.iäb61 1s allja a knbkät, 
milveszi SZCmponlbol egyenesen elsörendil. finom szinhatas. mcly elenk es meg SC 
banlo foga<lja a belepot. eredeli vonalvezetes a fabutorokban, izles a es 11larmun
käkban es magyaros 1z a falidiszekben legföbb tulajdo11säg11k. De a terteremtes 
mü\·eszcteben is kiHinö mcgoldasokat kapunk. Intim fülkck keletkeznck. a mclyeket 
a fäba applikalt häromszinnyomatok derüsse tesznek s nemes egyszerüvc . 1s a~al~al 
hO~'Y a fal maro·aros IZÜ ornamentikaja vegig van ve1el\•c a karpitokon IS. Ke\~e~
telcn, hogy a Vag6 tcstn!rek, akikre a Ncmze/1 .Szalon uj helyiscgenek bercndczcset 1s 
räbiztäk, ezzcl a tenezetükkel elsoraagut alkottak Ör\'endetcs. hogy mcg tudtäk talälni 
a magyar iparosokat, akik intenczi6ikat megertettek Egypär iparosunkat, ak1k a mü· 
vt!s1i 111tcnczii1k aterzeseben különösen kitüntek, legycn szabad nc\'lcg is. megemlite· 
nünk. f\ 1'110ncl fc'if1•crck a famunkakat szolgältattäk a maguk !'-pec1iälitäsa1ban •. de a 
müveszck tel je~ ätcrzesevel. A Thonet testverek ujabb mü\•e1t kulönben is jcllenm. hogy 
kitlinöen illcnck a modern stilhez Csupa szerkezet, kevcs lcha disz es nem~s e!{ys~e
rüscg lgcn kh·alot alkotott Breuer M6r kärpitos mühelye is, amclynck a hnom szm 
hatast. a preczi1. munkat s a magyaros szinösszeällitäst tulajdonithaljuk. 
A kavchazban nincs sok mumarvany, de ami van, Miinz llidor gyäräbol, ~ 
mmd\'egig szoltd munka. Ki kell emelnünk a halalmas tekcas1talokat lfor-
vdlll L;s C'iilla!! gyärabol s az üvegmunkäkat Burger Anna es fiai hutaiabM. 
Csakis az ö komoly együltnüiködesöknek tulajdonithat6 az eiert naJ?y sikcr 
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Az automobil eszthetikaja. Az auto
mobil k1ällitas, mely aprilisban zärult, 
crdekcs megfig~·elesekre adott alkalmat. 
A haladast mutat1a. meg izles dolgaban IS. 

Emlckezzünk vissza az etsö automobilokra, 
mclyck hct-nyolcz en•el ezelött dübörögtek. 
zakatoltak vegig az utczakon s nezzük 
111cg ezzel szemben a legujabb hpusokat, 
c1ek mar nem teherkocs1k többe. hanem 
flnom, zajtalan phaetonok, melyek jatszva 
suhannak vegig az aszfalton De ez a lrn
ladas mcg nincs befejezve. Ugy vagyunk 
encl 1s, mint a kerekpärral, melyek csak 
a tegutobb1 idöben tudtak izlesesse fej
lodni, a mikor a felepites bäjaban es az 
anyag megtakaritasahan alig hagynak hätra 

...... „ 
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kivanni val6t. A vasep1tesze1nek ez közös 
sorsa volt. Eleinte nem igen biztak az 
anyagban Egy nagy lerhet vivo alkalma
tossägot nagynak, esetlennek kivantak 
meg. Pcd1g nem a kocsi hordja a terhel, 
s 1111nel könnyehb a kocsire~z. annat 
könnvebb terhet keif a szerkezetnek czi
pelm Egyebkent izles szempontjäb61 az 
voll a fobaJ hogy az automobilnak a 
kocsib61 kellett kiindulni s az elsö formäk 
ulanzatok vollak, a bak lecsuszott a ko
csivezeto szamara, ki egy rudat igazitotl 
Ez 11lestelen forma voll, - a tegszebb 
vonalät61 megfosztott kocsi. A fejlesztes
nek aztan abb61 kellett kiindutnia, hogy 
a kocsi väljek a födologga. a molor ke-

vcssc A motor minyit6janak 
ülese minel kevesebb tert fog-

-1 laljon el. Nem hisszük, hogy 

1 
tcknika1tag lcnyeges legyen, 
hogy a kocsivetetö elöl üljön 
a kocsis m6djän, - tehet. 
hogy maga a kocsiresz epül 
lo egy-egy kajüte mintäjära, 
szinte szoba-kenyelemmel. ltt 
a teknikanak a szeperzekkel 
karöllve kell együttmiiködnie, 
hogy a kenyelmel a szep for
mava l harmoniaba hozhassa. 
l lo~y ily iränyban mar meg 
indult a fejtödes, eleg, ha egy 
1888 iki nesseldorfit egy t 906-
iki De 1 au n a y automobillal 
vetünk össze, - a mit most 
kepben is bemutatunk. 
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Bckcto1,,, Waruin lovon - maga a 
hc1J, a ke\: e c • c rnÜ\ {!-;.tet. Mico:;oda 
braH1r kcll ahho7., hogy csodäs ugrasa1 
nnn~ ira k m11ycdrknek hasc;anak, anny1ra 
magä111I crlcU1donck, cppcn e1crt m0-
\ CS7.len slcpnck. hmlana~al \'al6 tcuös 
1ätcka 1s tökclelc nck hat Egychkent 1s 
r1tk!tn voll Budapt.-slcn ol)an kitünöcn 
szcr\c1clt a1rku 7., c.sak Cl!)' magyar 
l oulouse-Lantrccrc \ olna szllkscg. akt 
mOvc zilcJ! k1 tudna 7.Sflkm:\nyolm azt a 

k s1 ·pct, anu az akrobatäk mozdulatai
han, n hoh6aok kon11kumäban rc1hk 

Az crcmhnriltok Cb')'C)Olete lcgko1c
I •hh mcgt 1rlJ 1 <1lnkul1J khzg\ ulc:.d Az UJ 
t.: '\ c lllct, 1111111 mtlr 1clc1h1k, 37. crcmkcd
H fc k cgyklcnck .11.ip 1ah 11} .111 fog1a ko
\l'llll, rncl~ u1 c '' c: Oie.-; Cl ·l1aul a mag) M 
crc111 c lll 1kct1111u~cslcl fc lcs1tcsct 1u1tc 
k1 A 1.;1cl clcrco;crc lllJ.!Jal ~1111n:\r,1 tc1g1lle1-
ml'fl\ (II C\ cnkmt CJ.!\ cr111ct \dj.!\ plnkclh;I 
kc:;,11tlct, llc 111ng.111f clck 111cgrcmklcsc11 i-,, 
lcu/\'l'llll, "lflkH:k111c11\'I .1d s csctlcg clo
.1l1,1 ok,11 es 1ullnrno111vo~ k1randulfl-.uk.1t 1s 
rl.'t11IC.l 1 J tni.:ul 1clc111kczctt Ui11•t11~lt'lll 
Arn11ld, 1i.:n1i.: 110 raJ!jclcntkczcsckc1 clfo-
1-!ll<I 1.11u111k mllvcszcll s1crkcszt111c. ltl cm 
hljllk lllCj.!. hog\ ll ~ 1 etkCd\'Clok Cj.!\ lclc 
pfih•ftrnlot 1rl k1 pl.1kcttrc. lintl\ndö 111Q(1 

nm cm her 1 

''' t. I 

R1>d111 0 nil 11.o: ')a //Wirr t1ar&J/111 l.dzt 

kuzdclcm es clmomäs ho zu "d11adam1 
A ncp :>lCllemchcn gom.lolkol\a, 11Clll fclcd
hctt, hog) ö 'oll aL, ak1 n földcl rnunkah n 
cl\'ctcttc al cls 1 Jnagot C"> ar.111a :11 clo; 
ho s1u kal:\szt 0 mit n1 k1 if11 C\~ el 
i;1cl 1ll n \ a-..'lb 11 k1cs1holta a zah:id got 
0 al a zorgahn.1s munk~s nkJ a 1cnnc
szct.idtn 311\ ngoknt k1fc1lc zielte e fclha z
nälln n 1, rsadnhni i11lcl h11t• s1 t:\s.ira 6 a1 
Hglll, ak1 a munkn ällnl 111cgtcrc111tc11c a 
111odcm '1läg t, hol.') h• -.zn ffirad zflsm
hoz mcltÜ\ fl ICg\ c." 

f"nnck a sm11bolu111n, D111arrfffl·Bcaumtlz 
ällnmtitkl'lr s1nrn lcnnt, n dm Conclol· 
ko:6-.1a. a modern pla t11k.1 c hntnlma 
nlkot:\ a Kcpflnk llll n jclcnctd abrttwlJll 
1111knr Rod1n hnratni 1 r a:,.;1g:\h n frlfllh
tnttn n swbrot. 
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ERTESITES. 
- Ös-Budavära megnyilt. Messze 

földön hires, szepseges nyäri mulat6helye 
a mi szep fövärosunknak Ös-Budavdra, 
amely az iden crte meg fennälläsänak 
tazed1k esztendejet. Ami6ta Friedff10n A. 
igazgat6 vezetese alatt all ez hatalmas 
aränyu vällalat, az6ta különösen olyan 
magas szinvonatra emelkedett, hogy messze 
tulszllrnyalja a kiilföld hasonl6 rangu es 
1ranyu mulat6helyeit. Az idei jubiläris esz
tendörc killönösen fenyesen ätalakittatta 
Friedma11 igazgat6 ezt a kis tündervarost 
s variete szinpadära, amely paratlanul 
all ma a kontinensen, a tegjobb, legkiva-
16bb miiveszi eröket szerzödtette. Az elsö 
h6nap hatalmas müsoraban szerepel John
son es Wclls neger duettje, amely elöször 

SZEKESZTÖI ÜZENETEK. 

Szines mümetlekletünk. 

Egy uj Paäl-Läszl6-kep. A nagy ma
gyar tajkepfestö müvei most egyre-mäsra 
kcrlilnck felsz111re. Amiota sikeri.ilt a köz
erdeklödcst fclejc iranyitani, föleg francia 
nyclven irt elctrajza reven, a PaaJ-kepek 
tulajdonosai egymasutän adnak eletjelt ma
gukr61. Orvcndctes jelenseg, hogy a magyar 
miibaratok nagy kesl:seggel ragadjak meg 
a1 alkah11a!, hogy Paal miiveinek bi rtokäba 
jussanak. Ujabban a most bemutatott kep 
kcrült magyar kezbe. A gyönyörii festmeny 
a muves1. lcgs1keriiltebb kornpozicl:ioi kfüe 
tarto11k, s föleg szinhatäsban elragad6. 
Fcny es szin vilag1t felenk a kcp közcp
sik1äbol, s a falcvelek közt atsuhan6 nap
sugar aran} fatyola sugarzik vegig a tisz
tason. A nagy mester egcsz költeszete 
bennc van 

Az ältalanos erdeklödest, melylyel olva· 
soink a jol'enaöt uj formäjäban foRadtäk, 
haläsan kös1ön1Lik. Legyen szabad jelen
tenünk, hogy lapnnkat irodalmi es müve
S7ell tartalomban gazdagon. a magyar kul
tura szolgälat<iban folyton fejlesz.teni fogiuk, 
s e czelb61 a magyar szemponto:con k1vül 
a küljöldi müvcszetet, a termeszetludomciny 
es tärsada/1111 clct egesz mezejet felöleljiik. 
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hallhat6 Eur6päban, Nora Moree. a 16 
tagb61 äll6 7 lle Georgia Piccaninis neger 
csoport, amely mar kedves ismeröse a fö
väros közönsegcnek, toväbbä a regenyes 
multu Margaret :Morgan, Felim pasa szep
seges felesege. A többi attrakczi6 is mind 
elsörangu s valamennyi meglepetesszämba 
rnegy. Az 6riäs1 milsor csalädias jellegii s 
ugyanaz a szellem vezeti Friedman igaz· 
gat6t vnllalata egcsz vezeteseben. Ös
Budavära szornbaton, mäjus 12-en nyilt 
meg nagy ilnnepscgek kereteben s azota 
az elökelö közönseg annyira lätogatja, 
hogy mindenki j61 teszi, ha elöre vältja 
meg jegyct a variete szinhazba, amcly 
rninden cste zsufolas1g megtelik a legelo
kelöbb publikummal. 

Elokes-zitünk cz1kksorozatokat a carrarai 
marvanybänyakr61, a delfti porczellänr61, 
a vmigkultuszr61 a nagyvärosokban, a 
francz1a modern müveszetröl, elsö sorban 
Bcsnard, Claude Monet, Vuillard, Denis, 
Maillol mlive~1eteröl, ismetelve, hogy a 
ma}(yar 1rotfalom ,;.., m1111eszef kultuszat egy 
pcrczrc sem tcvcsztjilk sz~m elöl. 

K A Budapest . Az Ejszakcik czimüt 
kiadjuk. A mas1k kettö ugyanegy erzest, de 
kisse zavarosabban varial. 

U E Budapest Minc.iegyik verse merö 
pr6za. 

P. K Budapest Sem verset, sem pro· 
1äjät 11c111 /laszndl/iatjuk. 

A E. Budapest. Naivitasok 
Sz. ö. Budapest. A reali!'musr61 1rt 

czikket nem hasznälhatjuk Nincs benne 
sernmi rcahtäs. 

R. A. Budapest. Mi is örvendlünk azon, 
hogy a hppJeink a tavaszi tärlatra rendre 
beütöttek. Azt hisszük. hogy ez igen igaz
sägos itctkczes volt. Csakhogy igen ritka. 
Kivänatos volna, ha a miiveszek gondos
kodnanak arr61, hogy az itelkezö-zsüribe 
mindenkor cros meggyozödesü tagok jus
sanak. 

felelös sz.erkeszto LÖRANT DEZSÖ. 

A miiveszeti reszt szerkeszti : 
LAZAR BELA. 

Seged~terkcs1tö: llORVATH ELE.\\ER. 
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szajpadlas es gyöker ellavolit:isa nclkül 3 koronalol fclj ebb. 

0 g a 
Az 3.Jtalunk ke<>zitett es a parisi fogon·osi akadem1a kic.lhtas:in 
aranyeremmol es a diszkereszttel kitüntelett fogak nagyon 
kcinnycn megszokhatok es beszedncl semm1fele nehezseget 
nem okoznak. Videki me~rendelesek 12 6ra alau elkeszit· 
= tetnek csak1s a FOGOR\'OSl INTEZFTBEN -

Budapest, Erzsebet-körut 50. sz. 
, Roya1- sz:illoval szemb~n. - rogorvos · LÖFFLER EMIL. 
Rendeles 9 - 12-ig, 3-7-ig. - Fogtechn1k:u tonök : GROSS
MANN SIMON. Fo~tJd egesz nao. Päjdalom Mlkttli fog· 
ruütetek 2 korona. Tartostömesek 3 koronatol. Rossz es fajos 
fogak aranykorooa\•al lesznek ellatva, tovabba UJ. amerika1 
elt:ivohlhatatlan s ranyh1dak 10 ev1 jota.Ilas meUett kesz1tte1nek 

l\I € LtSßK EL1' A HAK, reszletfizet~s m e 11e t t 1s . 

[IJ BUDAPEST • Ferencz J6zsef rakpart. 

t1ijNQARIA NAQT5ZAl10DA 

1 
Külön Jakoszttilv.o~ 
iürdöszooa~Ra t 

Gyonyörü tekvessel a Ouna partjan, remek kilätas
sal a kiralyi palotara, a bullai hegyekre es a 

D unara. A jelenkor rninden kenyclmevel berendezve 

ß kau~fioz tcllcsen 
u1onnan fierendezue BCJRGER J. KAROLY igazgat6 

«TH E G RES HA M » 
ELETBIZTOSITO TftRSRSftG LON D ONBR N . 

. .\LAPlTTATOT T 184:$-BAN. 

Magyarorszägi fiok Budapest en 
V„ F e renc.Jozs ef•ter 5 - 6 szam (sajat palotaj a b a n ) 

V agyon 190-1 december 31-en ... . .. 
Ervcnyben levo biztos1tasa1 (tökeusszeg) 

21G :)0;) ~!>t.:J!) koron 11 
H:)0.000 000 . 

D ijtart alek ... .. _ .. . 
ßtztositotl 1 etct<neli k1fizet1ete1 t .. . 
H)()J evl dij (es kamal) b evet 

:? t:Ui t:? :!;)(; :J I 
l !ll . i h , "i:) i .„ :t 

:1:?.:l!ll ,:H 1.:> 1 
A magyaron zä.gt üzlet m agyar ert e k ek: be n elhelye 

zett dijtartalek a ... ... ... . . ... t ;> t:J:t:?:?:? HI 
A n1agyarorszagi igazgatotanacs : 

> 

" 

> 

Gr61 \nJrlssv <i~t.~ '" b l. t. orsz. kcp\' , P'ntik Esz.\erhaz\' ~l ihal\', ,., h. 1 t. or•z. ke1>vi s clö. 
l•r6C Bat tnyany l 1v 11 r Oht.1 0 i1 ük~1 kepv.~elö. Ci rol ~a1.t t"onyi .lc:11t1, v b. (. 1 or~z. kep~ • ~ lO. 
Grot lknyov~zky ""andor. o"za:;i;yul~„j ke11viselo. o..; mon J akab, töz•detanac„o-. 
Bll~.t r l'll reocz OISl , kep\0 „ .l ke(Wt:oelÖh.'IZ. 11Jdnoke, 

l : •yvczetö-i-;az",110 

Taka c s Zsi gmond, 
l~:i:r; „1to·h„lyel1r 

B eckett A , Re gina ld. 

„ 7J .. 
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ft mar 5.) 411 6ta d lcs~retremfü61ag ismert, s a 71012. sz. Bm. lelrat 

J 

követelm~nye inek teljes en megfelelö ~ t , 
1 

UJ -VUKOVA.ß,I 
1 ~ 

arctisztitö kenöcs szeplö, himlöhely, sömör, m äjfoltok, ~ 

fakadekok, forrosägi pörsenesek, 
orrvörössegek es minden egyeb 

: t arcvirägzäsok ellen, valamint dZ uj-vukoväri bö • • t „ mely az arckenocscsel a hasznälati 1 rszept.o szappan utasitäs szeri!1t alkatn:iazv.a , meg > korosabb egyeneknek IS vlrUIO es 
fiatal klnezest kölcsönöz. 

Egy nagy le1t<'IV ·• ra kor. 60 fill., ki,t•hh l kor„ „zappan l kor. Ut..1nrn~okt6I 1 
1 

6vakotljunk 1 Csak Kraicsovics i1ll•1l Vukovaron k!\szitett kl'oiic~ vrtlocli. - 1 
l\linuco tt•gclyoo KraJcsov lcs. a k<>sz1lo arckepe lätl1alu. ' Föraktär: Budapest, Kiraly-u. 12., es Andrassy-ut 26. Török Jozsef gyogyszertära. 1 • 

Prancia iol~eaon~ fiajiestöszer ~~~r~i~~~iQ~~ 
metylyet minden hajat lc!szcs szcr int 10 11erc alatt alland6an 
megfesthetni fekctere, barnara vagy szökere. Tulajdonsagai : a 
szin alland6 s il terme.;_zelcs szintöl meg nem különböztethetö, 
alkalma7asa egyszcrü. Ara 4 kor. A hasznalathoz szilkseges 
cseszek, kerek stb. 1 20 ko rona. 00 Föraktar Budapesten : 

Törölt Jozsei gvogvszertara K1ra1v-u. 12. ~s !lndrrtssv·ut 21>. 

„ , 
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HIRDETMENY. 
E'zenncl k61hirrc te
tchk, ho(!y m1utf1n a 
Magyar Kir. PensUgv
minisztorium cllcn
orzo közege1 a f\ \agy. 
Kir. Stab Osztaly
sors1atck XVUl.sors 
jätek 1 ositfllyara 

szoto ._,1rsjl•gyekct felül\ 11sgall:tk, awk il löetarusit6knak t\rusilas vcgett 
l\1adattak 

Az 1 osztaty htwba 1906 malus h6 23. es 25-en tartatik meg 
i\ huLasok a Magyar kirälyi allami ellenbrzo hat6sag es k1r<1lyi küzjl!gyzö 
JCkntetchcn, ny1l\'änosa11 törtennek a Ht11asi tercmben 1 IV , Fskii-ter, 
hcjarat a Ouna-utca ktol ) - Sors1egyek a Ma!-!y Kir Stab. Osztaly
sorsjälck valamcnnyi arus1t6in<il kaphat6k. 

Budapest, 1906 1.\i apnhs ho W-cn 
!ttagy Kir. Szab. OszU.lysorsjätek Igazgat6saga. 

rolnay Haz.iy 1 

~3 NA P 
ulalt mindcn kez barsonysimava 

es hofeberrc lesz 

dr. Kovacs kezpaszta 
alla I, am 1 K 20 fill. 

:.11111h•n111t kaphato \', ;: y o i.! \ t a r \ 1. G y l r - u l c .1 17 
Kirnnatra .lo1lelte titkok• in;n ' II C!! bh„ ntve 

ALLATORVOSI RENDEL~SEK 
Naponta d. u. 3 5·ig. .. ,, 

kia 
a llatoknak. 

0 HLER ßENO A!latorvos1 r1,;ndelö 111tezetcbcn Erzsebet-
1 körut 2., 1. em. {Telefon-s1äm 80-1 OJ 

--

• • 

.• 77 . 



KISS 
szerenceeje 

NAGY! 
J1 Riss Karoly ~s Csa bankhctz 
az egyetlcn ccg, mely azonnal minden egycs huzas utan nagyra
becsül t vcvöinek nyeremenyeit a következö nagy budapesti h1rlapok
ban közzeteszi : 

Budapesti Hirlap 
Pesti Hirlap 
Magyarorszitg 

Függetleo Magyarorszitg 
A Nap 
Neues Pester Journal 

A~i alkalmatlankodasnak, zaklatasnak erzi, ha leveleket kap, vegycn 
osztalysorsjegyet N. N. anonym jelzes alatt a Kiss bankhazban 
A nyeremenyek közöltetcse ältal mindenki a leggyor:>abban es leg
kcnyelmesebb m6don ertesül arr61, hogy sorsjegye nyert-e ! - Ezen 
közlesekböl egyuHal megtudja mindenki, ltogy a Kiss bankhaz vevöi 
mindig szerencscvel jatszanak, mert 

&:ISS szex>encseje ~~gy! 
Az 1. osztaly h uzasa mar e h6 23. es 25-en lesz. 

A sorsjegyek arai : Egy nyolcad 1.50, egy negyed 3, egy fel 6, egy egesz 12 K. 

Kl. ss Ka' roly , Ta' rsa a magy. kir. szab. osztaly· es sorsjätek foelarusitö helye 

Központi iroda: Kossuth Lajos-utca IJ. 

FIÖK-ÜZLETEK: 

VI. ker., V aczi -körut 5. sz. 
VII. „ Erzsebet-körut 22. 

VIII „ J6zsef-körut 78. sz. 

~ülobus• mü1nlezct es k1ad6vällalat reszven} tärsasag Budapest, \'I., Arad1 utcz1 8 <:.1 
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Steinbach Gäbor 
Ameublements complets karpitos es diszitö 

ßUDAPESTEN~~ &aUUUei.ri~&f.)@!) 

TELEFON·SZAM: 20-76. 
VI„ Podmaniczky- utcza 18. wmw~AGi"i>Ci'@ARC9"il 

üve9/esld es mozaihmt1ves 

cfiJud4pest 

VIII., c1fender-ulcza 24. sztim. 

(mJ 

EJ 

i • HERBST SAMU .. 
Fenykepeszeti, czinkografikai 
f7l es chromoautotipiai r.1 
I~ sokszorosit6 intezete ~ 

BUDAPEST, MIKSA-UTCZA 8. 

~·· . 



GÜNTHER 
WAGNE~ 
PELIKAN
FESTEKEI 

Legfinomabb jegyü festekek 
müveszek reszere. Artapokat 
es mintä.kat kivanatra küld 
a gyaros: Günther Wagner, 
IA'~ Hannover es Becs. ~ 

Alapitva 1834. 30 kitüntetes. 

<? „ TELEFON 106 „ 9 

A vilaghirü Winkelmann-zor.gora val6di 
angol szerkezetevel es remek Jagycsengesu 
hangjaval minden zongora-mfiveszt es szak
zeneszt bamulatba ejtett; megtekinthetö es 

gyari arban kaphat6 a •• l_ ___ , 

ZEITTER Es llllELlllN-FELE 
ANGOL ZONGORA- BUDAPEST PARISl-UTCZA 2. 
.. TEREMBEN .. ' (felem.) VAci-utcasarkän 

Ugyanott kaphat6 mas bei- es külföldi zongora es Pianino a legjutanyo
sabb arak rncllett 360 koronat61 kezdve feljebb. Zongorak kölcsön kaphat6k, 

_ • hangolas, javitas es börözesek csakis szakkepzett munkäsok Altal pontosan 
eszközöltetnek. - Angelus 0 r c h es t er amerikat zongorajAtsz6 
keszülek egyedüli föet4ru-

~ " s1t0Ja. r==~··~r'j~~~T~E~L~E~F~O~N~l~0~6·~ 
>Olobu:;c mi'iintezet es kiad6v311alat reszvenytarsac;ag ßud3pest, VI., Arad1 utcza 8. sz. 
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Budapest 1906 Junius IV. ~vfolyam 

JÖVENDÖ 
. : . . :. ·:· ~ .. ·.-":~ .„ . ~ . . .- :- 7 -

„ , . 
MODERN MUVESZETI 
IRODALMI ES POLITIKAI HAVI FOLYOIRAT 

Szerkesztöseg es 
kiad6hivatal : 
Budapest 
Akäcfa-utca 63. 

Elöfizetesi 
ära: 

egy evre 
12 korona 
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KANIT Z C. ES FIA 
BUDAPEST, V. KER., 1 
DOROTIYA-UTCA 12 

Paplrraktir, kö- es könyv
nyomda .. ·. Mfikönyvköteszet. 
Ajinlja a legmfiveszlbb lztes
ben keszillt paplrczikkcket. 

l•t----------------------------------------1• 
Pleiscfil Karol'' 1„.„ ......... 
l .. szobrasz •• ,( lirolyi György : 
{/' BUDAPEST >U BUDAPEST, V., : 

. Dorottya-utcza 14. t \11., felsöerdösor-utcza 1. szam. 
Elvallal rnennyezet
es faldiszitesek keszi
teset teljes rnilveszi 

kivitelben. 

il Papirraktar, kö- es könyv- a 
nyomda Mükönyvköteszet 
A legmüvesziesebb izles-1 ben keszit papirczikkeket : --------· 

Mliasztalosok karpitosok es diszitök. 

FODOR MIHALY UTÖDAI 
MÜIPARI V ALLALAT . . . CsAszArJ es klrAlyi udvari nAlllt6k . 

-- SajAt asztalos- es kArpitosmühelyek. - · 

Budapest, kizarolagosan IV., V aczi-utcza 24. sz. 

. - „ . „ „ • „ „ "'-- „ . --......... 

• 
BlRlSZTI JliZSEF 

• 
. bronzöntö • . . •• 

Budnpsst, VII., Huszßr.u. 5. 
1 

---.. „ „ ......... „ „ „ „ „ -



VIRAGOS ABLAKOK. 

Budapest gyönyürile11 teksz1k, van
nak müvcsz1 .:;zcpscgei 1s erre mi 
- Cg) ep most folyO finom tanu l
mänyban - rä is mutatunk. De benn 
a värosban hiä11yzik valami, ami pc
dig lelkct, szint, hajt adna a varo
sunknak, szcbhe tennc mmdnyajunk 
cletet, hiänyzik a virä[!OS ablakok 

sora. 
Aki Londunban 111\!gfordult. tudja, 

hogy ez mcnnyire mäskep van ott 
Gyr>rgyi llona. aki most cgy angol 
cgyetemi tanar felesege, 1rt:i egy szep 
czikkebcn, hogy virägdiszben nehez 
Londonnal vetekedni. Ott a csaladi 
häzak gazdajänak (mcg ha herlo is) 
nem kell häziurat, häzmesten ker
dczgetni, szabad-e virägot ttrmelni 
a häz talän. l la ci;.ak egy läbnyi 

Ak1 tfilt be11 c:;ak eg}1-Jo.•t g}'nmot tcpett 
'" /:1 . egy-kt t 1·1ragacslait illlc tefl is cf, 
mur o:;zcl111e tettc nt a 1•ilu~ot, mint amilyen 
a::e/öll 1•011. RUSKIN 

pazs1tszegcly vagy f11ldcsik f utja i~ 
körul a hflzat, mentcn odailltctnek a 
tal tüvebe nchany burostyän indät, 
rüthc forduli'J Virginia fülfut<it. lcany
somut, aztan azt a tünderszcp Pyra
canthust, amcly nyäron az ajt6 fcl
körü 1vc fulc mcnyasszonyi koszorut 
fon m1rtushoz hasonlo feher viragai
h61, hogy 0~1.re meg korallpiros. bo
gy6k tilrtci\'c lcgyen mindcn v1raga. 

N\eg ße!linbc11, a sz1goru, ndeg 
ßerlinben is nag> nll.t'olepctes var a 
viragok baratjf1ra Nem beszelve a 
palotäk villäk cc; maganhäzak eloth 
k1~ kertekröl, mnco; olyan k1s crkely, 
ahoi vmig et ne ferne, n mc~ olyan 
kis ablak, ahoi a mu~katli ki ne 
virulhatna. A pelargomak különösen 
alkalmasak, mcrt ha erzckenyck is a 

.. l .. 



/.wl/1·r1•111hi•r )1urk~/_l·r <Jn1111•11·11/1lh11n. 

fagy irant, de mint a Kapföld gyer
mekei szeretik es elviselik a melcget 
es kedvvel sütkereznek a napon 

De nemcsak az elökelö hazak er
kelyein. - egy egyszerli zscllerem
ber faerkelycn is felenk mosolyog
nak a legrikit6bb szinekben pompaz6 
muskatlik. Nemcsak a szines virag 
erdekes azonban ez erkelyen, hanem 
az a finom egyszerüseg is, amelylyel a 
heiz epitömestere odatette ezt az er
kelyt; mily finom baj van a vonalaiban . 

A portaslakas ablakaban clökelö 
magnoliak viragzanak, - bizonyara 
nem a portas költsegen ellenben 
az oleander mega kaktus. melyeket a 
napra kitett, inkabb a szivehez nöttek. 

A legmegharobb azonban minden 
kep között az a pinceablak tavaszi 
pompaban, mcly a kis ernbcr viräg
szeretetet mutatja. Miutan ugy, ahogy 
atteleltek, kitettek az elsö napsugar 
mosolyara a viragokat, a pelargonia
kat, muskatlikal az ablakba, s velük 
a kis kanant, hadd szellözzenek, 

„ 2 

szivjak be az üd1tö. f 11ssitö lcvegi> 
balzsamat. Költeszel kcrül ilykep az 
egyszerü emberck nehcz cletebe. A 
v1rag apolasa nemes erzcseket fakaszt 
fel a lelkükben, erze~eket, melyeket 
a mindennapi küzdelcm majd elfa
gyasztott. 

Nem sokkal gazdagabb költeszet
ben a spreehalasz elete sem. Csak 
a viragdisz, melylycl ablakat disz1t1, 
lup bc oda egy-egy mosolyg6 nap
sugarat. Egy viragz6 fuksia es cgy 
sarkanyliliom cserepben, - ime az 
egesz ablakdisz. de egyszeriisege 
mellett is megkap6, mert nemes sz1 
vet sejtct, - talan eppcn azt a not 
akinek arca az ablak fclarnyekaban 
feWsm erhetö. 

Mint latjuk, nehcz arra szabalyt 
adni, hogy minö lcgyen az ablak
dis1. Az illetö szive. vagyom hel} 
zetc CS erzese szennt valtozik De 
nem a költseges virägdiszekre gon
dol unk Györgyi llona peldaul ilycn 
tanäcscsal szolgal : 



„A lcgszchb clrcmlczcs az, ha az 
ablakpärkany kct sari.aha ket finom 
lcvcli.i, de jol a lalhoz tapad6 kuszo 
nm·cnyt tcsznck ; ilyenek a törpele
velü Ampclops1s, amelyet c~ak addtg 
kcll vezctni, m1g a lalhoz tuu ta
maszkodn i. azutän magatl>l kuszik 
az ablak mcnten. gyönyörü keretet 
alkotva. Ablakba val6 a Garrya 1s, 
cz mcg örükzüld növeny, gyönyürii 
hdlvanyziild barkakkal. a Ccanothus 
s1intc11 kiallja a tclct es kekel virit, 
a teil jazn1in meg aranysargat. A 
llematisok 111111dcn faja olyan erös, 
hogy hideget, mcleget kiällnak s 
nyaron ät mar a kctevcs növenyek 
1s hatalmas v1raghirtökkel tapadnak a 
falhoz Oe ak1 ncm akar mindjarl a 
kusz6 növcnyekig mcreszked111. annak 
ket :.or v1raggal is sok örömet fog adni 
egy-egy 1lye11 ablak. A külsö sor 
1 egyen mindig lcfuto viräg ; ez elö
sznr is gazdagabb hatasu. aztan meg 

ahlakon lcv<i viragoknak ncm 1~ c.1 1. 
bad a szobat cbMctitcniilk. Legha
lasabb a borosl\an lcvclli muskatli · ' 
ennck gyönyo1 licn ivclt levde1 \an-
nak, s mindcn inda vegen nagy vi
ragbokreta h1mlnil«'1zik, r(11.saszin. cgö 
skarlät, lazacsz111, sütct hibor vagv ' . 
feher. A masud1k sor fölall!1 viräo ::-

legyen ; ne nagyon magas, hogv in
kabb cgy tömcgbc olvadjo11 iissze 
a masikkal. Ez lellct SlWlcn geranium, 
de Jehet mas IS. l.:.gy lla111pstead1 
regi szürke köllc'llllak pnmpa5 melcg 
szint adott az, hogy a v1ragv,dyuk 
erczfenyü, sötclvürös kalyhateglakkal 
vannak kerctelvc, az összes virag 
sötet, borvorös mu5kath es a felfut6 
vöröslevelü ampelops1s. mig peldaul 
a vörös köböl cplilt hazakon, ame
lyeknek ugyan1s nagyon melcg a 
szinhatäsuk, cgcsz hlivö~segct adott 
meg a feher es zol<..I 111111ta1u l:serep
disz; ezekböl a gontlot sem kl\ am'>, 

\ '1rt1gns /11111111/1/11/\ •'JU' 3pn-r 11011111 Ba/111/11 11 
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elpusztithatatlan Tradcscantia zölLI 
indai függtek lc ; aztan jütt cg} sor 
feiler szekifü (marguerite) llllibütte 

meg egy sor spar
gafü rezgü zöld je, 
mint cgy z ü 1 d 
selyemfatyol. Egy 
ablak viragkcsz
lete/w/11a11öt kraj
czärba került." 

Nalunk ritka a 
viragdisz, - <..:sak 
az iparmliveszeti 
muzem fOldszintt 
ablakc1 iban es a 
Verö-fcle leäny
nevelö intezetnel 
latjuk alkalmazva. 

Az a fö, hogy 

szcrcssük a viragot es szeretettel 
äpoljuk. A virag az apolast kivanja. 
Vizet, ärnyekot, taplalekot ker. 

Kivanja, hogy idöröl - idörc at
telepitsük, friss földbe tcgyük, 
segitsük a dudvaval es fergckkel 
folytatott clct-halal harczaiban. 
Mily kedves dolog mc~lesm. hogy 
mit akar a v1rag? Aki SlCreti a 
viragot, együtl el. együtt ercz vele. 
s ha hen adoz, mar segih, s ö 
ezcrt illato11k es ncveli, ncmesiti 
crzesei n ket. 

Lbbcn rejllk a viragkultusz peda· 
gogia1 hatasa. Eppc11 azert igen 
'<ivanatos lcnne, hogy a fövaros 
u1ra fclvennc az elc1telt funalat, 
a gyermekek közt ujra kiosztatna 
virägapolasra szoktat6 növenyeket, 
men ezzel a felscrdü~ö ifjusag 
jel lemkepzescrc nagyszcrü cszköz 
re1lik 

G========================u 
A fc:.tmcny ak1tor bcfe1czcll. ha cltünt 

minden cszköz nynma. mdynek az. 1:red 
menyt kfü;zonhet1uk \V h i s t 1 e r . 
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BUDAPEST MÜVESZI SZEPSEGEI 
II I. A budai reszeken. 

A szcm gyönyörei ! Egesz külön 
vilägot küszönhctunk mi a szemnek, 
v1lägot, mclyet kiki magänak fedez 
fel, teremt, megalkot. 

Volt egyszcr egy nemet. Persze 
professor. Ez cgyszer kezbe kapta 
Goethe utleiräsait szep itäliai utjär61. 
Nagyon fellelkesült a költö iräsain, 
nek11ndult fölkercsni lt ä l i a szep
segeit. - Visszatertekor csalödottan 
pana~zolta cl, hogy feie se igaz an
nak, amit Goethe ir, a többit csak 
ugy kültütte. Pedig hihetö, hogy 
mindent mcg szcbben latott, mint a 
hogy le1rta, mert a benyomäst ös
erejcben visszaillc1n1 nem lehet. A 
hogy Goethe lätta, nem läthatja senki 
mäs ; amit ö lätott, csak az 6 sze
mcnek letezett, - de a szepseg dus 
vilaga tärva-nyitva van mindenki 

szamara, välassza ki mindcnki a 
magäet. 

Mily szep peldaul a baftya ! Meg 
csak elsö kiserleltel pr6balgatotl a 
tavasz a tel nyomaba lcpni, hogy a 
j änos-k6rhaz tclöl keskcny kcrülö
tordu 16 utczäcskän felmcntem a bas
tyära, a regi erüs hastyafal mcnten 
vegig a setänyun. 

Az elsö napsugär r6zsaszinüre fes
tette a ncmreg esett havat. az eg 
halväny-kek voll, a levcgö puha, ta
vaszi, az egesz ta1 1111ntha kerete lenne 
a szöke lanykäknak, kik imakönyvük
kel keziikben a templomba mentek. 
Mire elnemult a harangsz6, iires Jett 
a setäny, az ablakok feiler csipke
függönyei mögött 1s csak egy- egy 
fekete ruhäs örcg any6 latszott felig 
eltakarva. Aki meg b1rta, elment, 6-
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divatu, suhog6 tekete selyem ruha
ban, amilyet nem lätni sehol a va
rosban, csak itt. De nlyan fenyes 
tiszta ablakokat se es olyan elökelo, 
egyszerü ös1 alakokat, olyan lassu 
leptü, tisztes üregeket, akik elött ka
lapot szeretncnk emel111; ha bevin
nenek hazukba es leültctnenek a regi 
nagy karosszekbe, mcgkerdeLnök, 
hogy hogy is volt hat a regt szcp 
idökben ? Ez a varhegytetö hangu
lata. A hegyuldal annal elenkcbb 
Mint Chamisso ismert kültcmenyeben 
az 6riaslany gyermekjäteknak nezve 
a parasztot es ckejet a kötenycbe 
szedv~ örömmel szaladt apjahoz. 
mintha dombot, fät, apro szine~ ha
zikökkal szecltc volna tele es az 
egeszet elsz6rta volna orömteli ug
rändozasban ugy van beep1tve 
Buda, ez a kedves szepnek kincses 
banyäja. Meg ahoi szabcilyos is, nem 
tünik annak, annyira valtozatossa 
tesz1 a hegy alakulata. Gustav Paul! 
Velenczeröl irt munkajaban kiemeli, 
hogy akik a Canale grandet azert neve
zik a viläg legszebb utczajänak, mcrt 
viz löle van epitve szebbnel-szebb pa
lotak sorozata, nem mente1tek k1 ~zep
segcnck okat, mert az cgyenes ut:ik 
unalmassägaval szem ben mar ezaltal 
is clönyben van. hogy kanyarg6 volta 
valtozatossa teszi es epületeit az altal, 
mäs-mäs perspektivab61 visz1 a 
szemlelö elc Az egyencs Ut, mint a 
legrov1debb, czelszerü, de nem SlCp 
es ßuda szepscgenek titka is nagy
reszt elrendezescben rejllk. 

Tulajdonkcpen nem a jellemzöen 
nagyvarosi az, ami a nagy varost 
szeppc tesz1 es talan ältalanosithato 
az a megflgyeles, hogy nagyobb 
müveszi elvetclet nyujt a finom er
zesii lelekre egy düledezö fal roma11-
tik;1Ja, m111t a parallan Andräs~y-ut 
elv1tazhatatla11 s1epsege. llyen tip1kus 
nagyvarosi szcpscg, amilyent pi. ::;1rp 
közcpületektöl varunk, 11Clllileg cl\CSZ 
nälunk az altal, hogy am111t att 
sokat siratta mür a sn1t6 - szl'.·p 

I' . . .. 

-

epülcteink szük utczakba vannak 
rejtvc es elnyomatnak a maganepü
letck berkaszarnya jellegü szürke 
epitkezese altal. Az ujabban megin
dult modern epitkezes csak lassan
ke11t fogja mcgszakithatni az egy
for ma. többe-kevesbbc izlestelen ber
hazak egyhangusagät. Müveszlelkek 
ml!g e häzak szorong6 sokasäga kilzt 
is lölfu.leztek a szepel. Camillc Pis
sarot az ihleti meg otthonaban, ha 
a magas epületek közt zuhog az cso, 
fenye:; hall! hint6ikkal vagtatnak a 
lovak, az emberek k1feszitett ernyö
ikkcl 16tnak-futnak, az esö csak ugy 
döl, elönti az aszfaltba hurkolt utat, 
a gyongen pislog6 lampafeny rezegve 
tükrüzödik vissza a felgyülemlett 
vizbcn, az egesz kep mozog, vibräl. 
A nagyvaros1 kepek e fajanak min
deniltt megvan a maga lelkes piktora 

csak a mi fövärosunknak nincsen, 
kik szeretettel csüggnenek varosukon 
es azt legszehb pillanataiban abräzol
nak - pedig fövarosunknak csak ugy 
vannak elenk utai, dekorativ hidjai, 
de nincs Whistlerje; a Dunapart szäz 
resllettel ep ugy alkalmat adna erre, 
rrnnt a balpart nem egy utczaresz
lete, mondjuk a szerb templom, vagy 
a 1<0ssuth Lajos-utcza este, a ket ki
emclkedö szimmetrikus haz crdekes 
s1lhouetteje1vel stb. Ezek tulajdonke
pen minden nagyvaros szcpsegei, ami 
termeszetesen ncm azt jelent1. hogy 
e reszt egyhangu egyformasag ural
kodnek. 1\\111denesetre fövarosunk 
Sl&pseget ncm a belvaros ilyncmü 
kcpc1 hozzak leire. Ha teljesscggel 
mcgakarjuk szeretm e:. tudatara jutni 
szcp~egenek madart.1vlatb61 kell meg
neznünk. 

Egymassal vetekedik Budapestkepe 
a Gellertröl, a Varhegyröl es a R6-
zsa dombrol A Gellcrtre, a varba. 
bar feher holl6kent el-cl kerül egy
cgy anglius vörös Bacueckerevcl, de 
süt meg a v{1ros lakusai is - ami 
nalunk tala11 meg több annäl; de a 
l~öz-.ahegyre ..;enk1se teved. ö a va-



111~ 1llllstoha !.! \ cr111ckt , most kezd 
c::>ak k1cplil111 • 1..·.;;cndcs. s1crcn\. ncm 
,·etekcdhctth ... cm a s11hlas ( 1cllcrttcl. 
sem a n.tg\ 111111t11 \'arhegygyel. Oe 
ah1 s ercll a vadrö1~.1t, a zöld füvcl, 
a swloluga~t. a fnss je) levegot. 
t'arats.1gos gylinHlk.;;öst 6 111cssz1rt 
kl>1 latlan kilatäsl munka ulan derut, 
111kcd\'cl. mc111c11 fd a l~nzsa-domhra 
,\ Jt:knknr az 1dcges, gyor~ mcg
fcsz1telt 111t111k.1 kora - a11:rt nly 
kedves 11ckU11k varos1111k küzelchcn 
a falus1, vas.unap1 csünd : a rezsut 
fclvezctn Margit utcza cs1nos nya
ralot ellcncre, talan darahos küvezctc, 
talan a kezdcten szomngo kis ha· 
zacsküi miatt, k1s sarga templomä
val ezt a benyomast tesz1 Csakha
mar szahad rethez erüPk: gyalog-
11svcn) wzct errc 1s arra is. 1\\in 
den uldalrul mcs-.ze beliitunk Buda
pest hcgyes-\ öl~yes környeke mek 
panorämäjäba . itt ott eg) fa, nem 
zarja cl a szabad kilatast. 1..sak a 
latl>hatar Szeltebt.:11-hosszaban nem 
nagy a \,1lto!atoss.1g: harna-särga 
utak, itt cgy gylinwlcsos. oll nyaraluk 
Az Lide levego es a csend tesz1, 
hog} sdamban eltelcllkcztem utam 
czeJjarol, midc}n eg}SZerre merfold
kiivcl jclzctt kb köves magaslaton 
eiern türult a varos, szebben, mmt 
bärlwl, szcbben mint valaha. Pra
gaval, Salzburggal szoktäk összeha
.... onlttgatm, cn ncm mernem semm1-
vel sem ös<\zevctni. csak önönma
gaval 

Közepcn a szürkc kek folyam 
h1d1a1val, melyck mmtegy vaskapocs
kent l1sszetartva egp:;egess · teszik a 
kcpet A Geliert uralkudik ra1ta ; a 
zord tr1111b hatalmas tömeget csak a 
czitadella kcpes meltön lezarn1 Nem 
szahadna lchuntani, az a barharsag, 
nem a hazaszeretet jele lenne lgaz. 
osztrak kormany epitf ette 1gaz. hogy 
unnan bombaztatta a \arost, de 
hiaha, a türtenetct nem lehet meg
hamisitani es allnia kell e szo · 
moru emlcknck ep hazafiao; szem· 

puntlH'il cmlC:·kcvck a 111agyar 
S/OllHHll lllUlt}t\ra CS O)<t1Jj1111 bCIÖIC. 

Alatta ,1 \'arhcgy, tdejcn az 
uj111111a11 kicpult Jrnaly1 palotaval. A 
franczia - harokk !'lllus oks7crütlcn 
di:-zitcsc dvesz a tt'lvolsaghan es a 
h~1t,tl111as cpitkt i'isszhat,isJ emeli a 
kcpct; vilago" szi11111a.;,s1a ,t Geliert 
sotetjc elott J\ kcrl leer a hcgy lö
vi!ig, \ hl 111cstcri vä1 hazaqaig. A 
hudai Du11aso1 cscndcs U:itlk a vi1c11 
1oppcn11l'k idc 11da a prnpellerek, 
egy-cgy rcgatta cs<'rnak gyorsan su
han el, L'I os, fiatal lc'.·rfiak szincs 
cs1kos <llhizckhe11 gyors ütemben 
SlClik a VIZCl, a h1dako11 IS l(Jtnak
tutnak a 1111111aturc c111beralakok 
lö llll 11lya11 CSClld van CS olyan szcp 
a kcp, \'al<'>ha11 l(tcrt valc) küzdelem 
nugatja izgatotl s1Llscgrc d tömeget? 
0le111 miivcszkl:Z allitotta ossze Po
temkin n:odjära az clcnk tarul6 ke
pet '> A Du11a pal<,tasf ra ncm se1-
letnc veliink: oll az urszaghaz, 
Stcmdl mü,·c, oll az Akadcmia, k1sse 
dreJIVC a \'1gad6, tcrek, szobrok. 
Ami az ckt terhere emlekeztethetnc, 
el van fcdve Oonutalan muvesz 
eszmeinck boscgchcn czerfclct alko 
tolt e~ gt111C)t:llCk l'rCJ<!VCJ egyeSl
telle: el Budapest ki·pc Leirni csak 
cg) masutanban leitet a szerencses 
szem cgyhcn logja lcl Nem is fogja 
elfelejten1, lla szcp, lide napcrn latta 
a Ro1sa-du111h k1s kOve" magaslatä
r ol ßudapl'st paratltin madartävlatat 

Nemes "t\f1rta 

G==========================~ 
.\ rernckmLi lll'rtl arulja cl az 1uadsag 

nyom:u, - ncm sejlet :.-emmilele munkt\t. 
hdeje1ctt a kezll l-:- p1 lla11ataban. 

Wh 1s 11 er. 

Sokai r; talcntumos <lohi~nak tartollak 
az 1zlesnclkuli:>cgct, mert chbcn ker~stck 
az l!rot. A1. 11.le:-nl-lkuhben voll 1111nd1g 
\'alami cklektikus \ '1 111a:., .1 mcly az angol 
muvcszctct is bcfatyoli1zta. Monel ennek 
az cllcntclc: cg~ c 111 izlc:-c uralkndik rajta. 

,\\ c i c r - G r ä t c . 
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De mir,oenutt f ef,etese;}, 
Elaluot a !et mmoen lal\~1a. 

Csa~ a f.aJ6 ormecse es. 
]1. f,ent f,riptaoan 5ir1 lampa. 

nosy van mes elet ioefel\t, 
n em l::itJ l ember, mar c.::;af, h.allja. 

Ssel egyh.ansu slrama i>en&, 
s csapso h.ullam oerrnessto jajJa. 

S s31vemoe Si)all esy se1telem ! 
SeJteni velem a mely t1tf:;i.ot, 

no~y all'.> esess na*y vestelen 
CsaR feneRetlen pus3ta s1roolt. 

:A mmdense* Rihalt, Rihult, 
9\:z_, e81 te"'t rnit'\O s1ri l(lrnpa, 
:A merh.etetlen Rr pta urt 

n ern hat1a altal syonse lon*ja. 

]1.int itt f ajonR as e11ele", 
'Oarvan, a h.ajnal rniRor virrao : 
ILRRep Solyon8 n vegtelen, 
'Catonso urben mmo a csillas· . 

:ESyih se lat fenyt vi3as3<il, 
:A vaR sotetben csah ast hallja, 
l1o~y a nasy ur vih.arja o<rl 
S 3ohosva s1r a~ ioo jajja ! 



Magyar Magyar kiallitas alatt az Uninia azt erti, hogy a festök magyar 
kiallitas. targyakat festettek. Sorozzon bar engem is a modernkedö 

lagyfejüek köze egy izlescs szerkesztö tarsam, a rajztan{uok egy
letenek Tardos- Krennerje, sebaj. elviselem a legujabb polemiahangot es 
kijelentem : a festes magyarsaga nem a magyar targyban, nem a magyar
orszagi motivumban s nem az elöadott anekdotaban rcjlik. Ez egeszen 
hamis iränyha terelne a müveszet nemzeti jelleget. Unus-untalan kerdez
zük: nem franczia festö Delacroix, Fromentin, Besnard, a kik algiri tär
gyakat dolgoztak fel ? Ep algiri kepeikhen a legfrancziasabbak. Ugyanazt 
a targyat az angol Tissot egeszen maskep dolgozta fel, az egyikben 
csupa franczias lätäs, a masikban merö angolos szellem 11yilatkozik meg. 
Hat franczia festö Paal vagy Munkäcsy. mert franczia földön s földet 
festettek? Vagy magyar festö Pettenkofen, mert szolnoki largyakat abräzolt? 
A magyarsagot a festöi meglatasb61, az erzelmek megnyilatkozasab61 kell 
kierezni. Az Urdnia kiallitasa tehat nem azert magyar kiallitas, mert magyar 
targyakat festettek magyar festök, mert pi. Vaszary-kollekcz16ja, a spanyol, 
olasz, franczia motivumok mellett is erös magyar kiallitas volt. Az Uränia 
kiallitäsa azert magyar kiällitas, mert van benne Mednycinszkynak egy jeles 
magyar kepe, mely csupa mely magyar banat, s van ezen kivül egy nagy 
reveläczio, egy magyar fiatalnak, Pälinkds Belanak egy par magyar tajkepvaz
lata, melyekböl a magyar szinsovargas, a magyar szinimadat elemi eröben 
nyilatkozik mcg, finom szincsokrokat allitva belölük össze, a legkitünöbb 
izlesröl tanuskodva. Nincs azokban scmmi egyeb, csak stin, de egy 
erös tempcramentum szilajsagaval visszaadva Ez az erös temperamentum 
szelsöseges, aminö a mi temperamentumunk. Ezert magyar az ö pikturäja. 
Amit kapunk. csak egy nagy csomö igeret, (de a ki 1lyet mer 
igerni, arra nagy kötelessegek is varakoznak.) A k1allitas magyarsägät 
erdekescn variäljäk Pörge G. hajsLtil-ecsettel keszitett finom kepe1, bamulatos 
finomsagok, melyeket egy hajszal valasztel a finomkodäst61. Ebbe neha bele is 
esik, most azonban e veszelyt kikerülte, s a bemutatott kepekböl magyar 
levegö, magyar szinhatas szall fclenk, - amolyan tavaszi erzes, a mikor 
rügyfakaszt6 esö utan kisüt a nap. Ez a lägy temperamentum is szelsö-
seges, de a bcinatos, merengö egyszerüsegeben, nem egy nepdalunk fejezi • . 
ki, hat az is a mienk. A melyik kepben et es ilyesfele nyilatkozik meg eredeti 
vizi6ban, az mind magyar es müvcszct. Az Urdnia kiallitason meg egyeh 
dolgokat IS latni, Rubovics egy 10 ta1kepet, Böhm Ritta es 
Cserna Rczsö egy-egy finom vaLlatat. Aztan igen sok ertek- ~ 
telen lwlmit Nagy Zsigmondt61. Berkestöl, Bachman11t6l, 
Wetzeltöl stb. sth . 
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A Photo-klub ,\z .una1orintogra1usok Jeg
j11hb1ai m i:-;l a i\111/larätof. "'' 
rt'l>t'll rcndcztck II. magyar kialtitasa 

k1allita~ukat, a hol egypär ig„zän f1110111 szcm'i 
es müv..!s1i i1.llbu amatörrcl ismerkedliink meg . 

Ld 

. \\Lg pcdig ujakkal is Ho~\ E"1terhiz)' ,\\ihaly • 
de fii\cg llaranghy Uymgy clsorangu amalor. azt 
tudtuk. de nagynn kl\•alo clolgokat kaptunk l~cl
hazy Jmr..!ll)I, h.ovacs Gyulatol, Kclemen La1oslo 1, 
1 rictlrich Kahnanlol, ~h,!} ar-Roscn berg Em1Jtol 
~tolz, Pdrik, Schmidt, Kar<bL GeLa urakttil 1s. 
A k1allitas a1t 1gazolla, hogy a1 amalörfotogra lia 
lotüno 11C\"clö<!s1küL a milvl!szi megertl!src. 
\\1lycn keps1crücn. m!lyen ilnom 
crwssel latna\.. amatöqc111k ! 
Szcrc1n1e kcll a lcsks1ctcl anna\.. 
a k1 1~y tud latni c" a 111cglälottat 
1g\' tmlja v1sl>1aadni. 

COL~DEJERGER 
1--- ~ENO-~ 

Karrikatura
kiallitas. 

A \ mzct1 ~:::a'o 1 bezärta a 
graltkai k1alhtasat ho~\' kani
katurakiallitast rendczhessL ·1. 

,\ mai.tyar karrikatur.i-mm·eszel lcgiobbjai Lull'k. 
Polgär, ,\\ärk 11;{111,·ornak mert hiszen ,\\ark 
szatirikus raj1ai, mclycket a ~rafikai k1allit1bhol 
at\'etlck. ncm karnkalurak) \ Jeney ek :.. tär:-aik t\ONYVE 
rajzban, m1.:glatasban igen-1gcn odivatüak, a nagy 
fcj, kks1ny tesl k6111ikumat tulsägosan kiaknaz- R111wllu 

U.1rt11 h11111 
,\ ~}'<'11111'1.i•ttfo l1g<1 

1 \/1/lfis J..wl/1/11,11bo/ 
täk; mi uj lormäkal kcresunk, mert eppen a vnnal 
hatäs a1, a mi, a 111ilyen gazdag lehetoscgekben, ol~ hamar kopik hat.i
säh:in A kiällltä~ lcg,;lehh darabjai Vadas: M1kl6snak ra17:ai, a L' ls'itC'llc 
au bcurre sdunnra. czekri1l a10nban mäs helyen bes1cliink 

G·==============================================::=-;-
A !11AOYAROKllOZ (1849. ) 

Xem zuf.[ m.1r fäataz111 ma~yaroknak 
fottf1cn ; 

l/a/doklök so/1uja wrd ::a1ba mcrttfrcn. 
,\tcglvrt ajkwkrol 11111wsz hat az t!jb(• . 
• Mag1•arvk lwrcwna/.. 1°1'.!,'L', 1111111ar 1·.!ge ! 

S::ahw/\lig /JO'iCITI ::rozlt s 11 nyers aö ! 
[), swfmdwig;.!)'tlkos, zw1mok ll'fl a nyero ' 
Ra1ta hat. oro.'izo/, , 11l11•tek li1111cpd 
A 1c1·e1 t \Wl111tfst1J.: /lo/ltch'1111• felcll 

S .cgcny /<)li/ ' lln '.\' omlt'k 111'pcd szive 1•ere, 
.\emes kiizdclmutnck 111cirf1rsag a l1c!rc, 
Eh::.cmt lwsciclbc11 lnwtf lf.uropa, 
~ lell!!l'el-sorsra 111tsz /an, konin l'lpusz· 

t111l·a • 

De rclf!)'''.f.!u lwj1111l tcsz TTWJcfL111 az t:gbvl : 
01111, bfüwt 11!1111 /11is1 /almr kcl fäl 
f.., mc1jcl l'!.!l'Cs11/11ek \Ullf ti{!l'Üf kuzdökkcl. 
Scmt'I joldun 11 kik aldoztak Ntökkd. 

S lw c',i:.i•kor lri11gra gyul az 1}111 nemzccJ,;k , 
HoJ:y a :samoksu.!!OI szcl1·i!sz~· •nf sw1ja .sz<'l, 
.4 /111s1 lllel!.! 1·cir ncv irm z1isz/a iara, 
'f'or efo g_1;uzclmes dia falufjara. 

/B.'-it\ f-IFNRIK 
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„DORIAN GRAY ARCZKEPE." 
Mi inspirälta regenyehez Wilde Oszkärt? 

New-Yorknak most altalänos er
dekü szenzaczi6ja van. Egyik magän
kepkereskedö kiällitott egy festmenyt, 
Ward Basilnak 1884-ben festett arcz
kepct, melynek keletkezese szoros 
kapcsolatban van Wilde Oszkär vi 
läghirU regenyevel : Dorian Gray 
arczkepe-vel. 

Ez a regeny hatalmas Ielekelem
zes, az angol ir6 szellemenek tüzi
jatekszerü fenyetöl megvilagitva. Do
rian Gray-t megfesti egy festö ba
rätja es e kep azt a csodäs eröt 
kapja, hogy Gray helyett öregszik, ö 
maga megörzi ifjusägät. Amint azon
ban perverz hajlamai meguyilatkoz 
nak s tekozl6, biinös eletm6dba ker
getik, vegül bü:1be sodorjak 
rutul a kep, elveszti szinet, formajät, 
roncscsä välik. 

A regenynek ez a resze különösen 
ragyog6, nemcsak erdekes, de melyre· 
hat6 lelekelemzes is, Wilde Oszkär 
leghatalmasabb alkotäsa. A vege csi
nalt, romantikus es szertelen. Halva 
taläljäk a kep mellett, de ö maga 
ven, rut, utalatossa välik. 

A regeny keletkezesi törtenetet igy 
beszeli el Ward, a regeny amerikai 
uj kiadasanak elöszaväban : 

- „ 1884 täjan sokat järt londoni 
mütermemben Wilde. Öcsem, akit 
akkor festet1em, oly rendkivül szep 
ifju volt, hogy Oszkar elnevezte öt 
Ragyogo lfjusdg-nak. 

Egy este, mikor Wilde nezte a be
fcjezes elött all6 arczkepet, elbüvölve 
mindenkit brillans csevegesevel, egy
szerre csak fels6hajtott: 

.. 12 .. 

- Mily kar, hogy egy ilyen gyö
nyörüseges teremtcsnek is meg kell 
egyszer venülnie ! 

- lgaz, val6ban - feleltem, -
mennyivel kellemesebb volna, ha 
C\csem cgcsz eleten at megmarad
hatna mai allapotaban es helyette 
arczkcpe venulne. Kivänom, vajha 
ugy törtennek ! 

Ez volt m;nden. Wilde elhallgatott. 
En meg vagy egy negyed6räig dol
goztam a k c p e n, mialatt Wilde 
csak nezte, nezte, sokaig. Egymas
utan dobta el aranyvegü czigarettait. 
Majd csöndesen fel kelt s elhagyta a 
szobat. 

Ez Londonban törtent, kevessel 
ezu tan csaladi ügyekben Amerikäba 
kellett visszamennem, sokaig mit sem 
halloHam Wilderöl. 

Egy napon aztan kezembe akadt 
regenye s meglepetessel veszem eszre, 
hogy minö csira volt ele jtett szavam. 
Abb61 nölt ki a regcny. Wilde Iel
keben termekeny talajra talalt, mert 
ez a lelek telve volt az ellentettik 
irant val6 mesterseges erdeklödes
sel ... " 

Ward arczkcpe, melyet most be
mutatunk, egy sugar, egeszen Wilde
izlesben formalt ifjut abrazol s va16-
ban erdekes adatul szolgäl arra a 
kerdesre: mi megy vegbe a költö 
lelkeben, mikor inspiraczi6it nyeri ? 

G·======================~ 

A langelmc mindig a magamaga mestere. 
Szabatyokat es törvenyeket ällit fel magä
nak, crröl ösmeqük fel 

Witt man n. 

• 



• 

W11d1 t i11sp1mlla rt.'Kt'll)'<:h1 •z 
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MUVESZET ES OSZTALYHARCZ 

lrta: KORISS KAL MAN. 

Amikor tellat a polgari tarsadalum 
in1ezmen) eit knnzervalta, elzarta a 
fokozatos fe1Wdes utjät. - s a fej
lödest forradalm1vä valtoztatta. -
De - ismet polgäri felfogasb61 ki
indulva - ezen konzervativizmusra a 
szerzelt magantulajdon elvenel fugva, 
- feltetlcnül szüksege volt. Miuta11 a 
magantulajdon megtartasa es öröklese 
a töke uralmat biztositja, termeszetcs, 
hogy a tökesek a mar egyszer megszer
zett hatalmat elvesziteni nem akarjak, 
hanem czeljuk azt minel johban es 
minel tovahb megörizni. - Ehbnl 
aztan egcszen terme$zetesen kövct
kezik az a belsö ellentmondas, amelyik 
önmagab61 kiindulva tamadja mcg 
a polgari tärsadalom konstituczi6it. 
Amig ugyanis f ejlödesüknek alapja 
az egyenisegnek szabad ervenyesü
lese volt, - s ez az ut a tökeszer
zesre vezette öket - addig a tökct 
megörizni mar egyenekkel ~zernben 

kellett, - tchat a töke az egycnek 
eilen, az egyeniseg szabad ervenyc
sülese rovasara összefogott a magan
tulajdon csorbithatatlan megvedesere. 

- A veclelemnek alland6 intez
menye a muveszetnek fejlödeset az 
osztalyideolog1a keretebe akarta be
szoritani, - de nem mint az ideolö
gianak szükseges kulturalis tartozekat. 
- hancm mint a konzervativ irany 
zatnak tamogat6jat. - lsmetlöc.lik 
tehat az osztalymüveszetnek allando 
folyamata. A müveszet a töke - a 
hatalom eszkozeve valik. a hatalom 
d1csöiteset üzt, mert gazdasagtlaJ 
függ att61 a tiiketöl. amelyik ot kt-
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zsakmanyolja. - A muveszeti forra
dalmat - mint a polgari revoluczio 
ideologiajanak reszet nem taplälta 
többe semmi, igy tehat ismetelni 
kezdette ünmagat, s a polgan 
tarsadalom fenntarlo törvcnyeinek let
rchozasakor a polgan miiveszet sza
balyait is megallapitotta. Azt pedig 
nagyon j61 tudjuk, hogy a szaba 
lyokba foglall müveszct a müveszet 
nek alapf eltetelet, a szabad szem
lelödest. a müvesznek es alkotasa
nak harm6nia1at tamadja meg. 
A müveszet nem kcres töbhe alko
tdsra melt6 gondolatot, hanem a 
mindenhat6 töke rendelkezesere all , 
a töke akaratanak - minden fejlti 

destöl ment kapitalista felfogasanak 
- hü, de teljesen tartalmatlan es 
fejlödeskeptelen kifejezöje 

- A polgari tarsadalom alaptör
venyeinek megallapitasa az akade
mikus müveszetet credmenyezi. Nem 
keres többe ujat, nem kutat tovabb 
a fejlödes utjan, hancm a mar meg
levöt akarja megörizni minden äron 
- mint a hogyan a gazdasagi tör
venyek a gazdasag1 intezmenyek 
megmaradasat czelozzak. - A gaz
dasägi elet es ennek ideol6giaja 
közötti harm6111a tehat a polgari 
tarsadalomban is alland6an megma
rad, - mert hiszen epen a gazda
sagt eletböl fejlödtk ki, - de a 
111 int a gazdasägi elet reakci6s irä
nya a gazdasagi forradalmat ered
me nyezi, - azonkepen az ideol6g1a 
reakcz1öja a müveszet forradalmänak 
szolgal alapjaul. - mcg pedig a 



~------------------------~ 

gazdasagi revolucz16b6I tJ.kadva -
azzal szoros kapcsulatban. 

•.. A ma1 muveszeti forradalmak 
mindcn egyes fazisa gazdasagi kiiz
dclmeinkben Jeli magyarazatat A 
tiike csakis azon müveszeti fclfogas 
gazdasagi helyzctet b1ztos1t1a, - a 
mclyik az ö cel1a1t szolgalJ<l, a meg
elhetest csupan osztalymüveszetenek 
teszi lchetöve, - rrnutan pcd1g ezzel 
az alland6 tejlödesnek szegtil cllene, 

azt a revolucz16 eszkü1eihez 

kcn yszeri t i. 
A polgan tarsadalom a m11vesze

tet nem a kulturahs elet törveny
szerü mcgnyilvanulasanak tekinti, -
hanem egy tcljesen elkülönödött 
elme veletlen jatekanak - mihelyt 
az nem all a töke szolgalataban, -
igy tchat annak fcnnmaradasat is 
egycn1 tetszesetol vag} nemtetszestöl 
akaqa függove tcnn1 Az egyeni mli
vl'szetct, az cgyen l>rvenycsüleset 
hirdeti akkor, - a mikor az egyen
töl vagy megvonja az 1ndividualitas 
lchct{)segct a tökc clvonasa altal, -
vagy ped1g a toke mindenhat<"isäga
val LZCll cgye111seget kreaturajava 
alacsonyitja lc. - A1 üzleten föl
eplilt polgari tarsadalom a müve
szctet i5 üzleltc lclte. ezallal kt1z
vctlenlll bele vrtte azt a gallla:-;ag1 
clct klizdelme1be es a m1kor a 
termclök csnportja a kapitalizmussal 
szembcn [ölvctle a gazdasag1 har
cznt, a müvcszct is a gazdasagi 
ha1 cznak reszeseve lctt annal 1 ll
k,\bh, mcrt nz usztälyidcol(>giäk 
v1askodäsa a miiveszet küzdelmet az 
ideuli'>gia teren is kitejlesztette. -
lgy tehüt a miiveszeti lorradalom 
11em csak az eszmek forradalma, 

hanem gazda"a~1 1ogokert - a 
megelhetesert - rs küzd a kapita
hzmussal szernben 

- A müveszek gazdasagr kuzdel
mei vilägosan mcgmagyarazzak ko
runk mliveszet1 fo1 radalmanak szct
forgacsolödäsat, elle11tmondasa1t, -
b1zonytalansägät, tapog6t6dzasait -
Mert ezen forradalmi müveszetnek 
meg1s csak a tökeböl kcll rnegelnre 
- - es 111ert a kap1tahsta nem tck111ti 
mulhatatlan szüksegletenek a mü\'e
szetet, a müveszek kenytelenck 
konczessz10kat tc11111 a kapitalista 
vilagnezetnek. Ez az cllentmondasok 
es bizonytalansägok alapjd - M1-
utan az akademikus müveszet mcg 
a lcch111kara llflVC IS kanonokat 
ällap1tott mcg, - eges1 müveszeti 
irany kcletkezctt a tech111ka1 külön
felescgck lctrchozasära, a m1 az 
erök szcttorgacsolndasat okozta, 
a müve...,zell [orradalnm meg nem 
ertcsc es utänzasa ped1g az ünma
gaval valo ellentmundast ::.zlillc -
Sokan rnagat a müvcszeti forradal
mat tekinttk czelnak es nem latjäk 
he, hogy c forradalum csak a sza 
bad lejlödes utJiinak clökeszitese • 

vagy pedrg forradalmi kuzdel
meket tolytatnak a formäk eilen a 
tartalum teljes mellözcse\el es annak 
rovasara 

M1vel az akademikus müveszet a 
fcjlödesnek utjat vagta, a tejlodesnck 
hcilleszkedese a gazuasag1 harczok 
elekhe b1zony11s tapogatodzasok, fL-
11.!nk vagy b1zonytala11 k1serletezesek 
utän törtenhetett csak meg Ezert 
talälunk korunknak miives1eti 1ra
nyai közötl h1zunyo..., cklt!kt1ku:s k1-
serleteze5l 1s, .t 1111 awnban epen a 
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tejlödesnek alland6saga es eröfel
jessege miatt lassankint felsziv6dik 
egyik vagy masik müveszeti irany 
ahal, - s igy vegül teljesen eles 
hatar jön letre a poJgari es forra
dal mi müveszet között. A polgari 
müveszet a multe lesz, csupan kul
turtörtcneti adatta valik, - a forra
dalmi müveszet pedig elökesziti 
utjat a jövö müveszetenek, - egy 
sokkal magasabb szinvonalu tarsa
dalmi müveszetnek. 

- Miutan a kollektivizmus feie 
val6 haladas a gazdasagi j61etet 
mindinkabb biztositja, az osztaly
ellen teteket megszünteti, - a mü
veszet nem fog többe a töketöl 
függni, hanem erejenek es öntuda
tanak teljessegevel alkothat. 

- A jövö tarsadalom eszmenye 
nem osztaly-eszmeny többe, hanem 
az emberiseg eszmenye, - igy tehat 
sokkal szeJesebb körü, tartalmasabb, 
altalanosabb a mainal. - A gaz
dasagi elet biztositasa a polgari 
eletet betöl tö gazdasagi küzdelmeket 
mcgszünteti, - illetöleg azokat ma
sodranguakka teszi, - s heJyükbe 
lcp az ideol6giak tiszta kifejtese, a 
fejlödesnek fokozatos es akadalyta
lan eldrehaladasa. 

- A müveszetnek mostani for
radalma - val6szinüleg hosszas 
uton kcresztül haladva, annak osz
talykarakteret rnajd teljesen eltünteti. 
Megszünik rnajd a proletarmüveszet 
a kapitalista müveszettel egyetemben, 

a mostani müveszeti iranyok az 
altalanos emberi feie finomulva az 
emhernek önmagaval es a terme
szettcl val6 harm6niajat fogjak ke
resni. Az individualizmus a gazda
sagi fliggetlenseg miatt teljesen kife
jezesrc jut, de viszont az egyen is 
szorosabban összeforr a körrel, mert 
a körböl es egyenböl foly6 eröknek 
ezeknek letrejövö czirkulaczi6ja - a 
gazdasagi cletnek törvenyeiböl kö
vetkelve - sokkal nagyobb mervü 
lesz, - az ebböl szarmaz6 produk
timok pedig tartalomban sokkal gaz
dagabbak lesznek. 

Mindez persze csak az altalunk 
ismert törvenyekböl - es ezeknek 
eddigi eredmenyeiböl vont követ
keztctesek, - es az em berhez kötött 
relativitassal bir, - de mai isme
reteink szcrint a tarsadalmat ira
nyit6 evoluczi6 türvenyeinek keretebe 
teljesen beleillök, - azonban egy 
ennel meg magasabb fejlödesi fo
lyamatot semmikepen nem zamak ki. 

G================================================::-;) 
A rernekmii hatasa mint a \'lrage. czel 

nclküli, öröm a müvesznek, egy illuzi6 az 
embcrbaratnak, egy rejlely a botanikus
nak, az erzes es az alliteraczi6 egy esete 
a1 1ronak. \V h i s t 1 e r 

'il 

A mag:it61erlelödo bianyz1k eppen 
Whistler müveiböl s a munka nyomainak 
eltünteteset, melyet a remekmütöl köve
tclt ncm talaljuk müveben. Nala minden 
cs111alt virag. M e i e r - G r ä f e 
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Az igaz1 s1ep minden ujabb megtekin
tesnel szebb lcsz, a csupan erdekes gya
kon latasnal egyre erdektelenebbe valik. 

R a t z e 1 F r i g y e s. 
'il 

,\ nag}' müvesz vak, mert lät, - vak, 
mint Tircsias es Homer: egyes szervek 6riasi 
ere1e csak masok karara es elhanyagolasa 
mellett fejlodhetik ki. Elfogultsag es 
idioszinkrazia nelkül nincs müveszi lätäs 

N e u m a n n K a r o 1 y. 



Hermann Otto 
tanacsa. 

KRÖNIKA 

Tlith Bela egy Esfi le11elebe11 a totali1,1tör-i11tl'1111cnyt slir
gctvc. szc1\'ai1 H ermann Otl6hoz i11te1te, mint ak1 azt annak 
1dCJt't1 sz6ba hozla a parlamentben 1 kr111ann Otto vala

szahan kaptunk cg) 10 tanücsot : Azt mondta. h 1g) ha ig.11s 1g 1s llgycl \'edünk. 
ne t'lcgl'djünk ml'g a kerdcs egyszeri felhnzasi\ al. hanem ha alkalo111s1erü, ha 
ncm, 1smetet1uk egyrc. i\\egiogadjuk a 1eles me.;ter s1 l\'at es t1sztelcttcl de 1gen 
ha1:1roznttan - ujra es uira kcrdezzuk az 1parmll\ e-.zcti muzeum igaz-
ga111s,\gat: „Mikor k,1p1uk meg az l par.nun~szell \\ 1zeu111 katnlogus:\t?" 

Az u j zsüri. \ t 1111e~n..!k linom erzeke \'an. ct mag.1 crdckeinek meg
\ cdcsere De mi a tcimeg? .\ llllt\ c..,zctben mimlig a tc~nap . 

• 1 mi mcg Jo, ha nem a tegnapelött A kopott sahlon .ll czcrszer cljätszott 
hanc.\lts melodia, a tokektes köznapisäg. 1me a tömeg. S a ti'inll'gnck az a JÖ, 
a 1111 c1eket a k1tap,isott ut1kat nem ~nnti, kore11 ncm 1a\ar1a s engedi a mcg
szokott sab\on k1111 irnäza.;ara. Fenyes igazoläs3 cz 1~<11si~nak a Mucrnrn ok 111 
zsünJc K1huk1att<\k az ultram idernekct, gvözött a 111arad1sf1g. he11Htek 1smct a 
rcg1 jl>k. M il jclcnt c välasztäs? Szomoru erre meg go11dolni is. Az llJ lllÜVCSZI 

1gazsitgok kcrcsese hclyetl ismet a tegnap1 hazugsf\gokat rogjak cll'delgctni, tele 
lcsznck a falak hanälitas lkkal, s a genre, meg ujra a genrc tc11g majd tul. /cz1 
plczi crlmut log kin11111 a p1r1lS pozsgäs menyecske fchcrre k1vasalt 111gu1jban. 
ket tuz kozc kL·rül a falu'5i ;irtatlansag, s ejnye be lw11czf11tul mosolyog a kcri
tes muglil .1 Jutka . Lehet-e maJd mindennek elle11talla111? A k1vasalt nadräg, 
a lcher uip<!llo. a r.mgvo" inguu 1smet el tog1a f lglalm 1llö helyd a lalakon, 
a hol cl/ ultrammlcrn \•iläghan szinertekek, ftnom szinharnwniäk. gyönged tt'111us
lntf1s•>k a 1mgyar atm lStlera megny1latkozäsa. b1zto.., \ aleu r-kerc..;cs s mäs ha
so111i·1 inullcrn rsaläsnk kisertettek. A modern magyar muveszct, mel\ eg} R1ppl
Rf111ai, feny.!s, Fcrenczy. \'aszary. M agyar-M annheimer sth stb muveszeteben 
kczdett c11rl1p.li szinvnnalra ernelkedni, - rnost ismct a kon1cn ,\ti\ -zsun \ issza
::-.-:ont!1 hati1:;a ala keriil M 1dern müveszek, medd1g türitek ezt a lmol iatekot? 
A szomszcd Bcc~ tmlott :;eg1te111 magän, - csak li nem tudt.lk ? 

Szec1eo;;szil>, ig:w szeczesszi<l, - ki\•aläs a tumeg muvesLcthol, • 
onallosagra chrc<l~s. az egy1\•äsuak tomi\rülese. - JÖJJün el a 
k 11rsLagml 1 !:.:; cl Ing JiJnnt. Közeledik a rnagüra es1111eks ! 
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Szobor es köz
vel emeny. 

Berlinben egy k1s intim korr:ediat adtak elö a minap. 
roppant beillclt volna Butlapestre is ' Az orvosszövet
seg kezdemenyezcsere emlekszoborra hirdettek palya

zatot, melyen Klimsch szobortervc lett a gyöztes. ßemutatjuk a pa!yamun
kat. lgen cgyszerü, a tradicz16k hatarai közt mozg6, swnpla alkotas. Csak 
egyhen tert el a siegesal lee-i mintakt61 : nem adta höset frakkban, gerok
ban, a hogy az eleteben jarni szokott, ncm fnlografikai hüsegre töreke
dctt, hancm a relief-portrait-en kivül alleg6rizalta a Virchov küzdelmet a 
hamis tanokkal, az erös · ösembcrnek a vadal lattal folytatott küzdelmevel, 
egyszerüen dekorativ hatasra törekedve Palyatarsai közt eppen egyszerü
scgevel tünt ki. A zsüri tehat mellejc allott. De nem az 01 vosok, Virchow 
fia, az a bizonyos „hli elöfizetö", lapunk baratja, a kik mind ellene for
dul tak. M indenki a maga Virchovjat kcrcstc. llogyan, - Virchov emleken 
egy reliefecske äbrazolja Virchovot? Mi fit egesz alakban akarjuk .. Ugy, 
a hogy jart-kelt, hatott, tanitott, agi talt es cselekedett közöttünk. En az 
apamat akarom, - sirl a fia, - en a partvezert akarom, - követelödzöt
tek a liberalisok, - nekem müködcsc, tud<'>s foglalknzasa közben mutassa 
he, - kiabaltak az orvosok A Jugend 111cgfclelt erre es megrc1jzolta azt a 
Virchov emleket. amelyet a közvelemeny küvetelt: V1rchov ott egy öskori allat 
cson tvazan lovagol A dolog tehät mar k6mikus. Csakhogy az eremnek komoly 

oldala is van. Az, hogy a müertelemnek micsoda 
barbar tudatlansaga ritt ki e felsz61alasokh61. 
Mert h1szen meg lehet Klimsch tervet kriti
zalni. lgenis egyszerü, melyebb gondolat 
es eredeti erzes nclkül valö munka. Plasz
tikai jclentfü,ege 1s csekely. De azok a szem
pontok, a melyekkel a berl ini felsz61al6k Jillot
tak elö - tökeletes mlibarbarizmus. Ok a 
Siegesallee mertekevcl mcrtek. Nekik reszlet
igazsag kell, nein crzes; - nekik ruha kell. 
nem plasztikai hatas, - szomoru volt ezt a 
barbcir üvöl test hallgatni. M int mikor a nehai 
perzsa sah tapsolt a zenekarnak, mikor hangolt 
es kirohant a paholyabol, mikor megkezdte az 
ouvertürt. Es törtent ez 1906-ban, abban az 
cvben, a mikor megnyilt Berlinben a 
szepmüv1·stcli muzeum Furcsa tör- ~ 
tenet, mint ha nem is kulturallam- ~ 
ban, hanem teszem - ndlunk -
Rarbanahan törtcnt volna meg. 

Festet ik J\\üpärtol tehät megmt az ,\kadcmia ! Hogy meghalt ltszteletbeli 

a holtakat tagja. Szasz Karoly kegyes s11v,·cl clhatarozta, hogy hät megfes
teti a kepes terem szä mära Szcp, ket,') clctes erz es. Azt 1s helye
scl j ü k, hogy egyszcr kt\•ctelescn 1gazi müveszhez fordult. Baruth 

Andorhoz. a Stettkäk, Ballok Burgerek es a tühht hi\ atalos kstök helyett. De 
kcrdJiik . 11111 erczhet most Boi uth, a v(•rhclt l'csto, a ki a 1elenseg igaz hatasat 
k1uinJa, kcres1. ad Ja 'issza. azt a latäs1 hcnvomi1st, melyet benne az elet kelt 
a tern1cszcl, a 'alö ielenseg. J\ 'csterc, \'das4uez biwnyärn erre ta111totta. 1'V\1t 
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~rezhl'I, 1111111dom , tern1eszl'I finom 111te1 pretäl<'ija. a kit l'gy ll'hctctll'n ll'ladat 
l'll' al11tanak? \ Stettkük. Balll)k t:.:; Burgerek ilycnkor gyi\nyürlicn mcgalkusz

nak: elö a lot< g1.ll1c1kkal, s jöjjön a mmek Jönnu! kell a pcrnmt.1u10, kn111-
hin;"1rz11·1. a bähl'1. s ra1ta a megboldogult ruhäjo, csup.1 .,.zt11rogatum. a \'ali'ist"lg 
hclyctl. lgy ll'Slik a holtakat De ok\ etlcnül szübLges-c. IH gy a 1111 az Akatkmial11'1l 
!'-arjauzik, azun pencszvirag kcljell kt ? A halntt~zagnt muszi1j tc1 jesztcni? V c1JJOl1 
l\Clll \'Olt-c az ok\ l'll'tlcnul hiwnyc ~ meg Sza~z KMnly elctehcn, hogy halala utän 
arczkcphen tngj{11' 111cgö1 iik1tcni? Dante loruit1·1p ncm crdcmclk-c mcg azonnal 
\'irag]t"than, icit1 cletc teljcben. a megörnkllest? l la 1gc11. a mihcz kctseg 
~cm ferhct, 111c1t nem b1ztak meg akkor 8oruth Andort. am1 lcltctlen b1ztu
s1tck lctt vnlna .111a, hogy üsz1nte. igaz mih eszetl't kapnak. 111c1t kllzvctlcn hc
nyom,\c; kcltctlc crzcshöl fakadt volna. A M. Tue.!. Akatlcm1a czt a rcgi czopfjat, 
melylycl tul<qdonkrpcn ü11111agf111ak ärt. s vele csC\k on11iagi1t csalF1. ~ 
,·(•gre 1s IL'n~thetn(· Festcsse a1 elö 1eleseket de nc holtuk utf\ll , 
C~akb 1g~ kaphat 1gaz es e1 tekes mü\'eszetet (1\ \äsodszo1 ) 

G·==========================================================:-.-~ 

A HAROA1 HALASZ 
- CH:\Rl fS Kl\GSLEF -

/ larom /111/a"-Z a \ik fl'flgt•rrr J.:dl 
S1•11gal j!'/1', 01111111 a nup lcszallt , 
\'c1äc goncloll mmcl. lo crtu!.. eil 
~ g\'l'rmek<'rc. kt rnjuk c~yrc l'Cirt 

/viert ku:·dJ<ill cJ )111 es wjon az ass:zony. 
Ki~ kt•rcst'I: M1!.1111 eine!. tt hasznon. 
S of)' km 11 11111fll'fybe11 az C!lel 

llarom asszony fenn 11 toro11yba11 ull, 
Vifagot gy11jlva. - 111ar lrme11/ a 11ap. 
A bama JL'lllöl l/(Ue, 1111111 repiUI 
S a szelvillar t, aminl crJre kap . 

Mcrl kirdJbll a /t!rJ 1·s str;or1 a parja, 
{)fv J!J'OI s a 111/wr s oly mdy a l'IZ arja, 
.S s?örnyu " m11l1clyll1•11 az C!lct ..• 

Hlirom Jwloll a jt'll\'lo f1n•c11ycn 
, \ liaj11alplfl>a11. - i'll'onull az cir, -
S 11 rwk aggodl'U 1•arlak csö111Jncn 
1\wkra, /\/k nem jonmk l'issw mar . .. 

l sak ktrzdj<lfl a Fr; , i ... str}011 a hu nö, 
\lar l1il'ol 11 rnjkCl, h11l10kha le/1111ö, 
.., m1•gsz1111t 11 m11ltclyl1rn a dct 

7.SOLDOS BEXU. 

A festmeny ffihose a fen}. 

J OSAFA T VOL OYEBEf'.. 

Es ltorcl;uk a terllcl, /Jdr ro~f..ml 11 1•d/l1111k, 

Es e11yln• 11) ugalmal Mllol -'' ta/11/1111k : 

Csaf.. /10rdj11k a /cr/11•/, har rosf..ad 11 1•al11111k. 

Es ropclös a 11ag1•1111k d fl/(\\.\Zirl' l'gyre 

A bercus 01011/fa, 11 k1'f..fe;11 llCKJ'" . 

C:wk ropdds a 11agy1111k d mes.,ztrc i'JffTC. 

S vacl sziklall'lortil 1•m/ :mklatl'fore 

Futunk, rollanunk 111111d e/Ore, l'lnre. 

Vad szrklatetöröl 1•ad ·''tklall'lörl' 

Es l'lllog a pallos, a 1 ,;gzel. az tilok . 

f's lüki•e /a.~z1t;a a baral c1 l>artilol : 

Es 1 illog a pallos, a l'<:~zcl, az ätoJ, . 

Fö11t lud 1·ezet eil a 11a1-:y .St>111mi-1·1lti1:ba, 

Es arra tolon;.:1111k lih<'~I'<'. sol'Urgm : 

Ronc~ llid 1•1•u •/ eil a 110}!\ :::.cmmi· 1·1/cigba •• „ 

PA f'A l ZSI G.\1 ()ND. 

Man et. 
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•\ S :u111 /s/1'1in swhnr e~yili rC'ltefje 

A SZENT-ISTVAN-SZOBOR. 

D1ak voltam meg, mikor a Szenl-btvan 
swborra gyüjlötlek. Emlekszem, a fotisz
telendö tanar ur ekes szavakkal magva
räzta meg Szent lstvän jelentöseget. A 
hö. ec; kegyes fe1edelemel. akt karddal c.; 
kercszttel kezehen szervezte az orszal!o1 

s a hälas ulokor lovasszobrot allll m 1Jd 
neki az cp1tendo halaszbastyan, a Matyas
templom mögött, szobrot, mely ~ajogjon, 
mint a7. arany a napfenyben, hirdetve az 
ezerevcs haza d1csöseget .. 

S1.egeny fötisztelendo professzorom 1az 
lsten nyugosztalja szegenyt) nagy lelkesc
de!'sel bcszelt a szoborr61, mely kepzelc
tebe i mcgelevenillt s monumentalis ereje
bcn megnyilalkozott. 

Ekkor halloltam elöször Strobl Ala1os 
nevet. Az6ta värva värom, hogy 111ikor 
hull le a lepet a nagy kiraly lo\·asszobra
ro•. Sokszor gondolkoztam, - a halasz
bästyan jarva, ilhk-e oda lovasszobor? 
Oe illik-e egyältalän Szent lstvänhoz lovas 
szobor? 

A nemreg kezembe akadt Schulek Fngyes
nek egy kis fiizete, mely a budavan fö
egyhäz környekenek rendezeseröl sz61 es 
meglepetesemre ugy talaltam. hogy a ker
dcs, mely engem is evek 6ta kinozott, a 
nag:1 magyar epitömester lelket is häbor
gatta. A gondolat, hogy a halaszbastyat 
S1ent lstvän emlekevel kell összekötni, 
Schulektöl ercd. Ö fejtette ki, hogy a ko
ronaz6 templom, a hivatalos istentis.llele
tek, a Szent lstvan-napi körmenetek ugy-
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sz6h·a11 magaban rc11tk ös idök öta eppen 
e helyen a nagy kiraly cmleket. 

Abban is igaza van, hogy a halaszbas
tyanak a1 lesz a legs1ebb felavatasa, ha 
törteneti multunk e kimagasl6 alakjanak 
emlekevel hozzuk szoros kapcsolatba, s 
muvcsz1leg 1lykep tetozzilk he. 

Annv1ra magatöl ertelodö VOit e gondo
lal. hog~ ncm tal<ill ellenzesre s a mester 
cs1mCJC k1vitelehez foghatolt. De milyen 
legyen S7.ent lstvan emleke ? 

Leitet e lovas szobor ? 
Mert nalunk az a sablonos gondolat. 

hogy jeleseinkct, -· meg gr6f Andrassy 
Gyulat is ! - azonna' 16ra ültetjilk. S illik-e 
a haläszbästyara lovasszobor? 

A halaszbästya genialis rnegteremtojc 
mindket kerdesre egyenesen azl felelte: 
Nem. Släls1.or nem ! 

„Al allalanos l6häh müveszet ellenkezik 
elso sorban Szcnt lstvan kiräl} egyenise
genek es törteneli multjanak 1ellemevel. 
mert a 16, mint a hely\•altoltatas m6tora, a 
mozgusägot kepviselven, ellenkezik a meg
allapodassal melyrc Szent lstvän kmlly a 
11en11ctet kcsztctte; toväbba a 16, mint a 
hadv1selonck hordoz6ja, mmt a hadv1se
lesnek eszközc. ellentetben all Szent Ist
van kiraly J<imbor kereszteny szent elete
\'CI , bekes 111unkassagäval, apostoli teny 
kedesevel. a nyugati kultura meghonosit6· 
javal, sz6val a szcnttel." 

lgy sz61t Schulck f r igyes, a mester, s 
tepclöd1k lM:ibb emlitett iräsaban, ki fejt-



vcn, hoi.'Y a lr'I hadvcro karälyt 1~e111s mcg
illct, de nem Sz. lstvänt. al 11, ha Jelle
mezni akarunk, csak mellekalakok halmo
zac;a,·al vagy banälis, zsancrszerü es1kö-
1.0kkel tehetunk 

()e a halaszbästyara scm illik a lo\'as
s10hor. - mondotta 18!'4-ben Schulek 
higyc:., - haszen hO\a nezzcn a szobor 
honnct lehessen lätni , ha ncm akarunk 
ncki monstruozus nagysagot adm. 

Adjunk rä baldachint? r\z nyomaszt6lag 
hatna a swborra. Masre~ d a götskus sta
lusba kergctne cl szobraszt, a mi nem ie
lcl meg a 11agy kiral\ koranak s a Mä
tyas-toron} lallvuha11<bakent szcrcpelne 

\1i tchät alt a kiut? 
":>ahulek szerant az. ha a szobrasz. samul 

az epateszhcz., s nag\, ny1tott tagas csar
nokba hclyezett iilö :::,zent lstvän szobrol 
terve1.. 

Aztan menten megrajzolla, minonek 
kcrncli ö a $1 lstvan-cmleket. 

Ezck utan a1t h1szem senk1t scm lephet 
mcg, hogy a ~w1ke1 /ok - lovasszoborban 
ällapodtak meg es meghiztäk velc Strobl 
Alajo:-.t Cs111al1on o a haläszbast}•ära sza
badon Allo lovasszobrot es CläfOljon ra 
Schulek mestcrre, mert a s1obräszat ön
allu m(ivcs1et m 1 köze nek1 terhez, hcly
hcz, környezet kompom.z10ho1 ? ! 
~ 1mc lclcplc1tek a czafolatot 
A L1.alolat pcd1g agen gyenge LI\, eilen· 

kuölel! fcnyes 1gazoläsa Schulek mcsten 
mtuic1ibj anak l<iderült, hogy a szobra
sLal kötvc van a hch·hez, hc gy a szob
rasznak komponalnia kcll a lcrbcn. hol!) 
harmoniat nem lehet körn>czetlel valo 
ncmtörödü mseggcl elerni. 

Amint oll allunk az emlck clot:, az 
cbo hcnyom;b mcgsc111mis1to crö\ cl a 
t11lapzatr{1l szall lclcnk A hatäsnak ez a 
tötonasa. Schulck mestcr tullta, hogy mit 
tcr\'ez, s 110gy .1 n11t ter\'Cz. azt a kornye-
1cttel sloros kapcsolatha kcll alhtama, 
bcnnc lls1tän elt a 11:1gy cp1toknck har
lllllllia es aränyer7l\ke, niely a k1csi lor· 
mat hcleolv<1s1tja a nagy 'onalakba, s ha 
mint cgcszct vagy mint re!->1letet nenuk 
t.1lapzatät, abbol kmt, hangulatot. l!rzest 
ol\·asunk k1 , ugyanazt, amcly a bastyät a 

.\\ätvas-templom romanreszletcm at kap
c.:>ol 1a össze 

Harom reszre 'an la!!Olva a talapzat, 
az also resz folott ::.zm1me1nkusan emelkeu1i.. 
az egvrc kesken) t:do mäs1k J.etto. - a rit 
musa tehat eg,szerü, de ebben az egy
szeruscgben menny1 a finom eloszta~ 

ha1las kiemelkcdes, a csipkcz.ettel, osz· 
lopkötegekl\el. apro os:zlopokkal tcuk1tot1 
::.1kok s 1ra i\} ut:odt, halk, szemet ~yönyör
kcdtelo mcl6dia hangz1k lelcnk Schot 
nyugta1a11sägba nem \'c~zo k1C::.111} ess1.: i:., 
sehol iz~almat se1te1ö mnzgalmass<'tg. 
Egvszcrü hangok, halk 2cne 

t_reztc ezl a szol rasz is s a 1 omän
szerü stilusha 1gyekezett belekomponalni 
a reliel1eit, - mmlllnesctre neni kiabalta 
tul a tömeget s ez mär t!rdcm (noha a 
relaefje1 - a rehcf torve11ye111ck „zcmpont-
jabol egeszben hamasak • 

Am1t azonban a talapzatra hclyczctt, 
ma~a a 111vdss1.0bor, tökcletcs 1gazoläsa 
Schulek aggodalmänak. Sz. lstvan kiräly 
egyszerü. nyugodt \'onalakhan val6 rneg
jelemtcsc hclyett egv 1parmüveszet1 ki
rakattargyat kaplunk, !elve apro-csepro 
rcsLlettcl, n11nden reszlet 1nbban hat, mini 
maga aL egesz. Sz. lstvänt cz a /Vlwtl 
111111>1!s. l'f ncm ad1a, - a mün:sz rchefck
kel seguett hat magan. A lovas alak lchet 
Szent Läszlö de nem ukvetlenül Szcm 
lsh an Csak a rehcfck 1ga1011ak hog} 
Sz lstvan Lenn a hastya aljar61 ncm 
hat, - a pesll oldalrol ncm lats11k, - a 
templom elottt terrol nem elegit ki. A 
templom oldalfala ck kell allanu11k, hogy 
llll'gkap1uk silhuclle-1ct s 11~ közelrol te
kintve. minden rc-.zlctet 1obba11 eh ezhet
jitk, mim az egcsz.et. 

,\\iert ? .\\crt Strobl-nek nincs monumcn
tahs vonala Mcrt 11 reszletmuvesz, mcat 
kep1cletct clso sorban a resllcl foglalkol
tat1a s nem a rö,·onal, a 1111 ped1g a 1110-

numentälitäs alap1a. Ö ma!{a heszclte el. 
hr gy mil} bctcgge tl'lte öt a problcma. 

1111 leJ.:~•en a karälyon, 1111 legyen a ke
zcben 

Strobl evekig I,.ryötrödötl a tepel0Jc~

be11. l\on> vtarakat ol\'asott oss1c: szaz
~ .'llnra bujt \ a muzcumokat, ejjelcken ät 
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vilatta cs1111~it a magyar l!s tdegcn tudt"1-
-,okkal, a historikuiokkal az eremgvu1-
tökh.cl. Böng~sztc a levellarnkal es jarta 
az crdok magan)at. hol a nagy gondola-
11k sztilctnek -' \\agyar Hirlap 

S mllsoda nag~ gondolalol kercsett ) 
A ".tzcnt lstvän karnla1a11 lathato Szent 

bl\an alakhan \Cgrc megtal<llla ~ nagv 
gomlolatol l.clnd1.sat ad a kc1eb1: ~„ ra-
1eszi .L szcnl palastol 

,.\ · andzsa kerdcst - <i felscge C!!)" meg
jegyzesc azonban uj1a mcgbolygatta, aki 
az apostoli keresztet sz1vescbbcn lüttn 
nlna Szcnt btvan kczehen . 
.s mosl clolrol kc1.diidött az 1degsor

\ aszlo te1 ,Llodcs melynek gyötrclmei 
cgeszse~el is mci.:tämadtak Belegen vonull 
cl falusi otlhunaha. Lgesz k1s könyvtärt 
vill ma~äval a X-1k szaz uJrc}I sz616 l .>r
teneti munkakbol Alig labadozott s mar 
ujbcil olvasni ke1.dett Klizbe pihcnt se
talt • . lk 1 kereszt i 1lylo11 tildözte. • 
E1 a hosszu kercszl a kiraly kezchen el
r onlhatta vul na a szobor hatäsä t V cgre 
cgy Llizanc11 re 1dra1z mcgnyugta(Ja, ahoi 
meglalälta a keresl.lben vegll>dli rövrd jogart. 
dc c1.zel problemait61 meg nem szabadult 
meg Jüll a kuronct kerdese, aztän a kos1-
111m, a iegvverzel. a lostersuim, a 16-
takarö, a heveder s \ c ul 1) a lo Csak 
miknr 111inde1ekel a re~zll·te!<et mcgallapi
totta kezdc el a mintäzast 

Hat ez lehct a m6dja cgy monumentälis 
"wh11r !llP~lcremtesenck ? 

c~ak1s felaprözott rl!,zlethalmazal lchet 
1Z crcdmen} A lotakarö, cz1fra bo1tjai\al, 
uralkodik a s1lhuclten. a nezö erdeklode
sl!t lcköti a paläst ra11a, a lo farkänak aprö 
rcszlcte1 a befont sor ·ny, mert e sokRh;
h1•11 11/llC~ l'g) .'U;g, 

rentehb mär s11iltunk a rclicfekröl, -
Stroh! rehcf-felfugasät kcll most megvilä
g1tan11nk Ncm k1vuld>I bereit:, hanem be
l11lröl kilcle hat11! alakjal\ <l a mi tel1csen 
clhibäzott m1)ds1cr, minden hibäja innet 
:,zärmaz1k. 

Pcdig a märvänytömb külsu sik lapjäbol 
kcll kimdulnia a rnuvesznek s c kepzeleti 
:-.ik lolytonos figyclembe vevcscvel hatol
hat l'sak :i mänanr töme~ebc \ hätler 

khat itt melychb, amotl kevcsbb<! 
ll·het, de a kepzelcti mellsö sikb61 
kn alak egyetlcn rcszlele sem 
hel ki. 

lll ~ly 

eg\ et
kp-

'IJezzt!k meg kc\zöll kepirnkcl - mcny
nv1rc mfts s1kban lckszik a S1ent lstvan 
elott mcgha1lo pogan\ mely 1lykcp nem a 
märvanytl-rhen el. c:;ak <ala ragasztottnak 
la1s1ik; \"agy a haldokl<1 vitczt ~vontatu 
kamzsäs barät tejc, mcly kiesik l kcp
zeleti sikhol. annyira magag reliet. a mi 
meg hronzreltcfnel is kiri\'O \'Olna pedig 
ällalanos~agban a1.l mondhaljuk, hog\' a 
bronz magasabb kezcll!st tür mt•g, mint a 
v1läg11s k<i. hogy cppen oly crthctövc \'aljek 
Az odara}!asztottsag hatäsat fokozza mcg 
az is. hoRv a hattcrben lcvo alakok nin 
cscnck terhe helyczve. hancm bcnne ra
gadnak mintegy az a.tt.l'<l!!ban, - kiilönbcn 
1s a rehcfnek 1lyekn hibas felfogasät az 
nrn~varazza, hogy mm•cszcmk kiz:ir61ag az 
agyaggal dol11oznah. s nem gondolnak a 
kö \'Cle tcljesen ellentetes karaktcrcre. 

Ha lehal a Szent lstvan emlek tanul
sägait e~\' montlatba akarjuk összefoglalni, 
akkor a;t kell mondanunk : 

s_ohra.„zati cmftik11ek /10mwm1ihall keif 
h'11n1 a Ihre/ s ebhen a kfrdcs
bm a ft:rt1111 i•c.-;zf - az 11piftl,;:t -
ilfc/t flll';,[ <JZ c/sö \~ O 

Aminthogy mosl is Schulek 
mestcre az igazsäg 

G========================v 
\ nagy muvcsz, mini a nag) koltö - 

m1ert adunk nckik kiiliin nc\eket? - el-
111djak fojlani 1111s1.l1 kus ere1üket es cner
g1ä1uk formal! a legnagyobb merlckhen 
krfcjlesztik \\ o u r e y (} ä h o r 

A profetak \'eszcdelmesck gvakrabban 
\'l'Zetnek a pus1.tu läsba mini gyozelem
hez. F.zt cre1.tc fngres, 1111kor Rubcnsröl 
szoh an, ezt mondta tanitvanyainak : 

- lla a kerc1 elött mentek el, le a ka
lappal, de ne nezzdek meg 

Hcsnard 

„ iJ 
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KÜLFÖLDI KIALLITASOK. 
1. A pärisi Szalonok 

Parisban a hivatalos Szalonok 
felett megkontlult a halal harang. 
A rekompenzaczios es zsüris szalo
nok felett, melyek müveszgyarokkA 
es kooperati\ erdekszövetkezetekke 
lettek A szabad Szalonoknak kö
zeleg a jövöje ! Melyekben nin
csenck dijak es kitüntetesek, nin
csenek zsüri hatalmak es itelkezö 
kotteriak. Ahova szabad a belepes 
mindcnkinek. A lelekharang kong es 
didercgve huz6dn1k össze hangjara 
a nagy Szalonok A. birk6zas csak 
ezutan kezdödik de e harczban a 
bizlos gyözelem a modern müve
szcte. melynek össze kell morzsolnia 
a h1vatalos nagy Szalonokat, a zsih
Aruk vilagvasarjat. hogy e szetkor
hadt kiallitasi renuszerböl eletre kell-
1enek az apr6hb, intimebb, teljesen 
füg~etlen szahad Szalonok 

Parisnak van mar egy ilyesfajta 
szabad Szalonja az lndependa11t-oke. 
Husz cves elmult, de csak mostana
ban kapott eröre es tekintelyre. Az 
iden hatezcrre rugott itt a kiallitott 
munkak c;zama es Oujardin-Beaumetz 
ur, a teljhatalmu „bonhomme des 
Beaux-Arts" mar pezsgdl is koczin
tott a k1all1t6kkal a hivatalos meg
ny1tason. Naluk kiallithat mindenki, 
ak1 tiz frankkal mcgvaltja munkainak 
a belcpti dijat. A legujabb törekve
sek cmberci ilt tömörülnek, a 1110-
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dernseg szell6je arad felenk es itt 
forrong a jövendö müveszete. 

A Claude Jlonet ek forradalma e 
tcrmekben mar regen elviharzott. Egy
masmelle rakott szüz szinpettyeik
kel 6cska dalosokkA lettek a poin
tel 1stak 1s. Konfettis vasznaival nem 
kelt többe borzalmakat Signac. Rhys
selbcrglle-nek pedig, aki a nöi testek 
szepsegeit tolmacsolja e modorban, 
sok öszinte tisztelöje akad. A leg 
frissebb emberek sem foglyai mar a 
szinfelbontas problernajanak. Ujjai 
hegyebcn ott bizsereg, amit Cezawze
t61 es Oaugin-t61 tanult, de mar neki 
lenuülve, önall6 nagy utakra keszü
lödnek. Dekorativ hatasokra törekesz 
nek, keresik az elenk szinharmüniakat. 
mindcn munkajukhol a vonalak sze
retete szall es jätekos müveszei a 
primitiv egyszcrlisegre törekvö raiz
nak 

Az elitek csoportjaban talaltuk 
Vallotto11-t es \llllllard-t, akiket igen 
melyen meglehetett 1smerni most 
egy kollektiv kiallitasukon Milyen 
forrong6 es ideges ez, milyen haj
lekonyak japani vonalai es milyen 
szaraz nyugodtsaggal formalja nöi 
tcsteit a 111asik. l nterieurökben szin 
loltokban lat ez mindent, folt 1elen
scgnek fogja fel mcg az emberi ar
czot is, fcnyeffcktusok jatekat, le
fokozott fenycs6vak finom szetsz6r6-



C11rn fJl'/vatllt• Trio. 

dasät figyeli a masik. ltt volt .1Jauricc 
Dcnis is primitiv giottos vunala1val. 
Napslitesek gazdag Slmskalajat. ar
nyckok vetödesenek suhanasait senki 
olyan erzekeny szemmcl meg nem 
latja es olyan harmonikusan meg 
ncm fcstt, mint o A liatalabbak 
küzlll val6 Mc111f!11111, ak1 nöi ar
czokb61 es draperiakh61 csak a lcg-
111tcnzivebb szmekct kercsi k1, a 
tühb1eket mmd szandekoc;,an mellözi 
es elhanyagolja. l ulajdonkeppen na
gyobh szmfelületeket analizal. Rokon 
targyu kepem szürkes egyszerüsegre 
törcksz1k Puy, nehan} ':illllllel ügyd
lcnkedo de tal,il6 vonalakkal fejez
vcn k1 eredet1 mödon mmdent. A 
~zorosa:i 'ell tajkepil'stok közolt igen 
cnlekes voll Frtcs ak1l a kikötök 
CSclldCS clelc crdekel. Jknez i.l fä-
1 adtan vesz.tcgl1i haj<ik közc es erös 
napsutu.ben telkutat rajtuk eddig 
mcg nun latott szi11ckct. lgcn nagy 
crcdcltsL'ggcl dolgozik Du/) 1s, ak1 
ha\as ta1akat fest. arnint veg1g s1mo
gatja okel a hideg tcli nap 

Sokat vitatkoztak l lenry llatisse 

kepe felett, melyen mezitclen ember
parok tanczolnak es szerctketnck 
elysmn11 mezökön Vekon) konturok 
szabjak mcg csak rajta az emhcri 
testek forma1t es szeles. elenk szin
sikok sargak, vörösek es zöldck 

tartjak öket össze. llyentorman 
akar cs111alni a müvesz vala1111 kü
lönös nag) szinharm6nial Ncmelyck 
örüllsegnek, masok pedig a mode1 n 
muvc szct legszabadabb produktuma
nak tartjak. A ma muvesz1 forron
gasanak hennc van mmdcn crtnye 
es h1baja 

Anelkül. hogy valami naczionali"ta 
erzCS d1klaltalna, az eJöhalad6k LSO

porljaba kell beiktalnom leltctlenul 
egy fiatal magyarl 1s . Czubcl Bclcit 
akinck nyolcz kepe a modern lörekve
sek swhsztratu ma Durva kcucl, konv· 
nyen raJIOI es modeljeibol. azok arczä. 
höl, hrutaltsan k1sajtolja a karaktert. E 
melldt nagy kolonsta, akinek kcze 
alcltl pillanatra születnek nll:g h<itor, 
hataso~ szinharmoniak. ncmcsak a 
jövo all elc1tte. hanem jelen1e 1s van, 
olyan erdcklödest tudott munkaival 

r • - :> „ 
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rilvid idö alatt kelteni maga irant 
l l(1rom ~Lalon1a van tavasszal Pa
ris11ak. Amul11i cgyikben scm igc11 
lehct. Ont11tlat(,sa11. tinal1{1 es1tcttkA
val dolgowk az lndepemla11t ok11al 
i~ kcvcsen akadtak Mind masok 
uta11 1111 a sok czcrnyt va~zon fcsto1e 
l .1ck a lcglnsscbh prolctarok. .1k1k 
clad1ak 111ag11k<lt azoknak aktknck 
cgy f tkaruC?al JS Wbhet er a pik 
turitjuk /\ ket 11agy s1.alo11 pcdtg 
regt c~ mai mcsterek temctohclyc 
A ,. Socw/c' d<'s \rtisles Fm11':,'t1is" 
sd1z.füve11 cvvel ezclött daik6ja voll 
n ktri'llyi pnlastok oltalma ala l1tt ll'1d<'> 

:w „ 

111üvcszctck11ck Mtt nim:s semmi let-
1ogosultsäga A miivcs1et evoluczi(l
Jftllak c1iis cscmcny<>ihcz sincs, a jö
vcndc1hen cppcn scmmt szerepe. 
Csak n1 ra valc'i. hogy uniformisos 
kcpekll gyarlt'> apd> miivcszek el
ju~sanak a tncdatllc-ok 11-trajan a 
lckinlclyl ad<'> „ l lnts Concours"-sagig. 
(l"ug c pclda11I /-irc1au/c; vagy Oau.•y 
lioua jutn1 '? M111dL·11 crrcval6 cs1.
ko11cl t cndelku11ck llnua, ugycs 
~cggcl, crzcsscl. tudassal, szc11 timc11-
l{1ltzm11ss.1l B111os es kipr6halt cs1-
l<l1zük ') C >reg mcstcrci kthaltak, az 
u1abbc1k pL'dtg cls1.iikdöstck tölc es 
ncm 111a1 adtak nala csak <ll akade-
1111kuskodc'1 llf{11 11)k, mcE: a jelente
kcnychh klllllildick. akikct meg min
dtg csnhitanak a prix-k. t\z angolok 
pcldäul 11agy szü111ba11 vettck reszt, 
(egyct T .Co11gc/011 t T/1c M usic Ma te1 -
jevcl hcmutatunk Ke' es a jclentöscge 
a miivcszc.·t c\·11lucz1oja szempont}a
h61, c„;ik e1 cdmL"nyek oss1efogla
l.tsa Most lcgl1lbb vonwcrcjct awn 
terc111 kepez1, ahoi l lenri Mart n 
alltlotta kt, Cl touluusi kapttolt11111 
~zamarn ke~zillt fcst111cnyctf. Csentles 
11101gasu kas1.ü5okat latunk 111u11ka 
ban cgytk triptrid1011jä11 toly6 parl
jfln aldogälnak a 111cisikon szerelmcs 
parok, ahr{111dos emhcrck a ltyugvb 
11ap sülcsehcn. A 11eo-it1lpressz10-
11tstak 111i'1djf111 aprn szmpettyckhiil 
cptli fcl 11agy kepeit olyantormün, 
mint az örcg />1ssaro, nyugodtan, 
tnl;'111 l11l tudato-;a11, s11nte kömives 
me~tcr m6djara dolgmv.i. 1:c; csodäk
csot.laJ••· mig J>1ssaro Ckat k1atkozta 
c1. a „salon olfktcl". a<ld1g 1me sz1-
vcscn latta l lcnn Marhnt es vele 
ut.I. arkcpc:-.sc tdte a poinhllzmust. 

1 gy 51c111p11la11tas a közbenfut6 
galcr takrol a '>LObrok M1asi csarno
k;.\ha p1tlinc~quc latv:lnyt nyujl es 
111n111tmL'1tlalisat. De ha cgyenkent 
ves~1!1k szctniigyrc a szobrnkat, oda 
tn11Hlcn gyiinyör05Cg!lnk Siral111as 
kfüarago mu11ka nagy rcsziik, mc
lyek11L'k a 1aratla11 amaWr is ham:ir 
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eszreveszi ertektelenseget. Szomsze<l· 
jahan a masik nagy szalon, a „So
cirte Nacionale des Beaux-Arls" ke 
ves szobra meg oazis a marvanyok. 
gipszek es hronzok e zürzavaros 
tömkelegeben. ltt oda menekülhetünk 
az cgyetlen Rodin munkahoz, egy 
fcrft fejhez. gyönyörüseget es vigasz
talast keresni . ltt van mcg körülötte 
nehany marand6 szobor : Fix-Jlas
seau-nak a feny effektusokat felfog6 
realisan megmodelalt nöi portraitja, 
Onu tia-nak nehany lapos sikokkal 
mintazott megnyujtott ferfi feie. Wil 
/ig-nek cgy rezgö levegöbe burkolt 
nöi arcza es Steilen-nek par pompa
san mozg6 macskaja. 

A piktura e Szalonban is szem 
Jatomast evröl-evre összebb rol<kan. 

,\lt1r/111 \ : 1•/t•/. ..\ baloldnli res:, 
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A tcgnap mestcrci pusztulnak <> 
vegetalnak. Roll, Besflard, Colle 
Lucien Simon. Blanc/Je, Gaston La 
Touch€' a lcgujabb hull6 csillago~ 
Egy terme~ a megboldogult Cm rihc 
emlekenek szcnteltek itt es ez .?.Z 

egyedüli hely, ahoi j61esö mely har
monia fogad. Amint kepeinek t6nu
sos, paras barnäs Jevegöjeböl elC 
bukkannak es ismet visszasimulnak 
a fejck, homlokok. jcllemzö arcz
csontok, csodalatos lagysagu kezek. 
mintha bt'1g11a valami melancholikus 
összhangos zcne. Formai es vonalai 
ugy hajolnak, kanyarognak, hog~ 
mindeg llilembe cseng, arnit a min
denseg 11101gasainak rif mikus eg) 
forma~agar<'>I hirdetett. A iegnap 
nagyjai közül rnagahoz n elt6t illh-



tott k1 llt"nard. ak1 most a Sorbonnc 
szamara testet! ket nagy 0palos t6-
nust'1 antik füldct s a kigyöhajle
konysagu. huvL·szkezli Bold~ni, akit 
teknika1 bravur szcmpontbol senk1 
"em mul ma tdül. A kcvesbe is
mertek közlil clorerukkolt Caro Del
vaille, akanck tno-1a a kifejezes mcg
kap<'> clenksccrevel er el hata-.t, de 
tolecr Route! ~h Jlo11w·I. Mozaikkent 
hat(~ frit az egyik kepe, ket g~r
nyed• vällu munkas vontat rajta sar
uas-kekcs kszall6 szlirkületbcn nyu
~odt vizii foly6n haj6t. Olyan, minl 
~uy recri egyptom1 munka. Egyszeri.i, 

h b . • 
kercsetlen es összhangz6. mmt ma-
s1k kcpc, melycn egy kckruhas, kn
nol1110s hülgy antlul setar~. a v~r~a11-
Jcs1 park sarua porond1an varagos 
crruppok es nyarott korona1u zöld fak 
között A zöldek. sargak. kekek nagy 
szmlapl)khan valo eg) ma::.melle al11-
tasaval mely dekorativ hatasokat hoz 
k. u~r hogy k.!p.! c ~zalonhan a 
lct1111011u111 en tal 1sa bb 
l me ilyentorma az ar.cza a har~n~ 

pans1 Szalonnak. A ket a_g?n1zalo 
mellctt batran rugtat elore tnss ere-
1ehcn a harmad1k, a fiig~etlen Szalon 
A hivatalos es zsüns szalonok azon
han nemcsak Parisban agonizalnak. 
.\1indenütt ! Es csak a modern mli
veslet 1gaz1 hivein all, ho~y ~u~z
tu ljon e ~orha~t rendsze~ ~s lepje
nek helyebe a Jtivendö muveszetenek 
..:.eoi tö tarsai : a szabad szalonok. 

0 

Bölöni György . 

A festotol eredeh meglatast kö\•etelünk. 
,\\rnel s1erencscsebben iranyitja hajlando
sagat a küls1,segek feie, annal s1kerültebb 
les1 az 11lusztra1.:1101a. 

,\\ e 1 e r · G r ä f e. 
"V 

\\inden eros kdltui cgvcnrsegben a kö
ztinscg azonnal ellensl:get lat Ösztönsze: 
ruleg megcrzi. hogy itt az a hatalmas, aki 
ekdves ::.zokasaib6J kikavar1a, az avultat 
rnegscmm1s1h, az Örök-tegnapot a tem
plombol kikorbacsolja. 

\V i t t man n. 

11 \ londoni kiallitas 

A J~oy.11 AL 1Jc111y ade 1 k1.ilhtasa 
erctt allapothan mutatja hc a modern 
ann·ol 11111Vt!'-lCtct Ne n lo ly1k 1tt sem 
u1 ~ranyok h 11 1.'.ll , de a motler.11 
Sltnfelfotras Cs Sllnprohlema kutata
sainak ~rcd111enye1 pom pas pelda
nyokban tarultak clcnk 

U1 talitn al hogy Sall' a1 UJ 
prcralacl1sta ve1er ta11 1tvanyokat 
kapolt Dcn1s.[d.c11 „A :..,alfa ke~
zclet tohl6dasa1"-ha11, F. Crarg 
„Eretnck" jei 11crncsak targy~an, 
nemcsak forma megoldasokl>an, tipu s 
kerescsbcn, de sajno~ - kemeny 
rajzhan. k1cs111ycs lata.~ban es ri~it6 
t6nuskod1shan a1 clso prcdafaehsta 
csnportot kovet1k Ezek az nngo~?k 
a tonusflnomsagokat nem ?kaqak 
meglatni, Sltntc kcriilvc kerlihk, csak 
hogy muveszctük ann~I clescbb el
lentetbe kcriilJlln a francz1a 1skola 
emlom taplalkndo skntok muvesze
tevel 

Ebben ok · ugy latszak - a 
ncmzeti v1rtus kcrdeset latjak. Egy 
George I knn· to11ushnornsaga1, egy 
Salomon J. .S'a/0111011 szi nszepscge 
elöttiik iires h1valkodas. Pedig Salo
mon iclei arclkepe1, kö1tük az, me
lyet 1111 1s he111utatunk, rnicsoda ha
talrnas jellemzesck, az angol cmber 
szin tc tipu~sa cmelvc: . 

Kitlinöcn van kepv1sclvc az 1den 
az angol mcsterek legtübbjc : Sl101'.11on 
arczkeppel, Alma-Tadema a klassz1~us 
genre-rel. ,<..,'argen/ a John H?p.kms 
egyetem negy tan.?rja_ csopor.~kepevel, 
de a tajkepfestok 1s, elso sorban 
Mitcllell. East, ra Thangue kitünöt al 
kottak, ere1r>k teljehen levö mesterek 
ok mmdanny1a11 . . 

Felülmulja azonban mrndezeket 
Bra11gwy11 hatalmas „ Velencze1 teme-
tese ·• 

Ez a kep, ugy tetszik, nemcsak a 
londom kiallitas fünyerescgc. hanem 
az ide1 esztendö legnevezetesebb mü
veszi alkotasa 

A prerafaelismust es a modern de 
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korativ sziilfelfogäst eddig is ßrang
wyn egyesitette a legekla1änsabba11 
Ebben a müveben azonban a leg
erettebb. A dekorativ sik kikepzeset 
a formäk erciteljes ereztetesevel ösz 
szeegyeztetni : meg eddig egy\k mu 
veben sem sikerült neki oly kiele
gitö eredmenynyel, mint eppen most. 
A legtöbbször igenis plasztikatlan 
volt. Ez a müve azonban szinben 
is. rajzban IS, formaban es plasztika 
creztetesben egyarant a legerosebb. 
l logy ezck utan log-e meg fejlöd111 
Brangwyn: nem tudjuk. Ketscgtelen. 
hogy ez az al kotäsa a maga stll u-

1 /011r/m11 /;1111/t/11.,/w/ 

sanak, cgyeni viziöj rnak paratlanul 
1:rdckcs megnyilatkozasa. 

De o is, csak mint egyen. erde
kes; s inert egycn, hät nem lehet 
t$kola. A jovo evoluczi6ia most csak 
az lehct, hogy az ö eklekt1kusan 
összetett \ollab1.'ll k1rnlaszt a jövö 
muvesze egyet s uj kapcsolatba hozza 
Ezt tette o 1s a preralaelistakkal, 
Pv1s-vel es a1 1mpresszior.ismussal, s 
e kültmhözö elemböl megteremtette 
a maga stilusat. 

~ikcre e p11lanatban teljes. 

Györfy Lajos. 
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AZ ÖNZÖ ÖRIAS. 
W ilde Osika r me~eje 

'\.1pnnta. iskola u1.111 rcndesen az 
U11as kl'rtjcbc jfutak 1abzani mim.I c.1 

a gycrekck. Ez egy nagy tünder-szep 
kert \'Oll puha. ziild gyeppel. Itt amott 
pumpils vir{1gok nyiluttak. hasonlatosai.. 
a ls11lagnkhoz. es voll oll llzenket ba
razkta b. amelynck agait ta,·asz5zal 
gyongcd rnzsa es gyongyfeher viragok 
hontottak, lisszcl pcd1g gazdag gyii-
111ölcstcrnH~s. Madarak daloltak a lom
bok kt~zölt nly t'.•dcsen. hogy a gycr
n1ckek 111111d11ntalan felhc:szakrtottak a 
JCltrkot hogy a n6tazäst hallgassak. 
,\\rly boldogsäg is 1tt lenrn 1 - mondo
gattak cgynlitsnak 

Eg~· t'41pnn haza .lütt az Örras. Lato
gatctiba 1mt haratjanäl. Emberevonel, 
ahoi hct hi~ rnulatoti . Het e\' multan 
mikor k1iogytak mimlen 111ondanivalu-
1ukbül. clhat~1rozta. hogy v1ssza ter 
kastclyäba. Mcgcrkezn?n. latta. hogy a 
gycrckhad nukcnt lepi el a kertet. \'i
gan ugrandoz,·a 

1\\1t ke1estck itt ri\'alt ra1ok 
dun.111. mire a gycrekek eszeveszet
tcn szcHutottak. 

Ez az en kertcm. csupan az 
enytrn - mondogatta magäban s itt 
nem v1gadhal mas cmberfia, csak jö 
magam. Kapta magat, llatalmas fallal 
kcritctte es cgy tahlftt akasztott ki : 

Ezen ter!iletrc szigoru büntctes terhe 
alatt tilns belepni. 

Roppant nagy cgo1sta volt az Orias. 
Az aprnsägok, s1cgcnykek Jätsz611ely 

nelkül maradtak. ,\\ei.{pröbaltäk ugyan 
az or~zag-utra 1arn1, de az csupa por 
\'Olt es elcs ka\'ic:s. Jg) hat. 1skola utan. 
a nagy f al k1in: gyulekeztck s mesel
gettck a csodäs kcrtnil, mely mögüfte 
van. ,\\1lycn boldogok tS \'Oltunk m1 
ott. 1sml·telgettck nagy sznmoruan. 

l ~s JCitt a tavasz. A ki'>rnvek csupa 
v1räg \'<Jlt nwg madän.lal · Csak az 
cgoista Oti{1s ke1 tjc.'.•hen maradt ndeg 
tel. A madarak nem tertek 'issza. me1 t 
nem lilfütk henn a gverekcket s a l"ak 
IS cp .l'~Cr t elf elcdte"k rügyeznt Eg) 
ap1 o v1rag. kidugta ugyan buksi 1e1et. 
til' 1111kor 111eglülta a tilalom-täblät, 

sZl pl'n vb:-zahujt 0:- al11d1 10,·äbh. En
nek csak a 111'1 es a dl-r 01 ult. ,.A ta
\'asz kikt·r Lilll' l'Zt a kt·1 tet - - kialto1täk 

s igy llli tlt \ 1gan clheliink cgesz 
eszkndiin ät." A h1'1 hetentette a b'Ye
pet eg) n:igy !eher küpönyeggel. a c.le1 
ped1g bcfcstcttc az o-;szes fftkat czlist-
1·ehe11 c. Azutan rncgim 11t1ltak az cszaki 
szcll't, ak1 cl is Jlilt. l latal111as bundaba 
burkoltan kerl'SZtlll-kasul rohan t egesz 
nap a kcrlbl:'n s pajkosan dhntögette a 
kcmenyckct. „lstcni hclv" livöltötte 
„1de mcg kell lt1\ 111 111cg • a icgcs csöl." 
Az r:; elJött M111den nap haro111 ura 
hosszat 'crlL' a haztctot. amrg mrndcn 
zstndclvt iigszczuzott. azutan hejä1 ta a 
kertct. gyo1 san a111111t csak telt töle 
Lgesz szfükehe 'olt ülti>z\'C s lehelete 
hideg rnlt, min t a 1eg 

. NL'm ertem. 1111ert kcsik a ta' asz". 
kerdezte az ö1tz1i Örias, miknr clZ ab
laknaJ ült s knczctt fagyos feiler kert
Jt:be. Remelem. csak hamarnsan meg
\'altoz1k az 1d6 

De a tan1sz nem jcitt es a nyar se. 
r\z iisz clarasztotta a hatart arany gyü
molcscsel, csak az Ömb tclke 111arad1 
kopar. Mllv tinzcs montla ö Es 
1gy mila tiriiküs tel maradt az eszaki 
szel. a 1cgvrhar, a dt'.·r es a hu täncol
tak a lakon. 

Egy rcggel arra chred az Orias, 
mintha kcdvcncz 11<'>t{1jf11 hallam\. Oly 
cdesen cscngctt fiilchc a dal. hogy 
hamaqäban <tZI gondolta a kirf1ly mu
zs1kusa1 huzzak ablaka alatl. ·red1g 
csak egy kcndcrkze voll, ak1 a pärka
nyon csicscrgett, csakhogy nly reg voll, 
hogy ü madilr hangot hallott, hogy ez 
a \ 1lag lcgszehh enekenek tetsLelt Erre 
kaptll magat s felhagyott .i Jegcscf s fc1e 
teteJert: alltan jär ta a tf111czot. melyhez 
az eszak1 s1cl dudolt s kcjl'S 1llat szäl
lott hc a nvitoll a hlakon ät 

„Ugy sejtem. vcgre itt a tavasz" es 
kiu.gor\'a a1 <lgy hc'il lenezett a kertbe. 

E' mit lätntt? ! 
\'ala1111 Lsoditlato!'al A fal egy nyi

läsan hcbtljltl k a gyerckek es fcliiltek 
ltintazni a lä~ galyüra. 1\\indcn tim egy 
apr<'isäg ult. 1::s annak ugy 111egtiritltek 
a fak, hogy uj1 a meg1üttck a gycrekek . 
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hog) eg~ p1lla11at almt v1ragdi-.zhc i>l
tüztek s kttrja1kkal gyöngeden Mölelve 
a gyerekcket, 111111 haltak öket. A madarak 
röpködtck s f>rümllkben vig dalr~1 gyui
tottak <; a viril~ 1\, k1kukucskitlva a tii 
härsonyah<'>I. kacagtak. Elbitjolo vnlt 
minden, c:-.ak az egvik szö~lethen mcg 
011 maradl a tel es ott allt e~y g\'l'rck. 
Oly apri'> mit. hogy nem tudott 1<il
kusz111 az i1gakig es keser\'esen <;trt r\ 
szegcn) lill ug\ ellepte a der e~ ho, 
körötte bugolt <l/ Cs1aki Szel. „ \\ass/ 
fel cs<>ppseg" h1ztatta a fa es arneny
nyire csak lwta, ll.'11:1Jtntta fagyos ägait. 
de mcg azoknt SClll erte el tl kjs 
gyerek. . 

Megli1gyult L'tTe az Onas sz1\'e. „Mi
ly.:n ego1sta 1s \'Oltam ' most tudo111, 
ezert keriilt et a Lil\'asz Felseg1tem az 
apr6sag<Jt a l{ua. azutan ledonrilm a 
falat, orilk idc"il..:rL le~yen a kcrtcm a 
gvermckekc." 
· S igaziln banta clozo cselekedetct. 

Lassan lesomp >lygolt k111y1totta a1ta
jat s a kcrthe lcpett A111111t eszre \ ctte 
öt a gyerekhad L'ZCrfele szaladt, a 
kertben pedig abhnn a pillanatb<111 UJl«I 
tel lett. Csak cp a1 a paränyi gyerck 
maradt ott ml'rt s1emet tökelctesen el
bnriM.in a könnvek nem lätta az Onas 
küzeledtct. a k1 v1gväz\·a a häla mogc 
került. nagy ~yöngeden felemelte s a 
fa turzscrc ultettc Ri>gtön ki\ irult a la, 
a matlarak Lsattog\'a röpködtek konil 
es a gyennck k1nyujt\'a kezccskc1et 
ätölcltc a1 <"ina" nyakat s megcsökolta 
az ajkait. M1kor mcgl<ltta a tübb1. hogy 
az Öriäs mar nern haragos, miml visz
szafutot1 a kctlhe es velök }ölt a ta
vasl „A kcrt il t1ctck kis baräti111" hiz
tatta öket a1 ()rias Cs Cg) hatalma~ 
csäkänvnyal romholm kezdte a lalat 
Es a 1icp, 111iko1 delhen a p1acra mcnt 
almelkodva latta hogy al Önas cso
dalatos kcrt1cben ngan 1arszik a sok 
gyerckkcl. 

Mulato1.va teil a nap s este illendnl'n 
J6 ejt kivi111v;i hucsuztak az Öriash)\ 

„De hol van a kis pajtästok kcrd(· 
- al ak1t fclsl'g1tettem a l"t\rn ?" l>t 
szerette mcg legjobban, mert tiile kapta 
eJeteben az clsii csukor 

„Ncm tudjuk leleltek a tiibhtl'k. -
talan mar eliihh clmcnl „ 

„1\\oncl1atnk mcg 11ek1, hnl11.1p ok\cl-
len vclctek 1011<>11" kertc az Onäs, de 
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a gycrekck m 111d1ak, hugy nem iger
hetik, mert nem tudjak hol lakik, az 
clött sohse lättäk Flszomorodott crrc 
a7 Önäs. 

Aminl kijöttek a1 isknlähM. rögtön 
oft voltak es J{ltsztak m111<.k11 nap. De 
a lcgk1sehb, akit nl\'Clll vegtc!en meg
szeretelt. nem Jötl soha. \z Onas ked
ves 'olt mindny{1jokhoz. de rngyva \'a
gyaknzott ked\·cncc utan s gyakran 
em}egette: „mtnt sze1c111(·m ujra la,tm 1" 

fa·ek mentek, e\ ek 111111tak, az Oria::. 
gyongült. 111eg11rcgedett „Sok szcpseges 
\ 1rügom van mondta de meg1s 
csak a legbäjm>abh vnag a gyennek". 

Egy teli rcggclcn, jt'>l bcburkolva, 
ismet az ablakfülk<.~hl•n ult ,\\ost mar 
111:111 gyülölte a tele!, nwrt tudta, hog\ 
a tava5z csak alszik es a \'iragok p1-
hc11nek. 

[~\·szerre ämuJ\',l 111Ul'SZll szemet d 
t;h olha, nez. llCZ. 1\ \L'rt ,;sotJälalO'- IS 

\ olt a Jelenseg, 1111.:lyct lütott. ,\ kert 
le1-,stürnlabbi zugüba11 egy li\t tel1esen 
bebontott szüzfeher \ iragn. Aga1 csupa 
aranyböl voltak <.\s csdlogotl rajt az 
czüst gyümtilcs. s alatta allott a kis fiu, 
akit ö olyan igen nagyon 111egszeretett. 

Boldogar;i butorkalt le J lepcsön, k1 
a kertbe. Athagott a holcpte gyöpön a 
gvcrmekhez. i\\ikor kcizclehe ert. a ret
tenetes tlühtol k1p11 ult arccal kerde 
„Ki cselekedte czt, ki schczctt meg '?" 
t\\ert aprö tcnyeren a gyermeknek ket 
szeg \'Olt atverve es ep ugy ket szeg 
par<.lnyi labacskf1Jt"ln 1s. 

„Ki cseleketlte e1t, k1 Sl'bc1te meg ·~ 
kiftltfl böszcn az Önfts, .,mond 

es en hatalmas kan.lo111111al iisszeapri
tom !" 

„Oh nem, ll•leltc a gyermek, -
111ert ezek a S1eretct sebe1 " 

„Ki \'agy te," kl·rdi a1 Önäs es 
'Jla1111 külunös, ll'lclmcs erzcs logta el. 
111.1jd terdre borult ,1 k1sded elött. 

A gyermek mosolyogvitn az Öriasra, 
111egsz6lalt . „ Egys1L't tc megcngedted, 
hogy a tc kertctlhcn JCltS/Cllll, ma te 
Jösz velem a1 enyc111bc: a Parad1-
cso 111 ba, II 

l~s aznap dcluti1n, 111iko1 a jätekos 
gycrekscrcg herontott a kcrtbe, ott ta
lf1lt<ik halottan az ür<.·gl'I a fa alatt teh
teh sd1rva szüz !eher \ 1raggal. 

AnJ!olhi'.11 Sydney Carton 

-



KISERTETEK. 3 

Regeny a magyar tarsadalmi eletböt. - Jrta: BIHARI PAL. 

Kemeny Zoltän sapadt arczat szo
katlan pir boritotta, a mint felfele 
sietett a Jepcsökön Bedöhöz. 

Olyan nagyon szerette es be
csülte .. . 

Zsenge gyermekkora 6ta leghübb 
bajtarsa volt. Együtt jött vele a fö
värosba, együtt tanultak, küzködtek 
es kerestek eszmenyeket. Nagy tisz- , 
teletteles csodalattal csüngöttveleegy
koru barätjän. Elbüvölte annak gyors 
eszejäräsa, elragadtäk fenyes ötletei, 
sziporkäz6 szelleme es a bätorsäg, 
melylyel uj, legaläbb az ö szemeben 
ege.szen uj elveket hirdetett. 

Oräkig elhallgatta Bedö fejtegete
seit, melyek folyaman sajat szavait61 
megreszegülve, szinte pr6fetai ihlet
tel hirdette eszmeit, rneggyözödeseit. 
Kepzelete vakon ragadta a legelvon
tabb fogalrnak regi6iba, a hol gon
dolatai szines szarnyu, ragyog6 pil
lang6kkent szabadon csaponghattak 
szerteszet. Kemeny ilyenkor behunyt 
szemmel bärnulta a käprazatos jä
tekot, lelke megreszegült, j6zan, hig
gadt gondolkozäsät megvesztegette 
a sziporkaz6, tündökölö pompa es 
hitt barätjäban, mint valami fiatal 
szentben. 

Ö maga egeszen ellentete volt 
Bedönek. Hallgatag, csendes ifju, ki 
6rahosszat, figyelve tudott ülni vitat
koz6k tärsasagäban, anelkül, hogy 
egyetlen megjegyzest tett volna. Meg
alkotta velemenyet lassan, csendesen 
s ami egyszer meggyözödesse valt 
Ielkeben, az megmaradt abban szi
lardan, valtozatlanul. A hallott, vagy 
olvasott nezetek fel s ala hullam
zottak lelkeben, mig egyik elsöpörte 
a masikat. Maga ez a hullämzas 
eltartott sokäig, sokaig s ilyenkor 
almodoz6, revedezö tekintettel nezett 
maga ele, mintha värna, lesne a bel
sejeben lezajl6 csendes küzdelmet. 

Mikor aztan megallapodott valamely 
nezet mellett, akkor arcza hirteten 
tüzbe borult, szemeben czikkäz6 
feny lobbant fel. Hösnek erezte ma
gät, kinek ismet van egy eszmeje, 
melyert el~tet kesz felaldozni ... 

Ezen az esten szokatlanul elenk 
volt. Hevesen kopogott es nagy zaj
jal rantotta fel az ajt6t : 

- Meg volt ! Tul estem ... 
Utazom . . Holnap ... Szervusz ! 

Bedö felugrott az asztal mellöl 
es baratja ele sietve, melegen meg
szoritotta kezet : 

- Hala Istennek ! . . Gratulalok 
ügyved ur 1 

Kemeny mind a ket kezcvel atka-
rolta nyakat es megcs6kolta : 

- Sürgönyöztem ... Arankanak ! 
Bedö arcza meg jobban felderült: 
- Hogy fog örülni ... 
- Elhallgattak. 
Kemeny szerelme volt az egyetlen 

targy, melyröl a ket j6barat nem 
beszelt egymässal egeszen nyiltan,a 
közvetlenseg melegevel. 

Bedö ösztönszerüleg erezte, hogy 
az ö bonczol6 eszejärasänak nem 
szabad erre a terre tevednie . 
Legyen az egeszen a szive, az 
erzesse ... 

S azoke legyen a mai este is. 
- Zoltan, ne menjünk ma sehova, 

vacsorazzunk itthon, az en szobamban, 
mint regente . -. . Es beszelgessünk. 

Es ugy tette k. 
Bedö Csendics nenivel j6fele hideg 

husokat hozatott, aztän letelepedtek 
az alacsony Iämpa megvilagitotta 
asztalhoz es mindketten vegtelenül 
j61 ereztek magukat. 

Lassan, lassan indult meg a be
szelgetes, mivelhogy olyan kellemes 
volt a hallgatäs. 

Különös, hogy Bedö, a sz6nak 
mestere, sehogysem tudott ezuttal 
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folyekonyan bes z e 1 n i. Meg-meg
akadt es tekintete a szoba hatten.~
nek arnyekain revedezett . .. . Ugy 
erezte, hogy valamit el kellene ba
ratjanak mondania, de ez a valami 
olyan hatärozatlan, ködös es -
szarazon jelente : 

- Mar tanitom azt az as~zonyt ... 
- Tudom. hiszen emlitelted a 

kavehazban ... 
--;- lgaz. igaz. em litettem. 
Es ujra hallgattak 
De azert, amikor elvalltak, ugy 

ereztek. hogy ma este egeszen ki
tartak egymasnak szivüket, lelkükct ... 
Annyira a sajät belvilagäba merült 
mindegyik. hogy nem is kepzeltek 
hogy a masik azon kivül el. 

Bedö a lepcsöig kiserven baratjat. 
igy sz61t: 

- A többit holnap a vasutnal 
be~zeljük meg .. . 

A többtt .. . 
Kemeny megertette es fejevel b6-

lintvan, boldogan sietett a kapu 
feie ... 

Bedö pedig meg sokaig ült moz
dulatlanul es egyet-egyet szippantva 
szivarjab61, mereven nezte a füstöt 
Ott k6välygott, imbolygotl elöttc, 
szethuz6dva jobbra, balra es belc
olvadva a hatterben szetlapul6 ar
nyakba. 

A fiatal tanar tekintete egyszerrc 
a könyveken akadt meg . . A 
nagy uvegszekreny elött is ott ka 
vargott a füst ... S mintha a kt~ny
vekböl lassan kiszivarognanak a 
szürkc clmeletek es keresztul huz6d
van a füstön, hesziv6dnanak agyäba. 
hogy azt keresztül-kasul barangoljäk. 

Im itt a nagy pr6ba ! Osszerez
zent: Mifclc pr6ba? Hanyszor el
mondta l<emenynek, hogy a szere
lem függetlcn minden tarsadalmi 
törvenytöl . . Egyetlen biraja a 
sz1v . . . Amit ez sugal, az a he
lycs az a j6 ... 

Eddig hirdette, tanitotta . . Es 
most? ... 

.. 34 „ 

lzgatottan ugrott fel a szekröl es 
fel-ala jart a szobaban. Es most? .. · 
Nem tudta pontosan vegig gon. 
dolni ... Mi a különbseg a mostau 
es a mäskor között ... Valami, va-
lami . . . Ez bizonyos .. . 
Ledobta magar61 a ruhat es lefeküdt. 

Sokai5, sokaig farkasszemet nezett 
a sötetseggel, miközben gondolatai 
össze vissza czikkaztak, de ugy, hogy 
megis volt valami központjuk ... 
A nagy sötelböl ki-kiemelkedett a 
f eherruhäs asszony alakja es Bedö 
kerekre nyilt szemekkel nezte, mig 
egyszerre az arcz, a ruha es a sötet
seg alaktalanna folyt össze elötte ... 

Vegre ugy erezte, hogy teste, lelke 
bagyad es pillai lassan leereszkedtek. 

A sötetseg selymes fatyolkent borult 
föleje es gyönged nö ujjakkent simi
totta vegig egö homlokat ... 

Pillai ujra felnyiltak es ö moz
dulatlanul bamult a semmibe es 
magaba szivta a vegtelen csendesse
get, mely szmvajkcnt aradt szet agy
velejenek lazas sejtjein .. 

Lassankent edcs zsibbadtsag szal
lotta meg egesz lenyet. Csendesedett 
benne minden testi es lelki müködes. 
Mintha a sötetseg finom hal6kent 
borult volna lelkere, ugy, hogy a 
külsö jelensegeknek csak legfinomabb 
arnyai lop6dzhattak tudataba. 

Elebe tüntek az elet jelensegei, de 
atfinomodott, leheletszerü körvona
lakban ... 

A szinek nem elesek, de gyöngeK 
lagyak es a hangok, melyek fülebe 
lop6dznak. olyanok, mint a messze
seghen elhal6 zene utols6 akkordjai. 

Aztan halk, halk :Gsongas ... Em
berek, hazak, varosok. reg lätott 
videkek reszletei, ruhäk darabjai, 
össze-vissza suhannak el elötte, de 
mind hangtalanul, nesz nelkiil ... 

Aztan ujra az asszony ... Ugyanaz, 
ki ott ült vele az erkelyen es meg1s 
cgeszen mäs. Tiszta, mint a perme
tezö harmat es legiesen finom, mint 
a születö sejtelem . . • 
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Bedö pilläi ujra alaereszkednek es 
ugy tetszik neki, mintha r6zsaszinü 
üvegen nezne maga ele ... Az asz
szonyt61 jobbra, balra, felette, alatta 
r6zsaszinü foltok, melyek lassan
lassan rezgesbe jönnek es hirtelen 
violaba, sargaba es szaz mas, sapadt 
t6nusu szinvaltozatba csapnak at ... 

Az asszony mozdulatlan es olyan 
fenseges ... 

Bedö egesz lenyen gyönyörüseg 
olvadt altal, mint mikor a fürdöben 
ftlig elalelt, kejesen erzi tagjain a 
meleg vizet vegigömleni .. 

Es a zsibadtsag lassan, lassan 
terjedt Bedö testen, lelken vegig ... 
Mintha öntudata atolvadna a mely
seges csendbe es az ejszakaba, mely 
nem mutat rneg abb61 semmit, a mit 
fekete köpenyebe burkolt . . . 

A szinfoltok eltünnek, majd vissza
röppennek ... Majd mintha finom, 
almos hang zsongna fülebe. Aztan 
apr6sagok merülnek fel elötte az 
öntudatlansag ködeböl; targyak, mikre 
sohasem gondolt, aztan egy komikus 
jelenet az iskolab61, ugy, hogy ajkai 
mosolyra nyilnak . . . Vegre is1J1et 
az asszony ... Mintha kezet nyuj
tana feleje es ectes borzongas fut 
vegig nem annyira testen, mint 
lelken ... 

Ez üdvösseges, szelid erzes, mind 
jobban finomodik, mind szellemibb .. 
Olyan, minöt akkor erezhet az alv6 
ember, ha fürtei felett pille lebegteti 
gyönge szarnyait . . 

Aztan valami nagy bizonytalan
sagba olvad egesz lenye es merülni 
kezd az öntudatlansagba ... 

Lassan, lassan sülyed, mintha lan
gyos, nyari ejszakaban, puha, fekete 
barsonyon fekve ereszkednek ala, 
ala ... 

Es ra borul a vegtelen nyuga
tom ... 

VI. 

Bedö kedvetlenül indult az isko
laba ! Milyen ellentet az ö elmeletben 

kigondolt tanitasi m6dszere es aközt, 
melyet a gyakorlatban kell alkal
maznia. 

De mi köze a Schreier-feie magan
intezetnek a m6dszerhez, a tamtasi 
elvekhez ! A födolog a tandij, a nö
vendekek szama. Ezeket pedig csak 
azert küldik a Schreier-feie magan
intezetbe, mert mindjart az elsö het 
utan franciaul köszönnek az iskolab61 
hazaterö leanykak a papanak es ma
manak l Ah ! mennyire imponal6 az, 
ha a mama bevezeti leanykajat a 
szalonba es a kis angyal, az örcgeb
bik Schreier-hölgy betanitotta b6kkal 
hajolvan meg, „bon jour"-ral kö
szönti a jelenlevö valogatott tarsa
sagot ... 

Bedö, amint a Kerepesi-utra for
dult be, mosolygott. Eszebe jutott az 
elsö nap. A kis R6zsasi Malvin mind
jart az 6ra elejen felallott es fran
cziaul jelente: 

- Hideg van. Felvehetem agallert? 
- Felveheti, de mondja rnost fran-

cziaul, hogy hideg lesz ... 
A kis lany bamban nezett ra: 
- Hideg lesz ... lesz ... kerem 

ezt nem tanultuk, csak azt. hogy 
hideg van ... 

Ez volt Schreier Helena m6dszerc. 
Bedö gondolatokba merülve ert az 

V-ik osztalyba vezetö elöszoba ajta
jahoz, midön egyszere sajatsagos ki
altas rezzente fel gondolataib61: 

- Nem vagyok en kutya ! n< m ! 
Bedö meglepetve kereste, hogy ki 

szorul ilyen tenynek sz6val val6 erö
sitesere. 

A kis Billicz Blanka kisirt szemek
kel allott az ajt6 elött es laba.val 
toppantva ismetle: 

- Nem vagyok en kutya ! 
Bedö önkenytelenül elmosolyo

dott ... 
Szent lsten, ha ezt a mosolyt meg

latna valamelyi~ Schreier! Egy tanar, 
aki mosolyog! Osszeranczolta a hom
lokat es komoly hangon kerdeze: 

- De ectes lelkem, mit all ezen 
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• 
a hüvös folyos6n, hat ki allitja, hogy 
maga kutya? Melyik lany sertette 
meg? 

- Nem lany, tanar ur ... ha lany 
volna ! A nagysaga, a fiatal öreg 
nagysaga! 

Billicz Blanka könyben usz6 sze
meiböl egyszerre derülten kezdett 
sugarozni a pajkossag, aztan szegyen
lösen a föld feie hajtvan szep barna 
fejet, csengö kaczagasba tört ki ... 

Bedö nem kerdezte meg ennek a 
hirtelen kedelyvaltozasnak okat, j61 
tudta milyen altalanos derültseg ta
mad az osztalyban, valahanyszor va
lamelyik lany a fiatal öreg nagysagat 
emliti. Es a vilagert se neveztek volna 
egymas között maskepen Anasztaziat, 
akinek pedig ez a sokat megvitatott 
fiatalsag Vdl6sagos Achilles sarka 
volt ... Csak egyszer merte az egyik 
pajkos növendek szemtöl-szembe igy 
sz61itani ! Egy csepp hija, hogy ki 
nem csaptak . .. ezer szerencseje volt, 
hogy a legjobban f izetök köze tar
tozott. 

De csak egy pillanatig tartott a 
kis Blanka j6 kedve, aztan ujra el
komolyodott bajos arczocskaja: 

- Nem allom ki tanar ur ... nem 
allom ki ... 

- De hat mi baja Blankacska? 
Ebben a pillanatban Anasztazia ö 

nagysaganak hangja elesen tört az 
ajt6n keresztül: 

A te makacssag nem lehet töb
bet elhordani, vertragen ... ha noch 
einmal, meg egyszer fog vorkom
men, akkor leszünk mi azon keny
szerhelyzetbe versetzt, hogy tegedet 
ausschliessolunk, vagyis kizarunk ! 

Billitz Blanka sirva fakadt: 
- Szegeny, szegeny Lea . . tet-

szik latni tanar ur .. . milyen ez az 
Anasztazia nagysaga .. . 

Es pityergett keservesen. 
- Blankacska nem szabad igy 

beszelni ! Jöjjön azonnal az osztalybal 
Bedö ezt szigoru tanari hangon 

akarta mondani, de amint megsz61alt, 
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erezte, hogy minden szavaban 1~:,..., 
rezeg a sajnalkozas, a reszvet. Bosz
szankodott ! Az ördögbe is, sohasem 
lesz belöle minta-tanar. 

Ez az önmagaval val6 elegedetlen
seg aztan elesebbe es kemenyebbe 
fette hangjat, midön ujra megsz6lal: 

- Nem hallotta Blanka? azonnal 
jöjjön ! 

Bedö mar a kilincsre tette kezet, 
de a zokog6 gyermek nem mozdult 
helyeröl ... 

- Nem megyek ... sohasem me
gyek ... inkabb meghalok ... meg 
ma ! Azert utasitott ki, mert azt mond
tam, hogy Lea nem tesz soha rosz
szat ... ezert bcintott ... ezert kialtott 
ugy ram, mint valami ku ... u ... 
tyara ... 

A bajos lcanyka szemeiböl csak 
ugy omlottak a könyek. 

Bedö meg egyszer es ünnepelye
sen megällapitotta, hogy szigorusag 
es erelyesseg dolgaban nem minta
tanar, azutan benyitott az osztalyba, 
hol neki kellett a következö 6rat 
adnia. 

Bedö meglepetve allott meg. Sajat
sagos latvany tarult eleje. A terem 
közepen, az ajt6nak hattal fordulva, 
Anasztazia allott valami als6 szoknya
fele ruhaban. A szoknya hasitekab61 
hosszu szalag 16gott ala, mely vekony 
kigy6kent randult meg, valahanyszor 
a jeles tanhölgy elenkebb kezmoz
dulattal igyekezett gancsol6 sz6nok
lata hatasat emelni. 

A növendekek allva hallgattak. Va
lamennyi homloka ranczba huz6dott. 
Valamennyi arczan es mindenik tekin
teceben merev dacz ült. 

A padok elött pedig Anasztaziaval 
szemben Roger Lea allott, ugyanaz 
a szomoru, feketeruhas lany, aki Be
dönek ajt6t nyitott, midön elöször 
lcpett a Schreier-feie intezet termeibe. 

Anasztazia ugy elmerült a bänatos 
leany lehordasaba, hogy meg sem 
hallotta az ajt6 nyitasat. 

De Roger Lea felemelte fötdre 



szegzett tekintetet es amint eszre
vette Bedöt, halott-haloväny arcza 
pirba borult es szemeben egö tüz 
szikrazott. Keble izgatottan hullAm
zott, ajka szelei megrandultak, majd 
egesz testen ideges borzongas reme
gett vegig es tekintetet hirteten 
Anasztaziära függesztven. ez egy pil
lanatra elhallgatott, annyira meglepte 
az az emcsztö, gyülölettöl egö tüz, 
mely a szegeny, hallgatag Lea fekete 
szemeböl lobogott feleje ... 

Hatalos csend nehezedett a te
remre. Az a tüz, mely a feketeruhas 
leany tekinteteben egett, szikrat pat
tantott a többi növendek szemebe 
is, mint mikor üszköt vet valaki gyu
lekony anyagokkal teli raktärba es 
egyszerre lobogva, pattogva, ser
czegve es sustorogva törnek elö 
mindenfelöl a langok ... 

A gyülölet, a harag, a rneltatlan
kodas villamai czikkaztak a padokb61 
Anasztazia, az erdemes tanhölgy feie. 

Bedöt feszelyezte a helyzet. Elöre 
lepett. A 1.eszre megfordult Anasz
täzia es ammt meglätta fiatal tanar
jat, elfonnyadt, särga arcza barat
sägos kifejezesre kenyszeredett, es 
mig balkezevel hatra, a kigy6kent 
tekergödzö szalaghoz kapott, jobb 
kezet Bedö feie nyujtotta. 

- Ah ... czer bocsanat, hogy igy 
- az öreg-fiatal tanhölgy szemerme-
tesen jartata tekintetet vegig nagyon 
is hianyos ruh.:izatan - ilyen pongyo
laban latja itt engemet, de epen a 
momentben jött fel panaszolni hoz
zäm monsieur doktor Fenyö erre a 
Roger Lea, ki versagte az engedel
messeg es nem ment segiteni mon
sieurnek a harmadik emeletre, a szer
tarba, lehozni az experimenttkhoz 
nöthigolt eszközöket. Eltävozom ma
gam eher monsieur es kerem a Roger 
Leanak a levitakokat olvasni. Fogom 
behivni az erste es zweite KJassen 
is, mivel a Fräulein Szab6 a pincze
ben van a faväg6kkal es nenimnek 
migrainje van ... 

Anasztazia kinyitotta a terem egyik 
ajtajat es rikacsolva kialta: 

- Kinder! - atjönni - ezt az 
6rät itt lesztek ... 

Anasztazia bäjos mosolylyal for
dult Bedöhöz: 

- Kerem monsieur, csak tessek 
szigorun ncki a levitakat olvasni. 

Azutan kislcanyos tipegessel ki
sietett a tcremböl. 

A szomszcd termekböl dobogas, 
vidäm bt!szelgetcs, kaczagas. köny
vek csapkodasa hallatszott. A leäny
kak szedelözködtek. 

Nem tünt itt fel az ilycn költöz
ködes senkinek sem. Megszoktak 
epen ugy, mint Anasztäzia pukker
liit. Az 6rak egy rcszct a ket igaz
gat6nö foglalta le magänak - elme
letben. De gyakorlatban a tanitasra 
szänt idöt, a konyhaban, a piaczon, 
üzletekben, vagy ködös, baratsäg
talan napokon az Agyban töltöttek 
a tanügy teren kival6 hölgyek llyen
kor aztan a szakacsnc vagy szoba
lany, szurtosan, lucskosan benyitott 
abba az osztalyba, hol tcnyleg tani
tott valaki: 

- Azt izenik kerem a nagysagaek, 
hogy tessen tanar ürnak a masodik 
es harmadik osztalyt a negyedikkel 
összevonni ! 

Ep ilyen összcvonasok törtentek 
akkor is, ha Anasztäzia vagy az öreg 
nagysaga az intezetben alkalmazott 
ket tanit6nöt magänügyei szamara 
zsakmanyolta ki. Igy peldaul Szab6 
Szerafin kisasszony ebben a pilla
natban a favag6kat ellenörzi a pin
czeben, mig Kelemen Erzsi, a mäsik 
tanit6nö, különbözö levelek szethor
dasa es szämlak kifizctese, tovabba 
füszer- es egyeb aruk megrendelese 
körül ervenyesiti ama tehetsegeit, me
lyekröl tanit6nöi oklevele tesz tanu
bizonysägot . .. 

De mindez elvegre Schreierek ma
ganügye, azt teszi es ugy tesz tanit6-
nöivel, amint neki tetszik, hisz meg
fizeti öket ... 
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A fbdolog, hogy a szülök meg 
legyenek elegedve es azok meg van
nak ! Es hogy ne lennenek . . hisz 
a Schreier-feie iskola lepcsöhaza 
val6ban päratlan a maga nemeben. 
Es nem fizet-e minden läny ezer 
forintot a bennlakasert? Es nem 
kap-e minden szülö ezen felül is 
negy-ötszäz forintos szämlät az cv 
vcgcn .. 

l lat kell-e ennel több is? 
Val6ban hajszälhasogat61 ki meg 

mäs cgyebet is megkövetel egy elü
kelö tanintezettöl . . 

Nagy sajnälattal kell kijelentenünk, 
hogy Bedö az ilyen . szüklat6körü 
emberek köze tartozott es most is, 
mint mär annyiszor, szörnyen bosz 
szantotta Anasztazianak az osztälyok 
összevonasat elrendelö parancsa 

Komoran allott a katedran, mig 
a leanykäk a padokba tolongtak. 
Szinte elfeledkezett Roger Leär61, ki 
meg mindig nem mozdult el helye
röl es värta a tovabbi lehordast. 
Mert megszokta, hogy Anasztäzianak 
mindenek engedelmeskedjenek. Ar
czan läzas pir es megdöbbentö sä
padtsag vältakozott. 

A mozgol6d6, feszkelödö, helyet 
kcresö leänykak egyszerre, mintegy 
varäzszura elcsendesedtek. Eszrevet
tek Roger Lcät, mindnyäjuk kedven
czet. A j6, a kedves Leat, kinck 
mindegyikhez volt egy j6 szava, ki 
apr6 banatjaikban megvigasztalta 
öket, ki egyiknek a kezimunkaban, 
masiknak a rajzban, harmadiknak 
pedig az irasbeli feladat elkeszitese
ben segedkezett. Most pedig ott al
lott a terem közepen szomoruan, 
csüggedetten. Beszedes ajkai fajdal
masan összeszoritvak es hosszu, sely
mes pilläi, finom, kekes arnyekot 
vetnek kedves arczara 

A nagy csend megakaszta Bedöt 
töprengeseben. Vegig nezett a növen
dekeken es tekintete Roger Lea ar
czä~ akadt meg. Eszebe jutott, hogy 
nck1 most szent tanan kötelessegc 
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ennek a nagy leänynak lehordäsa 
Keszülödött a prectikäczi6ra, de egy
szerre csak a szemebe ötlött a rend
kivü li komolysag, mely a maskor 
v1dam leanykäk arczara sötet ~.rnya
kat boritott. Es semmi nesz. Unne
pies, szomoru nemasag nehezedett 
a teremre. Olyan, mely forr6, 61mos 
nyäri delutanokon ejti ketsegbe az 
t!mbert. Fü fa, viräg es lombos. äg 
halalos mozdulatlansaggal mered a 
szellötlen levegöbe, mintha vissza 
fojtott lelekzettel, gyilkos felelemben 
varnak a vegiteletet. A sötet felhök
kel betakart eg pedig, mint 6riasi. 
halotti lepedö fligg a sivar nemasag 
fetett ... Es hogy a kep meg bor
zal masabb legyen, neha-neha villam 
fenye villan at a felhökön es vala
mely megremült allat kiältasa hasitja 
vegig az ijesztö nemasagot ... 

A villamok itt sem hianyoztak. Ott 
lobogtak a nagyobb növendekek te
kinteteben ... 

A sajatos hangulat varazsa csak
hamar hatott Bedöre. A nagy nema
säg, a baj11s leanyarczok komoly ki
fejezese, a lobog6 tekintetek, Lea 
gyönyörli, fekete ruhaba burkolt 
alakja es arczanak szenvedö kifeje
zese, tovahajszoltak a Bedöben rejlö 
tanar-embert es a katedrän csak a 
költö maradt, kinek lelket, kepzele
tet es kedelyct megragadta a hangu
latos pillanat. 

Szeliden sz61itotta meg a szep 
bünöst: 

- Jöjjön csak közelebb, Roger Lea 
es mondja meg, miert nem engedel
meskedett Fenyö tanar umak? hiszen 
maga maskor olyan szives es szol
galatra kesz .. 

A111111t ßedö lägy, erzelmes hangja 
veg1g bugott a terem nema csendjen, 
Roger Lea f inom termeten gyönge 
remeges futott ät, mint mikor szelid, 
langyos szellö rezzen vegig a szo
rnoru füz lecsüngö galyain ... 

Aztan lassan, lassan felemelte szem-
pillait es Bcdöre nezett . Amint 



azok a 11agy fekete szcmek a me
rengö tanär arczara szegezödtelc, ez 
olyan killönöset erzett ... mintha va
lamely nagy, titokzatos melyseg nyilt 
volna meg elötte ... A fajdalomnak, 
az artatlansagnak', az öszintesegnek 
es mcrhetetlcn szomorusagnak sej
telmes vilaga tarult fel elötte ... 
mintha az egcsz osztaly, az egesz 
vilag ebbe a nagy feketesegbe tünt 
volna el cgy pillanatra ... 

Sehol, scm1111 ... csak a veghe-
tetl~n mclyseg .. . 

Es mintha valami szetfoszlott volna, 
mikor Roger Lea, halkan, alig hall
hat6an ~usogta: 

- Fenyö tanar t'.irral ..... nem 
mehettem ! 

Es kerön, könyörgön nezett Be
döre, akinek lelki szemei elött hir
teten megjt>.ent Fenyö doktor sapadt, 
elezett arcza, melyböl olyan gonosz. 
dämoni kifejezessel villogott elö a 
ket apr6, sargas szemgoly6 es olyan 
bujan nyult clöre a ket husos, min
dig piros ajak ... Es fülebe csen
gettek a doktor i'1r szavai, amint egy
szer a Jepcsökön lehaladvan, ravasz 
szemhunyorgatassal es ajkait besziva, 
mondotta: szep leany ez a Lea ... 
pompas leany ... hehehe ... 

Es a szcrtar ott van a harmadik 
emeleten, a folyos6 legfelreesöbb zu
gaban ... Bcdö szinte megremült gon
dolatait61, amint vegig tekintett az 
artatlan leanyarczokon ... 

Amint ujra Roger Leahoz fordult, 
erezte, hogy az Anasztazia tanari 
eszmenye semmive foszlik az ö meg
hatottsc\gt61 rezgö hangjaban: 

- Hat ... menjen szepen a he-
lyere Lca .. . 

Aztan az osztalyhoz fordult: 
- Vegyek elö olvas6könyvüket ! 
Valami halk, elfojtott moraj futott 

vegig a termen: 
- Eljen ßedö tanar ur! 
De csak halkan, nagyon halkan 

tört elö ez a lelkesedes, nehogy meg
sertsek a fegyelmet .. 

Roger Lea pcd1g halalos, sapadt 
arczczal allott meg a padban es Be
döre szegczvcn tckintetct. arczizmai, 
ajk-szeglctei meg-megräntlultak ... 
Valamit mondani akart. Csak cgy 
sz6t: Köszönöm ! De ncm birt meg
sz61alr. i ... 

Es keblc zihalni kezdett, egesz 
testeben megrcmcgett es a könnyük 
nagy cseppckben percgtek alä sapadt 
arczan . . 

Az egyik neven sz61ilott leanyka 
szomoru, fatyolozott hangen kezdette 
olvasni Daudet kis r~mckct, mely 
egyik elzaszi iskolaban tartott utols6 
franczia 6rat rajzolja könnyekig meg
hat6 vonasokkal. 

VII. 

M1kor Bedö masodszor ment Ved
resnehez, ez nagy vidaman fogadta: 

- fudja mit, kedves tanar ur. az 
1gazi tanulast, tudja az igazit -
Vedresne ranczba szedte homlokat 
es tud6s komolysagot utflnoz6 hang
hordozassal ejte a szavakat - hagy
juk a JÖVÖ h6napra. Adtlig csak ugy 
beszelgetunk ! J6 '? 

Bedö 111egkönnycbhült. Olyan kel
lemetlen erzes szallotta meg, vala
hanyszor a kötelessegszerü tanitasra 
gondolt. Arra, hogy ö hivatalb61, 
penzert magyarazza a szep asszony
nak a magyar költök munkait, akär
csak egyetemi hallgat6 koraban a 
megbuktatott uiakoknak, hanyag, ta
nulni nem akar6 leanyknknak. 

Hatha meg a fizetcsre kerül a sor. 
Mar elöre irt6zott ettöl a jelenettöl. 
verenek szilaj vagtatasat egyszerre 
meglassitotta a legsivarabb pr6za 
elöre erzese. 

Vidaman felele hat Vedresnenek: 
Nagyon j6, asszonyom, igy beszel

getve megvetjük majd az alapot, 
melyre aztan majd kesöbben epitünk. 

Vedresne szinte boldog v9lt, hogy 
tulesett ezen a jeleneten. Ot is fe
szelyezte valami es finom asszonyi 
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tapintata azt sugta neki, hogy Bedö 
ne a tanitas iirügyevel jarjon ha
zaba. Ürllgy? . . . A szep a~szony 
megdöbbent, m ikor ez a sz6 ötlött 
eszebe. Mert ürügy? Hiszen ö teny
leg felsz61itotta Sandor Pistat, hogy 
küldjön neki valakit, ki a magyar 
irodalommal mcgismcrtesse ... !gen, 
de ö nem Bedöre gondolt. Milyen 
bolondsäg ! Mintha egyältaläban gon
dolhatott volna valakire. Egy pillanat 
alatt egesz multja elvonult elötte. Az 
a vidam, minden felindulas nelkül 
val6 mult... Ugy terült az cl mö
götte, mint valami csendcs, simavizü 
t6, melynek melyen viragok nyilnak, 
melynek tükreben ott remeg a tiszta 
kek egboltozat es melynek felületen 
vigan siklik tova az ö eletenek fürge, 
fellobog6zott haj6cskaja . . . Es mint
ha a nyugalomnak, bekenek, csend
nek egyszerre vege volna . . . Mar 
torl6dnak a hullamok ... Szinte L>osz
szusan nezett Bedöre. Egy idegen, 
egy ismeretlen, ki hozza a vihart, a 
veszedelmet 

Vedresne ajkanak szelei idcgesen 
randultak meg es indulatosan razta 
meg fekete fürtös fejet Valamit mon
dani akart, valami haragosat, hogy 
megzavarja a nagy csendet, mert 
ugy erezte, hogy az ugy borul rajuk 
mint valami közös ffttyol, mely alatt 
csak ök ketten vannak . . es egy
mashoz közel, egeszen közel •.. 

Kopogtak 
Vedresne ugy erezte magat, mint 

egyszer, midön öltözködese közben 

A t6nusos holland mtiveszet szerefete 
visszafcjlödcs, legalabb is oly idöben, mi
kor mcg Monct el. Szep, hogy mi eleg 
szabadok vagyunk sokfelet egyidöben sze
retm, s hogy Rembrandtnak azt a helyet 
biztositjuk, a melyet cgy ilyen hatalmas 
erö megcrdemel. De rnegdöbbentö, hogy 
mily tu1.d1sba vi.szik mtivcltscgüknek ezt 
az intimitasät. En Hcmbrandt mUvcsze
tebe va16 elmertilest nemesnek, de izles-
telennck tartom. M e i e r _ G r ä f e. 
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nyult valaki künn a kilincshez. El
sapadt, aztan pir borult arczara : 
szegyelte magat, amiert megijedt. 

Bedö, ki tüzben egö szemct eddig 
Je nem vette a szep asszony arczar61, 
zavartan nezett az ajt6ra. 

Vedresne az asszonyok nagy fel
talal6 kepessegevel es ünuralmaval 
allott fcl helyeröl es ment a vendeg 
feie. 

Es ott allott vele szemben, j6sagos 
mosolylyal az ajkan, derült sugarz6 
tekintettel ferje: Vedres Karoly, az 
„ Elsö magyar viszontbiztosit6 intezet" 
nagytekintelyü igazgat6ja 

Vedres azon ritka ferfiak köze tar
tozott, kiknek keves az ellensegük. 
Egesz lenyebOI vegtelen j6indulat, 
szeretet es baratsagossag sugarzott 
ki. Ha magas, karcsu alakja meg
jelent valamely tärsasagban, minde
nek mosolyogva neztek feleje. Oszülö 
haja, melyet oldalt valasztva fesült 
es mely szeliden simult elöre, magas 
homlokara, meg emelte a hatäst, 
melyet Vedres az emberekre tett : 
mert tiszteletet gerjesztett es igy sze
retetremelt6sagat biyönyos komoly 
szinbe burkolta, a mely elesen meg
különböztete azt a nemesszivü, de 
könnyelmü ferfiak kedvessegetöl. Az 
a derü, mely az ö kedelyeböl sugär
zott, olyan volt, mint a napsugar, 
mely gyönge felhomalyon tör keresz
tül es igy nem perzsel, csak me
lenget, nem kapraztat, hanem arczun
kat szeliden vcgig cs6kolva, siklik 
el elöttünk. (Folytatjuk.) 

Minden müremek igazi targya maga 
a miivesz, a L remtö. Lehet, hogy czelja 
egy alakot vagy tajal reprodukalni. de nem 
ez lcsz az eredmeny. Mily gyennekes, 
mily kacsinyes cgy eredmeny voln:i ez 
Az igazi eredmeny maga az ember, a Ja. 
tas CLCr m6dja, llll'Jy a vegtelcnsegig val
tozatos, ugyannyira, hogy ket gondolat. 
ket crzcs, ket temperamentum soha sem 
voll meg egyforma. 

F o n t a i n a s A n d r e . 

I 
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WATERS ESZTER. 3 

Egy csetedteäny törtenete - lrta: MOORE OYÖRGY. 

Ket vagy harom nap mult el a 
nelkül, hogy megtudta volna, vajjon 
sorsa maradasra vagy tavozasra kesz
teti-c? Mrs. Barfield beteg volt, es 
csak egyszer a hct vegen, midön a 
rnos6konyhaban volt, hallott valami 
idegcn hangot Latchneval beszelni 
Ez "Mrs. Barfield lehctett. Hallotta, 
a mint Latchne elbcszelte urnöjenek, 
hogy Eszter megerkezesenek estejen 
nem akart munkahoz fogni. Mrs. 
Barfield azonban azt valaszolta, hogy 
nem akar több panaszt hallani ; ez 
mar a harmadik szolgal6 negy h6-
nap 6ta es Latchnenak meg kell 
elegedni vele, ugy a mint van. Mrs. 
Barfield aztan bchivatta Esztert es 
midön a konyhaba lepett, egy csinos 
arczu, vörös haju, kis termetü növel 
talalta szembe magat. 

- A mint hallom Waters -
nemde igy hivjak? - nem enge
delmeskedett a szakacsnönek es este 
mikor megerkezett, kiment a kony
hab61. 

- Nem igy volt, nagysagos asz
szonybm ! E:n csak azt mondtam, 
szeretnem megvarni, mig kosaramat 
elhozzak a vasuH61, hogy atöltöz
ködhessek. Latchne ugy velte, hogy 
nem fog megartani ruhamnak, de ha 
az ember szegeny es nincs sok ru
haja . . . 

- Hat olyan szüken van vele? ... 
- Nincs sok belöle, nagysagos 

asszonyom, es az, a melyik aznap 
rajtam volt ... 

- No j6 ! hat csak azt akartam 
kerdezni, van-e szüksege ruhara ; 
mert ha igen, ugy gondolom, leanyom 
adhatna maganak, mert körül belöl 
egyforma nagysaguak es csak keve
set kellene alakitani rajta. 

- Oh, nagysagos asszonyom, ön 
tulsägosan j6. Ezerszer köszönöm 
szivesseget, de mar majd csak segi-

tek magamon, mig elsö negycdevi 
beremet megkapom. 

Ezen kis bcszelgctcs utan Eszter 
egyszerre cgesz boldognak crezte 
magat es halkan dudolt maga ele a 
zöldseg tisztitäs közben Es 111ind a 
mellett szilardan elhatarozta, hogy 
Latchne barmcnnyire ncm szenved
heti, j6saggal es szivesseggcl lizi 
majd ki azt a haragot az örcg asz
szony lelkeböl, a mclyet meg nem 
erdemel t. Margit azt ajanlotta neki, 
hogy mondjon le söreröl ; a külön 
titer sör bizonyara mcglagyitja az 
öreg asszony szivet es talan annyira 
meghatja, hogy megmutatja Eslter
nek, hogy keszitik a különbözö sü
temenyeket es befözlöket. 

Mindenesetre Margit is reszt vett 
azokban a csufol6dasokban, melyek
kel az egesz konyhaszemelyzet illette 
Eszter reggeli es esti imait. Söt 
olykor meg Saräval es Grover-el is 
összebujt es megzavartak Esztert 
korabbi helyeire vonatkoz6 kerde
seikkel. Csipkedeseik azonban nem 
voltak rossz indulatuak es Eszter 
maga is belatta, hogy ez a semle
ges allaspont, a melyre Margit he
lyezkedik, a legokosabb a mit teilet. 
Margit megvedel mezte Esztert a nel
kül, hogy ez a latszata lett volna es 
va16ban szerette. Söt olykor segitett 
neki munkäja elvegzeseben, a me
lyet Latchne lehetöleg mindig meg
nehezitett. De Eszter szilardan el
hatärozta, hogy mindent megtesz, 
a mit töle követetnek. Nem akarta, 
hogy elbocsassak, Woodview-ban 
akart maradni, rnig kellöen meg ta
nul fözni, hogy aztan mas helyet 
kereshcssen magänak. De Latchne
nek hatalmaban alloll, hogy meg
semmisitse tt:rveit. 1\i\ielött hozza la
tott a hideg halak es martasok el
keszitesehez, mindcg talalt nehäny 
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fazekat, a mely nem volt eleg j61 
kimosva es ha ezeken mär nem 
tatatt kifogasolni val6t, ak.kor be
küldte Esztert hal6szobajaba, hogy 
takaritsa ezt ki alaposan. 

- Nem ertem, miert oty rossz
indutatu hozzäm, - sz61t gyakran 
Eszter Margithoz. 

- Nem rosszabb magahoz, mint 
a milyen a tö ' biekhez volt. Csak ne 
remelje, hogy töle megtanul fözni; 
mindig i61 vigyazz ö arra, hogy a 
konyhaszOl{{äl6k veglil ne kaparintsak 
et az ö hetyet. De hogy meri azt 
tenni, hogy mindig magaval takari
tatja ki szobajat ) Ha Grover nem 
volna olyan zark6zott, akkor meg
mondhatn6k ncki, - ö meg meg
mondhatna a „Szent"-nek, - igy 
nevenük mindeg a nagysagat. A 
,,Szent" majd kiverne az öreg sze
szelyeit. mert azt mar elmondhatjuk 
a „Szent"-röl, hogy mindenkivel 
szcm ben igazsagos. 

* 
Mrs. Barfield, vagy a mint nevez

tek, a „Szent", ugyanahhoz a szekta
hoz tartozott, a melyhez Eszter, es 
a rnely „Plymouth testverek" neve 
alatt volt ismeretes Mrs. Barfield, 
egy berlö leanya volt, kinek regeb
ben sajat birtokai voltak. Nagyon 
öreg ember volt mar es Elliotnak 
hivtäk. Ez az Elliot egesz eleten at 
egy szegenyes pusztan elt, senkivet 
sem baratkozott es mindeg minden
kivct verekedett, de különösen gaz
dajaval es a szegeny totvajokkat, a 
kik fät loptak Meg most is gyakran 
lehetctt latni, a mint a dombokon 
setara indult hosszu, fekete, maga
san begombolt kabatjaban, es kalap
jat melyen lehuzta sovany szürke 
arczaha. A csinos Elliot Fanny mind
järt akkor h6ditotta meg a fiatal ur 
szivet, mikor elöször meglatta. Akkor
t61 kezdve, a fiatal embcr mindeg 
kereste az alkalmat, hogy erre a 
pusztära lovagulhasson ; gyakran 
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lattak az arra feie vezetö uton, de 
mielött Miss Elliot beleegyezesct 
adta ahhoz, hogy Mrs. Barfieldnek 
nevezhessek, keröjenek ket dolgot 
kellett megigernie: hogy belep az 
ö szent szövetsegebe es hogy nem 
fog futtatni A Barfield-csalad büszke 
tagjai ezt a hazassagot szoczial1s 
romlasuknak tekintettek, de az el
fogulatlan szemletök igen illö ha 
zassägnak veltek, mert meg nem 
felejteftek et, hogy a Barfieldek meg 
csak härom nemzetseggel elöbb fu
varosok voltak ; csak az elöbbi iva
dek jutott be a jobb csaladok soraba 
es ellen~egeik, irigyeik ekkor azt 
ällitottak, hogy ismet lesülyedtck 
eredeti szinvonalukra 

Az ur egy ideig megtartotta 1gc
retet. A versenylovak eltüntek a 
woodview-i istall6kb61. Csak mä
sodik gyermekenek születese utan 
futtatta egy lovät egy „akadätyver
seny"-ben. A woodview-i verseny
ista.116 aztän nemsokära ismet regi 
fenykorät erte el. Volt aztän könny, 
veszekedes cziv6das. de idövel min
denki belenyugszik a valtozhatlanba. 
Mrs. Barrield nem veszekedett többe 
ferjevel versenylovai miatt, annak 
elleneben ferje is megengedte, hogy 
bekeben szentelhesse idejet vallasos 
hajtamainak. Elmehetett a szent ahi
tatossägokhoz, a mikor csak kedve 
volt es otvashatta a szent iräst, ott 
es akkor, a hol csak akarta. 

Mrs. Barfield szokasai köze tar
tozott, hogy minden vasarnap a 
könyvtarban gyüjtötte össze a nöi 
szolgaszemelyzetet, hogy jezus eletet 
megismertesse velök. Mrs. Barfield 
j6saga leragyogott kis gömbölyü 
arczar61. Vörös-szöke hajat, mely a 
valaszteknäl mar kisse szürkülni kez
dett, siman füh~re fesül"'e nordta, ugy 
mint azt a regi rezmetszeteken lehet 
lätni. Bar mär közel järt az ötven
hez, alakja meg mindeg olyan karcsu 
vott, mint valami fiatat leanye. Esz
tert vonzotta hozza a vallasos telki 



közösseg erzesenek varazsa es ha 
szemeik imAdkozas közben talalkoz
tak, a bensö rokonszenv erzesevel 
üdvözöltek egymast Eszter szivebe 
a boldog~ag erzese költözött nem 
erezte elhagyottnak magat az ide
genek közö1t, tudta, hogy öt es ur
nöjet erös kötelek Hizi egymAshoz : 
a j ezusban val6 szent hit. Mrs. Bar
field lattara jambor gyermekkoranak 
emlekei elevenedtek meg elötte. 
Botdogan ~elelt urnöjenek kerdeseire 
es örült. hogy oly j61 ismerte a szent 
ir.ist Mrs. Barfield azt a szokasi 
honositotta meg, hogy a leanyok 
valtakozva felolvastak az uj testa
mentum egy-egy versszakat es Esz
ter erezte, hogy titkat nem sokara 
el kell arulnia. Egy napon Sara ol
vasott fel egy versszakot es Mrs. 
Barfield megmagyarazta ; most Mar
g1ton volt a sor. Mialatt Eszter hall
gatta, azon gondolkozott. nem volna 
j6 ro~szullet ilrügye alatt gyorsan 
tavozni a szobab61. de ehhez nem 
vott eteg lelekjelenlete; mialatt nagy 
aggodalommal es izgatottsaggal gon
dolt erre, Mrs. Barfield felsz61itotta. 
hogy olvasson tovabb. Megszegye
nülve csüggesztette le fejet es midön 
Mrs. Barfield ujb61 mondta, hogy 
olvasson tovabb, csak fejet razta. 

- Nem tud olvasni Eszter? ker
dezte egy j6sagos hang töte es ennek 
a hangnak csengese felolvasztotta 
reg visszafojtott erzeseit, ugy hogy 
a leany ketsegbeesett szenvedelyes 
si rasba tört k1. Egyedül volt fajdal
maval, mig egy j6sagos kez a szo
bab61 ki nem kiserte Es ugyanez a 
kez enyhitette fajdalmat azert a vi
hogasert, melyet akkor hallott. mikor 
az ajt6 bezarult mögötte. Csak nagy 
nehezen tudott megsz61alni; de ur
nöje mar a leany elsö '.:>zavai utan 
eszrevette, hogy annak lelket sokkal 
nagyobb fajdalmak nyomjak, mint a 
mennyit nehany percz alatt elbesze1-
hetne. Mrs. Barfield elhatarozta, hogy 
parlfogasaba veszi es pedig rögtön. 

Kiküldtc a tobbi lcanyokat es Esz
terrel ismet visszament a könyvtarba 
Ebben a fel homalyos helyisegben, 
annak kis zöld szekci, Ures könyv
allvänyai es madarkaliczkai közepett 
örök baratsagot kötött a ket nö, ur
nö es szolgal6. 

Eszter elmondott urnöjenek min
dent: mennyit követelt töte Latchne, 
hogy a többi cscledek mcnnyit gu
nyoljak fökep jamborsaga n:iatt. Be
szetgetes közben sz6 keri.ilt a ver
senylovakra es ekkor cszrevette Esz
ter, hogy urnöjenek arcza milyen 
komor kifejezest öltött. 

- Megtanitom magat olvasni 
Eszter, - sz6lt Mrs. Barfield. A 
bibliai 6rak utan minden vasärnap 
tanitom majd egy fel6raig ha a 
többiek mar elmentek Nem nehez, 
nemsokara megtanulja. 

Ettöl kezdve Mrs. Barficld val6ban 
minden vasarnap e~y fel6rat szentelt 
szolgal6janak tanitasara Ezek a fel-
6rak fenyes napsugarak voltak a 
szolgäl6 hosszu munka heteben. Bar 
a leanynak eleg j6 felfogasa volt, 
megis igen lassan haladt. Mrs. Bar
field igen csodalkozott, hogy tanit
vanya oly nehezen tanul es sajat 
ügyetlensegenek tudta be ezt a lassu 
haladast. Feltlinö voll, hogy Eszter 
mily nehezen sajahtja el a sz6tagok 
összeolvasasat es mily nehezen erti 
meg a szavak jelentösegct 

IV. 
Eszter helyzete Woodview-ben tel

jesen megszilardult. A többi csele
dek is lattak ezt, de azert nem sze
rettek jobban. Latchne meg folyton 
azon faradozott, hogy semmit se 
tanuljon, de munkäval tulterhelni 
nem merte többe. Lip6t urat epen 
oly keveset latta, mint az urasagot ; 
csak olykor talalkozott vele a folyo
s6n, mert rendsierint szobajaban 
ült. Ott szokta Ginger is pipajat el
szivni, es a felig nyitott ajt6n at 
lathatta Eszter, a mint sovany alakja 
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az asztalon ül es labäit 16balja. Li
p6t ur nagy tudäsa a csodalkozas 
kimerithetlen targya volt a konyha
ban. A harmincz ev elött megtartott 
verscnyekre val6 emlekezesei min
denkit erdekeltek lsmerte a leg
hirescbb versenyparipakat, azokat, a 
melyeket ö idomitott es ö lovagolt 
es szämtalan anekdotat tudott el
beszelni r61uk es tulajdonosaikr61. 
Ginger arcza elkomorult, ha atyja 
lovagl6 müveszetet dicsertek es ha 
aztan klment a szobab61, egyszcrre 
csak kitört Swindlesböl : 

- Ha Gingert bosszantani a1<a
rom, csak annyit mondok: oh, maga 
sohse lesz olyan urlovas, mint az 
öreg volt fiatal koraban 

Mindnyajan szivesen ültek a cse
ICdszobaban es hogy Lip6t ur ke
nyelmesen erezhesse magat, Swind
les leteritette a karosszeket a nagy 
farkasbörrcl, melyet utitakcir6nak 
szoktak hasznalni. Azutan a sapadt 
kis ernberke beleburkol6dzott, es 
mialatt hosszu szaru pipajat szitta, 
a legközelebbi verseny eselyeiröl 
vitatkozott. 

A cseledszobänak is meg volt a 
maga illern- es rendszabalya. A kis 
jockey-fiukat ritkan eresztettek be, 
fökep mivel czipö es kesek tisztoga
tasara hasznaltak fel öket. William
nak azonban szabad volt belepnie 
es ö nagyon büszke volt erre a 
jogra. Szivesen lemondott a Saraval 
val6 setakr61, ha egy fel6rat a cse
ledszobaban tölthetett. De ha Latchne 
eszre vette azt, arcza elkomorult, es 
borzaszt6 larmat csinalt a fazekakkal 
a tüzhely körül. Mrs. Barfield epen 
ugy irt6zott a cseledszobat61, mint 
szakacsnöje es Lip6tot csak a „kis 
ember" ~nek hivta. Barha lätsz61ag 
Lip6t ur volt a szolgaszemelyzet fö
nöke s maga szolgalta ki az öreg 
urat. Visszamaradt leltärdarab volt 
ö Mr. Barfield agglegenykorab61 es 
Mrs. Bai field tisztan dl ö befolya
sanak tudta be, hogy ferje ismet 
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h6dolt regi szenvedelyenek. Titok
zatos legendak keringtek Lip6t urr61 
es szobajar61 es Eszter minden 
rossznak es istenteltnseg s1imbolu
manak hitte azt a füstteJ es palinkas 
poharakkal teli kis helyisegel Ha 
ajt6ja elött clhaladt, befogta a füleit, 
hogy a hangos beszedet ne hallja es 
önkenytelenül a földre sütötte le sze
meit. A legegyszerübb emberi erzes: 
isteni szeretet es az ister.i felelem 
volt Eszter aJapelve. De az emberi 
termeszet erösebb volt benne1 mint 
vallasa es akkoriban Eszter viragz6, 
szep husz eves leany volt. Husz 
esztendeje viharzott benne, nem volt 
faradt, uj. friss ver foJyt ereiben. 
Enekelt munka közben, örült az 
eletnek : az udvaron a kertesz jart 
ide-oda a virägok között, feher czi
czak sütkereztek a napon, vagy a 
fiatal hölgyek ele futottak, akik kis 
talakban tejet hoztak nekik. f olyto
nos jaras-keles volt az istall6k körül 
is, a verscnylovakat jarattak, setalni 
vittek. Ha aztan összesarozva erkez
tek haza, a konyhaablakb61 lätta, 
hogy a fiuk mint tisztitjak Je kefek
kel a szep allatokat. Ha aztan a 
fiuk elvegeztek munkäjukat, hanczu
roztak, labdäztak, birk6ztak egy
massal. 

Eszternek sokszor Jett volna kedve 
megbirk6zni velük, oly j61 ismerte 
mar öket. Egyszer a szalmazsupban 
talaltak meg öt es ekkor kitünöen 
mulattak. Egyszer a fiuk egyike be
vallotta, hogy szerelmes bete es ö 
oly j61 mulatott rajta ! 

Elete aztän mind szebb es szebb 
lett. Nem bosszankodott mar azon, 
hogy Latchne nem tanitja fözni, 
Saranak tudatlansagara vonatkoz6 
czelzasait is megszokta mar. Meg 
mindeg igen szegeny volt, nem volt 
eleg ruhäja. De volt resze örömben 
is. lgy Mrs ßarfield mindeg hozza 
jötl. ha 6hajtott valamit es Miss 
Mary is szivesebben kert töte tejet 
macskainak, mint a szakacsnötöl. 
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* 
Az öreg es versenypanpa1, a 

"Szent" es üveghäza - ebböl allott 
a woodviewi elet. Azt a nehany 
vendeget, aki latogat6ba jött, miss 
Mary mulattatta a szalonban vagy a 
tennispalyan. Mrs. Barfield nem fo
gadott senkit; meg volt elegedve, 
ha bekeben hagytak. es nyugodtan 
jarhafott-kelhetett, regi, köröskörül 
föltüzött ruhcijaban, - leanya mar 
bizonyara reg eldobta volna, - es 
6cska, kifakult, pipacs viraggal di
szitett kalapjaban. Ebben az öltö
zekben jart-kelt üveghazaban, ön
tözte, apolta viragait. Gyermekein 
kivül a viragokat szerette legjobban 
a vilagon. Tenyleg, ugy Mnt velök, 
mint gyermekeivel es az egesz napot 
eil udta tölfeni az üveghcizban, vira
gainak tisztogatasaval, mialatt a nap 
az ablakokon at sütötte vallat es 
hatat. Az egyik kanna vizet a ma
sik utan hordta ö maga a kerti uton 
vegig, anclkül, hogy valaha faradt
scigr61 panaszkodott volna. Hara
gudni csak akkor tudott, ha miss 
Mary elfeledkezett kedvenczei etete
seröl. Mert volt ezekböl is eleg: 
nyuLcskc:, macska, cs6ka, megszam
lalhatlan mennyisegben. Nem tudta 
nezn i, hugy ezek a szegeny nema 
teremtesck ehezzenek es ö maga 
ment az ist:i ll6ba, a honnan szena
kötegekkel tert vi : sza ; de olykor
olykor több volt a munka, mintsern 
ket kezzel meg lehetett volna gyözni. 
llyenkor Esztert küldte kenyerrel, 
tejjel es husdarabkakkal a szegeny 
cs6kakhoz, a kikröl miss Mary meg
feledkezett. 

- Nem akarok több allatot tar
tani, szokta rnondani. Miss Mary 
nem törödik velük es az egesz gond 
az en nyakamba szakad. Csak a 
szegeny macskakra kell nezni, hogyan 
kapaszkodnak belem es hogy mia
kolnak ! 

A haz urnöje szivesen beszelgetett 
Eszterrel a szegeny kis allatok irant 

erzett szereteteröl es beszel~etes 
közben gyakran kerdezösködött Esz
tertöl elöbbi eleteröl. 

A „Szent" szivesen hallgatta, ha 
Eszter atyjar61, a kis zsibarus bolt
r61, az imaestekröl es a testverek 
egyszerü komolysagar61 es hithü
segeröl beszelt. A körülmenyek sokat 
eltörültek mar vallasos szokasaib61, 
de nem oltot:ak ki vegleg belöle. 
Vallasa olyan kerfhez hasonlitott, 
melyet mar nem apolt oly szorgal
masan mint elöbb, de meg mindeg 
forr6n szeretetl; es mialatt Eszter 
elbeszeleseit hallgatta, almodozva 
gondolta vegig sajat eletet es ezek 
az emlekek csendes boldogsaggal 
töttöttek el. 

lgy alakult ki lassankent Eszter 
elete ; a mindennapi foglalkozas 
örökös valtozatossaga közepett igy 
ismerte es szerette meg egymast 
urnö es cseledje es ebben meg 
jobban megerösitette öket a hit ki
mondhatlan köteleke. 

V. 
Forr6 nyan idök jartak ; a fü mar 

szinte kiszaradt a dombokon es az 
öreg minden vagtatas utan vegjg 
simitotta lovanak finom labait, hogy 
Iassa, vajjon nem dagadtak-e meg. 

William mindcn nap eljött a .. Mzba, 
hogy ujdonsagokat halljon. Ot sil
lingben fogadott; öt vagy tiz fontot 
is nyerhet vele. Egesz kis vagyon 
lett vol na ez rea nezve es mielött a 
cseledszobaba ment volna, gyakran 
megallott Eszter elött es megkerdezte 
töle, hogy van-e valami ujsag? Esz
ter azt ujsagolla neki, hogy amint 
hallotta, Silver Braid a legjobb for
maban van es aztan folytatta a szö
nyeg porolast. 

- Igy sohse veri ki a port be
löle, - sz6lt ö. - Adja ide. 

Eszter habozott egy par pillana
tig, aztan oda adta es William ne
hanyszor a falhoz ütötte. 

f gy 1 S76lt aztan es vissza 
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adta. - Igy szoktam €n elintezni 
ezt a dolgot, most aztän bizonyara 
nincs több por benne. 

- Köszönöm. - Különben Sära 
ki\rülbelül masfel 6räval ezelött ment 
1tt el. 

- Oh, akkq.r bizonyära a Nep-
1 igetbe ment. On val6szinüleg soh
sem volt a Nepligetben, mi? Van 
ott tanczterem, szinhaz, varäzs-szin
pad es minden szep. Oe ön terme
szetesen igen jänibor. Maga nem 
jönne el oda? 

- Mit csinaljak? Engem mär igy 
nevelfek. 

No azert jöjjön el. 
- Nem hi~zem, hogy j6lerezven 

ott magam, de talän ott sem rosz
szabb mint mäsutt. Mi6ta itt vagyok 
ebuen a hcizban, annyit hallottam, 
hogy val6ban ... 

- Hogy val6ban? . . Mit? 
Hogy nemelykor val6ban ha

szontalansägnak tartom a dolgokat 
komolyan venni. 

No termeszetesen, ez ostoba
säg is ! Tehat eljön a következö va
sämap? 

- Vasärnap nem, semmiesetre. 
William elbeszelte ekkor neki, 

hogy az öreg lakajnak fogadta tel. 
Szombat estere elkeszül liberiäja es 
hetföhöz nyolcz napra foglalja el 
ällasat; cközben mindkettöji.iknek 
cszebc ju1ott, hogy ezutan minden
nap latjak egymäst. William aztan 
arröl kezdett beszelni, hogy mennyire 
fajni fog anyjänak az, ha ö majd a 
bakon i.il a kocsis mellett es i<ihaj
tat az urasaggal. 

- Mind1g azt mondta, hogy en 
jobbra születtem, rninthogy szolga 
legyek; de en ugy talälom, hogy az 
embernek azt kell tennie, a m1vel 
legtöbbet keres. Termeszetescn szi
vesen lettem volna jockey es a lo
vaglason nem is mult volna. Egy 
ideig azt mondta az öreg, hogy 
jobban lovagolok mint Ginger. Oe 
hat nincs szerencsem ! Amint tizcn-
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öt evcs lcttem, hirtelen nöni kezdtem 
es nöttem folyton ! Igen, ha olyan 
kicsi maradtam volna mint a „ Kis 
ördög !" 

Eszter rea nezett es nem tudta, 
vajjon komolyan beszel-e, vajjon 
komolyan pokolba kivanja-e pompas 
alakjat es szeles vallait? 

Egy par nappal kesöbb arra akarta 
räbeszclni Esztert, hogy vegyen reszt 
egy „silling-Sweepstake*"-en, mel1et 
a szolga-szemclyzet köreben rendez. 
Eszter azt mondta, hogy ö szegeny 
es augusztus elött nem kap bert. 
William felajanlotta, hogy ad ö majd 
penzt kölcsön neki es oly szeretetre
me1t6 kedvesseggel nyomta kezebe a 
kalapot, melybe kis czedulakon a 
lovak nevei voltak felirva, hogy Esz
ter ugy erezte, hogy nem utasithatja 
vissza; es meg mielött meggondol 
hatta volna, kezeivel mar is kihuzott 
egy szamot a kalapb61. 

Latchne megfordult. 
Talän az en konyhamban 

akartok fogadni es jatszani? Nem 
hagyod bekeben ezt az artatlan 
lcanyt, William? 

Ne legyen olyan kiallhatatlan, 
anyam, nem fogadunk, hiszen ez 
lutri. 

Az mindegy, mormogta Latchne. 
lgy szokott kezdödni, aztan mind 
rosszabbra fordul. Meg sohse Jött 
ki j6 belöle, de az eg tudja, hogy 
a szerencsetlenseg mar eleg ! 

Margit es Sara nyitott S:!cijjal es 
amulva neztek a szamot, melyet ki
huztak. Eszter mcg ki sem nyitotta 
czedulajät. Lalchnere nezett es mär 
sajnalta, hogy reszt vett. Feit, hogy 
Gover vagy Sära, akik epen bejöt
tek, kinevetik, mert nem tudja el
elolvasni azt a nevet, mely a cze
dulan all. William latta zavarät es 
kivette a papirt kezeböl. 

- Silvcr Braid ! - Ördög adta, 
megtalaha az igazit. 

Swecpstu.kc: A reutvevOk kiso1 soljäk cgymas· 
kod " vcr~cn)rc bcjelcntett lov;tk nevcit 



Ebben a pillanatban 16dobogas 
hallatszott az udvaron es a leanyok 
az ablakhoz siettek. 

William Athajolt fölöttük es cson
tos kezevel intett a „Kis ördög"-nek, 
a ki Silver Braid-en lovagolt el 
elötHik 

- Ez nyerl - kialtotta William. 
- Oly biztos, mint a halal ! 

- En is azt hiszem, - sz6lt Li-
p6t ur. - Az esö epen a mi mal
m un kra hajtja a vizet. Mult heten 
nem voltak oly j6 rendben Silver 
Braid labai Meg több esöre volna 
szüksegünk. A legjobb volna, ha a 
jövö hCten folyton esnek. 

Az idö majdnem olyannak lat
szott, mintha Lip6t ur 6haja telje
sedesbe menne. Az eg kedvezett 
ennek a versenyistall6nak. Reggel 
mindeg szep idö volt. Silver Braid 
megtette napi setajat es labai mind 
erösebbek, szilardabbak lettek. Del
utan, ejjel folyton esett es a tenger 
felöl jövö csapkod6 zaporesötöl mind 
derültebb lett a hangulat Wood
viewban ; Mrs. Barf1eld es Latchne 
kivetelevel a többiek mind ragyog
tak a bekövetkezö diadal elöerzete
ben Kerdöpillantasok estek a diadal
maskod6 komornyikra. Nemsokara 
ö lett az altalanos beszed targya. 
Mintha sorsuk az ö kezebe lett volna 
leteve. 

Különosen Peggy feit töle es a 
fiatal hölgy bizalmasan igy sL.61t a 
masodik szobaleanyhoz: 

- Szeretek megtudni valamit, 
mert kedvem telik abban, hogy arr61 
beszelhessek, ö ellenben azert, mert 
keuve telik, hogy szajat csukva 
tartsa. 

Peggy, Miss Barf1eld Margit volt, 
a csalad unokahuga, egy gazdag 
sörfözö leanya. 

-- Ha reggel a leveleket hozza 
valakinek, - sz61t a kisasszony, -
akkor ugy tesz, mintha pontosan 
tudna. hogy kitöl jön Ilyen beka ! 

En mindenkor bosszankociom, ha 
szobamba jön. 

- Ki nem ällhatja az asszonyo
kat, kisasszony, - sz61t a leany. -
Sohse enged be bennlinket szobA
jaba. Csak Williamnak szabad be
menni, vele a versenyekröl beszel. 

- William ! ez mar mas. Neki 
nem kellett volna szolganak lennie 
Csaladja hajdanaban semmivel sem 
volt kevesebb, mint a Barficldek. 

- Ezt hallottam, kisasszony. De 
igy van mar a vi lagban, fel es le 
megyünk, hogy vegtere nem '.udja az 
ember, ki van fenn es ki lenn. 
Williamot mindnyajan szeretjük, de 
a k1s kölyköt ki nem allhatjuk szo
bajaval együtt. Latchne, a haz gonosz 
szellemenek nevezi. 

A komornyik tenyleg ravasz, ar
manyos ember volt, a ki szegyelte 
a csaladjat es ugy rejtegette öket, 
a mint csak lehetett. Felesege sapadt, 
szomoru teremtes volt, epen oly 
nagy, mint a minö kicsi ö es vagy 
nevelesenel vagy ferjenek szigoru 
regulaja következteben nagyon felenk 
termeszetü volt. Ha a mezön talal
koztak vele, nagy szerenyen meg
huz6dott egy bokorba, hogy meg ne 
lassak es a cselcdszoba ajtaja möge 
bujt el, ha a csalAd valamelyik tagja 
jött vizet kerni, vagy egy levelet 
hozott, melyet a postara kellett vinni. 
A komornyik, akinck alaptermesze

.tenel fogva agglegenyi hajlamai vol
tak, ösztönszerüen szegyenkezett csa
ladja miatt; ha ~:ipadt. faradt fele
sege, sovaPy leanya vagy vastag 
ostoba fia nala voltak es ö kivülröl 
ajtaja feie közeledö leptek zajat hal
lotta, akkor hirteten kiugrott szoba
jab61, lathat6an bosszankodott, hogy 
zavartak es azt kerdezte, mit 6haj
tanak. Ha az illetö Ginger volt, ak
kor Lip6t ur igy sz61t: 

- Mivel szolgalhatok, Mr. Artur? 
- Köszönöm, semmivel, csak azt 

goqdoltam ... 
Es Ginger valami bolond kifogas-
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sal hozakodott elö es aztän elsurrant, 
hogy mäshol szivja ki pipäjät. 

R0viddel tizenket 6ra elött Lip6t 
ur mindennap setara indult: Ha szep 
idö volt, ez idötajt minden nap ta
lalkozni lehetett vele a Shoreham
felc vezetö uton. Mär harmincz ev 
6ta m indennap megtette ugyanezt 
a setat, ugy velte, hogy ezzel tar
tozik egeszsegenek. Mindenl'}ap ne
hany perczczel tizenkettö elött ment 
el es a kellö idöben jött vissza, 
hogy a lunch-re megterHhessen, me
lyet fel kettökor költöttek el. Tizen
ket 6rat61 egyig abban a kis hazban 
tart6zkodott, melyet gazdajat61 bereit 
csalädja szamara, vagy a „ Vörös 
oroszlanba" ment egy pohar sörre. 

- Mar megint a „Vörös orosz
länba" megy, sz61t Latchne. Azok 
mindent ki akarnak huzni belöle, de 
ö sokkal ravaszabb es epcn azert 
megy oda ; kedve telik abban, ha 
latja, mily moh6 vagygyal nyelik el 
ott hazugsagait, melyeket feltalal ne
kik. Husz ev 6ta mindent össze
vissza hazudik nekik a lovakr61, de 
azok mindeg lepre mennek. Szegyen, 
gyalazat ! Csak azok a hazugsagok, 
melyeket a szegeny jakson-nak be-

adott a „Blue Beard"-r61, arra csa
bitottak a szegeny embert, hogy 
mindery vagyonat feltette egy 16ra ! 

- Es a 16 nem nyert? 
- Nyert? Az urnak nem is volt 

szandekaban, hogy futtassa es jack
son elvesztette mindenet, söt meg 
többet. Ekkor a foly6hoz ment es 
bele lökte magat, ott is veszett. 
Hazugsag, hazugsag, semmi mas, 
csak hazugsag ! De talan igaztalan 
vagyok vele szemben, nem kell-e 
mindnyajunknak hazudni? Cselectek
nek hazudni kell, ha az urasagnak 
erdekeben All. 

- Talan nem tudta, hogy a 16 
ki volt huzva. 

- No, maga is sokat ert hozza. 
- Igen, felelte Eszter nevetve, de 

itt egyebbröl sem hall az ember es 
önkenytelenül bele beszel. Azt mond
jak, Lip6t ur nagyon gazdag. A fiuk 
elbeszeltek nekem, hogy a „City 
and Sub"-nal egesz halom penzt 
nyert es most ezresei vannak a 
bankban. 

- Ezt sokan mondjak, de ki 
tudja pontosan ? Ha valaki nyer, 
mindeg sokat beszelnek ; de ha ve
szit, arr61 edes keveset hallani. 

(folytatjuk.) 

A müveszetben a forma minden, az anyag, a tarlalom semmi. Egy szab6 azert 
a frakkert, melyhez a szövetet nem ö adja, ugyanannyit szamit, mint azert, melyet 
poszt6val együtt szallitott. Azt szokta mondani, hogy csak a formal fizetteti meg 
az anyagot ajändekba adja. H e i n e. 

Festeni annyi, mint megcrteni, behatolni a rejtetyekbe. valogatni, emlekezni ; 
nemelyek, a lcgnagyobbak szamära, egy a divinäczi6val. B e s n a r d 

" jelentektelcn az a müveszct, mely nern cbreszt fel lelkünkben oly erzelmeket, 
melyck azelött önmagunk elött is ismeretlenek voltak s amelyek reven kapcsolatba 
leplink a mindenseggel. M o u r e y. 

" A görögük az egesz cmberiseget fcldolgoztäk. M1 azonban sok mindent 
elfclcdünk. Ök csak a termcszetet lattak, meg ujra csak a termeszctet, m i azon
han azt hittük, hogy a tcrmeszctet a görögök szemevel kell lätnunk. 0 i r e k t 
kell latnunk, a masok altal kivivott eredmenyek kcrlilö utja nelkül. Akkor aztan 
a nagy hallgat6 marvanytömbböl cgyszerrc csak a gcsztusok ällftsok, kifejczcsi 
formak vegtelensegei szabadulnak fel. Vcgtelen vältozatossägok, - akärcsak 
maga az elet. R o d 1 n. 
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LATOGATÄS. 

A lcfüggönyözött betegszoba fel
homalyaban hirtclen megallott a 
lany. Kivülröl, a napv1lägos utczak
r61. ahoi kaczag6 asszonyok järjäk 
a korz6t, kocsik robognak es ibolya
virag kekclltk minucnfelöl. Es cz a 
lliktctö, kivänatos clet szinte meg 
ott suhogott a pu ha, sötet ruhaja 
rcclöiben es a kalapja fatyolar61 is 
szetaradl valanti hüvös, üdc lehellet. 

Egy perczig, amig szeme a sötel
seghcz szoko lt. könnyü zavarral 
nezett körü l , aztan meglalalta a beteg 
fekvöhelyct es tetoväzäs nelkül, nyu
godtan közeledett. A kezet nyujtotta. 

- A neninck hoztam egy bor
leves recipet, - ö küldött be ide 
magahoz. Akkor hat nem illetlenseg. 

ugy-e? J6naput ! 
A hangja teilen, biztosan csengett, 

- minden mozdulata csupa derüs 
öntudatossäg, - talan tulsagosan 
is. Mmtha minden lcpeset külön el 
hatarozäsb61 tenne. 

A beleg embcr mär az clsö pilla
nalban fclemelkcdcll volt, - ideges, 
gyors mozdulattal, - hogy össze
remegtek körü lötte az orvossägos 
üvegek. Utlasan csillog6 szemmel, 
soväny, vercjtekes arczaval elöbbre. 
- elöbbre hajult, - aztan meg
ismertc a leanyt. A meglepett:s moh6 
extäz1sav1l mintha nem gyözte volna 
a kuzelebe värni es vegtelenül 
swmoru gyermekpillantasaban olt 
egdt az clmult hetek minden vigasz
talan, cmcsztc"l vagyakozasa - a 
remenyscg, a gyogyulas, a j•jvendö 
utän. Slintc naiv remegcssel csökolta 
meg a lcany ke1tyüs kezet. 

- Anna ! lgazan 1tt van, Anna ? 

- Hat perszc ' Egeszcn itt ! 
Mosolygotl, egyszerücn, kcdvesen, 

es megis, ahogy megällt clötte, in
kabb valami üdc cilomkcpnck tet
szett. Oyogyit6, csodatcvö alom
nak, a milyent a mcgmentett 
lazbetegek lätnak a valsag 6r.1jaba11. 

- Szcgyeljc magat, lchelte 
halkan, - maga lusta ! ltt fcküszik, 
amikor az egcsz vilag mowg ott
künn Hogy csillamlik a nap, - h1 
latna, - es mcnnyi bolond lila vi
räg van mcir. J Joztam magänai< is. 

Nyugodtan huzgalta le a keztyü
jet, - visszaliizte az arclaröl a fäty
lat, aztän poharba 1gazitott egy 
borzas, kis ibnlyacsokrot cs meg
simogalta puhän, felülctescn, - mint 
egy jätekos gyerek hajat Közben 

egyre cs1csergett 
No, - nc busuljon, nem is 

j6 ottkinn. Annyi ember futkos es 
olyan lännäsak. ltt lcgalabb csend 
van es lehel gondolkozni. Maga ugy 
is szuet. Montlja? M1röl gondolko

dik ilycnkor? 
Egy rajong6, ahitatos tekintet fe-

lelte : „ R6lad ! 
- Bolondos gycrek ! - mosoly

gott a leäny cs hirtelen körül-

nezett. 
- Ncm hozok szeket. luc ülök 

- mondta. - es mar ouarebbent 
a takar6 szelere. Onnct csicsergett 

toväbb. 
- Kepzelem, hogy mi m111dent 

kiföz itt unalmahan. Az cgcsz jövcn
döt, ugy-e? Mind a viz11nal111okat, 
meg az erdö1rläsokat, - aztan a 
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sok lumpola~t. assrnnyt, medvehaj
t;ist, ami meg 11 ttra van, - odahaza, 
Erdelybcn Furcsa. ugy-e, hogy moi;
tans·1~ en is ezeken abrandnzom. 

Kir, hogy 11e111 lehet együtt 
.\ SlLpessr gröl elküldtek mind az 
abrnszokat. Rcngetcg ho5szuak es 
BorMl,1 nen1 nckem ajfrndekozta a 
csa!Adi ezüstböl az ö reszet 1s. Van 
cgy cwkortart6, - az csoda l 

Csak gyorsabban beszelt c a kcl
letencl, vagy voll a hangjahan 
valami cröltetett, tompa arnyalat? A 
fiatal emhcr visszahanyatlutt a par
nakra es lchunyta a szemet. 

- llogy holondit, - Anna l llat 
igy kt:ll mar \'elem beszel111? 

Ez i11v vart!tlan volt - rnecrdüh-~1 t ~ 

henve hallgatott el a leany. 
- Lassa Anna, - mondta \'O

naglc'i mosolylyal a beteg, olyan 
nagyon h<ilas \ agyok. ho~j eliött. 
Olyan j6 ! De m iert nez gycreknek 
\'agy ostobtinak maga is, ak1 mm-
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d1g 1i"z111tc W>lt hnzzam. ,\\iert ncm 
mondja: Eljottem. hogy utoljara 
lassalak, hogy nyugout legyen a 
lelkllsmcretem, hogy emleget
hessLm a tarsasägban. Miert ncm 
1gy 'J Azt h1szi, 11em tudom, hogy 
aL Cdcsanyam llClll volna ilyen U1 

gedckeny maskiilönben. ö küldötte 
1dr - Anna, ö tudja, hogy cgy 
hetncl hamarabb meghalok. 

A lctiny ranczctt, mintha nem 
ertcttc volna, es nyugodt, csodalkoz1'1 
(ek1nfetc gy1>zclmesen allta ki a fer
fit, mel} kutatva tur6dott arczaba. 

Ejh, hat igazan nem tudja ? 
- Vagy ugy, - kaczag1·tt fel 

Anna es üsszecsapta a kczet 1\\ar 
mcgint meghalni keszul. - Hat 
hogy lt.:~zünk a radna1 1osass7Llny
nyal '? Emlcksz1k '? Azt 111ond1a, hogy 
cn t1L cszlLndm el diibb halok meg, 
No LS h<it semn l kedvem sincs meg 
hozzti. 

A j6sne hazudott. 1\\ar ninc<:-. 
egy hctem. 

Emlckszik, akkor. Radnän 
Maga az cgy1k part1ara allt a l lejo
nck, cn a masikra es ugy - azon 
at, csak kct ara~z11yi l)ft a Hejö. 

- Meghalok, Anna, - tolytatta 
a 1ögeszmc makacssagaval - Mär 
crzcm azt a hirteten jobbulast, a1111 
a tüdöbajn<ll a halält jclent1. 

Egyszerrc durcza~. tlin:lmetlcn lett 
a lcany arcza. hang1a. 

Pista, - ha maga meg ilyen 
<iriilts(·gckkcl izgatja magat - en 
hizuny lstcn itthagyom. 

l l<'itat forditott, clindult, - aztan 
\'isszahajolt pajkosan, 

1111111 a 1 lcjö lubo 
fcrfi u1fu1akapott, 

mosolyog\'a, 
partjaröl. A 
v1sszahuzta, 



lazasan. fcllobbano l'ri\vel, szinte 
mag;ihoz l'melle a felkarja11. 

- Nem engedem am ! - Nem 
engedlek \\ost rncg az cnyem vagy. 

A kaqa, minl ket vaspant kap
csolbdott a lc.tn} dcrekära, homloka 

hibornsra vält. 
A lecin} valami ösztonszerü 1jedt 

seggcl pr6ball mcghatralni Az Lide 
cgcszseg visszarettenese vol t cz a 
lazas, hcteg tlet lukteto tulzci<>a clöl 
Összeszontolla fogat, es az agy mel
lett maradt. Ott allt egyenesen, szo
borcri)sen. emelt fejjcl. - es 
engcdtc. hogy a cs1pdjchez simulJon 
a heteg lorro arc.za. A feiere tette a 
kezet es veg1gsimitott rajta, - pu
hän, feHiletcsLn , mint az iholya\ 1ra
gon az elöbb. 

Lcissa, - heszllt ncki csen
desen, m1lyen rD$Sl fiu maga 
Elfü;zür is agyonlumpolja a1 egesz
seget. - meghiil, szerez \alarrn 
buta katarnsl maganak, - es elnezi. 
hogy aggodjCk az edesanyja, mcg a 
menyasszonya Aztan meg- ilyen 
bolond heszcdekkcl m11lattat. Maga 
csacsi. csacsi 1 

- f\\eg, meg, - könyörgött a fiu. 
- llyenek maguk mmd, - ma-

guk erüs ferfiak. Ez a krakeler nep
seg, - ec; mind kebegbcesik. ha 
megfäjdul a kiskörme_ A legfobb 
gylinyöriiscgc}k. megrikatni egy asz 
szonyt. Perszc azt hitte. - 1lt m111d-
1art sirva fak?dok, - amiert egy-ket 
honappal kesöbb cskuszünk mcg. 

- Te ! M1lyen j6 tud:z te lcnm. 
Anna! 

- 1\\intha nagyon i><inna az cm
b(;r t·gy ilytn kepzelöc..lö zsarnokot. 
Szep kilatasok, mondhatom ! Magat 

minden csztcndöbcn vagy haromszor 
el kell s1ralt11, - mig cgyszer engem 
tcmct el, es ki tudja, a Burbala 
11Clli CZli$ljcivel kt lcnttel 111ajd1 

a masod1k asszuny? 
Mcg, - cdes gyönyörüm ! 

- Tudja mit. - Pista? lgeqc 
mcg, hogy akkor scm fogja elvenni 
azt a sapk6ros Pongracz lcanyt. -
Ugy e nem ; - Nezzcn a szememhc 
es igerje meg. 

Ez a beczczö, k1111l!lö hang cgy
s1crre felria5ztotta a ferfit. A ferfit, 
az embert, aki ösztönszcrüleg 
hatalmas akar lenni az utols6 lchel 
letig. aktiv, szcimbavehclö es vc
szedelmes. Felnyult a leany valläho1 
es egy mozdulattal meghajlitotta, 
mag<ihoz r<intotta, csaknem enntette 
a gyümolcslehellctü, lide szcijat A1-
ta11 eg} mozdulattal üsszccsuklott es 
a parna1 köze furta az arczat 

- A köhoges \:Olt A j61tsmert. 
vcrfagylal6a11 szaraz hangja a ha
Jälnak. 

r\ letiny megf ordult, hogy segit
scget hivjon, - de a beteg ujja1 
görcsöscn kapcsol6dtak a csukl6Ja 
köriil. Lei.ilt hat mclle, - vcgig
s11nitott a fcher hornlokan es fel
könyökfilve neztc a szenvedüt A 
normatisan j6 emberek szomoru 
reszvetc s1mult el a vonasatn. az 
asszony1 lelek ös-irgalmassaga azok
ho1., C:1k1k a \edelmcre szorulnak 
Egy nyulänk, izmos gyercklegenyre 
gondolt, akt vagy harom eve, egy 
kitandulason - felkarral atemettc 
öt a l leJÖ patakan. Akkoriban erett 
nagykoruva bennük az a mesterse 
gescn nevett erzes, amit a hclyzct 
szuggeszti6ja szmte elktrulhetlennt 

. 51 „ 



llreauttt ,\ kt!I t11k11r. ,\ pan~i S:rnlofll>o/ 

tett. A szülök akarata, a föld1e1k 
szomszedsaba, - minden Anna 
1s ugy hitte akkor, - hogy az maskep 
nem 1s lehet. Hat szerettek egymast. 

A beteg f ak6, elvaltozott arczczal, 
pirosan gylirüs szemekkel zihalt 
elötte. Anna ratette a kezet halovany 
kek eres u1jaira Megnezte a körmök 
1ves behaJIAsat : ez mar az elöre
haladott betegseg jele. A lcany egy 
pillanatra erös, igaz fajdalom nyilal
lastil is erezte. Ez hat a veg, 
gondolta. De vajjon u g y jobb lett 
volna '? 

/\ bcteg megsz61a lt. A hangja 
nyugudt volt - szinte v1gaszlal6. 

Anna! Jöjj közelebb, hall-
gass 1de ! 

Nem szabad , sugta a leäny es 
ai ajkära tette az ujjat. 

- De, - kell ! Hajolj ide! 
l lallottad An 11a? 

/\ztcin halkan, 
a fiilebe : 

z1halva suttogott 

Lehct, 
tudt<\I n'.Jla, 
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lwgy csakugvan nem 
de most belätod, --

elh1szed, ugy-e? - Lehet, hogy 
kepzelödöm, tevedek az idöre nezve. 
- talan kihuzom meg a elet is, -
Lussinban vagy mashol, de hallottal-e 
valak1t H1döveszböl kigy6gyulni az 
cn koromban? 

- De hiszen ... 
Hallgass, Anna ! Egy ~ejszaka 

az anyam megszomjazott mellettem. 
A pohar viz itt voll erintetlenül, -
es ö megis frisset hozatott maganak 
Tudom, hogy fertözö baj, - az6ta 
tudom. 

A lcany cgy pillanatra, - az em
ben nagysag egy üdvösseges pilla
natara. ime csak az örök asz
szonnya nött. Leemelte a beteg ern
ber poharat es ivott. A ferfi nezte, 
- szinte eszelös 11nadattal, - mint 
az oltarok szüzet, - aztan elvette a 
poharal. 

- Ez nem az enyem, - sohase 
hasznaltam, a doktornak keszitik ide. 
De hallgass räm, Anna. Mondjuk, 

a legjobb esetben, - hogy meg 
komolyan igcrnenek nekem egy
nehäny evet. Azt hiszed, a magame
hol kötncm akkor is a te fiatal, 
crös cletedct? Megrabolnalak-e att61 
a nehany cvtöl ? Add ide a kezed. 
Az ujjad, - itt a gyürü hclye ! -
ltt jegyeztelek el 1atckb6l, egy össze
~ont buzaszarral, - tudod ? 

)(et ujjaval atfogta a leäny gyürus 
u11at, - aztan a maga forro tenye
rebc temcttc az egeszet. 

- lsmcrlck Anna. - mtlyen lelk1-
ismcrdcs vagy te, - babonasan 
lclk1bmcretes Ez a jätekmat1-<asag 
clro11thatna a boldogsagodat. Most 
megcsnkolom a gylirünk hel~ et 
/\nna, ncm vagy a mcnyasszonyom 



A leany nagyra11y11t stemme!, ha 
tavlmy.m nezett ra. A kczc meg 

rcmcgett, vi ssza akarta h uzn i 
- t lagyd csak, - mnndta, 

es most mar 6 simogatta szan6, 
szmte alyai szerctettel , - hagyd, 

ennck 1gy kell lcnni. Be fogod latni. 

hugy igy johh. lgy, most j6, -
n11lycn nyugodt vagyok ! 

A lelckzetc csakugyan halk lctt, 
kön n yc bh ü lt, egyenlctes. 

- r~cgen voltam ilyen nyugodt. 
Ha tudnad, Anna, milycn helckct 

eitern at. Az a snk hizonytalan ket

seg, -- az gyotört el. Sohase::m crez
tem ilyen cgyszcrücn, biztosan a 
halält. Ht!->Z nem is olyan nagy dolog. 

ugy e ? Tc most k1megy az ajtön, 
es ahban a perczben meghaltal 
nekcm. Csakugyan clöbb, mint 

cn nekcd, mert en veled mara
uok azutan 1s, - j6 emlekezescd 

lcszck, - ugy-e ? 
Szo nelkul b6l111tutt a leany es az 

a1ka megrernegett. De az a szomo 
rua11 gyongu.I tekmtct fog\a tartotta 
az arcza minden mozdulatat. 

A halal nem 1s rossz, - csak 
b1ztosa11 kell tudni De engem neha 
t:lfogott valami kctscgb1.:esett, szivus 
cletvägy. Azt gondoltam, - lehetet

lcn elpusztulni, mikur clni akarok, 
- akarhogy, - ha ugy bänva 1s az 

eletemmel, mint egy torött poharral. 
Oe azcrt voltak tulcsigazott pillana
tok, m1kor azt hittem, letepem mind 
a borogatasokat, osszetorom az or
vossagos i.ivegeket es nekieredek 
egyszt.:r meg az eletnek, egy 
moh6, süritett, utols6 napra, 

tobz6dni mamorban, jatekban, mu
zsikaban. Es estenkint ha jött az 

l>nkivulct, moudjak, ernvcl tartottak 
itt. l lozzad akartam 111enn i mrndig 

- lstvan 1 
Ne! 1 lisz 111ost mar j61 van 

mindcn. M ost j61 vagyok, es olyan 

nyugoc.lt. Ncld Anna, - 1111 j u tutt 
C!;zcmbe Meg a Leien 1art itt natam 

cgy pa1tasom, - Roxcr Sanc.lor, 
a nagy szilsl l la tudnad, - folyton 

r61ad beszell - 1smen a szokasa1-

dat, a n<'>tad, a szincd, a viragokat, 
amiket szcrctsz Tudsz r61a ugy-e, 
hogy nagyon magadha bolond1tottad? 

l<emenyfejü, erösvallu lcgcny az, -
es kis kutyad lenne, ha hona men

nel. Es a vagyona ... 
,\\ost mar halottsapadtan allott 

dötte a lcäny. A mosoly vonagl6 
kiserlct ntaradt a szaja kö1 ul, a le

ILkzctc gyors lett, a kcze mcnekülm 
pröhält. Esdeklö sikoltas vo1t a 

szava: 
1 stvan ! - Ne bcszel jen ! 

Az telült ujböl es elürchaJolva, 

melven a szemebc nezett Mint ak1 
tulesett vala111111ek a nehcLen es fel

lclel<zik \·alam1 kis gyönyörüscgre. 
J\\egint az esdeklöszemü gverck volt, 

- a szegeny, bcteg gycrek, -
akivel szemben egyszerre v1sszanyerte 

a folenyet. 
- Azert, Anna, add 1de meg 

egyszer a kezed. Meg cgyszer, 
megcs6kolom a gyürü helyet Ne 
csak 1gy ! Jöjj meg közclebb, 
csak egyszer, - most utoljära. 

ÖlelJ meg te 1s, - a ket karoddal, 
Anna ! Az arczod csupa barsony ! 
Latod, - a vilag minden dolga 
közlil cz voll a legjobb, - hogy 
most cgyszer, - te, - lasd, boldog 

vagyok, Anna. 
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fclnczett, - homlokan lazasan 
lilktcttek az erek. -· arczszöglete k1-
elcsedett, - a keze sütctt, mint az 
1zzo parazs, - az ajka szäraz \Olt. 
cserepes. A leany lehajolt hozza, -
h1rtclcn alig erintve. - megis meg
csC>kolta 

Mar s1etne111 kell, - lsten 
v1.:. le 1 Legyen j6, - vigyazni kell 
magara 1 l sten vele ' A viszonl
latasig 1 

Gyorsan megfordult. - vissza sc 
nczett Wbbe. 

* 
Oltkinn, az ajt6ban varta az ösz

haju asszony. Hallgatva öleltek meg 
cgymast, aztan felig zokogva suttog
tak el egy par sz6t. 

Küszönöm ! Az lsten is meg-
aluja erte, gyermekem ! 

az eszebe. aztan megerezte. hogy 
nincsenek 1tt hclyen. Mit is tehetne 
o töbhet cnnck az er6sleikü, fajdal
maban 1s bu51ke öreg asszonynak. 
aki immar pcrczenkint idegenebb 
ncki. Lnsc:;an haladt az ajt6 feie, -
ott szctnczett. 

- Vala1111t leteltem itt, amikor 
l>ementcm. ltt van valahol. 

Az asszony cgy karikagyürüt vett 
fel az asLtalr61 es odaadta. 

Lassa, eues Annam, - ege
szen clfeh.:jtkcztcm erröl. Milyen 
halatlan vagyok Hat legyen boltlog 
nagyon, nagyon. szeressek ugy. 
ahogy mi szerettük \Olna. Roxer 
olyan den~k. jo ember, - a fiamat 
1s szercttc Legyen nagyon boldog. 

[:::; aldast intett a leany lehajtott 
feJCre, alDgy az erdelyi protes
tans hazaknal szokas. - aztan el
kiserte az a jt61g 

Az pcdig ruganyos leptekkel, 
sietvc 111tlult ki, - ki mentül elöbb, 

a napra, a zajba, az utczara 
Atragadt ra az clet beteg imadas;i 

fullasztolta a cs6k emleke, amit 
a kegyclclnek szentell, - lemosni. 

megszabadulni, itthagyni ! ! 
A vülcge11ye varta a sarkon. 

Kaffka Margit. 

G======================<) 
Meudig elhet? ,\1. a nagy mii\·cszet, mely a täthato 

Napokig 1 Talan az ejjel . . . dolgoknak a lcgszclcsebb, de egyszermind 

Hat ha meg ... ? k gmclycbh jelcntöscgct tud adni. a mely 

Scmmi sem segithel. Csoda az elct es h!rmcszet bensö \•iszonyät a 

sem 

Ugy szeretnek vele maradni 
aduig, neni. De visznek falura .. 

Profan vigasztal6 szavak ötlöttck 

lc~remckchbül fdfodi , mely - hogy i\\11-

rand cgv szcrencsts k1fejezeset haszmil

jam a lcglöbb flll'J!flllfo er/ekel foglalja 

magaban. Mo u r e y 
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MAGYAR MUVESZEK SIKERE PARISBAN 

Cw/ld BCI" v11arrz/..epe i\ purm Sz11/011/111u 

A magyar miiveszc!< mindinkflhb er\.'c
si1lni tllrekednek külföi<Jrin CS \'OllZÖdn.1k 
:i n\'ugat nagy müveszmetropoli,a1 feie \ 
tavaly allami tamogatassal sok ma~yar 
mÜ\'CSZ \'Ctl reszl a parisi e,; lllÜOChClll 

nagv szalunok kiällitäsain es mcg elcnk 
emlckünkbcn van az a n;.1gv sikcr, mclyct 
a velenc1ei nemzetközi k iallitäson , imm:lr 
ket 1zben, nehany müvesziinl• aratott. Az 
ide 1 allami tamogatäs nelkül is sokan kc
restck fcl külön.->scn a franczia szalono
kat. lgy a >So c i et e Nation a 1 e des 
B ca u x .\ r t :-." szalonjäban ldälhtnttak 
C 1 <> b e 1 Bcla, 1 c r c n c z ,. Valcr 
Ku n ff y Lajos es V a j d a Zs1gmond. 
A s o c i c l e d e s a r • i s t e s f r a 11-
~ a i s -n:il Las / 16 Fulnp, B 1 a s k o
,, i. t s Fer~nc1, Cs 6 k l!'.tvftn, J ö z s a 
Karnly. ,\\ 1 g 1 \rpad, Pa r 1 a g 1 Vilmos 
So 6 s Anna es S z 1 r m a y T6n}. 

Az iden Las / 1 6 Fülöpnck j6 csztcn-

dc1c voll Nl'111c.:;a1< m111tlke1 arc:r.k(•pet, 
mel~ ek clökel l f ran1.:11t u1 akat es holg\·e
kct ah1 azoltak, mclt.1tta a kritika es a kö
zonscg, hanem egy clokclo miibarat. R11-
bcrt de Montcsqu1nu gruf, a k1 költö es 
kritikus cgyszcmelyben, cgy Sargcntröl irt 
igcn eles kril1kai tanulmanyaban Lilszlo 
ruloprol nagy clösrncrcssel cmlekczell 
meg, söl a L ',\ r t c t 1 e s A r t i s t c s 
dökelö hasäbj:iin na~ ,.,zah.lsu 1a11ulmänvban 
mcllatla ·n11vt•s1etet Sargcnt ••zen meg
scrtöuölt : a Szalnnb 1 flClll killdott kcpet 
Lasz16t tapsoljäk 

Az 1 11 de p c n d ·• n t o'< szalonjaban C z i
g an} nezso, c / ob c 1 Bela, J o / s a 
KärOI\ 1( 0 p p e Gyori:;\·, I< u 11 \\ a 1 d 
Czczar. S z c k c 1 y Andor jelentek meg. 
ltt klilöll >SCll szep sikerc \'Olt Cl 6 b e 1 
B elanak, a k1rol nagv cl osmercs el cmle
keztel< meg az öss/cs n•H!Y franczia la
pok. lgy a „N e w-\' o r k-11 e r a 1 d" päris1 
kiadasa mintljart a le~erdekesebb embt:rck 
ki>zött emliti fel c;; fiKyclmebe ajanlja az 
amatorö1<nek Cz6bel portrait-it, mcl}eket 
a modern lörekvcsck „d c r nie r c r i c"
jrnek tart De nc111csak a szalonokban 
l\ere:.lck elismcrcst a 111agyar müvcszek, 
h rnem a szalonok korlätnin kivlll 1s szä
m )l adhatunk magvar sikcrekröl. Közclcbb
rol egy flatal ma~yar k:irrikatunstanknak, 
V ad a:; z Mikl6snak s1entell a „L'as
:-;i c t 1 c au beurre" , a lc:.:,ki\.'äl6bb 
franc1ia elczlap, cgy e ~csz ktillin szamot 
„L'a 111 o u r· czim111el, mclybcn grotcszk 
es hlllllOrrlS SZerl'illli ep1111dokat figural. 
k1 Bravuros technikaval keszülh:k e raj
zok es 1111ndcgyikböl a konnyed gall humor 
szol feil:nk l la egr fiatal magyar rajwlo 
a 11 L' a s s 1 c t t e au b c u r r c„-hcn a 
W1llctteck. Lcandre-l'k mellett 
Jlll szohnz. az a tcnv minden prixncl es 
mctlaillc-nal tübbet bes1cl Lci.:kompeten
scbb clismercse a tudasnak es tehetscg
nck. i\\:ijus vegen ~ z c II c s Fulöp arcz
kcpfestonl< muta1kozott be cgy k1scbb 
ko1lekth· kiallitas kl:rekbcn a paris1 kö
rnnsegnt:k. G c o r g e P c t i t cl<ikelo kep 
kereskcdeschcn al1ito1ta ki lize11öt porlrait-
1at. melyck hudapcsti kinllitasokon mar 
mcgfurdultak. A franczia knt1ka, közlük a 
„r i g a r o" es a _Q i 1 B 1 a s" 1s sok 
j6 ndulattal fogadta S z c n e s kepeit. ez 
ul6bb1 annak a rcmenycnc:1: advan k1feje
zcst hogy b u tl a p e s t 1, b c c s i es 
m ü n c h e n 1 sikerc1 u1an s1kcrlilnie fog 
Szcne::;nek a pans1ak swnpalläJat 1s meg-
11} ernie Mint crtcsülünk, ez mcg is tör
tcnt es S1cncs pansi meghinisokat is 
kapott. 
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TARTALOM ES FORMA. 
lrta: SCH EFFLER KAROLY. 

Szemclyck : Festö. Afiibir<ilö. 

(A miikiall1las Cb7)!1k termeben. a h1va
talos 111egny1t6 beszed utän talcilkornak.) 

Festö: Nos, mit szol az elhangzott 
bcszcdhcz ? Ugy liltszik, nem nagyon 
tctszcit <innek ? 

Miibiro/6: Öszinten szolva, ncm. Nc111 
szcrclcm. ha müvcsz-elmeleteke1 111ii
el111elctckkc a\alnak. 

Pesto. Hogyan, - ez ket dolog? 

Alubirälci: Csak11em mindig. A mii
vcsz nem vcsz1 szamba azt, a11.1 111:1 
kfldesi küren kh ül esik, - rendesen 
le 1s nez1, önfentarta::;i ösztönbol. 

l!--') J..elctkeznek a ieligazsagok, melyek 
csak 1a\ art okoznak. 

Festo Pcuig a hcszed alapgondn-
1.11.1 igazs{1gnak latszik, t. i hogy a 
lllll\ ~szethen csak a forma a fo, a tar

talom pedig mellckes. 
1\111binilö · Ahogy n~sszük. A forma 

fontnss;'1gat nc'm tagadom. De minek c 
kl'lt<i küzi'>tt cllcnlctct terernteni, mikor 
111i11dc11 igazi müalkotäsban a forma es 
ta1 talom mintlig cgy. 

/·estä · Eg) ? En azt hiszem, llogy a 
födolog a frn 111a. A mualkotäsni1I 111111-

den a muvesz teremto ereJetol Higg es 
"Lllllllisrn1 a motivumtöl. A legiclen
lektdcnchb t{1rgyat 1s nagynak foghat
juk tel s visznnl a legjelentöschhct is 
kicsinyesnek. A j1 1 festett ... 

illiibircilo: Rcpa ep oly e1tckes, mint 
a jc'1l festett i\\auonna. 

h sto : Ezt az clknptatotl hasonlatot 
IH.·m akartam ismetelni. - noha hc
lyeslcm. 

Mlibtralo: 1 <bsuk csak. hätha tisz
tazhat_juk e kerdl'st? Mit ert azalatt. 
lwgy _ii'1I festett? Tän csak nem a 
teknikc'lt ? 

. 5G 

Fcsto SZo s11H:s rl>la. \'agy helye
schben · czt 1s. A kk111ka szerintcm 
az egyc<.lüli nH.:glcvc) eszkuz az erzesek 
hclycs k1lcjczc.'s(•re. Jol lestett, a1111y1t 
tesz, mint eredeti m1klun megerzett. 

Mi1b1ralv Egy virag latasakor fel
chrcdt CIZCS lchat epcn olyan ertcki.i, 
111111! az a.1. crzelern, melyet egy anya 
es gvermckcsoport latäsa kelt fel ben
nlink '> 

Fc'ili> Nnha en11teti az {1rnyalatot 
t.:m~s es erzcs kiizütt, azt felclcm : igen. 
Legalithh is akkor, ha a iestii mim.lkc't 
tflrgyat egyfor111i1n t\tcrzi s ha a nü\'cny 
es ember neki csak alkalom arra. hngy 
f Cll)'l, le\'cgÖt, atlllOSZIUal, lCrt, SZÖ\'al 

a test(1it kiiejezhess.;! 
Mtibircilo: De M1 e kctfele rärgy 

k1le1eze"c kif11tja ugyanazon erzessel ? 
Fcslo · l ladd felcljenek helyettem a 

kepek. melyck itl 1<1gnak. 
1l111b1ralci: Biritlatra hi fel? Ez nag~ 

clüvigylizatlansüg i'lntöl. J\\it sz1'1I, ha 
azt <tllitom. hog} a rcpatitrgyak jc>I 
van nak 111 egfestw, vagyis .lterzettek, 
de a 111adll1111atflrgyakal nagyon is fe
ll1lckselmek es ilrcseknek lartom, merl 
ugy festcttek oket. minlha csendeletek 
'olnanak 

Fcsto De h1szen ,\,adnrin;"1kat nem 
is festettünk. 

i\11ib1nilo \'al1'\jähan azonhan min
<.lig ujra megk1sfrtik. Tulajdonkepeni 
ti">rekvc$eikkd clll'nt~tben. A szomszed 
teremlwn iugg egy keresztreteszites. a 
hats1'i teremhcn pedig cgy templomi 
Jelencl üjtatossagät akart<'tk \ 1sszaadni. 
Tc1 m~szt.:kscn lchL't c. tärgyakat csend
clctszL'ritcn is ll'Steni, Cg)' kereSz1rC
feszitesi jclenet. mcly csak uekorati\ 
hangulatkent \'an J[lt\'a. 'ag~ csak 
cs1kliz a vil;'tgnssäg, lc\ cgo es mozgas 
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k1lcjezescrt', t1szta 111üalkotasn.1k tck1n t
hctu lstenc~m. mel) 1k felfog<\st karhoz
tathatnflnk, ha csak kmetkeLetesen es 
lllll\ CSLiescn \'Clll kcresztt1h 1ve ! De az 
il) frlfogäsok nem a lcgmagasahb lc

hetöscgd" mcg cs.tk k1serletek scm 
ahhoz A mü\ cszeti elmeletnck azon

ban a legtokclcteschbct kell szem elolt 

tarta111a. 

Feslo · A rcgi mcsterckre gondol. 

t'vtubmllo: M inclenckelött a tcrme

:-zetrc gondolok. 

Fes/V: l la azonhan a 1·estö a M a

donnüt cs.tk ugy tuclja szemleln1. mmt 
\ Jlam1 no\'Cll} t , ha a belso vonatko
zasok közlimbösek clöttc s csak az 
1111pre::.szlll ennt1 v11,1gi hattcrevel . 

111eg1s ol) lelekta111 re1telyckkel hibe
lodJek, mclyek nem a lelkchöl folynak 
s \ clcszulctett l<H;ts<h al 1s ellcnkez
nck? 

Mubircilo. K1 volna oly mcltänytalan, 
hogy ezt kt\ {1111a 1 De elegedjek mcg 
oly targyakkal, melyck hajla111a1\'al 
megcgyeznek. llyenek ebben a1 esl't
ben a semlcgcs targyak S mindenck 
clött a föltctelcscn igazat ne teqcszszl' 
az cgesz mm·cszetrt ältalänosan en e
nyes elmcletiil, 1111nt a hogy cz 1tt 
tortcn 1. 

Fcstö. Lhsmerem. hOf..'} fejlödescm 
l'lso C\•e1hen sokszor bantottak lly gon
dolati k. De uek nem \'C7.Ltnek scmmi 
eredmenyrc. Nezzcn csak körül ! f:n 
azt htszcm, hogy az cgyedüli helyes 
fcsteszel .iz, mel) az itt uralkod6 cl\'c
ken nyugszik. Ne cmlcgessen nekem 
olyan ne\'ckct, mint a milyenek Khn
ger \'agy Böcklin. T e1 meszctescn ezck 
oly cgye111seg~k. k1knek n.igys,1ga en
gem. mint kö11'.pszcrü1, clnvom. s mind
azonMtal azt ~11lilt m, hogy az en kis 
csendelclLm vah'ijaban jobban v,tn 
megfestvc. 111111t a nagy gondolat
müvesznck <iri{1s \ asznai . 

Mubir<i/c): Klingcr kcpei nincsenck 
jöl mcgkstvc '? 

Festo : Allalünossagban felelve : nin
csenek. 

Mlllnrälö: Vagy1s a mi meghatärn
zäsunk szcnnf nincsenck ercdeti mödon 
megerez\'e 

Feslö: Ugy \ an. 
MübiJ(i/c): 1 logran \an akko1, hogy 

1in Klingert 111 eg1s nagy 111üvesznck 
mondJa? 

Festö · J\\ert azt hiszem, hogy ncm 

111 ind1g erz1 nagynak azt, 1111! nagynak 
gondolt el 

Mlibmilä: Ez igaz Ezert cserel1 
osszc a gnndolatokat az erzesekkel s 
gondolatkepeit az erzcs tcrmckeinl'k 
tartja. Se.111 ugyan. 110gy a fcsteszcl 
nag) tartalmak nelkül nem b1r meg
lcnni. mcrt csak ezck tudjäk megteslc
s1ten1 az crzc-;ek crc1et, de ama alap
h1b,\t kün:ti el, hohry azt h1sz1, hogy 
f cstönck kell a f estcszct szamära e 
tartalmakat 111cgteremte111. 

Festö · De ki 'cgezze cl c munkfü, 
ha ugyan el kcll \ cgerni. - ha 

nem a f cstü. 

Mubmilc> •\z idö, az egesz n~p. 

Nagy tanalmak mint a 1111lycneket 
nyu1tanak a mond{1k es legcndtik s a 
111eg11cmesedett kultur1111hcu összt•s 
termcke1 csak akkor kcletkeznek. lrn a 
gzoc:1{1lts hajok clctküzdelmci flthatol-
11ak a ncp kcpzelcten g ez ältal L'SZ

menyes1ttetnck. ,\ nagy anyag. melvel 
.'.\ fcstönek ncpe nyujt. m{1r bizonyos 
mertckig mll\ csz1 forma. Ama szere11-
Lses müvcsz, k1 oly knrban cl, mcly 
neki megnemcsitctt an}agot, alt<1lano
san t•rzctt tartalmakat nyujt. ugyan
akkora l't1radsi1ggnl, mint a ma1 festö 
a müresz1 tükcly magasabb foka1 cr
heti cl. 

Festo: Szuval a mü\esz ttsztan csak 
a surs jätt!kanak tek111thett azt. hoJ:,ry 

. . 57 

• -.·S _. --
~ 



knra megadja-e neki az alkalmat va
Jamcly nagy mü megteremteser~ ? 

Mubm1/ä: Biz 111yos mertekig: 1ge11. 
1\\erl mint ahogy \'annak geniälis em
bcrek ugy \'Jnnak ilyen 1dök is, azonban 
a _jclcnkor nem lartozik ezek közc. Ket
scgen lolül all, hogy ön es tarsa1 tisz-
1;111 miiveszi hatasokra törekednek s 
l10gy bizonyos rnc11ckbe11 sikeri.il is 
c:zcket elerniök. Az elöttünk levö kepen 
szcp tcrgondolatJt latok, tulr61 groteszk 
pathosszal sz61 lnzzank egy eletböl 
ellcsctl monumenta111äs es szinszepsc
gcket, mclyek 1gazsagon, azaz eredet1 
mcgerzcsen alapszanak, nem sokä kell 
keresncm. Mindezek azonban csak a 
'clctlcn mü,·enek lfltszanak. Oly szep
scgck, melyekkel megtalaluik ncm 
tudnak mit kczdeni. J\\i tesz1 Rem
brandt nag) sägat, mu~rt \'an reänk oly 
nagy hatassal a kora renaissance e!n'
cg) küzcpszerü festöje 1s? Csak azert, 
mert az egycs mU\eszileg ertekes dnl
gnkat, melyeket 1tt szetsz6r\'a talalunk, 
mtive1kben üsszpontositani tudtak. S 
tesz1 ezt az egy1k längelmeJe, a ma5ik 
pcd1g cgy nagy evszäzados hagyomäny 
alapji111. 

A nagy rcmckmüvct a templommal ha
sonlilhaljuk összc : a mi itt a kedclye
kct 1nagnval ragadja, az a zenc, az 
cp1teszet, a festcszet, de rnimlezek 
csak akkor lesznek hatalmas egysegge, 
ha \ alamdy tartalorn, cbben az eset
bcn a c;;zonok sza\'ai körül csoporto
sulnak Sot sok esetben, ha a tartalom 
CrlcktelCll IS, 111eg1::> JenyiigözÖ ha!ast 
gyaknrol. E tartalorn önmagaban ve\'e 
nagyon kc\'cs, vagy epen semmi, ha 
ugy tctszik, de ünmagaban a forma 
1s csak feie annak, mint a 1111 lehetne. 

A 1artalom a tonal, melyre a torma 
gybngyci fel \'annak füzve. Az egyes 
gyiingyl1k nern erlektelenednek el, ha 
a !011<'1! h1{111yz1k 1s, de a reszck csak 
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akkor jutnak er\ cnyre, ha egymässal 
egyhehangzö osszefüggesbe hozzuk 
ökct s ertekük mcgketszerezödik a szel
lemes elrendczes ältal. 

Pesto Lchct, hogy ugy van, mint 
mondJa. Csak azt kcrdem, mire \'al6 
c tuclas a festönek? At.. elmeleti tudac;; 
ncm teszi szinc1111et üsszhangzobbakka 
es szincrtckcim scm lesznek altala he
lyescbbek. Ha korunkban, mely nel
killöz1 az clö lcgcndakat es mondakat, 
nagy tartalmakat kcresek, akkor vesze
lyeztclcm hclycs fcslcsemcl s mondjak, 
hogy ilyncmü mrckvcsck nem tartoz
nak rcfu11, ha azonh:in m1nde11 figyel
mcmet csak a hclyes festesre iranyi
tom, arra, hogy a környezetünkben 
levci dolgokat credeti modon erezzem 
meg, akkor viszont azt hannäk sze
memre, hog) a muveszet alsubb kö
reiben elek. llyen beszelgeteseknek 
egyedüli credmcnyc, mely bänat afölött, 
hogy korunk ncm alkalmas a mti,·eszi 
tokcly eleresere, de az utäna 'al6 \'ägy 
megis minduntalan fclebred bennünk. 
Konnyii ünöknek szereny muvemket 
a legnagyobb alkotäsokhoz merni ... 

Mii(Jirciio: Ne zavarjuk össze a dol
got. M1 egy clrneletröl bcszellünk. Ami 
pcdig vtltljait illeti, mi mlibiralök meg
szoktuk, hngy sz1dnak bennünkel, ha 
k1111nndjuk azl, mil a festök maguk 
elöll elt1tkolnak s hogy allitäsainkat a 
tagadäs1 szellem tc1 mekenek minösitik. 
Azonban, hogy bchizonyitsam. hogy 
ncm gondolok arra, hngy munkäikat 
cgy eh szcnnt merlegelJem, most. hogy 
a tomcg oszladozni kezd, egeszen a 
nczes gyonytlrcnck fogom magam ät
engcd n i. S mcg Ich et gyozoch e, hogy 
cz el\'ezctct t1Z clmelet a legcsekelyebb 
mertckbcn scm fogja cstikkenteni. 

Festä l:z mcg nem1 v1gasztaläst 
nyujt. 

Forditotta: Reich J enö. 

-
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lBSEN HALALA. 

fhsrn lfcnrtk 

l. 
Lob paszttllrajzu 

je.Hi a hir: l bsen Henrik, Skien 
varos szülötte, fajanak wikingi höse, 
llivatasanak uttöröje, a sötet fegyver-
1etü harczos, e napokban, az Ur 
1906. esztendejenek majus 23-ajan, 
dctcnek 79-ik eveben, megtert ösei
licz ; 111 ü ködesenek hat vege szakadt 
minden idökre; mindaz, amit test
ben, verben, idegben s szellemben 
11eve jelenfctt, mostanl61 fogva csak 
letezett, mindörökre. 

A pontos german volt. Elöbb oda
tettc clete müvehcz a pontot. „Epi
logus". ezt irta czimül utols6 köl-
1emenyere. Szepsegben meghalni 
nehcz dolog, különösen az eszak 
tianak, de dolgavegezetten meghalni, 
cz az ö halaluk szepsege. Sombart 
a rcndszcretetet a german nep jel-
eme alapvonasanak tekinti s nmcs-e 

1gaza mcg a haläl dolgäban is ? 
Goethe Faust utols6 mondatänak 
befejeztc utan hal meg. Wagner 
Richard pcdig akkor, m1dön a Lo 
hengrin motivum Parci~alban vissza
ter s velc a masodik kör is bezarul. 
r\ norveg lbsen utols6 rnüve a ha
la!ra clkcszültnek cneke a földhöz. 
Egy sorral sem irt többe!. Boran-
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g6s. utols6 üdvözlese a letellett 
idönek : ez az utols6 mü. Bucsu a 
Jet kerdescnek melysegevel. Lesza
molas: ha a halotlak feltamadnak. 
Aztan agynak döl, hogy vegül ko
pors6ba tcgyck. Dolgavegezetten 
halni meg 1 Az utols6 köl temeny, 
utols6 szavai : Pax vobiscum. Az 
utols6 alak, melyet teremtett : 
Eirene. Magyarul : Beke, beke, beke. 
Az elet czcljat clt~rtc. S most jö a 
„ nagy csend." Oolgavegezetten halni 
mcg .... 

11. 
Ki volt e ferfiu? M ester, ki az 

emberröl sz616 ismereteinket kibövi
tette. Es a k1 magäval hordozta a 
halhatatlansag jelleget. 

Latsz61agos h1dcgseggel szemlelte 
az embereknck egymashoz s az 
örökkeval6~aghoz val6 viszonyat. 
A hogy örömüket es banatukat vizs
galta, cz cmpirikus kor jelkepenek 
latszott. A lcgszllardabbak, a retten
hetetlenek köze tartozott. Nem ka 
czagott s ncm sirl · lätott. A latas 
nala az clsödlegcs, s a dolgok el
viselcse a masodlagos. Az erzes e 
nagy szabadsagaban, päratlanul all6 
banyasz voll. Uj vilagot alkotott az 
crzesek finom arnyalatainak, a fel
homalyos i'>sztönöknck : ez az ö er
deme mint mfivesznek. 

Hozzatchctnök, hogy inkabb be
tctezö, semmin t feltal<il6 volt. (Hisz 
magät61 e1 tctödik. hogy az oly nagy 
emberek. mint ö, legtübbnyire csak 
bete!ezok.) lsmctelhctnök hogy 
I bsen clöd 1ekent ket nemet szerepel, 
Hebbcl es Ludvig Otto ; s a dräma 
mathematika1at jobban ertette , mint 
Lessing s a francziäk, söt val6szinü 
hogy minden idök legexaktabb 
dramatechnikusa volt . . . s vegül 
ujra felcmlithctnök a nemetekhez s 
a francziakhoz val6 kettös viszonyat. 
De mennyivel kezc.letlegesebben tar-

1 
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gyal Hebbel crkölcstani kerdeseket, 
mennyivel jobban hatol a dolgok 
melyehe lbsen. 1 l ebbelnel a durvan 
nyers, l bsennel az aczelelessegü erö. 
l Icbbelnel sok meg a zavaros, noha 
ebben is 6riasi nagysag De lbsen 
a vilägossag feie hatolt, mert latin 
emlökön nevelkedelt. 

Miiveszetcnek ime meg egy ol
dala 1 lbscn aterlelte s megalkotta 
az uj korszak csz111e1t es küzdel 
meit. Gabriel Borkmanja e küzde
lemben el, c küzdelem büneiben 
OSZlOllk mert C!Ptetado ertekeket 
teremt. S k11nond1a: „Valamennyiün
ket elgazolnak egyszer, csakhogy 
1Jyenkor fel kell kelnünk s ugy tenni, 
mintha semm1 sem törtent volna, s 
az ilyen keresonek nem az a föbaja, 
hogy eles1k, hanem hogy nem kel 
ujra fcl " lbsen ezt s meg sok mäst 
öskon, 1elkepes formäban fejezte ki. 
For111ulaalkot6 volt. E rendkivüli s 
a mellctt neni boldog korszak leg 
nagyobb jelkcp alkot6ja Az embe-

rek költo1e volt, nemcsak azert, mert 
azok uj tctteket visznck veghez, ha
nem ama pillanatokert is, mikor 
megpihennek s gondolkoznak a v1lag 
felöl, az emberek ezcznyi aprü vi
szonyär61 s egymashoz val6 erzel
meiröl, nema vagyakr61, felho malyba 
borult alakokr61 s :neg ncm oldott 
kerdesekröl. 

Öskepalkot6 marad a müvcszel
ben, nagy, mint Dame, de leg 
nagyobb ereje, azt hiszem nem 
ebben, hancm az crkölcsi elem ki
fejezeseben rejl1k. 

111. 
Dräma1 egy ide1g clni fognak 

(tovabb mint masok) - azutan 
idegenek lesznek a kesöbbi szaza
dok fimak. cz a müalkulasok sorsa. 
Kinyilatkoztatasainak 1gazsaga1 is 
meg fognak sziinni igazsagoknak 
lenni : ez az igazsagok sorsa. Oe a 
mi örökre maradand6 lenne a nagy 
batorsag, az egyencs törekves a czel 
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feie; a vegletekig menö hüzdelem. 
Tek111kailag 6riasi s erköicsileg 

gyava korunkban lbsen ahkja1 az 
o-testamentum alakjaira emlekeztet
nek. kik nem türtek megalkuvast. A 
veglctekig megy a becsüleksseghen, 
mint ök, semmit sem hallgat el, 
semmit sem szepit jöakar6an. 

Az akaratnak igazsagga val6 meg
ujitasa a legmaradand6bb, a mit ez 
egyedülall6 adott. 

ltt kelti fel erzelmeit, az ibseni cr
zelmckct, a vallasos erejü erzelmeket. 

IV. 
Az akaratot igazsägga erösitette. 

(Mik Tolstoj paraszti gorornbasagai 
hozza kepest? Parasztokhoz sz616 
gorombasagok, egy k1sse mesterkelt 
parasztt61 mondva) llsen egy elöre
haladott kisebbseghez szolott. Meg 
mutatta, hogyan bukik el az igazsäg 
hirdetöje, rnäskor azt, hogy az igaz
saghirdetö, mint legerösebb gyöze
delmes marad. lbsen erös volt. 
Rikit6 es nyomott h6v1lagitasaban 
cltünnck gyakorta az emberi idealok 
vagy az örültseggel hataros fogal-
11iak. Semmi j6 sem marad meg 
sem az ugyn.:!vezett szerelem, semmi 
alland6sag, semmi oly dolog. arniert 
crdcmcs volna küzdeni, semmi re
meny a boldogsägra. A kecses fatyol 
lehull s rideg, szlirke önzes mit 
hajosnak lattunk azelött. Kitartäs. -
varn1 a nagy csöndre. ime az utols6 
mencdekhely, cbben a nagyszerü, 
csodalatos. re1telyekkel teli vilag
ban ... a hol a legjobb es legszebb : 
ket cm ber tgyesütese. 

lgen ii bteneket megdöntö volt, 
de JCCSiiletLs. Rendithttleri remenyc 
vcsztett vult, megis mily öriasi v1 
gasz rejldt abban ahogy veszte\t 
rcmenye1t megallapitotta 

ltt allunk mi IS a harczban mind 
nyitjan. Emberek. kik egymassal 
s1emben 1gazsagtalanok vagyunk; 
cgyenkcnt es öss1esen sötct hatal
nwknak k1szolgaltatva, tisztan akar 
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juk latni a dolgokat, a csat6daso
kat megvetjük, szemeinket nem 
hunyva be, batran akarunk küzdeni 
es elhukni 1 

E tagad6 erkölcsössegeben valami 
rendkivüh fölemelo erö volt. 

V. 
llatra van mcg a közte es Goethe 

közl fcnnall6 különbseg. M~rgit es 
Faust az istcni Olymposra kerülnek 
s kövctkezik a kiengesztelödes. l bsen 
elete munkäjat a tagadas pozitiv 
aktusaval fcjezte be. Nem var az 
egi kiralynö. Jö a halal a h6homaly
ban. lbscn kerdi: Azon az uton 
vagyunk, hogy a föld1 birodalrnat 
megalapitsuk? S egy lavina kette
vag1a a megoldast. Nem mond töb
bet, mmt a mennyit mondhat. 

A rendithdlenül remenyevesztett 
vallasa az, melyet ö hirdet. A let 
kerdcs~inek megrazöan mely s igaz 
feltaräsa. 

Nagy 1gnsagszereteteben rejlett 
megmentö ereje. 

Vl. 
Kctszer 1,ithattam csak, akkor is 

tavolröl. Soha sem hallottam hang
jat, nem foghattarn vele kczet. Azon
ban clctcm mily sok escmenyenel 
volt ü jclen. Arczät lattam magam 
elötl, midön a termcszet merev, 
kerdCi kepckbcn sz<'>lt hozzarn. Mi
dön elösLör lallam a jeghegyseget, 
mintha a hold valarnelyik szakade 
kos videkcn jelent mcg elöttem az 
utolso cmbcrpar Rubek es lrene. 

EI tud Jm kcpzelni, hogy valaki 
az elet valamcly nagy csapasa pi 
at}ja halalakor lbsen J-lenriknek ir. 
mint ahogy a h1vo ernberck lelki
pasztoruknak kiöntik szivük keser
vct. Mert alakok, k1k oly erösek, 
1111 nt o, a lntetlenek papjai. 

s crtckük utols6 resze ez : a hi
tetlenck papja1. 

Oe h1sz mo"t nem meltatni akar
tuk fü. csak 1clenteni, hogy lbsen 
meghalt. l<err Alfred 



IPARMÜVESZET 

Panaszleveleket ker az 1par111üvcszeti tarsulat, 
müveszeti tarsulathoz. rneg pedig zaros hataridö alatt. Mcrt reformokat 

akar. Alapszabaly valtoztatasokat 6hajt A zäros 

Panaszlevel az ipar-

hatandd azonban lc:jart, - 1unius 5-ig voll csak szabad panaszkodn1. Sa1nos, 
mi nem küldhettük cl b11let-doux-nkat hetpecsetes bnritek alatl. - de m111ek 
1s .1 pec.:.et ? ltt olyan nyilvanossägos bajok es hibak es veszedelmek rcj
lenck a mclyek nem 1s türik a hetpecsetes boritekot. Mcgszölalt az a 
kozg} tilcsen. s a közgyüles utan, - az, es ugy, a hogy mi azt elure 
rnegirtuk. A közgyülesen gyözött a maradisag de a vcilasztmany leg
tübb miii•c'f-..:lllgja, mint egy ember, lemo11dolt a meg/1sztcllctc;snJI s rabizta 
n tar~ulatut a maga sorsara. A tarsulat erre fejbe kapott J\\i az '? M1 baj? 
Mit akartok '? Tessck hat elöallani a panaszokkal. Zaros hataridö alatt. 
junius 5-ig. Aztan csönd legyen ! Ugyan, ugyan, tisztelt tarsasag, hat 
M6csayra hallgatlok. - a ki szerint rninden rendbcn van, remlben volt 
es rendbcn lesz? M6csay, az asztalos, azt hiszi, hogy az 1pan110veszet a 
gyalulasbt'il, furnirozasb61 all, elö tehat az 1parossaggal, mincl több 
mcgrcndclcs, mincl nagyobb üzem: ez kell a magyarnak. A mit a köz· 
gyülcsen ßalint Zoltan elöadott, tisztelet ne essek szölvan, arr61 a közön
seg lcgnagyobb rcszenek halvany sejtelme se volt. .Jtitt ra a valasz: a 111ii-
11c1szek tiinletö k1Npese a vdlasztmdnyb61. Erre aztan alapszabalyvaltoztalast 
hataroztak et Helyes. De kezdjek azon, hogy a tflrsulatot ne laikusok 
dingc.iljak, elnököljek, vezessek, - legfeljebb ha adminis1lraljak. A tarsu 
lntot a müvcszcknek kell vezetni. A tärsulatnak müvcszi feladatokat kell 
megoldani. A tarsulatnal csakis a legjobb elemek ervenycsülhetnck. a leg
jubb clem pedig csak az igazi müvesz, a ki mindcn teren megnyilatkozhat, 
s kell, hogy megnyilatkozzck. Az a föpanaszunk, h0gy ott mindez nem 
igy \'an. Ott van mindjart az uj kiallitas1 bizottsag. Egyszerüen leközöljük 
a neviiket. melle allitjuk azon müveszeket. a kik kilcptck. s azoket a kiket 
kibuktattak . 

Kiallitasi bizottsav; 
Alpar, t\guta1, \rkai, Csi
zik, farago < > • f'i! llcr, 
Förk, Gvalus, Huszka. 
Kopcrly, Kricsck, Man'11i, 

'adl~r. Pap, Telcs 

Kilepett \al. tagok 

Szinnye1 Merse, Ligeti, Kar

lov•zky, Feszty, Spiegel. 

Vaszary, Korösi. 

Kibuktatott tagok. 

Balint /.ollan, Kann Gyula, 
Lechner Ödön, Rippt-

Honni. 

Olvas<'>inkra h1zzuk annak a megiteleset, lehet-e szb 1gaz1 iparmii-
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cs·~NYi 

ILtlSKJI 
KÖNYVE 

veszeti gyakorlatr61 ott, ab 
ban a tarsasagban, a hol az 
aktiv tagok küzt oly sok a 
fel vagy egynegyed tehetseg, 
mialatt a kilepett es kibuk 
tatott tagok a magyar ipar
müvcszet Liicsöscgei. Vagy 
azt hiszi az iparmüveszeti 
tarsulat, hogy Alpar, Csizik, 
Förk, Kerpely stb. izlesc 
fogja a tärsulatot regeneralni ! 
Ne varjanak a kilcpett mü
yesztagokt61 panaszlevclct. 
Ök dolgozni akartak, - ncm 
fogadtak el a munkaj ukat, 
Vl 'SZik masfele, - de mi lesz 
a tarsulattal ? Eh, mit, 
111/iipati minfalapokal jog 

kiadni es te1jeszteni. ll isz terjeszteni kell a sablont ! Sok sze
rencset ez cszmehez, mclyhez görc~ösen ragaszkodnak ! Az t 
h1sszük azonban. hogy mcgjegyzcscink reven magara eszmcl 
a tarsulat meg1s ! (Harmadszor.) 

Ex-libris-kiallitas. Az orsz. gyermekv~do liga exlibris-kiällitast rendezett. mel~·-
bcn nehany gyi.tjtonknek ex libriseit mutatta he A gyüjtemLn) 

l:?Cn alkalmas az exlibris 1ra1111 crdeklödes felkeltesere, mcrt nem egy finom müvesz1 
peldanyt taJalhattunk A k1allitas katalogusäban Yartin j6zscf k1tünö ironk irt egy fcm~cs 
tanulnianyl az ex llbrisröl, mclybcn kifej tctte a könyvjcf,,ry (vagy Ballagi Aladär szcnnt 
a könyvgyüjlö cz1mcr) jelentöscget a könyv mcgjelölesc. a könyvtär anyagänak össze
tartäsa stb. szcmpontjäb61 r~amuta tott arra, hogy az ex 1 ibris rajzolas is a kor hatäs t 
alatt all s pi. „a neoklasskz1z111us koräban, az cmpirc, a biedermeicr·korszakban m111d 
mäs es mäs miivcszi fölfogas llikrt>zödötl vissza e kis lapokr61, mcrt a kette tilrt 
oszlop, a barätsagnak az oltaron lobog6 szcnt1mentalis längja, a nyarspolgärias viräg
fü1crck az ex-libnsekbcn cpp ugy fölbukkantak. mint az cµülctek parkänyan, a ny1h ll 
parkokba levczeto tcrraszokon s az egykoru aczcl- es rczmctszeteknck, fametszelnek a 
tcchmkaja, az cgyl's korszakokban eil grafikusoknak a kczeiräsa az ex lihriscken scm 
ma'), mmt lll!fft>hb igenyu 11111lap1aikon." Ma pcd1g, a 1111 összetett korunkban 
1smct 1gcn Yältozatos az ex-l ibns. „Osszctett a korszak. összetettek a murcszlelkck s a 
lcgdi\ergal6bb clcmckböl allü1< Ncmelyik mm csz az cx-librisekben a multnak hagy1_>
manya111 all, akaucm1kus. nyugodt; a 111as1k romanltkus, szcnlimentalis; a har111ad1k 
modern, söt tu lmodcrn, egy mcg csak cljövl'ndö müvcsz1 iranynak n bcjelentöjc. A1. 
cgy1k cgesz kcpct, hatalmas lcompozicziöt ad, a mas1khan mär több a Eormaerzck s 
ncm megy tul az ex·libris ältal megkövetelt hataron. Az cgyik a reg1 lamctszetek sti
lusät mü\•eh, a mflsik modern es ei..,'}·cni; az egy1k tck111letbe \·eszi a mcgrendelön_ek 
!oglalkozäsät, hi\·atasät, a mäsik közönyös tcrnat dolgo1.ik f<il, \ agy pusztan dekorah\'. 
A milycn komplex a korszak muveszetc, olyan az ex·libris is. ennck a mu\·eszctnek 
egy kcdves, s1crcny k1s hajtasa " A k1alli toll cx.-lthrisck kö1.ül különösen a modern 
darabok kozt sok az erdckcs Mmkct azok crdekeltek, mclyck szcles cgyszerii foltok 
~an adjak a icllcmzöt, egy-egy \•onal egcsz v1lag, magahan foglat m11Hknt. s hatasa 
llsztan dekorativ. ll~en pcldäul l liibe Erik, Kirchner, Santlslri.im, Farago Ji)zsef. Lch· 
rnann, Conrad Gyula (fantusz), Fisher, Plora\\C. Simpson. Barta Emö (Föltles es Tein;), 
Nag}. Csany1 l<ärolv stb. ex hbrisei Egypärat bemutatunk. Az cx-lihrisek mcl
lctt kt voll al11tva Glück Frigycs nagybecsil osmert evöcszköz-. ekszcr-. 
lrnlcs, s keramikai gyiijtemenyc l<ct k1na1 sznbor rendkt\'UI erdckes, ~ 
mcrt a Dalpa)'rat-diszedcnyckcn lathato maz oscnek tekinthctök 
Az ilycn k1allitasokat gyakran meg kellcnc 1smetelni s kib1h•iteni. 
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VILAGEGYETEM. 

„ ... A tajkeplcstü müvesznek na
gyon kcll ismcrn1c a termeszet tör
venye1l . . . l la a täjkepfestö körül
tekmt a videken, temerdek olyan 
dolgot lüt mcg, amit laikus nem 
vett e~zrc . . Az igazi muvesz 
nemc">ak cstre\ csz1 a szin- vagy 
rajzvaltozatokat. hanem meg is tudja 
adn i azuknak az okät, s tudatosan 
rajzolja a vaswnra, s tudatosan adja 
meg a szmt. amcly gyorsan välto
z1k, sokkal gyorsabban, mint ahogy 
az ecsettcl követni lehet ! .. . '' 

Ezt irja Cl10l11oky Jenö abban a 
nagyenlekü könyveben, melyct, mint 
a Miiv<•ltsl;J; könyvfcira harmadik kö
tetet, VilciKegyctern czimmel most 
adolt k1 az 1\lllenaeum 

Amit Cholnoky ällit, azt a müve
szek rcg6ta gyakoroltäk. A nagy 
müvc~z nagy termeszetösmerö. S az 
igazi müertö csakis akkor erti meg 
a müveszt, ha együtt tud latni a 
mlivcszszel, követni kepes intenczi6it 
s meltänyolni tudja felfedezeseit. 

Kcll-e ezt peldakkal igazolnunk ? 
Az egcsz modern müveszetnek az 

atmoszftrra-kerdes az alapja. Nem 

IRODALOM 

erthetjük mcg sz111felfogasat. ha nem 
tudjuk, hogy mit fcdeztek fel a ter
meszetben s mit akarnak ahrazolni. 
J\\ert a muvesz igen sokswr meg a 
tud6st 1s megelözte termcszetfelfede
zeseivel, mert naivan, erzek1en latja 
a vilagot s a fontos jellemvonast 
hamaräbb meglälja. lgy voltunk az 
atmoszferaval is. A levegöt, a min
dent athatu, korülO!clö formät, szint 
valtoztat6 levegöt a festök hamarabb 
eszrevettek, mint a tud6sok, mert a 
festö elfogulatlanul, szinte a gyer
mek szemevel nez, a tud6s tud ja, 
hogy mit akar latni. Nem egyszer 
megtörtent, hogy müvcszek es festök 
vettek elöször eszre tcrmeszetjelen
segeket, melyeket a tudomany kesöbb 
igazolt. Hogy az erdei patakban 
barna viz hömpölyög, azt Thomson 
vette eszre elöször Tavasz-aban : 

From thc hills, 
O'er rocks and woods 
In broad brown cata racts 
A thousand snow fed torrcnts 
Short at onLe . 

Hogy a sivatag biborbama, azt 
Storm latta meg. hogy a moha vö
rösbarna Bums ; Goethe, Lenau nem 
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egy tcrmcszetjelenseget oly hivcn 
1a1zoltak, a hogy azt termeszettudos 
sem kiilönben. Ratze/ egy gyonyorü 
könyvcben ( Ueber 1\'a/111 scllildcrung) 
P1erre Loti termeszetleirasaibc1l cso 
das reszleteket közöl. s kiemeli. llogy 
Giorg1onc volt az elsö. aki igaz tö
mcgcbcn rajzolta a fakoronat, Ruys
dael a siksag szcpsegeit fedezte fl 1, 
Jan van Eyck a mezö zöldjet; a 
fclhüt, negy trpusaban, a llollarrd 
miiveszet a 15. szazadt61 kezdvc 
követke1etcse11 rajzolta, - a tudo
manyban csak ujabban, Howanl 
allap1totta meg. A hegyeket mar 
Perugi110 puhan es hulla111osa11 äb
razolta. a tudomany pellrg csak 3011 
evvcl kes6hb konstatalta czt. De 
eg) altalan. mennyivcl magasabban 
:11 lotta k termeszetösmeret dolgaban 
Leonardo, ,\\ichel Angela, Our~r. 

t ermcszettud6s hortarsa1k felett ? 
Rembrandt, a !lcirom fn nag) ter
meszetösmeröJe, hogy üsmerhctlc a 
livataros cjt. S Claude Lurram a 
nap ragyogasat ' 

Ezck a peldak azl igazoljak, hogy 
a müvesz kcnycre a termeszetismc-
1ct. a mircrtes pedig hasonlokcp a 
tcr111eszct1smercte11 alapul. A feHedczii 
111üves1 keserves sorsa onnct van, 
h ogy vm6Ja tnssebh, mint a tomege 
1 la a mliveszet haladasat küvet111 
akar1uk : a te1 meszetet alland<'ian. 
t1 iss szcmmel kell tanulmanyoznunk. 

\\i1ve5znek es miiertünek tchat 
val6sago:::. kmc:::. ez a kiinyv, mclyct 
az Athenaeum most a<lott ki. A liildi 
~s cg1 tünemen) ck egesz komplexu
mal megkapjuk. Szerzöik, f{ilcg 
Ctmlnoky. a tcrrneszetra1ong1'1 lelkc
~edcscvcl es a k1tünö ir<°1 kiillC5ZC-

.• fi!i • 

le\·el ted1 fcl elöttünk a föld es 
leg csodait. Miivc szi nyelven 1rott 
az cgc:::.z konyv. A 1ajkepfestö. a 
müvcszct harat_ia. a tel meszetet er
te111 vagy<'1 ncm 11elkülözhet1. A 
künyv a modern müveszeti lörek
vcsck 1gazola:::.a is : az atmoszferikus 
hatnsok, a viztükrözödesek, a levego
e:::. S711Jha1asok, a felhök, hegyek, 
tavak es tu1gerck eletenek 1e1 rneszet
rava. Ak1 czt elolvasta es clmejebe 
logadta, cgyszcrre mas szemekkel 
ncz1 a 111odc.rn müveszetet is. Meg
ertt az 1gazsagra val6 törekvest, a 
terrneszet csod,\s rr egnyila tkozasainak 
kutat<'11t ezcn a1 ep1\menyen allva 
!0~1uk ~>ak gazän nH gerteni az 
i 111rrcssz1011irnrnst t'.s megny!latkozas1 
1111)d1at, - a te1mes1et titko~ telket. 
mel) Lt a mrd< rn miiveszek keresnek, 
ahrazolnak, megteremtenek. 

Rcg1'1ta erezliik ennek a könyv
ne 1, a sziiksegct. Ez a könyv ki
t ünö miiveszet-magyarazat, felnyitja 
a szcmet a laikusnak. egyszerre 
olyan dolgok lcsznek erthetöve elötte. 
melyekd azl·lötl exlrn11<1ga11czidknak 
ta1 toll. A tcrmc~zct tele van cso
da kkal A tudomany nwgyarazni fogja 
meg evszazatlok1g, - c.le a müveszek 
111111d1g fognak ujahh rejtelmekel 
fellcde1111. l's cnnek küszönhelji.ik a 
h gnagynhh s1cllem1 elvezeteket. Ez 
akll\' munka Együtt kdezzük fel a 
termc~zdcsudakat a müveszszel Te
remtokke lcs1iinl, 111agunk 
i~ . ,\ \ 'i/a~<:!ffefem 1sme- @ 
rck rt'.·,·en. 

Ls,1k a 11111ta1g\' ~1elleme hal a ne10 
vt•llemere, de l'l-!)'szcrsmmd lSak s1clle111 
t;ilalia mcc a ::-1cllc.!111ct. 

Detmold 



lBSEN, AZ EMBER 
(Emlekezcsck . 

' 1\1 cz: aL lhscn '?l' . 
I:.zt d kcrde~t tizennyolcz evvcl 

czclött vctcttem fel magamban leg
clöször. Akkor Berltnben az Unter 
den L111dc11 en kialtottak a rikkan
csok a nevet. A filzet, mely r61a 
sz61ott, lelkcsedctl a Vadkacsdert, 
melyet al egy1k szinhazban aznap 
estc adtak. Tilenket 6rakor ejjel 
tudtam, hogy lllegösmcrlem a kor 
egyik lcgnagyobb dramair6 zsenijet 

Azon a telen Schmitt Jc;növel ol
vastuk együtt lbsent. 0 filoz6fia1 
szofizmakat latott benne en alak
teremto müveszt. Ö ri'lpiratot irt 
lbsen clvei eilen, en h{1dolattal siet
tem hona Munchenbe Az ö röp-
1ratara azt kielte lbsen : 

- Eredeti chne, - de nem dra
mair<i 

Meg1rtam l'll ~Lhmittnck Schmitt 
Jenö aual felelt, hog} k111yomatta 
Nero-rol nt tragfahajät es elklildte 
lb~ennck. E.rre lbscn 1smet azt fe
lelte · 

< >lv.1stam magyar baratja dra
majat. Most ujr,1 csak az.t felellletem : 
ncm dramairt'>. 

::,~ ule kmily. ,\\und csak jatgejr. 
horo cseu a1. hogy lt! dalnok teuel ) 
Knol tanullad ez1 a muveszseget ' 

jati:e;r A oalnokt muveszetel 
nein rnnut1<ik 

Sk111c klfaly Nun tanut1äk? Hat 
L z hogy lehet ? 

jatgc11. !:izcnvcdlcm, ::.okal szen
\'llhem es cz dalnokka 1eu. 

::,k11le A1rnly 1\ dalnoknak hat 
szenvedn1c kell ') 

)atgc)I. Nekc111 a ::. lc1wedes kel
leu , ma:.oknak talan örömre vagy 
ke1segrc !eil volna ::.zükseguk -

SI. 11/c' larnfy. Kcbegrc ? 
Jtllg11r 1gc11, de akkor a ketkc

tlonel\ crö~nek es egeszscgel:>nek 
kcll lcnnte. 

Sh 11/L• k1ral1· K11 tatlasz te beteg 
ketkedonck 't 
jal~t·Jr. Azt, a ki a sa1ät ketkede-

::.eoe11 kctkcd1k. 
Jhsi·n A t1t111kovc1elok 1\' lelv. 

Es nem \ olt-c lbsennek 1gaza '? 
Schmitt Ncro-1a egy ttlol6f1ai sema, 
lbsen m1nd1g es mtndenkor csak 
embert akart abralOlnt. 

Christ1a111aban napokon keresztül 
111111den cstt cgyü1t vacsoraztunk a 
Graad J lote/ teraszszan, gyakran 
nagy ir61 larsastigban Abban az 
1döben a Kis Eyolton dolgozott. 

- Most egcslCll realls darabot 
irok, - mundotta. Elvegre engem 
mindig az emberi jellem, az cmberek 
sorsa erdekelt. l logy aztan f 1lozotiat, 
szimbollkus jtlentosegel olvastak k1 
belöle, al nem bant. On eLek a tu
d6sok 1 Nemreg kapok egy tüzetet, 
mely egesz crtekezcs a Csaszdr es 
Galtlei egy alakj('lnak a - neveröl ! 
t:p ma meg lcvelet kapuk, monda
näm meg, helyes-e al a magyara
zat. hugy Rosmusilolm Rebckkaja 
Dr. \Vest torven} telen i,iyermcke. 
A szerzo abbul akaqa megmagya
razni r~ehekka lelki furdaläsa1t, mert 
megse1tt. hog} a ~zerctö1e - az 
apja . 

S mit felclt ra a Mc~ter ? 
l<1vette fc.:..iijd es vcg1g~1m1totta 
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hosszu, ösz hajat. Aztan ram nezelt. 
Nagy kck szcmeben gu nyos c.Jerü 
c.s1llogott 

- Azt feleltent, hogy a földön 
minden lehetseges. 

Gyermeki naivitassal mosolygott. 
Budapesti tartozkodasa alatt több

ször nyilatkozott darahjair61, de a 
legjellemzöhb az a mondasa, hogy 
nagy önmegtagadas ra nezve regebbi 
darabja111ak a megtekintese : 

Minden müvern lelki feiiöde
sem egy egy kor~zakanak emleke, 
melyet hsztelek ugvan, de nem osz
tozom mar bennök, nem legalabb 
tcljesen .. Azt hiszem, az egyetlen 
Nora az, melynek 1gazsagaiba11 
hiszek. 

Ez a vallomasa fenyt vt.:t felloga 
sara a költeszetrc11 : 

- Költcni annyit tesz irta 
C' \ ik költcmenyeben, - mint iin
magunk felett itelkczni. 

Minden egyes munkäja u~van1s 
rendszerin t tapasztalatainak költöi er
tekesitese Hozy i~azan megösmer
ilik l<öltiSszetenek czelzata1t, erdekes 
volna ösmerni belsö evoluci6iat. 
Hogy a Nord-hoz hozza közelall6 
barati csaladban megtörtent escme· 
nyek inspirältak. hogy a Nepgyii
lölö-höz a maga elüldöztetesenek 
esemenyei ihlettek meg, hogy a ha
zäja reszeröl szenvedett serel mek 
kcrgettek ki a vilagba, a melyhez 
közelebh all6nak erezte magat, 111 in
den nagy egycdlilälll'>sagaban 1s : 
ketsegtelen tenyck. 

Christianiaban, emlekszem, (s ez 
kitUnöen megvilagitja lbscnt, az ern
hert) arra a kerdcsemre, 111iert idöz
nek oly sokat külföldön a norvcg 
ir61~. l bscn igy fe!clt : 

- Az 1!t11ber erzi, hogy Eur6pa
hoz tartozik s oda megy, a hol 
otthon erzi magat. 

S ö val6ban eur6pai szellem, -
de speczifikus nemzeti talajb61 ki
s1rjadzva. Minden alakja az altala-
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nos emberinek cgy norveg specziese, 
a legna{!yobh objektiv külsö forman 
at egycni erzes termeke. Öt is, 
mint a hogy a c11kkünk eiere tett 
parbeszcdben mondja, a szenvedes 
es a ketseg tettc költövc, - de erös 
volt es egeszscges s hitt a ket
segeihen. A mi bantotta . alakka 
formäl6dott agyaban. Ez aztan meg
nyugtatta. 

l lansen Peterhez irt leveleben ol
vassuk: 

Volt az asztalomon eg) ures sörös
poharba11 cgy skorpio ldorol-1dore az 
allal megbetcgedett Ekkor egy darab puha 
~yümök:,öl dobtam nck1, a mire a l allat 
oqongvc vetette rä magat, l111g-v mcrgct 
bclelovcllje. Frre megint egt•szseges Jett 
Hat nem ig~ van cz velünk 1s. költokkcl? 
,\ tcrmeszet tön•enve1 a szellcmi dlägra is 
ervenyesek. • 

lbsenrc feltetlenül ervenyes Ha 
kepzeletet valam1 megragadta, abb61 
addig ki nem gy6gyult. mig a benne 
egybegyülemlett merget alkotäs köz
hen ki nem löveltc. Emlekszem egy 
budapcsti beszclgetesünkre. melvet 
napl6mb61 irok ki. A Hungaria füld
szinti ettcrmeben voltunk, cgesz ir6i 
kör vette körül. 

- Nyarankent cgy tiroli fün.löt 
lätogatok. - mondotta - Egy del
utan okos, fiatal, magyar asszony
nyal beszelgettem, mindcnröl es 
semrniröl. Elöttlink megy el egy ur, 
karjan vezetve szcp, f1atal feleseget. 
Az en hölgyem hozzäm fordul es 
önkenytelenül, izgalmasan, halkan 
ezt mondja: „ Hogy vagyom erre az 
ismeretlcn ferfira I" Raneztem. „ Csak 
azert, mcrt egy masik asszonyt ve
zet a karian !" A nöi lelek rejtel 
meit, latjak, ezekböl a spontan meg
nyilatkozasokb61 lehet megösmer ni. .. 

Mikor a Sotness mcstert elolvas
tam, azonnal erre a megjegyzesre 
gondoltam Hogy vagyik Hilde a 
mesterre, csak azcrt, mcrt mase ! 



Imc a reszlct, melyi..' 1gazol1a Clt: 
Sol11c-;.\ mely p11lantässal. Hilde. ön 

olyan. 1111nt cg} vadmadär ' 
H1ld11 Ncm, nem bujkalok cseqek között 
SofnC.\!i l~at. e1t ncm teszi On hat olyan, 

nunt cg) ragadow madar 
H1ltln . Ez inkähh talan .. 

ber. - mondotta - a ki egyedül 
all. "Ez ugy SC tart 5oka A lcgnagyohh 
1gazsag. a mcly gyülülctLI kcltetl, 
idövel banalilassa valik Akkor az
tan az, aki a regi igclzsaghoz gör
csösen ragas1kod1k, mar hazugsagot 
ved. At. 1gazsagok relativok. Ezt 
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yh- jot ·~ 9f~)./\~· 
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~ ~. ~"-y-"- ~ o\...J... M "'"'~ ON\. ~'1 
~CL-~~~~ 
~~ ~ ~~~NL2-

~~'vf\ "-r~'~ ~ \J-u.rv'-
A nagy hallgat6. a szükszavu em 

ber lelkebe. mint latjuk, neha erösen 
belc lehetctt latni, ~ppen megjegy
zesei, lcvelet reven, - merc maga 
volt az egyenesseg, az öszinteseg, 
a mely mimten kerteles nelkül meg
nyilatkuzott nala, mit sem törödve 
azzal, hogy milyen lesz az elsö pil
lanat hatasa. „Az a legerösebb em-

tudta lbsen s czcrt n ondta. hogy 
reg1 darabja1t ncm tudja rnegnezn1. 
Idöközbcn neki mar mas lett a ve
lemenye s onmaganak ellentmondani 
csakis egy ujabb alkotasban lehet. 

Vagy a lcmondasban. 
Ezt tette lbsen. Megirta Epilogjdt 

A mult ncm jö löhbe vissza. Az el
mulaszt0tt, az idejekorän fel nem 
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iismert hnldorrsa!!Ot elmulasztottuk 
iirfikrc l Ia a halottak feltam1d 
nak .. ? "lern, a halnttak nem ta
mad n:i k fel. 

„ ßjörnc;on ifiahb fia heszelte ne-
kem. iria Kerr Alfred lhsen te-
111etc"eri1l 57616 czikkeben, - hoirv 
Jhscn utolsfi szava mikor a rokon
sav :irrc)I beszelt hogv a mester 
iohhan v:in ez vnlt · fl'(:rfünod: el
lenknölev " 

lrl1„in16 ~70. kiPges1itö "z6 cpi
loew:;;lhm Stilszerii szo P([venisege
hez. Kifeinö c;7{i müvcs7etere. A 
nai;rv ellrntmondo. akit csak az el
lcnmonna" avogvitott ki mint kecl
venr1 ;\ll;ifrlt. ;i c;korpiM. 

Mn.:;t :-11.tn n ö ic; megovngvu lt 
Dr Läzcir Brln. 

Rahvlon vi1f'in Pafai lcl7c:ef nen1 i)"'

merPtlcn 1 ma"' 1r kö?.ilnsee elött Mo-.t 
mirlön x„c:·re!l'viiih·e iP1ente1< mPg P:itai 
l;illtellll\11\'{'j , mecr ~elec:ehh rr'tPP't>Kh('ll 

f on1k rn :vr111<nal< kiHönc:0 crt>I hnrl1t:rni. 
H1tfl<;ukn;ik titka hngv recrm111t idök•i!'k 
';illflc:nc: Pr11;c:cit miivec:1i mo<lern form:i
han c;1r'lhlt;:itinl< mPg \>1odern formflh:in 
i\c; modern h:intJon l lgv. hO!!V miifnrdi
t:is:11 Ppt'c:7en kfoe1 ho11al< lelkiin'rh/17 

rfSv11111lt idolrnek ohPlier knlloit l~r„r>srik 
mefvc:1"•crl' ken11·>lefiik t11Prpc:7c:(•O'P l<ifeil'-
7l\S('tk !'reit' Plnao!lc:11k melt1)c:-i<•;i {?r nPl1 

""" 1i-.1 . mint :11 eredelihen rle :i mi hen
nü k form:ltl:i n. az atclnlcrnzäsnkha n kic:imitv;i. 
fnrmäh:i öntv•>, kerek ent•<;1szf' :ilnkitva 
iclenik nwg \ mint ::i1t a mutatvänvkent 
killillt ver" ic: hrn101ia. (R A ) 

Kafikf1 Marait iräsai. F.l?'\' marPk \l

ragnl s111rt fell'nk eev pen 1c:s1nm· ra 
1,1\'nt•n maiuc: h:wahan lllatoc; 901110ru 
\'ir:lt!nk:il mch·rknek törtenetiik \':tn. En•
kt>t a tifl{o..; tiirteneteket beszeli el. mt>e
len<'lPn ös1intc haneon mert lira mindcn 
S7:1\':1 0 m1g1, 37 3$C:Z00\ l:\t1a. crezfp al 
:i lilrtrnrteit es a m::ip-a c:1eme\'CI l{lll)tt 
"ila(!' rPitelmPit tarnt fel Ehhen rejl ik ez 
ir{lc:ok hat-is:in1k titka A nöi lelek s16lal 
m<'". minnen törtenetehen a 110 han!lulatai 
11rallwdnak c: az ac:szonvt kttitnöen öi;men 
l(:iffka Mawif Köztiliük mutatvanvkep 
kßtctc legc:1ehh ft>rt~nelet. Fieycljck me!.!. 
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hol?\ a haldokln fcrf• c;z1\äh6I mint ere7-
teti ki a l:inv lelki vilae:it. noha c;7fl nPrn 
m:il!yaräna r";ik egy-egv !!ec:7fusc:al. 
0101dulattal \'il!lflit he a lanv l<'lkehe. 
E1ek i.'.•les megvil:\pit:bolr Fenv h;ilol he 
a legtilko~ahh re<lökil!. ~ e a mcid<>7Pre 
mindcnik tilrti·nctehC'n. t 'i hane. u1 tat:lc: 
uj cr11!särnval llnkat kaplunk tnle '.' rn1 
mac: a 111''n'•s7 fel;idah, mini a1lni hopy 
Paul Verlainl' '.''7:1V:iv:il eliünk: fa ntrnrcr 
cncnu· . ·\ l<11tct a7 Alhenaeum kiadac;a. 

Uj hanf ()k . .\ Prir es lla111u ?-11' soro· 
zata. lrta f>nru 1 \!!ai \dolh. Abhan a 
lemetiH1Pn, 111elvhPn Porzo. ::i 1111117V"'r 
tare1air;i<.: rlc:n 11:-.11\ rnec:terp vnel el hrn
nil Ok Cl LI j k1\l1\'\ ehen . om lik ;i na p<>11f';!ir 
(>s a lrnnloltal :i mcll"'' 111"llc>lt elvnn11ltat 
hc1111iinkPl,vir{1crnk horiti:!llr. lrr)k. nnlitik11c:nk 
l; S miivesn•k hantia1 ezck. ~ k-ikkcl .\v;iit 
i\-.szCht'7fa d lttn:i In:- r>c: rr<IC'lrt>c: n~ l\'P <a 
C' a kikr01 ni-h:ln\' nhl:ilnn me!!.f'ntlf>ke7ik. 
l>t• lllt'flnvi mintlrn \';lll a1nn :l nehä"'' 
nldalnn 1 ~ok. '"'< l;les mcefigyeles. <>ok. 
:-ok m,;r,. Crtl;C: C' "'1innrlr:i 11) "lellemPc: 
iitlPt. l lnl •"'l111nsnl\·otlunk hol m1;l„ mea
vndults~r11t erziink c1cknek :l rf'ndkiviili 
1müvc<.:zl'll"1 mel!irt snrnkn:ik olv;io.::flsak"r. 
~nh:i sr11k1 rnhh:>n ll'P(! nPm it>lleme1IP 
''' ldnul '-\11l1<Yvi f)ez.::\t . mint Acr;ii rövit1 
vis<:7:i"ml(•kl'11;"'"'" (:..:: PflPPn ih-Pn m11-
vcc:11 "11Pmr"•7:il 11\'Uili" a h:lrom lanko
n;ik l\mma ~:lml"'·nak . Koc:c:uth l ajnc:n;:ilr 
\';iida !<11111,n:ik. \hnn\'i 1 '.liosnalr \-htn
lr;ic-.\'n:tk •'•:- ;i mngv:ir kfoclPt rni>e: ~nlr 
mfls ki\'fl'''"!l!!anak. Mel!i>rlcti. hnl7V mi 
mindl'f'Vikhl'll n lpsrn;i .,·obh. de a mel1Ptt 
1•mheril<'1• 11•inrl 1<n1P1"hh hMzn sziviink
hi\1. A rPndkiviil 1\rrlekec; n111nkn. mel\• 
m111den m:H,var cmhl"rl i'•n.lckel, a1 Athe-
11aeum kiaclcisahan ielcnt mf'g. 

l rodH lmi \{itic<:ek l nrmflj;lhan es f;ir. 
tnlm:\han 1•(!v1ranl re11dki\'ül erdl"ke<; vfll 
lal:itot inditott "'"n P7en ;i r1imen az 
i\lht>naP11m \1 elntliink fckvn etsö fü kö
trtec-.L·f' c:tl'nz:'iczir\t it>lenl a mauvar konY
\'ek kiallit;isanak tlirteneteben . Alak1uk kic; 
nvole1ndrcl. fed1>lilk linom. ft'lnuha zöld 
hör ara11\' m·nm;ic:"al l':- diszite~c;el Kt>-
11\'l'lmpq•n 1•Hernck a Z"ChhPn. akar ,•alami 
fiOOlll jPQ\'!Ök1ll1\'\' e.;; e melleft C:ZÖVe{?"Ük 
nag,·brtu-. n\'nm;i<;a nagyon kellemes a 
szemnck i-. 

Kcoei nk n p n i C:·llCk jelen szämunk
han kozölt ,\ plaPue-nn• cz keo~t. :i 
L' \ r t e t 1 e c: ,\ r t i s t e "' szivesc:e
·1 hol közölihk ,\\ult szämunkban Bihari 
<\ändornak. ,\\cirk L::ijnsnak. Thormänak ec; 
~'unkacs\'nak keocil a K o n ,. v e s K a I
m <'t n r t. engcdPlmeVPI közölhettük. f.z 
uf1)hbi k ~pek muvec:zi reprodukczi61 a 
Könvves Kalmäunc\I igcn olcso arban kap 
hat ok. 



A Herkomer automobilverseny. 

Hur() H11m /·rrg)'rs. 

Herk11111c1 l luhcrt ::.lctl\'ellclycs. rajon~o 

hivc a1 auto11111hilsp11rtnak. :'\cm annak az. 
es1evc-.7.cll :-1aguldon1snak, a meh az 
t.:xprcs-. \'1111,1!11~ schesscgcnek tulliczit.1läsa 
han latja a1. idcall, hancm annak a1. 
aut11mobil11musnak, a mely a gepkocsit a 
liikeletcssl'gig 1)hajta11a fcjlcszteni. a kc-

n~ l'1111r:- c:- czcbzerit kozll'llcdl-s l's utaza.., 
tck1ntl'll'ben. ,\\ i!,! :w el11hhi iranv hhet : 
a (jordon-Bennd a111ertka1 milliardos al
tal k1tuzö11 tlijakl-rt kc•czk.11.tatjäk a ma~uk 
t?s masok clctc1. adllig .1 1 l crkomcr dijerl 
cnol-c\·rc at0k :-d11lnak :-ikra. a kik n 
lcgc1cls1crühb hcn:nLlcZl·sh. lcgkcn\'elme
srhh tut0g(•pknc~i1'k:il 111ik r1t a nemes 
sportot. i\z 1dcn a vcr„cn\·1ok Franh.lurth<'•l 
indultak ki l-s :--:urnherg, Münchencn at 
jil!tck Bc..:sig l':- nn na n \'iss:rn Klagenfurt 
errntescn~I I• ill•k vissta M ltnclir11- tllLlve 
franklurtig. mik~nt az itt rcprodukall tcr
kcp mutatja. i\linkct magv.1rol at uert 
crdekel Cl a \'l'l':->l'll)' tnCil CJUtta l eloször 
\•cllek res1t 111agy;1r autnmohilist;ik ilven 
nagy:>zabasu 11cmzctk<i1i \'erscnycn. H:irb 
Born rrig~ es, a magvar automohil-egyc-.ü
lct igazgati'1ja. t'g\'ik lc!!fnradhatlanabh 
gepkocsizo a k1 az clmull tclcn nagyhai1 
tarad(lwtl aw11. hogr a \'erscny utia 1\ \a
<:.:ya1ors1ägnn l~crcs1t11l v<·zc,scn. voll az 
cgyik versenyzö; a m<btk fcbö\·anyi Baruch 
Jenö. a ki 11c11m~gihc11 11 C:.! l'gyikc voll a~ 
cl"ö urk11csi,ok11ak, mi~ mosl Ui;?) anilyen 
sZr..'11\'edclylyel kormanyozza gcpkocsijcit. A 
magyar verscnvzök t•1uttal nem nycrtek 
dijakat. mert a gcplwcs1 iinluge mindket 
magyar vcrsenv 1ü gcpel mef!rontotta az 
ut11n, mimlanwllctt kdlcmcs emlckct hagy
tak mag11k ut{111 a ncmzctkö11 l.irsa~äghan 
a mclynek tagjai nagy lclkese<lcssel be 
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llrrkomrr 1/11/l('r/, a 11 rsrn) mrgalur1to;a 

s1cltck Baruch Jcnönek air11l a t!tiläns 
ud\iHiass:ig<hol. hogy a ,·er:,cnyen k1rnl 
kii\ cttc oket es a bt'csi pihenöt megsn
k11va, a Sem 11c nngrc vezetö uton bevarla 
ökct c" a rnbogu gc pkocs1kba Kugler 
bonbonok es viragok özönt!t dobälta he 
llennch poros1 kir. herc1cg a ki sz nten 
rl:s1t vcl t a vcrscnycn, valc'isagos elragad 

tat:bsal c111Jt'.·kc1l'll llll'g crrol a kcllcmc.;; 
meglcpctcsrül. l\cpc1nk a 111agyar n·rsen\
rnket es 1 kr knmcr l luhcrld 111utatja hc 

7 

A grafikai cgyesiilct. mclyrwk cn.lekc
hcn lobl>:-.1or lcls1olaltu11k, a napokban 
rnegalakull Elnökc. S 11111yd .llcrse Pal 
lctl, a kivälö 111uvcs1, a kinck b1Lo
nyärn s1kc1 lilni fog maga mellc a fiatal 
crok lcgj~lcschhjcit csoportos1 tan1 A gra
l1kai cgycsulcl tag1a lchct 1111ncknk1, ak1 
C\Cntc 20 koronat f11cl s c1erl härom 
csak 100 pcldanyllan 111cg1clcnt graf1kai 
müalkotäst fo!.! kap111. 1'1:\nljuk olvasuink 

figyclmchc 

Velasquez Vcnusät mclyct lapunk 
11pnhs1 ~1amaha11 mulattunk hc, vcglegc
scn mcgvasaroltak a lo11d11111 muzeum 
sduuära, csckcly egy 11111liö franker!. ,.\ 
mikor clös1i\r älhlotti1k k1, c~cs1 l .1mdon 
1alpon rnlt, ott 11ai.:y tarsadalmi cse1111~n} 

egy murcmck bcmutatasa. l lasnnlokcp 
nl:!)' e:mncny voll Lirc..;;cbcn K 11 11 ~er 
lkdhovcnjcnck v.::_:lc~cs ldalhtasa. a vä
rosi llllllCUlll cpulcl\:bCll. küf1111, a llltheS7 

altal db1itcll c,; cpilett CS bercndczetl lC
remben, mel} most tcmplomszcrü alakol 

nvcrl, bcnnc a fchcr es kck s1in dominal. 
A mig a költ">cg ·k 111cg 11c111 tcrliltek (25C 
c1cr ma1ka 1 killtin 1 marka a "belepti dt 

' a Kln;{"r-terembc. 1-.rrol pcrs1c London · 
han szo sincs. 

'V 

A spanyol kiralync csipkelegyezöjet 
mutat1uk bc olvas1'iir1k111k, a cs1pkelcgyc

zöt, mclvet cgy vercsi>pp crintett Egy 
,·crcsi>rp 111cly kis hija, hogy tragl:d1ä\'a 
ncm tetlc a lcgpnclikusabb 1d1lll. A gpa
nvol kiral\'n ~ csipkclcgyl'zojc ilrök cmlek. 

st1lszcru cmlck, - ~1111te calderoni 
hangulalu: az clcl al11111, - vagy ;\10111 az 
elel? Erre a rnajus1 szcp aranjuc11 napra 
- csküviljc napjara :;okaig tog emle· 

kczni a szcp angol lany, a kibol spanyol 
' irfüyasszony lctt, de mindjnrt c lso lepe
senel rncgosmcrte all a spany11l vad szen
vcdelyt, mcly a1 lrlkVlllCli<'>t es a spanyol 
biis1keseget tcrcmlcttc. E111lckc1ctes ki~ 

cs1pkclcgyc1.ö ! 
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L eder er Bismarck szobrat, a modern 
nemet szobräszal e leghatalmasabh alkola
..,;it, 111ost leplc1kk le. lme a monumcntal1„ 
megoldas C'...y11< 1 11unii pelda1u. 1\\icsndn 

74 

egyszeri1 lormäk ! ,\\icsoda hatalmas \'O· 
nalak 1 ,\\ennyire a1. cgesz a fnn tos e mu
cmleken s hogy cltiinnck a reszlelek 
llamburg varus czzel a1. cmlekkel 1gazi 
na~\· rnukinc„ct szerzett, - ped1..: mennyi 
kicsin\'cs intnka prubalta megtercmteset 
lehetctlcnnc tcnn1. Vegre is gyozött a jnbb 
hclatas, - - oll a szakertök nem 11ertek le
szavazni a tllll\'C".ilCk egyhangu ''elemenyet 
Lehcl, hogy v~lcllcn • de Hamburg ezzel 

1gcn sokat nvcrt 
Schmittely J ozsef. Ei a nev e"eszen 

uJ a nagy k111.önscg clölt, peoig a viselöjc 
11egycd s1a1.ac.los 1uhtleumät i.innepelte a 
11ap•lkba11 Hu-:;zonol cs1.tcndo 6ta dolgozik 
Schin1ttcly J6zscl a ,,P.:st1 Hirlilp" szer-

kest!öscgcl1c11, nmclyne'< segCc.lszerkesz
to1c. f\ dolgus, munk'\s uj•ag1ronak min
den munkaban cllolWlt e"'ztende1e had1 
cv, an11y1rn igcnyhe \'CSZI tu laüt, fmku 
mal, idc~eil a läza~. halac;ztasl nem hir6 
munka. I~ ' h:l al ujs:lgiro aml\'i idö alatt 
sem 11!.ar kicmcl ;clin1 a 111!' l\!lensegböl 
a1. csak arra mutat. ho~y jobh szereti ; 
t1s1tcs munkat a ma~amult>~atfü;nal Es Yalo
han Sch1111llcl\' J11tsd llpusa a munkae1 t 
hc\ lih cgysLcni uj .;.il!,ir<lnak. ak1 mellell 
s11 ntc gomh 11111'1dra lesrnck az ugVIH!\'ezett 
~ n:l g\' cmhcrck". ii 111aga azonhan nem 
h:cr soha scm az ünncpcllch!sböl, sem az 
ehs 11crc„b1il. A 111 c1111y1rc szercny cmber
nck 1s111cqiik, t.1län mosl is ros~L ncven 
'esz1, ho'.!y foglalko111al< \•clc az ujsagok 
es hogy a1 arc1kcpt!l kiadjuk 



.t\ MODERN INTERNA T US. 

/\1anapsag, mikor a fövaros 
egyre hatalmasodö ereJe mind 
jobban vonzza nemcsak a munka, 
a keresct utan vagy6d6 lakos
sagot, hanem a tökeletes isko
lakat kcresö tanul6 ifjusagot is, 
szüksegszerülcg keletkeznek itt 
a fövarosban azok az intezme
nyek, melyek az ifjusagnak. 
mely az iskolaeven at szülei 
hazat nelkülözi, gondos felügye
lettel es nevelessel együtt csa
ladi hajlekot nyujtsanak. 

Banmlyen kitünö legyen is 
az iskola, melyct a gyermek, a 
serdulü ifju latogat, hi·:atäsat 
nem teljesitheti kellöen, ha vele 
parhuzamosan a csaläd is nem 
veszi ki rcszct a gyermek ne
velescböl . Ezt a csaladi neve
lest, a gyermeki szellem es ke
dely apolasat tüzte ki czeljaul 
Gabor lgnacz tanar, mikor ne
hany esztendövel ezelött inter
natusat alapitotta. Az akkor meg 
kicsiny es egyszerü intezet ne
hany ev alatt föllendült, meg
nagyobbodott es fövarosunknak 
Jlynemü elsü intezetei köze 
emelkedett. 

Es joggal, mert h1vatasat 
fennallasa 6ta komolyan es szep 
eredmenynycl teljesiti. Meg is 
van hozz,\ mind az az eszköze, 

melyet modern nevelö-intezet
töl követelhctünk. 

Budapest gyönyörü villa ne
gyedeben, Nagy Janos-u. 25. 
sz. alatt van az intczetnek nagy, 
arnyas kerttcl bir6 csinos epü
lete. Tehat nemcsak egeszseges 
videken , hancrn sok iskola kö
zeleben is. Mert magaban az 
intezetben iskola nincsen. A 
növendekek mint nyilvanos is
kolak tanuloi, nagyobbara a 
polgari es közepiskola l -VI. 
osztalyabol. A növ<:>ndekeknek 
magaviselete es az iskolaban 
val6 haladasa allando ellenör
zes alatt all. napi 3 4 6rai 
munkaidöben a fiukat a fel
ügyelö tanerök rendes es pon
tos munkahoz szoktatjak, egy
szersmind az esetlcges heza
gokat p6toljük, az clfelejtett 
tananyagot fclfrissitik es a szük
segcs magyarüzatokat megad
jak. A tanitäs nem tömeges, 
hanem cgyen1, mindcn egyes 
nüvendeknek szellemi tehetse
gehez illü. Tchat cpen e tekin
tetben olyasmit nyujt, amit a 
nyilvanos iskola nem nyujthat. 
Az intezet tulajdonosa nagy 
gondot fordit arra, hogy nö
vendekei idegen nyelveket el-
sajati tsanak, meg pedig a leg-
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ki)nnyebb, legkellemesehb 1116-
don, csala<ljaval es nevelökkel 
valö tarsalgas utJ<in. A zenei 
kikcpzesre külön zongora- es 
hegedü-tanfolyamokat rendezett 
be. Az intezet önkepzökürcben 
pedig alkalmuk van a fiuknak, 
hogy egyeni tehetsegüket is fej 
Jesszek es szellemi önallosagra 
törekedjenek. 

Ncrnkü lünben gondoskodik 
az intezet a növendekck testi 
nevelcseröl is. Az internatus 
maga czelszerü berendezeseve 1 
a hygienia minden küvetelme · 
nyenek megfelel. l lal6- es ta . 
nulotermei tagasak. szellösek 
es vilagosak, hatal mas, gondo
zott kertjehen a növendekek 
szamara tenniszpalya es torna
keszülek van, kellemes es egesz
seges sz6rakozast tehat ele 
~endökepen talalnak. 

Az intezetnek megvan az az 
elönye is, hogy növendekei 
nyaron at is kötelekeben ma -
radhatnak. Erre a czelra tulaj-

SELFMEN. 

A takarekossag es a muvelodes, egy 
napon szilletell · mond1a Barn<).by Rudge, 
Dickem; puritan regenyhöse. Es a filo
zofalo regenyhösnek, minden kulturtörte
nesz igazat fog adni. Az egyeni takarekos· 
sag kepezj a csaladok es nem7elek gazda. 
sägi 16letet es ennek megismcresere az 

donu!::>a Tatra-Lomn1czo11, a ma 
~as Tatra tövehen nagyszabasu 
szünidei intcrnatust lctesitett, 
a melynek nemcsak az a czelja, 
hogy a növendekek hazank eme 
gyönyürü helycn kellcmesen 
nyaraljanak. hancm meg is ked 
veltesse velök a termeszetet es 
fogckony ifju lelkükhe n szep
segei irant szeretetet tamasszo n. 
Te5zi ezt kisebb-nagyobb ki 
randulasok, hegyi tt.'trak es több
napos gyalogvandorlasok altal , 
melyck a liuk testi erejet, tu 
dasat es jellemet egyarant feJ
lesztik. 

Mindezek igazoljak. hogy a 
Gabor feie nevelö·intezet mcg 
a Ieggondosabb szülö kivansa
gait is kielegitheti, p6tolja a 
szülöi hazat, a csaladot. mert 
a gyermek megtalalja benne 
kellö szigorusag mellett a sze
retetteljes nevelest. 

Az intezet igazgat6saga (VI., 
Nagy janos utcza 25) kivanatra 
barkinek kü ld prospektust. 

embenseg csak a müvelödes b1zonyos 
fokan jutott. Mert a takarekossag nem 
terme.;.zelt ösztön vagy hajlam. hanem 
öntudatos gazdasagi elv, e;; a neveles 
rirodukluma. A takarekossäg erkölc~i alap1a 
az önmegtagadas es az igy gyüjlött tökc 
nem a kap11alilmus erkölcstelen-;egeiböl. 
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h,llll'lll ,17. l'il l,7tlkHgll' ll k hi1fö ::-7Clbal~tl· 
t.1säh11I .1 f.!)Oll)i11ok1öl \aln oni-._;ntc~ lc-
111111\ll.1:-hol l'fld, 1\7. llll'km, a mely az 
l'mherl a 10' 11hl' 'nlo latas joga, al 1s fl l-
111haz1a, l' llll ho7. kapl'::-olla a Jü\·ö1ol 
\'alli gondosk< dns lülll'k•1cttsl'gct 1::;. \"ala
han\·swr :u l'llirclätas t H' n) ~1 cmlc!,!eljiik 
111.H a el11\'lt.:\"ä 1alrn .;l'rkcntn 1ntcs allal 
lcgy\'er \':tll k~1hnkhc ad\'a. 1 cg~ \'Cr, a 
mcl\ nck lll'\'l' : ta/..1111'/..oss.tig. 

\ 111a1 1:ir•adaln111 l'g\ •k n'sn h es kor
lunl'h: 11l m ann\ i1 a a· J'll'lllhi:\11\. mini 
111\..abh ,\ llllpll.lllll J'l'lll ertck< nck meg 
ncm hl tsiikst• Mcrt a 111lct hlka nem is 
<11111\ita a ,·aj!\onban, hancm az azzal 1aro 
ga1(l;\lk11d:\s ~s1s1critslgcbl:t1 rejlik. A 1<1 
munkaj:l\·al többct kcrl's, mint a 111en11y1 
:-ajal es \.Sal:\dj3 szllkscglcll.'itlCk kiclcgi
tescrL mcgk1\'antatm k, s c 1111:gt,1kantntt 
telcslcghöl htzonyo:. összcgcl leh etes1 a1 
kctscgtelcni.JI ug) sajät 11111 1 a \, widalom 
1olcknck niv6jat cmell. 

lgnz, hogy a konnyl'lmii~~ghcn snk 
kl'dHs ' onas van De barmcnn} 11c maga~1· 
1al1äk is azt a quarlll'r latinhen, p1 1l~an 
1.irsadalomnnk ncm lcht.!l crenye. L laszlo 
lmalyr{i) JCf!~ c11c fcl a kn)mka, ho;.!) 
ki111nyelmüsl'ge miau a11ny1 h1telc sem \'oll, 
mint l'!?Y korahl•h 7"l'lkrnck s voltak na
pok a melyeken a k1ral\ i \.Salad_nak alll!Y' 
pen zc .... cm \'Oll, hogy a konyha1 swk.;;cg-
1ctcl<ct lcdcrni tudta ,·„111:1. ·'"~Y nyomo
r:iban ,1 pari-.1 crsckhe1.. tnrdult. a ki 1i1· 
l'zer talh:rt lS Cf.:)' 1111s fl• rscl1·t kiildbtt 
a k1mly11al.., a ml'I} rc azt trta: e persl•lybc 
kcllett rnlna fcbcgcdnck naponta egy 
czfistot tennll', !'> 111,1 a1 en 1izc1er 1alle10111-
mal e~yutt 111eg cgys1cr ann\ 1 pl:nze volna 
relst!~cdnck•. 

t\ takareknss:ignak tohb utja es mt'><.lja 
""'· t\1 c mhl.'rck azonban gyak1an csak 
aLcrl 11cm takarckosak. mert n111csenek 
kcthk ügyl'l1en olyan cszk<izok es 111odnk. 
a mch ck eil kulsc'ilcg clomnzditanak. A 
k1-;h1 \•a1al1101mak, a munkasembernek, a 
tanuln gycrmckcknck n111cs 1dejük ahhnz, 
hogy kbchb llch:tjc1kkcl csurol-cselrc a 
1aka1ekpe1wärakat tol}ton fclkcre~sek, a 
hol a \'arakmäsi ido mcgza\ '.lrja egesz 
1dt"1 c-.. munkarcncljukl.!I az ollhon fclretclt 
penz. pnllg äll<lndoan k1 van teve az em
t•cri 1cnncs2c1hol kih1lw1 k1sertcst knek, 
hogy mas nclrn tord111äk, mint a mclvrc 
gyujtclell. 

:;zoc ziillb s1cmponll •i l:gy igatan nag\" 
fonlo!->sagu c-.. clmcs l;Zcrke1c1u pC:n/
~.-yujto pcrsl'l\'l ho1 most a kozlorgalomba 
l'~ delmcs \'ällalkom. Et az u. n. 
„~ ElfMEN" per,ely, ~ mcly a kullbld~m. 
<h: khlonö ... cn A111c11käban, ugy:.tMvan 

• 11111Hlc11 lsal.1d a~1t.1la11 hel)CI l11gla1·. 
fa1ol a pcrsel\·11il momlla l'g\' l'h11c 
lrant·zia im, hog) ez a tal;ilmany tobh 
has111{1ra ll'"' az rmhcrb~gnck, 111i11t a 
mcg fcllalaland<'> 1 l!(llllögl'.•p 

t\ ,,Scllmcn" cgy ac1clh1)l kcsz1lctt, 
csinn~ alaku takarl'kpcrscly, a mcl\' a hc
ICje dohott pcnz kihull:bat "a~v kbwde
set 111cgakadalyoz«1 kcs111lt'.·l<kcl van cllatva 
1 .11cl a Pl'Tsl'I) lvcl a takall' kossag s1cl
ll•111c rnnul hc 111111dc11 h31ha. 

\ 1m·rika, a !.!' akorlalt cs1. es s1elle111 
hazaja, adta c11 a taltll111;111yt is :1z <i-vilag 
nal< ,\mcnkahan az c pusclvlrcl vali'1 
gvi11tcs i11te1111c11\c olv lcjlodcst C-rt cl, 
hogy a „Scllmcr:" pc1 sclyck hcktcihol meg 
az ,11fü•rikn1 kolnss1;\lis pcn1111lc1elck sora
han 1s, a kghatalmasahbak közc cmelkc
dett a1 a1 inlbl'I, a mcly a Sclfmen 
pcrselyck kulltvaläsill tuzt• ki fcladataul. 
.1\ Sclfmcn pcrscly eth1ka1 alapja a la\;<ll C· 
kossÜ!!, a mclv a pcmgy111tcs111.:k mindcnk1 
altal \l!'>Z\elt CS bl:t::-.Ull ftll lll<lja. 

,\z a hatalmas a111c11k111 pc111intczet. 
a mcl\' a Scllmcn pcrscl\ 1.:k hctcteibol 
fcjlfüh)tt na~yg}"<l, a 1.1karckossai.! hajlamal 
Cs ercn\'Cl akkl'lll pr6balja k11CJIC::.7leni l'!-o 

cbrentai tani, h11j!\" ma~as jUlalmakal, rend 
s1ercs prcmium<ikat 1t1z k1 c\'röl l:\·rc ol\'a 
IHlk rcsLcrc. a k1k a Sl·H111cn pl: Sl'l\"Ck 
revcn a lcgnagyobh oss1cgckct 1a1rnntottak 
mcg t:z a premium azonhan kizar61ag a ki~ 
cmhcrck )3\·ära 1rany11I c.., a munkasember 
takarcko::.sfü.:at \'an hi\'al,·a jutalmat.ni 

,\ Scllmcn pcrscly ncmcsak a1. u1 \•ilag 
lakarl'kossagi s1cllcmc nck smnboluma, 
hancm cgvszcrsmina a; 1ga11 dc11mkraliz
musl!. ug}· all rc11dclkc1csc1c a takarc
kos hivatalnokn<lk, 1111111 a kl'1eskedönek 
es lllllnkasnak. i1j1111ak es vcnuck, gyermck
nck l'S tclnötlnck. a 11111 a nagy tokcket 
örzo pünodos 1ern1u knvcs hankokrol 
cl 111011dan1 nem lchct. 

Ebbul a Selfmcn-lclc pcrsclyi.; \ UJksboJ 
a nagy pc111inb1elekrc is l'I tekele_ndo 
clonybk harulnak, mcrt a pcr .... cl) a pcnz
mtezl:li ,·,illalk0111 s1ellc111 rc..,1erc u1 toke
fnrra~t is jl'lcnt, .1 llll'llll}'il'cn a hllcrekt~öl 
a betclek altal ol\'an tökc ko111.:cn1ralta11k. 
a mcly. mc~ a nagy alaptokcvel dolgoz6 m: 
tczctckncl i:-. JClcntckcn) cn cmch az tizleu 
torgalmat. 

1\\indemc clon\'nk tcs7.lk \ cgtclcnül he 
csessc a „Sclfmen" pcrsclyekct. a mclyck 
hihetölc~ r<1,·id ulo alatt nalunk 1s "·ltcr1eJ 
nck es a :-zep pcrscly -..1in~:-. l!\thonra lel 
a maizyar urihazak lcrmc1bcn l'pptn ugy 
mint a :-zegcny munka~ cgyctkn sz 
btijaban 
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ERTES ITESEK. 
A mod ern kävehazr61 irotl c1ikk1111-

kcl, amely a „jovcndö" mäjusi szamaban 
1elcnt mcg, k1c~csz1tjiik a Thone/ lcs11•frck 
nevcvel. amcly C1Cg a famunkäkat szolgal
talla a m11vcslt hcrcndezesii kavehä1hu1 
rl1onct te,tvcrck 11lcset, kiväl6 s11ltdsägat 
1smeri 111111tlcnki s I)!)' crrol ezultal ncm 1s 

kcll kiilön 11wgcm1i:·kc11nlnk Amde a l'.zeg 
a kavehäz hercndc1csche1 ezutta1 a mu
ves1ek tcljcs ä1crzcscvel järull hozzä, s ez 
ol<ozta, hogy nagvszahäsut, 111od1:rnet, tet 
szctoset produktilt \ 1 honet testverek 
u1abb rnü\•cit klilönbcn 1s jellemzi, hogy 
k1tünoen illenek a modern stilhez. Csupa 

s1erkczet, kcn!s leha disz es 
nemes cg~ 9crü.;eg. lgy aztan 
ter111es1ctcsen a hatäs nem 
marad cl, 

Ös-Budavar anak.ennek a 
nagys1abäsu s clökelö mulatci 
hclvnek az 1dci s1.ezon1a pä
ratian a maga nemeben. Az 
igazeatosäg, amclvnek elcn 
Frit•dman ·A , ez äz agilis es 
s1clcs l:itkiiru s1ake111ber all. 
a 'ila!.! legeborangu varieh.' 
muveszcil es muvesznoit szer 
1ödtettc a na!!y \'a nete-sztn 
pad szämara s igy termeszete". 
ho~y a1 clöad:bok magas 
müvcszi szinvonalon illanak 
s kwirolag csalad1as iellegiiek 
A nngyszahäs~ j11ni11si musor
bol kicmclcndok a Lorch csa
lacl ikanai jäteka, Sc/1äfer Se-
1w11s at artista kiraly, az 
Afrio lriu a P1ca11nmws-cst>
p01 f .fO/tnsOll CS \\'e/{s a neger 
ent•kespar. tovabba .llallte 
Wilkcs a "vönvö1ü hangu 
afnkat. ncga"· cnekesno. akit 
Afrika csalogänya ne\' alatt 
ismcr a1 arhsta vilag Ennek a 
nagvstilü fckcle enekesnönek 
az arc1kcpet m~tatjuk b~ .~a
punk jclcn_.siflmahan a ko_;on· 
scgnck Os- ßudavara 1gaz
gat6saga különb~n ~z idei s~c 
1onba11 löbh 16te:.onycz.elu 
iinncpclvt re1~dc1. a melyen _ a 
budapcsti s11npadok legelso
ran!!U m1i\'cs11101 muködnek 
kö11 c A1 crdckes ünnepc· 
tvekrc k111ön 1s felh1vjuk a 
koznnscg figycl rncl. 

if111/1t i\'1/An, \jt 1/w r "1/0J!trll)'O 

G=======================:::::::::::=::~===========================~ 

Van cgy 111üvcs1cl, s Cl a1. cgycdill 
1gaz1 mcly l<.irvc11yszerL1 hatasaval, crcjc
\'CI elragadatasba Cjli crzekeinkct, fel 
emeh s1cllcmunket ol~ mngaslatokha, a 
honnd a k1s ha1a legha1ob6l nczclt 
falunak hat. \ \ e 1 c r-G r ä 1 c 

.. "0 „ 

A rajz a 111liveszet alapJa. Ezt min
dennap 1obban t'•rzcm Ezcrt szeretem 
l ngrcst! Ah, lw ö ll'tt \Olna a meste
rl'lll, m1 mas!..~p tMtent \ olna minden 
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,__• --· ELÖKELÖ eZEGEK a--
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BRAGHFELD F. 
ferfidivat· es fehernemüek 

V., Dorottya-utcza 7. szam. 

Takacs Ferencz 
)JOrCz1•llän· CS 7.0JnilUCZOZOtl t'dE•ny m.~y· 

<iiurnklMa 

Baross-ter 4. sz 

Muhr György nagyvendeglo 
Utoda: KASZAS LAJOS 
Kerepesi · ut 44. sz. 

GAMB~NUSVEND~GLÖ 
Budapest fo~nagyobb l\llermc 

Erzsebet-körut 27 sz. 
Tulajdonos: NEMENYI BELA 

Coutinental aagyszalloda 
'lä1lor-utr1.a. 2:! 

~ew· York kavehaz 
Tulajdonornk · Harsä.nyi Testverek 

ßalaton kaueqaz 
Kerepcsi-ut 17. 

Tulajdonos: Tihanyi Jozsef 

LESSIVE HUNGARIA 
a legjobb mos6por. 

EHf\ Jn NOS ETTERf\EI 
Kf<.R!:.PR"51-UT 1 

Estenkent kitiinö cziganyzene. 

BRISTOL SZAI:ODA 
n „ Fcn.:11<·z J61.sct-1akpa1 t 3;,. 

Tulajtlonos: ILLITS JÖZSEF. 

ABBAZIA KAVEHAZ 
A \DR\SS\"-UT ~9. 

Tulajdonos: FEJER OVULA. Tu lajuono~: STEUER OVULA. 

•-----------------------•------------------------• 

..... Ha_ös __ zu_" I a_h_aj_a sT"ELLß-VIZRT 
mely nem fest, hanem a ha j eredetl szln~t adja vissza. , . 
Kaphato egyedül ZOLT .IN BELi gyogyszertaraban. 
Ö csäszä r es klra lyl fenseg e Jozsef fö herczeg udva rl szällitoja . 
Budapest, V. ker,, Szabadsag-ter, S etater-utcza sarok. 

II .... Egy üveg ara 2 korona. .... 

A l3 a la s s a.fele val6d.i, vila ghirü a=g o J 

UG-ORE:ATEJ 
a Jogkiti,i~c'bb ~zepilÖszer; fc}Ul1DU}j8 ILZ Ö!-szes JetezO SZCpfü, . 

szereket. Azonnal eltiivolit szeplot, mijfoltot es minden tisztata
lansagot az arcrol es ar:iak friss udesegct, fiatal-;agot kolc~onoz. 
Ar:i 2 kor. Ugorkaszappan 1 kor. Poudre 2 kor. es 1 kor. 20 fill. 
Ugorkacreme 2 kor. - Kapbat6 minden gy6gyszerta1bao es 

drogueri.ibnn. - Foszetkuldesi hely: 

Balassa-gyogyszErtara, BudapEst- Erzsebetf alva. 
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fl mar 53 4!v 6ta dics~retremfü6 1ag lsmert, s a 71012. sz. 6m. lelrat 
követelm4!nyeinek teljesen megtelelö ' • • 

U.J-V U KOVA.Rl t 

k „ c sze plö, himlöhe ly, sömör, majfoltok, 1 t 

arctisztitö eno s fa kade kok, fo rrosagi pö rsenesek, 
1 orrvörössegek es minden egyeb • arcviragzasok eilen, valamint az uj -vukova:- i ' bö • • t „ mely az a rckenöcscsel a hasznalati t rszep1 0 szappan utasitas s ze ri.nt alkal n:iazv.a , .meg 1 • korosabb egye neknek 15 Vtrulo es 

fi atal kinezest kölcsönöz. 
ßgy nagy tegely;. r<l kor. 60 Cill„ kisebb 1 kor., s.r.arpan l kor. Ul<\n1äsokl6l ' • 
6val<odjunk ! Csak KraJcsov ics <\llal Vukovar c;rn kcszitell kcnöcs valodi. - 1 

Minden tegelycn Krajcsovics, a kesz1tö arrkepc hi.lhal6. t 
Föraktar: Budapest, Kiraly-u, 12.1 es Andrassy-ut 26. Török Jozsef gyogvszertara. 't 

Prancia iolve~onv fiajlestöszer ~~~r~i~~~iq~~ 
melylyel minden ha1at tetszc~ szcrinl 10 11erc alatt allandöan 
megfesthetm fekctcrc, barnara vagy szokere. T ulajdonsagai : a 
szm jJl:rndo ::. D termc~zete:; szmtöl 111cg nem különböztethetö, 
alkalmazasa l'gyszeril. A r a 4 kor. t\ hasznalathoz szükseges 
csesze!<, kelek stb. 1 20 koro na. r!; Föraktar Budapesten : 

Töröl{ Jozsef m~öm~szertara Klrn1v,u. 12. ~s Hndrassv,ut 26 • 



KÖZGAZDASAG. 

Az Adr iai Blztosi t6 Tarsulat HJ05. evi 
Uzleti jelentesei es zärszamadasai a 67-ik 
Uzleti evröl, melyet ez ev aprilis 25-cn meg
tartott közgyiilesen lerjesztettck etö, a kö
vetkczö fontosabb adatokat tartalmazzäk: 
Az eletbiztosilasi oszlälvban 54,492 674 
korona bizlositott tökeröl sznlt} 9130 a jän
lal nyujtatott be, mclyek clleneben 
48,800,942 korona biztol'1tott tökeröl allit
tat1ak ki kötvenyek. A bi.llositäs1 atlag 
1905. ev1 deczember 31-en 318 milli6 ko
ronat meghalad6 töke es 796.591 korona 
jaradekra" rugott, minelfogva 22,830.424 
~orona tiszta szaporodas mutatkozik. -
Eletb1ztositäsi dijakba n 13,571.525 korona 
vetclcztetett be. mig halalesetek, valamint 
a biztositottak eleteben esedekes töke a 
järadekokkal együtt 7,233.448 korona ki
fizeteset igenyeltek. A kamatlab leszälli
täsara szolgal6 p6tdijtartalek az idei 200 
ezer koronät tevö atutaläs folytän 2.000.000 
koronära emelkedett. Az eletbiztositasi 
osztälv dijtartalekai es dijätvttelei a 
2,000 000 koronat tcvö p6tdijtartalek nelkül 
85,.J.48.943 koronat tesz ki a mult evihcz 
viszonyitva 5. 786. 704 korona tiszta emel
kedest mutatnak. A tuzbiztonsägi agazat· 
L>an a rlijbevetel 22,334 200 koronära, a 
szallitmany· biztositasi agazatban 1,648.489 
koronära es a betörcs es lopäs elleni 
biztositasi ägazatban 337,904 kor.-ra ru
gott ; ez ut6bbi 3 agazatban visszbiztositä. 
sok 10,745.019 kor. t es karok 15,430, 116 
koronat es visszbiztosit6k reszenek levo
nasa utän tisztan 8,255 479 koronat 1ge
nyeltek E harom biztositäsi agazat dijtar
taleka J.± f>83,385 koronara es a v1sszbiz
tositas levonasaval 8, 143 688 koronara 
emelkedett. - Az igazgat6säg elöterjesz
tesere a közgyüles elhatärozta hogy ez 
cvi nyeresegböl a B. merleg rendelkeze
scre all6 tartalekaba 500.000 koronat utal 
CS rCSLVCnyenkint 200 koronat OSZlaJekkent 
k1fizet A tarsulat killönfele tartalekai 1905. 
evi deczembPr 31-en a függö karokra 
tisztan tartalekba helyezett 2,396 608 koro
nat tekintetbe nem veve. 102 milli6 koro
nät meghalad6 összeget teszen es pedig 
dijtartalekol< (a visszbiztosit6k reszenek 
levonasäval) 87,663.954 korona, nyererneny
tartalekok 10,078 207 korona es arfolyarn
ingadozäsi tartalek 4,294.904 korona. A 
tärsulat tisztviselöinek nyugdijpenztära es 
takarek· es ellätäsi pcnztaranak vagyona 
összesen 1,786 822 koronät teszen 

A vas- es femipari kiallitäs. A varos
ligeti nagy iparcsarnokban tanulsägos es a 
magyar ipar nagy haladäsärol tanuskod6 
kiallitas nyilt meg nemregiben. A kiäJli
täsnak, a mely paratlanul all a maga ne-

meben csak egy baja van ; az, hogy 
alig akad latogat6ja. 

Pedig fc11yesen igazolja azt a nagy
merctü haladast, a melyet a magyar vas 
C$ fcmipar tetl az utolsö tiz esztcndöbcn. 

A kiallitas egyik legerdekesebb reszc az 
„ Agraria" magyar gepforgalmi r. t kialli
täsa. Az Agraria 1903-ban alakult es ter
jedelmes üzletköre folytan viszontclad6k 
reszcre kitüno beväsarlasi forräsnak tckint· 
hetö. Ekckben es vetögepekben a legelter
Jedtebb külföldi konkurencziaval credmc
nyesen vettc fel a versenyt es czekbcn a 
czikkekben ma az orszägban a legszamot
tevöbb forgalrnat eri. el. Legujabban a1 
Agräria megszerczte Asl'dnyi Lajosnak, a 
palicsi földmüves iskola igazga16janak 
kukoriczaszar-tepö kesziileket s tekintve, 
hogy a czikk közgazdasagi szempontb6I 
nagyon szükseges, nagy forgalmat er 
el vele. 

Hasonl6an erdekes es minden tekintet
ben kival6 resze a kiallitasnak lakos 
Lajosnak (IV . Yaczi-ulcza -10) a csoportja, 
a melyben a talalekonysägar61, :-zolidsägä 
r61 es rilka Ugybuzgalmar6l 1smert gyaros 
legujabb takarckHizhelyeit, kemcnytold6it 
es nyarssütöil mutatja bt: Lakos Lajosnak 
a neve evtizedek 6ta ismert ezen a teren 
hazankban s bätran elmondhatjuk, hogy 
gvärtmanyai nerncsak kiväl6 izlesröl tcsz 
nek tanusägot, hanem egyutlal arr61 is. 
hogy cz a gyärtasi ag annyira ki van fej
lödve nalunk, hogy nemcsak kiallja a 
versenyt a ktilföld hasonl6 termelesi agaval, 
hanem messze felül is mulja azokat. Lakos 
Lajos kiällitäsa különosen a szakcmberck 
köreben kelt melt6 feltünest. 

Az iparmüvcszct kör~bc vag mar 
nemi tckintetbcn a Steiner Armi11 es Ferencz. 
es. es k1r. udvari erczarugya ·osok k ialli
tasa (IX, Köztelek-utcza 6.1 Dislmlibädo
gos munkak, horganyd1szitmlllyek, szobrok 
horganyöntvenyekböl, különlegessegek mart 
vörösrezböl, nyomolt es önlött felirati tab
lak. jelvenyek CS ermek lampak. JClzöke 
szülekek es crczkopors6k alkotjak a gyö
nyörü kiallita:; anyagät. Ebben a nernbcn 
termeszetesen a legjobbat, a legi1leseseh· 
bct s a legncmesebbet allitotta ki a czeg, 
a mely e tcren a legelsö az orszagban s 
a külfölddel is bizväst felvC'heti a ver
senyt. 

Kaszab es Breuer (VI., Yäczi körut 33 1 
csavargyäranak kiällitasa mar a gyärtmä
nyok csoportositäsa tekinteteben is leköti 
a szemlelö figyelmet s elenlc t;inub1zonysäga 
annak, hogy ez a gyärtasi ä~ is a fejlett
seg Jegmagasabb fokän all az nrszagban 
A kiväl6 szakertelem pärosul itt is a gon. 
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dos, szolid munkäval s ez adja meg az 
erteket a kiallitäsnak. 

Kulcsdr 'iändor bronzäru es czinäru 
gyäros (VII., Dessewffy·u. 11.) legszcsz, vil 
lam es acctylen vilagitashoz. modern es 
szolid kivitelil vilägit6 testeket ällitott ki. 
A kiällitäs anyagab61 läthatni, hogy az 
elsörangu czeg kiilönösen a viszontelärusi
t6knak tette teljesen lehetöve a kültöldi 
gyarak k rmekeit A j6 izles es szolid 
munka teszik ertekesse a gyärtmänyokat. 

a kiällitäs anyagät Az Ehrlich-czeg gyart· 
mänyai mind kivä16 izlesröl es nagy szak
enelemriil tesznek tanusägot s a rosszul 
funkczionäl6 kemenyek megjavitäsära szol
gäl6 füstsziv6 kcszülekei is a tegelsö 
rznguak ebben a nemben. Az Ehrlich-czeg 
kiällitasa különben nemcsak a legnagyob
bak egyike, hanem a legszebb reszet is 
kepezi a tanulsagos es szep kiällitäsnak. 

De az egesz vas- es femipari kiallttäs 
olyao impozäns, hogy bätran ajänljuk meg 
tekinteset az erdeklödök figyelmebe. 

Felelös szerkcsztö · LURANT DEZSÖ 

A müveszeti rcszt szerkeszti : 
LAZAR BELA. 

Elrrlicll Ferencz (VI 1., Dohäny-u 12.) 
magyar k:'tlyha es lüzhely-gyäränak kialli · 
täsa sz111tcn egy1k l~gerdekesebb es leg 
tanuls<'tgosabb resze a vas es femipari ki
allilasnak. Sajät gyärtmanyu Meidinger 
friedlantli, chamolte es mäs rcndszerü 
k<llyhak, elcgäns takarektüzhelyek kcpezik Segedszerkcsztö: llOfNATH ELE.V\ER 

k 
szäjpadläs es gyöker eltavolitasa nclkill 3 koronat61 feljebb. 

0 g a 
Az altalunk ke'l~itett es a parisi fogorv osi akademia kiallitasan 
araO\ eremmol es a d1sz:<ereszttel kituntetett fogak nagyon 
könnycn mcgszokhat6k es beszedncl ~emJrufele nehezseget 
nem okoznak. \.ideki meerendelcsek 12 ora :i latt elKeszit-
=- tetnek csakis a FOGORVOSl IN l'EZETBEN = 
Budapest, Erzsebet-körut 50. sz. 

a Royal-szä116val szembl}n. - Fogorvos. LÖFFLER EMIL. 
Rendelcs 9-!2-ig, 3-7·1g. - Fogtechn1ka1 tönök. GROSS
MANN SIMON. Fogad egesz nap. Päjdalom nelktlli fog· 
mütetek 2 korona. Tartostömesek 3 koronatöl. Rossz es fajoo; 
fogak aranykoronaval lesznek ellatva, tovabba UJ. amerika1 
eltavolithatatlan aranyhidak 10 evi j6tallas mellett keszittetnek 

l\IEHsfo; KELT ARAK, N'S1.letfizet~s mellet.t 11'. 

, 
MA PM 

[IJ BUDAPEST Ferencz J6zsef rakpart. 

11(.JNQtlRltl NtlQT5ZAß.ODtl 
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Külön laROSZliil\lOR 
fürdoszonim1tnl 

ß Mu~fiaz tellesen 
uJonnnn fiarendezuc 

- Gyönyörii fekvesscl a Duna partjan, remel- kilatäs
sal a kirälyi palotara, a budai hegyekre es a 

Dunära ,\jelenkor minden l\cnyelmevel berendez,·c 

6URGER J. KAROL Y igazgat6. 

, , 
ALLATORVOSI RENDELESEK alla::::nak. 

Naponta d. u. 3 - 5-ig. 

Ö HLER ßENÖ Allatorvos1 rendelö intezetcbt.:n Erzsebet
körut 2., l. em. {Telefon-s1am 80-lOJ 

--
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j 



.., 
4 

„ i 
t 

. „ 

"M.EGJELENT 

A ,,MÜVEL TSEG KÖNYVTÄRA" 

harmadik kötete: „ 

A YILAGEGYETEM 
a föld es a csillagvilag flzikai tl'rnemenyeinek ismertetese. 

lrtak: CHOLNOKY JENÖ es KÖVESLIGETHY RADÖ egy. tanarok 

A VILAGEGYETEM 
cimü mu:o..ka tartalm.a: 

A levegö, Az 6cean, A sza1~azföld , A viz körutja, T aj
kepek, Csillagaszat, A technika vivmanyai , A.z ember, 
A vilagegyetem, A föld, Az elök vilaga, A tar sadalom. 

382 szöuegtteppel 74 mümetettlettel es egv forgatfiatö csillagtertteppel. 

A Müve ltseg K önyvtara e lsö soro· „ 144 k 
zat a h a t l<ötetbÖI a ll ; a h at k öt et a ra Ü r • 

A Müveltseg Könyvtara kötetei fälevi idöközökben jelennek 
meg. - Megrendelhetö minden könyvkereskedesben. 

A Müveltseg Könyvtara egyes kö- Cl4 k Havi reszletre 
teteinek ara diszes fälbörkötesben L Q r • is kaphat6. 

Kerjen prospetttust 5armel'l ttönvuReresttedötöl uag'l a ttiadöfiiuataltöl : 

ATHENAEUM irodalmi es nyomdai r.-t. 
Budapest, VI 1., Kerepesi-ut 54. szarn . 
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Evente 6 
huzas! UJ MAGYAR Evente 6 

huzas ! , 
JELZALOG-SO RSJEG YEK. 
Lcgbiztnsabb 6vadckkepcs ertckpapir. Fclülmulhatatlan jatcktcrv. Fönyercmeny : 
egymillio :>00.000, lOU.0011, :l00.000, 250.000, :?00.UOO, J:J0.000. 100.000 korona es 

' sd11nos fö- es melleknyeremeny : 

Elvallaljuk a 3° 11-os ma~rnnr 

iel älog-sorsjegve~ 

Eltogadunk tovabba U 1 ma~yar Jelzalog-sors-

UJ MAGYAR JELZALOG- jegyeket ezenkivül 

konverziöjat
1 

,~~nsJEar:KnE rfszletffzdis 
(kicsercleset) UJ nvere- e 1 OJ egy zese ~et 1 cell:AnKis2eBl~l:~in~:~:~ 6pekoig : 

menvlfötuenve~re CS a ~ leire a or. 
eredeti feltetelek 

hiva1a1osan megdllap1tott ked- VAGY 10 1

1

1
0
a,.\

0
• rcsz,;15 kor. mcllelt kültsc'~ es ju talck- „ 

vezmenveken kivül meq kulo- mentcsen 
r\z elso reszlct bcküldese , 

1
4 
0 

k elleneben, az uj sorsjc-nos elönyoket is nyujtunk. 
a Orona gyek megjelenesc uran. 

Erre vnnatkoz6 reszletcs • J c~~ü~djük . a l?rvenycsen 
prospe~luso~nl ini...yen es k1alhtott reszletivet. melv-
bcrmentve killdünk Fcl- A beielcntesscl egyidejüleg nck alapjan a vcvö az 
vilagositasokkal szi\'esen darabonkint 10 Rorona log- cgyedüli ja1ekjogot mar az 

szolgalunk. lalO küldendo be hozzänk. elsö huzastol kezdve elvczi. 

H ~onuerzio es elöjegvzes mar junius fi6 22-iRen l)ef ejezödiR. 

Nemzeti Penzvalto Reszv. -Tars. Budapest, Andrassy-ut 9. 

~3 NA P 
ulatt minden kez barsonysimava 

es hofeherre lesz 

dr. Kovacs kezpaszta 
altal, - :ira 1 K 20 fil1. 

fllindenUlt lmphat6 \'. ßYÖgylii.r, VI. Gynr-utca 17. 
Kiv:i.nalra .toil11lle tilkok• iugycn es bcrm'.lntvl•. 

A Nemzeti Baleset-Biztosito R.-T. Budapesten, VII., Erzsebet-körut 13. 
Befizetett resivenvtöke I 000,000 - K. Biztositeki alapok a.(i52. i2~. 77 K. 
A 111agy kir ällamvasutak, a CS. es k1r. szab. kassa-ntlerbcrgi vasut tisztviselöinck, 
nemkülönhen at összcs vasuti es haj1'1zas1 alkalmazottak balesethiztositäsait kedvez
mcnykep havi dijfizetcs melletl hivatalos lcvonassal is oks6 di1tetelek clleneben 
clfogadja Elfogad tovabba cg}renenke nti balc,etbiztositasokat. gyari alkalrnazottak 
es vc:'tllalatok s1cmelpete111;k csopnrtos balesetbiztositasat, utazäs1 biztositasokat, 
vasuti balet\etek eilen vaJ6 biztositast az clct egcsz tartamara egyszeri dijfizetesscl, 
gyermekhalesethiztositasokat a bef1zctett dij \'isszateritesevcl; biztositast nyujt ipari 
es gyarvällalatok tulajdonosainak a törvenycs szavatossag eseterc. ''alamint kerck-

par- es automobil tulajdonosok szavatossä!!i ktllelezetlsegcire. 
Egvenen~enti es csoporlos baleselOiztosllds. Elcthosszlgloni uosull ~s utazdsi blztosllds. 

Gv.erme~-oolesetfiizlosillis d(julsszolßritessel. - Szauotossdgi füztosilds. 

•Globus• mOintezet es kiad6vallalat rcszvenytarsasag Budapest, VI., Aradi-utcza 8. sz. 
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15 20 eves 
hölgyeknelc ! 
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A SZEPSEG TITKA. Vigyazzon jol, 
mert itt a nyarl 

Erede1i levelek hiteles masolat~ = 
Egy c'<ongrndi menyi:cske levele: A Diuna Tisztelt gyogyszcrcsz ur 1 SziveskedJek 

Crcm es Oi:tna szuppant mmden oldalrol a Dian:i p1ros1töpb6I kuldem 10 koronaert 
SJanlottak, melyet meghozattam es nagyoo ket uveggel, mondhatom, hogy mindnyajan 
hnlas vagyok erte. Sargas szeplöimet es nagyon meg vagyunk elegcdve. 
pattan:isaimat teljesen elveszitettem anny1ra, Tisztelettel z. K. gr6fn6. 
hogy arcom es kezem oly finom tiszta lett, 
mint az alabaslrom. 
Egy szatrnlir,..--i u- r-ia_s_s-zo_n_y-1r._j_a_: -M,.-u-lt_e_v_b_e_n 

hozatotl Diana-Crcm es Diana szappanb61 
kerek 1-1 adagot, mert ez az egyedüli szer 
rcszcmre. mely megakad ·1lyozza, hogy 
ta vaszi szeploim lattatlanok legyeaek. 

T. Erenyi ßcla umak Budapest. A kül
dött Dian 1 pirosit6 sokkal tubbet er, mint 
a kulföldi drtlgubb p1ro'>llok, azert cn 
bar:itn6mmcl mindcg ezt hasznalom. Kerem 
Abbtizlaba küldeni 1 uvcggel, mert jöv6 
heten oda utazom. Udvözli Dr. K. K.-ne. 

Egy f6v:irosi primadonna nyilatkoz:\ta: Egy kopnszodo ur al:.Urasaval kaptuk a 
Mi szinesznok tudjuk legjobban megitclni, követkczö sorokat: Felese~em reszcre ajän-
hogy milyennek kell lenni egy finom arc- lottiik a Diana hajszeszt, melybnl 1 üveggel 
cremnek es sz.ippannak. Hat mondhatom, hoztam. A mennyibcn hajhullasa fCI uveg 
hogy a Diana-szcpitöszereket kipr6baltuk elhaszn:ilasn utän megszunt, a masodik 
többen es az voll az liltalanos velemeny, feiet en hasznaltam el. Most magamnak 
hogy a Diana-cremet es Diana-szappant bat- kerek meg egy uveg cDiana hajszert>, hogy 
ran vilagga bocsäthatj:ik, sok no hälas lesz megmentsem azt a p:ir sza1 hajamat, mely 
erte es nem foe;nak szegyent vallani vele. meg mcgv 1n, de ncm c;zeretaem elveszteni. 
E~·y l~·!l'h Dlana-cr em ("jjc·I ha,znalhato z,iros c-r.•1111 75 kraj• T<ir D lann sznppnn 7S kr D fana
pal'fum (on.,:in·11Js n.1~') iln.·~l 5 korona Diana-pucler 3 ~ inh"n (,7. tr\· '' h.>rrl'IJ 7S k1 • ;!)' legcly 
Dlana T>Jrosito !>.kor F ~ ij\·e:? Diana-hajszesz 1 kor Köiponli for 11..t i . honnan ~ ,zallit.1, naponta 

~'.1~t~,~~~l·~.1~·:!1~!.1~r- Erenyi 8eta Diana.gyogyszertara, 3pest, Karoly.~örut 5. 

A vilaghirü eredeti 

„Johnston" 
gyartmanyu fükaszal6k, arat6gepek 

es teljesen aczel szenagereblyek a legmegbizhat6bb eszközök. 
Kezelcsük egyszerü, munkatel jesitesük meglepöen nagy es megvalasz-

tott elsörangu anyaguknal fogva igen tart6sak. 

Arjegyzekkel es felvilagositassal keszseggel szolgalnak 

a J oh:nston Harvester Co. 
Magyarorszag, Ausztria es Szerbia kizar61agos kepviselöi : 

Bäeber Rudolf es Meliehar Ferenez 
Budapest. Vl., Nagymezö-utcza 68. 
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Dr.Gölis-fele emesztö-por. 
(1857 6ta kereskedelmi cikk.) 

Etrcnd1 szer, kihinö hatasa van a kulonosen nchezen emeszthetö 
ct~Jek fölo!das:ira, valamint az liltalanos emcsztcsre es 1gy a test 
taplalasß.ra CS erositesere is. Napontu ketszer hasznalva, eves utan 
egy käveskanalnyit teYe a nyelvre s a szokasos italln.I leobhtve, ked
vezö befolyast gyakorol a bianyos emesztcs következteben föllepö 
jclcnsegeknel, minök: gyomoreges, nyälkakepzödes, szekrekedes. 
aranveres bäntalmak, altesti pangas stb. 
Asvanyviz•gyogymodnal mintelo-vagyutokura, vagy 
egyldejüleg a gyogymoddal kitOnö hatast fejt ki. 

Minden doboznak dr. Gölis pecsetievel es a bejegyzett vedjegygyel 
kell lezarva lenni s mindenkor hatärozottan dr . Golis-fele emesztö. 
por kerendö a velel alkalmäval. 

Egy nagy doboz ara 2 K. 52 tiller, egy kis doboz ara 1 K. 68 filler 
Dr. Gölis-fele egye(emes emeszt · ·ror kozponh o;zetkuldtsc 

Becs, 1., Stefansplatz 6. (Zwettlhof. 
Föraktär: 

Török Jozs e f gyogyszertara BUDAPEST, Kirälv utca 12 
es Andrassy-ut 26. szäm. 

J 

~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ngielfr~ NYIRFA-BALZSAM ~ 
~ Tuvuszszal a nyirfabol kifoly6 nedvet mar az öskor· ~ 

ban ismertek a nok, mint k1tunö szort, sokfele börbaj ~ 
eilen. Szakszerüleg valasztott anyagok es bevlilt el-
jaras altal sikerult ezen növenyi anyagbol oly mester-
seges b~lzsamol elo:i.llitani, a melynek hat:isät a börre ~ 
hatarozottan csodasoak lebet nevezm. Lassu lehlimlas 
alta1 a bor megujul, mely azuuin miodeo k1utestöl, 
szeplötöl, foltokt61, vörössegtöl stb. menten mutat· ~ 

koz1k. Rancok es hunlöhelyek lassankint tcljcsen els1mulnak. Az arc-
szin lide es j61 szinezett lesz. 1 korso ära 3 korona. Dr. Lenglel ~ 
benzoe-szappana lenyegesen elöseg1h a hatast Darab 9.ra 1 korona ~ 
20 fille r es 70 flllk ~ 1 

Föraktar l\lagy.1ror„zag reszer~ : 'V 
~ Török Jozsef gyogyszertara ~ 
~ Budapest, Kiraly-utca 12. szam ~<"> 
CV<6 es Andrassy-ut 29. szam. ~ 

~~~~~~~~~~~~~ 
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Steinbach Gäbor 
Ameublements complets karpitos es diszitö 

ßUDAPESTEN~~ &!>UMU&!>CllX!LIUUU 

TELEFON SZAM: 20-76. 
R&"&JRCi"ilRARRR VI., Podmaniczky-utcza 18. 
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• 

üveg-/esfd es mozllihnuives 

c!lJudapesl 
VIII., c'!fender-ulcz!l 24. szam . 

• 
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SELFMEN amerikai ~ ~ 
takarekpersely 

~-

Kaphat6 

Spitzer Oyula 
uezerftepulsefonel 

BUDAPEST, 

~ VI., Munkacsy-utca 4. 
Prospektusok es a perselyek kezelesi m6dszerenek leirasa penzinteze

tek reszere szivesen rendelkezesre all. 

~ •• TELEF OH 106 .• 5J 
A vilaghirU Winke 1 m an n-zongora vat~di 
angot szerkezetevel es remek lägycsengesu 
hangjaval minden zongora-rnfiveszt es szak
zeneszt bämulatba ejtett ; rnegtekinthetö es 

gyari arban kaphat6 a l 

ZEITTER Es llllELMllR·FELE 
ANOOL ZONOORA„ BUDAPEST PARISl-UTCZA 2. 
.. TEREMBEN .. ' (flem.) V acl-utca sarkan 

Ugyanott kaphat6 mas bei- es kUlföldi zongora es pianino a tegjutanyo
sabb arak meUett 360 koronat61 kezdvc feljebb. Zongoräk kölcsön kaµhat6k, 
hangoläs, javitäs es börözesek csakis szakkepzett munkasok ältal pontosan 
eszközöltetnek. - Angelus Orchester amerikal zongorajatsz6 
k~szül~k egyedüli föelaru-

sit6ja. r-:~·~· t~g~~~T~E~L~E=F~O~N=l~06~·~ 
cGlobusc müintezet es kiad6väll~lat reszvenytärsasäg Budapest, VI., Aradi-utcza 8. sz 
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Budapest, 1906 Ju11us-Oktober IV. ~Vfolyint 

JÖVENDÖ 
MODE~N MÜVESZETI 
•• • ES IRODALMI HAVI FOLYÖIRAT • • • 

Fetet01 sxerkent6 

L6RANT DEZSÖ 

Szerkesztöseg es 
kiadohivatal 

BUDAPEJr 
Erzsebet-körut 9 

A mGvtaieU r~1st 1z.erkesztl 

• 

LAzAR BELA 

Etöfizetesi 
ara 

egy evre 
12 korona 



" J 

GüntheP WagneP 
Pelikan Festekei 

.._ ______ . ·----------------------------------

Alapif Da 1834. 

30 klliln feles. 

TELEFON 106. A 

Winkalmann 
val6di angol szer
Jagycsengesü hang

gora-müveszt es 
latba ejtett ; megte
itrban kaphat6 a 

I 

begfinomobb jeggü festekek 
müveszek reszere. Arlapo kat 
es mintakat kivanatra küld 
a gg<iros : Güntbe~ Wagner 
boo>. 6annouer es Becs. ~ 

VI LAG HI R ü TELEFON 106. 

zonDDRA 
kezetevet es remek 
jäval minden zon
szakzeneszt bämu
kinthetö es gyari 

'W/WWWWW 

ZEITTER Es WlltKELPIAnn·FELE 
ANGOL ZONGORA:-
0 TEREMBEN 0 BUDAPEST PARI SI-UTCZA 2. 

J (fölem.)V aci-u. sarkan 
Ugyanott kaphat6 mäs bei- es külföldi zongora es pianino a legjutanyosabb 
arak meJlett 360 koronät61 kezdve feljebb. Zongorak köJcsön kaphat6k, hangolas, 
javitas es börözesek csakis szakkepzett munkasok altal pontosun eszközöltetnek. 

III ANGELUS ORCHESTER amerikai zon- ,-II 
gorajatsz6 keszülek egyedüli f'5efärusit6ja. _ 



' 

. 
-' • . 

- ... · . . . ' . 
. . ' ., .... 

~ 

A CARRARAI 
MARVANY
HEGYEK 
KÖZÖTT. 
lrta : VERNON LEE. 

A marvanyhegyek 
szive, csucsok es szik
lak, melyek Lucca es 
Pisa buja pazsitos sik
sagait körül szege
lyezik olyanok, mint 
6riasok, kik lakomara 
gyültek össze s most 
könyökükre tamasz
kodva ülnek az etke
zesnel. Firenze hidjair61 
es Siena magaslatair61 
nezve finom, eszreve
hetlen atmenettel csillan 

11emon Lee arczkep~. Sarpent ra1za 

fel ez a kisertetszerü 
koszoru. Csak eles langoszlopokhoz 
hasonl6 feltörö alakjuk reven külön
böztetjük meg a viharfelhöktöl. 

ltt ülök a lejtC>n, a banyak fölött. 
Körülöttem sargul6 gesztenyefak. 
Szaraz balzsarn es mirha i llata tölt 
be mindent. Oly magas ponton va
gyok, hogyha fejemet elforditom s az 
ereszkedö hegygerinczek sorozatan 
atpillantok, nem a völgybe er tekin
tetem, hanem a fenseges tengerre. 
Epp atellenben, hirtelen mint mikor 
az uton egyszerre csak egy haz all 
elöttünk, törtet fölfele a nagy Monte 
Altissimo. A csucsat61 le a töveig, 
tiszta marvany A kopt:sz sziklak a 
leghalvanyabb lilaszinüek. Csak itt
ott vannak vilagos fahejbarna savok, 
- az idöjaras müve, - melyeken 
kapaszkod6 barataim es a ket kö-

zuz6 csak gombostüfejeknek lat
szanak. 

A hires Tacca Bianca banyaba 
kusznak fel, mely valamennyi közöft 
a legmagasabban fekszik s mertföl
dekröl lathat6. Egy nagy, ragyog6 
h6fol t, mely csipkezett körvonalokkal 
valik Je az egboltozatr61. Terület, 
melyet kristalytiszta marvany alkot. 
A legbelsöbb magva a hegynek. Ez 
nem ugy alakult, mint a több1 banya 
Ezt nem az embcrek kezei astak ki, 
hanem a napnak, viharnak es fagy
nak szüntelen erölködesei. Ott fönt 
keresztül-kasul, az utnak keskeny ki
szögelesenel vas ekeket vernek a 
sziklakba, deszkakat fektetnek rajuk, 
vagy csak odakötik a munkasokat, 
ak1k ezen lebegö allapotban faragjak 
ki a hegy oldalab61 a kökoczkakat. 

.. 1 .. 
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Mm 1•dnytum l1ök szullltc.sa Carraral"an. 

! Ja fölpillantok, a hatalmas Tacca 
Bianca epp szemben \'an vclem. 
feiler es paras a vakil6 napfenyben. 
/\z 6riäsi hcgy minden reszebi11 
rclcnk tör a vesö halk csengese. a 
mclybc bcle vegyül a forras t1szta 
csobogasa is Idöröl-idöre t~lhang1ik 
egy-cg' kölavina csikorl!äsa A fchl.'r 
görgeteg nagy szükessel ugrik p{1r

kanyri'>l-parkänyra. 
A Monte Altis,imo banyai nemc~ak 

a lcgmagasabban fekvok, hanem a 
legcsodalatosabbak is m ndazuk ki'i
ziitt, melyek a Serravezza ikervül
gyeibcn oly szcp szammal talälhat(ik. 
i\1indegyik a hegy oldalän van, liszi 
kcppcl hir6 geutenyeerdök es bük
l<üsi'lk lültitl. Lcnt a melyben, vagy 
a magasban, tavolrul idecs1lla116 hf>-

.• 2 .. 

foltoknak latszanak. Nagy barlangok, 
telve a lcgcsodalatosabh marvany
darahnkkal es sötetpiros laza szer
kezdii lülddel A pclylles türmelekek 
medrcir()J azt hihetni>k, hogy sürü 
ol.ijligetck, mdyckben teljes viragu 
krizantemumokat szortak cl. Ket vad 
hegyipatak kanyarndik a kettös völ
gyiln at A man·anyport61 oly feile
ren csillog. 111111t a jegmezö. Ma1d 
lassan, nyugodtan hömpülyüg tova 
sargt1h'> nyarfak közütt a tenger ho
mokos partja feie. Utjukban füresz
malmokat hajtanak, melyek a mar
\'Ü11yfömbr1ket k\•arczhornokkal be
dtirzsülik es lapos koczkakra vagjak. 

Al utakat vastagon befödi a mär
vanypnr. Ökriis kocsik mely nyomai 
lathalok. mclyek a hatalmas kölapok 
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durvara faragott tiimbök ide-oda
tolooatasa közhen vesödtek bete. Ha ::. 
megerkcznck rem.leltetes1 he1yiikre a 
HircsLmalnmba \agy raktarba, a fuva
rnsok leszallnak ülesükröl s emelö
gcpek segel} cvel leforditjak a kö
töm boket J\\unkaközhen sajatsagos 
dudoläs<;al kisenk 111ozdulata1kat. A 
kötömb lassan megfordul önmaga 
körül, a szcker szcpen idc oda billen, 
mcginog s aztan lezuhan s belc
verödik a marvanyszilankokba. Maj<l 
egyik csucsftra emclkedik s aztan 
vegleg oldalra diil 

Ez az egyszerii m6dja a marvany
banyaszas es szallitasnak, nagyon 
erdekcs es s1ep munka. l\\eg nem 
akadtak ket egyenlö kötömbre. l\\eg
kap6. hogy ezek mint az elölenyek, 
nem a durva eröszaknak engednek, 
hanem egy l11hetetlenül finom. ügyes 
erintesnek. Ez különösen akkor tunt 
fel nekem, mikor a legmelyebben 
fekvö banyak egyikeben voltam. 
Vr)rös banyanak neveztük el. A kar
minpiros füldtöl olyan a nagy kerek 
csarnok, mintha karmazsinb61 vagtak 
volna ki. Nchany nagy olajfa es 
marvanytörmelek alkotta ragyog6 fal 
emelkedik fölötte. A bemenetet ha
tal mas, durvan faragott tömbök ör
zik. Ezek oldalvast vannak, ott hol 
a viz szivarog. Hal6vnl van befödve, 
mely narancssarga, nah vagy je
geczhez hasonlit. A masik oldala 
aranyozott r6zsas, husszinüre arnyalt 
es etetett. Olyan szinek ezek, rnelyek 
mellett Giorgione aktja hatvany es 
hideg. Ezen sekely melysegü sziklas 
hely fölött, melynek talaja tüzvörös, 
felig elrejtözve az olajtak köze meg 

kanunk. Alatla <'>riasi. csaknem fli!!oe-„1:) 

lyes <..satornak mc1cszkcdnck. F~her 
es \'() , {bes thrmclek van benne, fllely 
c;zünet nclkiil a völgy feie :::iet s 
bekcsuszik es hcngeredik a foly6ba. 

A hegyck ncha kaczeran szolgal
tatjak a kivant tömböket Szinte ke
szen. Csak azt a pontot kell kikeresni, 
a honnet a robhanlas a legelönyö
sebb. A rnbbantas elött mcg egyseges 
tömeg, s utana törmclckbe huJlott 
darabok. Sze1encsc, ha cgy-cgy je
lentekenyehb tubus megmarad. llyen
kor a hegyröl kötclck segitsegevel 
rudakon szallitjak Je ökct. 

A munkasok ep keszültek arra, hogy 
egy 6rias1 nagysägu marvänytömböt 
ilyen sikl6n leszallitsanak. A követ a 
banya bt.jaratanal, kis negyszögletes 
helyen gesztenyefab61 ke::.zülf hen
gerre emeltek. Nehany lombokkal 
födött kunyh6 es külünös szerkezetü 
kezifi.iresz volt küriilöttlik. Körülbelül 
tizenket ember tolla a kötömböt az 

egy masik köbanya nyiJasara buk- Robbantds tlott. 

.. 3 .. 
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Robbanttis utan 

emelörudra. Nehany közülök igazän 
gyönyörU volt. A mozdulatok pedig 
valamennyinel megkap6an szepek 
Elöre lökdöstek a követ, egyengettek 
utjat, miközben ugy enekeltek, mint 
a tengereszek. Vegre elöretol6dott a 
lapos földnek a parkanyäig. A mun
kasok folyton körülötte szaladgaltak, 
kiältoztak. Azutän kihuztak a henge
reket, - egynek kivetelevel - s a 
tömböt emeltyük segelyevel, nagy 
kötelekkel megerösitve, egeszen sze
lere allitottak. A munkavezetö, 
miutän minden oldalon szabadd.i 
tette, megadta a jelt, s a kölömeg 
megindult a hengerröl. Több szäz 
labnyi melysegbe, a csöndes me
derbe, magäval rantva a märväny
törmelek porAt, s csakhamar mintegy 
füstfelhöbe burkoltnak lätszott. mely 
zuhanäsat kiserte. A hegyoldal belc
rengett, a szörnyeleg megerkezett. 

- Ez aztän j61 gözölgött - mondja 
a munkavezetö . 

.. 4 „ 
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Ugy lätszik, a regiek nem ismer
tek a Vezza es Serräban levö bä
nyäkat, mert Augusztus 6ta a mär
vänyt többnyire a Spelia felöli 
oldalr61 kaptäk, a Luni vagy ahogy 
mi nevezzük, a Carrara völgyeiböl. 
Mintha Michel Angelo lett volna az 
elsö, aki felismerte, hogy a firen
zeieknek a sajät földjükön - igy 
nevezi Pietrasanta hegyeit - epp 
oly szep marvanyuk van, mint ami
lyet a marchesi Lunigiana ad nekik. 
Ezert bizta meg öt Vll. Kelemen 
eveken at utak epitesevel s banyak 
nyitasäval. Beszelik, hogy meg az 
Attissimoban is asatott. Ki tudja. 
talan a csodalatos Tacca Bianca 
cst'tcsaig is eljutott ? ! 

A banya kovacsa, aki az Altis
si mo töveben Jakik s akivel hossza
san elbeszelgettem a gesztenyefäk 
alatt, azt mondta, hogy reges-regen, 
meg mielött vendegszeretö franczia 
barataink atvettek a pompas Tacca 
Biancat, egy Buonarotti nevu egyen 
megkiserelte a banyaszast. De ez 
csak fecseges - una favola. Bar
mint all is a dolog, en azt hiszem, 
hogy sokkal jobban illettek Michel 
Angelo egyeniscgehez a nagy mar
vanyormok es keskeny szakadekok, 
mint a Vatikan elöszobai. Nagyon 
szerette elfeledni a müterem fon
dorlatait, bosszusagait s eletet csak 
itt fönt kepzelem, amint nezte, hogy 
tombol a vihar a szirteken, vagy a 
haj6kat figyelte, amint az alkonypir 
fenycben v1torlflztak, messze-messze, 
tul a hegygerinczen. 

lgen, bizonyos, hogy a marvany
hegyek, melyeket vagy a firenzei 
dombokr61 vagy a tenger partjair61 
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latott, kisertek az ö miiveszi kepze
letet. Ambar hatternek sohase hasz
nalt igaz hegyeket. allasukat s ugy
sz61van mozdulataikat rögzitette. 
Egyiknek a bagyadt nyugalmcit, 
masiknak a kenyelmetlenül felta
masztott vallat es könyöket, a nyak 
forgatasat, a hat es derek eröltetett 
nyujtasat, a kö6riasoknak egesz ös
regi tragediajat, emelkedeset, gyözel-

.Man11nyl~mb0k lerrl!szlese a llegyro/ 

Ered<tl fl!lvetel C(lrrarabOI 

met es bukascit: mind odavarazsolta 
a pr6fetak, sibyllak, allegorikus fer
fiak e~ nökrc. 

Ez a legnagyobb szolgalat, melyet 
a csucsaival omladoz6 szekesegy
hcizhoz hasonl6 nagy Monte Altis
simo a müveszetnck tett. Ki tudja? ! 
Mert ah, a marvany, a Jegfinomabb, 
legtisztabb, ugysz61van a klasszikus 
marvany, kcsön jött a felszinre . 

„ 5 . 
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Nicolo es Gio\'anni Pisano. 'oona
tcllu es Jacopo dclla Quercia. ha 
nem akadtak regi oszlopok darab
jaira, csak cres. foltos, hamar pur
ladü anyagböl alkottäk mii\'eiktt. 
Ugy latszik, Michelangelo se has1.
nälta. a vidck legjohb mdrvanyat. A 
Tacca Hiancaet bizonyara ncm. Ez 
kon111k szamara maradt meg 

Es a szirtckre ki>tüzütt. ma~asa11 

lebeg<"• cmberek csak egyre dolgoz
nak. banyaszszak a na~~· kötömhü
ket. Ami engem illet. nagy vftltozä
son estcm at. A vesö ha'k pengese 

mcllett. mely a hegyszakacickokon 
ät ide hangzik, a märvanytörmele
kek diibi>rgc~e. dubbanasok ijesztö 
zaja kii1cpctt erzem, hogy ezentul a 
modern szobraszatban eletet es csn
dalatos sajatsilgokat fogok talälni. 
Es 111ind1g visszacmlekszem majd 
a 111ärva11yra, melyböl vesik, a nap
f1)l 1zd> 11iivcnyck kabit6 illatara az 
All1 ... s11nn lftbanal csobog6 forrasra 
s a sasra, mcly ott k6valyog maga
san a kiscrtetckhez hason\6 feher 
onnok rnmtt. 

Forditotta : Lazär Riza. 

o=========================!:======================-i 

Tud6s csodabogar vagy Kupeczky csaladi öröme. 

Nyäri Sandor. a ki mar egyszer clkü\•t:tctt Kupeczkyrol egy könyvei. 

(de milyet? Majd hemutatjuk !) rnost czikkct i1t rola a i\lii11eszet-be11. 

szl'dvan egyellek ki"izt imigyen: 
„tVisszatert Becshe) a hol 1716-han crnlcicli öriim is värt reä, ameny-

11y1hen f1a szilletett. Ez volt talan az egyctlen vcröfeny csalad1 eleteben. 
Mikor OlasLülSZagb61 Becsbe erkczctt, dkkor llallotta, hogy mcsterenek 
Klaus fc.;t<inck ärvaja Zsuzsanna nagy nyo11101h 111 cl. Halrib6l nlitil vette 
mcsterc lcänyat, a ki aLta n a bccs1 ditn ktivetscg papjaval, Sch1ckeisen 
tisztclctcs un al csalta nzeg az urat." 

Punktum. lgy ir egy ,,tudl>~". Ehh<'il igazän kiderül I<upeczky -

csa1:1d1 orüme ! 

Ch============================================~ 
A nagysag lcnyege, minllen fokozata egy

forma ; a lathatu ::-okfelese,..,böl ki kell 
olvasni a1t a1 egyctlcnt, amibcn a lcnycg 
rcjlik. A töbllit scm kell clmellö.rni, tlc ala 
kell rcndclni, ugv. hogy a vezeto hang tisz
tan kihangouck. f\\cllekes, hogy mit äbrarnl, 
cgy fcj-c vagy egy törtenel; a melle es alä
rcndl'lt \'1s1011v atot meg kcll orizni l'.·s a 
szc111et kcpessc kcll tc:nm arra, lwgy kiiz
vetlcniil c:. kiinnycn felfoghassa a lenyegl'l 

w ö 1 r 1 11 11. 
0 

1 i1 paraszll)1il til Ion.Jot csinall1at01<, de 
lil. loruhol sl'l11 tuuok cgy Holbcint. 

Vill. 11c11 r i k, angol kiraly. 

„ fi „ 

;\ szcrcl('lll att':rt születik. hogy bejarja 
a fcl\'ilagot. s 111:111 azcrt, hugy letelepedjek 
cgy hazascl1:tbc, mint egy nm gebe. 
:1z a 11\Ü\'l!SZ, aki mcgnosül, nem igazi 
111livcsz; valC1rni lcltckcn\ birtokos. 111111-
dl'ukor kl'sz arra, ho~y · a latogat6kat is 
clhcsscgcssc, s a ki czt: „1-·e1esegem ! " 
ugy momlja, mintha azt mondana: „Seta
pälczä111u vagy „E:-crnyöm". 

Cour b c t. 
0 

Az ma!{Atlil crletodo lcgyen, hogy a 
n1(1vcs1 tucl1a mcstcrscget; de finom elme 
1s legycn, hngy tudjon aaal banni. 

S 1 a u ff c r-ß c r n. 
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MAGYAR GRAFIKUSOK. 
JÖZSA KAROLY 

A modern grafika fellendüleseben 
a hatvanas es hetvenes evlk japan
kultuszänak nagy szerepe volt. Ez 
idöben valt1k ismeretesekkc nalunk 
a japan realisttt mcstcrek, az ukwye
riu rnüveszei (igy ncvezi a japan a 
szincs fametszl>kct). Uj sz111haE1sok, 

A toilette 

uj mozgasmegoldasuk, a 1 itmika ui 
elemei, a szincs ellentctek jatekos 
felhm;znalasa, a kthagyäs es jcllem
zes milvc,1etc tarult tel a modern 
müveszck clolt Manet, Whistler, de 
Nittii;, Oegas, M~mel büvüs hälo
jaha keriiltck a inpanok1nk, ahik 

.. 7 . 
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]ozsa Karai}' eredet1 f amctszcte. 

egeszen uj igaz<;agokra, a latas uj 
elveire, a dekorativ foltelosztas u j 
törvenycirc oktattak ki öket 

Az irnpresszionista-mesterek kör
nyezetehcn a levegöhatäsok, a fut6, 
illan6 mozgasok visszaadasa, az 
atmoszfera szepsegei, a reflex-jate
kok tanulmanyozasat a kife1ezesi 
eszközök minden fajtajara kiterjcsz
tettek. Cherct a plakatra, Toulouse
Lautrec a szincs lilografiara, Vallo
ton a famcts1etrc, l~ops a rezkarcz
han alkalmaztak az uj igazsagokat. 
Mindeneknck cgy lön alapclvc: 
keresni a dekorativ 1gazsagot s cz 
vezette üket a g1afika alaptörve11yci
nek ujra vali'1 fülfedezesere. 

Maratljunk most csak a fametszct
nel. A legujabh korig a famctszet 
reprodukal6 cszküz volt Ez azt 
jelentcltc, lrngy megtagadta ü11111a-

.. 8 .. 

A szobrtisz 

gät. Legbensöbb lenyegevel ellen
tetbe került. A famctszö a festö 
eszközeinek utanz<.'>ja tön. Hamis 
idca loknak aldozott. A viszonyok 
kenyszeritettck erre. A fametszö 
mesterember lett Az illusztralt lapok 
es könyvek festmen) ek reproduk
czi6jat követelte tolük es a fametszö 
engedel meskedett 

A fametszö egy darab papirost 
dekoral. Egy sik lapol. A vonalai 
csak a sik lap kcttös dimenzi6jan 
ervenyesülhetnek. A fametszötöl azon
ban mast kiväntak. Azt, hogy a 
mclyseg hatasat is k1hozza. Hogy ne 
d1szitö rajzot, hanem stereoszkopiku
san latott jelenctekct \'essen falap
jara. Ezzel jti.tekkä sidyedt a mester
segc. S lla sikcr!l lt az credeti fest
meny kezirflsat is utt'urnrnia, a famet
szes lcgnagyohb sike1 ei l iinnepelheltc . 
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} oz:;a Kamly t'frdcli f amctszelc 

S10lga lett Dürerek hatä$os mtive
szetLb<'.il. Szolga, a1 i követte ura: a 
fcsW parancsszavät. Szolga, aki haj
longott, h6dolt annak, amivel egesz 
lcnyegcwl ellcntetben ällott. Tekin
telybcn sülyednic, ügyessegge alja
sodnia kcllctt. 

A japan famelszetek mcgismeresc 
visszavezctte a modern fametszetet 
credcti feladatahoz. 

Mit lätl 1k az Utamarok es Hiros
higek, a Hokusajok es Yeishik fa
mc1szclci11? 

Azt, hogy e müveszek megöriztek 
a fametszet deko1ativ 1elleget. lapos, 
cgyszcrü. jcl 'emzo foltok, gyöngcd, 
ragyogo szlllhalasok, rezgii ätlatsz<'>
sag, idcgcs muzgä-- . meglepo s1l
huettek, finom arabeszkck jcllcmnk 
alkotasaikat. i\\indent kifeieznek, uc 
mimlcnl a lehetö le„~nagyobb rgy
szcrliscggcl Ez az egys1erüseg csupa 
raffini1lt gazdagsag - az es1k1>zci 
ped1g az asLimetrikus clhclyed:s a 

„ 10 .. 

,\fajmok. 

bizarr perspektiva, a mise en page 
credeti volta, az apart szinhatäsok, 
s kifcjczve mindez olyan eszközök
kcl, amclyek maganak a fametszes
nek tcrmeszctebcn rcjlenek. 

Valloton 6ta a modern fametszet 
ujjaalakult. Visszamentek a forras
hoz. Orlik kimcnt j apanba, hogy az 
eredcti iskolaban lcshesse el a fa
metszes titkait. S az eredmeny a 
fametszet rcnaissance-a. 

A fialal magyar grafikusok leg
töbhjc, ezek kOzütt Jozsa Karoly is 
ebböl az ujonnan felösmert igazsa
gokb61 :.-;zcdte meggyozüdeseit Az 6 
\'onalat a f.1111ctszü kese teremti, mely 
nagy foltokat, cröscn meghuzutt kon
turokat, s e lwnturokon belül csekely 
re$zlekkct tiir meg. A fö, amire hd
tas:\l alap1tja, a jellemzö tenneszet
szclet, amcly dekorativ, egyseges es 
kifcjc7ö lcgycn. Eleri czt a rnozgas. 
a jcllcgzctcs mozgas vi~szaac.lasaval . 
Ahogy tUrdüldtdba Jep bc a fiatal 
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asszony. ahogy k1~ bronzät szemleli 
a szobräsz. ahogy butan bamulnak 
a vilagba majmai, s ahogy kaczeron 
ncz oldalt alarczos hölgye. - mind
ebbcn a jellcmzö vonas eredeti meg
figyelesc ad3a meg a szepet. Ez az 
eszmc bennök. A feny es arny erö
teljcs hangsulyozasa, legtöbbször a 
sargasszii rke es a fekete ellentetje 
elegendö ncki arra, hogy dekorativ 
hatasait elerjc. Csak älarczos höl
gyenck aka1 t könnyedseget, illatot, 

elökelö frivohtast 1dni azzal, hogy a 
sarga papirosadta fenybe kekkel nyo
matta· az ärnyekokat es p1ros foltok
kal pikans zamatot adott reszleteinek. 
V.:illoton nehcz kezejarasanak hatasat 
erezzük müveiben, - de bizunk 
tovtibbi fejlödcscben, mely erzesei 
elmelyedcsevcli n technikai bravur 
fejlödesevcl 111indjobban elvezeti öt 
a maga grafikai vonalahoz. 

Az 1tt bemutatott sikerült peldak 
ebbcn a remenyünkben mcgerösitenek. 

r-a. 

~=================================================~ 
, 

Ej. 
Domjanic m. Dragulin. 

öa sejlelmes ejjel haloriny borzongäs 
besunyJa feiet a lengö ffiszälnak, 
Ba hull a leuel s o barsonyos ärnyb61 
Hiuillan a fenye a jänosbogärnak, -

Ba kitarJa szärnyät feszken a madarka 
5 <ilmoban kekszinü odrak feie röppen, 
Ballgotag ulak eluesznek a homolyba 
Fekele hegyelr közl, szürkepdräs ködben : 

llyenkor a lelkem eltunni szerelne, 
asöndes lit menlen meghliz6doa bdrhol 
flz ejben, amelyre nem jö pirkadas 
5 amely fölölt csak hlinyl csillag oilägol ••• 

Ford Battlay Geyza. 

l lartmann halälakor irt nekrol6gok olva
säsakor Schoppenhauernek czen szavaira 
gondoltam : „Az igaznak es kival6nak fel
le~t~kor a rossz utjät ällja, helyet elfog
lalJa. Ha hosszu küzdelem utän ''egiil 
sikerül ncki a helyet kiküzdeni, magänak 
tekintclyl szerezni, nem fog sokaig tartani, 
elöallanak egy modoros szellem1elen ot
romba utanz6val, hogy azt nyugodtan a 
längesz melle illtessek. mert ök nem lal
jak a különbsegct, s egesz komolyan azt 
hiszik, hogy ez is cgy afajta." 

B ä r 6 Be r g e r A 1 f red. 

Az Abbazia müveszasztalanal. 

Cscrna Kciroly 
karrikat11r<i;11 

N 
v'. 

Na!(}' Vllmos 
rajza. 
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ELETFORGATAG. 
Irta: LAZAR SELA. • 

1. 

A leeresztett ablakredöny hasade
kain at becsillant a napsugar s Ilus 
kiugrott az ägyb61. Hirteten felran
totta az egyik ablakredönyt s mo
solyra derült. 

- Szep idö lesz, gondolta, s vissza
került az agyhoz, leült annak a sze
lere s öltözködesbe fogott. Anyja, a 
divänyon rögtönzött agyban, lassu, 
egyenletes lelegzessel aludt tovabb 
s II US lelkere raboru lt holl6szarnyai
val a boru. Helyzetenek kinos, szo
rong6 erzete meglepte. Tehefetlen
~egeben kicsordult a könye, miközl>en 
egyre szerepenek egyes szavait mor
mogta. Szive összeszorult, a gaz
langra, a közönsegre, a szinpadra 
gondolvan ; s lelket hasgatta a fäj
dalom, ha nyomora jutott eszebe, 
az egetö ketseg; az, hogy mittevö 
legyen, honnet szedi majd elö a 
ruhat a ma esti elöadas1a, s hir
tt::len hangos zokogasban tört ki. 

Az anya nyugtalanul mozgott agyä
ban, mire elfojtotta a sir6 könyeit. 
Megborzadt egy-egy gondolatra, un
dorerzetek fojtogattäk s Ielkeben fel
ebredt egy kep, megnyugtat6an, 
csillapit6 hatässal es szerelmesen 
összeborzongott. 

- Edes dräga Magdam, - mor
mogta magaban. miközben szedte 
magäi a a ruhadarabokat s kepzele
teben a kis Mariska volt, szereny, 
szende es 6divatu, szerelmes es 
türelmetes, mint a hogy bizony az 
ö clete is merö ti.irelem, ah, több, 
szenvedes egy jobb jövö remenye
ben, a siker, a dicsöseg türö varasa, 
mit csak szeretö crze~einek keje, 
ti ~ztasaga, lagy es meleg hangulatai 
enyhitenek. 

Aztan kitarta az ablakot es bele
bamult a reggeli Wvarosba. Ebben 
a kis mellekutczaban mindenütt eltek 

.. 12 .. 

mar az emberek, siettek lazasan a 
buta munkara, az ablakok telve agy
nemüekkel, szönyegdarabokkal s a 
szemeteskocsit var6 cseledlanyok ott 
vihogtak csoportokba verödve a 
kapuban. 

- Kimegyek a bacsihoz megis -
gondolta Ilus - kerni fogom, s talan 
segit valamivel. De honnet vegyek 
egy bluzt? A kek szoknyam talan 
j6 lesz, csak valami szürkes-barna 
bluzt kapnek valahol. 

Anyja felebredt. 
- Szep idö lesz anyus, - sz61ott 

a lany, h1zclkedve közeledve az öreg 
asszon) hoz, - lesz közönseg, ht
szem ... 

- Menj ki a bacsidhoz. 
- Ki fogok menni . . . pedig be 

nehczemre csik ... az asszony latni 
fog es a bacsit megszidja . . S6-
hajtott. 

- Te vagy az oka Tudtad, hogy 
en beteg vagyok . . Hat tehetek. 
arr61? . . . Eleget szenvedtem 
Most mar beteg vagyok . . . Türtel 
volna 

- Rossz volt hozzam az asszony 
A bacsi meg partolta. 

- igaz, rossz volt. De ... ttirtel 
volna. Mo~t nem kellene komedias
kodnod Aztan megint azzal a Balog 
urral vagy mindig. Koldus, nyomo
rog ... Mire val6 ? Megsz61nak es 
miert? 

A leany fellazadt. 
Hat az a bajod, hogy haszon 

nelklil sz61nak meg? Inkabb szen
vedek, nyomorgok, de igy maradok ... 
A lelkem tisztasaga az enyem, s az 
marad ... Nem 1udlam türni az asz
szony kinzasait, most meg te kezded? 

Az anya nem ertette. Az öreg asz
szonyt csak az bantotta, hogy kivette 
a nyugodtsagab61, melylyel a füinal 
eldegelt, mikor oly j6 volt ott minden, 
a batyja gondoskodott a Janyar61, 



öt a fia tartotta, ülhetett a j6 meleg 
kalyha mellett napestig, s almodoz
hatott ... a lanysagar61 ... a gr6f
r61. a ki kocsival jött erette . . . de 
nem ment, mert az anyja nem en
gedte, ferjhez adta, s küzdött egy 
eleten at ... Most megint megkezdje 
a regi nyomort? . . Sirni kezdett. 

- Mi bajod anyus? 
- Miert nem turtel? ... 
A leany nem felelt. Erezte, hogy 

közöttük egy vilag tatong s a maga 
elhagyottsagaban szorong6 fajdalmak 
fojtogattak. Az öreg asszony, önze
seben, nem tudja megerteni az ö 
lelket Miert nem türt? 
De türhetett-e ? Negy eves 
volt, hogy bacsija magahoz 
vette öt, az arvat. Akkor 
mar özvegy ember volt 
a bacsi s neveltette. Öve 
volt az egesz haz, a falu 
es a patak mente, szabad, 
dedelgetett, a falu ked
vencze volt. Az özvegy 
korcsmaros vendegei be
czezgettek az eleven kis 
leanyt, akinek ertelmes 
szava, hangos kaczagasa 
derübe vonta a hazat. 
Gyönyörü evek voltak 
azok . . . . . Tizenketeves 
gyerköczleany lett, hogy 
beköltözött a hazba az 
asszony. Egy evre ra meg
született a kis Ali es ettöl 
kezdve pokol Jett az elete. 
Ki sem mozdulhatott az 
iv6b61, varrni, kötni, su
rolni, mosogatnia kellett 
Hogy hazakerült az isko
lab61, csupa nehez munka 
volt az elete, mely letö
rlilte a r6zsakat az arcza
r61 s könybe boritotta a 
ragyog6 kek szemeit. Nem 
tudta türni a keserves 
parancsokat. Ugy erezte. 
hogy bek6t vertek rea s ö 

a mig viselhette. S egy napon, hogy 
Balog Sandor megsajnalta es beszelt 
neki avaros csodair61, aztan, hogy be
vitte a varosba es este a szinhazba, 
hirtelen elfogra egy vagy, erthetetlen, 
lazas szenvedelylyel, s hazafutott az 
anyjahoz . . . Az asszony nem elle
nezte. jobb lesz igy, menjen haza 
az anyjahoz s a bacsi is beleegye
zett. Mit akar? Szinesznö akar lenni? 
j6 1 Be fogjak iratni a szinesziskolaba, 
ha felveszik. Felvettek es jarta az 
iskolat. A bacsija neha, lopva, 
adott neki valamit, ha bejött a falu
r61, az asszony tudtan kivül, titok-

nyögve viselte terheit . . . Demachy (Parts) Ttinczosnö-tan11lmtiny. 
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ban. De anyja sirankozott. panasz
kodott. Mert nem Hirl tovahb? Hat 
lehetet1? 

- N1ncs kävera penzlink. ha Uj
pestrc akarsz mcnni - sz<'ilt az anyja. 

- Adjon egy darab kenycrct. 
Odaiilt a tukrc cle s tesiiltc a 

hajüt. a fekete. hullamos ragyogö 
hajät mely vcgigoml 1tl meztclen 
vällain es megbizst:rgette a vcret. 
Arra gundolt, hogy tizenegyre visszajö 
UJpeströl, s latja Simdort, ma tizen
egyig van csak kurzusa. s együtt 
setaln lk vagy egy urat. Milyen szep 
ta\. sz1 nap ez a mai ... ragyog6 
sugarl>zün bMitja a \·arost. cgyütt 
fog sctalni Sandorral ... s bciehara
potl a szaraz kenyerbe. 

J\\ikor visszaJiitt Ujpestrol - a 
bäcs1hoz nagynchezcn ferktizhLett. 
ugy orizte azt az a sä.rkäny füsveny 
asszony - harom forint voll a zse
beben es azon apr6sagokat vasarolt 
ös,ze. egy pär klczipöt. harisnyat. 
keztyüt s ttzenegyre a nepszinhaz 
elött mar ott ällott Sandor. Setälni 
indullak. A fiu arr61 beszelt, hogy 
kapott cgy uj Jeczket es most mär 
kevesehb ideje van kurzust järni, de 
legalabb jobb sora lesz az anyjanak. 
A lanynak is megnyilott a sz1ve. A 
ket szegeny Jelek clpanaszolta egy
mas bajät A fiut nagyon bantotta, 
hogy gazdag tarsai mar az öszszel 
Jev1zsgaztak, ö mcg egyre kurzuso
kat hallgat, mert nagyon elmaradt. 
nincs penze kurzust fizetni, talan el
telik mcg masfel csztendö, hogy dip
lomahoz ju!_ es kell meg hozza negy
szäz forint. Osszeborzadt.. Ncgyszaz 
forint ... A Jany meleg trefas hangon 
beszelt arr61, hogy nincs hluza az 
esti jatekhoz, kölcsön fogja kerni, 
de kitöl? 

Igy került a sziniiskola cle. A 
leany fclszaladt, a ftu ment c'mit adni, 
a neh(;z ketelylyel sziveben. 

] 6, hogy jüsz llus, ki vagy irva ! 
- kialltottak felcje. 

Miert? 
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- Ruhakat kell bejelcnteni ... 
Halottsapaclt lett a lcci11y, s az 

ajtl>näl megallott, ueman. 
i\\1 az. mi haiod. llus '? - ker

dcztek töte tarsnfü: 
llus sirva fakadt Ekkor hozzälepett 

az cgyik leany, a czifra, a parfümüs, 
a selvemruhas ffozsi. 

- Jer fel hozzam . . külcsiin adok 
nckcd mindent, ami kcll. 

A leany sziv~hen harczott vivott 
a szet!yen es az undor Bl'!eültözzek 
ennek a lanynak a cz1fra rongyaiba, 
melyeket az a tcstevel kerLsctt? Mas
rcszt a szegyen, a vbszavonulas, a 
kudarcz s lelke clött feJzugott a s1ke1, 
c'.l taps s ma111orba ejlctle 

Az anyja csak örült neki. 
Leim, hogy megsegit a 16 1sten ! 

• Nezte, nezte az agyra tt.ritett szürke 
selyembluzt, azt a csipkes al56szok
nyat, a kivarott inget, a hajladozö 
fiizöt, melyekböl ibolyaillat aradt s 
cgesz lenyebe11 föl volt haborodva 
Erezte, hogy egeti, kinozza majct öt 
ez a sok tiszlatalan czifra, ha felölti, 
cldohia magat61 a Jelke tisztasagat 
is. Aztan Sandurra gondolt Mit fog 
gondolni? Hdyesli? Aztan a jövö; 
a videkröl feljütt igazgat6; nem dob
hatja el szerencsejet Az anyja mo
solyg6 arczara nelett. 

- Pr6bald fel llus ... 
Nem, nem. majd este. 

Es fölvette. Az öltözöben langba 
borult arczczal nezett a tiikürbe, s 
habozott, mialatt anyja kczre adta a 
ruhadarabokat. Aztan c~.üngettek, s 
ö kilepett a szinpadra s elfelejtett 
mindent, mindent, csak a kis Manska 
volt, egeszen az, az 6d1vatu, szereny 
es szende. a szerelmes es türelme
tes, a ki növerct, a nagy Magdat, 
az ö külön, clötte erthetetlen vilag
ban elöt csodtilja szereti, nteli, cs6-
kot1a. Iazas, szcnvedelyes, pillanatra 
kilürö, önmagar61 mcgfeledkezett 
örömmel A nagy Magda neki a 
mliveszet volt. mclyert kiizdött, türt 
rugast, megalazast; melyert koldult, 



\•iseltc mcgcsctt lanyok ruhajat. szc11-
\'edett hecsmcrtest, ragalmat, artat 
lanul, tiszta, 1ag} ng/> lclki\'il<iganak 
tudataban. szotta11ul. panasz nelkiil. 
erettcd t> nagy 1\ \agda, o istem, rej
tel mes. csodas J\\iive~zet ! ... 

1\kg tombolt a taps, mikor 
ölHizöjchc hegurnlt a kis gnmmi
labda videki direktor s atülelve a 
remcgö gycrckct. igy szolott: 
"' Na kis llus, llulnap alairjuk a 
szerzödcst. 

1 l. 

Sietvc halaut vegig a köruton, 
elcttani kurzusr61 jövet Egesz uton 
Pttüger rangasi törvenyen, meg azon 
a hianyzo nyolczvan forinton jart az 
esze, melylycl lctehetne a szigorlatat 
Egyre a belso zsebeben tevö taka
rekpenztan könyvecsket szorongatta, 
szas.:husz fonntot ert. de neki most 
ket szazra volna sziiksege, siirgösen, 
minel elöbb. A fiz1ol6giai szabalyo
kat es anyagi gondjait kaotikus 
osszevisszaban forgatta agyaban, kö
zeledve a Nepszinhazhoz, varva ott 
11 it. 

Szep maj~si dclelött volt. De ö 
nem lätta se a ragyog6 napsugarat, 
se a nök ragyog6 tavaszi öltözekeit. 
Haladt cgycnest, vegig a hosszu 
köruton, lli ele, a Nepszinhazhoz s 
lelkeben vältakoztak a hangulatok, 
Hirtelen valami melegseg fogta et. 
hogy l lire gondolt s szinte hallani 
velte csengö kaczajat. De hogy a 
hianyz6 nyolczvan forint jutott az 
eszebe, meg az etles anyja (aki 
szegeny vensegere is ott sütteti ma
gat a tüzhely elött, hogy neki es a 
kosztosoknak fözzön) elkomorult is
met s azokra a kescrves esztendökre 
gondolt, melyeket immar atszenve
vedett s azokra. melyeket meg at 
kel l szenvednie, csakhogy diploma
hoz jusson. Arra mar nem is mert 
gondolni, hogy mi lesz aztan? ! 

- Megsegit majd valahogy az 
lsten ! Dl'mac/ly (P11 ris) Tr.1111/mciny . 
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Futott toväbb, a hosszu kö.ruton, 
egyre közeledve a Nepszinhaz ele, 
hol lli taläntan värja. Ugy örült a 
lelke, hogy az lli sikerere gondolt, 
arra a tapsra, mely felhangzott a 
szavaira, az örömkönyeinek aradoz6 
kitörese utan ; hätha szerencses lesz 
az a kis leany, azutän a sok nelkü
lözes utcin meg is erdemelne, olyan 
j6, olyan becsületes a lelke. Heve
sen dobogott a szive, hogy a Nep
szinhazhoz ert. 

lli meg nem volt ott. A villamos 
megäll6hely elött kezdett fel- s alä
järni, ez a legkevesbe feltünö. Ege
szen I1i foglalta el lelket. Türelmetlen 
värakozässal nezett a jär6n vegig, 
a szinesziskola feie, jön-e mär? Jött, 
a czifra R6zsäval, R6zsa hevesen 
gesztikulalva beszelt, I1i szomoruan, 
földre szegzett tekintettel haladt 
mellette Közeledtek. 

- Tehat eljösz? De biztosan ! Ma 
este? Erted menjek? 

lli feltekintett Hogy meglatta Sän
dort, hirtelen elpirult s 1deges, szag
gatott, läzas hangon felelte R6zsänak: 

- Nem, nem, nem ! ... Ma nem, 
ma nem 1 

R6zsa is eszrevette öt s hirteten 
visszafordult. Aztan elindultak a 
belvaros feie, ketten, ö meg llus. 
sz6tlanul. Mindkettönek nyomta a 
leket valami. Valami nevtelen bänat 
valami kifejezhetetlen szenvedes,olyan 
sejtelem es sejtesfele. 

Tudtak, hogy most törtenni fog 
valam1 közöttük. Feltek es epedtek. 
Mentck azert toväbb, sz6tlanul. Ag-

A müvcs1et abban all, hogy a terme
s1etct mintaul vegyük, lelkiismeretesen 
masoljuk. de keressük ki fenseges resz
leteit A rut egyen veletlen s nem a ter
meszet jellege. 

0 

Vallastalan lehctsz, 
legy soha. 

„ IG „ 

111 g r es. 

de izlestelen 11e 

Ch e 11 e v a r d. 

g6dva es remegve haladtak egymas 
mellett. 

A R6kus-k6rhäz elött jarhattak, 
hogy megsz61alt Sändor: 

- Mi h1r, lli? 
- Sürgönyt kaptam. 
- l\lennie kell? 
- Mar tegnapelött ott kellett volna 

lennem. De meg nincsen rendben a 
dolgom. 

Mit sz61ott az igazgat6? 
- Melyik? 
- Az iskolaigazgat6. 
- Az? Mit sz61jon? Aläirtam a 

kötelezvenyt, 180 frtot ker, havi 
reszletckben fogom megfizetn\. job
ban nyugtalanit a mas1k; küldi a 
szerepeket egyre-mäsra s en Istenem, 
olyan izgatott, olyan lazas vagyok, 
hogy nyugodtan el sem tudom ol
vasni öket. Ime, hogy mulnak a 
napok es nem tehetek eleget a szer
zödesemnek Azt a husz forintot, amit 
utiköltsegre küldött, odaadtam a hazi
asszonyomnak; - majd kisült a 
szemem, hogy mär negy h6napja 
nem fizetlünk semmit. Mama ugy 
köhög ... faj a melle . . . nem tud 
dolgozni ... S mit csinäljak? 

Megallott. Ranbett a f1ura, aztan 
megint mentek tovabb. 

- ltt van a zsebemben a toilette
jegyzek, mi minden kell egy naiva
nak? 1 Hogy mehetek le ezek nelkül? 
A szinpadra se eresztenek . .. 

Aztan könyek csillogtak a szeme
ben. Sandor halavanyra välva hall
gatta a leäny suttogva kiejtett sza
vait. (Folytatjuk.) 

Az az igazi müvesz, aki tisztäbban, me
lyebbcn lat, mint mäsok. „Lätod ezt a 
csillagot ?" kcrdi. „Nem." „Nos, en 
latom" 

Preault. 
0 

Csak anal vitatkozhatunk, akivel egy 
velcmenycn vagyunk. s azzal is csak arnya
Jatok fölött. 

Preault. 



KISERTETEK. 4 

Regeny a magyar tarsadalmi eletböl. - lrta: BIHARI PAL. 

VIII. 

Bedö mar neh<iny lepest tctt az 
Andrassy-ut feie, midön az igazgat6 
baratsagos hangja, de mindeg a 
fülebe csengett. Annyi j6säg, annyi 
becsületesseg hangzott ki abb61. 

Bedö földre szegezett tekintettel 
haladt elöre, midön hirtelen egy 
regi-regi gyermekkori jelenet jutott 
eszebe ... Megboldogult edes atyja, 
öt a het eves fiucskat az ölebe kapta 
es szaladt vele a szoba egyik vegetöl 
a masikig. Es nevetett edesdeden ... 

Annyira hasonlitott ez a bang az 
igazgat6ehoz ... 

Es eszebe jutott Bedönek ebben a 
pillanatban az edes anyja is, amint 
ott Ult a kereveten es zselid mosoly
lyal ajkan, ragyog6 tekintettel nezte, 
hogy mint futkos az a nagy gyerek 
a kicsivel ... 

Az anyja mosolygott, de nem neve
tett soha hangosan. Szep, szelid 
arczän mindeg ott terjengett vala
melyes csendes bänatnak arnya ... 

Bedö, ki ezenközben az Andrassy
ut külsö oldalara ert, leült a Drechs
ler-feie kavehaz egyik utczai asztala
hoz es epen oda latott arra az 
erkelyre ... 

Ugy remlett elötte hogy ott fehfr
lik Vedresne h6feher ruhaja ... 

Es egyszerre megint csak az ectes 
anyjara gondolt, arra az aldottra, 
j6ra, az is olyan nagyon szerettea feher 
ruhat, mely illett banatos arczahoz. 

Az Andrassy-ut gazlangjai felgyul
tak es a kavehaz elötti villamos iv
lämpak vakit6 fenyt vetette1< a jardära. 

Minden asztalt elfoglalt a közön
seg. Csak Bedö VOit egyedül. Nem 
j61 esett neki, hogy epen most folyton 
ectes anyja es atyia jut eszebe. Olyan 
különös gondolattärsitas. 

Massai akarta elmejet elfoglalni es 

figyelnl kezdette a közönseget. Az a 
rcgi, mindennapi volt az. Az asztalok 
körül ugyanazok a j61 borotvalt 
arczok es ugyanazok a czifra kalapu. 
aranylanyczos, karpereczes es nagy 
fülbevaloiu hölgyek, kik nem is tud
jak elkepzelni, hogy mikepen tel
het el nap kavehaz nelkül. Közbe
közbe egy-egy gyermek agaskodik, 
hogy belelasson a kepes lapba. Hadd 
szokja meg j6 koran a kavehazat, a 
hol kesöbben elnie es halnia kell. 

Hiaba tarkalott a sok cz1fra toll, 
hasztalan rikitottak a szines kelmek, 
az egesz kep föle megis valami 
sivar egybangusag borult. Az asszo
nyok szemen olyan kifejezestelenül 
bamultak maguk ele . .. Tekintetiik 
fenyet megtompitotta a vegtelen 
közönyösseg. Hisz igy ülnck nap
nap utan, szinte ugyanabban az 
6raban, ugyanabban a környezetben. 

Bedö körüljartata tekintetet. Alig
alig villog itt-ott valamely gyenge 
mosoly fel Olyan ünnepi, unalmas 
arczok . , . 

Ezt a kavehaz, a czifra csi llog6 
k avehaz teszi, mely ranyomja a rnaga 
hideg diszessegenek jelleget a kö
zönsegre. 

Milycn egeszen mas a hangulat 
ott, hol vendeglöben, sörhazban 
sz6rakozik a polgarsag ... Innen az 
a varazs, melyel a müncheni vagy 
pärisi korcsma hangulata gyakorol 
a budapesti emberre. Hiszen az a 
nyilvänos helyeken mutatkoz6 kede
lyesseg egeszen ismcretlen elötte 
l tthon örökös, sötet figyelmeztetes
kepen lebeg a pinczerek frakk.ia 
szeme elött: ember gondolj melt6-
sagodra es ama tiszteletre, melylyel 
em bertarsadnak tartozol . 

Csak ott a jardan, az ivlämpak 
fenyebe boritott aszfalton vibral igazi 
elet. 
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Bedönek vallara tette valaki a 
kezet: 

- J6 estet kollega ur! hehe ... 
ugy-e szep asszonyok. nezze, nezze 
azt ott, milyen ingerlöen emeli a 
ruhajat, milyen izgat6an mered bete 
a villamos fenybe fekete harisnyaja .. 
hehe ... Es hogy suhog az a ruha 
... tudja az a hang ugy fut rajtam 
vegig, mint a villanyos t!ram .. hehe. 

Fcnyö Peter volt a Schreib-feie 
intezet termeszettud6sa ... 

- Värjon, ide i.ilök maga melle ... 
hallja csak .. nezze csak meg azt 
a leanyt, ott jön a mäsodik tampa
nal, fekete ruhäban ... mit sz61 
hozza? ... 

Bedö, ki Roger Lea engedetlensege 
6ta, meg jobban idegenkedett a 
sapadt kepü embertöl, közönyösen 
felelte: 

- Csinos leäny ! 
- Ugyan, ugyan, mifele ember 

maga ! Az ereiben megolvadt jeg 
folyik ... arra csak annyit tud mon
dani, hogy csinos ! Az a leäny egy
szerücn pompäs .. . hehe ! NelZe, 
milyen selymes arczbör, milyen ter-
met ... Ertt maga azokat a szeme-
ket ... Azok gyujtanak, perzselnek .. 
Es az a mcll ... tudja az en kepze
letem elenk . tudja en erzem a forr6 
hus kisugärzasät ... es en latok ... 
hehc ! kollega .. mondja csak nem 
hasonlit a leany a mi növendekünk
höz, Roger Leahoz .. Plane, hogy ez 
is feketeben van .. 

Az a hölgy. ki Fenyö Petert igy 
fellelkesitette, ep ott ment el elöttük 
es kihiv6an mosolygott .. 

FenY.Ö felugrott: 
- En megyek kollega ... tudja 

az en verem forr es ilyenkor ugy 
eget, hogy szinte fäj ... Egesz teste
men vegig szaguld a tüz .. hehe .. 
a szcrelem, az örök tüz ... Ugy-e 
hasonlit Leähoz . . . kollega ... hm 
. . . pompas darab ... J6 ejszakat .. 
hehe ... 

Bed6 undorral nezett a tanar utan 
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... Meg cgy pillanatig latta sapadt 
arczat es ehes, s6var szemeit, melyek 
moh6n kerestek azt a fekete ruhas 
leanyt, ki a komor szinekkd igyeke
zett valami regenyes mazt adni azok
nak a bajaknak, melyek Fenyö Peter 
verct langra lobbantottak. 

Es Bedö arra a jelenetre gondolt, 
midön ott allott elötte Lea es veghe
tetlen szomorusaggal szegezven ra 
tekintetet, halkan, alig ltallhat6an 
suttogta: 

- Fenyö tanar urral .. nem me
hettem ! 

Bedö nagy haragot erzett szive
ben: 

- Gyalazat, gyalazat ... 
Oe aztan lecsillapodott. Mintha 

azt a csendet erezne, mely akkor ott 
az iskola termeben vette kör.ül. Roger 
Leat latta lelki szemeivel .. Es mintha 
az arczar61 leolvad6 szelidseg el
tompitotta volna az utcza zsivajal 
Bedö almodozva nezett maga ele .. , 
Bele a jardat körül vevö fenybe es 
azon tul a sötetebb kocsiutra, mig 
egyszerre szeme odatapadt az erkely
re, a melyet inkabb sejtett, mint la
tott ... Gyenge borzogat6 aramkent 
futott rajta vegig valami bagyadt 
izgalom. 

Olyan j6 volt igy ülni. Olyan j6 ... 
Lelke nyugodalmas bekebe merült 
ala ... m ig egyszerre kedves, j6sa
gos hang csendlilt bele a kedelyere 
borul6 csenc.lbe : 

Az igazgat6 hangja .. 
Bedö h1rtelen a p111czer utan csen

getett .. A mela hangulat szetfosz
lott ... 

Boszankodott, a miert az a hang 
csendiilt fülebe es a miert abb61 
j6sagot hallott ki ... 

Es mig hazafele ballagott, a sajät 
lelkeben igyekezett olvasni, hogy 
miert boszankodik ... miert? .. 

IX . 

- Chm, chm ... 
Bedö felebredt es szemeit dörzsölve 
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nezett Csendics nenire, ki töle telhetö 
kedves mosolylyal allott agya elött 
es hunyorgatott a szemevel : 

- Kesön jött haza Bedö ur, chm 1 
chm ! ... 

Csendics neni, ha hangja, mely 
minden kimondott sz6 utan elesedelt, 
eierte a hatart, melyen tul mar a 
gixer regi6ja kezdödik, ezt a pilla
natot torkanak furcsa, egeszen egyeni 
jellegii reszelesevel jelezte ... Ennek 
a hangnak minemüsegeröl a fentebbi 
„chm l chm !"-mel igyekezHink nemi 
haloväny fogalmat ebreszteni. De 
megbocsathatlan hibat követnenk el 
a törtencti hüseg eilen, ha nem je
leznök, hogy ebben a chm ! chm !-ben 
nem csak a mellnek es toroknak, 
de az orrnak hangjai is igen jelen
tekeny szcrepel jatszanak. Söt akad
tanak Bedö lätogat6i között olyanok 
is, kik a leghatarozottabban azt alli
tottak, hogy Csendics neninek ez az 
egyeni 11angprodukczi6ja kizar6lago
s m az orron keresztül törtenik. Ennek 
a pärtnak legerösebb argumentuma 
az volt, hogy Csendics neni orra 
terjeszkedesi vagyaban tullepte azt a 
tert, melyet az illendöseg szab egy j6iz
lesü orr ele, masreszt azonban ugyan
csak a Csendics neni nyaka mintegy 
ellensulyozni akarvan elebb emlitett 
testresz szerenytelenseget, egeszen 
magaba huz6dott. Következeskepen: 
mivelhogy a Csendics neni orra 
minden tekintelben a leghatalmasabb 
benyomast teszi a szemlelöre, val6-
szinü. hogy a hangok egy reszenek 
letrehozasät is maganak foglala Je. 
t:s emc hangok egyike ama bizo
nyos: chm: chm ! Mivel azonban ez a 
kerdes egeszen partatlan szakertök 
ele sohasem került, az ut6kor sza
mara eldöntetlen maradt. 

Bedönek azonban fel se tünt ez 
a sajatsagos hang es az asitäsra 
nagyon is emlekeztetö szajmozdu
lattal felele : 

- A bizony, kesön . . . no, de 
egyszer hetenkent, vasarnap alud-

hatunk kisse tovabb, ugy-e Csendics 
neni ! 

- Ennel fogva bejöttem, hogy be
jelentsck egy urat. Mar egy fel6raja 
var künn .. 

Ugy latsz1k Bedö mar-mar meg
szokta häziasszonyanak log1katlan
sagat, mert anelkül, hogy fejet az 
ö kesöi hazajüvetele es a Csendics 
neni jelentese közötti okozati össze
fiiggcsen csak egy pillanatig is törte 
volna, megkerdcze, hogy ki az a 
latogat6. 

- Valami ur . . . Köcsögkalapja 
van, tehat chm ! chm ! ... valami maj 
... ejnye na ... maj, de elötte van 
valami ... de azt bizlosan tudom, 
hogy maj van benne ... chm, chrn ! 

- Kiben van a maj? Mifele maj
r61 beszel maga, Csendics neni ? 

- I lat annak az urnak a neveben 
van . . . chm ! franya egye meg az 
olyan furcsa nevcket, chm 1 megyek, 
megkerdezem ... 

Csenu1cs neni sietve jött vissza, 
nehogy ujra elfelejtse a latogat6 nevet 
es diadalmasan kialtotta: 

- Ugy-e mondtam, hogy van 
benne maj ... Thomayernek hivjak, 
itt van a kartyaja chm, chm ! 

- Ah ! ugy ! Thomayer lstvan 
kollegam. Küldje csak be, Csendics 
neni, öt igy is elfogadom 

- Küldöm. küldöm ... chm, chm ! 
Thomayer, Thomayer . . . furcsa 
nev ... 

Csendics ncni motyogva tün t e 
az ajt6 mögött, hogy az egy pilla
nattal kesöbben ujra kinyiljon. 

Elöször az a kalap tunt fel a lat6-
hataron, melyet Csendics .neni a 
köcsög nevvet tisztelt meg. Ambator 
az a kalap a köcsöghöz tenyleg 
hasonlitott, de a kalap elnevezest 
mar csak nemi tulzassal lehetett ra 
alkalmazni Azutan megjelent a Tho
mayer Istvan ur arcza is . . . Midön 
Thomayer ur arczat emlitjük elöbb, 
val6ban meltanytalanok vagyunk ama 
rengeteg fekete szinü szörtömeggel 
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szcmben, melyböl csak itt-ott deren
gett elö az a vilagosabb valami, amit 
mi kellö udvariassagal Thomayer 
arczanak jeleztünk Ha meg meg
jegyezzük, hogy ennek az urnak 
fejeröl vallig erö bozonfos haj hultott 
ala es hogy szemei feketek, ragyog6k 
vollak, akkor termeszetesnek talal
hat1uk csak, hogy valahol Thoma} er 
ur mcgjelcnt, ott az apr6bb gyer
mekck ijedt bögessel üdvözöltek 
jüttct. A dajkamesek rettenetes ki.il
sejii, verszomjas rabl6it lattak benne 
mcgelevenedni. Ezt a gyermekijesztö 
henyomast egy cseppet sem merse
kel1e erös, mely hangja, mely olyan 
hatasl tett, mintha valamely földalatti 
p111czeböl vagy kriptab61 tört volna 
elö . . . Thomayer, ki ki.ilönben a 
vllag legartatlanabb embere volt es 
j61 tudta, hogy a szomszedsagban es 
azokban az utczakban, ahoi gyak
rabban jar, az ö nevevel remitik a 
rossz gyermekeket, azzal igyekezett 
mcgjelenesenek ijesztö benyomasat 
enyhiteni, hogy lla csak szeret te
hettc: nevetett es hajlongotl, emcllett 
arra igyekezven, hogy mozdulataiba 
lchetö sok lagysagot, bizatmat ger
jesztö kedvesseget varazsoljon. Bar 
nagy sajnalattal, de az igazsaghoz 
hiven konstatalnunk kell, hogy Tho
maycr lstvan ur igyekezetet csak 
vajmi csckely mertekben koronazza 
s1ker ... Mcrt az ö nevetese a kisebb 
igenyü bömbölesek közölt is meg
:lllta volna helyet es mivel mindig 
h1rtele11 hajolt meg, a gyermekekre 
olyan hatast tett. mintha utanuk 
akarna kapni, hogy egy-kettore le
nyeljc oket ... 

Thomayer, ki jobb kezeben ama 
bizonyos kücsögkalapot tartä es bat 
h611alja ala valami könyvfelet szoritott, 
az ajtM hetevc. mereven megallott, 
aztan, minlha dr6ton rangalnak, meg
hajolt es cpen j6 reggelt akart 111011-

dalll, miuön szcmei egyszerre össze
hud><.ltak, majd kitagultak es mercven 
neztck maguk clc. Ez a vizsgal6das 
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csak egy pillanatig tartott, a masik
ban mar felhangzott Thomayer Istvan 
kiserteties hangja: 

- Oef freger ... 
Aztan nagy megelegültseggel tette 

hozza: 
- Ah 1 ßocsanat j6 reggelt . . . 

tudja kollega ur, a miivesz mindig 
müvcsz marad . . . Az agya felett 
Deffreger utanzat van Rögtön meg
ismertem .. Mcg agyban van, nem 
a kcp, ön ... boldog ifju ! Mar hat
kor dolgoltam ... Arczkep ... Hja ! 
hat gyerek, mind leany, es egy fe-
1 • ' eseg .... 

- lsten hozta, kollega ur, bocsas
son meg, hogy igy fogadom, de 
hallom, hogy mar regen itt van, nem 
akartam tovabb varatni, üljön ide 
erre a szekre, mellem ! 

Thomayer Istvan, a Schreier-feie 
intezet rajztanara ebben a pillanatban 
olyan hirteten es olyan mereven haj
lita meg derekat, hogy meg Bedö is 
meglepödöttt. 

Küs1önüm, köszönöm .. . ha 
tudna mieii jöttem, nem fogadna 
oly szivescn ... 

ltt a rajzta nar elöször hallata ama 
kisebb fajtaju bömbölest, melyet ö 
szcrcnyen nevetesnek nevezett. 

- Ugyan, ugyan, heil mi olyan 
vcgctt jühctctt volna, ami reim nezve 
kcl lemctlen lehetnc . . . rnost mar 
igazan k1vancsi vagyok, csak hamar 
ki vele Thomayer ur! 

Thomaycr üs!'zeranczolta a szem
tilclökeit, ami egy cseppet sem tette 
arczat baratsagosabba, aztan igy 
sz(lt: 

Fiatal ember ne legyen tiirel
mctlcn ' . . . Az ember mindig eleg 
koran tudja meg a rosszat ! 

Ezt. amint az kcsöbb ki fog de
riilni. Thomaver ur trefasan akarta 
111011da111, de '11angja oly siri borzal
massaggal fur6dott Bedö fülebe, hogy 
kellcmcllenül kezdte magat erezni. 

Maga trCfal, Thomayer ur ... 
- Az 6n trefam virag, mely sir-
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domb felett nyilik ! . . . 
Ugy lätszik1 hogy a rajltanar mar 

eszrevette a hat.ist, melyet szavai 
Bedöre tettek es igy folytata : 

- llat j6 ... mondjuk trefä.nak I 
lgaz, tr efa, de azert komoly. Ugy-c1 

ön engem nem ert .. 
Bedö arczan ketsegtelenUI latszott, 

hogy ezt eltalalta derek kollegaja. 
- Hat vilagosabban sz6lok. En 

nem azert jöttem, amiert jönnöm 
kellett ... 

Ez ketsegtelenül meg vilagosabb 
volt, de Bedö jeleztc, hogy ö meg 
mindig_ nem erti. 

- On most sem tudja, miert jöt
tem .. . hat . . killönös ügy ... 
de azert c~udalkozom, hogy nem 
tudom eleg e1 thetöen elöadni. Mar 
nagy gyakorlatom van. Sz6val ... en 
csak ugy formalisan jöttem ... hogy 
epen elmondhassam, hogy itt voltam. 
Kerem, sziveskedjek azonnal k1jelcn
teni. hogy ön ebben az öt evben 
nem !-zandekszik mcgnösülni. 

Bedö zavartan nczett kör(JI , aztan 
az ajt6 feie . majd ujra kollegajara. 
Azt llitte, hogy annak clmejeben meg
hibbant valami : 

- Mit jelentsek ki? . . . hogy 
nem ... 

- Hogy nem akar ebben az öt 
evben csaladapai örömökbcn resze
sülni ! .. Soh'se habozzek .. \z cn 
felelössegemre, jelentse ki. Gondolja 
meg, hat gycrmek . . . egy frleseg ! 

Thomayer be Sem varta ß,-·dö fe
leletet: 

- Helyes ! Ön nem nösül meg !... 
Megmondom neki . . Az igaz, hogy 
az ön j6 dolganak fuccs ! de megis 
jobb igy, mint ugy . . . 

ßedö mär ekkor elvesztctte tu
reimet: 

- Az istenert Thomayer .ur ! bc
szeljen vegre vilagosabban ! Ön meg
foszt engem öt evre a hazaselet bol
dogsagat61 ... de miert, es ki az a 
neki . . . es miert mondja, hogy az 
en j6 dolgomnak fuccs 1 Es miert 

jobb igy mint ugy? Mi az az igy es 
mi az az ugy? ! 

Ebben a pillanatban ujra elnevette 
magat a rajztanar1 de ugy, hogy 
Bedö ijedtcn kapott a fülehez. 

- Ön igazan ercdeti ember kol
lega ! hogy mi az az 1gy es mi az 
az ugy? Nagyszeru kerdes. Sok 
bennc a humor l ... En is humori
zälhatnek most, sz61van : igy es ugy 
közötl a különbseg hat gye1ck es e{!y 
felcseg. Lcgalabb lchetne cz a kii
lönbseg . . . De legylink komolyak. 

Thomayer hangja meg melyebben 
es remesebbcn hangzott czutan : 

- Mi vagyok en mosl ßcdö ur? 
Ugy-e egyszerü rajztanar1 ki reggel 
hat 6rakor kelek, hogy a szomszed 
szat6csnak arczkepet raj1ol iam meg 
kretaval. Hiaba, hat gyerek es egy 
feleseg ! Lassa . . . ez a sors var 
önre is ... 

- Thomayer ur, ha ön nem be
szel komolyabban, cn scgi1segert 
kialtok ! 

- ßocsanat l . . . en most mar 
nagyon is komoly vagyok ! ... • 
Csak ne legyen tlirelmetlen ! Azt 
mondtam, hogy önre is az a sors 
var1 ami en rcam ... Kiveve az arcz
keprajzolast De meglcsz a hat gyerek 
es egy felcseg ! . . . De a baj nem 
ez .. hanem az a 1600 forint tanari 
fizetes .. . Erti mär? Ha cn ezelött 
20 evvel, mikor hozzam ki.ildött 
Schreier Helen, hogy nem volnek-e 
hajland6 Anasztazia kisasszonyt bo!
dogitani, nem lettem volna olyan 
idecilista, akkor en most intezeti 
igazgat6 lennek , .. Ur ... penz .. . 
tavaszi, öszi tarlat .. • Kepeim . . . 

Thomayer abrandosan nezctt maga 
ele. mint valamely almodoz6 medve. 

Aztan olyant razott bozontos fejen, 
hogy a hosszu, k6czos fürtök fe '
riasztott kigy6kkent röpködtek szerte: 

- Nem, ncm bäntam meg ! . . . 
Anasztazia mint felcscg brr ! es meg 
egyszer brr : es harmadszor is brr ! 
I nkäbb festem Piacsek Vladimirt, a 
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szat6csot ! . . . Most is boldog va
gyok es büszke, ha arra gondolok, 
hogy visszautasitottam . . . pedig 
ettöl a percztöl kezdve folyton bosz
szantottak . . . De nem eresztettek 
el, mert nem kaptak olcs6bb rajz
tanart. En meg maradlam, mert nem 
akartam Peströl elmenni ... akkor 
meg remeltem . . azt hittem, hogy 
nagy müvesz leszek ... olyan nagyon 
hittem ... 

Akarmilyen mely es kiserteties volt 
is Thomayer hangja, az utols6 sza
vakb61 annyi keserüseg, fajdatom es 
csal6das hangzott ki, hogy Bedönek 
megesett rajta a szive. 

De csak egy pillanatig tartott Tho
mayer elerzekenyülese. Aztan nagyot 
fujt, mintha az abrandokat akarna 
szethessegetni: 

- Sz6val mi6ta megnösültem, epen 
tizenket eve mult " nyaron, engem, 
mint az intezet regi baratjat - igy 
mondjd Schreier Helen - ilyen 
apr6bb, intim szolgalatokra is fel
kernek . . . Az en tisztem, hogy az 
illetö tanarban, mert az erdemes 
hölgy csak tanarhoz akar menni, 
kedvet ebreszszek az intezeti direk
torsaghoz ... Hogy lehetö legfenye
sebben fessem le elötte a jövöt .. . 
De ön irant az elsö percztöl kezdve 
rokonszenvet erzek. . . nem akartam 
hat meg a forma kedveert sem ra
beszelni, bar tudom, hogy ugy sem 
lett volna a dologb61 semmi ! Brr ! 
. .. Anasztazia mint feleseg 1 lnkabb 
Piacsek Vludimir ! .. . Brr ! Brr ! 

Bedö önkenytelenül mosolygott. 
Arra gondelt, hogy ha az erdemes 
tanhölgy hallana, mily lelkesen dicsöiti 
a derek Thomayer az ö bajait es 
egyeb nöi erenyeit . . . Furcsa ha
zassagközvetitö, az bizonyos ! De ezt 
csak gondolta Bedö, hangosan ellen
ben igy sz6lt: 

- Na latom, hogy maga igazan 
j6 baratom Thomayer ur . . . hat in
tezze el ezt a dolgot legjobb belatasa 
szerint . . . mondjon a hölgycknek 
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valami udvarias valaszt . . . pel
daul . , . 

- Mit peldaul ! Azt fogom mon
daRi, amit akkoriban en feleltem : 
ön öt evig meg nem nösül, punktum ! 
Csaladi ok ! Nem kell ezt megtartani. 
En öt h6napra nösültem .. Küldtem 
nekik meghiv6t . . . micsoda arczot 
vagtak, mikor gratulaltak .•. 

ltt aztan neveteskepen ugy elbödült 
a derek Thomayer, hogy Csendics 
neni ijedten dugta bc a fejet az ajt6n : 

- Bedö ur mi törtent? chm ! 
chm ! ... 

- Semmi, semmi ... a kollegam 
nevetett ... 

A lakasad6 asszony gyanus tekin
tetet vetett a nevetö emberre, aztan 
visszavonul6ban az ablakra nezett, 
mintegy jelezni akarvan: meg egy 
ilyen nevetes es az üveg csöröm
pölve hull szet ! 

A derek hazassagközvetitd ennek 
a nevetesi rohamnak megszlinese 
utan egyszerre nagyon is elkomo
lyodott: 

- Bedö ur, midön en önnek most 
gratulalok, egyuttal reszvetemet is 
kifejezem . . . mert mint mondam, 
az ön j6 dolganak most mar fucs .„ 
fucscs . . . fucscscs ... 

Thomayer ezt a harom fucs-ot mind 
melyebben es nyomatekosabban ejte, 
mint a temetesi beszed utan a papok 
szoktak az amen-t. 

Azutan felallott : 
- Es most megyek . . . festeni ... 

Piacsek.„ hat gyermek, egy feleseg ! 
Bedö meg egyszer megköszönte 

Thomayer urnak iranta tanusitott 
baratsagat, mire ez ketszer-haromszor 
a mar jelzett hirtelenseggel meg
hajolt. Mar az ajt6nal volt, midön 
egyszerre visszasietett az agy ele: 

- Bocsanat ... sziveskedjek ezt 
a kepet megnezni. 

Es Thomayer Bedö elebe tartotta 
ama könyvet, melyet eddig h6nalja 
ala szoritott : 



- Ez a vazlat-könyvem. Felismeri-e 
kollega ur, hogy kit abrazol ez a skicz ? 

Bedö mindent elkövetett, hogy ra
ismerjen Thomayer vazlatanak ere
detijere ... de hasztalan : 

- Bocsänat Thomayer ur . . . en 
ismerem ezt az arczot. .. csak ugy hir
teleneben nem tudom a nevet . . . 
ez . . . ize . . . de hatarozottan ha
sonlit rä ... ugyan seg1tsen ... 

Thomayer diadalmasan kialta : 
- Piacsek Vladomir . .. 

„ Bedö mcglepetve nezett kollegajara. 
0 sohasem latta ezt a Piacsek urat, 
miert kivanja hat Thomayer, hogy 
fellsmerje. Oe örömet akarvan a sze
geny felbemaradt müvesznek okozni, 
lelkesen kialtä : 

- Persze, P1acsek . . . igazi Pia
csek . . . Latja, en csak latasb61 
ismerem azt az urat, igy hat nem jutott 
a neve eszembe ... De a hasonl6säg 
meglepö . . . va16ban meglepö ... 

Thomayer szerenykedve monda: 
- Hat egy kicsit ertünk hozzä . . . 

ha nem is volt alkalmunk a tovabb
kepzesre . . . Latja kollega ur, hat 
gyermek es egy feleseg ! .. 

Thomayer meg nehanyszor isme
telven kedvenez sz6jarasat, b6kolva, 
mintha görcsei volnanak, az ajt6 feie 
hätralt es vidaman tavozott. 

Bedö különös hangulatban maradt 
egyedül. A lejatsz6dott jelenet feiert 
valami csendes derü huz6dott vegig, 
de ugy remlett elötte, hogy valahol 
a hatterben sötet arnyak merednek 
feleje. Ugy erezte magat, mint aki 
valamely edes italt ivott, mely keserü 
ut6izt hagy maga utan. 

X. 

Vedres nevenapjat szük körben 
ünnepeltek meg. Csak csaladtagok 
es j6 baratok voltak hivatalosak. A 
vacsoranak vege volt. A tarsasag 
ha1om egymasba nyi16, fenyesen vi
Jagitott szobaban oszlott meg. A 
haziur szobajaban kartyaztak, Ved
resne boudoirjaban nehany eltesebb 

asszony beszelgetett, mig a tärsasag 
zöme a közepsö teremben mulatott. 
A hölgyek megengedtek az uraknak, 
hogy szivarozzanak es igy ama bizo
nyos füstkarikak, melyek a novellak
nak es regenyeknek elengedhetlen 
kellekei, lustan hömpölyögtek tova 
az asztalok felett. 

Sandor Pista rendületlen elszant
saggal hallgatta Ziegterne ö nagy
sagat, a haziasszony egyik regt 
barätnöjet: 

- Hiaba, hiaba Sandor ur, a fran
czia csak franczia marad .. . 

Ziegterne ö nagysaga diadalmas 
tekintetet vetett a hires ir6ra, mintegy 
azt akarva mondani: mit sz61 ehhcz, 
hallott ön mar ilyent asszony szajä
b61 ? Mert Zieglerne asszonysagnak 
szent meggyözödese volt, hogy gyak
ran mond rendkivül eredeti es meg
lepö dolgokat. 

Sandor Pista a legnagyobb komoly
saggal felelte : 

- Szent igaz, asszonyom ... 
Zieglerne erre a felb.itoritasra lel

kesen folytatta: 
- lgy hat senki rossz neven nem 

veheti tölünk, ha inkabb olvasunk 
franczia ir6kat, mint ... mint ... 

Zieglerne azt akarta mondani, hogy 
mint magyar ir6kat, de mint szer
felett okos asszonynak, az utols6 
pillanatban eszebe ötlött, hogy talan 
nem lesz egeszen tapintatos dolog, 
ha ezt epen Sandor Pistanak, a 
Jegnepszerübb magyar tarczair6nak 
mondja a szemebe es ezert igy fejezte 
be a mondatot: - . . . mint mas 
ir6t l 

A sajat okossaga annyira fellelke
si tette Zieglerne asszonyt, hogy az 
utols6 sz6t szin te kialtotta es meg 
egyszer megismetelte: - . . . mint 
mas ir6t ! 

Sandor Pista nagyot szippantott a 
szivarjab61 : 

- Asszonyom, az ön izlese egy
szerüen meglepö ! 

- Ugy van . . . egyszerüen meg-

„ 23 . 

\ 

·. .....____ - - -·- - -..-..i....-- -- -

• . r ' • 

.-.„.„„.„ 



,..-

lepö, ezt megboldogult ferjem is 
mondotta . .. 

Az a hölgy, ki ezekkel a szavakkal 
erösitette meg Sandor P1sta vele
menyet, nehai Gerzs6 Karoly taka
rekpenztari titkar, es Vedres iskola
tarsanak özvegye volt. Ez a tiszte
letremelt6 asszony azon nök köze 
tartozott, kikröl nem mondjak, hogy 
elbolonditjak a ferfiak fejet. Azok az 
urak, k1k beszeltek vele, egyetlen 
sz6ban fejeztek k1 velemenyüket : 
csunya ! l lyen körülmenyek közöa a 
vilag nem is csodalkozotl azon, hogy 
a denfä hölgy rettenetes sziv6s m6don 
ragaszkodott ahhoz az egy ferfiuhoz, 
km uralkodhatott, Gerzs6 Karolyhoz. 
Ez a ragaszkodas olyan volt, mely 
elöl nincs menekves mega halalban 
scm. Amint az be is bizonyult, mert 
a j6 Gerzs6 mar körülbelül tiz eve 
pihenne a kerepesi-uti temetöben, ha 
hii hitvese minduntalan felszinre r.em 
rängatna a siri homalybol •.. Val6ban 
kebegbeejtö lehetett szegeny Gerzs6 
halotli pihenese, midön akarva nem 
akarva. nappali es ejjeli tarsasagok
ban meg kellett jelennie, hogy elczeket 
mondjon el, hogy megerösitsen, ta
gadjon, bizonyitson, czafoljon es 
hamis tanuvallomasokat tegye,p, mint 
most Vedresek estelyen ... O neki, 
ki cletcben nem sokat törödött az 
irodalommal altalaban es a franczia
val különösen, egyszerre fel kel 1 
tamadnia, hogy Zieglernenek, a fran
czia ir6k olvasasaban megnyilatkoz6 
j6 izlcse mellett tanuskodjek. Ha 
lelekbuvarok fürkeszni kezdettekvolna 
Gerzsc)ne halottidezesi rögeszmejenek 
okait, ugy valoszinUleg arra az ered
menyre jutnak, hogy azok tisztan a 
hiusagra vezethetök vissza. Az erde
mes hölgy ugyanis szüksegesnek latta 
folytonos hangoztatasat annak, hogy 
igenis volt ferfiu, ki neki megh6dolt... 
A ktilönös az egesz dologban az volt, 
hogy Gerzs6 özvegye annyira meg
szokta nchai fe1 je folytonos idezesct, 
hogy vegre nem is beszelt soha elsö 
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szemelyben. Az ö iteletei, nezetei 
a siron keresztül kerül tek nap
tenyre. lsmerösei mar meg sem le
pödtek, ha igy sz61ott: azt tetszik 
kerdezni, hogy hogy izlik ez a mar
tas? . . . Oh, megboldogult ferjem 
igen szerette ! - Kedves, ifju bara
tom, nem szep, hogy mamacskajanak 
panaszra ad okot, megboldogult fer
jem ezert nagyon haragudott volna „. 

Gerzs6ne epen azon gondolkozott, 
hogy nem mondott-e megboldogult 
ferje meg valamit Zieglerne izleseröl, 
midön crzclmes s6hajtasba olvad6 
hang rezgett vegig a termen: 

- Ah ! Guy de Maupassant .. . 
Sandor Pista elött ez a s6hajtas 

sem lehetett valami egeszen uj dolog, 
mert sem meglepetes, sem kivancsi
sag nem mutatkozott arczan. Gu
nyos mosolylyal tekintett a s6haj
toz6 hölgy, Hoff man bankar elete 
parja feie, ki egy szemközti kereveten 
Ulve, merengve nezett a menyezet 
feie, mintha ott latna Guy de Mau
passant-t. Szemet egy pillanatig sem 
vcve le a szoba emlitett reszeröl, 
epcdö hangon susogta: 

- Mit ta rt Sandor ur, Guy de 
Maupassant-r61 ? ... 

- Ugyanugy velckedem r61a, mint 
nagysagos asszonyom ... 

- All, va l6ban . . . persze mar 
bcszeltlink erröl . . . ugy-e milyen 
nagy es olyan kedves ... 

Mig a bankarne ezeket a szavakal 
ejtette, legyezöjet tart6 jobb kezet 
bae-yatagon alacsüggeszte, szemeit 
melan forgata a menyezet feie, ajkait 
bajos mosolyra csucsoritotta es ezen
közben mind csak arra gondolt, hogy 
igy ült-e a mult evben Marienbadban 
is, midön az a szep nemet ifju igy sz6-
lott : Az ön cgesz lcnyen valami sej
telmes, meghat6 szentimentalizmus 
ömlik vegig, amely engem egeszen 
elbodit ... 

Ezen pillanat 6ta a vastag, termetes 
hölgy ahoi es amidön csak szeret 
ejtheti: s6hajt, forgatja a szemeit es 
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ama bizonyos marienbadi helyzetbe 
igyekszik magat visszaeröltetni ... 

Sandor Pistat azonban ez a "sej
telmes erzelmcsseg" egy cseppet sem 
hatotta meg es az jutott eszebe, hogy 
ö nagysaga cpen ebben a helyzetben, 
epen ezen hangon susogta a mult 
heten öleberöl : 

·- Ügy-e milyen nagy 111ar ... es 
milycn kedves ... 

Ennek a visszaemlekezesnek hatasa 
alatt, nagyon jokedvüen t6ditotta a 
bankarnc szavait: 

- Söt nagyon nagy ... 
A bankarne egy pillanatra feleje 

forditotta crzelmet sugarz6 tekintetet: 
- Rendkivüll ... 
Sändor sem hagyta magat : 
- Söt 6riasi r 
Gerzs6ne ebben a pillanatban idö

szerlinek tartotta a halottidezes foly
tatasat: 

- Ez az ' 6riasi l Ug} anezen ki
fejezest hasznaltamegboldogult ferjem 
is, ha Gu .• Gü ... Gü ... ha arr61 
a francia ir6r61 beszelt 

Ne'1any pillanat mulva franczia 
ir6k es munkaik nevelöl visszhang
zott az egcsz szalon. Nem ugy be
szeltck r61uk, mint valami idegenröl, 
hanem azzal a meghittseggel, mely
lyel a magunker61, a bennlinket leg
közelcbbröl erdekl(), lclkünkböz forrt 
szemelyekröl es dolgokr61 szoktunk 
megemlekezni. 

Amint Sandor Pista vegignezett a 
tarsasagon, ugy tetszett neki, hogy 
sok ujkori franczia nagysagnak 
jellemzese ott van a fecsegö asszo
nyok arczan es Je11yeben Mig a 
Lnvedaae-ok, Gyp-ek, Prevost-k es 
mas hasonl6 ivasu irnkr61 es müveik
röl beszeltek, arczuk kihevült, szemük 
csillogott, de ebben a ragyogasban 
semmi sern volt a nagy, a hatalmas 
langnak fensegeböl, mely csodalatra 
kesztet, hanem annal több, a ballet
hölgyek meztelen vallait diszitö, hamis 
kövck izgat6 villogasab61. Az asszo
nyok piros ajkair61 ugy pattogtak, 

röpködtek a felliletes megjegyzesek, 
könnyeden odadohott iteletek, hama
rosan kimondolt velemcnyek, mint a 
targyalt regenyek es szindarabok 
szellemes, de leha parbeszcdei, szines, 
de szappanbuborekkent szetp·1ttan6 
ötlete1. 

Valamelyik egy magyar ir6 nevet 
emlitette: 

- rgen, igcn, ezt en is szeretern, 
olyan franczias ... 

- Olyan pikans .. . 
- Es szcl lcmes .. . 
- f gazi parisi felfogas ... 
- Az, a1, beszel mindenröl, de 

igazan mi11denröl es amellett sohasem 
durva ... 

- Szemünk ele varazsolja a leg .. 
hogy is mondjam .. a legelmond
hatlanabb, a legdiszkretebb .. hogy 
is mondjam ... dolgokat, de finom 
fatyolon keresztül, ugy hogy inkabb 
sejtünk, mint latunk es ez . . olyan 
kellmes . . . sz6val igazi franczia ! 

- Az ujabb magyar ir6i nemzedek 
legjelentekenyebbje . . 

Sandor Pista ezekct a srnvakat 
hallvan, hirtelen körülnczett, a jö
vendöbeli igal magyar regenyir6-
jat: Bcdö Kalmant kcrcsve. 

Az ott iilt a szalon egyik zugaban 
elhelyezett asztalka mögött es fel
hevi.ilt arczc1al nezett maga ele, lat
szott, hogy mit se hall, mit se lat 
abb61, rni körlile törtcnik, mit körüle 
beslelnek 

Az asztal elött, a tarsasag feie 
fordulva Vedresnc allott Minden
kepen erölködött, hogy ugy tessek, 
mintha a beszelgetökre, a vitatko
z6kra figyelne, de az ef_,ryszerü, feher 
ruha alatt olyan nyugtalanul ernel
kedett keble es szrme olyan sötet 
tüzben lobogott, hogy ez az 1zgalom 
vajmi csekely összefüggesben lehetett 
csak a 111egv1tatott theniäval Amint 
Vedresne eszrcvette. hogy Sandor 
P1sta okos tek111tetc ott csüng a Bedö 
arczan, elfogulatlannak akart latszani 
es mosolyogva fordult a tanarhoz: 
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- En nem lelkesedem ugy a 
francz1a ir6kert ... 

Bedö összeränczolt homlokkal, 
szur6s tekintettel nezett Vedresnere 
es hangjaban szarazon recsegett a 
bosszusag, mikor megsz61alt: 

- Nem feie! ? ... 
Az asszonynak ugy tetszett, mintha 

finom, szur6 tövisek szitaltak volna 
ege~z testere es egy pillanatra meg
feledkezve Sandor Pistar61 es az 
egesz tarsasagr61, szinte indulatosan 
mondotta: 

- Nem, nem, nem ! 
Es az asszony arcza tüzben egett 

es kehle zihalt, összeszoritott kis ökle 
az asztalra nehezedett es szemeböl 
lang omlott. Bedö ugy erezte, mintha 
milli6 es milli6 szikra hullott volna 
niia es mintha minden szikra a ve
rebe csa pott volna, hogy tüzelje, 
forralja ... Homlokar61 els1multak a 
ranczok, Jelkeböl mint apr6 köd
foszlany röppent tova a kedvetlenseg, 
egesz lenye abba a tüztengerbe ol
vadt bele, mely a szep asszonyb61 
äramlott ki es meg jobban feleje 
forditotta az arczat, hogy biztosabban 
erje az a lang, az a tüz, az a hev, 
hogy jobban egjen, lobogjon benne, 
men ez olyan kejes ... 

Egy pillanatig tartott csak ... 
Vedresnenek, Sandor Pista fele

jük iränyul61 fürkesz6 tekintete jutott 
eszebe es megfordulvan, mosolyogva 
mondotta: 

- Nem, nem lelkesedem ugy a 
franczia ir6kert . . ., hogy ide nez 
Sandor P1sta, talan mondani akar 
önnek valamit. 

Bedö, ki egeszen atengedte magat 
a sa1atos, izgat6 elvezetnek, mit a 
verebe szakadt langtenger viharzasa 
okozott, gepiesen tekintett baratja 
feie, ki ekkor a köver Hoffmanneval 
beszclgetetett mar nagy vidaman. De 
ßcdö ugy vclte, hogy Vedresne külö
nös hangon figyelmeztetle Sändor 
Pistanak felejük iranyul6 tekinte
terc. 
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Talan azert nem akart most felelni . .. 
Hirte Jen igy sz61ott: 

- J6 ! hat majd maskor ..• nos, 
hat nagysagos asszonyom nem lel
kesedik a franczia ir6kert es miert 
nem, ha szabad kerdeznem? 

Vedresne sötet szemei forr6 bar
sonykent tapadtak Bedö arczara: 

- Nem kapnak eleg melyen lel
kembe. a komolyabbak is olyan 
hatast tesznek ram, mint akik apr6 
lampasokkal jarnak az emberi sziv 
körül. Egyszer egyik, maskor masik 
zugaba vetnek egy-egy halovany 
fenysavot, de annak legmelyere 
vajmi ritkan v1lagitanak, annak ege
szere sohasem arasztanak teljes vila
gossagot. Es en azokat csodalom, 
kik hirtelc::n, varatlanul beleengednek 
benniinket latni az emberi Jelek rop
pant melysege1be, mint mikor vakit6 
v1llamfeny hasit bete valamely sza
kadas sötetjebe es mi szivszorongva, 
visszafojtott lelekzettel nezünk ala, 
a sejtelrnekkel teh ürbe ... Az oro
szokat, a nagy oroszokat szeretem ! 

Bedö gyönyörködve hallgatta a 
szep asszonyt es amint ott allt eJOtte 
testchez tapod6 egyszerü fekete ru
haban, melyböl olyan marvanysze
ri.ien emelkedett ki h6feher nyaka, 
finom arcza, egyszerre csak Tolstoi
nak, a nagy orosznak remekere gon
dolt es szintc megdöbbent, midön 
Vedresne ki ra szegezte szemet, 
mintegy a lelkeböl olvasvan, mon
dotta: 

- Karenina Anna tetszett nekem 
talan minden regeny között a leg
jobban ! 

Vedresne ennek a mondatnak sza
vait fokozatosan halkabban mondotta, 
ugy, hogy az utols6 alig-alig hallat
szott . . . Megbanta, hogy ezt a re
genyt emlitette. Nem is akarta Bedö 
megjcgyzesct hallani, nem is tudott 
elfogulatlanul arczaba nezni. Feit 
att61, amit Bedö felelhet es fett 
Bedö arczanak kifejezcsetöl. Ujra a 
tarsasag feie fordult, de nem moz-
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dult el az asztalt61 . . Gepies mo
solylyal ajkan a meg mindeg fecse
gesbe merült tarsasagra szegezte 
tekintetet, de az a bizonytalansag, 
mely abban revedezett, elegge jelezte, 
hogy tulajdonkepen nem oda figyel, 
a hova nez ... Vedresne ugy erezte, 
hogy menekülni szeretne messzire, 
de nem tudott megmozdulni, mivel
hogy azt, amitöl feit, varta is ... 
Es egyszerre meleg, izgat6 äram 
zsibbadozott vegig egesz testen es 
aj kait felig kinyitva. delejes fenyü 
sz emeit a bizonytalanba meritve, 
leste Bedö halkan ejtett, szakadozott, 
izgatottsagt61 el-el fu16 szavait: 

- Karenina Anna ... az a szep, 
az a fenseges . . . feketeruhajäb61 
mint barsonyos marvany villog ki 
h6feher nyaka, csodas arcza .. Kare
nina Anna, kinek nyugott szivebe 
ugy kapott hirtelen a szenvedely, 
mint verszomja" ragadoz6 szelid 
baränynak husaba. Karenina Anna, 
kinek feher lelke egesz büvös lenye 
ugy lobog a szerelmi langban mint 
feher galamb, mely csendes feszke
böl tüztengerbe hullt ... Karenina 
Anna, ki elhagyja ferjet, ki gyenge 
kezeivel darabokra tepi a kötelekeket, 
mik a tarsadalomhoz füzik, mert 
szabad akar Jenni, szabad, hogy 
szerethessen, hogy csak szerethessen. 
Oh, hogy szeretett. hogy szeretett .. 
Hogy tudta, hogy szerelem nelkül 

Rembrandt a miiveszetröl. 
Egy miiertö kereste fel egyszer Rem

brandt mütermet es közvetlen közelröl 
akarta megnezni a müvet. Rembrandt vissza
huzta s jelentösegteljesen igy sz61t hozzä : 

- Lepjen kisse hätra. A festek magät61 
rosszul lesz. 
H o u b r a k e n, Grote Schauborgh, 1. 254. 

• 
Uram, - irta Rembrandt Huygensnek 

1639. jan. 27-en, - ha az itt küldött kepet 
(a frank:furti Simon megvakitasar61 van 
sz6) vilagos helyre akasztja, olyan terem
ben, ahoi j61 vissza lehet lepni, a kep azt 
h1szem hatni fog. 

meddö az elet, hogy a szerelem az 
ereny, hogy az erzeketlenseg a bün, 
hogy aki szeret lstennek h6dol , hogy 
aki közönyös, vetkezik a legnagyobb, 
a legszentebb eilen ! 

Vedresne testen, lelken bagyatag 
gyengescg ömlött vegig. Ugy erezte, 
hogy elszall belöle minden erö, hogy 
olyan j6 volna belefullni h6feher, 
büvös parnak közze es nem tudni 
semmit, nem latni semmit, csak 
hallgatni, hallgatni es erezni a puha
sagot. a feherseget. Szempillai felig 
leereszkedtek es mint valami ködös 
fätyolon keresztül Jatta a villamok 
fenyenek ideges remegeset, a beszel
getök arczat, szemek villogasat, aj
kak mosolygasat, de minden felett 
ott reszketett az a hang, az a suttog6, 
az forr6 ... 

- Az, Karenina az igazi asszony .. 
mert szeretett testevel, lelkevcl, a 
szerelcm volt szamara minden, a 
többi egyeb; a semmi ! Amint minden 
mas egyeb valöban semmi ... A 
szerelem az eltetö, a perzselö, az 
emesztö lang . . a többi erzes egi 
bogar villogasa, csak sötetben elsüp
penö szikra . . . Karevina volt a 
tiszta 1 Gl6rias feny boritotta testet, 
mert szerelemben flirösztötte, de a 
kik nem szeretnek es hazassagban 
elnek, tisztatlanok, legyen testük 
marvany . . . mert sar hull egyre 
rajuk . . . {Folytatjuk.} 

A mu be van fejezve, ha a milvesz ki
fejezfe czelzataif. 

* 
- Uram, - kerdezte Rembrandl61 egyik 

tanitvanya, - mikep kell komponalni? 
- Törekedj arra, hogy a mit tudsz 

helyesen alkalmazd, akkor azt, ami meg 
rejtve van elötted, mihamar kikutatod . 

Rembrandt. 

0 

Szinesz, ki nem ert kepekhez, szege
nyes szinesz ; festö aki nem arczismerö, 
szegenyes festö. 

D i derot. 
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WATERS ESZTER. . 4 

Egy cseledleäny törtenete lrta: MOORE GYÖROY. 

VI 

A fiuk labdaztak az ista116ban, de 
E:szternek semmi kedve sem volt 
akkor, hogy velük ugrandozzek. Künn 
mindl'll oty csendes volt s oly edes 
illat töltötte be a leget, mely egesz 
val6jat atjärta. Kiment tehat az ittall6 
feie. 

A ponny es a szamar eleje jött s 
ö mindkettönek fejet megsirnogatta. 
Elvezclet okozott ma neki, hogy 
valami elö lenyt megerinthet. Eszre
vctte, hogy a nagy, csendes bükk
f,1k lehorgasztottak fejüket s pompas 
viraglllat szallt feleje a kertböl. A 
lombok s a föld friss illata kejesen 
borzongattak testet. A madardal is 
cdesen csengett fülebe es s6varogva 
epedö lelket az egnek latszott fel
c melni. A füldhöz val6 abrandos 
szerclem s a v.i1?y. hogy eggye le
hcssen a terme~zettel dagasztottak 
keblet Az est szepsege s a tenger 
fclöl fujdogci.16 szdlö halk lehlllete, 
az örökkc tart6 egeszseg uzetet kel
tcltek f cl benne s elkepzelte, hogy 
hozza is cljön egy fiatal embcr, ugy 
mint azokhoz az ifju hölgyekhez, 
kikröl Sard könyve1ben van sz6. 
lfogy cscvcgncnek vele az esti szür
klilctben, m1alatt a deneverek fel s 
ala repkcdnek s a lombok között 
felkel a hold. 

Az urasag elutazott s böven 
volt 1dcjc, hogy meg vagy egy hctig 
gyönyürködhessen az esti szürkület
ben .... a felkelü hol<.lban De tarsa
sag utcin vagy6dott. Sara es Grover 
nag) on 1s fenhejaz6ak voltak ahhoz, 
hogy a cseledleanynyal setaljanak 
Margit ped1g egy fiatal emberrel 
sctalt ~ kesö esk miclölt lefekiidtek, 
cl szokta me:-clni E~zlernek, hogy 
az mi t bcszelt neki. 

Esztcr tchat nem tchetett meist c 
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nyari esteken, mint hogy a konyha
ablaknal ült es vart. Sokszor ölebe 
ejtve karjait mely s6haj tört ki keble
böl. E nagy vilagon nem volt a 
szamara mas foglalkozas mint varrni 
s egyedül menni sefalni. Nem sze
rette mar az unalmas hegyeket, de 
rnegsem volt kepes arra, hogy lefek
vesig egyedül üljön a konyhaban 
Ki akart menni a szabadba, az C\reg 
pasztor ele, hogy megvarja, mig ez 
a birkakkal hazater ; egy darab ke
nyeret tett hat zsebebe a kutyak 
szämara s lassan kifele ment Mar
git a Nepligetbe ment. Jön-e majd 
hozza is valaha egy fiatal ember? 
Ha igen, hat milyen lesz? S azutan 
kinevettc önmagat e gondolataert. 
Nem birta elkepzelni, hogy lenne oly 
fiatal ember, k1 ö iranta erdeklödnek. 

Ebben a pillanatban veletlenül 
hatranezett s egy ferfit lalott az 
uton feljönni, nagysagar61 es szelts 
vallair61 rögtön rflismert benne Wil
liamre. 

Aha! gondolta magaban, ez bizo
nyosan Sarat kcresi, csak azt ne gon
dolja, hogy en itt örea varakoztam. 
S tovabb mcnt; kivancsi volt, hogy 
a legcny követi-r, de nem mert hcitra
nczni Vegre ugy remlett neki, mint
ha közvetlen mögötte lepteket haJ
ldna s ~zive hangosan vcrt. A legeny 
ncve•1 sz61itotta. 

- Azt hiszem, - mondta ö meg
fordulva - hogy Sara a Nepligetbe 
ment. 

M1ert beszcl mindig Sararol? Hany
szor mom.lottam mar, hogy nem törö
döm vele, mar regen vege minden
nck ... Setalni megy? 

- lgen, mondotta a leany. friss 
lcvegöt akartam szivni 

Azutan cgyiltt mentek a kert 
kapujäig. William kinyitotta s elöre 
cnacdtc Esztert. 



A woodwicwi birtokokon tul, 
melyek fa keritessel voltak körülveve, 
a kopar fensik mögött, dombok 
emclkedtck. Nyugat feie lapos völgy
ben vegzödött a vidck. Az Elliot-fele 
birtokhoz tartoz6 crdönel tlin tek el 
az utols6 fak is. Mögöttlik mind 
magasabbra emclkedett a fensik, 
fatlan pusztasag, metyet csak itt-ott 
szakitottak meg vad cscrjek. 

Birkaszag volt crezhctö a levegö
ben s ncmsokara rendben vonult el 
elötlük a nyaj, utana a pasztor hatal
n as kalapjav&I es görcsös botjaval, 
kct bozontos kutyaja pcdig nyomon 
követte. Egynehany fogoly repUlt 
fel most a 16hcre közül s elszalltak 
a dombok felett Eszter es William 
küvettek öket szemeikkel s a lenyugv6 
naptol megvilag1tva lattak magok 
elött a tengcrt s a varosokat 

- Ugy-e mily gyönyörü est? Eszter 
b61intott: leültek a meleg Hibe s 
ege~z lelkük eltelt a szürkület cso
das szepsegevel 

- Meg sok ideig nem lesz esönk ! 
- Mihöl tudja? 
- Mind1art megmagyarazom, -

felelt William, ki ürlilt, hogy maga
sabb tudasr61 ad hat szamot. - Nez
zen csak delnyugat feie, amerre a 
dombok lejtösödnek. Lat valamit? 

- Sem mit 1 - mondta Eszter, mi
közben hiaba eröltette meg szemeit. 

-Mindjartgondoltam ! Haazonban 
paras volna a levegö, a kkor lathatna 
a Wight szigeteket ! 

- Merrc van a versenyter? kerde 
Eszter, hogy valamit mondjon 

- Ott tuloldalt a startot nem 
mutathatom meg, az messze a 
dombok mögütt van Portslade-fele. 
Onnan indulnak a lovak, itt a 
rekettye-bokrok mellett mennek el 
es Truly-barn mellett ernek a czel
hoz. Truly-barnt sem lehet innen Jatni, 
vagy egy fcl mcrtföldnyire van att61 
a csürtöl ott. 

- Es ez a sok föld mind az örege? 
- Jgen, söt meg a többi is, csak-

hogy ncm valami crlekes föld Cl 
erre, ncm er többcl holdja t iz shil
lingnel. 

- Es hany hold leitet. 
- Mindaz ami t itt lat ? 
- lgen. 

Az öreg birtoka egeszen South
wickhilhg tcrjcd, söt eszak feie meg 
messzebbrc. Ugy-c ncm is tudja, 
hogy ez a nagy darab föld, mi itt 
köztUnk es a csur közölt terül el, 
valamikor az en csaladome volt? 

- A maga csaladjae? 
- Bizony l A Latchok valamikor 

dusgazdag ernberek voltak; dedapam 
idejeben a Barf1eldok mcg nem mer
közhettek vellik. Oedapamnak szep 
csom6 pcnze volt, de mindent el 
veszitett 

- A versenyen? 
- Ott is sokat vesztett a sohesem 

öregedö vilagfJ ! Egymäst c1 tek a 
kakasviadalok, vadaszatok es \ erse
nyek Azutan nagyapam küvette ot, 
aki vcgleg bclekerült a hinarba, s 

koldusbotra jutott, ugy hogy egesz
ben vagy üt garast hagyott apämra. 
Azert nem akarta edesanyam, hogy 
liberiaba bujjak. Azt mondja, hogy 
en vagyok hivatva arra, hogy a csala
dot a 1cgi magas polczra emeljem. 
Ezt mcg is fogom tcnni, de nem ugy 
mint ö akarja, hogy csomagokat 
czepelek Brightonban. 

Eszter nema csodalattal tekintett 
Williamra, s mert Cl eszrevette, hogy 
a leanyban ertclmcs hallgat6ra ta
lalt. folytatta el beszeleseit csaladja 
eeykon vagyona1 ol es rang1ar6l, mig 
vegre a Hi oly harrnatos Jett, hogy 
haza kellett mdulniok. 

Az egen szepcn sütött a hold, a 
dombok lejtöin 11nbolygott a feny, a 
völgyekböl szUrke köd szallott fd, 
s a partmenten vilagit6 fenyl<oszoru 
gyanant gyultak ki a varosok lampai. 

A juhokat a cscrenybe tereltek, ott 
feküdtek a szUrke domblejtö tövcben. 
tavolabb a holdt61 mcgvilägitott 
videk s a tengcr terli lt el elöttük. 
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Eszter sohascm erezte annyiq1, hogy 
mily kimondhatatlanul szep mindez 
mint most. - Oh mily szep -
mondta Williamre nezve. 

Ahogy az uton lementek, labok 
alatt porzott a föld. 

- Ez nem j6 Silver Braidnek -
mondotta William. Okvetlen szi.ikse
günk van rea, hogy ma vagy hol
nap meg csö legyen. - Jöjjön, tette 
hozza - jarjuk körül a farmot. Az 
is az öregc, de egy Johnson nevü 
fiatal ficzk6nak adta berbe, az az, 
ki utan Peggy azelött szaladgält. 

Ily kedelyes beszetgetes közhen 
mind bensöbh baratokkä lettek. 
\Villiam beszelt neki arr61 a fiatal 
emberröl, ki Miss Maryt cserben 
hagyta, a shorchami mulat6hely 
enekesnöiröl, kik iränt a könnyen 
hevülö Ginger szerelemre gyulladt. 
Eszttr, ki feszülten figyelt, oly boldog 
volt, mint azclött soha. Mindaz, mit 
idäig elv1selt, most jelentektelen sem
misegnek tetszett ncki. S mialatt keblet 
ily megmagyarazhatatlan, de megis 
erös erzelmck dultak, William meg
mutatta neki a galambhazat, ama 
kedves k1s allatokkal, melyek a 
tegläkon aludtak, megmutatla neki a 
mühelyt, a kovacsokat s a regi 
kunyh6kat, melyekben a juhasz es 
a kerülö laktak. S ez az egesz lelek 
nelküli termeszet, mega legjelentek
telenebb targyak is, isteni szellemtöl 
latszottak athatva le1111i s sajat tul
arad6 erzeseinckjelkepeitlatta bcnnök. 

Midön a farmon tulhaladtak, az 
orszaguton folytattak utjokat, mig 
egy buzaföld miatt oem mehettck 
tovabb. 

A hold ncman vilagitotta meg a 
tajat s ök hallgattak a csalogany 
dalat, mely egy közeli bokorb61 hal
latszott hozzajok. Elöbb a barna 
madarkät akarlak a bokor agai küzt 
k1fürkcszni, majd afölött gondolkoz
tak, mi okozza szokatlan kedelyalJa. 
potukat. 

A holdat eltakarta a part felett 
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lebegö köde. Ahoi a fak eltüntek 
tätszott parti föveny s csillamlott a 
foly6 vize. Eletlik minden költesze
tet rejtette magaban e pillanat. Csak 
midön William gyufat gyujtott, hogy 
pipazhasson, hallgatott el erzeseik 
csodas zeneje. Az egesz uton beszelt 
William a Jeanynak s csak akkor 
allt meg egy-egy pillanatra, mikor 
kialv6 pipajan nagyokat szippan
tott. 

Edesanyäm azt mondja, hogy 
ha csak egy szemernyi bliszkeseg is 
volna bennem, akkor nem bujtam 
volna Jiberiaba. De az. en velemenyem 
az, hogy mitsem er a büszkeseg, ha 
az embernek penze nincs. Azt felel
tem anyamnak, hogy csak ugy duz
zadok a bliszkesegtöl, de az en 
biiszkesegem az, hogy penzt keres
hetek N em tudom mcgerteni, hogyan 
lehel valaki büszke, ha egesz eleten 
at szegeny akar maradni Teremtöm ! 
mennyit beszeltem anyamt)ak, mar 
11em tudtam hova lenni. 0 csak a 
liberiat latja maga elött. llyenek az 
asszo11yok ! Mi haszno111 is lett voJna 
belöle, ha egesz cletemen keresztül 
csomagokat czepelek? S kesöbb mi
kor mar Jabaim megromlottak volna, 
egyszerüen kitettck volna szi.irömet, 
hogy aztan az arokban pusztuljak 
cl s a közseg költsegen temesse
nek ... Erre törekedjek? mondottam 
anyamnak Az ilyen hüszkeseg ugyan 
egy ha!1t6fä.t sem er, azt mondha
tom. Tudom en mit cselekszem, 
jobbat nem tehelek, mint hogy itt 
beallok szolganak, aztan ha egy-ket
szer szerencsem lesz akkor valahol 
egy csinos korcsmat vasarlok s foly
tatom a fogadast sajät szakalomra. 

- Akkor is toväbb akar fogad11i? 
- Igen. Tiz-tizenketgzer szeretnek 

nagy nyeremenyben reszesUlni, vagy 
egy fel tuczat olyan fogadäs, mint 
a n11lyent Silver Braidre kötöttem, 
alaposan talpra allitana. Ezer vagy 
ezerötszaz fontert megvehetnem 
aztän a „ Vörös-oroszlant" s aztan 



ha sajät csapszekcm van, minden 
nagy versenyen jatszhatnek. 

Eszter ahitatosan hallgatta a le
genyt, ki nem beszelt masr61 mint 
jockeykröl, korcsmarosokrol es su
lyokröl. Meg volt r6la gyözödve, 
hogy ha megvehcti a ,,Vörös-orosz
lant" akkor rövid idön belül joe 
Wallkers egesz fogadasi irodaja az 
ö kezebe megy at. Az, hogy e dol
goknal a rendörseg is közbelephet, 
nemi telelmet cbresztett a leanyban, 
mit csak növelt Williamnak ama 
megjegyzese, hogy nagyon 6vatos
nak kell lenni a fogadasnal, plane 
ha nem ismerjük az illetöt, kivel 
fogadunk. De ez a felelme is elmult 
midön William gyengeden körül
ölelte. Szivükben ujra megsz61alt 
ama bübajos zenc s boldogan cse
vegve mentek hazaig. 

Vll . 

A Barfield istall6 joggal szamit
hatott nagy gyözelemre. 

Az esö ujra esett, a lekaszalt szena 
teljesen tönkre ment s az egesz 
gabonatermes nagy veszedelemben 
forgott, de ki törödött most egyne
hany merö buzaval? Egy font izom
mal több a remek lovak testen töb
bet ert most mint az egesz környek 
összes gabonatermese. Hadd essek az 
esö, ameddig tud, ha a gabna az 
utols6 szem1g is tönkremegy, ha
csak a versenylovak labai epek. 

Ez volt az elv Woodwiewben s az 
utols6 napokban az egesz varoskat 
elfogta a versenylaz, söt sokat a 
berlök közül is, kik mar meguntak 
nezni, mint rothad a termes a foly
tonos esötöl. 

Az a felfedezes, hogy a kis ördög 
egynehany kilöval gyarapodott, csök
kentette az örömmamort, söt altala
nos levertseget okozott. A legszigo
rubb kutatasokat inditottäk az irant, 
hogy mikor es mi m6don kapott a 
kis ördög annyi taplalekot, hogy ily 
hajtömegre tehetett szert. Az öreg 

magahoz hivatta s 6riasi tömeg has
hajt6t adott ät neki, folytono~an 
iigyelve arra, hogy mindcn cscppet 
lenyeljen s mikor ennek hatasa meg
volt, a kis ördögöt ket nagy lelöl
töbe gönygyölve portsladi sclautjara 
küldöltek. William, kinek hosszu la
bai e czel ra nagyon alkalmasnak 
mutatkoztak, - k1serte öt el. 

Mikor a kis ördög visszatert, mar 
kct nagyszerii tollparnas agy volt 
szamara elkeszitve. Lip6t ur es 
Swindles ur sajatkezüleg csomagol
tak bc s midön kis idö mulva eszre
vettek, hogy nem elegge izzad, Lip6t 
ur j6 nagy csesze forr6 teat keszi
tett szamara. 

Ezen a m6don szokta azelött az 
öreg felesleges hustömeget leizzadni. 

- A kis ördög maga az oka, 
mondta Swindes ur, ha nem Jett 
volna oly telhetetlen, akkor most 
nem kellene izzadnia s minket feles
leges munkat61 es faradsagtöl kimelt 
volna meg 

- Telhetetlen ! morgott a gyerek, 
ki a forro teatöl ujra izzadni kezdett. 
- Harom hönap öta nem ebCdeltem 
tisztesegesen. Szeretnem mar ezt az 
egesz mesterseget sutba dobni. 

- Azt megteheted, de csak a ver
seny utan, - mondotta Swindes. -
Mit gondol Lip6t ur nem volna jö a 
melegitö üvegeket elövenni. A 
vankosok mar meglehetösen hidegek. 

- Hidegek ! Hisz majdnem meg
pörkülnek. Lip6t ur az Istencrt ne 
engedje a melegitö iiveget ide hozni, 
mert meg az a kis hus is leolvad 
r6lam, ami rajtam van. 

- Csak ne komediaz, mondta 
Lip6t ur. Ha nem fogadsz sz6t akkor 
meg több orvosagol kapsz s rneg
egyszer setalnod kell Williammal 

- Ha nem melegitjük a vankoso
kat, - mondta Swindes ur, - akkor 
ebben a pillanatban egeszen szaraz 
lesz. 

- Sz6 sincs r6la. Hiszen uszom 
az izzadsagban. 
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- No, no, csak ne illctlenkedj, 
akkor ha felkelsz szep darab ürü
pecsenyet kapsz, mondä Lip6t ur. 

- Mennyit? Ket darabot? 
- Azt tudod nem igerhetem, alt61 

függ mennyit fogytäl, nem akarjuk, 
hogy ismet ugyanannyival gyara
podj. 

- Meg sohasem hallottam ilyen 
szamarsagot ! rnondta Swindes, az 
en idöm ben nem sokat kcrdeztek, 
hogy egy ilyen gyerek mit akart, azt 
csinaltak vele, arnit j6nak lättak. 

Lip6t ur most azzal kötötte le a 
kis ördög figyelmet. hogy b6kokkal 
halmozta el, dicserve lovagläsät 
Eközben Swindes felemelte az agy
takar6t. 

- j aj Swindes, ur eleget ! 
- Az Isten szerelmere, ne engedje 

ugy f1czkändozni az agyba11 l Nem 
tudja megfogni? . . 

- Mär hogy egetnelek el, birka? 
Meg hozzad sem nyultam, az ägy
takar6t erezted. 

- No, akkor az ägytakar6 volt 
olyan forr6 mint a tüz. De most 
mar csakugyan eleg ! 

- Hat lättak mär 1lyet? llyen kis 
ördög fel a melegtöl? Sohasem hit
tem volna, ha nem latnam sajä.t szc
memmel kialtotta Lip6t ur. Sz6lj, 
akarsz-e Goodwodban nyerni vagy 
nem? Mert ha nycrni akarsz akkor 
maradj nyugton, mig ezt az utols6 
par kil6 hust is leszedjük rolad. 

er 
T11d111 mindent, hogy • kifejezhessünk 

mimlcnt. Ez a jeligem. Elb müveszetet 
csinaln1. Ez a czelom. 

Courbct. 
0 

A lelki megelevemtcs mily cszközerol 
monclotl le a pseudoantik szobraszal vak 
szemgoh·oi\'al ! 

Treu. 
0 

Aldoll legycn u ora, mely engem a 
teknika urä\'a lctt, hogy ezentul a szellem
nck zavartalanul szolgälhassak 

F e u c r b a c h. 
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- Ep az utols6 par kil6 az, mi az 
embert annyira tönkreteszi, az els6 
par lemegy mint a vaj, mondta a 
gyerek s eltolta a melegitö üveget. 
Tudom elöre, hogy ugy el foguk 
gyöngülni, hogy czudarul fogok 
lovagolni. Lip6t ur es Swindes 
jelentösegteljes pi1lantasokat vältottak, 
az utols6 szavak gondolkoz6ba ejtet
tek öket s a melegitö üveget eltettek. 
Midön azonban a gyereket megmer
tek, azt talaltäk, hogy meg mindig 
nagyon nehez s az öreg megparan
csolta, hogy ujra meg kell setaltatn1. 
A kis ördög ugyan panaszkodott, 
hogy labai fel vannak törve, de ez 
nem hasznalt, William felügyelete 
alatt ujra Portsladeba küldtek. 

Midön az utols6 pär kilo hus is 
elWnt a kis ördög paranyi testeröl. 
Lip6t ur sokkal nyugodtabb lett. Az 
a hir keringett a levegöben, hogy az 
egesz penzct Sil1,er Braidre akarja 
feltenni s egy nap egy konyhaker
tesz azt mcsclte. hogy talalkozott 
Lip6t urral a Brightonba vezetö 
uton. 

- ,\ha suttogtak - az öreg 
Watkins mar nem cleg megbizhat6 
neki No, ha Silver Bra1d nyer, akkor 
WooJview sok idöre nem latja majd 
Lip6t urat. Akkor ama nagy patf
melleki häzak valamelyik vcszi meg 
s kocsit lovat hozza. 

(Folytatjuk.) 

Ha att61 tesszük Higgove egy kep meg
itelesct, hogy tartalrnilag erdekes-e vagv 
sem, akkor ham1s ercdmenyekct kapunk, 
mert igen sok nagy mflvesznek sikerült, 
erdekcs es erdcklelen targyakat egvaränt 
mfü·eszileg feldolgozni · 

Trüb n er. 
0 

A kctely az igazsäg kezdete. 
Münz. 

0 

Ncm beszelni kell a müalkotäsokr61, 
hanem szemlclve ökct : hallgaln1 c löttlik. 

Burg h ä r d . 



Regpt'l1 pfacz 8arlf11n . 

A MODERN 1'\ÜVESZET ÖSEI 
A SZEPMÜVESZETI MUZEUMBAN. 

A XIX. szazad nagyra volt ugy
nevezett historiai erzekevel. A törteneti 
szempontokon at megitelni a multat, 
a viszonyokat, a jelensegeket: ime 
ezt tartotta legnagyobb vivmanyänak. 
Lenezte a raczionalista XVIII szä
zadot, feneketlen göggel beszelt 
mindenröl, a mi az ö gondolkodasä
val meg nem fert. Többek közt 
ak kor talältäk ki a törte11eti szemmel 
valo nezest. Ezzel a törteneti szemmel 
nezte a mult kepzömüveszeti alko
tasait, s itelt meg minden kurszakot, 
kikeresve belöle azt, amit felhasz-

nälhatott. Mi mas ez, mint jellem
nelküli eklckticzizmus? Mint elvte
lenseg az izles megnyilatkozasban? 

Az izlesünk nem veliink született 
ugyan a maga teljes fejlettsegeben. 
de ketsegteleni.il adva van organiz
musunkban, faji jellegiinkben. Eppen 
azert ha fejleszthctji.ik is, de nem a 
vegtelensegig. Csak faji sajatsagaink 
korlatain belül. l nnet van az, hogy 
a historiai szemmel val6 nezes lehe
tetlen; mert minden egyes faj ugyan
abban a korban, tökeletesen egyazon 
historiai tudas mellett mäs-mas ural-
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kod6 izlest mutat, s a fajon belül 
az egyes egyenek izlese meg jobban 
elkülönösiil. 

Aki tehat egy-egy keptart meg
tekint, öncsal6dasba kergeti bete 
magat, ha az iskola u. n. törteneti 
szernevel akarja szemlelni a miitar
gyakat. Ellenkezöleg csakis a maga 
szemevel lathat, a szemeit pedig 
organizmusa, ertelmi foka, izles fej
leltsege befolyasolja teljesen. A mo
dern ember, a kiröl fel kell tennünk, 
hogy a modern kor müveszi t'>rek
veseit ismeri, a regi kepeket is csak 
azon szemmel nezi, a mivel egy 
modern kepkiallitast. A szempont 
tehat, a melyet a Szepmiiveszeti 
Muzeum ismertetesenel figyelembe 
veszünk ez: 

Mi az, a mi legjobban erdekelheti 
a modern embert, ha vegig seid! 
most megnyito muzeumunk regi kepei 
közt? 

Bizonyara az, a mi legközelebb 
all modern lelkehez, az az, miialko
tasok, melyekben a modern törck
vesekkel rokon vonasokat rog fel
fedezni, s azon müveszek, akik a 
modern müveszetnek legitim ösei. 
Azokat fogja ö szepeknek erezni. 
Vak lesz, ha öszinte, minden mas 
irany irant Nem lehetellen, hogy 
eljö az az idö, a rnikor a most 
rnellözöttek ujra eletre kelnek, - de 
nekünk ma rneg halottak ök, nemak 
es erzestelcnek, mert nem sz6lhatnak 
a szivünkhöz. 

Ez az oka, hogy a Muzeum olasz, 
nernet es magyar primitivjei közt oly 
gyorsan vegig futunk A prerafaelista 
laz mar elmult Ruskin a szarazföld 
müveszi mozgalmaira nem hatott. A 

.• 34 „ 

-~ - e:::::::c- = Si : 

primitiv müveszek, tehat a kora 
renaissance müveszeit csak az ango
lok - azok is csak egyideig -
tudtak rajong6 szcmrnel nezni, azok 
1s Rosetti, Burne-Jones, s Watts 
müveszeten ät. Pedig a mi muzeu
munk primitiv osztalyai gazdagok a 
kort jellemzö alkotasokban. A tör
tenetir6 bö anyagra talalhat. Mu
zeumunkat eppen az jellcmzi s 
helyezi a kisebb galeriak közt a 
legelsö helyre, hogy felöleli a fes
teszet egesz fejlödeset, majd minden 
iskolat többe-kevesbbe kiväl6, de 
rnindenesetre jellemzö alkotasokban. 
A primitiv olasz mesterek között elsö 
sorban a velenczeiek vannak fenye
sen kepviselve, Squarcione, Crivelli, 
Catena, Marziele, Jacopo da Valencia 
jellernzö alkotasokkal magyaräzzak a 
szinek szeretetenek ebredeset. 

Gentile Bellini remekmüve, Catha
' ina Cornaro arczkepe, mar a modern 
ember lelkehez is szöl. Mily jellemzö 
erö, hatalmas formaösmeret es a 
tompa szinek finom egybehangoJasa 
jellemzi ezt a kisse elvirult szepse
get, kinek arczat, nyakat remekbe 
bogozott fatyol takarja el felig, az 
egykori szepseg emlekeit tarva fel 
elöttünk. 

Szin, feny, levegö, ime e harom 
kival6an festöi elem az, arnely min
ket erdekel. A german primitiveknel 
mindez lassan bontakozik ki. Csupan 
rajzkerdesek, kompoziczios feladatok 
erdeklik, belsö rajzformak, kicsinyes 
latas, naturalisztikus reszletek kere
sese foglalkoztatjak öket. Memling. 
Gerard David, s a kis nemet iskolak 
nagyreszt nevtelen mesterei, Dürer-ig, 
Hans Baldung es Lukas Cranachig, 



az egy Grünewaldot kiveve, minden 
olasz hatäs ellenere, elsö sorban 
rajzmüveszek. Dürernek arczkep
tanulrnanya (egy magyar kutat6 Dr. 
Takäcs megcillapitäsa szerint Andräs 
öcscsenek a kepmäsa) szinte merö
ben rajz, s a magyarorszägi pri
mitiv kepek is nagyresze nemet
orszägi mesterek hason16 iränyu al
kotasai 

A rajz dominal Raffaelünk Mado
najän is, ez elkezdett, vazlatos es 
eppen ezert igen erdekes müalkota
son, mert a szin hatalrnas ereje Gior
gione es Tiziano velenczei alkotäsain 
ragyog fel elöször a maga hataJmas 
erejeben. 

A fenybe meritett szin töreseit, 
valtozatait, a tonusok gyönged egy
mäsba olvadäsät, a levegö valtozatos 
es kecses csodait, a felszäl16 reflexek 
jatekait, az elveszö fenypontokat 
megfigyelni, megrögziteni Leonardo 
da Vinci hatalmas alkotasai lattan 
kezdtek a rcnaissance müveszei, s 
Coreggio a fenyarny gyönged ellen
teteivel mar magikus hatäsokat tudott 
elöidezni. Keptarunk Corregioja az 
ö lirikus lelkenek fenybe-ärnyba me
ritett äradozäsa, kaczer Madonnäja 
odanyujtja emlöit a gyermek jezus
nak, kisse erzekies mozdulaltal ugyan, 
mint a parmai angyalok. melyet meg 
azzal is kiemel, hogy a fenyhatast 
a Madonna csodaszep emlöire vetiti. 

Mily mas vilag az, amely Tiziano 
köreben fogad. Nagy elödje Gior
gione, a banatos ifju, hasonl6kep 
csupa lira, de erzeseinek jelkepei 
szinei, melyek melancholikus erzelmeit 
csodalatos akkordokban fejezik ki. 

Ö az elsö modern müvesz, aki 

szint es fenyt keresett s azok egy
mäsra gyakorolt hatasat, egy me se
szerüve tett alomelet költöi kifejezese 
altal. 

Keptarunk egyik leghatalmasa bb 
modern alkotäsa az ö fiatal ferfi
arczkepe,* melyböl valami rejtett, 
leplezett demoni fäjdalom, erzeki tüz, 
felloban6, de elfojtott szenvedely sz61 
felenk. A renaissance nagystilüen erzö 
embere. Csupa erzes, csupa lira. 
Lefokozott szinek: sötet kek ruha, 
melyen itt-ott villaß fel az arany
paszomänt, szürkc hatter, vöröses 
hal6ba foglalt barna, lendületesen 
om16 hajfürt. A fö a melancholikus 
kifejezes, amit a finoman megminta
zott beesett szem, a remek ajk, az 
ideges orrcsirnpa es az arcz arany
särga karnaczi6ja idez elö. A kife
jezes melysege kapcsolja össze ez 
alkotasät többi müvevel, melyek 
közül egy, a Louvre idillikus szim
foniaja közvetlen kapcsolatban all 
Manet „Reggeli a füben '' czimü mü
vevel, aki szinhatasban, fenyproble
näban egyenesen Giorgineb61 in
dul! ki. 

Tizianot is ö formalta. Sajnos, kep
tärunk e nagy mestert csak hatasa
ban mutatja be, a mint szinfelfogasa 
Sebastiano del Piombon, Loronzo 
Lottoban, s vegül az angol modern 
mestereknel Reynoldsnal, Hoppner
nel nyilatkozik meg. 

Mily hatalmas Tiziano-emlek Pi
ombo portraitja, hogy lehetett ezt a 
szinfanfärt egy pillanatig is Raffael-

•A fcliräs, mely szcrint il kep Antonio Broccardot, 
a fiatalon clhunyt költöt äbräzolja, kesobb1 Ez meg
dönti LMerer hipotez1set, aki szcnnt az 1531-ben 
ifjan meghalt költöt az 1510-ben meghalt Giorgione 
nem festhclle. A kep azonban ncm Broccardot 
äbräzolja. 
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nek nezni? A nyitott oszlopc~arnok
han, kezet a könyökön nyugtalva, 
all p1 emgalleros köpenyegeben az 
alig pelyhedzö szakalu szep renais
sance ferfi A szep es öntudatos 
ferfi. Erzi erejet, szellemet, hatalmat. 
Az oszlopnyilas mögött tizianos kek 
eg mosolyog a dombos tajra. Innet 
kapja szincinek egyszerü derüs har
moniäjät, sugarz6 fenyet, meleg kolo
ritjät. Mily ellentet a ket karakter 
közütt, Giorgine lelket homalyos 
banat dulja, Piombo szineiben szinte 
kacag felenk a festö. 

Giorgione banatos erzelgese jelc
mk meg keptarunk harmadik nagy 
alkotasaban, a Lorenzo Lotto arcz
kepben. Van benne valami Lotto 
aszketikus hajland6sagab61, aki embe
re1re is raeröszakolta a maga önkinz6 
erzeseit. Egfele forditott szemmel, 
kcztyüs kezevel mintegy keresve, 
kutatva valamit, önmagaba elme
lyedve all elöttünk a finom arczu, 
nemcs tekintetü ferfi. Minden egy
szeru e kepen, a vilagt61 elfordul6 
tepelödes, a szinek:harmoniaja, mely
ben cgyetlen ,·altozatossagot csak 
a barna kabat piros gallerja es ü 

tcher ing csipkegallerja hoz. Egyeb
kent sziirke minden, mint a hangu
lata. Az az aszketa hangulat, mely 
kesöbb Lottot kolostorba kergette, 
szall felenk e kepeböl is. 

lme a keptar harom hatalmas alko
täsa, melyek mellett a modern em
bert itt Roman1110 hatalmas ecset
kczelcse, ott Tiepolo Benczuros szin
harsogasa köti Je. Az olasz osztalyb61 
azonban fölcg ezekkel a sulyos cmlc
kckkcl megyünk at a spanyolokhoz. 

KcrcssUk Murillot? Keptarunkban a 
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nagy spa nyol festö nehany minden 
ketseget kizar6 val6d1 es jellernzö 
müvel van kepviselve, a kis Jezus 
a J\\adonna öleben ül es kenyeret 
osztogat, s a Szent c ... alad, Szent 
J6zsef a gyermek jezu:,sal: - a többit 
a spanyol szakertök ketsegbevonjak. 
De Murillo egyhazi müveszetet a 
modern ember nem erzi at Lagysaga 
es erzelgös al11tata, elöadasanak es 
fcstesi erejenek kcresett gyöngedsege 
lirnonauehalasokat valt ki a modern, 
eles ellcntetekhez szokott ember lel
kibül. Spanyol . . . Ez a sz6 nem 
jclentheti Murillo lagy angyalait, 
eueskcs andaluz1ai Madonnäit s gyön
ged 1ndulatokat felkeltö tärgyait. 
Spanyol ... Ez a sz6 Riberdt jelenti, 
aki keptarunkban is kitünöen van 
kepv1selve. egy hatalmas martir kep
pel, a mclycn a fe11y es arny eles 
ellentetei vad birkozasra kelnek. 
Spanyol . . . Ez a sz6 Velasquezt 
3elcnlt, a szürke tonust, a nyugodt 
harmoniat, a fcnscges egyszerüseget, 
a veglclen igazsagot, szinharmoniär 
es mcgtö1 t fenyt, levcgöbe allitotl 
cgyeneket, szelesen, cgysegesen latott 
alakokat I<cptaru11k katalogusa nem 
ösmcr Velasquezt, pedig a Murillo
r61 clnevezett arczkepben, a miöta 
Meiler Simon enc fig) elmezletett, 
mindjobban feltsmerem a mester 
kez1rasat. Ugyanaz a vegtelen egy
szeriiscg, a melylyel Velasquez meg
adta minden targynak a maga jelle
get, szinte sem111ivel, s megis a 
lcgfestöbb minden festö között. VL
lasqucz lalhatolt csak egy-egy arczon 
a1111yi format, 6 nczte meg oly bru
lalis öszinlcseggcl modelljeit, hogy 
az arcz 111 im.Jen ranczanak, a szem-
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üldük minden rezzenesenek kikeresse 
karaktert ad6 erejet. 

ELZel lett Velasquez a modern 
mlivesLet megteremtöje. Manet 1 Whist
ler, Boldini, Sargent töle tanultak 
meg az cmbert objektiven latni es 
Jattatni. Oe Velasqueznak egyenes 
ut<'>dja is volt, Goya, aki most mär 
harom alkotasaval fenyesen van kep
viselve keptarunkban. 

A jelenseg egyseges impresszi6ja
nak visszaad:tsa, Velasquez nagy 
igazsaga. Goyanak verebe ment at 

A modern impresszionismus min
du1 bravurja, a foltlätäs minden 
1gazsaga Goyanäl jelen ik meg leg
elobb. Ö adta v1ssza a p11lanatig tart6, 
fut6, illano mozgäsokat, ö rögzitette 
vä .;znära a vasari clct hullamzasät, 
a bikaviadalt lesö tömeget, a vere
kcdes közben elöall6 mozgasokat, a 
lcgmereszebb rövidülesekben, merö-

.\'aJ!)'rt•1·1 fluranJ!lty C1yurgy nmatorfell'etele 

ben folthatasukban. Mint Velasquez 
ut6dja s udvari festö csupa brutalis 
öszinteseg, nagy impressliok vissza
adäsa, csupa vadsag es szcnvedely, 
mertekfeletti erö es meg nein alkuv6 
igazsagszcretet, realismus a Jegfuka
rabb elöadasban, a rontos mozza
natokra szoritkoz6, mindcn ecset
vonasa az elet cgy-egy megrezze
nese. Manel erezte öt is legelöbb, 
Boldini es Sargent követik ma is, 
d ~ a villamszerü mozgäst, az elet e 
teljet, az clöadas e vad szenvedel
messeglt senki scrn rnulla felül. Amit 
Giorgine kez<lctt, a meztelen Venus, 
Tiziano, Velasquez folytatott, ai.t Goya 
modernizalta. Az ö meztelen Majd-ja 
nem Giorgione szüzies, almodozö, 
nem Tiziano majesztetikusan erzeki, 
Velasquczaszkctikusan nemes Venusa, 
Goyanal a meztclen test rokoko
szero grAcz1at, kaczer erzeigest, va-
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gyakoz6 sejtelmet, izgalmas vagya
kozäst sejtet; csak Man et ertette meg, 
akinek Olympiajaban egy felszazad 
mulva ujra eled a modern kurtizan 
raffinalt erzeki sovargäsa. 

A mi keptarunk harom Goya-ja 
köznl kettö kitünöen jellemzi a 
mestert, a köszörüs es a vizhord6 
leany pillanatfelvetelek, az elet egy
egy kilesett szelete, a mint a müvesz 
szenvedelmes 1emperamentumanak 
hirtrlen fellobbanasai vaszonra vetet
tek. Szürke eg. szürke harmonia. 
De nem a szin a fontos, hanem a 
mozdulat elevensege, a jelenseg egy
sege, a melyben a müvesz az eletct 
megerzi, s erezteti. Uj akviziczio az 
1807-ben festett kisse reprezentacz1os 
arczkepe, a mely egy igazsagügy
m111isztert abräzol, szinte karikatura
szerii vensmussal. De meg sem 
kicsinyesen . Kiveri ü a paszoman
tot is, de nem olyan hamis lokalis 
sz111ekkcl, mint ami ,,udvari" festöink. 
Meg itt IS, pcdig Goya ekkor mar 
hatvancgyevcs volt, fiatalabb az erzc
scbcn, mint 1gen sok mai fiatal. 

Az erzes szenvedelmes erejcben 
csak egy kongenialis tarsa volt, aki 
a momentan erzesek v1sszaadäsaban 
üt is ft:Hilmulta, a holland Franz 
Jfa/s, a mntlern mcsterek cgyik k1-
valosaga, a kitöl szerencsere kepta
runk 1s öriz cgy kitünö alkotäst. A 
haarlemi mester masfel szazaddal 
clöhb clt, 111111t Goya, de csupa sze11-
vcdely, csupa igazsag es egesz fej
llidese ncm cgyeb, mint al a 
tiirckvcsc, hogy cszküzeinck mincl 
nagyohb cgysterlisitcse altal minel 
erösehb illuzic'Jkat teremthcsscn. 
A lllodcrn muvcszet az cgyszc-
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rüsites nagy elvet töle tanulta 
meg. Egyszerü szinharmoniäival, a 
szürke, fekete es feher fmom tonus
egysegevel momentan hangulatot ki
fejezni senki sem tudott jobban 
Franz Halsnal, Courbet es iskolaja 
s az ö revükön az egesz modern 
müveszet tille tanulta meg nemcsak 
a formalatas finomsagat, nemcsak a 
modellirozäs finesze1t, nemcsak a 
szeles ecsetkezelesben rejlö hatalmas 
hatasokat, de a lelki clet megrögzi
tesenek elcmentäns erejet is A mi 
arczkepiinkr61 mindez leolvashat6. 

Hals tanitvanya mindezekben a 
nagy Rembrandt s nem Lastmanne, 
a k1töl elemi h>mereteket tanult, nem 
az olaszoke, a kiket ha masolt 1s, 
a\ckor 1s ;itirt a maga stiljebe. Rem
brandt a tonuslatasb61 azonban 
(Carravaggio hatasa alatt) a feny es 
arny nagy cllentcteihez emelkedett, 
a maga fcnyproblemajat felällitva. 
A mi muzcumunk Rembrandtjai a 
mestert kcsöhbi fejlödeseben mutat
jak. az oszlop tüvebcn Ulö öreg 
rabbinus 1642-böl valö, a mikor a 
mcstcr mar 36 cves volt, a mäsik, 
Sz j6zscf alma is k1fejlett müveszc
tcnck cmlckc. 

Az afmoszfcnkus hatasok kutata~a 
iränt a hollanu 111iiveszetben kez
dcttöl togva meg volt az erzek. 
r~cmbrandt kuzvdlcn elödei közt 
lalalunk cgy kivalt')an erdekes rnes
tert, l lcntlnk A J1crcampvt, aki a mu
zcum cgy l 899-11<i szcrencses vetele 
altal fc11ycscn van kepvisclve, egy 
tcli tajjal, mely csupa finom sziir
kcscg. A jcg poctikus festöje ö, a 
mclyhc hud>dll violas arnyckokkal' 
a jcgc11 madartavlatb61 megnczett 



apr6 alakokkal, a melyek mozgasa 
kitünöen van megfigyelve Akarcsak 
egy Pissaro-t lattnak magunk elött, 
meg a teli eg h ideg parazata is kitü
nöen van visszaadva. 

Az elödök minden kiserleteit Rem
brandt összefoglalta es l:.atal masan 
kifejtette. 

A modern mü
veszetnek mely 
meggyözödesei 

mind Rembrandt
ban talaljak iga
zolasukat ; benne 
a val6 elet mü
veszi interpreta
lasanak jogosult
saga, hiszen az 
ö egesz müve
szcte - akkor 1s, 
ha bibliai vagy 
kepzeleti targyak
hoz nyult, - hol
land viszonyok
ban gyökcredzik, 
a holland elet, 
csaladja, baratai, 
kortarsai jclennek 
meg 111 (i veSLete
bell, de elsösor
ban ö maga, a 
hangulat, az erzes 
a kifejezes min
den jellemzö for
majaban. A leg
nemzetibb müve
szet az öve, de 
amellett a leg
egyenibb. Fro
mentin, aki mint 
festö elsösorba n 
feSfÖj CSZközei t C. LPgnarde (Paris) felvetele. 

nezte, mivel ebben ko1 tarsai közölt 
annyira egyedül a116, ugy ihm, hogy 
ö a legkevesbbe hollandus festö. 
Taine, aki viszont elmeleti meg
vilagitasban szemlelte, belehelyezte 
kora szellemcbc s ugy talalta, hogy 
a leghollanclibb festö mindenek 
között. Minel jobban tanulrnanyoz-

Pie rot . 
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zuk azonban eppen a hollandi fes
teszetet es az akkor holland viszo
nyokat, annäl inkäbb igazat adunk 
Bode-nak, a nagy Rembrandt-kiadäs 
zsenialis szerzöjenek, hogy Rem
brandt csakis Hollandiaban kcpzel
hetö el s csakis a holland müveszet 
kapcsolataban lehet öt teljesen meg
ertcni. 

A holland atmoszfera vezette öt 
annak a modern müveszet ältal ös
mert igazsägga valt tetelnek kulti
valasara. hogy a festmeny föszemelye 
a szines, vibräl6, mindent atfogo es 
mindent felfog6 levegö, s a modern 
müveszet nagy atmoszfera-festeszete 
Rembrandtban talalja az elsö mu
veszi kifejezüjet Az ö fenyarny-fel
fogäsa vezette a moderneket a t6nus
ban laläs titkaihoz, elnyomva a helyi
szincket cgy nagy, egyseges sz111-
1Jan116niäban, hogy ezzel hatalmas 
orchestral1s hatasokat erjenek el. A 
modern müveszet töte tanulla a szi
nes arnyek titkainak felismeres~t. 

Wie, aki a legmelyebb arnyeknak is 
megöriztc finom, atlatsz6 szinesseget. 
Ez vezettc a moderneket a feny
problemahoz, mely Rembrandtot 
egcsz müveszi palyan foglalkoztatta 
0 az elsö luminista, ahogy öt mar 
1893-ban Oeoffroy nevezte, ku tatta 
egyre a feny hatasät a szinre, a 
formäkra, keresve a szin fenyte
remtelte reflcxcit, azok egymäsra 
hatasat, csodalatos eredmenyekre 
jutva Samson meg11akitäsd11 (Frank
furt) a hatlerböl felenk ömlö feny
..,ugar vcgigomlik a kifelc rohan6 
Oelilan, millic) rcflexbe olvasztva 
annak finom r6zsaszinü ruhcijat. 
Mintha ßesnard egyik vakil6 fcny-
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jateka elött allanank ! A hibasan 
ejjeli Örjdrat-nak nevezett amster
dami kepen eljutott a plein air Jeg
vakmeröbb megoldasaig, ahoi a for
makat es szineket szinte felbontotta 
a feny, a delelötti izz6 napsugar 
vibralasa, ragyogasa, remegese, mely 
megtörik az örjaratra indu16 alakok 
között, a szlik utczaban, a magas 
hazak között, s egesz erejevel vegig
nyaldossa az alakokat, ahoi csak 
eri, s felbonlja a konturokat, egy
mäsba olvasztva hataraikat, remegc'\ 
b1zonytalansaggal. A modern, szabad, 
szetsz6rt fenyfestest cttöl mar iga
zän csak egy fel lepes valasztja el, 
s mindJobban közeledett a! modern 
fenyfcstes azon problemajahoz. mely 
a plasztikat nem a fenyellentetek 
altal, hanem a szineknek a fenyben 
val6 fokozasaval eri el. Fenynyel 
1ajzol, fenynycl fest Rembrandt, fel
bontvan a fenyt sz111elemeire, a poin
tilistak utjat haromszazaddal elöre 
kijelölvc, mikor szinkezeleset közel
röl megnezvc ugy talaljuk, hogy 
egy-cgy szin, peldaul a piros hatä
sat kis sarga. barna, kekes-fekete 
szintonusok egymäsba keveresevel 
eri el 

Nemcsak felfogasaban, nemcsak 
tech111kajaban modern Rembrandt, 
de az elet val6szerlisegenek, a fut6. 
illa111„1, er6telies, 11luzi6t fokoz6 moz
gasok visszaadasaban is az, szinte 
Degas öse, s erre öntudatosan töre
kedctt. I;gyetlen önvallomasaban, ba
ratjahoz, Huygens Konstant111hoz . 
1639-ben irt leveleben mentegetödzik, 
mert kiildi a ;;1egrcndell kepeket 
oly kesiin, azl mondja, hogy müve
beu a lcglöbb es legtenneszetesebb 
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mozgas van megfigyelve. Mivel eri 
cl a mozgas ez illuzi6jat? A bizony
talan rajzzal, a fenynek vezetesevel, 
itt-ott perspektivikus fogasokkal, de 
mind.:nck fölült a jelenetek egysze
rliscgc altal, - ismet egy elv, melyet 
belöle olvasott ki a modern mü
vcszct. 

S cbhcn aztan nagy tanitvanyokra 
is talall, a fcnysovar Pieter de Hoogh
ban, s fölcg a delfti Vermeerben, 
aki egy kival6 arczkepevel van na
lunk kepvisclvc. ö mar egyenesen 
fenybe allitja alakjait, a hustonus 
gyöngcd r6zsaszine finoman olvad 
bclc a fchergallcr, a feher keztyü, 
a feher kezelö, a feher fökötö, es a 
fckctc köntös clcs ellentetebc, melyet 
a sütctszlirkc hatter kapcsol össze. 
Az ö fenye ncm a betolakod6 nap
sugar, mrnt Rcrnbrandtnal, hanem a 
vilagos napfeny, mely hetölti a szo
bat, s vilagossa teszi az arnyekot is. 
A szöke szinhannoniat szereti. A 
f ekete ruhas alakra annyi fehert rak, 
hogy alakja ncm valik sötette. Emeli 
a kep vilagos összhangjat pasztous 
fcstekkezelcse. mely föleg a feny
bcn durva, reczes, telve anyagszerü 
hatassal A fcny jatekat es töreseit 
rninden modern miivesz között ö 
figyclte meg lcgelöbb, - hagai taj
kcpen a reflexek jateka egyszerüen 
csodalatos. 

A fenyproblcma nagy mestere, 
Albert Cuyp is egy igazi mestermü
vcl van nalunk kepviselve, a sekely 
vizbcn all6 tehenekkel, melyeket ra
gyog6 arany ll<lpsugar nyaldos vegig. 
I latalmas egcn finom felhözet kepzö
dik, mely gyöngCd, szi.irke töme
gekkc tömörUI. Ezek a gomolyg6 

felhök csak itt-ott vctnck arnyekot a 
vizben gazl6 allatokra, ezaltal alkalmat 
adnak a müvesznck arra, hogy crö
scbb modcllirozast adhasson elöter
ben all6 alakjainak, ami a levegöeg 
fenyben ragyog6, aranysarga vibra
lasava I kisse cllenlclbcn all ugyan, 
- de Cuyp sohasem rajzol oly kicsi
nyescn, hogy cz az cllentet bflnt6 
legyen. Az ö tchenei egyszcrU, sze
lesen odavelett arabcszkek, mint 
megannyi cl() folt. Emeli mindezt az 
all6 VIZ fCSfCSCllCk mely igazsaga, 
mely atlatszü es szines, tlikrözi az 
eget, melytfü szint es eletet nyer. 

De az igazsag e nagy mestereit 
koruk nern sokra becsültc. Nekik a 
s1ma, az edeskcs összefoglal6 kcllett, 
a minö Morelsee, akit a maga kicsi
nyes vizi<'>javal kcptarunk egy kepe 
j61 1 eprezcnlal; az angoloknal pedig 
Reynolds s kiit c, Wleg Hoppner voll 
a 11agyrabecsiilt, a kinek keptarunk 
egyik lcgerdckcscbb, val6ban a f eher 
szi11 finom szimfoniajat zcngö alko
tasat örzi. Ök az összefogla16k, az 
eredmcnyekct bcrnutat6k. Övck a 
csengö siker. 

A modern m üveszcknek tchat 
könnyii volt valasltani. Akademikus 
szabalyokba foglaltak a mcsterek ta
nilasait. Akik felesklidlek ezekre, 
szolgak rnaradtak. Akrk nyitott szem
mel neztek 111cg a tcrmeszetet, az 
uj idö uj erzesc1vcl, azok uj müve
szelct teremtcttck. 

Az uj müveszctet majd a Szep
müveszeti Muzcurn modern oszta
lyaban fogjuk felkercsni. 

Dr. Lazar Bela. 
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Tudomany es 
muveszet. 

KRÖNll\A 

Egy vagy kettö a tudomany es a müveszet? Concha 
Gyözö azt irta a nyaron, hogy kettö. Az elmelet 
es a gyakorlat egymast61 független legyen, - hirdette. 

„ Valamint a szepnek vilagäban az eszthetika tudomanya es az alkot6 rnfive
szet kiilün agak, a nemzetnek orszagl6 vilagara is lzelyes, ha annak tudo
manya es müveszetc elkiilönülnek." (Budapesti llirlap junius 1 ) A jeles 
jogasz e teoremajat a historia vilagitäsanäl el kell vetnünk. Nem hogy 
helyes. - ellenkezöleg, mindig titkos, ha a tudomany es müveszet 
elkülönült Elkülönlilt akkor, mikor az elet es a teoria hadi lahon ällott 
egymassal. A teoria csak követheti a gyakorlatot. A gyakorlatot az 
elet es annak viszonylatai teremtik meg, s a teorianak nem lehct, nem 
szabad az eletet mellözni. Mindeg az eletnek, a gyakorlatnak, a tcnyeknek 
van igazuk es a vcgsö gyölelem mindeg az elete. A mikor az cszthetika 
tudomanya nem ertette meg az eletet, a rcgi teoriakhoz makacsul ragasz
kodott, csödbe került mindeg. Courbet müveszetet az akademikus körök 
elleneztek. Az elet Courbetnek adott igazat, az öszi szalon ünnepeli s a 
teorema Courbet alapjan vältozott. Ez törtent J\\anet-val, ez törtent Anglia
ban Whistlerrel, aki plane beperelte a regi tudomcinyt es noha egy ideig 
visszautasitasra talält, rna megis az ö igazsäga Jett Az Igazsdg. Szaz
szamra hozhatn6k fel a peldäkat. Rembrandtot az akade1111kus tudomäny 
szinte a halalba kergette es ma? Ma az ö gyakorlata lett az akademikus 
igazsag. Concha peldaja tehat hamis. Szomoru, ha ilyen erös a maga esc
teben is. Ped1g valoszinüleg olyan. A pohtikai elvek sem örök elvek, erve
nyök nem örökön tart6k, talan meg az eszthetikaiaknal is relativebbek. De 
amikor megjegeczedtek, - amikor az elettcl va16 kapcsolatuk meglazult, -
am1kor nem sarjadtak az elctböl, söt azzal ellentetbe kerültek, nem az elet 
bukott el soha. hanem mindeg a politika vältozott. Egy igaz, hogy a politika 
tudomänya nem függhet a pillanatnyi erdektöl, - a mint az eszthetika tudu-
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manyat sem befolyasolhafja egyetlen müvesz erdeke De ahogy az elettöl 
függ a politika, s elet alatt a kor szellemet, kollektiv törekveseit ertjük, -
ugy az elettöl függ az eszthetika is, s elet alatt a kor müveszetet, ~ 
a müveszet altalanos iranyät ertjük. Tudomany es müvcszet tehät 
egy. Egy abban, hogy mindkettönek forrasa az örök elet. 

A tud6s amatör. Bürger-Thore, a nagynevü franczia krilikus, Vermeer 
ujra felfedezöje, a barbizoni iskola elsö interpretal6ja 

mondotta, hogy csak azt a müveszt ismerjük igazan, akinek müve ott 16g 
szobank falan, s azt minden lelkiallapotunkban tanulmcinyozhatjuk. Akkor 
aztan larsa lesz cletünknek. Testverünknek fogadjuk, s osztozkodni fog 
mindcn crzeslinkben, mert erzeseinket atvisszlik reä. Azok köze a szerencses 

i'mcidor kartunja. K1 s:ler }6zst'f /1•/fedeze:;e. 

tudl'lsok köze, ak1knek megadatott az ilyen igazi megösmcres, tartozik szeretett 
mestcrem, Keszlcr J6zsef, akinek egyes elejtctt szavab61 1öbbet tanulhatni, 
1111nt 111gy b1ilcsek köteteiböl. Neki megadatott, hogy a lud6s amatör cletet elje. 
Megaldotta sorsa finom erzekkel, b1ztos itelöerovel, j6 szemmel, felruhazta 
111:-gal nagy tudassal, kifejlesztette izleset, s most a felfedeLü gyön) öreit 
clvczhet1. A kep, melyet közlünk, egyik legnag}obb tudossikerct jelcnti. 
Tom111aso Vincidor de Bologna egy szines kartonja ez, mely gyönyörilen 
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kiegesziti a Raffael iskolajab6l kikerült mesterröl val6 ismereteinket, Keszler 
J6zsef fedeztc fel egy budapesti kis regisegkereskedönel, felösmerte es 
meghatarozta, s az most melt6 helyen, egy nagy becsi gyüjtö fenyes gyüj
temenyeben a legelsö helyet foglalja el. Vincidor Raffael tanitvanya volt, 
akit Brüsszelbe küldött, hogy Pieter van Aelst a hires szönyegszövönel kar
tonjai alapjan keszült szönyegszövest vezesse. Onnet irt aztan Vincidor a 
papanak 1521-ben Jevelet, melyben tudatja, hogy elkeszült a näla megrendelt 
kartonokkal, s hogy azok alapjan keszülnek mar a gyönyörü szönyegek. 
E kartonok egyiket talalta meg es üsmerte fel Kcszlcr Jozsef, a többi 
elkall6dott, meg az eredeti szönyegek is, csak masolataib6l maradt meg 8 
J\\:ltilde herczegnö tulajdonaban Az eredeti kartont 1900 deczembereben 
Thulden holland festönek tulajdonitottak egy berlini arverescn, a hol egy 
kis budapesti regisegkereskedö megvette. Keszler azonnal helyesen hata
rozta meg g Miintz, Rafael nagy biografusa. elfogadta Kcszler meghata
rozasat es a Le Monde cat/10/ique illustre ban közölte. A gyünyörü, szinekben 
ragyog6 karton Rafael szellemet sugarozza. A jatszadoz6 puttok, a gyönyörii 
gyümölcsfüzer mind kaczag6, derlis szinekben ragyog felcnk. Becs biiszke 
Jehet erre a ldncsre, de mi viszont biiszklk vagyunk a mi tud6s ama
törünkre, akinek finom izlese felösmerte, s ezzel a müveszetlörte-
netet egy crtckes müveszszel gazdag1totta. Vinc1dort e mlive fJ 
alapjan most mar nemcsak nevleg üsmerjük es becsiilji.ik. 

Hol az igazsag? A. közönseg joggal panaszkodik, hogy nem tud ehn-
dulni a kritikan Egy-egy tarlal alkalmab61 homlok

egyenest ellcnkezö velemenyeket olvashat egyazon müveszröl. Bcmutatunk 
ezy eklatans pcldat. A nyaron a 1llagyarorszdg egyetlen szamaban Szikszay 
Ferencz festö, es B. Gy. mükritikus (jeles munkatarsunk ßölöni György) 
müveszi kritikait olvashattuk. Szikszay egy ujabb spanyol me ~ tert. Sorolla 
y Bastidat i<;mcrtette legutols6 parisi kollektiv kiallitäsa alkalmab61, s 
alkalmat vett erre a kiteresre: 

"(Bcszclvc az impreszi0nisla mesterek ut:.inzöir61, igy folytatja ") A1 ilyen perverz 
lelkü, amenikus, akarat es elhatärozfls.nclküli mü\•cszettel foglalk016 emberek a mukäik
kal csak bosszusagot, disputäkat es vegi.il csödöt okoztak a muvcszet es ircdalom 
teren . . . Miattuk allolt be mar Francziaorszagban az a szomoru allapot, hogy a 
müvcszetszcretök es mügyiijtök inkabb megvcsznek drägan egy j61 hamisitott Coro-t, 
Dnubigny-t, Grruzr-1 vagy Bouclter-t, mint tiz eredeti Ccza1111c-Ga11gnin-, Vui/lard-, 
Piot- \•agy G111Jla11mi11 mäzolmanyt Eil tökcletesen mt>gertcm. mcrt ez ulobb emlitetl 
urak örliltsegci között j6zan 1zlesü cmber i~azfln nem kepes j61 erezni magat." 

B. Gy. viszont arr61 ir, hogy h6dit a modern müvenet. Gauguin-nek 
mar amatörje is akad. 

„Uj idük jöltck es uj embcrek A Gerome-ok, ßougereau-k es a regi , pompier"-k 
d1csösegcnck hire harm·a sincs. Nem cleg modern a fiataloknak ßcsnard sem, nem 
Lucien Simon es nem Cottet az idcaljuk, Manet-ra, Cezanne-ra, Gaugu1nre esküsznek, 
szeretik forr6n es lelkesetlessel a Vuil1ard, a \lalotton. a Dettis kepcit. l<evesbbe haUott 
nevek ezck - n<ilunk. De itt h6ditanak. Ncmcsak itt parisi fölctön //al're-ban, a victeken 
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modern szalon alakull, melyen az ö lobog6juk lobog. Gyözclmcsen ternck vissza Lon
donbol es nagy a sikcriik a modern törekvesek embercinek, az indcpendant-piktorok
nak Ber linben is a „Sccessio"-ban. Halott mesterüknck Van-Oogll-nak kollekczi6ja most 
järja a vilagot. A modern muveszet h6dit mindenütt. Nyugaton u 

Mit csinaljon most a szegeny közönseg? Ki a jozarz iztesü ember? 
Szikszay vagy Bölöni? Az egyik festö, a masik finom müertö. Tehat 
mind a kettö szaktekintely. Van ennek magyarazata? Van. A magyarazat 
az, hogy kctf ele izles van, kettele, egymast kizar6 izles. Az egyik a bete
t6zökhöz, a masik a keresökflöz fordu l. Az egyik az egyes iranyok ered
menyeit levon6, azok törekveseit betetözö, nyugodt, biztos. eredmenyekre 
hivatkoz6 müveszetet szereti. A masikat lazasan erdekli a keresö, uj utakat 
törö, ingadoz6, nyugtalan szellemü, mindeg elegedetlen müveszet Az egyik 
jeleneben mar mult: ime, Besnard, Simon, Cottet, - akik egybefoglaltäk 
Manet es iskolajanak egyik agat. A masiknak s6hasincs ielene, egyre a 
jövöt kutatja: ime Vuillard, Valotton, Oenis, akik Gauguin es Van Gogh
b61 indultak ki, de egyre kutatnak, mindeg uj ösvenyre ternek, sohasem 
fejlesztenek ki egyet s isten ments, hogy betetözzenek valam1t. Szikszaynak 
tehat nagy ember Sorolla y Bastida, isten Besnard, rajong Menardert , -
Bölönit egesz idegrendszereben felzaklatja Denis egy uj türekvese, s min
den ujitas, meg az is, ami annak lätsz1k. I la ezt figyelembe vesszük. 
tudjuk olvasni irasaikat. De ök typusok. Hogy melyik az erte-
kesebb? Ebben mar csak az izles, temparamentum dönthet. ~ 
A mi sz.impahank hiaba, be kell vallanunk, - a Bölöniekhez 
fordul. 

Az Abbazia müveszasztalanal: Azt mondjak, hogy az izmok anatomia
jat csak a vegett tanulman)'Ozzuk, hogy 
meglanuljuk nezni a tcrmcszetet; de a 
tapasztalat azt mutatja, hogy e tanulmany 
utan az cmbernck nehczcre esik a terme
szetet nem maskcp lalni, mint amilyen. 

Diderot. 
0 

Ki tehat en elöttcm az igazi, a nagy 
kolorista ? Az. aki a termeszctnek es a j61 
megvilägitott targyaknak t6nusat leste el 
es aki kepenek szineit megtudta egyeztetni 
egymassal. 

Diderot. 

0 
A portraitfesto keresse ki az elötte levö 

arcznaK örök szepsegeit, hajszolja azokat 
a szerencses pillanatokat, a mikor azok 
megnyilatkoznak 

Chasse r i au. 

0 

Mikor Franccsco Barbarini papa Jett, 
igy sz61t Bernini-hez : 

- Rad nezvc is szerencsc, hogy mecze
nasod papa lelt, etc nagyobb az en sze
rencsem, hogy egy Bernini papasagom ide-

Por Berta/an karrikaturdja. Nagy Vilmos rajza. jen R6maban el. 
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Munkacsy- lmmar masodszor talalja meddönek a zsüri a Munkacsy
szoborpalyazat. szoborpalyazatot. Elsö esctben joggal, de a mostani iteletet 

jogtalannak kell mondanunk, mert Pdsztor Janos palya
müve nemcsak hogy kimagaslik a többi közül, de igazan intim es megis monu
mentalis erejü alkotas. Pasztor i.ilve abrazolja a mestert, amint magaba 
melyed, munka közben, hogy belsö sugallatara hallgasson. Ez jellemzö 
Munkacsyra, aki mindent magab61 meritett, belsö kepeit festette meg s 
lelke erzeseit vitte vasznara. A mozgas szobraszilag is j61 van ereztetve, 
a vazlatb61 kierezzük a nagy körvonalakat s a mintaz6 erejet a nagyobb 
meretben megcsinalt fej tenyesen igazolja. Ez a Munkacsy-fej a magyar 
portra1t-szobraszat egyik legjobb alkotasa. Vele ez a h6dmezövasarhelyi 
parasztf1 legnagyobb portrait-szobraszaink köze emelkedett. Rodin szelle
met erezzük e hatalmas formakban, amelyek elnek, erzest fejeznek ki ; 
a magabamerülest, a kepzeleti vi lagba melyedest, szellemi eletet. Aki a 
Jelek ilyen vizionarius kifejezöje, akinek annyira hatalmaban all a vonal, 
s oly cros a si lhuette-teremtesben, annyira erzi a kö karakteret, - azt 
szükebb palyazalra szoritani szinte kegyetlenseg. Hatha kimeri.il az ihlete? 
Pasztor Janos e palyamüve - hiszszük - cgycs reszleteinek finomabb 
elemzese (tc~zem, a ballab erösebb ereztetese) utan vegül is diadallal fog 
kikerülni a szükebb palyazatb61. A többi palyamü ihletnelküli alkotas, egy
nehany egyszerüen szörnyszülött, a Jegtöbb pedig kezdetleges kiserlet. 
Nem szerencses Te/es, ahogy felallitotta alakjat, nincs benne semmi köz
vetlenseg, Kall6se ii l , de noha mintazasa igen vazlatszerii, többet sejtet, 
semmint ad, melyebb erzest nem ereztet. (Annal jobb azonban a Markus 
Geza architekturaja.) T6th lstvane is ül, de szinte a remület kifejezesevel, 
mint fejezhetne ez ki Munkacsyt? Marg6-enal is az epiteszeti resz jobb, 
mint a barok mozdulat es a barok draperia, melyet a zsüri festöinek talalt 
e" elvetett. Itelete helyes, de indokolasa nem. Van festöi szobraszat. de 
Marg6e nem az. A festöi eiern a szobraszatban a vilagitasnak formateremtö 
erejeben es e hatäs tudatos erezteteseben rejlik. Az, hogy Marg6 festöileg 
elrendezett, mereteiben szertelen draperiät 16gat Je, a festöi szobraszatnak 
nem peldaja, egyszerüen barok eltevelyedes. Jobbdgy ugy ültette volna az 
utczara Munkacsyt, hogy az a müteremben is röstelkedett volna. Ez a 

„ 46 „ 



tulintimitas nem feie! meg a nyilvanos helyre allitott szobor felteteleinek. 
Bethlen sokat markolt es keveset fogott. Az a hangos mozdulat, mely 
deformalt testet csinalt az alakjab61, üres deklamalasnak hat. A többi 
csupa kezdö kiserlet, sz6ra sem erdemes, csak az egyik fiatal akart vala
mit, mikor a nagy epiteszeti alapra reliefeket rakott, amelyek Munkacsy 
harom fömüvet (a Krisztus Pitatus elött, Miltont es a Siralomhazat) abra
zoljak. Egyszerüen atteve a relief stilusaba. Ha chelyett elbeszelne ez alko
tasok törtenetct, amint azokb61 a mester jelleme kiderül, a gondolat 
ertekesebb lett volna. De elsö sorban tudni kellene dombor-
miiveket csinalni. Mindent összeveve, azt talaljuk vigasztal6nak, ~ 
hogy Pasztor tehetsege ebböl a palyazatb61 megerösödve került 
ki~ Az 6 zsenijetöl sokat varunk. 

A Bihari
hagyäThk. 

Publikumunk bosszut allott. Mivel megszokta, hogy a Keleti
Brodszky-Spanyi kiallitasokon potom szaz-ketszaz koronakon 
vasarol-

hatott ,1 müremekeket", 
egyszerüen hallatlan 
draganak jelentette ki, 
hogy az özvegy egy 
Bihari-kepert szazaso
kat, neha ezreseket is 
elmert kerni. Ami pedig 
draga, az nem kell. 
Tehat sztrajkoltak me
czenasaink. Amikor az 
özvegy megijedt es 
lejebb szallitotta az 
arakat, mar kesö volt. 
Hasztalan sz6lalt fel a 
Tut i panszövetseg, 
„Bihari draga" - ma
radt a jelsz6, s a ha
gyatek nagyreszt visz
szavandorott:az özvegy 
birtokaba. Pedig ezen 
a kiallitason volt egy
par clsörangu morceau, 
ilyen volta Bihari ön
arczkepe, noha Bihari 
ereje nem az arczkep
ben kulminalt, söt ! 

81/larl S11ndor onarczkepe . 
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De a tanulmanyai között is sok volt az ertekes, - egy valörtanulmanya 
(szatocsboltot abrazolt) a finoin szinmegfigyeles remeke, tajkepväzlataiban 
a biztosan megerzett kompoziczi6 keltett erdeklödest. De 
mindez mar nem hasznalt ! Bihari draga - mondottak mü- ~ W
barataink es Biharit el kellett raktarozni. Mi azt hisszi.ik, ~ 
nem sok idöre. 

~acziany 
Ödön. 

A Nemzet( Szalon megakarta ösmertetni a magyar közönseggel 
Kacziany Odönt. De a magyar közünseg huz6dozott töle most is. 
Mert csak a temäit nezte. Azok pedig hatborzongat6k, telve hold

vilaghatassal, halalgondolatokkal, sejtelemmel, vad vizi6kkal. Közönsegünk 
pedig hamis teoriak rabja. Azt pred1kaltak ncki az iskolaban, hogy heiter 
ist die Kunst. Keresi tehat a derüs szcpet, a sablonszerüt, a sabloncsi
szoltat. 1 logy Kacziäny vazlataiban, lampahatasaiban, levegös interieurjei
ben egy sejtelmekben, almodozasban gaztlag költöi sziv sz61al meg, hogy 
vizi6i nagy kepzelöeröröl, findm erzelmekröl tesznek ekesen sz616 tanu
bizonysagot, azt a külsö temak lat6i nem vettek eszre. Meg a kfallitäst 
nyomon követö arveresen sem meltanyoltak elegge. Ped1g az igazsäg 
Kacziäny oldala meliert van, mellette mindenki, ak1 a müveszet- @) 
ben cgyeniseget, erzest, lelket s nem derüf, szepet s mäs ilyen ~ 
avult esztetikai kacsot keres. ~ 

~==================================================~ 

Az Abbazia müveszasztalanal: 

Nagy V/lmo11 (Jn-karrikaturdja. 

„ 48 .• 

N 
V 

Kittinö rajzolokban nincs hiäny ; nagy 
szinezö keves van. Ugyanigy vagyunk az 
1rodalomban : szaz hideg logikus esik egy 
nagy sz6nokra ; tiz nagy sz6nok egy kö
zepes köllöre Valami nagy erdek egy~ 
szerre csinalhat valakiböl ekesen sz616t; 
de bar.mit mond is l lelvetius, meg halal
blintctes tcrhe alatt sem fog valaki tiz 
j6 verset irni. 

Oiderot. 
0 

Ha a müvcszi alkotäsban szem elöl 
tevesztjük a vegsö czelt, - a muveszet 
jatekszcrü\•e lcsz 

Hof man A. 
0 

Az ällat es a növeny a legcsodäsabb 
shlisztikai elökep es mestermü, s az ember 
is azza1lehetne, ha nem volna annyira ala
vetve az izlcstelen divatok szeszelyenek. 

Hof man A. 

0 

Vannak tärgyak, melyeket az Arnyek 
juttat crvenyre, mäsok a vilagosscigban er
dekesebbek A barnäk feje szepül a fel
ärnyekban, a szökeke a vi lagossagban. 

Oiderot 



Aubrey Beardsley rajza. 

A fogadalmi kep. 

Egy rtgi, 6sdi haz falaba ttve 

Egy fogadalmi kep vagyon . 

Szomoru ez a kep nagyon ! 

A szineket zäpor Iemosta, 

Kiverte itt-ott mä.r a rozsda; 

Rajta a M egvalt6 alakja, 

Vallan a sUlyos, nagy kereszt, 

Teste a durva ütlegektöl 

T üzszinü, faz6 vert ueszt. 
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Gyöngtd kezek a fogadalm't ktpre A kicsi Zsuzskat, ugy-e, mint to, 

Mindeooap friss viragot hordaoak. Te is oly forr6n szereted? 

Az tg ivtn, ha feltünik a nap, 

Kegyes any6kak mennek-jönek, 

S föltkesitik oagy alakjat 

A megdicsöült szenvedönek. 

S h-t estre valik az idö, 

S szürke palastba jö az alkooyat, 

Megjelenik egy kopott ifju 

A fogadalmi ktp alatt. 

Megjdenik ott minden este, 

Akar esik, akar ha fagy, 

Mert vttke nagy . .. 

De nem bocsana tot k er es, 

Söt bünt követni jö ide. 

Hol egy nardszt, hol meg egy r6zsa t 

T esz a kabatja zsebibe. 

Es sz6l a ktpbez imigyen: 

Megvalt6 Jtzusom, 

Babtrodat megttpni jöttem, 

Ktpedct ujra meglopom. 

De ne haragudj ram nagyon, 

Hiszen neked sok a viragod, 

S elfonnyad itten hasztalan ! 

Akkor pedig, - mi haszna van? 

Erzem tudom, nem vetsz meg trte, 

A te vallasod szeretet. 

Kicsi Zsuzskanak nincs viragja. 

Es a viragot szereti. 

Ezt a par szalat, Uram Jtz.us, 

Ö, hadd vigyem el tn neki ! 

Itt lakik a szomszedban eppeo. 

A menyorszäg van a szemtben. 

Ha virägot lat, mosolyog, 

!Vlint odafenn az angyalok ! 

Ha virägot lat, mosolyog, 

Es a viragnak cs6k a btre : 

Eztrt a csoktrt meghalok ! 

Megvalt6 Jtzusom, 

Hogy oltarodat meglopom, 

Bocsass, bocsass mcg trte ! . 

* * * 

Egy rtgi, 6sdi haz falaba ttve 

Egy fogadalmi ktp vagyon. 

A szineit zapor lemosta, 

Kiverte itt-ott mar a rozsda. 

Rajta a Megvalt6 alakja, 

Va11än a sulyos, nagy kereszt, 

Es minden, minden aldott este 

Mo:;olyogva ha11gattja ezt. 

BA TTLA Y GEYZA. 

o=============================================~ 

Csak egyfajta kritika tisztcletrcmeltf>. fa a dolog lcnycgeböl fejlödik ki. lgy sz61 
a kl>ltöhllz: Ezl akartad, ezt kellctt nkarnocl, s mcgvizsgälja, mily viszonyban van aka~ 
rata az eiert credmenynyel. Minden mas kritika - csapas. Hebbel. 
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IPARMÜVESZET 

A lakasberendezes Ha mindazokat az arjegyzekcket atlapozn6k, 
müveszeteröl. melyeket cgy jegyesparnak eljegyzese közze-

tetele utän az egyes czegek lakäsberendezes 
czeljab61 bckülcJenck, azt hihetnök, hogy manapsag mi scm kenyelmesebb, 
mint Jakäst bcrendezni. Oly nagy valasztekot talalunk awkban a „minden 
izlcsnck mcgfelelö", minden arban, minden lehetseges stilbcn es fanemben 
keszült teljcs szobakb61, hogy feltehetjük, csakugyan könnyii lesz valami 
jOt magunknak kikcresni. Mily csal6das ! Kellemetlcnül hat mindjart az a 
nagyhangu öndicsekve", melyJyel ezeknek a czegeknek arjegyzekei fogal
matva vannak: „Killönhazak teljes lakasberendezesek szämara; több mint 
:.wo szoba all szallitasra keszen, naponta ujdonsagok bchozatala, a „leg
nagyobbmervii" j6tallas a „legmüvesziescbb" kivitelerl, a lcgolcs6bb arak 
mcllctt; kUlön karpitoz6, paller- es szobrasz-mühelyek, rajzol6 es diszitesi 
mlitermek, gözlizem, villamos i.izem" es mi:iclama kifejezcsck, 111elyekkel 
c, sima szavu buturgyar mar az arjegyzek boritckan imponalni akar. Es az 
abrak többnyirc ncm azt mutatjak, amil szeretnenk es jegyesparunk ösz
tünszcrülcg is crzi, hogy ezek a ravaszul kieszell rajzok, a szönyegek, 
viragvazak es szobrok stb. altal maganak a butornak ... bcnyomasat elfatyo
lozzak s ha s1kerül mindent elgondolni onnan, ami nem oda tartozik, akkor 
latjuk, hogy többnyire nem masok vannak müge1ök rejtvc, mint azok az olcs6, 
divahnulta gyari butorok, melyek minden külvarosi butorb6dcban feltalalha
t6k. Am jegycsparunknak magasabbak az igenyci. Bejarjak tehat az összes 
nagyobb butorkereskedeseket, melyekben „a megtekintes vasarlas nelklil is 
szivesen mcgengedtctik". ht mar többnyire dragabb es bizonyara j6 mun
kak is vannak. Egycnkent ha vesszük ökct, ncm is mondhatunk semmi 
rosszat a butorokra, kivalt ha a beszedben gyakorlolt elilru~il6 kisasszony 
1s biztosit, hogy ez a legujabb forma, a legjobb es legelegansabb, ami 
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jelenleg letezik es rendesen ~pen most akartäk ugyanczt megvcnni. A munka 
gancsnelküli; kivül mahagoni, belül fenyci, a vasalas „valbdi eziislözöt1" 
stb ; de azert meg sem maradunk meg naluk, mcrt „nincs lelkük" •.. ncm 
sz61itanak meg", azaz nem hivnak fel ilycsmirc: „küssiink baratsägot 
egcsz eletünkre". Most azt propomilja a völegeny, hngy forduljanak k sehb 
kezmüves mesterekhez. Ezeknek azonban semmi sincs keszenletben. Ez 
szakfoly6iratokkal jön elö s azt is elöterjcszti, hogy keszittessenek lerve
zelcket egy altala ismert butorrajzol6val; de raktaron ncm tarthat scmmit, 
mert a divat gyorsan valtozik. Ehhez azonban jegycsparunknak joggal nincs 
bizalma, nagyon körülmenyes; azt mondjak, hogy avatatlan ember rajzok 
utan nem tud helyesen itelni, az arak is magasak, es vcgül megtörtenhetik, 
hogy kisebb mesterek nem pontosak a szallitftssal Tovabh tehat ! I<eressiik 
fel meg egyszer a nagyobb czegekel, akik a kiallitasokr61, folyöiratokbol 
ismeretesek. Igaz, ezek igen j6, de valösziniileg igen draga dolgokat tar
tanak es mindenek felelt azert nem rendclhcllink ezckncl, mivel butoraik 
ujdivatuak s ezaltal idegenszerüleg hatnak. Az utols6 eszköz, 1112gahoz egy 
müveszhez fordulni, - mintha a szabC>nal cgy ültünyt mertek utan csinal
tatunk, ugy butorainkat is sajat szüksegletnnkre „mertek utan" ep1ttetni, 
- ez, a termeszetesen j6kora mellekköllsegek miatt csak oly embereknel 
jöhet figyelembe, kik többet aldozhatnak ra mint 1egyesparunk, tovabba 
azon szerencseseknel, kik sajat hazukba11 Iaknak Mcg scm olyan könnyü hat 
a butorberendezest megrendelni, mint amincinek kezdetben lätszott ! Leg
jobb, ha magunk allitunk össze egy jegyzeket butorszükseglctünkröl tisztän 
praktikus szempontb61 Fontoljuk meg: Mindenckelött arra kell figyelemmel 
lennem, hogy en jelenleg berlakasban lakom, lchal a Iehetöseghez 
merten löbbszöri költözködesre kell szamitanorn, azert a butoroknak hor
dozhat6knak kell Ienniök es oly meretücknek, hogy csetleg kisehb helyi
segekben 1s elferjenek, mint a milyenbcn most lakom. Tovabba: Költöz
ködes eseteben mas nagysagu szobak miatt a butorokat talan mas össze
allilasban kell a szobakban felosztanom, mint vollak az elsö lakasban; 
azert keriilöm a különbözö meretü butorokat Aztan haztartasom akkent 
van berendczve, hogy a butorok t1szta11 es epsegbcn tartasara nem sok 
szolgal6 all rendelkezesre. Ezert elhagyom a porfog6 kumplikält farag
vanyokat. Tovabba kerülöm az eles parkänyokat, heg) es sarkokat, melyek 
könnyen letörnek es masokat is megserlhctnck. 

Mi, modern, hygiemkus ernberek megkivanjuk, hogy lakasunk 
ott is tiszta legyen, ahoi azt senki sem latja. Tchat a szekrenyeknek \agy 
oly tävolsagra kell lenni a padozatt61, hogy alattuk a port fel lehessen 
mosni, vagy pornak nem szabad aläja kerülni, tchcit kürüsk1i riil a padl6val 
kell erintkeznie. Ha most egyenkent vesszük (Jkct, ugy eloszür is a hal6-
szobara gondolunk, melybe agyak, ejjelt szekrcnyck, mosdüasztal, szekre
nyek es szekek tartoznak. Szükseg van-e minderre? - kerdezem. UJabban 
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mar a kisebb berlakasokban is van a halöszoba mellett flirdöszoha 1 amely
ben a fürdökadon kivül egy falbaepitett mosd6rnedcncze is van mcly szintcn 
a lakashoz tartoz1k. Ez sokkal kenyelmescbb1 hasznalatban kellcmcsebb es 
tisztabb 111 int az a mosd6mcdenc1e 1 melybc kors6val es csöbörrel kcll 
hordani a vizet, azonkivül olcs6bh, mert meglehctös sok napi munkat 
takarit meg. Ezzel azonban a nagy marvany mosd6asztal is fölöslrgessc 
vahk. De ha rnegis szükseges, ugy gondoljuk csak meg, nem tcsz-e czel
szeriibb egy szeles nagy mosd6asztal hclyett - melynel azonban kct 
ember egyidöben meg sem mosdhatik ket kiscbb, könnyebbc! beszc
rezni. El kell kerülni, hogy a lükör szoros összeköltetcsben lcgyen a 
mosd6asztallal. A mosd6asztalt ugy allitjuk fel, amint azt a szoha alakja 
kivanja, a ti.ikör azonban a vilagitasi viszonyokt61 függ. A kettö ritkan 
esik egybe. Ha a tlikör es mosd6 cl vannak valasztva, akkor függetlenek 
vagyunk. Mikent a mosd6asztal, ugy neha a nagy szekrenyek is feles
legrsek. Ha nalunk is eletbc lepne ama szokas, hogy mar a haz epitesenel 
bizonyos helyeket a falba epitett szekrenyck szamara tartanak fenn -
mint ahogy ez Angltaban es Arnerikaban divik - akkor azok a mcregdraga 
6riäsi szekrcnyek, melyck hal6helyisegcinket agyonnyomni latszanak, fcleslegc
sekke valnanak. De ha a ruhaszekrenyre meg-is, okvetlen szükseg van, 
legyen az legalabb olyan tagas, hogy a ruhäknak, melyek fogasain 16gnak, 
elegcndö htlyük legyen, ajta1 olyanok lcgyenek, hogy ezck becsukasanal 
egyes ruhadarabok közbe ne szoruljanak; a szekreny belsö feneke teljesen 
sima legycn, hogy kenyelmesen ki lehessen söpörni es türülgetn i. Az agyak 
ne legyenek lulsagosan nehezek, s czelszerü, ha labaik könnyen forgc> 
csigakkal vannak ellatva, hogy az agyakat a padl6 feltörlcsenel akadaly
talanul lehessen tovabb tolni. Valamint a hal6szobaban a mosd6szekre11y1 

ugy az etkezönek lcgfontosabb butordarabja, a nagy poharszek is felesleges. 
Legtöbbnyire a porczellan-targyak, asztali eszközök s ezüstnemiiek mcg
örzesere szolgal. Mar most ha valarnire sz.üksegünk 'an, ugy a szolgal6nak 
vagy a vendegek jelenletebcn kell azt kihuzni, ami zavar61ag hat, vagy 
ped1g a konyhaban, vagy mäs helyen kell ezekct felhalmozni. De ha az 
asztali eszközöket künn a konyhaban tartjuk, a hasznalat perczeig künn 
maradhatnak. Különben is a mi lakasainkba nem val6k rz iromba, nehez 
poharszekek. l<is, ügyes da1abok a czelt i• bban szolgaljak. Ami az ebedlö 
asztalt illeti, igen clcgäns szerkezctek vannak, mclyeknck segitsegevel az 
asztal negysagat a vendegek szämahoz aranyithatjuk. Közönsegts haztar
tasokban a reg6ta ismert kihuz6s asztalok elegsegc. sek. A szekcket pedig 
ne csak szcrnrneJ valaszszuk ki , hanem aaal az erzcssel is, melyct a rajta 
iilesnel szerzünk. Az ebedlö-szekek nagyjäban olyanok lchetnek, mint a 
többi szobakban levök. A börülesck kenyclmesck, mert puhak; anelkül 
hogy melegitenenek; csak arra iigyeljünk hogy val6di, puha, nyulekony 
termeszetes szinü bört kapjunk; a börgyä1ak münyomasai nem igcn emelik 
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a tart6ssagot. Egyszer egy karo'sszekemet - a karpitos minden ellcnzesc 
ellenere - cgy darab borjubörrel huzattam at, mclyet czipeszcm szerzett 
be es mim.Jen nap örömömet talältam a huzat finom, puha, nemes anya
gaban Sok tevedesre nyujt alkalmat a pamlag; nezctem szerint a kerevet 
nem csak arra val6, hogy räiiljenek, hanem arra is, hogy azon neha ke
nyelmesen, hosszäban elnyujt6zzunk. Tehät mär a keszitesnel fibryclemmcl 
kell lenni a tämlänyokra es pärnakra. Toväbbä a pamlag rendescn igen 
magas ahhoz, hogy raülhessünk. Es vclemcnyem itt ismct clter a karpitos 
11ezeteitöl : ncm Jatom ät. hogy micrt lcnne okvetlcn sznkscgcs a j6 pär
näkhoz, hogy a huzat minden räncza felclmetesen ki legycn simitva, hogy 
a kesz pamlagnak huzata olyan feszes legyen mint a dobbör, ugy hogy 
az elsö nyolcz hetben az uj kereveten ugy ülünk, mint mikor a goly6k 
egymäst erintik A konyhanal megtakarithatom magamnak a közclcbbi ki
oktatasokat, mert ezt rendesen mindjart eszszerüen szoktäk nezni, czältal 
könnycbb is abba j6 dolgokat beszerezni. A meg hatralcvö helyisegekröl, 
a szalonr61, noha ezt egy kis fogad6 szoba is helyettesiti, a lak<'>szobär61, 
dolgoz6szobär61 stb. nehez altalanosan kielcgitö szempontokat fclallitani, 
mert ezek a hclyisegek es rendeltetcslink a haztartas köreben igen kümn
bözök. Mindezen megfontotasok oly tcrmcszetesek, hogy fctcslegcs r6luk 
hossLasan beszeln1. De erdekes: cpcn erre a termcszetcsscgrc ügyelnek a 
legritkabban; nezziink csak be a butorkereskeaesekbe, vagy 
epen sajat hazta1tasunkba es el kcll ismerni.ink, hogy ott 
leglöbbször epp cz a tekintet hianyzik. 

Thierny 
Käroty. 

A festö felelössege A modern fcstekanyagokkal val6 könnyelmli v1sszaeles, 
a festekanyagert. mely nemcsak maganak a miivcsznek hirncvet, alko-

tasat lcszi tünkre, de egyenesen mcgkarositja a fest
meny tulajdnnosat is, a bajor parlamcntben erdekes megbcszclesre vezctett. 
Egy kis bajor väros ugyanis meghizott cgy jcles festöt a varoshaza k.ifes
tesevel. A varos nem tudott j61 fizetni, a festö spörolt tehat a fcstl:kanya
gon. Nemsokkal ut6bb a festmeny repcdezctt, szinet vesztettc, tönkre ment. 
A varosban nagy volt az elegedctlenseg s a varos kepviselöJC sz6ba hozta 
az esetel a parlamentben is, mely elhatarozta, hogy bizottsagot küld ki, 
mely ellenörizze a festekanyagot es hasonl6 esetben felelossegre vonja a 
festöt is. A bajor parlament allaspontjat mi is hclyeseljük. A festönek 
ösmernie kcll a mesterseget, tehat tisztaban kell Jennie a festekanyaggal, 
melylyel dolgozik. A regi mesterek maguk keszitettek anyagukat es ösmer
tek annak mindcn alkoto elemet. A modern festök hallatlan 
felületessegc cgyenesen felhäboritu, mcrt labat ad a festek-
gyärosok csalard iizelmeinek. Euröpaszerte meg kellene ällapi- tW 
tani a festö klelösseget a festöanyagert. A miiveszct 
erdekeben . 
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A lletslngf orsi diukottllon_ tm11e. Lfndal1l l.!s Tilome tervezete. 

Finn müveszet. Lechner Ödön, a magyar nenizeti miiveszetet hirdetö röp-
iratäban ramutatott a forrasokra, amclyekböl a modern epi

teszeti alapelveken nyugv6 nernzeti rnüveszet kife11ödhetik. A nepies formanyelv 
miiveszi kiepitese: ime - igy sz6lt a mester - cz az az alap, amelyet 
fejlcszteni lehet Ott vannak a finnek, verrokonaink, a parisi kiallitason 
bemutatott pavillonjukkal, annak egesz felepiteseben, berendezeseben es 
dekorativ kikcpzeseben modern es nepies alapu firm rm1vcszet nyilatkozott 
meg. Gesellius, Lindgren es Saarinen a neve annak a harom müvesznek, 
akik a finn nepies motivumok alapjan allva, utat mutattak a modern 
nemzcti törekveseknek. Szellemükben dolgoztak a fiatal finnek, többek 
közt Axel Gallen, a festö, akit a Kalevala inspiralt. Most pedig mar egesz 
sora a müvcszeknek követi öket. Ezek köze tartoznak lindalzl es Tlwme 
epiteszek, akik a helsingforsi diäkotthont epitettck es belsö berendezeset 
is ök vegeztek. Bemutatjuk az egyik terem kepet, - s mily meglepetes ! 
Ebben a stilben, mely a finn parasztstilus rnegnemcsitcse, mily sok a 
rokonvonas a magyar nepic s motivumokkal. A massziv agyagkalyha nepies, 
zornanczos diszevel, a szekfejek hajlasa, a 16czak es asztalok, minclebben 
mennyi a magyaros iz es mennyi a közelecles Lcchncrhezl 

.. 55 .. 



) 

A kritika alkonya. 

Ne111 eliisznr iitütt a kri 1 ika 6raja 
A kntikusok es müvLszek .... erege 
szazadok lila ellensegkent all egy
massal S7embell es közü1tiik tartos 
beke suha sem lesz. De egyenlö 
C"rübe11 az cllenfelet megbec~ülve nem 
rnrnck egymäs megscmmisiksere 
Mindegyik a 111aga ällasaban marad 
es a küzönscg partatlan b1r6kent 
nezi a küzdelem jalekät 

A jatckb61 komoly harcz lesz neha 
napjän. Mar Goethe igy fakadt ki 
egy izbcn: „Sch lagt ihn tot, den 
l lund ! Er ist ein Recensent l" Egy 
szazaddal ut6bb ugyanazt a jelsz6t 
hangoztatja a müveszek felzudult 
serege Berlinben Sudermann elnök
lete alatl a kntikusok tulkapasai eilen 
ti\takoz6 gyülest tartottak es nem 
sokkal kimeletesebb szavakkal tä
madtäk az cllcnseget. Nordau a kn
tika eilen indito t pörröl ir es Jones an
gol dramair6 csetet emliti, a ki „ White
wathing Julia" czimü darabjanak 
premicrc-jen a Times sz ni krilikusat 
Walkcy-t kitiltotta a szinhäzb61, 
mcrt darabjait nem tudja elegge mel
tatn1. Ernst Ott6 a becsi „ Burg
thcater"-ben clöadotl „Die Gerech
tigkeit" ci mli vigjatekäval nem ily 
cröszakosan, de cp oly hatarozott-
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si'lggal adj·1 a hirlapi kritikusok tud
lara velemcnyct A czimet a zug
hirl 1p1ras egyik legh1l\anyabb tipusa 
viscli. Egy napilap szerkesztüsegcben 
jats1ik az egyik tclvonas, a miihelyt 
latjuk, a co1 ruptio fcszket, ahonnan 
rcndszercs tamadast szcrvewek egy 
fiatal ;'encszc1zö eilen. Megkeserillk 
elsö s1kcrc üriimet az elö däs elött 
küzi>l t gyalazatos biralaltal tönkrc 
akaqak tcnni, es a111ikor elöadäs 
utan a szerzö megis gyöz, taps es 
baher kiirnyczi : az ellenseges lap 
„Die Gerechtigkeit" kiad6ja es tulaj
uonosa, a hajsza fömtezöje maga 
ajanlkozik a szerzö darabjanak meg
vetelere, kiadasara. 

Nemcsak a szinpad, az elet is 
szamtalan hasonl6 peldat nyujt. Az 
alkol() müveszek meltatlankodasa 
nem alaptalan e~ felmerül a kerdes, 
van-e sziikseg kntikara, van-e a 
knttkanak letjogosultsaga? Ha ezt 
mcgengcdjiik, feltümk a masik kerdes, 
mi a feladata, mire lcrjedhet ki a mü
vcszet uj CS legujabb termekeiröl 
sz61o 1telctmondasaban? Nem tekin
tlink a mult mcgszenlelt müveszi es 
kölH>i alkotasait meltat6 tudomanyos 
kritikära es egyes kival6 alkot6 mü
vcszckrc1 akiknck az cllensegcs kri-



tika sem art, akik biztos leptekkel 
az Olimpus magaslatara hagnak, 
felhöegükböl nyugodtan neznek Je a 
felejük tollukat villogtal6 tamad6kra. 

A müveszeti termclcs teren a kri
tikanak ugyanaz a szerepe van, mint 
a kereskedelemnek a nemzetgazda
sagban Mindkettö közvetttö a ter
melö es fogyaszt6 közütt. Az alkot6 
müvesz a termelö, a mftelvezö kö
zönseg a fogyaszt6 ; amannak alko
tasait a kritikus hozza forgalomba. 
feladata a forgalmat megkönnyiteni, 
elömozditani, ncm megakadalyozni. 
Nem tölti be, ha csak önerdeket 
szolgalja es nem illeszkedik bete a 
szellemi elet orszaganak harm6nia
jaba. Akkor jogos a tämadäs, hogy 
megkärositja az alkot6 müveszt, 
valamint a kereskeclö megröviditi a 
termeJöt, ha nem szolgalja a köz
erdeket. Az ellentet k1elesedik es 
kitör a harcz, amcly a szellemi elet 
tcren meg hevesebb lebet mint az 
anyagi vilagban. Az ellenseges kritika 

• a müalkotäs menetct okozhatja. Ite
letevel hosszu idöre, talan örökre 
elzarhatja elöle az utat, mely a kö
zönseg ele vezet es a müvesznek 
csak az lehet vigasza, hogy a kesö 
ut6kor talan fel fogja meg fedezni. 
Mennyi erö, mennyi faradtsag (az 
anyagi erdeket nem tekintve) vesz 
igy karba ! 

Teremtö ösztönenek cngedve alkot 
a val6di müvesz Ncm az elismeres, 
nem a haszon a czelja, de szüksege 
van mindkettöre. Nem ezek taplaljak 
a miiveszi eröt, de nelki.ilök gyakran 
elsatnyul, elvesz. Az alkotasban a 
mlivesz gyönyört talal, az adja meg 
jutalmat. Fokozza az a tudat, hogy 
masoknak is elvczetet szerzett. A 
müelvezö tömeg elismerö vagy elvetö 
iteleteböl sajät tehetsegere követ
keztethet es ennek az itcletnek keny
telen- kelletlen mindig alaveti magat. 
De közbelep egy hivatlan harmadik: 
velemenyet altalänos igazsägnak nyil
vän itja es gyakran mielött a függöny 

kgördülne, a szerzö mar olvashatja 
alkotasanak elet-halal iteletet. A kö
zönseg teljes es partatlan itelöszeke 
ele mcg nem is kerUlt. ezutan oda 
talan sohasem jut Pedig ennek ite
leteben, ha kedvezötlen is, meg
nyugodnek. Tart6zkodasban, hideg
segben ny1lvanul csupan : az ir6 
könyvet nem olvassak, darabjat nem 
nezik, a festö kepet nem veszik. 
Lassan jut ennek tudatara, vigasz
talja a gondolat, hogy ezzcl a müvel 
ncm volt szerencseje. A kritikus 
gyakran ettöl is megfosztja, mert 
nemcsak a müröl mond hatarozott 
iteletet, hanem tehetsegeröl. 

A j6hiszemü birälat is elteveszti 
czeljat, ha ältalänos, vegervenyes 
igazsagot akar mondani. A müvet 
tulbecsüli : a közönseg csal6dik; ha 
kevcsre becsi.ili. a müelvezetet rneg
zavarja. Szamtalan forrasa lehet mind
kct vcgletnek. A müveszet es kritika 
mai rohamos munkajäban leggyako
ribb az iteld elhamarkodottsaga: az 
egeszröl vegiteletet meg mondani se 
lehct. Nem is latja gyakran az egesz 
alkotast, nem tud belehelyezkedni, 
ilyenkor egyoldaluan, sablont kö
vetve itel. Mäsutt keres tamaszt6 
pontokat es mivel a muvel legszo
rosabban függ össze a költö sze
melye, bclevonja maganeletet, ez be
folyasolja iteletet. Ha a m Clveszet 
tercn marad, gyakran egy eszmeny 
Y.ezeti, ezt keresi csupan a müben. 
Osszehasonlitja mas aJkotasokkal, pe
dig minden mü önczel, nem egy masik 
kedveert jött letre. Keresi forrasait, 
az eredetiseget. veszi mertekiil, a 
mire Moliere megfelelt mar: „ j e 
prends 111011 bien ou je Je trouve." 

A rosszhiszemü biral6 a tisztesseg
telen verseny, reklam terere lep. Az 
erdek, a szemelyeskedes eszköze lesz, 
bar tart6s hatäsa nem lehet, korunk 
bonyadalmas, zürzavaros szellemi 
eleteben ideig-6räig a müvcszetben 
6riasi karokat, valsagokat okozhat. 
Ezek utan kerdhetjük; milyen tegyen 
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a helyes közeputon halad6 kritikus, 
mennyiben lesz kritikäjänak erteke? 

A müvesz a müelvezöknek alkot. 
A kritikus is müelvezö legyen. Erre 
születni kell, de tanuläs, önmüvetes 
is sokra viszi. Bete tudja magät he
lyezni a müvesz lelki vilagäba es 
tarja ki lelket mindazon folyama
tok elött, melyek abban vegbemen
nek. Ne keresse reflexi6kban a mü 
ertektarifäjät. Ha nem nyujt semmi 
elvezetet, önmagät vizsgalja meg, 
mielött a szerzövel szällna pörbe. 
Egyeni benyomäsait kifejezheti, de 
csak mint egyenieket Mäsok be
nyomäsainäl ne tulajdonitson azok
nak nagyobb jelentöseget, ne keres
sen bennök több igazsägot. Közel 
jär-e ahhoz vagy sem ez csak elve
zökepessegetöl függ. Mint kritikus 
az objectiv igazsägra mäsnäl több 
jogot nem formälhat. Velemenyet 
csak a kifejezesm6d különbözteti meg 
mäsoket61, az irodalmi forma, ebben 
tlinik ki ismereteinek, tanulmänyai
nak szük vagy szeles köre, feliiletes
sege vagy alapossäga. A kifejezes
m6d elsajätitasa mesterseg, amely 
hivatlanok kezeben sok veszedehnet 
okozhat. Akiben a müveszetek alko
täsai nem keltenek müelvezetet ne 
nyuljon ehhez az eles eszközhöz· 
Akiben megvan a müelvezesre a 
kcpesseg, az se feledje, hogy egyeni 
velemenyt, nem iteletet kell monda
nia. Mihelyt cnnel többet ad illetek
telen bir6vä lesz. 

A kritikus független legyen a birält 
mü sorsät61. Nem vihet bete sem
mit, nem vehet el belöle semmit. 
Söt a müveszek nem is tanulnak 
töte, tehctseglik termeszetes fejlö
dese viszi öket a helyes vagy hely
telen iränyban A müelvezetet keresö 
közt\nseget tajekozhatja. velemenye
nek kifejezeset megkönnyitheti, de 
ne tcvcszsze meg. Fökep meg nc 
akadalyozza, hogy a szellemi elet 
forgalmaban a müvcszet termekei a 
küzünscg elc jussanak. Hivatäsa a 
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forgalmat elömozditani, nem akadä
lyozni. Ha ezt feledi, az alkot6 mü
veszek felette mondanak iteletet, a 
közönseg mcgerösiti es a kritika 
hitelet veszti, elbukik ! 

Karl Lajos. 

0 

Palagyi Lajos uj költemenyei. Kilen
czedik kötete ez Palägyi Lajosnak, akinek 
forrong6 lelket tiikrözik. A szenvedelmes 
hang, mely elsö köteteit jellcmezte, mind 
bölcselmibbc vält. A gyülölködesböl a sze
retcten ät a viläg kontemplativ szemleleteip; 
jutott el Az azonban, hogy az emberi
seget erdcklö problemäkkal foglalkozik, 
minden idöbcn jcllemezte. Vergödese közt 
majd a bibliähoz, majd a görög költeszet 
forräsaihoz fordult, tiszta vizekben szere
tett evezni. lgy lett a lazong6 költöböl 
äbrandos dalok csöndes poetäja. A viläg
gal elcgedetlen szoczialistäb61 nemzeti 
erzesü hazafi. aki azt enekeli : 

Szeretlek, mcrt a nagyvilagban 
Oly cgyedül allsz, nemzetem ! 

A lirikus azonban itt is uralkodik benne> 
a maga egyenisegebe a tömeghangulatokal 
bcolvasztva. Uj kölele nem ad uj jellem
vonäsokal, csak felfrissiti a kepet, metyet 
kölleszeteröl nyertUnk. Az a költerneny, " 
melyet a mult szämunkban közöltünk 
Ejjei a 11ajo11 (a kötct eke), bölcsetmi ma
gastatokig emelkedö crzö lelek megnyilat
ko1äsa. Hazafias erzesei is megkap6 
kcpckben nycrnek kifejczest. Csak stilje 
nehezkcscbb, mcrt ncm a rnai kor divatos 
könnycd rimfaragasa, hanem a gondolatok 
sulyos tartahnaval viaskodik. S mikor neha 
pr6zai a kifejezcseben, gondolali tartalmä
val akkor is kiväl6. 

A müveszi fenykepezes evkönyve. Az 
amatörfenykepczes müveszi jelleget most 
mär talän fölösleges is vitatni. A Photo
klub, a Szövctseg kiällitäsai mindenkit 
meggyözhettek, hogy akiben müveszi tehet
seg lako1ik, kifejtheti azt fotografäläs köz
ben is. Dr. Kovacs, bAr6 Purcell es Sternäd 
Beta szerkesztcseben 1906-ra cgy gyönyörü 
kiallitasu evkllnyv jclcnt mcg, mely a hazai 
es külf öldi fcnykl!pczes haladäsär61 ad 
kttilnö kepet A legjelcsebb kiilföldi es hazai 
amatörkepck gazdag gyüjtemenye e könyv, 
s a szcrkcsztök szivessegeböl egy pär 
finom darabot mi is bcmutathatunk llyen 
clsörangu alkotas vagy szäz van a könyv
bcn, mclybcn kitunö szakczikkek vegzik 
a felvilägositäs, a toväbbkepzes munkäjät. 
(Ara 5 korona. l<aphat6 Sternact l3elänäl, 
Egyctcm-utcza 2.) 
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A feltekenyseg amerikai ördöge. 

Nagy szenzaczi6 clött all Amerika, 
most fogjak targyaln i az amerikai 
gyilkos milliomos pöret. Közöljük a 
tragedia szcreplöinek arczkepet. A 
szepscges asszonyet, a volt kedve
set, s a ferjc arczkepet. Mind a harom 
szep, egcszseges, elnivagy6 ember. 
A kik ösmertck a penz erteket, a 
szerclem kejet is megbecsültek, '.\Z 
elet örörncit is elvezni tudtak. Es 
cppen ez volt a veszte mind a ha-

WH17 E epttt!sz : nz aldozat 

romnak. Mert kfücjük került a go
nosz nö. A szivtelen nö. A csoda
szep nö. Aki semmi egyeb csak szep, 
de azt ertekesiteni akarja, azzal tar
sadalmi allast, j61ctet, söt tiszteletet 
is ki akar eröszakolni. Mindent fel
aldoz ennek a czelnak. Erzekeinek 
a rabja. Gyilkol, hogy szeretkezhes
sek. Arutkodik, hogy ervcnyesLil
llessen. Jatszik a feltckenyseg ördö
gevel, hogy szeszelyeit kielegithesse. 
Ezt az asszonyt) minden moralis 
erzek hijan, pusztan az erzekei kor
manyoztak. Hany ilyen nö kcrül aL 
utunkban ! Csakhogy - szerencserc 
- a legtöbbnek nincs alkalma gyil
kos ösztöneit kielegiteni. Es elpusz
tul a sajat maga szcnvcdelyei között. 
De aki aztan egyszer belekerlil a 
kellö környezetbe, az aztan bosszut 
all a sok ezer, kielegitetlen szenve
delyek közt elpusztul6 asszonytar
saert Mint furakodik bc az erzekekbe 
a gyilkos kigy6 ! Felszitja a legrej
tettebb pislog6 parazst is, tüzet csi
hol a ver gerjedelmeiböl, s vak 
eszközevc tesz mindcnkit, kit sorsa 
közelebe juttat. Az elsö aldozat ki
siklik kczei közlil. Az epikurens 
epitesz-müvesz csak szep m(ialko-
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THA \V-ne, az amerikui ordög. 

tasnak nezte, s mikor szepsegevel 
betelt s mas valaki megkivanta, 
hagyta hogy tavozzek. A kigy6ban 
dult-fult a bosszuvagy. A fiatal 
milliomosban vad szenvedelyt ket
telt, kinozta, jatszott vele, csakhogy 
zsarnoka lehessen. Mily vad szenve-

Tf/A W: a gyilkos mlllfomos . 
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dely egett a ferj ereiben, mely vakon 
llilt a gonosznak, aki egy brillians
ert fellekenynye tette az elsö kedves 
iränt. azt hazudta, hogy meg egyre 
üldözik, hogy a regi jogokat ujra 
kövelelik, s a feltekenyseg, a szegyen, 
hogy felesege mäs ember karjai közt 
volt valaha, gyülöletet, olthatatlan 
bosszuvagyat ebresztett a ferj lel
keben. Kejes örömmel lötte le tehät. 
Meg kell gyilkolnia a felesege volt 
szeretöjet. Micsoda hatalmas es em
beri erzes 1 Mint a vad indiänus 
kaczagott fel mikor felesege azzal 
remitgette, hogy az epitesz meg egyre 
Uldözi. Azt hisszi.ik, ez csak asszonyi 
cselfogäs volt. De a ferjnek kiväna
tos gyönyör Van kifogasa, hogy 
gyilkolhasson. Es gyilkolt ! 

Müveszeink sikere a külföldön. A 
Studio okt6bcri szäma a festöknek kelle
mes meglepetest szerzett. Kitüntetöen fog
lalkozik egy magyar szobräszmüveszel, a 
bohemviläg lcgkedvesebb alakjaval, Donäth 
Gyuläval, az örök-ifju es szellemes mü
veszstcl, a kinck hat-het alkotasät is be
mutatja. Nosza nagy vigassäg kelt ßohcmia
ban. Hangos lett löle a Vampetics. Csak a 
festök iinnepcltek, mert a szobräszoknak -
fajt. Strobl es Zala mesterek szedik a 
megrendelcseket, csinäljak a nagyhan~u 
jdvö-szegyeneket, de se a mai, se a kcsöbbi 
Studio - bccslilclcs meggyözödcssel -
ncm dkscrheti ökct Nos hat elmaradtak. 
Tanunk rä cgy nagy tarsasäg, hogy azcrl 
i~cn jol ere1tiik magunkat, Donäth mes
tcrrel Cllinkün Sok ilycn estet, ilyen alkal
mal a magyar mii\•cszctnek ! - A fiatal 
lcslomtlvcszck, Czobcl Bel<h al az clcn, 
az ös1i s1alonban mcgint s1kcrt arattak . 
. ,El>böl meg pap lcsz, akarki meglässa." 
Mcg pcdig a milvcszct fclszentelt papja. 
chl>öl a C1.obel Bclab61, a ki az cgesl 
11yaron Al Nagyhanyän dolgozott, s most a 
parisiak gyönyörködnek magyaros ragyogo 
s1incihc11. 

llogy a ~zcpscg clHlnö, az a nH vigasz-
lalnsa. M ü n z. 

.l 



Az Abbazia müveszasztalanal : Rak6czi. --, - - - 1906. okl. 28. 

Hiert ugy epedtünk : 
Diasö fejedelmünk, 
Szabadsagunk uezere, 
ffiegjöttel, ifthon uagy 
Te szep orszdgodnak 
\7errel szentelt földebe. 
rnaradj is nepeddel ! 
ffiegvtilt6 neveddel 
Bizooy gyözünk is vegtere. 

Eodr6dl Sdodor. 

Szerkesztöi üzenetek. 
W. l. Budapest Czikkci igen crdekesek 

- de irodalorntörteneti szaklapnak val6k. 
Közönsegünk - sajnos - könnyebb kosztot 
kivan. 

Ernst Lo}os karrikaturtlja. Nam• Vilmos ra}za 

K. l Kolozsvdr. Ha lehel, teljesitjük ke
reset s bemutatjuk legközclebb a kiralyi 
palotat, lehetö reszletesen. 

~========================~ H. N. Nagyvdrad. Mint Jälja, közllink 
mi f iatat poetat61 is költemenyt, ha az oly 
finom es elmes, mint most Battlay Geyzae, 
- az önet nem hasznalha!tuk fel. 

Szerkesztö ADORJAN DEZSÖ. 

Kiad6tulajdonos: DEMENY JÖZSEF. 

r 
„THE GRESHAM" -
E LETBIZTOSIT6 TARSASAG LONDONBAN. 

Magyarorszagi fi6k Budapesten: 
Alapittalott 1848-ban. Ferencz J 6zsef ·ter 5 -6. (Sajat palota.) 

yagyon 1905. deczember 31-en . . . 
Ervenyben levö biztositasai (tökeösszeg) 
Dijtartalek . . . . . . . . . . . 
Biztositott feleknek kifizettetett . . . . 
1905. evi dij- (es kamat-) bevetel . . . 
A magyarorszagi üztet magyar ertekekben 

elhelyczett dijtartaleka . . . . . . . 

A magyarorszägl lgazgatö tanäcs : 

K 223 817,069.68 
„ 580.000,000.
„ 218 844,912.87 
" 515.093,924.85 
" 32,677,080.71 

„ 25,661.446.09 

Gröl Andrassy Geza. v. b. t. t. orsuggy. ke1>v., elnök. G 61 Batthyany Tivadar orszaggy. kepv 
Gröl Benyovszky 5andor. orszäggy. kepv. Gr6f Karätsonyl jcnO, v. b. t. t orsiciggy. kepviselO. 

Simon jakab, tlizsdetan:lcsos. 
Beckelt A. Reginald, igazgatö. Czllvek jenO, igazgatö 
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„ „ , e---. ELOKELO CZEGEK: r~ 
7 BRACHFELD F. Schuller Fer. VENDEGLÖJE 

ferfidivat- es fehi:rnl'11111ek 1\·r lt Klivcnyi) 
V., Dorottya-utcza 7. Andrassy-ut 39. szam. 

T AKACS FERENCZ 
porcellän- cs zomanczozc.tt 
cdeny nagykereskcdcse 
Baross-ter 4. szam. 

LESSIVE HUNGARIA 
a legjobb mos6por. 

ABBAZIA HAvtuAz 
Andrassy-ut 49. szam. 
Tulajdonos · Steuer Gyula. 

NEW-YORK HAVEHAZ 
Tulajd. Harsanyi Testverek. 

BALATON HAVEHAZ 
Tulajdonos T 1hanyi j 6zsef . 
l{erepesi-ut 17. szam. 

HÖZPONTI TEJCSARNOH 
Rottenbiller-utcza 31 . 
A legkit. lej- es vajtermekek. 

Muhr György nagyvendeglö 
Ut6da KASZAS LAJOS. 
Kerepesi-ut 44. szam. 

MODERN HAvtuAz 
Fcrencz j6zsef rakpart. 

a_ __________________ ..ß&; > 
,.~----~---. ------------------~--~---------------------, 

3 NAP 
alalt minden kez bar.;onvsimava cs h6feherrc lesz 

Dr. HOV Acs HE Z PAS Z TA a1ta1. -
Ara K 1.20. Mindenütt kaphat6. 
V. Gy6gytar, VI leer, Oyar-utcza 11 szam. 

Kivanalra „toilette titkok" ingyen es bermenlvc. = -.. ~------------------------------~-~--------------------· 
Ha öszül a haja 
hasznälja St 11 • l mely nem 
a hirneves e a-v1ze fest, hancm 
O O a haj eredeti Stinet adja vissza. O o 

Kaphat6 egyediil: 

Zoltan Bela gyogysur
t.\räban. 

ö cs;\:;2 l!s k1r. iensl!~c jm:sct 16hcr
czcg udvari szallit6ja - Budapes„ 
V., Szabadsäg-t~r, S~t(\t~r-11. sarok. 

Egy üveg ara 2. Horona. 

A Balass.a-fcl~ val6di, Ug }{ t • a lcgkitünöbb . szepitöszer _; 
. v1lägl11rU angol Or a ej fcllllmulja az osszes letezo 

szep1toszerekct. Azonnal eltävolit s1cplöt, majfo ltot es minden tisztäta lan~ 
sagot az arcaol es annak friss Udeseget, fiatalsagot kölcsönöz. - Ara 
2 korona Ugorkaszappan 1 korona. Poudre 2 kor. es t kor 20 filler. 
Ugorliacreme 2 lior. l<aphatö minden gyc1gyszcrtärban es drogcriaban. 
Fos1ctkiildesi hcly : Balassa-gyogyszertara, Budapest- ErzsebetfaJva • 
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'"f' <=> R <=> K SZBfHilCS~iO <=>Rc=>K! 
Tisztclettel van szerencsenk a nagycrdcrnii közönscg b. figyclmet a nemsokära kezdödö 

XIX magyar kir szab 

OSZTALISORSJATEKRA 
fclhivni. Az uj XIX. sorsjatek ismet igen sok es nagy nyeremenynyel rcndelkezik es 

rövid fet evcn bclill ismct 

16 milliö 457.000 korona 
hatalmas összeg jut biztos kisorsoläsra. Siessen cnnelfog,•a postafordulattal egy sze-

mely egy önt erdcklö rencsesorsjegyet azon szamb61 nalunk mcgrcndel111, „ 
FERF] vagy 

rf' 

NO NEVE mellctt all. 

Ad.im 40!10 Blank,1 21611 Q<\hor 1:!1 Hi7 I rkah 865.~ ,\\a~dolr1<1 fl7134 Ro1:1lla 8'171i2 
Adl'I 20-1211 Borb.'ila 81361 G.lsp<\r 81725 ;\nos !Jti(Jn'.i ,\falvin 'l!WJS Rozsika l()(JCln 
Adol.ir +t961 Borisk.1 83805 Ocnove\'a 11'1'135:1 cnu 20-10.I .\\an6 1221fi3 Rmlnli cil23 
Ad oh 836iti Brkitt.i !01951 1j1m~clr l&'i5-l Joh.11111.1 -!0812 .\\arl!it .1113 S.tl.unon 25·~ri 
A~oslon 96'1 q Cecilia 6316 Gcrtrud 3811>-I tl.fo 91621 ,\1.1tild 20'1'!5 San1u 7•li07 
A~ot.i 5111 Corne11•1 2..'12-15 Gc!t..1 1<~13 1>zs.1 113537 ,\\.1ria ;,<r135 S,1rnlt.1 Kl87 1 
Agnes 211i08 Daniel 81162 ( Jtlclla llti~>R2 OLSCI 8712.'l M<\rkus 8-1716 SAri 10836-1 
Alaclar 7-13511 I David 83899 Ous1t.iv ~lfi.1-lli t•dith lJ8.5!ll Marlh.1 ICXJ65'J s.1mlor 17728 
Albert 8-1773 Denes ICY.lJ.15 li) or!.,') 21~10:! 11iska 11355.5 .\\.'1rton 611-1 Simon 3.ql:!ti 
AllreJ l<XY.llti Oasö 171~ (i\ula ·10133 :1ruhn -11()({ .\\,\tväs 3202-1 S1crcna tll'Jl5 
Akos ti.3111 Dora 38169 Hc<lrn~ 835.13 K.ttink.1 ~"" l\\dilni.1 75'119 T.1111.\s 85139 
Am.-lli.1 2ti235 Dorollya H2025 tlclcn.1 122ll0 Katalin 59123 Mih.'.\ly 83&i6 Tcrc1. IWH2!1 
Ambrus 81155 Ede 8fi091 l lcnrlctt 86917 K:llmAn 83798 Mlkl6s 1001 l!l Tcru~ 2<JlM 
Andr,\s 8387!1 Elek 9111'1 Hcnrik <l'lj).q.I K.lroly 11XM.i58 ,\\1ks.i 12530 Thcmloria 3"l•m 
Anna 108872 Elemer 20~3 Hcrm.mn 100..17 Kl<ir,1 5f,:f1 t\16r ~118 Ttbor s:~m 
Anatoli.i 177i7 Emil -I0-151 llcrmina !lll~I Klohld 12\XJ7 Nandor 81910 T1hamcr 8'•:t12 
Ant.11 381·1 I Emma 1'3533-1 llildil 20ii00 Kom-:1 75'111 Nardi.l ~ilOI Ti\'ad.tr 911111 
i\pollona 819271 Endrc 113582 ltu~o 58471 Korlll'lia 8..1lltil> Ncszti lll'J828 Tohi;\s 1227 15 
Aranka 86051i Ernö 122725 lholyka 837'15 Krbtui IOblUI 0114a 1'1819 ValcriJ 1227112 
Amold 91·1l1 Emcsztin 1006!.ll lduska IUOGS'i Kri~zlin CllX"ti Urban 38t182 \'cmlcl !227til 
Arp.IJ ;n121 Erbl'bCI 113533 h:n.ic 56.1ö Kunigunda 295.i.1 Oszkar 1'.U52 \'eronika 122713 
Arthur ~1')6 Es.der ~J Unna 211120 Lajos R12to Otto !;1i601J V1ktor 8!1:m 
Attil.1 83530 F,tel 20588 llma 7590'1 Laur.1 81738 Üdön !lti970 V1ktt'>ria 12219\:l 
Aurel 1135ti8 Eva 56306 llka l:l:lR2() L:\s1lö l()'lfl25 P.tl 20-10'.l V1l111a 12271H 
Bal;izs 12272-1 Evclin 83776 lllcs IOjJIJG Lenke l!JSI 1 l'.iula 122711 Vilmos 51li7 
Bälint 122711 Eufemia l<Xlf.1.'>I Iren ~15;! Lc6 38<17-1 f>cla~1c 122i'.ll \'mcc 21W3 
B.1rnab.is 9112'11 rcrenc 5633 lrma 2ti887 Leoni.1 l!J.115 Pctroncl a 1227 2 Znlt.\n 71'~5 
ßcncdck .Jfl'l8 rt6ra 21lil7 hnrc 8117A L1d1.! bü!)'l:'t Peter 871.J6 z~·~rnund B-1767 
Bcrn.il 2().138 Franc1~ka 743f,S btv,\n 8173ti Lina !Niii2S l'iroslw '18788 /~oilta lllO'll 1 
Bc1t.1 ·180i8 Frida R.1808 Ivan lll'IH21 L1pnl 20 llk'l l'ist.1 122171 lsuz:;Jnna uQl.i 
Hcl.1 83721 fri;!)'CS IU50-l-I l1.1hdla 1 !•'II:! lo11nc -11'112 kci:ina .J'l-lh 
IMl.1 98U.~ Fu Cip Wi•i lz1dor 3."'l~ L111hn11l.1 1221111 Richard '.!11.JIJti 
Bctli 5-155 Gabncll.1 2ti87t> j.mk.1 83-13.l Lu11.1 1227':17 1 Huber' 71~ 

Ezen szamok osa.kls nä.lunk ka.pha.tök ! Kerünk a.zonna.11 ezives megren-
deleat, mlutä.n ezen ssä.mok gyorsa.n elkelnek. 

Az 1-sö osztä.tyu sorsjegyek ä.ral . 

Egesz. sorsj egy 

12 korona 1 1 
Negyed sorsjegy 

3 korona. .._ ______________ _ Fel sorsjegy 

6 korona 
NyOlcd.d sorsjegy 1 
150 korona 

TÖKÖK a. Es TAR5tl SANKHaZA R.-T. 
6'1bAl'ESTEN 

Legnagyobb osztälysorsjätek-üzlet. 
KÖZPONT : IV. ker., Szervlta.-ter 3 n. szä.m. 

Fiökok : Terez-körut 46/n ., V., Vaozi-körut 4 ., VIII., Mu'lieum-körut 11. 

Silrgönyczim: TÖRÖKEK BUDAPEST. 
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,; ' faenoel kfülmrC LCl~~~!Y~!~~~!.~yar Kir. P<!nzügy-
Jf(. · · miniszterium ellenörzö közegei a Magy. l(ir. Szab. Osztälysors-
~ '1~· ~- jatek XIX. sorsjatek 1 osztälyara ~zülo sorsjcg) cket felülvizs-

gallak, azok a föelarusitoknak arusitas vegetl kiadaltak. 
A1. 1. osztaly huzäsa J 906. november h6 22-cn es 23-an tartatik meg A huzasok 

a Magyar kiralyi allami ellenörzö hat6säg es kiralyi közjci.,ryzö jclenleteben, nyil
vanosan törtennek a Huzäsi teremben (IV., fakü-tcr, bejarat a Duna-utca fclöl). 
Sorsjcgyek a Magy. Kir Szab. Osztalysorsjalck valamcnnyi arusil6inal kaphat6k. 

Uudapest, 1906. evi okt6ber h6. 

Magy. Kir. Szab. Osztalysorsjatek lgazgatosaga. 
T olnay. Hazay. 

V&aag7 t!Yebet6 8 malrac- 8o~ron1'~7be1Nea mMet 
cal 10 frt. <t MfnL 

~ 

""° lii 
Gichner Janos liiimtlliiJ ~ 
Ai;yoe"'n. ~ez. 6• •••bn· 
•or·!;7dr o „ . •z607ec. ro •• 

IC'uuy. pokroc„ 
terl t6 "1b . n Dll'Y 
>':\IR~"t61<.btln. 

Batla11cst, Er· 
isebet·könit 20. 

GYARs 
lierte„.·nlr. 1. e• 11. 
\ rjclt'Y"6ke$ k t· 
'ßntur a tn1r7en 
e~ b6rmeu••e 

l<O ldU~ 

Rimamurany-Salg6-Ta rj ani Vasm ü Reszveny-Ta rsasag. 

Hirdetmeny. 
A Rimamuräny-Salg6-Tarjäni Vasmü Reszvenytärsasäg reszvenyeinek UJ 

szclvcnyivci a megfelelö szelvenyutah·anyok etlenebcn f. e. novcmbcr h6 2-atol kezd\'C 
adatnak k1. A 1 , t 1 , k b •th t6k sze venyu a vanyo cnyuJ a : 

ßuuapesten a tarsulat föpenztaränäl, V„ Nädor-utca 36. szam, egy pcldänyban 
kiällitott szamjegyzek kisereteben 

Bccsbcn a Wiener Bank-Verein penztaranal, valamint a Wiener Bank-Verein 
lisszcs osztrak fi6kintczeteinel ket tös peldanyban kiallitott szamjegyzek kisereteben. 

Az ezen celra szolgäl6 iirlapok a fent megncvczctl bcnyujtasi hclyeken kaphat6k. 
A szclvenyutalvanyok szämait a szamjcgyzeken feltetlenü l es pontosan szämtani 

sorrendben kell felsorolni. 
A bcnyujtott szelvenyutalvanyokr61 idciglenes elismervcnyck adatnak ki, melyeken 

az uj szelvenyivek atvetelenck idöpontja fcl lcsz tilnlctve 
Budapest, 1906. okt6ber 23-an. 

(Utannyouuis ncm dijaztatik.) Az igazgat6sag. 
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r Minden gazda sajat erdekeben cselekszik, ha 
a hirneves ee csakis eredefi „Bächer"·fEle 

aczelekeket es tegetyaczel-eketesteket 
vasarolja. ~~ 

A Blichcr-h!lc ckek es ekctcstck k1s~azd.1k szam{tra is kcszillnck es ugy könny il suly, blztos järf1s, 
mint tartossng tek lntetebcn 
m i nden mas gyärtmänyt fellll 
mutnak es munkatel jesi tes te-

k i ntetebcn kivatnak. 

Az ckcll'j torhetetlen aczctb61 
keszill, melyckcrt szavatoss.i!.(ol 

vällalok. 

r'irjegyzekel es araJanlalof 

keszseggel ingyen killdök. 

BACHER RUDOLF kiziir. ekegyar raktiira. 
~~~m:~1~::;:, SZÜCS ZSIGlllOftD, Budapest, ftagymezö·u. 68J 

15- 20 eves 
hölgyeKneK ! A SZEPSEG TITl\ A. Vigyäzzon j ol, 

mert itt a nyär ! 
Eredeti levelek hite les mäsolata: 

E1w cson){r.1cii menyecskc lcvcle. A Diana Crern 
es Diana szappant mindcn oldalrol ajänlottäk, 
mclyct 111cgh01.atta111 es nagyon h<il.is vazyok ertc. 
Si\rj\js szeplui1111:t es pattan~s.timat tctjescn el
vesztettcm ;mnyira, hoin· arcinm c~ kczem ol} 
finom liszt.1 lctt, mint az alab;btrom 

E~y szalm:ln uriasszony irja i\\ull C\'hen hoza
tott D1ana-Crcm es Diana Slilppanb.'1! kerek 1-1 
adagot, mcrt cz az: cgycdüli :.Lcr reszcmrc, mcly 
mcgakad:\lzo7.za, hogy tav;1szi szcplcii111 ltlttatla11ok 
leeycnek. _ _ _ 

Egy löv:lrus1 primadonna nyilatkozata : Mi 
szinesznok tudjuk legjobban mcgMlni, ho~y 
n11lyc11nck kcll tcnni egy linom ;1rczcro!mnck. H:lt 
mondhatom, hoin a Diana-szcp1tus1crcket lo
pr6b:iltuk lobben es az voll al ;llt:il:\nos vele
mcny, hogr a Diana-cremct es D1ana-szappant 
bi\tran vil.11\R•i bocsathatjolk, sok nö hälas tesz 
CrtC CS llClll lognak Szegyent vaJlani vcle. 

Tisztcll JP'<igyszercsz ur 1 Sziveskedick a Di.111<1 
piros1lt\j{tb6l kiilde111 IO koronar! ket iivcg!.(cl, 
mnndhatom, hoey 1111ndny;\1an meg vagyunk 
elei:cd\'c 

Tisztclcttel z. 1\. ~rofnö. 

T. F.rcny1 Bela umak Budapest A k1ildutt 
D1ana piros1t6 sokkal lobbet fr, mint a killföld1 
dräg;1bb p1rosit6k, azl!rt cn bar.:ltnömmcl 111111dcg 
cll haszn:llom. Kfrem Ahba1.1iiba kiildeni 1 iivcg
gcl, mcrt 1övö Mtcn od.1 utawm. 

Udvözlf Dr. K. K.-nc. 

Egy kopaszod6 ur al:\ir<lsaval kaptuk a kövct
kczö sorokat, Felesegcm n!s1.erc ajanlott,\k a 
D1ana haJsresz1, melyhol 1 U\'eggel hm.!<1111 A 
mcnnyibcn hajhullas.1 IN li\'CI: elhaszn.ililsa ut.m 
lllC)tSllint, a mäsod1k klct cn hasrnältam cl Most 
111ag;i11111ak kerek mcg egy liveg ,Diana hajszcrt • 
hogy mcgmcntsem azl a p:lr s1.al hajamat, mcly 
mcg mc~van, de ncm szerctnt!m elvesi teni 

Egy lt!f(cly Oiana-crem (t!J1c l haszn;\lhat6 zsiros crt!m) 75 krajcz:lr, Diana-szappan 75 krajczl\r, 
D iana- parfum (origin<ili" nal.(y hvcg) 5 kor. Oiana-puder 3 szinbcn (swrvas börrel) 75 kr„ CJ.tY 
tt!gcly Oiana-plr osi 16 5 kor fh'Y ihef( Diana-hajszesz 4 kor. Központi lürakt;\r, honnan a sli1lli-

t:\s 11;1pc111ta htoktarUs r111:llctl fortt!nik utänvettcllcl 

Erenyi Beta Diana-gyogyszerfara, Budapest, Karoly·köruf 5. 
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Teli menetrend6 
A magyar kiralyi allamvasutak vonalain es az altaluk kczclt maganvasutakon 

f evi oktc'Jber h6 1-cn a teli mcnelrend lcp elctbe, mely a jclcnlcg crvenyes nyari 
menetrenddcl szemben a kövelkezö lenycgc:-;cbh valtozasokat tartalmazza: 

A Rudapcsl-kc/cii p u.-bruck- kircilyl1idai vonalon a Budapcst-kcleti palyaud
varrc'll dclutan 2 (1ra 10 perckor indulli gyorsrnnat l legyeshalom allomason feltetelesen 
megalliltatik. 

A Bicskcröl cste 7 6rakor Budapcst-kcleti pälyaudvarra indul6 szcmelyvonat 
mcgszüntcttetik. 

Budaörs mcgallohclyen az öss1cs s1c111clyszallil6 vonatok tart<'.llkodasai megsziin-
tetletnek 

A györ fcl1ringi vo11alo11 a Fehringrül dclclött Györbc erkczo gyorsvonat Szemerc 
allomason fcltetelcscn mcgalLittatik. 

A Budapest-nyugoti p. u. cs:lergomi 1;s IJuda csdsz<ir/iirdö kiferö n budai vona/akon. 
A Budapcst-nyugoti pälyaud,•a1 rol dclelotl 9 ora 5 pcrckor 11lctw ßuda-csaszär

fiirdü kiteröröl delelölt 8 r'ira 5-t perckor l'iliscsabara indul6 es az nnnan Buctapest
nyugoti pälyaudvarrn cjjel 10 <'>ra 5 pcrckor, illet\·e Buda-csaszarfiirdö kiteröre ejjel 
IO 6ra 15 pcrckor crke10 \'asär es i"nnepnapi \'Onatok megszüntetlctnek ;\ Budapest
nyugoti palyamlvarr61, illetve Buda-Csasd1rflirdo kitcröröl Piliscsabara es vissza vasär
es iinncpnapokon közlekedu masodik VU!Hllpar aznnban bczarolag 110\'CtllbCr ho 18-ig 
forgalomban marad. 

A pozsony-ujvdros-szombatflclvi vnna/011 a Pozsony-Ujvärosb61 jclenleg regc:el 
7 öra 8 pcrckor l lcgyeshalomra imlulc'i vl'gycwonat az elöbbi allomasrul csak delelött 
9 6ra 5 pcrckor fog indulni es Hegycshalom allomason Budapest feie nem a szemely-, 
hanem a gyorsvonathoz nyer csatlako1.äst 

A Hcgycshalomt61 Pozsony-Ujvaro::-.ig dclutan közlekedc1 vegycsvouat csallakozäsha 
hozalik a Hudapcsl fe)ill erkezo gyorsrnnaltal IS. 

A budapest 111ard1eggi l'ona/011 a <Jalantärcil cste 9 ora 25 pcrckor indulo es 
jelenleg .Marchcggig, 11lctve Wienig kiizll'kcd1i gyNsw111at a pozsony marchegg- wieni 
vonalres11!n mcgsziintettctik. Marcheggtöl, illclve \\'icntöl Po1.sonyi~ cgy uj szemcly
vonal napont<l fog küzlekedni. mcly Wicnh1il reggl'I 6 6ra .t5 percknr, Marcheggröl 
reggel 8 ora 55 pcrckN indul es Pozsonyba dclclött 8 6ra 55 pcn.:kor crkczik, cllenben 
megszüntcttetnck Pozsony Man..:hcgg- Wicn küzütt a nyäri cvatl alatt \'asa1- CS ünncp
napokon közh:kcdö kirandulfi vonatok 

A ßudapcsl-nyugoti palyaudvarr<'>l rcggel 7 6ra 20 percknr Zsolnära i11dul6 es az 
onnet estc 9 6ra 45 pcrckor Budapcslrc erkczo gyorsvonat Pcrbetc allomflsnn rcnc.lesen, 
a Pozsonybol rcggcl Oalantara ind11!6 hclyi gyo1 svonat pedig Oi6s1eg allomäson fclte
telesen Fog mcgallitatni. 

A f cvi nyari menetren<I clcthclcptctcsc alkalmäval Budapest Pärkany-Näna, 
Budapest Nagy-Maros, Budapest \'nL es Budapest Palota-Ujpesl kÖl.iitl forgalomba 
helyczetl naponkcnti, illel\•c vasär- es i1nncp11ap,i hclvi vonatok me~szüntdtetnek, oly 
kivctellcl, hogv a Budapcstrol reggcl G orakor Lrsekujvarra imlull> vonat Budapesllöl 
Pärkäny-Nanaig forgalomhan marad, to\'abha a Pärkany-Nanari>I cstc 6 (na 20 pcrckor 
es a Nagy-Marosr61 dcleliitt 11 i'ira 45 perckor ßudapestre indulö vonat telcn is köz
lekedni fog. 

A l3udapcstrol este 7 üra 5 pcrckor Nagy-Marosra indulü es az onnet ejjcl 
10 ora 45 pcrckor Bueapestre erkc10 s1c111clyvnnatok forgalma Vac es Nagy- f\.\aros 
között 111c~s1iintcttctik, Budapest es Väc kiizött azonban e vonalok okt6bcr es aprilis 
h6napokban forgalomban maradnak 

A Budapcströl este 7 6ra 1fl pcrclrnr Palola-Ujpestre induh'> es az onnet estc 
8 6ra 20 pcrckor ßudapcstrc crkezi\ vonatok forgalnrn a novcrnbcr 116 1-tül bezär61ag 
marcius 31-ig terjcdö idötartamra a palota-ujpcst-c.lunakcs1i alagi vonalreszre is 
kiterjesztetct ik 

A pdrlai11y-n<i11a - g arambcrze11cci 110110/on a jclenleg Balassa-Gyannat felöl Csatara 
erkczö es onnan Balassa-Gyarmatra induli'> vonatok a parkany-näna 1.:satai vonalrcszen 
küzvctlcniil Parkany-Nanäig, illel\'C l'arkanr-Nnanar<'il kiindulölag fognak kfülekcdni 

A pozsn11yujvciros- 111knmrimmi 1•011<1/011 az Uj-Komarombül jl'll'nlcg cslc 6 6rakor 
~ozsnn.y-lJjvarns feie in~tul6 szcmclyvonat L'j-t<omäromb61 111<\r dclutan 5 (1ra 11 percknr 
1nd1Uatik es f>ozso11y-U1vflrosba csk IU 6ra 48 perckor fog erkczni. 

„Thalia" könyvnyomda, Budapest, Pannonia-utca G. 
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Papirraktar. K5- es könyvnyomda. 
Mükönyvköteszet. Ajanlja a legmüve
szibb izlesben keszült papircikkeket. 

BUDAPEST, V., DOROTTYA-U. 12. 

• 
' . 
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~2~:~;~~~;~~ Fodor Mihäly Ut6dai 
DISZITÖK o MÜ-
IPARI VALLALAT CSASZ. es KJR. UDVARI SZALLITÖK 

Saj at asztalos- es karpitosmüllelyek 

BUDAPEST, ldzarot:igosan IV., V ÄCZI-UTCZA 24. 

• • 
Fleischl Käroly 

• SZOBRASZ • 
Budapest, VI., Felsoerdosor-utca 1. 

.Elodllal mennlJezet es 
f aldiszitesek kesziteset 
teljes müoeszi kiuitelben 

- !.& -

' 

1 Kärolyi üyörgy 
BUDAPEST, 
\7., Dorott1J11-utcza 14. 

Papirrakfar, kö· es könyo„ 
ntjomda, müköngvköteszet 

A legmüuesziesebb izles
ben kzszit papirczikkeket. 

1ri I~ Haraszti J6zsEf .o, D • Bronzöntö 

I~ Budapest, VII., Huszar-u. 5. 
m 

i 

1 



) 

/ 

1 

Steinbach 
Gcibor 

Ameublements complets 

T,EJ.EFON 20-76 

BUDAPEST, 
VI. Podmaniczky-utcza 18. 

Karpitos es diszitö 

RoTfi ffiIHSA 
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Budapest, \7111. Hendet-utca 24·. 
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