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AZ AMAZONKIRÁLYNŐ. 
R E G É N Y . — I R T A P E K Á R G Y U L A . (Folytatás.) 

A durvább öltönyfí salamisi, eleusisi és marat
honi falusi vitézek valóban röstelkedve sütik 
le a szemüket; hallgatnak a Parnes és Kithaeron 
bivalyeró's, de faragatlan hegylakós hoplitái is. 
Csak egy egyetlen aeginai sisaknak a jellegzetes 
rengeteg taraja kakaskodik mint egy tiltakozóan; 
egy fiatal ifjú harczos szól bátran e sisak alól. 

— Hát ti sok mindent tudhattok, kevély 
városiak, de jegyezzétek meg, azért mi falusiak 
is tudhatunk ám olyat, a miró'l meg tinektek 
nincsen fogalmatok se. Só't többet mondok: 
a miró'l még magának Theseusnak sincs és nem 
is lehet értesülése. Pedig bizonyára őt érdekli 
a dolog a legközelebbről. 

— Ki vele, beszélj, no mi az, Demophon? 
Egy asszony? 

— Nem. Leány. Egy hollóhajú, izzószemű, 
fölséges fiatal leány. Még nincs tizenhat éves, 
de már is nagyot gondol: Theseusra pályázik! 

— Mondd már, hogy hívják, hamar, mi a 
neve? 

— Megálljatok . . . Elmondom. Hát ép egy 
nappal az előtt, hogy sziget hazámból e mostani 
hadjáratra eljöttem, egy naxosi hajó kötött ki 
nálunk Aeginában. Jött virágos árboczczal. 
szalagos vitorlával, illatozó thyrsus- bot okkal 
s lyd kettős flóták, phryg bikafó'lantok sikol
tozó szenvedélyes muzsikájával — jött, hogy a 
naxosi híres Dionysos-szentélyből dalos thyiad és 
bassarida papnőket s mysteriumot tánczoló 
mimallon leányokat hozzon a mi tavaszi kis-
dionysiáink ünnepére. Mert azt el kell ismerne
tek, kevély athén-városiak, hogy a mi aeginai 
Dionysos-szentélyünk se az utolsó. . . Nos, fő
papunk legszebb lyd asszonytalárját vette fel 
s úgy fogadta a zarándokokat, mi pedig néz
tük, szoknyás heréitjeikre, pufók szilénjeikre 
támaszkodva, vagy szehd tigriseiken ülve a 
dalos fehérnép mint vonul be. Mind szépek vol
tak, de egyszerre mind csúnyákká lettek, a 
mikor tudniillik az utolsó sor utolsójaként azt 
a forrószemű, bi borajkú gyerekleányt meg
pillantottuk. Ott jött legesleghátul. Lustán ült 
párduczán, mely a kezét nyalta s ruhája sok
kal egyszerűbb volt társnői hivalkodó öltönyé
nél. Ám hiába, e szándékos igénytelenség 
azért mégse takarhatta el igazi kivoltát. Mert 
első látásra sejthette már az ember, hogy ez 
nem közönséges mimallon leány, halászok, 
agyagosok, vagy perioek földmívese kgyermeke, 
mint a többi, nem bizony! A hogy kígyó-
szerű nyalánksággal dűlt, hajolt, imbolygott 
fenevadján, minden egyes mozdulatából pa
rancsolóan árulkodott fensőbbséges fejedelmi 
lénye . , . 

— Ah!? tehát még egy királykisasszony? 
És csakugyan oly igen szép volt? 

Demophon felsóhajt: 
— Gyönge arra az én vidéki, aeginai szavam. 

Csak annyit mondok : a hányféle nézett, annyi 
új nővé lett, a hány perez múlt, annyi új arcza 
volt: hol vásott és daezos, hol szelidí alázatos ; 
hol álmodozó, hol bohó, sőt gúnyolódó ; egyszer 
szűziesen ártatlan s tapasztalatlan, máskor meg 
nagyon is tanultan szenvedélyes s mindenkor 
hódítóan szeszélyes... megannyi alkalmazkodó 
más-más arcz s mégis mind szép, de főként 
mind királyi, fölséges. Az a nyilt homlok, fehér, 
mint a Parnassus hegy hava . . . a ki csak 
ránézett, mindjárt érezte, hogy e homlokról 
valami: a diadém hiányzik! Aztán az a kecses, 
de erős áll, az a merész és akaratos arczél, — 
mert minden komédiázása mögött azért az akara
tosság látszott, mégis lénye ele mének. Csudálatos 
egy leány, oly fölénynyel knezagott, mint a ki 
még a halhatatlan istenekei is bolonddá tudná 
t e n n i . . . 

Sok ragyogó szem, — az athéniek nevetve 
bújnak oda Demophon köré. A vállát veregetik : 

— Jól beszélsz, pajtás, úgy szónokolsz, akár 
maga az eleusisi főpap, mikor Persephone szép
ségét magasztalja. No te ugyan alaposan meg
nézted ezt a bakháns leányt! 

— Meg bizony. Mind megnéztük és mi 
fiatal halászok, nyomban ott mind beléje szeret-
lünk. 

— Jó, jó, de hát ki ez? A nevét mondd mar! 
Újabb sóhaj : 
— Hiszen ha tudnám . . . 
— Szamár! 
— No-no, csak várjatok. Mert ha nem is 

tudom a nevét, a körülményekből valamit 
azért mégis következtetek. 

— Mit? 
— Azt. hogy ez csak valami krétai herczegnő 

lehet". 
— H o h ó . . . tehát a Minős leánva, de me

lyik? 
— Hisz ez az . . . Várjatok. A hogy bevonu-

láflkor a menet elhaladt előttünk, a halász-
társam, a ki mellettem állt, egyszerre csak 
megragadja a karomat : <<Te Demophon, ki ez? 
Kn ŐBDK rém, láttam már, de hol is láttam? 
Hopp, megvan, persze, tavaly Naxosban ; — 
igen, Apollóra mondom, a Theseus karjaiban 
láttam! Ide hallgass. Egy éjjel a kikötő köze-
léb; n nyolczlábúakia halasztunk, de biz' nem 
sokra moh ttunk, annyi temérdek hajó érkezett 
(ida a zavarta a vizi I, no meg ezenfelül n 
DionysoB-ünnep lármája s fáklyafénye minden 
tengeri állatot elriasztott ... szóval, abbahagytuk 
a munkát s mi magunk is fellő pództunk a 
szentélyfokra a szent liget be. Meglestük az 
ünnepélyt . . . hej sokat láttunk mi ott! Azt is, 
mikor hajnaliján szörnyű czivódás után The
seus elhagyta a szőke Ariadné herczegnőt», 

— Hát belőle mi lett? kíváncsiskodnak az 
a Ilién-városiak, — azt mondják, Ariadnét az 
isten, a nagy Dionysos, vette magához.8 

Demophon félve mosolyog s halkan szól: 
— Ezt mondják, ezt híresztelik nálatok a 

városban? Értem. Az a valóság, a mit mi 
műveletlen szigeti nép tudunk, nem lehetne 
kellemes a nagy Theseus királynak . . . Meg
súghatom : az elhagyott Ariadné kétségbeesésé
ben a főpap Onarus vigasztalását fogadta el, — 
egy nap aztán megbánta s a szentély fokáról 
a tengerbe vetette magát . . . No de nem ő róla 
van most szó. A másikról. A kis feketéről. Hát 
az én halásztársam látta: ez a kis gyerek
leány a távozó Theseus után futott és hosszan, 
sírva, kapaszkodott beléje, — a végén aztán 
a fűbe rogyott s így búcsúzott tőle : «engem 
még látni fogsz!»... A halásztársam még azt 
is hallotta ott, hogv ez a tulajdon édes húga 
Ariadnénak, a legkisebb. 

— Akkor Phaedra! — szól közbe a kirkarah 
kapitánya. 

— Tehát Phaedra . . . Értitek-e már most, 
hogy e herczegnő, közönséges mimallonnak 
öltözve mért lopódzott ide hozzánk Aeginárn? 
Egyszerűen azért, mert Aegina az út, az utolsó 
szigetállomás Athén felé s mert a felséges 
Theseus Athénben l ak ik . . . És, a mint hallot
tátok, ő, Phaedra, neki, Theseusnak, meg
ígérte . . . 

Mozgás; 
— Képzelődöl, Demophon. 
— Nem én, pajtás. Mindjárt be is bizonyí

tom. Még az nap este, a hogy a kikötőn túl 
az elhagyott partra húztam ki halászladiko
mat, egyszerre valaki vállon érint, — megfor
dulok, hát ő az, Phaedra herczegnő áll előttem! 
Közönséges durva paraszti sisyra-köpeny volt 
rajta, de a hogy szétv;tette, nagyvirágos 
lyd bakhánsnői talár tűnt elő alóla. Rám • 
mosolygott : «ugy-e te neztel rám ma olv szépen 
a bevonuláskor? Láttalak*... Én elámultam -
vájjon igazán észrevett, vagy csak úgv mondia 
hogy bódítson? Mindegy, igézően bájos volt' 
a hogy így rám nézett : «ide hallgass, te buta 
halász és felelj, tigy-e arra van Athén*? Itt 
reszkető kézzel mutatott ki a sötétedő tengerre 
Boreas felé ; én bólintottam s erre Ő egv fél 
marék aranyat öntött a markomba : «egv-kettő 
rogton told vissza a ladikot s vigy át most 

mindjárt» . . . üramfia, ily útért negyedmarék 
ezüstöt szokás ajánlani, — csábított a félmarék 
arany, de sajnos, már katonának esküdtem fel 
s így tiltakoznom kellett. Elkezdtem, a kis 
harczegnő azonban nem engedett szóhoz jutni : 
«ne fecsegj,indulunk azonnal! Csakarra vigyázz : 
nem Pireusben kötünk ki, hanem valami el-
hagyatottabb parton, érted? S onnan te engem 
szépen, óvatosan gyalog Athénbe vezetsz . . . 
Szót se! mondom, és ha egyszer odaérünk az 
Akropolisra a Theseus király palotájának a 
kapuja elé, akkor, ígérem, még egy marék és 
hozzá egy egész marék aranyport kapsz tőlem». 
— «De úrnőm. . .» — «Semmi de, inkább arra 
felelj . . . nézd, én udvari hölgynek vagy akár 
komornának szeretnék beállni az athéni palo
tába, hogyan csináljam? Theseus . . . úgy-e . . . 
házas?» Hogy reszketett a hangja, mikor; ezt 
kimondta! Én feleltem : (dehogyis házas! nincs 
Theseusnak felesége, édes anyja, a derék Aethra, 
az úrnő a palotában, hozzá kell fordulnod».. . 
No, láttátok volna e perezben a kis Phaedra 
arczát, — ujjongva sikoltott örömében s oly 
diadallal tárta karjait az égnek, mintha csak 
az ép kigyúló esti csillagot akarta volna levt nni 
onnan a boltról: «nem házas?! csakugyan nem 
házas?! Derék ember vagy, buta parasztom; 
no ezért nem is egy, hanem két marék aranyat 
fogsz kapni!» Nekem azonban elvégre is erélye
sen tiltakoznom kellett ; kijelentettem, hogy 
nem kell az arany, mert egyáltalán nem vihetem 
őt át az attikai partra, — «hisz ép holnap reggel 
indulunk eskü alatt az aeginai hajóval . . . és ép 
Theseushoz megyünk! Sajnálom*. Soha még ily 
dühöt! Arcza torzult, kis keze ökölbeszorult, 
azt hittem, széttép. De nem tette. Mást tett. 
Új arczczal mosolyogni próbált s reszketve 
simult hozzám: «Kell-e csók? Azt is adok, 
csak vigy át, át kell vinned, igen, át fogsz 
vinni, te édes, drága, buta parasztom.. . 
Nem ?!Nyomorult» . . . A többit elképzelhetitek. 
Nem volt ő oly gyönge, a milyennek látszott. Kis 
öklöcs kéjé vei úgy mellbe lökött, hogy gurulva 
estem hanyatt. Mire feltápászkodtam, ő már 
eltűnt. Én másnap eljöttem hazulról, de a kis 
krétai harczegnőt nem felejtettem el. Vájjon 
talált-e halászt, a ki átvigye Attikába? Bizo
nyára . . . No úgy-e, minderről ti mit se tudtatok, 
kevély városiak? 

Az athéniek vállat vonnak : 
—Égygyel több fehér cseléd . . . Sebaj, győzi 

Theseusunk. Más itt a fontosabb. Mit csinál 
ezzel az Antiopéval? 

— Eh, majd fogja ő tudni a módját, hogy 
mint szabaduljon meg tőle. 

|— No-no, én úgy látom, az egyszer igazán 
szerelmes . . . 

— Hm, az baj lenne! 
A beszéd halkabbra válik. Tanakodnak : 
— Bizzuk rá. Egyelőre hazaviszi Athénbe. 

S a mi a legeslegfó'bb, véle együtt hazaviszi az 
amazonok bűvöserejű, híres ezüstbárdját is. 
És ő majd jobban vigyáz rá, mint bátyja, 
Herakles! Láttátok, mily diadallal emelintette? 
És vettétek-e észre, a hogy a hajóra értek, 
lopva mindjárt a kincskulcsárnak, a vén Mo-
nichosnak csúsztatta oda a fényes jószágot s 
a fülébe súgta : hamar csukja el a hajófenék 
rézládájába . . . Én láttam, hallottam. 

— Mi is, hisz ott álltunk, a parthoz támasztott 
pallót .fogtuk, a melyen az amazonkirálynő 
beugratott a gályába. Most is látom . . . te*is? 
á palló közepén megállt egy perezre s könnyes 
szemmel nézett vissza. Tán vissza akart for-j 
dúlni. 

— Apollóra, én is így gondolom! 
— De Theseus aztán legszerelmesebb hang

ján szólította : «Antiope!» S ekkor mindent 
feledve királyunk után ugratott be a hajóba . . . 

A kétkedők a fejüket csóválják: 
— Én nem tudom, mi értelme van, egy 

királynőt így egymagában elragadni? Mégis csak 
jobb és szebb lett volna nyílt csatában győzni itt-; 
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Nagy vita. A bizakodók a hangosabbak: 
— Hohó, tévedsz, pajtás. Ravasz számítás 

tudta a gazdánk mit csinál! Az amazonok 
olyanok mint a méhek: elragadott királynőjük 
után fognak szállni s Theseus egy itteni kétes 
csata helyett most oelacsalhatja őket, a hová 
ép akaija, a hol őneki alkalmas. Például a m i 
attikai hegyvidékünkre, a hol már mi vagyunk 
az urak, vagyis mi vagyunk előnyben a sík
sághoz szokott lovas asszonynép felett . . . 
Értitek-e már? 

Az öregek tovább vitáznak. A fiatal, hopliták 
némák, csak a szemük csillog, a vezérgálya 
királyi sátorának a libbenő szárnyát lesik: 

— Ott csókolódznak!. . . 
A kapitány szigorúan szól rájuk: 
— Elég! hátra arcz, senki se merjen többé 

oda leselkedni! Vigyázzatok, Theseusunk apja 
Posseidon isten s ő a fiáért viharral állhat 
bosszút rajtunk . . . 

Athene madara, az arany bagoly alatt a 
királyi sátorban két boldog ember piheg. Sötét 
van ott benn, csak az Antiope nyaka, válla 
világít elő a thesszaliai medvebőr puha fekete-
ségéből; karjának fehérsége Theseus nyaka 
bronzával ölelkezik. A két halánték egymás 
mellett l ü k t e t . . . a lélekolvasztó, szíveket 
forrasztó nagy vihar után édesen elsimuló 
szelid hullámokon ringanak. Az amazon gyü-
gyög és ujjong* lihegve súgja, hitetlenkedve 
egyre ezt hajtogatja : 

— Tehát nem ő? nem Medea?! úgy-e nem 
Medeát szereted?! Oh, mondd, hadd halljam, 
oly jól esik, de ne halkan, hanem hangosan, 
kiáltsad, orelítsd, hadd higyjem el! Mondd 
már, ismételd. 

— Mondom, ismétlem. 
— De ne így, ne egyszer : százszor! 
— Akár ezerszer . . . hiszed-e már? 
— Esküdj meg! 
— Esküszöm. 
— . . . de a magad isteneire! 
Csók, mosoly: 
— Hisz azok immár a te isteneid is, ugy-e? 
Antiope iszonyodva eszmél. Eltakarja az 

arczát. 
— Áruló . . . áruló vagyok! 
— Csitt! 
Theseus felkönyököl s évődve nyugtatgatja. 

Gyöngéd kézzel fonja ki a királynő halánték-
varkocsait, kifejti belőlük az aranygömbvégű 
szalagocskákat s kedvtelve teregeti ki a hamvas
szőke, dús hullámos fürtöket; hol a fehér 
vállakat sötétíti vélük, hol az arezot rámázza 
selymes tömegükbe. Antiope csak hagyja, észre 
se veszi, hogy kedvese a haját már athéni 
asszonymódra kontytyá tűzi fel a fejére . . . 
fekszik lehunyt szemmel s boldogan hallgatja 
a Theseus fecsegését. Mert az athéni közben 
altatóan mesél neki, mint a hogy a gyerekeknek 
szokás: «ej, ej, persze hogy Jasoné Medea. . . 

.nem hiszed? Athénbe menet előbb odaszólha
tunk be, hadd lássad, hogy igazat mondok, 
hogv igazán ott vannak együtt Jolkosban . . . 
bolond te, nem enyém ő, de nem is kellene 
nekem az a boszorkány, hogy is kellene, mikor 
te vagy itt, szívem, egyetlenem!* A királynő 
halkan ujjong ; mint fürdő madár a homokban, 
a mosoly oly repesve játszik, berzenkedik az 
arcza gödröcskéiben: 

— Igazán? Mondd, ismételd, sokszor, nagyon 
sokszor . . . 

Mint tikkadó a vizet, oly mohón iszsza a 
szerelmes szavakat. Nem tud betelni vélük. 
Sír, kaczag, csapong, álmodozik. 

— És Priamus . . . Ezt mondd el, ezt hogy 
csináltad? 

Az athéni, ki most már a leoldott csudás-
mívű ezüst övvel játszik, vígan felel: 

— No, ez eléggé nehezen ment. Mikor Phor-
bas az Argó hajón azt jelentette nekem, hogy 
te Priamust választottad, szörnyen kétségbe
estem. Mit csináljak? alig vártam,'hogy Koldus
ból megtérjünk; otthon azonnal felszereltem 
ezt a kis hajóhadamat s indultam Trójába. 
Abban bíztam, hogy Priamus amúgy is vőle
gény és pedig nagyon szerelmes vőlegénye a 
Phryg király Hekabe leányának; azt hittem, 
könnyen eláll az adonis-mátkaságtól. De csa
lódtam. Bőszívű legény ez a trójai királyfi: 
szereti Hekabét, de azért téged se akart semmi
kép elmulasztani.. . 

— Igazán? Pompás! 
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Tetszik az amazonnak. Mulat, szívből ka-
czag._Theseus folytatja : 

— Én kértem, fenyegettem, mind^hiába! 
így aztán másba fogtam. Az ép ott időző 
Hekabéval szövetkeztem. Elhatároztuk, hogy 
féltékenynyé teszszük őt. No, ezt meg is tettük. 
Alaposan! Mellesleg mondva, Hekabe a műve
let alatt kissé belém is szeretett. 

Antiope elkomolyodik; 
— Ohó, már is megcsaltál?! 
— Dehogy is, érts meg: ellenkezőleg szerel

münk érdekében fáradoztam! Ráijesztettünk 
Priamusra, vagyis Hekabe csak az alatt a felté
tel alatt békült ki vele, ha lemond az adonis-
mátkaságról. Ez meg is történt. Priamus végre 
beleegyezett a helyettesítés cselébe s mindjárt 
ideadta a sisakját, vértjét. Nekem csak ennyi 
kellett . . . Most majd hazamenet megállunk 
Trója előtt s visszaadjuk neki e sze'relemszerző 
fegyverzetet. 

Csend. «Alszol, Antiope?* Theseus vár, aztán 
egyet gondol s a ponyva résén át nesztelenül 
nyújtja ki a künn figyelő őrnek az ezüstövet. 
]Sagy óvatosan még valamit súg is hozzá . . . 
Dereng, világosodik már ; a királynő ép abban 
a perezben veti fel a szemét: 

— Mi az? mit csinálsz ott?! 
Talpra szökik. Hangja rekedt az indulattól: 
— Hol vagyok, hová kerü l tem?. . . Rabló, 

elveszed az üvemet?! 
— Dehogyis, nevet Theseus, s e m m i . . . csak 

ép biztonságba helyezem. Még a tengerbe talál 
siklani innen. Térj már magadhoz! 

— Ereszsz. Add vissza . . . És a bárd, hol a 
bárdom?! 

Theseus tovább kaczag, az amazon nap
barnította arcza azonban egyszerre elfakul, 
viharba borul. Egy pillanat s Antiope a régi 
harczos amazonná vadul vissza ; párduezként 
lapul oda a sátor falához, szeme zölden villám
lik, rövid skytha orrának likai szilajon tágul
nak s csóktól duzzadt kicsi szája színevesztetten 
kezd remegni. Most villan a fehér foga, ádázul 
ront az athénire. Egy perezre feledve minden . . . 
hang nem esik, de öldöklő élethalál-dühvel 
gabalyodnak össze. Vínak, birkóznak, elvadul
tan, hosszan dulakodnak. És minelen szabad : 
gáncsvetés, taposás, harapás, ficzamfogás . . . 
csúf tusa! tanult küzdő az amazon, szívós és 
kígyóügyes ; Theseus is az, de ugyancsak liheg 
már, minden erejét össze kell szednie, hogy 
nagyvégre valahogy mégis csak győzhessen. 
A királynő ernyedő izmokkal dűl hanyatt ; 
az athéni föléje térdel s érczököllel durván 
dönti le a lázadó vállakat. Megölje? . . . Antiope 
habzó szájjal tehetetlenül tombol s hánykoló
dik, de e perezben a szemek találkoznak s 
egyszerre ismét egymásra ösmernek. Néznek 
és szégyenkeznek. . . Gonosz álomként oszlik 
a gyűlölködés ; az amazon mosolyog már; 
forró arczát oda a vállát törő hatalmas férfi
kézre hajtja s megcsókolja. És gyönyörittasan 
sóhajt fel: 

— Beh jó a gyöngébbnek l enn i ! . . . 
Sóhajt a hellén is. És lazul már a keze ércz-

kapcsa. A dühödt durva fogás észrevétlenül 
czirogatássá szelídül. Az ajkak közelednek . . . 

— Mi bolondok! 
. . . és csak annál forróbban forrnak össze. 

Antiope halálsápadtan ocsúdik: 
— Végem. Te vagy az erősebb. 
— De csak hogy téged megvédjelek! 
Sikoly. A királynő felugrik, arcza piros a 

szégyentől: 
— Eddig én védtem másokat . . . most már 

engem kell védeni? ily gyönge lettem? 
Körülnéz s a halántékához kap. Theseusra 

mered: 
— Most eszmélek csak : hisz én itt rab, nyo

morult fogoly vagyok, a te kegyelmedre kár
hoztatva! Ereszsz, inkább a tengerbe vetem 
magamat. 

Újabb tusa és ismét az athéni győz. De keze 
nem durva többé. Az ámulat, a rajongás hevé
vel térdel le az amazon elé s szenvedélyesen 
szorítja magához a nyúlánk lábszárak kettős 
oszlopát. S hangja érzően igaz, bensőséges: 

— Nem te, én vagyok a rab. A te rabod. 
A te kegyelmedre kárhoztatva. És én kérlek: 
maradj! 

Habozó szó: 
— Maradjak? De minek? Én királynő va

gyok . . . mi leszek nálad? 

Ibi 

— Apollóra, a ki vagy: királyné maradsz! 
Az enyém. Az én hites hitvesem! 

Biborsátor a gálya delfinorrában, az ágy itt 
is mélyszőrű, puha medvebőr, de ennek fekete-
ségéből nem világítanak elő csupasz vállak és 
fehér karok. Melanippe állig gombolt zekében 
felöltözve pihen a süppedékes sötét bundán s 
Theseus alvezére, Phorbas, tisztes távolra ül 
tőle az egyik medvetalpon. Felettük el nem 
oltottan pislog a lógó éji mécses ; régóta be
szélgetnek már s szavuk egyre halkabb. A her
czegnő szeme lehunyva, hangjában köny remeg: 

— Értem királynőmet. Antiope eljött, meg
szökött, mert szeret, de én? én bárgyú teremtés, 
mért lettem árulóvá? engem senki se szere t . . . 

— Ki tudja? 
Az alvezér ügyetlenül feszeng a medve

talpon ; majd elnyeli a szemével a «sohseölőt.» 
Ő folytatja : 

— Jaj, minek jöttem el Antiopéval?! 
— Ne bánd m e g . . . 
— Ott hagytam, el se búcsúztam szegény kis 

Penthesileámtól — 
— A leányod? Hm. Hány éves? 
— Kilencz. És én sohase látom többet! 
A komor Phorbas elérzékenyedik. 
— Szegény k ics i . . . 
Aztán fonákul húzódik közelebb. Félve, fogja 

meg a herczegnő kezét: 
— Lásd, és én mégis azt mondom: ezt se 

bánd oly igen nagyon. A te kis Penthesileád 
herczegnő s jó gondját viselik Themiskyrában, 
téged pedig az istenek majd megvigasztalnak. 

— Soha, fuldokolt Melanippe, a Maha Mai 
nem adhat nekem vigaszt! 

— Nem is ő, hanem más — 
— Kicsoda? 
— A mi Apollónk. Ezután ő lesz a te urad . . . 

Ne félj tőle. ő segít. És én mondom : lehet, sőt 
bizton lesz neked új hazádban más gyermeked. 
Hisz fiatal vagy még. Csinos i s . . . Szeretnéd? 

Melanippe nem veti fel a szemét. De moso
lyog. Az alvezér ujjong: 

— No lásd, ugy-e hogy szeretnéd? Eltalál
tam! És azt is eltalálom . . . ugy-e fiút szeretnél? 

A herczegnő arczát pillanatra rémület tor
zítja. De a Phorbas keze gyöngéden simítja ki 
a homlokát: 

— Ne félj, nálunk nem kell a fiúkat megölni. 
— Igaz, igaz! Micsoda boldogság!... 
Szeme csukódik ismét. Álmos már, fáradt 

nagyon. De azért révedezve még megkérdi 
Phorbastól: 

— És te . . . te házas ember vagy? 
— Nem . . . 
Elhallgatnak. Az alvezér a szunnyadó her

czegnő fölé hajlik s a lélegzetét lesi. Szorongva 
vár ; a híres bátor az egyszer sehogyse mer. 
Végre mégis, — egy csók a homlokra. . . 
Melanippe nagyot sóhajt, motyog félálomban, 
majd karjai lassan emelkedni kezdenek. S úgy 
magától jön az, hogy e karok a Phorbas nyaka 
köré fonódnak. Egy tiszta csók . . . Theseus 
barátja örömittasan szökik talpra. Ki a sátor
ból, széles melle dagad, úgy érzi, most jön fel 
először a nap! A legénység tiszteletteljesen 
fordul el, csak az egy királyi bolond, a szemét
dombfejű s fullánkos nyelvű púpos Mopsus, 
röhög rá szemtelenül a lépcsőiül: 

J61 esett ? . . . (Folytatása következik.) 

NOVEMBERBEN. 
Az ősz arczára szegzem a szemem, 
S a mulandóságról elmélkedem. 
Nézem az erdőt s keresem hiába': 
Hol a régi, virágos selyem ágya? 
Hol a madárdal lombos rejtekéből? 
A fény, az élet az egész vidékről . . . 
— Nézek a földre és nézek az égre: 
És köny szivárog szemem szögletébe. 
S szívemre búsan úgy borúi a részvét, 
Minthacsak a saját sorsomba néznék. 
S e nagy sivár elmúlás közepébe', 
Balgatagon ím' alig veszem észre : 
Hegy túl oz erdőn, túl az elmúláson, 
Friss őszi veUs sarjad a határon!. . . 
S hogy ennek a zöldjében ott van immár : 
A tavasz, az új élet, a jövő nyár!! 

Szaboleska Mihály. 



752 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
47. 8ZÍM. 1917. 64. ÉVFOLYAM. 

A KIRÁLYI PÁR KÖRÚTON A DÉLNYUGATI FRONTON. 

AZ ÚJ HULLÁM. 
Mi egy új vagy második forradalmat az 

orosz eseményekben nem látunk. Sőt ellenkező
leg egyenes folytatását, illetve továbbfejlődését 
látjuk benne annak a forradalomnak, a mely 
ez év márcziusában kitört. A czárizmust meg
döntötte, a jelszavait proklamálta, de azután 
megakadt és az ellentétes erők ütközésében 
hánykolódott. Kerenszkinek állandó mottója 
volt az ellenforadalom elleni vészkiáltás; a 
valóság azonban az, hogy az ő kéthónapos 
uralma nem volt más, mint maga az ellenforra
dalom : azoknak az energiáknak fokozatos ér
vényesülése, a melyek a forradalom eredeti 
programmja ellen nyíltan, pozitív fonná ban, 
külön zásztó alatt föllépni nem mertek. Nem 
került sok időbe és a hatalom birtokába jutott 
népvezér nagyjában ugyanannak az ideológiá
nak a hordozója volt, a melynek azelőtt a czár 
volt a megszemélyesítője és ez állapot belső 
tartalmából következett, hogy ugyanazokat az 
eszközöket is kellett használnia. 0 is nélkülöz
hetetlennek érezte a háború győzelmes be
fejezését, az intéző hatalomnak erőszakkal 
való körülbástyázását, a más véleményen levők 
üldözését és a halálbüntetést. A czárság czíme 
nélkül a czari mindenhatóságot: a diktátor 
palástjában. 

Ezt akarta-e, ez volt-e, a mire törekedett, 
ennek a fontossága nem terjed túl saját szemé
lyes sorsa határán. Mi inkább hajlandók vagyunk 
elhinni, hogy: nem. Hogy őszintébb hirdetője 
volt forradalmi meggyőződésének, mint csele
kedetei vallják. Tittei tanúságát se fogadjuk 
el teljes hitelűnek. De mentsége az, hogy má
sok akaratának lett eszköze, nem lehet. A 
forradalom akaratát nem volt szabad meg
másítania és hogy ez nemcsak megtörtént, de 
általa történt meg, végzetes szolidaritást te
remt közötte és az események között, a melye
ken most a tovább előre rohanó forradalom át
gázolt. 

A forradalom cselekedeteket követel. Sőt a 
cselekedetek egy rendkívüli összesürösödését és 
robbanó tempóját. Megtörténtek-e cselekedetek, 
a melyek a czári birodalom explosióját igazol
ják? Nem. Csak a dugó röpült ki. A czárt el
kergették. De nem a czárság erkölcsi tartalmát. 
Egy egészen különös jelenség áll elő. A fórrada
lom, a mely torlaszokat emel saját maga ellen 
és siet elzárni bekövetkezései útját. Egy új 
világot teremtettünk, hirdetik a vezérei és 
mindjárt hozzáfűzik a biztosítást, hogy de 
azért semmi se változott. Minden kötés, a mit 
a czár és kormánya kötött és minden terv és 
minden esemény, a miért a czári Oroszország 
rajongott vagy rajongani kényszerült, teljes 
érvényben marad. A jog általános lett, de a 
jogok programmja kötött és változatlan. Az aka

rat szabad, de akarni azt kell, a mit a forrada
lom előtti hatalom akart vagy magát elköte
lezte. Konstantinápolyt, a németek legyűrését, 
Francziaországnak Elszászt, Romániának Er
délyt, Szerbiának Szegedet, Angliának mindent 
az utolsó muzsikig. 

A forradalom programmja nem lehetett az, 
a mi a czáré : a czári programm ráoktroyálésa 
a forradalomra tehát nyilvánvalóan nem más, 
mint az ellenforradalom, ha nem is kozákokkal 
tiportatja le a győzelmes revolucziót. Ez az 
ellenforradalom nagyszerű ügyességgel végzi a 
dolgát, de akármilyen frappáns a formája, ez a 
lényegén nem változtat. Kornilov vagy Brusszi-
lov a czári lobogó alatt nem verheti le a forra
dalmat, mert ez á lobogó elvesztette a tekinté
lyét a katona előtt — Gorliczénél és a Kárpá
tokban. De mint Kerenszki tábornoka Korni
lov és Brusszilov tovább is reménységgel 
szolgálhatja a czárt és a czári eszményeket. 
Ugyanannak a kéznek eszközei és Brusszilov 
közelebb van saját magához, mint a diktátora, 
a ki engedelmesen parancsol neki. Engedelme
sebben, mint maga a czár, a ki állítólag már 
bolseviki volt a lelkében és Gorlicze meg Varsó 
után nem nagyon akart tovább verekedni, sőt 
különbékére is hajlott. De Kerenszki meg
csinálta a kaluszi offenzívát, a mint ezt tőle a 
szentpétervári nagykövetek kívánták. 

Egészen csodálatos alakulása egy győzelmes 
forradalomnak. Másutt, mint Oroszországban 
három napnál tovább ez a csoda se tarthatott 
volna. De Oroszországban a nap is lassabban 
jár és az emberek egy kicsit alszanak akkor is, 
a mikor nyitva van a szemük. Régi megállapí
tás, hogy az orosz sereg, ha győzött, szeret 
leülni. Az akczió kifárasztotta és pihenni akar. 
A faji erkölcs ugyanaz háborúban és békében. 
Az orosz forradalom győzött és azután kész
ségesen leült a czár megüresedett karosszékébe 
és hagyta tovább a háborút és Ínséget, holott a 
kettő miatt explodált. 

Bizonyos, hogy ha a czári seregek győznek 
és Miklós czár fölt űzi zászlaját a Hagia Szófiára, 
nincs orosz revoluczió : de még bizonyosabb, 
hogy a forradalom nem Konstantinápolyért 
tört ki, hanem a békéért és kenyérért. A czár-
ral a czárizmus bukott reményeit és vesztett 
háborúját akarta magáról lerázni és olyan 
programmot fogalmazott magának, a mely 
szinte merev ellentéte a megdöntött uralom 
eszményeinek. Valóra váltan ez a programm 
csakugyan a cselekvés világtörténeti méreteit 
jelentette volna. De két hosszú hónap alatt 
nemcsak hogy élővé nem lett, hanem mint aka
rat is visszafejlődött. A forradalom megállt. 
Egy lépést se tudott előre menni az úton, a 
melyet első ökölcsapásával szabaddá tett a 
maga számára. 

. Nagy és mély jelentés van abban, hogy a kik 
által a kidőlt óriás most újra nekilendül: 
Lenin is, Trotzkij is az idegenből: szökésből és 
számkivetettségből hazatért oroszok. Tehát olya
nok, a kik semmiféleképpen se bírták el a 
régi Oroszország levegőjét, még annyira se, 
hogy otthon tudjanak harczolni ellene. Az egyik 
Svajczban élt, a másik Amerikában. Kerenszki, 
Cseidze és társaik bátran harczoltak egy új 
Oroszországért, de se nekik a régi, se ők a 
réginek annyira lehetetlenek nem voltak, hogy 
el ne bírták volna viselni egymást. De Lenin 
és Trotzkij a forradalomé voltak már Gorlicze 
előtt és maradtak volna Konstantinápoly után 
is. Nekik győzelmesen se kellett a háború és 
semmi ideálja vagy eszköze a czárizmusnak. 
És a forradalom programmja az övék volt, 
nem pedig a Miljukové vagy a Buchanan nagy
követé, Kerenszki nagyszerű energia-robbanásai 
mellett is egy tépelődő orosz: de a forradalom 
nem a tépelődőké, hanem azoké, a kiknek a 
fanatizmusa tett. Kerenszki csak szerette volna 
ártalmatlanná tenni Lenint akkor is, a mikor 
minden hatalma megvolt hozzá, hogy való
ban végezzen vele. Lenin egy pillanatig se fog 
habozni, hogy a mit szükségesnek, hasznosnak 
érez, azt meg is történtesse. A ki az új Orosz
országot megteremti, semmiben se lehet közös 
a régi embereinek tipikus tulajdonságaival. 
Mert benne a forradalom él és a forradalom 
lelke : a más. 

SzőüSsi Zsigmond. 
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TIZIAN SZÜLŐHÁZA PIEVE D l CADORÉBAN, MELYET ELŐRENYOMULÓ CSAPATAINK A NAPOKBAN 
SZÁLLOTTAK MEG. 

A VELENCZEI COLLEONI-SZOBOR, LÉGI TÁMADÁSOK 
ELLEN VÉDŐ BUROKBAN. 

AZ ÚJ KEEESZTES HÁBOKÚ. 
Kiltnez háborút viseltek Jeruzsálem és a 

Szentföld birtokáért Európa népei a középkor 
századaiban. A vallásos és lovagi szellem buz
dította szent vállalkozásukra e legendás idők 
jámbor királyait és keresztes vitézeit. Magyar
országon vitt át nem egyszer a keresztes hadak 
útja s királyaink nemes vendégszeretettel fogad
ták és látták el az átvonuló hadakat. Jeruzsálemi 
Endre királyunk, szent fogadalmához híven, 
maga is megjelent tízezer fegyveresével a szent 
tájakon. De akadtak már a középkorban oly 
seregek is, melyek a hit jelszavával és a kereszt 
jelével rablóhadjáratra indultak, mondván, hogy 
ők keresztes vitézek és czéljuk a szent sír meg
hódítása. Egy ily gonosz és képmutató hadat, 
melynek Üreszsebű Walther volt az egyik ve
zére, Mosony és Magyaróvár tájékán vert szét 
Kálmán király. A magyar nép és fejedelmei 
hát megértették a keresztes háborúk korának 
lelkét, de nem ismerték félre a szent hangzatok
kal visszaélő kúfárságot és rablószándékot sem. 

Ebből a szögletből nézve, nem csoda, hogy 
visszásán hat a becsületesen gondolkodókra az 
az új keresztes háború, melynek hadi jelentéseit 
most küldi napról-napra a megszentelt emlékű 
helyekről — Beér Sebából, Hebronból és Joppe-
ból, ma-holnap pedig, úgy reméli, Jeruzsálem
ből — Allenby tábornok, a brit hódító seregek 
vezére. Az elmúlt évtizedekben ugyanez az 
Allenby szegény becsuánok és zuluk közt 
terjesztette még tűzzel-vassal az angolszász 
czivilizácziót, de most Júdea földjén akarja 
előbbre vinni az angol lobogót. 

Szentségtelen vállalkozás ez az új keresztes 
háború. A vallásos érzéshez csak annyi köze 
van, hogy Anglia a saját világuralmi érdekein 
kívül ravasz számítással amerikai rokonszenvre 
és amerikai pártérdekek kielégítésére is pályá
zik. Az Egyesült-Államokban a jeruzsálemi 
zsidótelepítés, a czionizmus jelentékeny bel
politikai tényező. Az amerikai zsidó nép tömege 
s a befolyásos gazdag zsidóság őszinte szívvel 
ragaszkodik a czionizmus gondolatához, ám a 
nagybefolyású amerikai zsidók nagy többsége, 
valamint a középvagyonú és szegényebb zsidó 
néposztály jelentékeny része is — a köztársasági 
párthoz tartozik. A legutóbbi elnökválasztás 
újabb bizonyságot tett a «jewish vote» erejéről 
s a demokrata-párti Wilson csekély többsége 
aligha kisebbséggé nem alakul, ha Amerikának 
ez a körmönfont «idcálista» embere három buzgó 
czionistának kinevezésével még jókor meg nem 
hódítja a zsidó szavazók egy részének rokon
szenvét. Ekkor lett Wilson akaratából kon
stantinápolyi nagykövetté egymást követve 
előbb Morgenthau, aztán Elkus és így lett az 
Egyesült-Államok szövetségi bíróságának tagja 
Brandeis. A palesztinai angol vállalkozás most 
szívesen látott alkalmat nyújt Wilsonnak, hogy 
támogatására siessen Anglia imperialista ter
veinek. 

Mert hogy Anglia mit keres a Szentföldón, 
eléggé világos és szembeszökő. Gazánál és 
Jaffánál az Egyiptomból Indiába vivő száraz
földi út megszerzéséért harczolnak az angol 
katonák. Az angol politikának régi törekvése az. 
Palesztina meghódítása az utolsó lánczszemet 
jelentené az angolok katonai és diploniácziai te

vékenységének abban a hosszú lánczolatában, 
mely Aden és Perim elfoglalásával kezdődött, 
Egyiptom megszállásával s utóbb annektálásá-
val folytatódott s a mezopotámiai, majd a 
szentföldi hadjárattal tör most czéljához. A világ 
most már tisztán látja azt is, hogy az angol 
kormány miért igyekezett annak idején minden 
befolyásával kezére járni sir William Willcox-
nak, a nilusi vízművek újjáalkotójának, hogy 
elkészíthesse Mezopotámia csatornázásának tér
vét. Willcox azzal az ürügygyei, hogy angol mér
nököket küld le Mezopotámiába a csatornázási 
tervek elkészítésére, valóság szerint angol tiszte
ket küldött oela, kik kedvök és czéljaik szerint 
végezhették felméréseiket az országban. Ehhez 
hasonló működést fejtettek ki 1905-ben más 
angol tisztek déli Palesztinában is. A török 
kormány későn szerzett tudomást ezekről az 
üzelmekről, melyek Angliát a legpontosabb 
katonai térképfelvételekhez juttatták úgy Mezo
potámiában, minc Palesztinában. 

Az angol államférfiak azt hiszik, hogy elér
kezett az idők teljessége a nagy angol czél 
számára : megszerezni s végképpen angol ura
lom alá hajtani Mezopotámián, Arabian és 
Palesztinán át a szárazföldi utat India és 
Egyiptom közt s megszervezni az arab-egyiptomi 
nagy angol birodalmat. A harcz — most angol 
sikerekkel — ez óriási terv érdekében folyik 
Júdea földjén. Az új keresztesháború valóság 
szerint rablóháború. 
» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A katona fegyverével, a polgár pén
zével küzd a békéért. 

A VELENCZEI MARK-TEMPLOM SZOBRAINAK LESZERELÉSE. 
AUTOMOBILOS KATONÁK PIHENŐJE UDINÉBEN A VIKTOR EMÁNUEL-TÉREN. 
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VASÚTI KALAND. 
Elbeszélés. — Irta Nagy Lajos. 

A vonat már lassított járással zakatolt a bécsi 
nyugati pályaudvar felé, már rajta az osztrák 
főváros területén. Asszony és férfi, egy első 
osztályú kupéban, már teljesen felkészültek a 
kiszállásra, kézitáskáik a kanapén hevertek, a 
férfi forgolódott és ügyeskedett, hogy miben 
lehetne még az asszony szolgálatára. 

— A keztyű, nagyságos asszonyom! 
_ Oh köszönöm, nálam van. 
_ És ez az ú j s á g ? . . . 
_ Az hadd maradjon itt. 
Az asszonynak, ahogy így néhány szót váltot

tak, mindritkábban húzódott mosolyra a szája, 
minél jobban közeledett a megérkezés pillanata, 
annál nyugtalanabb lett, kissé kellemetlennek 
is érezte már maga körül a férfit és most, az 
utazás utolsó perczeiben, már bánta is, hogy 
egyáltalában szóba állt vele. A férfi is ideges 
volt és aggodalmaskodott, de ő leginkább azért, 
mert még nem kovácsolta szilárddá és tartóssá 
az asszonynyal való gyors barátságát. És még, 
mint sürgős elintézni valót, folytatta : 

— Bizonyos, hogy a férje vár kegyedre? 
— Úgy beszéltük meg, tehát bizonyos. 
— É s . . . és . . . tehát mi, ón és a kedves 

férje, meg fogunk egymással ismerkedni? 
— Igen. Természetes. 
— Jó lesz e-z így? 
— Miért ne lenne jó? . . . Milyen furcsa embe

rek maguk pestiek! 
A férfi zavara hirtelen magasra emelkedett és 

valami egészen sajátságos, bocsánatkérő indu
lattal gondolt a férjre, mert úgy vélte, hogy mégis 
csak katasztrófa érte a férjet, a melyet bizony, 
legalább felerészben, ő hozott szegénynek a 
fejére. De hát Istenem, bizonyosan sok a ment
ség, íme ez a remek asszony, a kinek — úgy 
kell, hogy legyen — szűkös az asszonyi bol
dogsága, pedig milyen izzó, élénk, kedves 
és jó . . . 

A vonat megállt. Az utasok a szűk waggon-
folyosón szorongva kezdtek a kijárat felé nyo
mulni. Az asszony és a férfi kiléptek a kupéból. 
Az asszony, n'iost már élénk és minden egyébről 

megfeledkezett várakozással, kitekintett az abla
kon, kereste szemével az urát. És gyerekes öröm
mel kiáltotta : 

— Ott a férjem! Az, látja? Nézze meg! 
A férfi zavart s mintegy szánakozó kíváncsi

sággal nézett ki az asszony illatos feje mögül és 
egy czvikkeres, körszakállas, czingár emberkét 
nézett meg, csaknem mosolygott is, a hogy 
néhány pillanaton át szemlélte és hirtelen úgy 
tűnt fel neki, hogy ő ilyennek is képzelte el az 
imént, a mint szóba került és rá gondolt. Valami 
kis gőg is meglengett a lelkében, mert hát ő, 
ha nem is egy kulturmezben járó Apolló, ennél 
mégis csak ezerszer különb férfi. Hát persze, 
így szokott az lenni, — gondolta. 

— Látja már? — kiáltott az asszony. — 
Most ott áll elől, nem arra, ott az a borotvált, 
erős, a drágám . . . 

Az asszony ujjongott örömében és úgy ugrált, 
mint egy gyermekleány. 

Kellemetlenül lepődött meg a férfi a hatalmas 
termetű, jóképű és különösen jól öltözött másik
tól. De az asszony megrántotta a karját, már. 
indulniok kellett, haladniok a kifelé özönlő 
libasorban. 

Férj és asszony rögtön egymásba kapcsolód
tak a tekintetükkel, egymáshoz siettek, meg
történt a hitvesi üdvözlő csók, sőt több is, gyö
nyörűséggel, egymás után, hevesen áttörve a 
mérséklő korlátokat. A férfi, az útitárs, furcsán 
lézengett e perczben a viszontlátásnak örvendők 
közelében. De az asszony csakhamar kedvesen 
megfordult és bemutatta egymásnak a két urat. 
Még a férje különös kegyébe is ajánlotta az új 
ismerőst: 

— Egy kupéban utaztunk, ott ismerkedtünk 
meg, igen kedves és udvarias útitárs volt. 

A férj olyan barátságos mosoly kíséretében 
nyújtotta kezét a bemutatottnak, mintha valami 
eddig ismeretlen vérbeli rokonát lelte volna föl 
benne, kissé fogva tartotta a kezét, megrázta és 
hálás, köszönő szavakat mondott neki. 

«Jól utaztál?)), «mindent elintéztél?*, «semnű 
baj nem volt» — felvonultak a kérdések, közé
jük fonódtak a sima, kedvező feleletek, azután 
megindultak kifelé, mentek hármasban. Az úti
társ vizsgálta az asszonyt, olyannak tűnt fel 
előtte, mint egy «felsőbb leány* az iskolában, 

a mikor felel. Simulékony és engedelmes volt, de 
még több is, a szemei, a hogy a férjére nézett, 
sokszor és hajlandósággal, azt beszélték, hogy 
örül, jólesik neki karját a karjába tenni, tisz
teli, t a l á n . . . sőt úgy látszik, egész bizonyosan, 
szereti is. Űj kedvesség és báj ömlött el rajta, 
olyanná frissült és finomult, a milyennek férfi 
az egész úton egyetlen perczben sem ismerhette. 

Azután mindketten, asszony és a férje, buz
gón beszéltek az új ismerőshöz, a férj kérdez
gette, hogy pesti-e, most mennyi ideig lesz 
Bécsben, gyakran szokott-e felutazni, ő már 
két esztendeje nem volt Budapesten, nagyon 
tetszik neki az a város, kell, hogy az osztrákok 
és a magyarok jó barátságban éljenek, reméli, 
hogy lesz szerencséjük azalatt a pár nap alatt, 
a míg Bécsben időzik, többször is és ha megint 
feljön, máskor is . . . 

Még a Fasangasse elején haladtak, de ide 
közel lakott a házaspár. A férfi eddig hűségesen 
felelgetett a kérdésekre, leplezve ijedt lehangolt
ságát, de most hirtelen úgy tűnt fel neki, mintha 
ezek a derék és kedves emberek tréfát űznének 
vele, mert lehetetlen a helyzet, szinte elviselhe
tetlen a komor valóság, mennyei magasságok
ból így egyszerre a földre zuhanni. Megállt, 
búsan megvetette a lábát, egy közeli szállodát 
hazudott, a hol állítólag már távirattal szobát 
rendelt, gépiesen megígérte, hogy már holnap 
tiszteletét teszi, a czímet nem akarta felírni, 
hogy óh nem szükséges, nem felejti el, pedig nem 
is igen figyelte s a másik kettő erősködésére 
zavartan ismételte meg. 

Elváltak, az asszony nagyon kedvesen mosoly
gott, vissza is nézett és még egyszer búcsúi; 
intett, a férj még azután is csengőn kiáltotta : 
Biztosan elvárjuk. 

A mint már messze eltávolodtak egymástól, 
a férfi megállt és utána nézett a másik kettőnek 
és mindaddig mozdulatlanul állt az utcza csönd
jében, a míg csak láthatta őket. Bukottságának 
fájdalma haszontalan elmélkedésre kényszerí
tette, visszaemlékezett mindenre, a mi történt 
és tehetetlenül kereste tragikus sikerének a 
nyitját, eredmény nélkül méricskélte, hogy 
vájjon ő volt-e tolakodóbb, vagy az asszony 
engedékenyebb. 

A BUDAPESTI HÁZIEZRED HŐSTETTÉNEK SZÍNHELYE: EGY ELŐRETOLT TÁBORI ÖRÁLLÁS, MELYET AZ EZRED EGY SZAKASZA EGY OROSZ 
ZÁSZLÓALJ ELLEN 1917 OKTÓBER 7-ÉN DIADALMASAN MEGVÉDETT. - Baranszki E. László rajza. 
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CSAPATAINK GORZ EGYIK TERÉN. 

A VISSZAVONULÓ OLASZOK ÁLTAL FELGYÚJTOTT GÓRZI HÁZAK OLTÁSA. 

A VISSZAFOGLALT GÖRZBEN. 
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A HARMADIK OLASZ HADSEREG ÁLTAL HÁTRAHAGYOTT ANYAGOK CODROIPO ÉS A TAGLIAMENTO KÖZÖTT. 

NÉMET TÜZÉRSÉG ELŐNYOMULÁSA. A HÁTTÉRBEN EGY OLASZ TÁBORHELY. - «Bufa» f ö l v é t e l e . 

ELŐNYOMULÁSUNK OLASZORSZÁGBAN. 
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RODIN. 
1 8 4 0 - 1 8 1 7 . 

A Párisjáró magyarok legtöbbje bizonyára 
emlékezik arra a csodálatos szoborra, mely a 
Pantheon előtt áll és különös ellentéte klasszikus 
nyugalmú bitterének. Egy gondolataiba mé
lyedt óriást ábrázol, a ki lelki erejének legvégső 
megfeszítésével olyan kifürkészhetetlen dolgo
kon töpreng, a melyeket sohasem fog megfejteni. 
Testének bőre alatt hiába feszülnek tettrekészen 
az aczélos izmok, hiába kötődnek gúzsba az 
önmagát gyötrés görcsében, mert nem fogják 
megtalálni a megváltó mozdulatot. Hiába rán-
czolja össze gondterhes homlokát, hiába kupo
rodik össze felugrásra készen, a szemlélőt nem 
ejti tévedésbe a felől, hogy valaha is sikerül 
majd gondolatainak emberfeletti nyűgét le
ráznia. . . Gyötrelmes kínja mély visszhangot 
ébreszt, mert könnyen ráeszmél mindenki, hogy 
ez a Pensmr az egész újkori emberiségnek 
magasztos jelképe, hogy gyötrődő alakján a 
saját magunk lelkének küzdelmei tükröződnek. 

A kit ennek a szobornak felejthetetlen lelki 
tartalma megkapott, köimyen hozzáférkőzhetik 
Bodin többi nagyszerű szobrának megéitésé-
hez, lia még sokkal jobban eltérnek is a meg
szokott formáktól, mint a Gondolkodó. Ha nem 
is mindnyáját, de jellemzetes darabokat lehe
tett a párisi Luxembourg-múzeumban, jóval 
többet Kodinnak párisi palotájában, a Hotel 
Bironban látni. Emlékezzünk vissza az ércz-
korszakra, egy fiatal, álmaiból még teljesen fel
ébredni nem tudó fiatalemberre, a kinek egy 
láthatatlan kéz belélopta agyába a gondolkodás 
hatalmát, a mely tompultságából felrázni kezdi. 
Vagy Keresztelő szent János hatalmas alak
jára , a kit egy ellenállhatatlan erő űz maga előtt 
a messzeségbe, hogy az igét hirdesse vagy arra 
a megtört női arczra, a melynek önmagába 
mélyedése végtelen szomorúsággal árulja el, 
hogy fel kellett ismernie a gondolkozás véges 
voltát, hogy az álmai és a valóság között tátongó 
szakadékot csak lemondással hidalhatja át. 
Jusson eszünkbe a «Csók», mely ismét egy új 
vonással gazdagítja Rodin világfelfogásának 
ismeretét, mert míg az előbb említett alkotásai 
minden ízükben lelkilég átszellemült testek kép
másai, ez a vakon előretörő, leküzdhetetlen 
életerőnek diadalmas hymnusát hirdeti. 

S ha sorra vesszük aztán többi híres műveit, 
a Calaisi polgárokat, az Invocatiót, a Kétségbe
esést, a Kentaurnőt vagy akár arczképábrázoló 
mellszobrait is, mindegyikben ugyanazt a há
borgó életet látjuk, a melyben nincsen egyen
súly, alig van mosoly, nincsen nyájasság, nincs 
nyugalom, hanem mindég csak önmagát emésztő 
erő. S ha ezzel ellentétben a Louvrenak azokra 
a csodálatos termeire gondolunk, a melyekben 
a görög geniusnak mosolygó egyensúlya boldo
gít, még jobban megérezzük azt a nagy válto
zást, a melyet a klasszikus művészettel szemben 
Rodin jelent és akármilyen sóvárgott, bár soha 
többé el nem érhető ideálnak érezzük is a görö
gök derűs nyugalmát, Rodin művészetének lel
künkbe markoló gesztusai jobban megindíta
nak, mert szobrainak átszellemült tagjai a mai 
emberiségnek lelki fájdalmaktól elgyötört húsá
ból vannak faragva, izzó fájdalmaiból vannak 
kiöntve. Nem távoli ideálokat testesítenek meg, 
hanem megváltásért vajúdó életet. És ez a mű
vészetté formált élet valahogyan hozzásegít e 
megváltáshoz, mert az az örök forma, a melybe 
Rodin belévarázsolta, mintha megnyugtató ma
gyarázatát adná a világ hatalmas folyásának. 

Rodin szobrai a leggyakrabban nem a nyugvó 
létet, hanem az alakulást ábrázolják. Nem az 
élet kellemes nyugvó pontjait, a melyekben az 
egyensúlyba került állapotok harmóniái gyönyör
ködtetnek, hanem rendszerint olyan pillanato
kat, a melyeket nagy küzdelmek előztek meg s 
talán még nagyobbak fognak követni. Legtöbb
jük azonkívül mag jelképes ér-telmű is, egy alak 
mögött százezren állanak, úgy, hogy dránmi-
ságukban a világ folyásának "ereje hullámzik. 
Ma, a midőn a legújabb idők philosophiája meg
tanított arra, hogy az életben az első dolog az 
élet s hogy az életerő az egyedüli bizonyság, 
Rodin művei mintha a lét magvát testesítenék 
meg : az élet hatalmas lendületét. 

Szobraiban és rajzaiban benne él az élet ellen
állhatatlan ereje, de bennük van a szárnyalás
nak az anyag szikláin összezúzódó tragikuma is. 

RODIN. 

A szellemi életté emelkedő életerőnek magas 
röpte sokszor szárnyszegetten önmagába omlik 
össze, ha túl akar szállni örök korlátain. Ez az 
ikarosi téma Rodin alkotásainak egyik vezérlő 
motívuma. 

Egy oly művészet, a mely csak az életet látja 
és mámorossá nézi magát százezernyi tünemé
nyén, nem válhatik elvont művészetté, csak a 
valóságból szedheti elemeit, csak realisztikus 
lehet. Rodin mindig tisztában is volt ezzel. 
Nemcsak művészi pályáján, a hol mindig leg
élesebb és legodaadóbb természetmegfigyelésre 
támaszkodott, hanem elméletileg is, mert taní
tásaiban is a legszigorúbb realismust hirdette. 
Az volt a nézete, hogy csak azt szabad ábrázolni, 
a mit az ember látott, mert semminemű eszkö
zünk sincsen a természet megszépítésére. Ter
mészetesen látás és látás között nagy a különb
ség, mert igazán látni csak a művészember tud, 
csak az ő szeme hatol a jelenségek mélyére. 

Ezeket az óletjelenségeket mindig a legna
gyobb mohósággal élvezte Rodin és mindig 
áhítatos rajongással viseltetett legfőbb szinterük, 
az emberi, de különösen a női test iránt. Ismerte 
minden egyes testrésznek phisiognomiáját ós 
lélektanát, lelkesen tudott beszélni a kezek 
vidámságáról, a vállak csüggedésóről, a ezombok 
előretörő énjéről és a törzs fáradt kétségbeesé
seiről. Egy női hátnak gondos megmintázásával 
ezernyi dolgot tudott elmesélni «arról a sors
ról, a mely méhében a jövendő életét hordja*. 
Az emberi test minden részét a lélek tükörének 
tartotta ós miközben a legnagyobb érzéki gyö
nyörűséggel megniámorosodott a női test szép
ségein, naturalisztikus alakjait annyira át tudta 
szellemíteni, hogy az élet jelképeivé nemesítette 
őket. És épen ezért, mert ekkora hajlandósága 
volt arra, hogy mindenben a világ jelképét lássa, 
mindig azt hirdette, hogy a természetben minden 
gyönyörű. Mindenben a hullámzó, tornyosuló 
vagy apadó élet erejét ismerte fel, az élet pedig 
maga az igazság és csak az igazság szép. De 
mindennél szebb az az élet, mely a mozdulatban 
lendül ki. Ezért Rodin alakjai majdnem mind 
mozgalmasak: vagy egy megszűnőben lévő moz
dulat pillanatában vagy akkor vannak megrög
zítve, a midőn nyugvásuk megszűnőben van. 
Mozdulataik sohasem esetlegesek, nem is az 
egyensúlyéi, hanem mindig a lélek mélyén le
játszódó akarati tevékenységek jelképezői. A leg-
megragadóbban pedig akkor ábrázolta őket, 
midőn a test végül is gyöngének bizonyul, hogy 
a gondolatot röptében követni tudja. 

A mozgás művészeti problémája egy pilla
natra sem hagyta nyugodni Rodint, meg is 
találta olyan megoldásait, melyekkel Michel
angelói is sikerült túlmennie. A michelan
gelói gestusok titáni erejét nem érte ugyan 
utói, de a mozdulat fájdalmának még nagvobb 
költője volt. ÖJ 

Rodin sorsuk alatt görnyedő alakjaiból ma
gasztos hangulat árad, bennök igazán valóra 
vált az, a mit a művészettől kivánt, hogv általa 
az élet gondolattá és lélekké váljék. De a ter

mészet geniális utánzásával is csak a saját maga 
hatalmas lelkét magasztalta fel, a mely drámai 
hanglejtéssel dicsőítette az élet előretörő erejét. 
Épen ezért nem volt igaza annak a híres franczia 
kritikusnak, a ki őt három kései század nyomorá
val terhes Michelangelónak nevezte el, mert 
Rodin emelkedett hangulatai között sem volt 
pesszimista. Sohasem mulasztotta el szóval is 
hangsúlyozni, hogy nem gyűlöli, hanem imádja 
az életet, a miről művei is örökre tanúskodni 
fognak, mert ezekben a magasztos symbolu-
mokban nincsen világmegvetés, hanem annál 
több forró érzékiséggel párosult mélységes ko
molyság és az a kimondhatatlan meghökkenés, a 
melyet mindazok éreznek, a kik néha egy-egy 
ritka pillanatban közel hiszik magukat az em
beri élet rejtélyeinek megfejtéséhez. 

Farkas Zoltán. 

A DOLLÁRKIRÁLYSÁGOK TÖRTÉNETE. 
AZ ELSŐ A S T O B T Ó L C A R N E G I E A N D R Á S I G . 

Elmondja BALLÁ MIHÁLY. 
(Folytatás.) 

Csodálatos a dologban, hogy Vanderbilt ezek 
után a newyorki községtanács megvesztegeté
sére határozta el magát s versenytársának, Law 
Georgenak engedte át a lehetőséget, hogy New-
York állam törvényhozását pénzelje le. Ez a 
Law elkeseredett személyi ellenfele is volt Van-
derbiltnak még a kaliforniai posta dolgának 
idejéből. Sohasem bocsáthatta meg neki, hogy 
oly érzékenyen vágott eret az ügyben érdekelt 
két hajósvállalaton, melyek egyikének igazga-. 
tója volt. 

A newyorki községtanácsosok tisztában vol
tak vele, hogy Vanderbilt hiába vesztegeti meg 
őket, mert ha odaítélik is a New-York and 
Harlem-társaságnak a Broadway-vonal építési 
engedélyét, a bíróság a fent említett ok miatt 
meg fogja "emmisíteui határozatukat. De a 
pénzt elfogadták Vanderbilttől s megadták 
neki az engedélyt. Előrelátták, hogy a New-
York and Harlem részvényei erre hirte
len emelkedni fognak, s úgy okoskodtak, 
hogy mikor az emelkedés eléri a 100 dollárt, 
minden bizonynyal akadnak sokan, kik haj
landók lesznek kötelezettséget vállalni arra, 
hogy egy hónap leforgása után átvesznek egy 
bizonyos számú részvényt mondjuk: 90 dol
lárjával. Ám a bíróság kedvezőtlen döntése és 
az építési engedély megsemmisítése ntán a 
részvények kétségtelenül nagy áresést szenved
nek. Ezen az alacsony áron a városi taná
csosok és szövetségeseik össze fogják vásárolni 
a megfelelő számú részvényt, aztán kény
szeríteni fogják a kötésre velők szerződött 
feleket, hogy vegyék át a részvényeket a ki
kötött 90 dolláros áron. A különbség részvé
ny eukint mindenesetre 80, 40 vagy 50 dollár 
hasznot fog hajtani javukra. 

Tervük egy bizonyos pontig fényesen sikerült 
is. A törvényhozás Lawnak adta meg az építési 
engedélyt. Vanderbilt a hírhedt Tweed-ring 
megvesztegetésével igyekezett kieszközölni e 
határozat felfüggesztését, de fáradsága kárba 
veszett s ráadásul mihamarabb megjött a bíró
ság döntése is, hogy a községtanácsnak nem volt 
joga megadni az építési engedélyt. Ennek 
következtében Vanderbilt minden igénye meg
dőlt, 

A városi tanácsosok javára eddig minden 
úgy ment, mint a karikacsapás. Csakhogy ekkor 
váratlan dolog történt. Vanderbilt valamiké
pen neszét vette az összeesküvésnek s minden 
akaraterejét latbavetve, összevásárolta a New-
York and Harlem-vasút minden összevásárol
ható részvényét. Pénze volt reá bőven. Akkor 
aztán maga állapította meg az árfolyamot, 
részvényenként 170 dollárban. A városi taná
csosok s a velük szövetkezett politikusok, 
bankárok és tőzsdealkuszok pedig, hogy meg
felelhessenek vevőikkel szemben szerződésileg 
vállalt kötelezettségüknek, kénytelenek voltak 
tőle venni meg a részvényeket az általa meg
szabott áron. Vanderbilt kérlelhetetlen volt : 
bevasalta rajtuk részvényenként a 170 dollárt, 
«Ebben a tőzsdei manőverben — írja Croffut — 
Vanderbilt és érdektársai a községtanácson egy 
millió dollárt, a többieken még több milliót 
vettek meg.» 
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A newyorki tanácsbeliek ugyancsak megjár
ták ; de példájuk, úgylátszik, nem járt eléggé 
elrettentő hatással, mert egy év múlva a new
yorki parlament bizonyos tagjai próbálták meg 
gzakasztottan olyan módon szedni rá az öreg 
Vanderbiltet. 
. A New-York and Harlem-vasút részvényei
n k óriási többsége, most már úgyszólván 
egészen Vanderbilté volt s a nagyhatalmú férfiú 
rendelkezhetett vele úri tetszése szerint. De — 
mint mondani szokás — evés közben jön meg 
az étvágy s Vanderbilt rövid idő múlva szemet 
vetett New-York egy másik nagy vonaljára, a 
New-York and Hudson River-vasútra, mely a 
Hudson-folyó mentén bonyolította a forgalmat 
s bizonyos tekintetben konkurrens vállalata a 
New-York and Harlem-vasútnak. Vanderbilt 
1864-ben megszerezte a New-York and Hudson 
River-vasút részvényeinek többségét is. Mikor 
ennyire volt vele, az a fényes gondolata támadt, 
hogy miért versenyezzen egymással ez a két 
vasút és miért csökkentse egymás jövedelmét, 
mikor egész szépen össze is lehetne olvasztani a 
kettőt. Csakhogy a dolog súlyos nehézséggel 
járt: a törvényhozás beleegyezése nélkül a 
tervből nem lehetett semmi, ha még úgy egy 
kézben voltak is a két vállalat részvényei. 
Tehát meg kellett vásárolni a new-yorki par
lament többségét. A többség kapható is volt. 
Csakhogy vezető tagjai kétszínű játékot űztek 
s alattomban összejátszottak Vanderbilt wall-
streeti ellenfeleivel. Úgy határozták el, hogy az 
egyesítési törvényt benyújtják, vitáját kedvező 
mederbe terelik s azt a látszatot keitik, mintha 
Vanderbilt pártján volnának. A részvények ár
folyama erre emelkedni fog. Ám az utolsó 
pillanatban gáncsot vetnek, valamiképpen meg
buktatják a törvényt és közben baissera 
spekulálnak. Vanderbilt elég jókor nyomára 
jutott az árulásnak. A törvényhozó urakon sza-
kasztottan úgy állt bosszút, mint egy évvel 
azelőtt a város urain : felhajtotta a New-York 
and Harlem részvényeinek árfolyamát ezúttal 
285 dollárra s addig tartotta ebben a magasság
ban, míg a kötések határideje letek, Úgy mond
ják, hogy több milliót nyert alkalmi üzlettár
sával, Tobin Johnnal együtt ezen a műveleten. 

Hogyan szerzett újabb vasutakat. 

Vanderbilt most már nem érte be a két 
vasútjával, hanem kivetette hálóját a har
madikra is. Ez a harmadik történetességből 
a New-York Central Railway, a newyorki 
központi vasút, az ország egyik leggazdagabb 
vasútvállalata volt, melynek vonatai az Albany 
és Buffalo közt, tíz kisebb vasúiból már régeb
ben egyesített vonalon közlekedtek. Vanderbilt 
nem tartotta szükségesnek, hogy megszerezze a 
newyorki központi vasút részvényeit. Sokkal 
ravaszabb és czélravezetőbb terve volt. El
határozta, hogy tönkreteszi a New-York Cen-
tral-t, 

Saját vasútja, a Hudson River-vasút volt 
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akkor még az egyetlen vonal, mely átment 
New-Yorkból Albanyba, A newyorki központi 
vasút utasai és teherszállítmányai Albanyból 
csak átszállással vagy átrakodás útján juthattak 
New-Yorkba. Vanderbilt tehát 1865-ben a kö
vetkező módszerrel tette lehetetlenné a New-
York Central helyzetét. Kiadta parancsban a 
Hudson River-vasút hivatalnokainak, hogy sza
kítsanak meg minden összeköttetést a new
yorki központi vasúUal és többé ne vegyenek 
át tőle semmi teherszállítmányt. A Hudson-
River vonatai e parancs következtében nem 
keltek át többé a Hudson folyón, hanem meg
álltak félmértföldnyire a hídtól, mely keletre, 
Albany városába vitt. A teheráru átrakodás 
megszűnt, az Albany felől érkező utasok kény
telenek voltak kocsin vagy gyalogszerrel tenni 
meg az utat New-Yorkba. 

Lett erre nagy felháborodás. A törvényhozás, 
hogy valamit tenni láttassák, úgy tett, mintha 
vizsgálatot akarna indítani e dologban. De Van
derbilt leplezetlen megvetéssel fogadta a ki
küldött vizsgálóbizottságot s kérdésére, hogy 
miért szüntette meg önhatalmúlag a folyón át 
vivő forgalmat, gúnyosan mosolyogva figyel
meztette őket egy régibb törvényre, mely egye
nesen megtiltotta a Hudson-River-vasútnak, 
hogy vonatait átküldhesse a Hudson hídján. 
Ezt a törvényt annak idejében a newyorki 
központi vasút eszközölte ki a már megszokott 
módon, hogy Albany tói nyugatra ne kelljen 

versenytől tartania. A törvényt aztán nem tar
totta meg senki, míg Vanderbiltnek szüksége 
nem volt reá, hogy mégis megtartsák. 

A newyorki központi vasút részvényei ezek 
után, természetesen, rohamosan vesztettek ár
folyamukból ; mikor már nem veszthettek 
többet, Vanderbilt összevásárolt belőlük annyit, 
a mennyit csak lehetett. A New-York Central 
főrészvényesei, köztük Cunard Edward és Astor 
János Jakab, látva, hogy ellenfelök sokkal ra
vaszabb és hatalmasabb, semhogy tönkretehes-
sék, letették előtte a fegyvert és 1867 november 
17-én megválasztották a newyorki központi 
vasút igazgatójává. Vanderbilt saját emberei
vel töltötte be a társaság igazgatói állásait s 
újabb merész kalandra indult, hogy hatalmába 
ejtsen egy másik nagy vasút vállalatot, az Erie-
vasútat. 

Vanderbilt 78 éves volt ekkor, de nem hagyta 
nyugton a becsvágy: Amerika leggazdagabb 
embere akart lenni. 

Az Erie-vásút Drew Dániel, az ökörhajcsár
ból lett multimilliomos kezében volt akkor. 
Iparosokból, földbirtokosokból, és bankárok
ból álló részvénytársaság építette meg roppant 
állami hozzájárulással, de az idők során oly te
mérdek pénzt költöttek a törvényhozók meg
vesztegetésére s annyira kimerítették a vasút 
tartalékait, hogy Drew Dánielhez kellett köl
csönért folyamodniok. Drew adott pénzt s 
minthogy a társaság nem fizetett, azzal kártala
nította magát 1857-ben, hogy saját kezelésébe 
vette át az egész vasutat, a mi olyképen értendő, 
hogy részvényeinek árfolyamát hol felhajtotta, 
hol meg lesülyesztette, a mint tőzsdei manő
verei megkívánták. Ennek az volt a természetes 
következménye, hogy a vasút alatta is tovább-
züllött. 

Vanderbilt elhatározta, hogy kiragadja az 
Erie-vasutat Drew kezéből. Titokban össze
vásárolta részvényeit s 1866-ban kitette az 
igazgatóságból Drew Dánielt és igazgatótársait. 
Drew-t utóbb a hasznavehetőségéért mégis 
visszahelyezte azzal a feltétellel, hogy azontúl 
csakis az Ő érdekét szolgálja. Kárára tette. 
Drew két, akkor még ismeretlen fiatalembert 
vett maga mellé igazgatótársnak, névszerint 
ifjabb Fisk Jamest és az utóbb oly híressé vált 
Jay Gouldot. A későbbiek során lesz bővebben 
szo arról, hogyan esküdött össze ez az igazgatói 
csoport Vanderbilt ellen s hogyan csalta és 
lopta meg lépten-nyomon az öreget. Bűnlajstro
mukra tartozik, hogy temérdek hamis részvényt 
adtak el neki s több, mint 50 millió dollárt 
sikkasztottak el. 

Vanderbilt, mikor rájött a csalásra, kétségbe
esett harezot indított Gould ellen. De ügynökei 
és közbenjárói hiába osztogattak szét temérdek 
pénzt, hogy megbuktassák a parlamentben azt 
a törvényt, mely jóvá volt hagyandó Gould 
csalárd részvénykibocsátását. A töivényhozáfl 

AZ OLASZOK VISSZAVONULÁSI ÚTJA CODROIPO ELŐTT. 



760 VASÁRNAPI ÚJSÁG. 47. BZÍM. 1917. 64. JTTOLTAM. 

HATALMAS TÁMADÓ SEREG — Bér Dezs5 rajza. 

tagjai, beszéli Myers, nagy lelkinyugalommal fo
gadták el a pénzt a két fél mindegyikétől. 
Gould személyesen jelent meg Albanyban és 
félmillió dollárt vitt magával bankjegyben, 
melyet egy-kettőre szétosztott a törvényhozó 
urak közt. Az egyik szenátor, mint a vizsgáló
bizottság utóbb megállapította, 75,000 dollárt 
kapott Vanderbilttől és 10,000 dollárt Gould-
tól, elfogadta mind a két összeget és Gould 
többségével szavazott. Vanderbilt egyre-másra 
akasztotta ezután a bűnvádi és polgári pöröket 
Gould nyakába s végül csak annyit ért el, hogy 
Gouldoc és bűntársait elítélték a részvény
hamisítással okozott kár megtérítésére; de 
Vanderbilt még így is több, mint két millió 
dollárt veszteit az eseten. Ez egyszer ő ma
radt alul, a nála nem kevésbbé ravasz és gazdag 
Gould Jayban emberére talált. 

Ujabb szerencsés műveletek. 
Vanderbiltet felháborította, de nem sújtotta 

le a kudarcz. Került-fordult, s már készen állt 
az új vállalkozással, mely egy csapásra hihetet
len mértékben növelte meg millióit. A nev/-
yorki központi- és a Hudson Eiver-vasút — 
nemrég '•( ádáz ellenfelei egymásnak — most 
testvéri egyetértésben egyesült Vanderbilt ke
zében.'1 Miért ne egyesíthetné forma szerint is 
ezt a két vasutat s miért ne emelhetné aztán 
jelentékenyen a részvénytőkét is? — gondolta 
magában az öreg vasútkirály. S már készen állt 
terve. 

A dolog semmiesetre sem ment simán. Tör-
" vényes akadályai voltak az efféle egyesítésnek, 
melyet mindig a leghevesebben ellenzett a kö
zéposztály is, mert nem ok nélkül látta a társasá
gok nagyon is erős fejlődésében saját érdekeinek 
veszedelmét. Mert hiszen tapasztalásból tudta 
mindenki, hogy a vasutak minden új részvény 
kibocsátása vagy a fennálló magas tarifák 
fennmaradását, vagy még inkább újabb fel
emelését hozta mindig magával. 

De Vanderbilt nem szokott meghátrálni 
ennél nagyobb akadály előtt sem. Egyre-másra 
hajtotta keresztül a törvényhozásban a tervé
nek megfelelő törvényeket, 1869 május 20-ikán 
aztán egyetlenegy rendelettel megkapta a jogot 
a két vasút egyesítésére. S a nyomdáknak 
csak nagy túlórázással sikerült idejében elő
állítani azt a temérdek, 44 millió dollár értékű 
új részvényt, mely kétszeresére emelte fel a 
két vasút részvénytőkéjét. «Az egész 44 millió 
dollár*, mondja Sterne Simon, ki 1879-ben nyil
vánosságra hozta e részvénykibocsátás rejtel
meit, «nem képviselt több munkát, mint a 
mennyibe a részvények kinyomatása került.* 
És Vanderbilt haszonrészesedése? Az új rész
vénytőkének legnagyobb része az ő vagyonát 
gyarapította. Croffut,a Vanderbilt család króni
kása, így mondja el könyvében az örvendetes 
eseményt: *Egy este, éjfél tájban, hatmillió 
dollárt hozott el bankjegyekben vejének, Clark 
Horacenak irodájából, azonkívül voltak még 
új részvényei is 20 millió dollár értékben*. 

Vanderbilt ezzel az egy művelettel megkét
szerezte vagyonát. De nem pihent utána sem. 
Nyereségéből rövid időn, megszerezte a Laké 
Shore-, majd a Canada South- és a Michigan 
Central Kailway részvényeinek többségét. Aztán 
újabb nagy részvénykibocsátásokkal kapcsola
tos műveletekre vetette magát, melyeknek vég
eredményképen kezébe kerített egy teljes nagy 
vasútvonal-rendszert New-York és Chicago közt 
a hozzátartozó kiterjedt szárnyvasutakkal. De 

közben nem hanyagolta el newyorki közúti 
vasútjait sem. Törvényhozási és városi támo
gatással és hozzájárulással hatalmasan kifej
lődve jutottak azok utódainak, kik 1894-ben 
olyképpen szabadultak meg gondjuktól, hogy 
999 évre bérbeadták a Metropolitan Street 
Eailway Company-nak. Ezer évig fognak feje
delmi jövedelmet húzni a Vanderbiltok — így 
kiált fel Myers — ezért az egy vasúti kon
cesszióért ! 

Az Öreg Vanderbilt halála. 

Vanderbilt Kornéliusz most már elérte életé
nek czélját: az Egyesült-Államok leggazdagabb 
embere volt százmillió dollárnyi vagyonával. 
A késő öregkor meghozta számára a tekintélyt, 
sőt a népszerűséget is. Versenytársaival foly
tatott nagy harczai a közérdeklődés középpont
jába állították. Újságírók ostromolták egy-egy 
interview-ért s az üzleti körök lékkzetfojtva 
lestek róla a híreket, mikor gyöngélkedett vagy 
betegeskedett. Népszerűsítéséhez hozzájárultak 
egyházi és egyéb közczélokra olykor-olykor 
tett adományai, melyek közt legnagyobb a 
nashvillei (Tennessee) Vanderbilt-egyetemre tett 
egymilliós alapítványa. 

Egyébként minél jobban vénült, annál zsu-
goribb lett. Magára költött a legkevesebbet. 
A lehető legegyszerűbben ruházkodott, ékszert 
sohasem viselt, a családi étlap ellenőrzését ma
gának tartotta fenn. Még a drága orvosszerért 
is sajnálta a pénzt. Néhány nappal halála előtt 
pezsgőt rendelt neki az orvos, hogy kissé fel
élénkítse. «Pezsgő!» kiáltotta Vanderbilt és 
szemrehányó pillantást vetett reá, «nem egyez
hetem bele. Égy üveggel minden reggel! Azt 
hiszem, megteszi a szódavíz is!» 

Családjának, úgy mondják, valódi zsarnoka 
volt. önfejű, szigorú, ellentmondást nem tűrő, 
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garasoskodó. A felesége tizenhárom gyermekkel 
ajándékozta meg, kik közül tizenkettő életben 
maradt. Egyszerű lelkületű, szinte falusiasán 
egyszerű asszony volt, csak a férjének és gyer
mekeinek élt. Nem is volt családi perpaivar 
közöttük, hacsak akkor nem, mikor pártjára 
keh egyik fiuknak, Kornéliusz Jeremiásnak, 
kit az apja nem szívelt, az idegességeéri s a 
gyenge egészségeért, de legfőképp azért, mert 
kártyás ember volt s nem árult el semmi hajla
mot és tehetséget a kereskedelmi pályára. 
Vanderbiltné 1868-ban halt meg s az öreg Van
derbilt egy évvel utóbb, kanadai hosszabb út
járól visszatérve, azzal lepte és döbbentette meg 
gyermekeit, hogy — 75 éves fejjel — újra meg
házasodott. 

Hét évig élt és gazdagodott még azután. 
1876 május 10-ikén érte utol a halálos betegség. 
Erős szervezete nyolez hónapig küzdött a kórral. 
Csak 1877 január 4-én jelentkeztek rajta a kö
zelgő halál tünetei. Ekkor, beszéli Myers, meg
ható énekek zendültek meg ágyánál: «Come 
ye sinners, poor and needy», — «Nearer, my 
God to Thee» és «Show Ye pity, Lord». A kér
lelhetetlen öreg az istenfélők halálával halt meg. 

Végrendelete ridegen osztotta meg a vagyont. 
Mintegy 90 millió dollárt hagyott legidősebb 
fiára, Williamra, a többi 15 millió felerészét is 
Wiiliam négy fia kapta. Néhány millió jutott 
az örökhagyó még életben levő gyermekeinek 
s aránylag kis összegek maradtak jótékonysági 
és nevelőintézetek istápolására. Legkevesebbre 
becsült fiára, Kornélius Jeremiásra csak 200,000 
dollárnak kamatait hagyta, azzal a kikötéssel, 
hogy elveszti ezt az örökrészét is, ha meg
támadná a végrendeletet. Kornéliusz mégis 
megindította a pert. Nyilvános tárgyalásra nem 
került a dolog, mert a főórökös megegyezett 
vele, egymillió dollár évi jövedelmit biztosítva 
neki. Vanderbilt Kornéliusz Jeremiás öt évvel 
élte túl atyját. 1882 április 2-án halt meg ön
gyilkos halállal: agyonlőtte magát. 

(Folytatása következik.) 
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Pénzt és békét egyszerre kamatozik a 
hadikölcsön. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Szenthegy. Surányi Miklós, kinek A trianoni 

fává czíruű kis regénye nemrégiben bizonyos fel
tűnést és várakozást keltett, most nagyobb arányú, 
szintén történeti levegőjű regénynyel igyekszik ezt 
a várakozást kielégíteni. Az új regény minden
eseire jelentékenyebb 63 szélesebb ívű munka az 
előbbinél, szélesebb epikai hátteret ölel fel éa sú
lyosabb dolgokat mozgat. Kún László király korát 
kapja fel s abban is Buda városának sorsát. A 
király összeütközéseiben az egyházzal é3 az urak 
egy részével Buda városa a király pártján áll, 
hagyományból, meggyőződésből, vezető emberének 
gtóf Wernher főbírónak akaratából, a ki a király 
segítségével reméli valóra válthatni a város hal
latlan felvirágoztatására való álmait s a kit a 
király húgával, a szép, szenvedélyes és szabad 
erkölcsű Erzséhet herczegnővel való szerelmi vi
szonya is a királyi házhoz köt. Wernher alakja 
áll a regény központjában az író úgy. jellemzi, 
mint korát messzire megelőző kultur-ei..'>ert, aki 
az oligarcha urak, püspökök, kún és magyar vi
tézek barbár vetélkedései, az ország belső har-
ezokban való vérzése közben arról álmodozik, 
hogy Buda városából hatalmas, Parissal és az 
olasz városokkal vetélkedő kultur-központot csi
nál, gazdag kereskedelmet és ipart, szellemi életet, 
erős és öntudatos polgárságot. Az alak érezhetőleg 
modern észjárásból fogant s az író némi önkény
nyel projicziálja a magyar középkorba, gondolatai, 
szavai néha úgy hatnak, mintha egy programm-
ján elmélkedő mai polgármesteréi volnának. A 
regény általában nagy történeti apparátussal ké
szült, bámuljuk részletes ismereit a kor viszonyai, 
a középkori Buda élete, lakosságának saiátszerűen 
vegyes faji összetétele, a szokások, szertartások 
dolgában, de ez a történeti színezet nagyobbrészt 
díszlet marad, a lényeges dolgok, az emberek 
lelke nem históriai. Az író módszere a történeti 
regényírás egy régebbi fázisára mutat vissza, a 
Walter Scott-féle regényre. A háttér, a színhelyek, 
kosztümök adatokban gazdag és hangulatkeltő 
kidolgozása, s történeti és képzelt alakoknak 
együttes szerepeltetése s az előtérben romantikus 
cselekvény ennek a módszernek az alapjai, a tör
ténet lényegébe való mély és reális beleélés azon
ban nem tartozik kellékei kQzé. Burányinál ez 
annál feltűnőbb, mert néha még a szavak is egész 
modernek, a melyeket szereplői ajkára ad. Van 
azonban egy nem mindennapi adománya : jól tud 
elbeszélni, a jelenetek, melyekre cselekvénye bom

lik, érdekesen vannak fejlesztve, van bennük fes-
tőiség és változatosság. A budai vásár leírása 
például nagyon jó, mozgalmas és sajátságosan 
keleties színű kép, a török bazárok zsivaját jut
tatja az ember eszébe. A regény mindenesetre 
fölötte áll a most mindinkább elszaporodó regé
nyek átlagának s már apparátusának gazdagságá
val is bizonyos színvonalat képvisel. 

Arany Jánosról, az emberről és a költőről figye
lemreméltó kis tanulmányt bocsátott közre Föl-
dessy Gyula. Az Arany iránti mély és ősznte 
szeretet sugallta munkáját s fejtegetései úgy hat
nak, mint ennek a szeretetnek részletes indoko
lása és öntudatossá tétele. A konzervatizmus és 
forradalmiság ellentétéből indul ki s Arany lényé
nek középpontjába a konzervatizmust teszi. Ebből 
a szempontból fejtegeti belső fejlődésót, azokat az 
elemeket, a melyek ezt a konzervatizmust fej
lesztették benne s egyúttal a gyökeres magyarság 
kifejezőjévé tették, méltatja az epikai hitelről 
vallott elvét és ennek érvényesülését költészeté
ben s arra az eredményre jut, hogy Arany kon-
zervatizmusa tulajdonkép klassziczizmus. Az Arany 
éa Petőfi között vont párhuzam fejezi be a kis 
tanulmányt. Előadásában van bizonyos erőteljes 
megindultság, a iLely érdeklődést kelt mondani
valói iránt s új világításba helyezi azt is, a mi 
már régen ismeretes volt. Ez a líra adja meg 
fejtegetéseinek az értékét is, sokkal inkább, mint 
mondani valóinak eredetisége vagy mélysége. 

A «Jó Pajtást, Benedek Elek képes gyermekid pja 
legújabb november 25-iki számába Váradi An'al írt 
verset, P. Ábrahám Ernő elbeszélést, Lengyel Laura 
folytatja regényét, Kelemen Andor mesét mond, 
Gracza János verset írt, Fábiánni Biezó Ilona szép 
képet rajzolt Benedek Elek verséhez, Székely Nándor 
arab mesét közöl. Az Emmi Csodaországban czímű 
regény, kis krónika rovat, tarka meBe, a rejt
vények, szerkesztői üzenetek egészítik ki a szám 
gazdag tartalmát. A J6 Pajtás-t a Franklin-
Társulat adja ki, előfizetési ára egész évre 12 ko
rona, fél évre 6 korona, negyed évre 8 korona 
egyes szám ára 24 fillér. Mutatványszámot kí
vánatra küld a kiadóhivatal, IV. ker. Egyetem-
ntcza 4.  

A HÁBORÚ NAPJAI 
November 15. A nyugati hareztéren a tüzérségi 

tevékenység csak este fokozódott nagyobb erőre 
Dixmuidennél és a flandriai hareztér egyes szaka
szain. Az olasz hareztéren a Hétközség fensíkján 

p i Haszná lhata t lan 

FOGSOROKAT 
film ég eznsttőrmelékeket, higanyt, ezúst-
papirhulladékokat, zálogozédulákat veszek: 

Bross Antal, Budapest, VIII., József-korát 23. 

MÓRICZ PAL 
új könyve: 

A FERGETEGBÖL 
Rajzok a magyar 
katonáról, magyar 
alakokról és ma
gyar vidékekről :: 

Ára 5 korona. 
E könyv kiadásából és 
árusításából befolyó 
minden jövedelem a 
magyar kir. budapesti 
1-so' honv.-gyalogezred 
özvegy- és árvaalapját 
illeti. : : 

Kapható: 
LAMPEL R . könyvkereskedése (Wodianer F . 
ÍB Fiai) r.-t.-nal, Budapest, VI., Andrássy-út 21. 

és minden könyvkereskedésben. 

Jegyezzen hadikölcsönt 

hfldíkölcsönbíztositás 
"i 

alakjában a 

s m 

:i ii 
Budapest, V., Sas-utcza 10. szám 

vagy bármely képviseleténél. 

A hadikölcsönbiztositás 
mindenkinek lehetővé teszi, hogy a hadikölosön-jegyzés-
ben részt vehessen, mert a hadikölcsön vételárát bizto
sítási dij alakjában kényelmesen évi, félévi, sőt negyed
évi részletekben 15 év alatt törlesztheti s egyúttal 
c s a l á d j á r ó l i s g o n d o s k o d i k , mert a jegyzett hadi
kölcsön kötvények korábbi elhalálozás esetén családjá
nak a / o i m a l kiadatnak. 

Olcsó dijak, előnyös feltételek. Semmiféle 
illeték nem számittatik. 

A biztositás érvénye kiterjed p ó t d i j n é l k ü l a 
háború miuden veszélyére. Érvényes öngyil
kosság és párbaj esetén is. 

A hadikölcsönbiztositáshoz 10,000 koronáig 
orvosi vizsgálat nem szükséges. 

Hadikölcsönbizlositást köthet minden egészséges 
egyén, férfi vagy nö, a ki 18 éves korát betöltötte és 
55 évnél nem idősebb. 

* 
Hadikölcsönbiztositáqok közvetitésével foglalkozni 

kívánó egyének, nők is, előnyöi feltételek mellett fel
vétetnek a Fonciére Pesti Biztosítóintézet igazgató
ságánál, Budapest, V., Sas-u. 10, vagy képviseleteinél. 

RÁCZ D&N1EL czésnél 
Budapest, IV., kigyó-uteza 2. 

az Occasio-eladás megkezdődött 
10 darab «PAX»-tablettával (60 fillér) 

10 darab to jást t a k a r í t m e g ! 
Okos háziasszony használja. * Ügyes kereskedő árusítja. 
10 darabos minták üldeményt 1.— K-ért bérmentre küldünk. 
140 tubus K 60 bérmentve. — Feltűnő szép reklámok ingyen. 
P A X művek Hada pest, Képviselőket felveszünk. 
VII., Rákóoz l -nt 2 4 •». Telefon: József 28—05. 

MOLNÁR FERENCZ 
ÚJ KÖNYVE: 

AZ ÓRIÁS 
ÉS EGYÉB 

ELBESZÉLÉSEK 

Á r a 5 k o r o n a 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA. 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYV
KERESKEDÉSBEN. 

1 

Csillárok legmodernebb kivitelben, óriási választékban, 
készpénz vagy törlesztéses kölcsöndij ellené
ben. - - G á z f ü t ö k á l y h á k , gázradiátorok. Gáztűzhelyek kaphatók. „ A U E R F É N Y " 

BUDAPEST 
VI . , V i lmos osászár -út 3. 
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rohammal elfoglaltuk a Monté Castel Gombertót. 
A Sugana-völgyben az ellenséget Primolanón túl 
vetettük vissza. Feltrétől délnyugatra támadásaink 
tért nyernek. 

November 16. Flandriában, az Aillette mentén 
és a Maas keleti pariján a tűzharcz korán reggel 
fokozódott, egyébként a harczi tevékenység cse
kély volt. Az olasz harcz! éren a Piave deltájában 
a velenczeí lagúnák előtt honvódosztagok terüle
tet foglaltak el az ellenségtől s több mint ezer 
foglyot szállítottak be. A Brenta völgyében ha
talmunkba kerítettük Cismon helységet s az attól 
kétoldalt emelkedőmagaslatokat. Asiagótól ésakra 
is megint elvesztették az olaszok néhány maka
csul védett hegyi állásukat. 

November 17. Flandriában Dixmuidennél és az 
Ypiroből Stalenbe és Roulersbe vezető utak közt 
a tüzérségi tűz dóluíán feléledt. St. Quentin déli 
arczvonalán az erős tüzérségi és akna vet ő-harcz 
tegnap is tartott. Az olasz harcztértn a Feltrétől 
délnyugatra emelkedő hegységben hóban és fagy
ban makacsul harczolnak. Rohammal elfoglaltuk 
a Monté Prassolant és a Monté Peurnát. A Piave 
alsó folyásánál a nyugati parton álló felderítő 
osztagainkat erős ellenhatás elől vissza kellett 

vonnunk. 
November 18. Flandriában mérsékelt tüzérségi 

harcz. Egy St. Quentin déli oldala elleni franczia 
előretörést a németek visszavertek. Az olasz harcz-
téren Asiagótól északkeletre az ellenség megkísé
relte az utóbbi napokban kezünkre jutott magas
lati állásaink visszaszerzését. Elkeseredett kézitu
sában megtartottuk vonalainkat. A Brenta és a 
Piave közt több magaslati állást rohammal el
foglaltunk. A Piave alsó folyásánál váltakozó 
erejű ágyúrwrcz. 

November 19. Flandriában tüzérségi harcz s 
egyébként nincs különös esemény. Az olasz harcz
téren a Feltrétől délre emelkedő hegyvidéken he
ves és az éjszakába benyúló küzdelemben roham
mal elfoglaltuk Gnero falut és a Monté Cornellát 
s 1100-nál több olaszt elfogtunk. Galliótól észak
keletre ismét több olasz támadás omlott össze. 

November 20. Flandriában fokozódott a tüzér
ségi harcz. Poelcapelle és Passchendaele mellett 
éjjel is folyt. A Chaume erdő vidékén a németek 
visszaverték egy franczia zászlóalj támadását. Az 
olasz harcztéren a Brenta és Piave közti hegyek
ben a Monté Toneta északi lejtőin elkeseredett 
harcz tolyt. Az olaszok minden kísérlete, hogy az 
elvesztett állásokat visszafoglalják, eredménytelen 
maradt. 

November 21. Flandriában délután feléledt a 
tűz D xmu dennél és a houthoulsti erdőtől Be-
celaereig. Poelcapelle és Passchendaele között nagy 
hevességre jutott. Arras és St.Quentin között an
gol támadások, melyet fő-lökése a Bapaumeból 
éí Peronneból CambMibe vezető utak között folyt 
le. Itt az angolok át akartak törni, míg Rien-
courtnál és Vendhuillenél helyi czélokra tőitek. 
Fontaine, Les Croisilles és Riencourt között az 
ellenség nem tudott túljutni a németek legelülsö 
vonalán. A főtámadás helyén tért nyertek, s a 
német tartalékok hátrább eső állásokban fogták 
fel a lökést. Graincourt és Marcoing az ellenség 
kezében maradtak. Vendbuilletől délre egy angol 
dandár támadása összeomlott. Alaincourtnál a né
metek visszautasítottak egy franczia támadást, 
Az olasz harcztéren a Piave alsó folyásánál az 
olasz tüzérség tervszerűen rommá lövi a keleti 
parton fekvő helységeket. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Dr. VAVBIK 

BÉLA belső titkos tanácsos, a Kúria másodelnöke, 
82 éves korában, Budapesten. — KENDE PÉTER 
császári és királyi kamarás, a nagykapo.-ú kerület 
országgyűlési képviselője, Korláthelrm ezen 77 éves 
korában. — Dr. VOZÁRY JÁNOS nyűg. törvény
széki elnök 75 éves korában Temesvárott. — 
WEBER JÓZSEF, a déli vas pálya-társaság igaz
gatóhelyettese, a Ferencz József-rend hadidíszít-
ményes tisztiké reszt ese, 72 éves korában, Buda
pesten. — Idősb SZINYEI-MERSE JÓZSEF szinyei 
földbirtokos, 8áros vármegye törvényhatósági 
bizottságának tagja 67 éves korában. — VÉKEI 
KÁROLY mérnök, nyugalmazott államvasuti főfel
ügyelő, üzlet vezetőhelyettes 65 év&3 korában, 
Budapesten. — CSÓRÍ GÍBOB szent-ferenezrendi 
áldozópap 61 éves korában, Jászberényben. — 
HALASI LÁSZLÓ főeidész 57 éves korában, Jaiikon. — 
TENUS TIVADAR újságíró, a «Kis Újság* munka
társa 55 éves korában, Budapesten. — PILLISCHHR 
MANÓ zei.tai földbirtokos 54 éves korában, Zen-
táu. — técsői és vernikai Dr. TÉCHY JÓZSEF or
vos 58 éves korában, Budapesten. — VARGA 
GUSZTÁV csendőrőrnagy 49 óves korában, Deb-
reczenbtn. — KATONA LAJOS dr. főszolgabíró és 
földbirtokod 39 éves koiában, Nagykátán. 

ö/.v. zelenei BOROS FRIGYESNÉ szül. nemes 
Bánhidy Dka, 82 éves korában, Szegeden. — 
özv. TÜOHLER^ WÓRNÉ, szül. Widder Henriette, 

80 éves korában, Eperjesen. — Csengeri MÁYER 
KÁROLYNÉ, szül. Fried Eszter, 48 éves korában. — 
KONTRA ALADÁRNÉ, szül. Trenki Sárika, az óbudai 
református lelkész és a harmadik kerületi függet
lenségi pártkör tiszteletbeli elnökének felesége, 
30 óves korában, Budapesten. 

S A K K J Á T É K . 
3079. számú feladvány Dr. Prankensteintól, Lipcse. 

SÖTÉT. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

3KÉPTALÁNT. 

A iVasárnapi Ujság» 43-dik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Szárai földben elhervad a 
virág is. 

Felelős s ierkesztö: Hoitsy Pál. 
Stirktiztősigl iroda: Budapest, I V , Vármegye- atoia 11. 

Lapkiadó tulajdonos Franklin-Táraidat IV., Egyetem ntoia 4. 

VIDOR MARCELL 
új verseskönyve: 

A HOLT KÜSZÖB DALOL 
Versek a nagy világégés idején. = 

Á r a 2 k o r o n a . 

Kapható: 
LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) 
r.-t.-n&l, Budapest, VI., Audr&ssy-út 21. és minden 

könyvkereskedésben. 

Vérszegénység, ideges fejfájás, anémia 
ellen a iegnagyobb orvosi tekintélyek alánlják 

R O Z S N T A I 
V I L Á G H Í R Ű 
V A S A S 
C H I N A B O R Á T 
melynek kitűnő voltát 
mindenki elismeri Ki
tűnő hatásánál fogva a 
hasonló készítményeket 
felülmúlja. Milleninmi 
nagy éremmel kitün
tetve 1 Számos kiállításon 
dijaivá. — Kis palaczk 
2 korona 60 fül., nagy 
palaczk 3 korona 80 fül. 

Készíti: 
B0ZSIYAI MiTYÍS 
gyógyszertára, árad. 
Szabadság-tér. tt 

f i " . : ' ' 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

HAJELTÁVOLITÓSZER ! 
Ravisant eltávolít hölgyek arczárói, karjáról 
minden kellemetlen szőrzetet. fájdalommentes. 
Azonnal látható hatás. Orvosilag ajánlva. 

dis " ^^T^ f Vidékre ntadilással. Szétküldés diszkréten. 

/ C „Kebelkrém" keménynyé és üdévé 
fW^k ^ v teszi. Arczhámlasztó és krémek. — Kitűnő 

I C a t W v \ aiozfehéritőkrém. 
BOTTÁR R E G I N A kozmetikai intézete. 

Budapest, Erzsébet-korút 34. sz. 

a női szépség 

Próbadoboz vagy tégely _ _ 1 . _ korona. 
Nagy « « « _ _ 2.50 . 

ÓRÁK 
kiváló pontossággal szabályozva 10 évi Jótállás mellett. 

ÉKSZEREK 
divatos és Ízléses kivitelben. 

EVŐESZKÖZÖK 
ezüst és alpaccaezüstböl. 

EZÜSTNEMÜEK 
és 

DÍSZTÁRGYAK 
szigorúan szabott jutányos árakon kósi-

pénz és előnyös részletfizetési fel
tételek mellett beszerezhetők 

BRAUSWETTER JÁNOS 
CHRONOMETER és MÜÓRÁSNÁL 

Alapíttatott G 7 r p m Számos ki-
1847-ben. a £ t b t U . tüntetés. 
Több ezer elismerő levél. Legújabb 

diszes nagy képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve. 

•<>•<> Mindenüt t kapható! c*o* 

ALAPÍTVA 1914. 

G y á s z e s e t b e n 
ruhák soron kívül 
festetnek feketére. 

Haftenberger Vilmos 
és kelmefestő, vegytiszütó 

gőzmosógyárában 

Nagyvárad. Postafiók. 
Postai megbízások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

• • Vigyázz, jön a vonat! o+o+ 

vasút, gőzgép, mozi, dynamo J 
Árjegyzék p t J n f l | | 0 A BUDAPEST, IV, • 

ingyen. U l l l l l l l l t H Ferenciek-tere 2. • 

Karácsonyi ajándékok: Fényképezőgépek, • 
latcsövek, lorgnonok és szemüvegek. " 

FOGAK és terjes togeoroK 
szájpadlás nélkül, 
a gyökerek eltá
volítása foH«!«sM FOG -lUlllfsrl. . i l t tu j 

fogkoronák és 
aranyhidak. tar
tós porcellan- is FOG iiuz.i» itlj,» érzéstelení

téssel ; hasznavehetetlen, 
régi fogsorokat átalakítok 
Vidékiek egy nap a lati 

Dr. HEGEDŰS JAKAB 
fogorvos, egyetemi orvostudor 

Első Fővárosi -

4 
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LOHR MARIA A főváros első és 
z i . — _ -r, « » legrégibb csipke-

S£? .*t"VmBarOSS-U.85 . tisztító, vegyflsz-
Fldkok: II, Fí-u. 27, IV, EikU-at 6, Keos- g y á r i intézete. 
i.metl-u. 14, V, Harminoad-u. 4,VI,Teréz-
«rt39, Andrátiy-ut 16,VIII, Jbmf-krl 2. Telefon : jdzi. 2-37 j 

— oc— e> =^=^=eee n A TURANIZMUS BIBLIÁJA 

ZEMPLÉNI ÁRPÁD 

KÖNYVE: 

TURÁNI DALOK 
MONDAI ÉS TÖRTÉNETI ÉNEKEK 

ÉS POLITIKAI KÖLTEMÉNYEK. 

Ára 5 korona. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA. 

es 
1 KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN. 3 

MOLNÁR FERENCZ 

ÚJ KÖNYVE: 

ISHERŐSÖK 
FELJEGYZÉSEK K R Ó N I K Á K * 

Naplószerü feljegyzések 
ismerősökről: nagynevllekró'l. 
névtelenekről — kortársakról. 

Ára 5 korona. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA. I 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESEKDÉSBEN. 

90" I B = ®® a Qi 

» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • » » • • • 

; BERZEVICZY ALBERT 
l ÚJ KÖNYVE: 

DÉLEN 
ÚTIRAJZOK ÉS T A N U L M Á N Y O K 

136 KÉPPEL 

Ára 20 korona. 

A FRANKLIN-TÁRSULAT KIADÁSA. 

LKAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN. 

M 

IBS 
KLASSZIKUS DRÁMAI KÖLTEMÉNYE: 

I 

EN I 

b A 

FORDÍTOTTA 

SEBESTYÉN KÁROLY 

ent a MAGYAR KÖNYVTÁR-ban 
(871—874. szám.) 

Ára I kor. 44 fillér. 

KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN. 

RENDELÉSNÉL 
SZÍVESKEDJÉK LAPUNKRA HIVATKOZNI 

Új könyv 

CHOLNOKY JENŐ, 
a kiváló magyar földrajzi Írótól: 

ÜLD ÉS BÉPEI 
Népszerű földrajzi kézikönyv 

I. kötet 

AMERIKA 
Két sz ínes térképpel , 32 műmelléklettel 
és 4 3 0 , a szöveg közé nyomot t képpel 

-^5»- Ára 2 4 korona -«e^-

FRANKL1N-TÁRSULAT KIADÁSA 

Kapható minden könyvkereskedésben . 

Vadászsportot üzöK 
akár itthon, akár a fronton vannak — 
figyelmébe ajánljuk a 

„NIMRÓD" 
K É P E S VflDftSZUJSAG-Ot 

Állandó melléklete: 

„fl vadászeb" 
czimű egyedüli magyar nyelvű 
ebtennyésztési szaklap. 

Mindkét lap gyönyörűen illusztrálva. 
tinuniitii] iiEiiriii[[i]TriiitiriiiriTri]inT(iiTriiitiiiiji!iiiTiiiiiiiiT!iiriii|i|itrsT)n>9ifiin(ixiiniinnTtiriraiiiiiititij inruin iiiTiitiiiiriiiiii luiinnriiuimi cr • 1;: M : 

Előfizetési ár mindkét lapra: egész 
évre 16 kor., félévre 8 kor., negyed
évre 4.— K, egyes szám ára 50 fillér. 

Tessék muta tványszámot kérn i . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda
pest, IV. ker., Egyetem-utcza 4. sz. 

(Franklin-Társulat.) 

Magyar Törvényéig a Franklin-Társulat zsebkiadásai-ban 

megjelent 

AZ ÜJ EGYENES ADÓTÖRVÉNYEK 
Jövedelemadó. Vagyonadó. Nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok 
kereseti adója. Hadinyereségadó. 
III. oszt. kereseti adó. 

Készitették: 
RÓTH PÁL dr. 

bp. m. kir. íulófelügyelőségi s.-titkár 
és 

TÉRFY GYULA dr. 
miniszteri tanácsos. 

Ára kötve 12 korona. 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

f +++*+++*++++++'*"+* *++'*'+'*'+++++++++*++++++** *+ * * * *+++* 

v te&eÉaáti&BSS^s&*m halt kedveseink emlékét! 

A világháború majd minden csa
ládból kiragad egy-egy kedves 
hozzátartozót, kinek emlékét szi
vünkbe zárva, feledni nem tudjuk. 
Ezeknek a dicsó halált halt hő
seinknek emlékét megörökítendő, 
igen diszes, szép kivitelű fény
képtartó keretet, (fekete moiret 
alapon, ezüst nyomással) melybe 
hősi halált halt kedveseink arcz-
képét elhelyezhetjük, egy leve
lezőlapon történő megrendelésre 
bérmentve küld 

Méhner "Vilmos kiadóhivatala, 
Budapest , ]V., Egyetcm-utcza 4 . 

Ara 2 korona. 
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MftGYHR K Ö N Y V T Á R 
Szerkeszti: Radó Antal. UjdonságoK: Egy-egy szám 36 fillér. 

875. BRÓDY SÁNDOR 

A hó'törő és egyéb elbeszélések 
880-881. DRRSCHE-LÁZÁR ALFRÉD 

A Kutyabőr és egyéb történetek 
878—879. ORCZY BÁRÓNŐ 

Lady Molly kalandjai 
Detektiv-történetek. Ford. Kisléghi Kálmán. 

876—877. GHGYMY DÉNES 

— A székelyek 
Hangulatok, mondai és történeti vázlatok. 

Kapható: L A M P E L R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t-nál, Budapest, YL, Andrássy-út a i . 
és minden hazai könyvkereskedésben. 

A kövér nő élete 
kínlódás! 

t : > Kigúnyolják, kikaczagják, örökös tréfa 
tárgya I Minden ember utánafordul, nem 
tud öltözködni, vendéglőben, kávéházban 
két széket kínainak neki. Egyszerű élet 
módját nem zavaró kúra segítségével igen 

Huaiálit elítt. rövid időn belül karosává lesz a legkövé- 8 "•" *»"n»l« »«n. 
rebb nő vagy férfi. Csak 1 doboz Maigrirt használjon és meglepi környezetét — Egy 
kúrához való doboz M A I G R I R ára K 6.—. Készíti Palmler G. m. b. U. Berlm. 

Főraktár: Török József gyógyszertára, Budapest, Király-utoza 12. 

=••= 

Orszúsos liansiesykölcsönzőlntézet 
Budapest, IV. ker., Sütö-ntcza 2. szám, félemelet. (Deák-tér mellett.) 

Hangjegy-kölcsönzőnk felöleli a komoly és könnyebb zene
fajokat, melyek az újdonságokkal folyton kiegészíttetnek. 

Előfizetés: 3 hóra 1 5 - K, 6 hóra 2 8 - K, 12 hóra 52 
Az előfizetés beérkeztével megküldjük kimerítő jegyzékünket. 
Biztosíték 10 K, mely az előfizetés megszűnésekor visBzaadatik. 

K. 

Folyton Újdonságok. 
=••= =••= 

Országos Hangjegykölcsönző Intézet 
Budtpt»t, IV., Süt6-utcz> 2 Misin. (Deák-ter mellett, 

RZ AÉRO 
A repüléssel és léghajózással foglalkozó egyedüli magyar hivatalos folyóirat, 

Minden számában érdekes és 
eredeti fényképfelvételéket kö
zöl. A léghajózás eseményeiről, 
fejlődéséről és czéljairói kitűnő 
és könnyen érthető népszerű 
czikkeket tartalmaz. * 

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

Matatva ny számokat a kiadóhivatal szívesen küld 
Budapest, I. ker., Refek-utcza 46. az. 
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üHiüiiüiiiiüiilgiiiüil 
Franklin-Társulat kiadásában Budapesten (IV., Egyetem-ntca 4.) 

MEGJELENT 

VILÁGHÁBORÚ 
Vezérfonal iskolai tanításokhoz és 
tájékoztató a nagyközönség számára. 

A Magyar Paedagogiai Társaság megbízásából 

szerkesztette 

dr. IMRE SÁNDOR 
az állami polgáriak, tanitóképzőintézet tanára, 

egyetemi magántanár. 

k vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatásával. 

Nagy 8-ad rét , 2 4 8 lap . 

Ára 8 korona. 
E kötet Angyal Dávid egyetemi tanár, Balanyl György főgimn. tanár, 
Kemény Ferenc reálisk. igazgató, Llttke Aurél pedag. tanár, Márki Sándor 
egyetemi tanár, Pilch Jenő honvédalezredes, Rácz Gyula a főv. Statisz
tikai Hivatal titkára és a szerkesztő tollából a következő háborús kér
désekről nyújt összefoglalást: a háború világtörténeti előzményei, a 
hadi események (számos ábrával), az ország belső története a háború 
alatt, a hadviselő államok földrajza, a háború és a gazdasági élet, a 
közművelődés, a társadalmi mozgalmak, a közegészségügy és a há
ború, a közerkölcsiség és a háború, elmélkedések a jövőről; be
fejezésül: szempontok a háborús kérdések iskolai feldolgozására. 

Kapható: 
Lampsl R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) r.-t.-nál 
Budapest, YL, Aadrássy-at 21. és minden könyvkereskedésben. 

1 
1 

SgllÜiiairlliügE^üllUgri 

48. SZÁM. 1917. ( 6 1 ÉVFOLYAM.) 
SZEBKBSZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, DECZEMBER HO 2. 
Szerkesztőségi iroda ; IV. Vármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal; IV. Egyetem-utoza *. 

Egyes szám 
ára 60 fillér. 

30.— korona. Egészévre_ 
Félévre _ 
Negyedévre 7.50 korona 

Előfizetési feltételek; 1 gájévre-i 
Külföldi előfizetésekhez a póstailag meg

határozott viteldij is eBatolandó. 

A FELVONULÓ TÖMEG A VÁROSLIGETI IPARCSARNOK ELŐTT. 

A S Z O C Z I Á L D E M O K R A T A PÁRT NOVEMBER 25-IKI B É K E T Ü N T E T É S E BUDAPESTEN. 




