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AZ AMAZ ONKIRÁLYNŐ. 
R E G É N Y . - I R T A P E K Á R G Y U L A . (Folytatás.) 

Az egykori Antiopénak elbcrul a szeme és 
nagyot, hatalmasat kiált, akkorát, hogy még 
az ünnepi zsivalyon át is lehat az. Theseus 
megfordul a diadalkocsin s felnéz az ablakra. 
Az amazon látja, de aztán kábán szédül le a 
bronzszékről a szentély márványára. 

. . . Hosszú idő múlva tér magához. Férje 
emeli, 6 térdel mellette a kövön. Hippolyta 
méltatlankodó dühvel tápászkodik fel: 

— Oh én ezerszer szerencsétlen, hát ezért 
hagytam el hazámat, isteneimet ?! . . . Bujkáló, 
titkolódzó, alacsony gazság, hát ezért nem volt 
szahad nekem résztvennem ezen az ünnepen? 
Árulás ! és hozzá még^ hazugság is, hisz 
Amaaonországot senki se győzte le; én a ma
gam jószántából, szívbeli nagy szerelemből kö
vettelek és te . . . te méltatlan földi istenem, 
te ezt az én nagy, szép szerelmemet hurezolod 
körül zsákmányként diadalszekéren?! Van lel
ked hozzá? 

— Szidj, sújts le, igazad van, — könyörög 
tompán Theseus, — nincs, nem lehet nekem 
védekező szavam, ha csak az nem, hogy hiú, 
szeszélyes és örökké forrongó népünknek kellett 
hízelegnem, kedvére tennem. . . . 

— Az én hazug megszégyenítésemmel?! 
— Dehogy . . . csak ezt ne mondd; érts 

meg: te már nem vagy amazon, téged ez volta
kép nem érint, nem bánthat többé, no úgy-e? 
Te Athén királynéja vagy, semmi közöd ahhoz 
az amazonkirálynőhöz, a kinek a hatalmi jel
vényeit körülhordták. Mondd, nincs-e igazam? 
gondold meg csak . . . 

Suttogó szó, halkabb vita; az amazon feje 
végre is a ravasz és szépbeszédű Theseus vál
lára hanyatlik. Csók, ölelés: 

— Megbocsátasz-e? 
i — Meg. Csak szeress. 

* 
Ismét boldog napok. Hippolyta már igen ne

hezen mozog, de a kikelet Anthesterion virág
havában azért még elkíséri férjét a korinthusi 
isthmusra s nagy poseidoni versenyjátékok ki
sérésében együtt avatják fel az ottani attikai 
örszághatároszlopot. Ez oszlop márványfejének 
a keleti oldalára ily írás van vésve czifra 
krétai betűkkel: «vigyázz, ez Jónia és nem 
Peloponesus !» — nyugati oldalán viszont ez ál l : 
<«vigyázz, ez Peloponesus és nem Jónia!» Maga 
3 királyné osztja ki a Theseus isten-apja tisz
teletére rendezett agon-versenyek nyerteseinek 
a fenyőkoszorúkat. Csak a leányok futóverse
nyének a díja más: aranyalma . . . Szépen 
futnak s a spártai nők versenytörvényeihez 

'képest egészen ruha nélkül; csak ép a fejük, 
arezuk .van bekötve nyakig színes byssos-
fátyollal. Híresek az olajbarna testű spártai 

* leányok, erős és ügyes futók Árkádia és Boeotia 
szőke hegyi szépségei is, de ezúttal azért min
denképp külömb akad náluk. Szebb és ügye
sebb is. A rohanó olajbarna és márványfehér 
leánytestek közül egy mindnél bajosabb és 
lengébb teremtés válik ki s tör szökellve 
élőre; ébenhaja bomolva leng hátra sárga 
fátyola résén s elefántcsontszín teste oly szo-
borsaép, oly szellőkönnyű, mint valami meg-

. Medt Isis-bálvány. Alig lih»g, mikor győztes
ként czélhoz lebben a királyi pár kettős ala
bástrom trónjához. Mindenki bámul, maga 
Theseus is felkel: «ki ez? . . . Felséges . . , Le 
a byssost, a győztesnek meg kell mutatnia az 
arczátb Évődő ellenkezés, a király maga lép 
oda, leitépi a fátyolt, de nyomban visszahőköl. 
A leány; minden szégyen nélkül fölényes diadal-
kaczajjal ál] meg Theseus előtt, mintha azt 
akarná mondani: mos, megérem az árt, a mit 
magamért kérek?!* . . . Hippolyta felsziszszen: 
«haü, a forrószemű, a biborajkú . . . hát itt 
ivagy?! A dijat kellene átadnia, de keze ökölbe 
szorul, nem adja, hanem dobja, oda, a győztes 
élé a földre veti az aranyalmát: 

— Nesze . . . Vedd fel! 
Kihívó válasz: 

— Nem kell! Én más díjra pályáztam. 
S azt meg is nyertem most! 

Egy gyers pillantás Theseusra, azzal a leány 
tovatűnik a tömegben. Hazafelé indulnak; 
az amazon némán ül fel a bronzkerekű hamaxa-
kecsiba s lopva lesi az oldalán hallgató, el
gondolkodott Theseust. Nem meri kérdezni, 
csak félve, reménykedve simul bozzá : 

i— Szeress. . . . 

Az attikai éj bársonyos sötétjében fáklyafény 
ujjong az athéni vár ormain s reggelre száz 
trombita hosszú reze csillan ki a lőrések kö
zül a rózsás fény kristályhasadásában, örvendő 
menydörgéssei hódolva jelentik a helikoni ge-
rincz felől ébredő napnak, hogy: evché, napfiú 
született a Hold Leányától Theseus Akropoli-
sában! Az apa örömittasan kiált: «fiú!» de az 
anyát első perezre megrémíti e szó, lázas 
agyát a themiskyrai emlékek amazoni rettegése 
gyötri s viaskodva kapná el a gyerek fölé 
hajló Aethrától a kicsit: «jaj ne, kegyelem! 
kíméld! meg ne öljétek!» . . . Az anyakirályné 
idegenkedve bámul, de Theseus elérti s gyön
géden öleli magához az amazont: 

— Térj magadhoz és ne félj, nem vagy ama
zon hazádban, — Athénben, a Nap Váro
sában vagyunk s itt nem ölik meg a fiúcse
csemőket. De a leányokat se . . . 

Az anya kábán bámul, nem meri hinni, egy
szerre aztán ujjongva borul a férje ' nyakába. 
A nap ép akkor férkőzik be a biborfüggöny 
résén; az egykori Antiope reszketve gömbölyíti 
marokra a két kezét s mint drága kincset 
gyűjti tenyerébe a beáradó tavaszi sugarakat. 
Nézi, hálásan, eszelősen csókolgatja őket s szól 
lihegve: 

— Húzzátok félre a függönyt, úgy . . . hadd 
áradjon rám s én hadd hódoljak a nappali 
fénynek . . . Köszönöm, Nap, neked köszönöm 
fiam életét, most már igazán hisze'k benned! 

Theseus hangja : 
—• Boldog vagy-e? 
— Mint ez az ég, — szól Hippolyta ki

nézve — oly fellegtelenül! 
Az apa ismét a csecsemőre pillant. Szava 

büszke: 
— Kicsi Theseusom . . . 
Az amazon esdve állítja meg: 
— Ne, ne így hívjad. Ha napfiú is, a Hold 

emlékére én utolsó kegyet kérek tőled: én 
utánam, az anyja után, adj nevet neki . . . 

— Jó, Hippolytám, legyen a fiad : Hippo-
lytus! 

xvn. 
A H O L D B O S Z Ú J A . 

Már az ibolya-hó, az illatos Elaphebolion nap
sugara tánezol a kéklő Kithaeron-ormon, már 
a Nagy Dionysiák lyd fuvolái zengnek az olaj- • 
és babérberkekben attikaszerte, mire a királyfié . 
felkelhet, hogy fiacskáját az Amphidromia szer
tartására vezesse. Nagy nap : a tisztulás 
ünnepe az anya s a névadás, családtaggá ava
tás, rokonná fogadás ünnepe a gyermek szá
mára, de Hippolytának ezúttal mind ennél 
több, — anyasága óta most fogja először fel
épültén látni őt hazatérő férje. Theseus régóta 
oda van, hosszú hetek óta utazik, vendégeske
dik a szomszéd szigetkirályoknál, de mára 
bizton félbeszakítja fontos uralkodói kötelmei
nek a végzését, mára okvetlen megjön Pireusba... 
«s neked», súgja az öltözésériél segédkező egykori 
Melanippe, — «neked ma vissza kell hódítanod 
őt. Szép légy!» Az amazon némán áll sürgő 
komornái között ; siet, kapkod, iparkodik, 
egyszerre aztán toppant és köny szökik a 
szemébe : «óh csak tudnám, de mikor én nem 
értek a tetszés művészetéhez . . . Oly ügyetlen 
vagyok! legjobb szeretném ezt a sok asszony-
rongyot mind letépni magamról . . . Eh, adjá
tok vissza az amazönfűhámát...» — (Csitt, ~ 

hová gondolsz? azt a ruhát Aethra őrzi az 
övvel és bárddal együtt az istennő kincstárá
ban s ő sohse adná ki. Csillapodj már.» Hippo
lyta felsóhajt s kapkodva piperészkedik tovább. 
Pedig tán nincs is szükség ekkora sietségre, 
íme kész van már s várnia kell: Theseus még 
mindig nem érkezik. Vár félórát, egy órát, 
több órát . . . dél van már s a királyi bíbor-
vitorla-sehogyse piroslik elő a pireusi fok megöl. 
Bemy az androniíis.a-férfilakosztály, olajlom
bokkal díszített megaron-termében nem kevésbbé-
kínos e várakozás. Együtt a díszes, javarészt 
koronás vendégsereg : az Aethra troezeni atya
fiai, meg a spártai és mykenei szintén rokon 
királyi családok. Híres és mulatságos az ellentét 
a két utóbbi felség közt. A spártai Tyndareus 
nyers húst eszik s vért iszik ; bikaerős hall
gatag óriás, kinek még a koronája is csak réz
ből van s vérben áztatott daróezruhája ugyan
csak hitványul fest Athénben, — a mykenei 
Atreus viszont épp ellenkezőleg eszem-iszom 
puha ember, pompáskodó és pöffeszkedő kövér, 
kiről azt mondják, azért ereszt akkora hasat, 
hogy mentől több aranykincset aggathasson 
magára. Hát csilingel is a sok súlyos drágaság 
rajta ; két rabszolga támogatja még akkor is, 
mikor a megaron közepén levő nyilt tűzhely 
oszlopaihoz támaszkodik. Négy ily oszlop őrzi 
a tűzhelyet s az Amphidromia abban áll, hogy 
a gyerekkel ezt a négyszöget megkerülik; á 
körüljárás alatt a rokonok a kicsit néven szó
lítják s az isteneknek ajánlják. Egyelőre persze 
csak a spártai és mykenei király gyerekek 
hanczúznak az olaj lombba bújtatott oszlopok 
körül. Négy-ötéves apróságok, mint a Hippo-
lytus leendő játszótársai, ők is hivatalosak-
Athénbe e napra. Büszkék is rá s ugyancsak 
neki vannak öltözve! Iczi-piczi boplita-díszében 
valósággal aranytól csurog a két kis mykenei 
herczeg. . . Agamgmnon az idősebb és komo
lyabb, a kisebbik, Menelaus, kapkodó bolond, 
ki kergetőzés közben mindenbe belebotlik. 
Mert a két gyerek a két nekik szánt, hasonló
korú spártai herczegnőcs két kergeti; Agamém-
non hamar elcsípi a villogószemű kis fekete 
Klytaenmestrát, de a másik, az aranyhajú, 
vihogó kis Heléna, minduntalan kisiklik a 
Menelaus kezei közül. Menelaus bőgni kezd, 
úgy hogy végre is a jóakarattal mosolygó 
szülőknek kell megkönyörülniük rajta, — Tyn
dareus tolja hozzá a kis Helénát s megfenyegeti t 
«jól viseld magad.!...» Épp akkor lép be á 
csecsemővel Hippolyta. Aggódva fordul 'anyóL 

sához : 

— Nem jön! Mi történhetett? Baj, vihar,, 
hajótörés? . , j 

Aethra cseppet se látszik nyugtalankodni : I 
— Eh, ostobaság! Az én fiamat az apja 

eleménnem érheti baj . . . Én csak dühös vágyók
ra:. No megállj! 

Az amazon reménykedve lép közelebb : 
— Megnyugtatsz', Aethra a n y á m ! . . . Ügy 

érzem, te tudod, hol van Theseus . . . i 
Az anyakirályné sértődötten felel: 
— Micsoda beszéd?! Már ugyan hogy tud

nám? Én csak azt tudom, hogy tovább nein 
várunk rá. Kezdjük, végezzünk hamar az amphi
dromia val s induljunk azonnal le a tengerhez,-
hogy , Apollónak s nagyapjának, Poseidonnak 
is bemutassuk a gyereket. Akkorra — remélem,L 
ott lenn lesz Pireusban Theseus is. 

Sietve, kedvetlenül végeznek a megaronban,-
aztán hosszú hamaxa-kocsisorral vonul le ai 
menet a gyerek nagyapjához, Poseidon teri-
geristenhez. Aethra boszúsága még kínosabbá 
teszi a Theseus érthetetlen távollétét; csak ii 
kis herczegek vihognak a maguk ezüst hama> 
xajában. Heléna fricskázza Menelaust.".. 

Váró ezerek a pireusi öbölparton minderi
felé. De hiába várnak. Theseus csak nem jön-
Aethra a hanyatló napra néz Salamis felé s 
aztán~némán" intr^Hijppölytónak."" A~kíváncsi 
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ezrek felkelnek. Látják, Melissa és Amastris 
mint oldják le a királyné szandáljait s mint 
tűrik fel a khitonját két felől. . . apja helyett 
az amazon anya indul a gyerekkel a szertartásra. 
Megy be a kék vízbe s mire már térdig áll benne, 
előbb a búcsúzó Napnak, Apollónak mutatja be 
Hippolytust, aztán a rítushoz képest a Posei
don hullámölébe helyezi egy pillanatra a kicsit: 
«isten-nagyapa, így hintázd, de soha el ne 
merítsd ő t ! . . .» Az ezerek fohászkodva ismétlik. 
A dielergő anya a parton a türelmetlen Aethrá-
nak adja át a vizes gyermeket s maga a bíbor
sátor alá vonul átöltözni. Bágyadtan dől a bronz
székre : 

— Nagy istenek, mi baja? hol van? hol 
lehet?! 

Kaczaj. Szandállal a kezében az előtte térdelő 
Amastris mered rá : 

— Komolyan akarod tudni? Oh te vak 
szerencsétlen . . . Ne félj, nincs semmi baja . . . 

— Igazán?! 
— Csak tied a ;baj . . . Tehát akarod látni? 
— Akarom. 
— Akkor először is várjunk itt pár perczig. 
— Igen, de nekem a menettel kell indulnom 

hazafelé . . . 
— Dehogy is kell! 
— A felséges Aethra . . . 
— A felséges Aethra legjobban szeretné, ha 

egyáltalán sohse látna többet. 
Az ephesusi herczegnő kipillant a sátor ponyva 

résén : 
— Látod? épp indulnak s megy vélük a 

tömeg is. Hagyjad. Észre se veszik, hogy nem 
vagy o t t . . . Hol vagy Melissa? itt a friss 
khiton, segíts úrnőnknek. Én addig csolnak 
után nézek . . . 

Sötét az éj már, mire a salamisi tengerszoros 
kis Pharmakusa szigetecskéjéhez nagy óvatosan 
eleveznek. Lombba íuló szirtpetty, rejtett pont 
ez a zátonyos vizén, de azért semmiképp el 
nem téveszthető, — Ősi fenikiai idők óta vilá
gító máglya ég itt egy parti kőtornyocskán 
minden éjjel az Eleusis felé kalmárkodó hajósok 
számára. Lángol a tömzsi bástya most is, 
tánezoló fénye pirosra gyúl az öbölbe bújt hajó 
lanyhán fodrozódó bíborvitorláján • • • «Ott a 
királyi gálya!» A kormányos aggódva néz a 
szemhatárra: (siessünk, legények, mindjárt 
feljön a hold s akkor végünk, legott észrevesz 
a sasszemű vén Glaukos ; a hol ni oltja már a 
takarékos öreg a máglyát». Sietve kerülik meg 
a szigetecskét s partra osonva nesztelenül kúsz
nak tova a babér és gránátcserje árnyában. 
Hamar átvágnak, — alig pár száz lépésre ott 
füstöl a kialvó máglya s a felbukkannó hold 
épp most veszi észre az olajligetből kiágaskodó 
őriak meszeletes, sápadt kupoláját. Rácserkély 
fut ez ósdi fenikiai kupola körül; az öreg 
Glaukus totyog rajta s kutatóan néz széjjel. 
Le a fügelomb alá, — lapultan érnek oda az 
alacsony kertfalhoz. «Odanézz!» Kaczaj a lugas 
alól, ösmerős kaczaj ; Hippolyta reszketni kezd, 
a hogy a laza szárazfal résén át odapillant 
Enyhe az éj, bágyadt a szellő; mélyen i basz
nak a lugas rózsái, de a kelő hold czirógatására 
bódító illatokat álmodnak. A fény csalókán 
szűrődik át a lombon s ezüst porában egy 
nőalak ül a márvány padon. 

A királyné a szívéhez kap : 
— A forrószemű! hát csakugyan ő ! . . . És 

Theseusom mint rabszolga a lábánál, arcza ég, 
a térdéhez támasztja. Ereszszetek . . . 

Melanippe Amastrisszal csitítva fogja le. 
A lugas alatt újabb kaczaj csendül: gúnyos, 
kihivó. A női térd türelmetlenül rándul, de a 
férfi forró piros arcza csak annál odaadóbban 
tapad hozzá. Pedig mily nyersen korholják : 

— Mégis itt vagy?! Reggel óta kergetlek a 
fiad amphidromia-ünnepére . . . 

— Ne űzz e l . . . 
— De hát mit akarsz itt? 
— Tudod jól. Alamizsnát. A szerelmedet! 
— Hahaha . . . Nagy Poseidon, nézz fel a 

tenger mélyéből a fiadra : Athén királya kol
dul! Pompás! Hát ide hallgass. Még se tudod, 
hogy ki vagyok? Én a Minős kánya, krétai 
királyleány vagyok és jegyezd meg, — soha, 
de soha se leszek a szeretőd, érted? Nem úgy, 
mint szegény Ariadné néném. Az én szívemhez 
más az ú t . . . 

Várakozó szünet. Utána annál boszúsabb a 
hang : 

^ — Eh különben is unom már, hogy ebben a 
nyomorult sziget kunyhóban rejtőzzem . . . miért? 
a te szeszélyed kedvéért? Elég volt. Megyek. 
Apolló . . . akarom mondani : Baal-Merodakh 
veled! 

— Maraelj. Ne hagyj el, Phaedra. Se engem, 
se isteneimet. V á r j . . . 

— Ugyan mire várjak? Hisz neked hitvesed 
van. Sorsod eldöntve . . . 

— Nincs! 
A kőfal mögött Hippolyta ismét a szívéhez 

kap. A lugasban csend: a király reszketve 
öleli, csókolja a türelmetlen térdeket. Aztán 
gondolatszegetten bámul maga elé : 

— Oh ti zsarnok nagy istenek, mit akartok 
már ismét velem? Szófogadó, hű eszköze, vak 
végrehajtója voltam akaratotoknak mindig, 
mért hogy annyi szolgálás után végre nyugodni 
nem hagytok? Most két éve szeretnem kellett 
Ariadnét, hogy hazámat a Minotaurustól meg
mentsem, tavaly szeretnem kellett az amazon 
Antiopét, hogy az ezüst övet és bárdot meg
szerezzem s az asszonyi Hold uralmat meg
törjem . . . 

— Oh hazug, gaz, hűtek n! nyilallik a szívébe 
Antiopénak. 

— . . . s ezidén? folytatja Theseus, — mit 
akartok velem ezidén? új nő, új szerelem, mit 
jelent ez? Valami új feladatot, ele mi lesz ez? 
mi ez új tervetek vélem, nagy istenek? 

Phaedra a két kis tenyere közé veszi a Theseus 
arczát. Mosolyog : 

— Még kérded?.Oly egyszerű! Nem munka, 
nem fárasztó feladat : a változás ezúttal juta
lom. Az istenek ezzel az új szerelemmel egy
szerűen azt akarják, hogy annyi kényszerű csók 
után végre igazán boldog légy. 

— Értem, ujjong Theseus, — az istenek 
jutalma te vagy! Szeress hát . . . 

Szerelmes dulakodás, — Phaedra sikoltva 
harap az ölelő karba : 

— Durva attikai paraszt! 
Alázatos szó : 
— Bocsáss meg . . . 
A következő ptrezben Theseus feje már a 

krétai herczegnő ölében pihen s Ariadné húga 
évődve czirógatja. Egyszerre megakadnak az 
ujjai az athéni kondor hajét leszólító királyi 
aranyabroncsban. Phaedra egyet gondol, lopva 
leveszi, egy elarabig a holdfényben csillogtatja, 
aztán kaczagva teszi fel a maga fejére : 

— Nézzed csak : jól áll? 
Theseus mámorosan pillant fel rá. E percz-

ben azonban hirtelen mozgás, valami fojtott 
torz sikoly hallatszik s egy kő gördül le a kert
falról. Phaedra felugrik, Theseus is : 

— Eh semmi . . . Valami nyulat ugrattunk ki. 
A leselkedők ekkor már lihegve lopódznak 

vissza a csolnakjukhoz. De Hippolytának még 
fülében cseng a Theseus utolsó szava. Sziszegve 
áll meg: 

— Csalódok Nem nyulat, meglásd : themis
kyrai párduezot ugrattatok ki! 

Hajnalodik. Némán szállnak ki a csolnakból 
az Ae galeos hegy alatt az attikai parton. A hosszú 
órák kínos csendjét végre is a kiiályné töri 
meg. Két öklét emeli s zihálva szakad fel az 
amazon szó hörgő melléből: 

— Megcsalt! Jaj legyen neki! 
A hold fenn van még ; sárgán gördül tova 

az ibolyaszín hegyhátakon. Az egykori Antiope 
soká nem mer ránézni. Végre nagy erőfeszítés
sel veti fel a iejét s reszketve rogyik le a Ma ha 
Mai éji napja elé. 

Rettegve s ujjongva sikolt vadul: 
— Hold, szent Hold, te Titkok Tükre, te 

Bűvölet Szeme, te Végzet sápadt Arcza . . . te 
egyetlen igaz és legfőbb istenség, jaj nékem te 
előtted, mert borzasztót vétkeztem ellened! 
Elhagytalak gyáván, megtagadtalak s te le
sújtottál: megérdemeltem; tipró haraggal dön
töttél le, úgy kellett nekem! Szörnyű a te igaz
ságos büntető boszúd s én lihegve fetrengek a 
sárban alatta, de már is esdve kiáltok hozzád : 
bocsáss meg, fogadj vissza, segíts talpra, hogy 
boszút állhassak, boszút! A te nevedben, amazoni 
könyörtelen hold-boszút a Nap Főfián, boszút/ 
a mi vijjogva ujjongjon fel a te fényes Tányé
rodig s a mitől tánezra keljen mind az őt 
planéta a Nergal Esti Vörösének a csillag
bikájától a Ninip Éji Nagy Sápadtjának az 
égi egyszarvújáig . . . boszút! ront ót ós sor
vasztót, gyö'rőt és öldöklő;! 

Az egykori Melanippe iszonyodva fogja be 
fülét. Ellordul: 

— Apollóra, fékezd gyűlöletedet, Hippolyta! 
—• Aiók Apollóra, nem ösjnerem többé . . . 

Antiope vagyok újra s Szent Hold, ismét csak 
téged ösmerlek s a baj perczében ime most 
hozzád fohászkodom : te kéjek és kinok Anyja, 
te rejtelmek és hatalmak fényes Foglalatja, 
adj erőt nekem, hogy a hűtlennel szemben 
többé meg ne tántorodjam, add sugaraidat, 
hogy belőlük a boszú hálóját fonjam számára 
s kínörvendő, ádáz kaczajjal fevjtsam beléje őt 
azzal a krétai kígyóval együtt, a ki a szívembe 
harapott. 

Az amazem térden állva tárja a karjait s 
gömbölyítő mozdulattal nyúlkál fel a hold felé : 
«add sugaraidat!...» Egyszerre megáll a keze 
s tátott szájjal kezd hallgatózni : 

— Hallom a parancsot . . . Te'hát vissza 
Themiskyrába menjek s az amazonokat hívjam 
bosfúra, segítségül? Ertem. Meggyek. 

És már kelőben van, midőn hirtelen vissza-
hanyatlik. IVhetetlenül jajdul: 

— Jaj, nem mehetek! a gyermekem fog, 
nem ereszt. . . Hát ki akkor? Ki menjen el? 
£ Körülnéz : 

— Készülj, te mégysz el, Melanippe. 
Melissa azonban sírva borul úrnője elé : 
— Szolgálód vagyok, de ne kényszeríts, hogy 

másodszorra is árulóvá legyek. Phorbasom, 
leendő gyermekem hazája ellen ellenséget hívjak? 
Nem tehetem. Bocsáss meg! 

A királyné elfordul: 
— Eredj előlem . . . Akkor te mégysz, Amas

tris. 
— örömmel, felség, ujjong az ephesusi her

czegnő, — a boszú gyönyörével megyek! Bizd 
rám. E csolnak elvisz Andros szigetere, onnan 
kalmár gauloson vitorlázom át lyd ázsiai 
földre s úgy szárazon, váltott gyorslovakon 
megyek tovább. 

— Csak a legrövidebb úton, Amastris! sür
geti Antiope, — ha sietsz, egy jó hold alatt 
ott lehetsz . . . Eredj Themiskyrába és mondd 
meg nénémnek, az Eiső Királynőnek, Molpadiá-
nak : tévedtem, neki volt igaza és rettentően 
igaza volt! mondd meg, szenvedek, mert hálát
lanul, gazul gyötörnek... mondd meg, hár
man vagyunk itt rabok : én, az ezüst öv mog az 
ezüst bárd, — rajta, jöjjön az amazonság 
azonnal értünk, jöjjön mentő ós boszúálló 
sereggel a Nap Városa, Athén ellen! 

Melanippe jajdulva térdel a földön : 
— Ne tedd, — gondold meg! 
— Itt a királynői amazon-gyürüm, végzi a 

királyné, — ez igazoljon otthon. Amastris. És 
most a nagy Ma ha Mai veled! 

Az egykori Hippolyta kiáll a parti szirtfokra. 
Hosszan néz a távozó csolnak után. Halkuló 
locsogás . . . A hold vérvörösen gördül a hegyek 
mögé. Antiope utána sikolt : 

— Nézz rám, a tied vagyok ismét! 

XVIII. 
A G Y Ő Z T E S . 

Csöndes az Akropolis, néma a királyi lak, 
az emberek lábujjhegyen járnak az asszony
palota előtt. Akárcsak benn nagybeteg feküd
nék . . . Hűvös a ház tája; mmtha rá örök-
árnyrék nehezednék., e traktus szinte kimarad 
az Apolló dúsan Jeözönlő napsugarai alól. 
Mert köröskörül a Hekatombaeon hó nyári 
heve tombol ismét, meleg van újra, — csak 
az egy Hippolyta királyné látszik még e forró
ságban is dideregni. «Odanézz», súgják egymás
nak a merészebb kíváncsiak, — (Játod? jár 
mint egy lélek a termein át, jár így naphosszat 
magányosan; hogy mit csinál? hát olykor 
meg-megáll, hallgatózik, aztán mosolyog, de 
furcsán, ijesztően ; a mily váró, reménykedő, 
e mosoly oly torz, olyan rettentő. És nem szól 
ő senkihez, legalább nem jóni nyelven; e 
nyelvet ő mintha hirtelen elfeledte volna; 
hogy mióta? áh jó ideje ennek, hisz innen-
onnan negyedfél hold múlt el már az Amphidro
mia óta. A maga amazon nyelvét, azt tudja, 
szól is rajta, de többnyire csak maga magával 
beszél, vagy az imádott kis csecsemő fiával. 
Nagyanyja féltékenyen, sőt ijedten óvja tőle a 
csöpp Hippolytust, de ha az anya kézbe kapja 
a félő gyereket, órák hosszat tartja így amazon 
szóval. Persze senki se érti, de az arczárói 
látni, hogy szörnyű indulatos: lármáz és 
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magyaráz, követel s könyörög, kaczag ^ és 
fenyeget . . . a míg csak a kicsi el nem sírja 
magát, ekkor magához szorítja őt s ő is vele 
zokog. S Melissa ? Véle sincs többé sokat ; vájjon 
min veszhetett össze az egykori amazon társ
n ő v e l ? . . . Gyerekén kívül biz' csak lovaival 
törődik még a felséges Hippolyta. A lovászok 
mesélik : a mikor teheti, az istállóba oson, s 
különös ez, még az idegen paripák is nyerítve 
üdvözlik it t . ö szól rájuk amazon nyelven s 
mintha ez lenne a lovak nyelve is, az oktalan 
állatok értően hegyezik feléje füleiket. Figyelnek. 
S a királyné sorra öleli nyakukat , — szaván 
érzik : biztat és bátorít , tüzel és l á z í t . . . A 
sötét Hekate tudhassa, mit mond nekik!? 
Annyi bizonyos, a minap teliholdkor felpattant 
az egyik lóra s kiugratott vele nemcsak az 
istállóból, hanem magából a városból is ; nagy 
Apolló, hogy ült r a j t a ! Ilyet még nem lát tak 
ná lunk . . . szállt mint a szélvész, kedvtelve 
örült kén vágtatot t összevissza az at t ikai sikon 
s végül a piveusi hegyfokra ugratot t fel. Ott 
megállt s kémlelőén, várakozóan nézett ki a, 
hajnali kék tengerre. Kit les, kire vá r? E h 
nem nekünk való. mind bolond ez az amazon 
n é p s é g . . . És Theseus, felséges királyunk mit 
szól m i n d e h h e z ? 

Ide érve egy perezre megijed a pletyka. 
Aztán hunyorítva néznek össze az athéniek: 

— Bánja is Theseus! Nem ér rá. Sok neki a 
dolga. Mindig utazik. Jön-megy . . . de mindig 
Pharmakusán á t ! 

Aethra nyugtalankodik : 
— Fiam, benn se voltál nála? Légy óvatos. 

E szenvedelmes barbár nő felette különösen 
viselkedik. Sehogy se értem. Há tha valami 
rosszat, valami veszedelmet forral? H á t h a . . . 

Az anyakirályné arcza elé húzza a fátyolt 
s még közelebb hajlik a szórakozott Theseushoz : 

— H á t h a sejti, vagy tudja, hogy neked 
Phaedra kedvesebb?. . . Várj, ne siess, mondd 
már, mi lesz? akarom tudni , hányadán vagy 
Phaedrával? 

Ám Theseus csak komor és néma marad. 
S azontúl már kerüli az anyját is. Alig hallja 
a Melissa szavát. Pedig az egykori Melanippe 
többször az útjába lép : 

— Királyom, a nagy Apollóra kérlek, légy 
jobb Hippolytához. Ne hagyd így magára ! 

A Hekatombaeon hó vége felé, épaHyakin th ia 
ünnepekre, dúlt arczczal tér meg Athénbe 
Theseus. És most már nem kerüli az anyját. 
Egyenesen Aethrához ront b e : 

— Vége! 
— Kivel? Hippolytával? 
— Nem. Phaedrával. 
Az anya elképped : 
— Pallasra. Krétát veszíted .el vele . . . . 
Zavaros 87Óbf s zed ; a király k i t ö r : 
— És ezer Krétáért se tűröm, hogy így csúfot 

űzzön velem! Óh átkozott knos>osi vipera, 
nappali Hekate, nőstény Di bárrah ördög . . . 
Értsd meg már : legnagyobb ellenségemnek, 
a thébei királynak a fiával, Thersandrosszol talál
tam őt együtt Pharmakusán. Megfenyítettem 
a ficzkót — 

Aethra megijed, de azért nevetni próbá l : 
— Oktalan hevesség. Tönkre teszed javadra 

szőtt terveimet. Szegény kis Phaedra, bizo
nyára csak féltékenynyé- akart tenni ! Majd be
szélek én vele . . . 

Theseus már nem hallja. Ki a megaronból, 
megy egyenesen át a királyné lakába. Megy 
lábujjhegyen s nesztelenül áll meg a küszöbön. 
Antiope, ki hát ta l áll, ép egy kard meztelen 
pengéjét nézegeti az a b l a k n á l . . . megfordul, 
lopva elrejti a fegyvert s a belépőre mered. 
Alig hisz a szemének. Theseus hangja könyörgő : 

— Hippolyta! 
ő bánatos szépségében sápadtan egyenese

dik k i : 
— Nem vagyok Hippolyta többé. 
— Hát akkor . . . Antiope! 
A hang remegni kezd s még esdőbben, még 

halkabban teszi hozzá : 
— A n t i o p e . . . az Adonis-éj s a sinopei, a 

hyzasi napok édes, szerelmes Ántiopéja! 
A régi h a n g . . . Az amazon úgy érzi : az o 

gyűlölettől oly fájóra duzzadt szive egyszerre 
fakadva kezd sírni, könnyekkel patakzani ott 
benn a keble alat t , — sír, zokog az a lüktető, 
gyötröt t szív, ontja fel a könnyek árját s ő 

minden pillanattal dühben gyengül, keservben 
könnyül, már is szabadul szenvedésétől! A jól 
eső drága ár torkára n ő . . . Erőt vesz magán, 
de hangja elcsuklik: 

— Te csak menj vissza Phaedrádhoz. . . . 
— Hallgass meg! 
— E r e d j . . . Mit akarsz i t t ? hisz engem 

csak az ezüst bárdért kellett s z e r e t n e d . . . 
Eredj : az én kényszerű csókjaim után Phaedra 
az istenek juta lma számodra! 

Theseus elképpedve bámul rá. Aztán bűn
bánóan borul eléje : 

— Érts m e g : ördöngös bűbájosság áldozata 
vagyok, — ez a minden hessaliai boszorká
nyoknál veszedelmesebb krétai leány baboná
zott m e g ; oh a nénje, Ariadné is így akar ta 
érzékeimet e l b ó d í t a n i . . . de lásd, isteneink 
megsegítettek, ime még idején kapok észbe, 
ébredek a gonosz álomból s hozzád térek vissza. 
Hallgass rám : Phaedra már nincs országom
ban. 

Mély sóha j : 
— Nincs Pharmakusán többé? 
— Nincs. Kiutasí tottam ő t ! 
— Igaz ez? 
— Atyámra, Poseidon istenre esküszöm! 

Antiopém, ephesusi csatánk legelső édes csók
jára kérlek, bocsáss meg nekem, fogadj vissza 
a szívedbe. Most érzem csak, hogy egyedül 
téged szeretlek! Érzed-e? Felelj. 

De ő csak nem felel. 
Poseidon fia fohászkodóan öleli át a térdeit. 

Antiope a homlokához k a p : már nem The-

seusszal, már magamagával küzd s érzi, nem 
bírja soká. A férfi, suttogva, forrón unszolja, 
a feledniakarás, a Phaedrától való szabadulás 
heve tüzeli őt. S az amazon végre is lehunyja a 
szemeit, — mint gördülő szirt a mélységbe, 
oly ellenállhatatlanul szédül a táruló karok 
közé. Ajkaik szomjasan egyek ismét s Antiope 
csudára éled : éltének annyi holdak óta viharos 
sötét eg im ' hirtelen nevető kékre derül s 
szemhatára, melyen köröskörül zord, magas 
hegytorlaszszá nőtt a gyűlölet, egyszerre virá
gos síkra simul ki. A szemekben az adonisi nász 
lángja gyúl i s m é t . . . 

— Emlékszel-e, mikor az ál-Priamusban r ám 
ösmertél? Osmerj r ám még egyszer! 

Boldog sikoly. Az amazon rád ösmer . . . 

Nyárvégi forró éj . Ők ket ten szunnyadnak 
már. De az amazon álma nagyon nyugtalan. 
Szívdobogva riad a mélyen alvó Theseus karjai 
közü l : a H o l d ! . . . a palota ablakán át, mintha 
csak ezüst ujjak haj tanak félre a sáfrány
függönyt, a némán vádoló sápadt Hold férkőzik 
be s mered rá. Titkok Tükre, Végzet arcza, 
fenyegetően árasztja rá sugarainak milliónyi 
fagyos nyílhegyeit. Üldözik, utóiérik e s>ívig-
szuró fényes nyilak . . . Antiope szája az iszonyat 
hangtalan kiáltására nyílik, — most egyszerre 
eszébe jut m inden : a boszúeskü, Amastris 
küldetése, az amazonok segélyülhivása . . . Oh, 
jaj , mit t e t t ? most már se Hold, se Nap, e 
szörnyű perezben micsoda istenséghez fordul-
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A PÁLYAUDVAR. 

A VÁR KAZAMATÁI. 

A B É K E T Á R G Y A L Á S O K S Z Í N H E L Y É R Ő L . — Bresztlitovszki képek. 

hasson? Mit tegyen? Az alvóra néz. összekul
csolja kezei t : 

— Theseus, ébredj, hallgass meg, hadd vallják 
n e k e d . . . 

Költi, remegve vár, aztán örül, mikor nem 
ébred fel. Jaj ne, ne is ébredjen, hisz nem 
vallhatja be n e k i : Theseus mint szörnyet űzné 
el magától ! Tehetetlenül facsarja u j ja i t : hová 
legyen? hogymint tegye jóvá szerelme, The-
seusa elleni borasztó vétkét? Nincs it t , ki
út , — lelke keresve, menekülve fút ezer felé 
és seholse talál rést, vissza mindenfelől! 
lihegve roskad le s már csak egy a gyáva re
ménye : hátha minden hivás ellenére az ama
zonok még se jönnek el? Antiope szédül, valami 
különös kábaság vesz erőt rajta . . . A Hold 
ezüst réme odább vonul, a szörnyű virrasztás 
u tán jön a hajnal aranyos napsugara, de ez se 
hozhat nyugtot az amazonnak. Retteg ő Apolló
tól is, hisz az imént még oly átkozódva tagadta 
ő t . . . Félt az éjtől, most nyögve búvik a 
nappal elől is s csak az ébredő Theseus pillantása 
adja vissza neki élet bátorságát. Egyszerre feled 
minden gyötrelmet, ujjongva menekül a karjai 
közé : 

— Éledek, mert a te szemed süt r á m . . . 
Napom, Holdam, mindenem . . . istenem t e ! 

Együt t ismét az ünneplő-nép előtt . . . jáezint-
koszorúsan vonulnak a nyár múlását sirató 
Hyakinth'a-menetben. A sokaság kíváncsian 
p le tykál : 

— Nézzétek, a felséges Aethra mily rossz

kedvű . . . Komor, indulatos! No annál jobb
kedvű Theseus urunk. Kibékült vele, újra 
szereti az amazont. Vagy legalább is szeretni 
akarja . . . látjátok? egyre hogy nézi, igaz
gatja a ruháját . . . Antiope boldog! De szeme 
oly különös. Lázas, t é v e t e g . . . 

— Eszelős! bólintgatnak az aranykocsi mel
lett haladó udvarhölgyek, — tán* e hirtelen 
nagy boldogság s z é d í t i . . . De nézzétek csak : 
egyre meg-megfordul s szinte ijedten nézeget a 
tenger felé. Mért teszi? mit jelent ez? 

Theseus is észreveszi: 
— Oly nyugtalannak látszol. Min aggódol? 

Nincs veszély semerről se. 
Ideges kaczaj : 
— Persze, hogy nincs! De lásd . . . lásd . . . 

én azért még se küldtem volna el seregünk 
felét most a szigetekre s ázsiai lyd gyarma
tainkra. Tudom, békén élünk szomszédainkkal, 
de az ember azért bizton sohse t u d h a t j a . . . 

Poseidon fia neveti aggályait. Antiope azon
ban makacsul erősködik : 

— Legalább a Parnes s a marathoni hegyek 
szorosainak az erődéit javíttassuk k i . . . 

S a Hyakinthiák u tán valóban ott a hegyek 
közt töltik a boldog őszelőt. Bástyákat emel
nek. Az amazon ott áll a szirtfejtésénél s egy 
napon igénytelen barnás kövecskét vesz fel a 
bánya friss törmelékéből. Mosolyogva néz az 
érdeklődő Theseusra : 

— Ugy-e mily súlyos? Hogy micsoda? Pár 
nap múlva meglátod . . . Hamar, Phorbas, nagy 

tűzre való agyagkemenczéket, aztán döntsétek 
beléjük ezt az egész bérczoldalt! 

Theseus királynéját ölelve áll ot t , mikor az 
olvasztott érez lángoló lávája megindul a sora
kozó kemenczékből. Poseidon fia mohón nézi a 
vakító fehér tűzfolyamot. Hülőben vörösre; 
majd barnára, utóbb kékesre válik a f é m . . . 
A bámuló hellének kezéből kiesik a pöröly , 
babonás illetődéssel mormogják : 

Kékércz . . . a győzhetetlen érez! Az ama
zonok t i t k a . . . 

Antiope boldogan simul Theseushoz : 
— A z . . . s lásd, én ezt a titkot neked és 

Athénnek ajándékozom. Annak a szent emlékére, 
hogy visszatértél hozzám, hogy újra boldog 
vagyok, s újra hihetek benned. Légy te is győz
hetetlen vele! 

. . . I t t a sárguló levelek Boedromion hava. 
Theseus pár napra még a Kithaeron hegy 
boeotiai határbástyáihoz megy, de a királyné 
Athénbe tér. S annyi idők multán végre nyugodt 
érzéssel hajtja fejét a párnájára. Most már 
biztosra v i sz i : az amazonok nem j ö n n e k . . . 

(Vége következik.) 

ALMOMBAN. 
Almomban ültem egyedül s unottan, 
Dübörgve vitt a gyors vonat. 
Éj volt, s az ablak üvegéhez nyomtam, 
Hüsítni, égő arczoinat. 

Beárnyékolva pislogott a lámpa, 
Tört fénye félhomályba fúlt. 
S néztem ki a sötét nagy éjszakába, 
Mely a vidékre ráborult. 

Előbb egészen egyszínű sötét volt, 
Mig hozzá nem szokott szemem, 
Csak néha tűut fel egy parányi fényfolt, 
S suhant el újra, hirtelen. 

D.> lassanként a tárgyak is kiváltak: 
Futó fák, egymást kergetők, 
Völgy és patak, úszó fehér ködárnyak, 
S nagy, néma szunnyadó mezők. 

Hallgattam a kerekek kattogását, 
Ügy kisért, mint a gyász-zene, 
S elfogott valami nagy sivárság 
Kietlen, átkos érzete . . . 

Egyszerre csönd lett, s egy szempillanatban 
Eltűnt alólam e vonat, 
És az éjben én kihalt utón haladtam, 
Vonszolva vérző láoomat. 

Mentem szorongva. Mint a végtelenség 
Vonult tovább a gyászos ú t ; 
Előttem a sötét reménytelenség, 
Mely enyhe révbe sohse jut . . . 

Év évre jő ; oly rég volt már ez áluin, 
T)á gyásza itt maradt velem, 
S a végzetes vad utat egyre járom, 
Vigasztalan, reménytelen. 

Vargha Gyula. 

VELED - ÖRÖKRE. 
On hogy szeretnék én egyedül lenni, 
Egyedül lenni, egyedül lenni. 
No bántson ember, hajsza, lárma, 
Sjmmi, de semmi. 

Ott éljek elhagyott, távoli bolygón, 
Egyedül keringő, kihalt bolygón. 
S jöjjön a boldog múlt emléke 
BüvÖ3 gomolygón. 

Takarja el a földi szürkeséget, 
A szürke, bántó, gyarló mindenséget. 
S lehunyt szemmel lássak mégegyszer 
Minden szépséget. 

Csak az arezodat láthassam ott egyre, 
Csókoljam egyre, nézhessem egyre, 
A mint felém nevet ezüstös ködből 
Föl-föllebegve. 

Mint napfény, csak a te szemed csillogjon, 
Mint égbolt, csak szemed ragyogjon 
S a boldogságnak délibábja 
Még föllobogjon. 

i 

Tündököljön aranyözönben égVe 
S nehogy más kezet nyújthassa érte, 
Mosolygó arczoddal zuhanjon 
Kihalt bolygó, a vak mélységbe . . . 

Ballá Ignáez. 
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A NAGY P Ö R 
Igaz-e, a mivel Francziaország ez idő szerint 

való kormánya Caillaux Józsefet vádolja és 
ha igaz, akkor is bűn-e, vagy pedig csak a haza
fias meggyőződésnek egy másik, az uralmon 
levővel ellentétes iránya : a jövő fogja kiderí
teni, így kellene írnunk : a franczia bíróság. 
De inkább azt írjuk: a jövő. Mert ennek a 
pörnek hamarább kell eldőlnie, semmint a sú
lyosan megvádolt politikus a bírói emelvény 
elé lép. Ha valóban odakerült, akkor az ítélete 
kész. A franczia bíróságok nem produkálnak 
meglepetéseket. Ha a hatalomnak sikerül Cail
laux Józsefet a tárgyalóterembe bekényszerí-
teni, akkor a bíráknak már nem feladatuk lesz, 
csak kötelességük. Tiszteletlenséget e fölállí
tással a franczia bírák ellen elkövetni nem aka
runk. De minden állami intézmény jelleme függ 
az alapintézménynek, magának az államnak 
jellemétől. A bírói függetlenség mértéke se ab
szolút, mint a hogyan minden függetlenség 
vonatkozásban van ama rend stabilitásával, a 
mely tekintélyének és hatalmának forrása. 
Francziaország köztársaság. A legális hatalom 
tehát ott mindig pártok programmjának ér
vényesülése, a mi semmiesetre se jelentheti a 
stabilitás legnagyobb fokát. Ha tegnapról mára 
a pártok megváltozott hangulata Caillaux Jó
zsefet emeli a Clemenceau helyébe : az nem 
kevésbbé súlyos vádakkal éppen úgy a bitófa 
árnyékába lökheti a mostani miniszterelnököt, 
mint a hogyan az őt most főbenjáró vádak ter
heltjévé tette és legkevesebb fáradságába neki 
is az kerül, hogy «bizonyítékokat» produkáljon 
ellene és kellő bírákat találjon e bizonyítékok 
számára. Franczia kormány már nagyon sok 
bukott meg: de soha egy se úgy, hogy bírói 
ítélet sodorta volna le a helyéről, mikor a pár
tok többsége szilárdan állott mögötte. 

Viszont a franczia politikus útja a bírói emel
vényig hosszú és az esélyek egész tömegén ve
zet keresztül. Az ott adott viszonyok között 
ebben kétségtelenül morál van. A hatalom túl
ságosan nagy, semhogy az esélyek fékező ereje 
nélkül intézményessé konzerválódhatott volna. 
Mire Caillaux a tételes törvények alapján ítélő 
bíróság elé ér, a dolgának a franczia nyilvános
ság előtt nagyon meg kell világosodnia. Egy 
oly óriási tárgyaláson vonul keresztül, a mekko
rának megépítésére maga az intézményes bíró
ság a saját apparátusával nem lehetne képes. 
Folyik pedig ez a tárgyalás a nyilvánosságnak 

minden fórumán : a parlamentben, a folyosón, 
a klubokban, a sajtóban, mindenütt, a hol a 
fölizgatott lelkek eredendő hajlandóságuk tá-
masztékait vagy kétségeik eloszlatását kere
sik — és meghallgat nemcsak tanukat és do
kumentumokat, de mérlegbe vett olyan tényező
ket is, a melyeknek anyagi formájuk nincsen. 
A sorompó elé lépnek bizonyos adott helyzetek 
erkölcsi bekövetkezései, a melyek a szándék 
jellemét megadják. A melyek nemcsak arról 
tanúskodnak: mit cselekedett az, a ki vádol
tatik, de szólnak arról is : milyen az, a mit a 
cselekvésével szolgált vagy joggal szolgálni 
vélt? Jó-e, vagy rossz a hazának? Olyan-e, a 
mit az idő azóta helyesnek igazolt, vagy pedig 
olyan, a mit ártalmasnak bizonyított? 

Ezen a ponton válik Caillaux pöre minden 
francziának belső ügyévé,szinte beleazonosodván 
abba a nagy és tragikus kérdésbe, a mely összes 
honfitársai szívét és gondolatát marczangolja. 
Minden franczia szív és minden franczia elme 
pőrévé : úgy történt-e jól, a hogyan történt, 
úgy van-e jól, a hogyan van és úgy lett-e jól, 
a hogyan a hatalom mostani birtokosai kívánják? 
Ezek csalták-e meg vagy pedig azok-e az árulói, 
a kiknek Caillaux ugyan látható vezérük nem 
volt, de nyilvánvaló, hogy a maguk más meg
győződésének majdani diadalát általa remélik? 
Ezeket és velük Caillauxt maga a háború, mint 
pörveszteseket találta, mert hiszen a többet 
igérők azok voltak, a kik a háborút, mint a 
főnyereményre biztos sorsjegyet liferálták. — 
Vereséget jósolni, nem lelkesítő és — nem szim
patikus. A lelkesedés nyilvánvalóan csak azok
nak juthatott, a kik a revanche-t, a Gloire új 
fölragyogását és Elszász-Lotharingiát esküdték. 
Akkor Caillaux és a vele egy gondolkodásúak 
nem lehettek mások, mint komor és elvonult 
magánosok és ha meg mernek szólalni, a szavuk 
nem más, mint halálos ítélet a saját fejükre. 

Azóta Caillaux már nemcsak a maga kerüle
tében, de a kamarában is beszélt. És nemcsak 
ott ragaszkodtak hozzá a hívei, itt is meghall
gatták és tapsoltak neki. Nem mondott vád
beszédet, de még kevésbbé csak egy szóval is 
olyat, hogy a meggyőződése változott vagy 
enyhült volna. És ma, mikor Clemenceau, a 
«tigris» elhatározza, hogy a vádlottak padjára 
veti, e rettenthetetlen is ajánlatosnak érzi, hogy 
olyankor süsse el a puskáját, a mikor tudja, 
hogy a leterítendő áldozat nincs jelen. És mikor 
az áldozat már súlyos vád árnyékával a hom
lokán és terhével a vállán megjelenik — a tigris 

nem mozdul ki az odújából. Caillauxnak kell 
találkozóra invitálni a vádlót. A kamara, fagyo
san bár, de végighallgatja és senki se ront rá, 
mikor a szószékről távozóban, forró indulatában 
egy papircsomót vág az egyik államtitkár ar-
czába. Ellenben egy nagy kormánypárti lap, 
mindig hűséges és harsány trombitája a háborús 
apostoloknak, az Echó de Paris a drámai ülés 
hangulatától eltöltötten, ezt írja : 

Caillauxnak ma nincs pártja, de ha kiderül, 
hogy a vádak, a melyek most elborítják, gyön
gébbek nála, akkor holnap már lehet. 

Nem különös-e, hogy abban a pillanatban, 
a mikor a hatalom ökle a börtön, esetleg a 
siralomház ajtaja felé taszít egy politikust, íme 
a jövője lehetőségéről kénytelenek szólni olyan 
helyen, a hol, a honnan egy ilyen lehetőséget 
idáig tajtékos dühvel tagadtak. Mert a fart 
az Francziaországban minden lehetőségek alapja. 
És a kiről az ellenségei kénytelenek azt mon
dani, hogy holnapja lehet: az minden ma nélkül 
se szűkölködhetik. Aristide Briand a háború 
kérdésében nem Caillaux-val volt egy vélemé
nyen. Briand, mint miniszterelnök azt hirdette, 
amit Clemenceau,csak Clemenceau még szenve
délyesebben tudta hirdetni ugyanazt, a mit 
Briand. És Briand íme a nagy pör felsorakozá-
sában már nem Clemenceau mögött áll. Briand 
még nem szólt, de már úgy hallgat, mint ha 
Caillaux ártatlansága mellett beszélne. És Briand 
nem Zola. Briand nem idealista és nem fanatikus. 
Briand nem a Caillaux igazát, hanem a saját 
holnapját keresi és arra fordul, a merről fejlett 
szimatja a valószínűbb holnap virradását sejti. 
Ez a szimptoma sokat mond. Clemenceau még 
úgy terítette le az elődjét a hatalomban, hogy 
ráliczitált. Briand is annak idején Vivianit 
Most az ellenkezőjét cselekszi. Azzal vállal szoli
daritást, a miért Caillauxt a hóhér kezére pró
bálják juttatni. Bizonyára nem azért, mert ő 
is a börtönbe kívánkozik. Hanem, mert úgy 
kalkulál, hogy az se oda jut, a hová taszítani 
próbálják. Clemenceau azzal a fogadalommal 
tudta fölfalni összes elődeit, hogy azután a 
nemzeteket is föl fogja falni. Az előfeltételek 
bekövetkeztek és most Hindenburgot kellene 
szétmarczangolnia. De íme : Hindenburg egész
séges és Clemenceau Caillauxt akarja németté 
minősíteni, hogy legyőzhesse a németet. És 
Briand már olyan erősnek se tartja a «tigris» 
fogát, hogy ebbe ne törjék bele. 

» Szöllősi Zsigmond. 
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AZ UTOLSÓ VACSORA TERME. 

JERUZSÁLEMBŐL. 
A HERÓDES PALOTÁJÁHOZ VIVŐ UT 

JERUZSALEM. 
Az angol seregek megszállták néhány nap 

előtt Jeruzsálemet. Harcz és véráldozat nélkül 
jutott kezükre ez a hely, melynek birtokáért 
annyi küzdelem és háború folyt valaha, mint a 
mennyi egyetlen városért sem a földtekén. 

Mintegy tizenkét századdal ezelőtt karddal 
foglalta el e helyet Dávid zsidó király a jebu-
zeusoktól, fallal kerítette körül az ott talált 
házakat, egyelőre a régi birtokosok egy részét 
is meghagyta tulajdonukban s palotát építtetett 
magának az erősségben. A palota igen szerény 
lehetett, beépítve a többi ház közé ; meg van 
írva, hogy e palotából látta meg a király a 
szép ábrázatú Betsabét, Uriás nejét, a mint a 
szomszédos laposfedelű ház tetején mosakodott. 
Megkívánta s elrabolta. Az ő korában templom 
se volt még a városban. A frigyládát sátor alatt 
őrizték, bár akkora volt a hozzája fűzött kegye
let, hogy nagy nemzeti ünnepségek között 
hozták Kirját-Jearimból Jeruzsálembe, a mely 
alkalommal Dávid király is tánezot lejtett, 
nagy megbotránkozására a királyi házból szár
mazó egyik feleségének, Mikálnak, a ki az ablak
ból nézte a jelenetet s megutálta az urát. 

A templomot Salamon király építtette. Ez a 
bölcs és szerencsés kezű uralkodó úgylátszik 
töméntelen kincset halmozott össze. Hajójára
tokat tartott fenn a tyruskkkal közösen, úgy
látszik egészen Indiákig. Egyiptom és Babylon 
között ő volt a közvetítő s a lókereskedést oly 
nagy arányokban űzte, hogy negyvenezer ló 
számára kellett istállókat építeni. A nagy kin
csek arányában emeltette a templomot. Húsz
ezer véka búzát, ugyanannyi árpát s húszezer 
akó bort és olajat adott a műveseknek, a kik 
az épülethez szükséges követ és fát szállították. 
A templom egy tyrusi mester tervei szerint 
épült a Mórija hegyen, a jebuzeus Ornán szérű
jén. Hatvan rőf volt az épület hossza és húsz 
a szélessége. Az előtornácz szélessége is húsz 
rőf, magassága pedig százhúsz, beborítva belül 
gazdagon aranynyal. Művészi kéz remeke volt 
a templom egész berendezése, részint drága réz
ből, részben színaranyból. A templom körül 
czellák épültek a papok részére, előtte tágas 
helyiség, a hol a városi nép gyülekezett s a 
a kereskedelmi ügyleteket is lebonyolították. 
Itt padok is voltak felállítva,'a melyeket a 
«csúfolódók», a próféták által annyira szidal
mazott <deszik» foglaltak el, divatos úrfiak, a 
kik gúnyt űztek a szentéletű férfiakból. 

Salamon alatt élte Jeruzsálem az aranykorát. 
Már fia alatt elkezdett hanyatlani. Az ország 
északi része, Izrael, elszakadt Jeruzsálemtől, a 
Júda fővárosától, független királyságot alapí
tott, melynek Samária volt a székhelye. Foly
tonos veszedelmek fenyegették Jeruzsálemet, 
hol déli, hol keleti szomszédjai felől. Egyszer 

az egyiptomi király jóindulatát kellett meg
nyerni, másszor a babyloni fejedelmek barát
ságát kellett nehéz sarezon megvásárolni. Na-
bukadonozor aztán bevette a várost, a tem
plomokat kiosztotta, a lakosság le nem ölt 
részét pedig rabságba vitte. 

A perzsa királyok, a kik elfoglalták Babylont, 
kegyesek voltak a zsidókhoz. Megengedték, 
hogy a fogságban levők ősi hazájukba vissza
térjenek s újraépítsék városukat és templomu
kat. De egyébként nem sokat törődtek velők, 
ha pontosan fizették az adót. A templom a régi 
helyen épült fel újra, habár szerényebb kiadás
ban. A babyloni fogságból negyvenhétezerén 
tértek vissza, s Zerubábel és Nthemiás veze
tése alatt építették fel a templomot. Egyik 
kezökben a vakolókanál volt, másikbin a 
lándzsa — mondja az irás — mert sok hábo
rúságot szenvedtek azoktól az ellenséges né
pektől, melyeket időközben a vidékre telepített 
a hatalom, Az ország önállósága elveszett, — de â  
hit összetartó ereje hatalmasabbá lett, mint 
volt előbb. A király helyébe a főpaplépett. Mikor 
aztán Nagy Sándor megdöntötte a perzsa bi
rodalmat, a többi hűbéres tartománynyal együtt 
Palesztinának is urává lett. A birodalma fö
lötti osztozáskor ez a tartomány a Seleukosz 
országának jutott. Jeruzsálem teljesen elvesz
tette politikai befolyását. Megkezdődött a zsi
dók kivándorlása és elgörögösítése. S mikor 
Antiochos király vallási érzéseiben is megbán
totta a zsidóságot, szervezkedett az ellenállás. 
A Makabeusok véres harezokban fényes diada
lokat arattak a világ egyik leghatalamasabb 
országa fölött s önállóságot biztosítottak újra 
országuknak, a papi fejedelmek fennhatósága 
alatt. Aztán úrrá lett Ázsiában is a római ha
talom. Pompejus elfoglalta a várost, elrabolta 
belőle az aranyat és ezüstöt, a lakosság nagy 
részét pedig rabszíjra fűzte. Az utána követ-
keiő helyt ar ók elrabollak azt a mi meg meg
maradt. Lucullus elvitte a templomból az 
áldozati aranyasztalt, s annak árából is 
gyarapította óriási vagyonát. Később tarto
mányi jogokat kapott az ország, adófizető feje
delmekké a Herodeseket lettek benne, a kiknek 
kormányzása alatt újra virágzásnak indult 
minden. Ezek az Askalonból származó kalan
dorok értettek hozzá, hogy barátságot tartsa
nak fenn a római hatalmasokkal, (Antoniussal 
és Augustussal egyaránt) gazdag épületeket 
emeljenek a városokban, pontosan megfizessék 
a hűbéri adót s a mellett még a népnek is 
nyújtsanak módot, hogy gazdagodjék. Annyi 
szép épület sohase ékesítette Jeruzsálemet, 
mint az Ő uralkodásuk alatt, — pedig máshol 
is építkeztek s például a velenczei piazzettán 
ma is fennálló két hatalmas oszlop az ő cesareai 
palotájukból való. Jeruzsálemet magát a leg
külső kőfallal Nagy Heródes vette körül, bele

foglalva Pompejus tornyát, a mely a római 
katonák kaszárnyájának volt a czentruma. 

Nero alatt újra forradalom ütött ki Jeruzsá
lemben. Ez alkalommal Bóma legjobb had
vezére, Flavius Vespasianus, a későbbi császár 
vette ostrom alá a várost. A zsidók nagy el
szántsággal védelmezték szent templomukat, 
az ostrom hónapokig tartott már, mikor Vespá-
siánnak Kómába kellett mennie, hogy császárrá 
legyen. Az ostrom folytatását fiára, Titusra 
bízta, — a ki később császár lett szintén, — 
s a ki be is vette a várost. Leromboltatta a fa
lakat, valamint a templomot is. Ezért halála 
napját az örömnapok közé vette fel a zsidóság, 
pedig a rómaiak azzal vádolták, hogy túlsá
gosan kegyeli a zsidókat s féltek attól, hogy 
feleségül veszi zsidó kedvesét, a Herodes-ház-
ból származó Berenicét. 

A következő századok alatt jelentőség nél
küli helységgé lett Jeruzsálem. A kereszténység 
akker még nem bírt befolyással, a zsidók el
költöztek falai közül. A rabbiiskolák is máshol 
kerestek hazát s magokat az ótestamentumi 
szent könyveket is, — melyeket épp ez időtájt 
redigáltak végleg, — máshol gyűjtötték együvé. 
Hadrián császár, — a ki a legnagyobb restau
rátor volt — építtetett ugyan a város helyén 
egy új telepet, de a nevét sem hagyta meg a 
réginek s Aelia! Capitolinának nevezte el, a 
honnan van mai török neve, Dija. 

Mikor aztán uralkodó vallássá lett a római 
birodalomban a keresztény hit, újra Jeruzsálem 
felé fordult a világ szeme. A byzanczi császárok 
felkeresték a Jézus emléke által megszentelt 
helyeket s fényes templomokat építettek a vá
rosban. Különösen Constantin és a magyar
országi származású Justinianus császároknak 
köszönhetett sokat a város. De az ő idejük után 
hmyatlóra fordult már a byzanczi császár 
hatalma. 614-ben Kr. u. II. Khosroes perzsa 
király foglalta el Jeruzsálemet, 637-ben pedig 
Omár az arabok feltörő birodalmának khalifája. 

A Xl-ik század legvégén megindultak Euró
pából a keresztes hadak, hogy elhódítsák a po
gányoktól a szent helyeket. Bouillon Gottfried 
1099-ben vonult be győzelmes csapatai élén 
Jeruzsálembe s új királyságnak vetette me g az 
alapjait.* A királyság kicsi volt és gyönge, sok 
viszontagság közepette egy századig sem tart
hatta magát. 1187-ben már Szaladin, a szara-
czénok szultánja foglalta el Jeruzsálemet. Új 
keresztes hadak elhódították ugyan megint, 
de 1244-ben a keresztény Auralom ismét véget 
ért g a kereszt helyét a félhold foglalta el. 
1382-ben a mameluk fejedelmek lettek a váró 
urai, az ő hatalmuknak pedig 1517-ben — 
kilencz évvel a mohácsi csata előtt — vetett 
véget Szulejmán, a törökök hódító padisája. 

Most újra keresztény — bár ellenséges 
kézre került Jeruzsálem. 
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JERUZSÁLEM A SCOPUS-HEGYROL NÉZVE. 

KRISZTUS SZÜLETÉSÉNEK TEMPLOMA BETLEHEMBEN. 

AZ ANGOLOK ÁLTAL ELFOGLALT SZENTHELYEK. 
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AZ OLAJFÁK HEGYE. 

A JERUZSALEMI SZENT SÍR TEMPLOMÁNAK BELSEJE. 

AZ ANGOLOK ÁLTAL ELFOGLALT SZENT HELYEK. 
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AZ OMAR-MECSETBOL : ÁBRAHÁM ÁLDOZATI KÖVE, 

BALZAC? 
Elbeszélés. Irta Lakatos László. 

Ebéd után volt. Klug Jenő törött szivarját 
cigarettapapírral megragasztotta, mert spórolni 
kell ebben a drága világban. Az ebéd rossz volt, 
de viszont Klug délelőtt a bankban, a hol ő 
volt a pénzváltóosztály főnöke, végérvényesen 
megtudta, hogy a drágasági beszerzési pótlékot 
nem fogja megkapni. A czigarettapapirral meg
foltozott szivar végre nagynehezen mégis tűzre 
gerjedt. Ekkor megszólalt Klugné : 

— öregem, — mondta — a szűcs mégis 
tévedett. 

— Tessék? — kérdezte kissé bambán a férj, 
a ki ugyan még nem tudta, miről van szó, de 
máris megijedt. 

— A szűcs tévedett."Az a kis prémgarnitura 
nem nyolczszázba fog kerülni, hanem kilencz-
százötvenbe . . . Tulajdonképen szemtelenség, 
hogy igy emeli az árakat. Meg is akartam mon
dani, hogy ne csinálja meg azt a holmit, hagyja 
az egészet. De egyrészt a dolog már munkában 
van, másrészt . . . de hiszen magad is jól em
lékszel . . . te rendelted öregem azt a csekély
séget. A te ötleted volt, hogy kis feleséged új 
prémgarniturát kapjon az idén. No nem igaz? 

Igaz volt. A róka-garnitúrát a férj rendelte. 
Az asszonynak eszébe se jutott. Az asszony, 
született Dubovetz Márta, csöppnyi kis szőke 
szépség volt, egérarczá, ibolyaszemű, olyan, a ki 
háromig se tud számolni. 

Klugnak mindenféle eszébe jutott, de azután 
semmit se mondott. Mérsékelt ember volt, 
finom modorú, esténkint könyveket szokott 
olvasni, indulatait mindig türtőztette, első gon
dolatait mindig elnyomta. Most se szólt semmit, 
csak a szivarján roppantott akkorát, hogy az 
másodszor is meghasadt. Az asszonynak egy 
gyfiszfire való vér szökött az arczába, de ked
ves mosolyra csücsörítette ajkát. 

— Na édes öregem, te ugyancsak megjártad 
velem. Hát kellett neked megházasodnod? 

És megezirogatta az ura állát. 
Persze, hogy Klugnak nem kellett volna meg

házasodnia. Senkinek sem kell. Ez jutott most 
eszébe a férjnek is. De mert finom ember volt, 
nem mondta ki azt, a mi az eszébe jutott. 
Mást mondott,azt,a mi másnak jutott az eszébe. 

— A házasság csak az első huszonöt esztendő
ben kellemetlen, később megszokja az ember. 
Tudod fiam, ki mondta ezt? Balzac mondta, 
a nagy Balzac. 

— Úgy? Balzac? — szólt a szelid kis asz-
szonyka, a ki ebben a perezben már érezte, 
hogy ő is, a rókagarnitura is átestek minden 
veszélyen. 

Az ember órára nézett. Fölkelt, búcsúzott. 
Az előszobában másodszor is beragasztotta a 
szivart, a mi ma délben már kétszer tört el. 
Ezzel is takarít valamit, hiszen most úgyis 
annyi a haszontalan költség. 

n. 
Délután félnégykor a férj a bankban megkér

dezte fiatal kollégáját, Gerlei Győzőt, a ki 

hivatalos órán tul a szépirodalmi lapok réme 
volt. 

— Kolléga úr, ön olvasott ember, maga is 
írő. Nem emlékszik rá véletlenül, kitől ered ez a 
mondás : «A házasság csak az első huszonöt 
esztendőben kellemetlen, később megszokja az 
ember*. Én ma délben, hogy irodalomról beszél
gettünk i g e n . . . irodalomról beszélgettünk... 
azt mondtam a feleségemnek, hogy ez Balzac
tól való. Mit gondol, nem tévedtem? Nem sze
retném, ha tévedtem volna, mert nem szeretek 
hazudni. 

— Balzac? — gondolkozott Gerlei, a kinek 
hízelgett, hogy kezd már irodalmi tekintély
nek számítani a bankban. 

És hogy tekintélyét fokozza, mindenesetre 
jónak látta főnökét megezáfolni: 

— Balzac? . . . Nem egészen bizonyos. Sőt! 
Egészen bizonyos, hogy nem. Ez a kitűnő mon
dás nem a dicsőséges Honorétól való. 
| Klug komolyan megijedt. 

— Úgy? Én pedig azt mondtam nőmnek, 
hogy Balzac. Ejnye ez kellemetlen. Elvem, 
hogy házastársak sose hazudjanak egymásnak, 
még a legcsekélyebb dologban sem. 

Gerlei nagyot nézett. 
— Ebben igaza van főnök úr. Határozottan 

igaza van . . • Különben legyen szabad arra 
kémem, hogy kézcsókomat adja át a nagyságos 
asszonynak. Már oly rég nem volt szerencsém 
őnagyságához. Idén nem fog a jégre járni? 

ni. 
Délután félötkor Klug Jenőné, született Du

bovetz Márta azon a sarkon ugrott le a villa
nyosról, a hol Nyuszki Menyhért szűcsüzlete 
volt. Hogy leszállt a villanyosról, szoknyája 
kicsit föllibbent. Jól lehetett látni kedves kis 
lábát, a melyen vakondokszüike harisnya és 
czipő volr. Két fiatalember feltűnően utána
fordult. Mártát ez nem izgatta. Egyenesen be
ment az üzletbe, a hol előre feltett szándékához 
híven kezetfogott a szfiescsel. 

— Kedves Nyuszki mester — mondta — 
egy kis szívességre kérem. Valami jelentéktelen 
csekélységre, a mit tisztességes iparos meg sem 
tagadhat régi vevőjétől. 

— Méltóztassék parancsolni — szólt a szűcs, 
egy kerekarczú, vörös szakállas ember, a ki 
egészséges filozófiával szemlélte az életet. 

Minden izgatottság nélkül, mint a jó diák a 
rendesen megtanult leczkét, mondta Klugné : 

— Tudja, arról a kis róka garnitúrától van 
szó. Legyen szíves, ha a számlát hazaküldi, ne 
nyolczszázat írjon fel, hanem kiknezszázötvenet. 
Megteszi úgy-e? ötven a magáé lesz belőle, a 
százra nekem van szükségem. 

— Igen, de a czégvezető úr . . . 
— Az uramnak már megmondtam, hogy 

kilenczszázötven lesz. Ma délben mondtam meg 
és ő nem sokalta. Ellenkezőleg, nagyon rendben 
valónak találta, hogy ilyen drága időben ilyen 
kitűnő iparos, mint maga Nyuszki mester, 
nem dolgozik kilenczszázötvenen alul. Külön
ben is, mondtam, ötven a magáé, de a száz az 
nekem kell. Tudja, elkérhetném az uramtól 

úgy is, de most kicsit rosszul megy neki. Jó 
feleség ilyenkor nem zaklatja pénzért az 
urát. Viszont, ha az összeget hozzácsapjuk a 
számlához, akkor meg sem érzi, hogy külön 
is kértem tőle pénzt. 

— Az összeget hozzá fogjuk csapni a szám
lához — szólt a szűcs jóságos, megnyugtató 
hangon. 

Az asszonynak ez még nem volt elég. 
— De most már annál sürgősebb a dolog, 

nemcsak a prém miatt, hanem a számla miatt 
is — mondta és szerényen elpirult. 

— Hétfőn otthon lesz a garnitúra — szólt a 
kifogyhatatlan jóságú Nyuszki mester. — De 
ha nagyságos asszonynak sürgős a dolog, én 
szívesen akár előlegezem is a százat. A czég
vezető úr nekem minden pénzre jó. 

Márta nem felelt. A szűcs ezt beleegyezésnek 
értette, a kasszához ment és egy rekeszes bőr-
tárczából kivett egy százkoronást. Búcsúzáskor 
újra kezet adott Nyuszki mesternek Márta, a 
ki nemcsak akkor volt kedves és finom az em
berekhez, a mikor szívességet kért tőlük, ha
nem akkor is, a mikor azt már meg is kapta 
tőlük. 

IV. 
Este vacsora után Klug ép, egészséges szi

varra gyújtott rá. Bagasztó papirosra nem volt 
szükség. Egyet-kettőt köhintett, azután zavar
tan, elfogultan mondta : 

— Fiam, egy kis baj van . . . 
A kis szőke asszony most nagyon megijedt, 

de óvatosan hallgatott. 
A férj folytatta : 
— Baj van. Érdeklődtem a dolog iránt. Az 

még sincs úgy. Még sincs úgy rendben. 
— Tessék? 
— A házasság csak az első huszonöt évben 

kellemetlen, később megszokja az ember. Ezt 
mégsem a nagy Balzac mondta . . . 

— Mégsem a nagy Balzac — szakadt ki 
Mártából, a ki ibolyaszín szemét tágra nyitva, 
tekintetét szinte rátapasztotta az urára. 

— Valami modern mondta ezt. Lavedan, 
Capus, Hervieu vagy tudja az ördög kicsoda. 

— Igen — hagyta helyben engedelmesen az 
asszony. 

A férj fontoskodva hátravetette magát a 
széken. 

— Te talán ki fogsz nevetni, hogy vissza
térek erre a dologra. De elvem, hogy házastár
sak sose hazudjanak egymásnak. Soha még a 
legcsekélyebb dologban sem. 

Klugné csak helyeselni tudott Klugnak. 
Ez az én elvem is. Sőt tovább megyek. Az 

ember még a kellemetlen apró meglepetéseket 
is hárítsa el attól, a kit nagyon szeret. Ezért 
mondtam meg én is már ma, hogy Nyuszki, 
mesterből árdrágí'ó lett. Megmondtam már ma, 
pedig ráértem volna hétfőn is, mert a garnitúra 
csak akkor lesz itthon. De nagyon-nagyon szép 
lesz. Meglátod, megéri a* pénzt. 

Csekély sóhajtással így felelt Klug : 
— Bendben van. 
És ültéből kézcsókot intett a kis szőke asszony 

homloka felé. 
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A <MÁGYAR KÖNYVTÁR* HÚSZÉVES. 
A magyar könyv történetében nevezetes sze

repe lesz a Magyar Könyvtárnak. Abban az 
időben indult meg húsz évvel ezelőtt, a mikor 
még a magyar könyv a széles körű nagy közönség 
számára még nehezen volt megközelíthető : az 
ára túldrága volt a szegényebb olvasónak, a ter
jesztés módjai is nehézkesek voltak. Az irodalmi 
műveltség megszerzése nagy anyagi áldozatba 
került s ezt megérezte egész kultúránk. A nép
művelés terjesztésének két fő eszköze egyformán 
hiányzott: nem voltak — ma sincsenek — 
mindenki számára hozzáférhető közkönyvtáraink 
és nem tudtunk a művelődésre szomjazó, de ke
vés pénzű embernek kezébe olcsó könyvet adni. 
A művelődésre szomjazó, de kevés pénzű ember-

' nek pedig a magyar intelligenczia többsége. 
Kísérletek már előbb is történtek olyan válla

latok a'apítására, melyek á külföldi nagy iro
dalmak hasonló vállalatainak mintájára — rend
szerint a német Beclam-féle Universalbibliothek 
lebegett az emberek szeme előtt — olcsó kiad
ványokkal igyekeztek ellátni az olvasó közön
séget. Ezek azonban mind rövid pályafutásúak 
voltak, sem kiadóik tőkéje és vállalkozási szel
leme, sem szerkesztőik hozzáértése nem volt 
elegendő. Az egy Olcsó könyvtár maradt meg 
s virágzik ma is. 

Ebben az időben indította meg a Lampel B. 
(Wodianer és fia) czég a Magyar könyvtár-t 
1897 őszén, most húsz évvel ezelőtt. Szerencsés 
kézzel fogott bele, mindjárt az első lépés kivá
lóan bevált: az ilyen czélra legalkalmasabb 
embert választották ki szerkesztőnek Badó An
tal személyében. Badó Antalban megvolt minden 
képesség, a mi ilyen vállalat szerkesztésére 
szükséges. Maga is kiváló író és költő, a ki benne 
él az irodalmi élet sodrában. Mint bölcs mű
fordító és irodalom-kutató, egyike a külföldi 
irodalmak legalaposabb ismerőinek. Higgadt 
itéletű, lelkiismeretesen gondos és biztos izlésű 
ember, a ki egyforma megértéssel tudja kiválo
gatni a jót a hazai és külföldi irodalom terme
léseiből, a régi irodalomból és a maiból. Élénk 
érzéke van a közönség és az irodalmi kultúra 
kívánalmai iránt. A lehető legkitűnőbben sike
rült neki megvalósítani a feladat legnehezebbik 
részét: a választékos irodalmi színvonalat úgy, 
hogy az a nagyközönség széles rétegei előtt is 
népszerű legyen. Már eleve kizárt a Magyar 

A DOLLÁRKIRÁLYSÁGOK TÖRTÉNETE. 
AZ ELSŐ ASTORTÓL CAKNEOIE ANDRÁSIG. 

Elmondja B A L L Á M I H Á L Y . 

Az arany-szédelgés. (Folytatás.) 

Az Erie-vasút kifosztásán szerzett mill'ók 
nem maradtak soká kamatozatlanul. Kezében 
az új lehetőségeket biztosító vagyonnal, Gonld 
az eddigieknél is szédítőbb ós veszedelmesebb 
spekuláczióra vetette mi gát : a bíres arany-
szédelgésre, melynél gyalázatosabb visszaélésre 
Amer ka történetében is alig lelni példát. 

A polgárháború kitérése után az arany 
gyérré vált s csfk nagy ázsióval lehetett 
szert tenni reá. 1869-ben az Egy. sült-Államok 
egész területén nem forgott közkézen több, 
mint 15 millió dollár értékű arany. 

Gould elhatározta, hogy hátaiméba keríti 
ezt az egész aranykészletet, aztán maga 
szabja meg az erany árát. Meg volt győződve, 
hegy teive nem üt ki balul, ha csak a kor
mány nem bocsátja forgakmba egy re'szét 
25 millió dol'ár értékű saját aranytartalékának. 

Mindenekelőtt meg kellett bizonyosodnia, 
hogy a kormány el van-e rea határozva, tel
jesen elvenni a forgalomtól ezt a készletet. 
E czél érdekében megveszti gette Corbint, Grant 
élne k vejét. Mikor i yképpen biztos kénje veit 
a Fehér házban, megvásárolta még Butter-
field tábornokot is, kit aztán Corb n segítsé
gével New-Ycrk ál'am kincstári alállamtitká-
rává igyekezett kineveztetni. Ez előkészítő 
lépések után a nyilvánosság különböző eszkö
zeinek kihasználásával igyekezett azt a hitet 
kelteni, hogy szoros és jó viszonyban van a 
kormány különböző főembereivel s hogy a 
kormány nem szándékozik forgalomba bocsá
tani arany-tartalékából semmit. E hírek követ-

RADÓ ANTAL, 
a most húszéves jubileumát ünneplő «Magyar Könyvtár» 

szerkesztője. 

Könyvtár köréből mindent, a mi sekély, léha 
vagy sikamlós. A ki a Magyar Könyvtárt ke
zébe veszi, az eleve tudhatja, hogy olyan olvas
mányt kap, a melynek megvan a maga tisztes
séges irodalmi színvonala és a legkényesebb 
olvasónak, is kezébe adható. Badó Antal szer
kesztése alatt lett a Magyar Könyvtár a magyar 
intelligenczia könyvtára. 

A magyar irodalom színét-javát megtalálni 
benne. Bégi költőink és íróink művei a magyar 
szellem múltjának ismeretét terjesztik a leg
szélesebb körben s e mellett az iskolai irodalom
tanítás intenzivebbé válását is jóformán a Ma
gyar Könyvtárnak a régi magyar irodalomból 
való füzetei tették lehetővé. Mellettük meg
találjuk az újabb magyar irodalom majd minden 
kitűnőségét. E tekintetben a Magyar Könyvtár 
fölötte áll a hasonló vagy külföldi vállalatoknak 
is. A német Beclam-féle vállalat pl. mondhatni 
egyáltalán nem közöl semmit az újabb német 
irodalomból, csak olyan dolgokat, a melyeknek 

keztébm az arany ára rövid idő alatt 146-ra 
szökött. 

Ám a kü^nböző pénzügyi csoportok gyanút 
fogtak, s minthogy híre t< rjedt, hegy Gould 
korántsem számíthat a koimány támogatására, 
az arany ára alábbszállt, és b Zúlmukban meg
rendülve, Gould saját ügynökei is p'ac ra 
vetették aranyukat. E szoiorgatettságában 
Gould belátta, ho<.y történnie kell vakmnek 
még p d:g minél hamarább, ha csak nem 
akar koldusbotra ju tn i : mert kezében vo't 
minden arany, milyet nagy áron szerzett 
össze. Ügyes *zen. fény veszt essél meggyőzte 
hát Fsket arról, hegy Grant csakugyan egyet
ért vele. Gould. Fiskkel szövetkzve, meg
vette a TenthNation. 1-Bjnk részvényeinek 
többségét s vssiaélve e pénzintézet bitelével, 
vásárolt 30 vagy 40 milliónvi aranyat. Ily 
aranymennység természetesen nem volt forga
lomba, de a törvény megengedte a tpekulá-
eztft oly aranyban is, a mely nincs. 

Gould arra számitett, hooy a tartós vásár
lással, t' nnészetesen, újra felszökkenti az 
arany árát. 18G9 rzeptember havában nem
csak kezében tartotta az EgyeEült-ÁHamtk-
nak minden forgalomban levő aranyát, hanem 
szerződéseket is kötött, melyekn.k értelmében 
különlöző üzleten bére k : bankárok, gyárosé k, 
kereskedők, üíyrökök és spekulánsok kötelez
ték magukat, hogy a drága érczből még 70 
millió árát szereznek számára. Gould nyilvá
nosan kijelentette, hogy követelését irga'om 
és kegyelem nélkül be fof ja hajtani rajtok. 
S a sztrződő felek kénytelenek voltak köles ön
képp venni fel aranyat azon az áron, melyet 
GouJd állapított meg. 

Az üzleti körök izgalma és megszorultsága 
végre arra az elhatározásra késztette Grant 
elnököt, hogy forgalomba bocsát valamelyes 
részt a kormány aranykészletéből. Gould ezt 

szerzői joga már elévült s így az íróknak nem kell 
értük semmit fizetni. A Magyar Könyvtár egy
formán felvette programmjába olyan régibb 
íróink műveit, a kiknek szerzői joga még élet
ben van, mint pl. Arany János vagy Jókai és 
a mai írókat is. A honorárium megtakarításának 
szempontja, a mely a külföldi hasonló válla
latoknál döntő jelentőségű, a Magyar Könyv
tárban sohasem juttatott szerepet. Csak így volt 
lehetséges, hogy a Magyar Könyvtárban ott 
szerepelnek Arany, Jókai, Mikszáth, Herczeg 
Ferencz, Ambrus Zoltán, Bródy Sándor, Bákosi 
Viktor, Molnár Ferencz, Heltai Jenő, Kozma 
Andor, Ady Endre, Kiúdy Gyula, Színi Gyula 
és velük a mai irodalom csaknem minden ki
válóbb és népszeiű művelője. 

A külföldi írók közül is a legjobbakat válo
gatta ki a Magyar Könyvtár. Dickens, Daudet, 
Dosztojevszki, Tolsztoj, Flaubert, Maupassant, 
Anatole Francé — alig van nagy név a külföldi 
irodalomban, a mely itt ne szerepelne. Sőt egyes 
világhírű írókat mondhatni egyensen a Magyar 
Könyvtár fedezett fel a magyar olvasók szá
mára : Kiplinget, Gorkijt, Wildet, Conan Doyle 
híres Sherlock Holmes-történeteit. Wells fan
tasztikus regényeit innen ismerik a magyar olva
sók. Shakespeare nagyrészt, Moliére és Ibsen 
egészen új fordításokban szerepel, mellettük a 
hírneves modern drámaírók egész serege : Bern-
stein, Bracco, Brieux, FJers és Caillavet, Giacosa, 
Heyermans, Maeterlinck, Bostand, Shaw stb. 
S külön fejezet illeti meg a fordításokat. Kiváló 
verses és prózai műfordítók munkája mind, a 
fordítások gondosságára különös gondot fordít 
a szerkesztő, a ki maga jár munkatársai előtt 
művészi fordításaival. Nagy kulturális értéke 
van az ismeretterjesztő füzeteknek, melyek a 
történet, irodalomtörténet, filozófia, természet
tudomány stb. köréből adnak nagybecsű mű
veket. 

Most jubilál a Magyar Könyvtár, fennállásá
nak huszadik évfordulóját ünnepli. Ünnepi 
kiadványául a mai magyar irodalom egyik re
mekét adja : Molnár Ferencz A Pál-utczai jiúk 
czímű diák-regényét, a mely felnőtteknek és 
ifjúságnak egyaránt kedves olvasmánya. A vál
lalat a húsz év folyamán példátlan népszerű
ségre jutott, csinos kis füzetei millió számra 
kerültek évről-évre az olvasók kezére ma már 
bízvást mondhatni, egyik oszlopává lett a ma
gyar irodalmi műveltségnek. 

valami titokzatos módon elég jókor megtudta. 
És 1869 szeptember 28-ikán elhatározta, hogy 
megcsalva saját partnereit, t'tokban eladja 
minden aranyát, míg az áresés b? nem követ
kezik. De hogy az eladás sikerülhessen, egy
szersmind fo'ytatnia kellett a vásárlá't, h< gy 
EZ trany árát ezzel még magasabbra s.ök-
tesse. 

Az (1. dást magának tartotta fenn, a vásár
lást Fskre és többi szövetségesére bízta, titok
ban oly megegyezést kötve ve'ök, hogy nem 
lesz köteles vállalni saját nevükben végzett 
aranyvásárlásaikat. 

A fekete pén'.ek. 
A kővetkező nap, szeptember 24-ike, a 

éjfekete péntek*, — így mondja el Myere az 
eseményeket — ves.id«!mes izgalmakkal és 
főtét rettegései kel virradt a pénzembert knek. 
A nyugtalanság átrrgid még a külföldi tőzs
dékre is s G< uld megbízást adott, hogy minden 
aranyat F sk nevében vásároljanak ; Fisk ügy-
rökei felbujtották az arany árát 151-re, aztán 
161-re. A vasúti részvények áifo'yama roha
mosan csökkent; a wall-streeti ez égek egymás
után mondottak csődöt és vagyonok vesztek 
el. A gyárosék és más üzletemberek, kiknek 
vérnek és nemzetközi tarozásaik fizetéséhez 
arcnyra volt szükségük, attól tartva, hogy a 
dráca érez ára felszökik 200-ra is, az ország 
külörböző részeitől eeyre-másra utasították 
ügynökeiket, hogy vásáiríjanak bármikor ara
nyat minden árén. Geuld bi;onyos ügynökei 
útján ez egész idő alatt szünetlenül adta el 
az aranyat, s a kéizben, hegy így cselekedett, 
két megbízottját, Fisket és Beldent arra uta
sította, hogy ők meg vásároljanak, újra csak 
vásároljanak. 

ífy múlt el az egész dt lelőtt a mikor az 
arany ára 162-re emelkedett, a tőzsde izgalma 
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SALAMON KIRÁLY ISTÁLLÓI. 
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és rettegése az őrjöngós'g fokozódott. Akkor 
aztán — kora délután volt — egyszerre meg
jött a hír, hogy az államkincstár aranyat ad 
el. A hír valónak bizonyult. Negyed óra 
múlva vége szakadt az egész arany-sp- kulá-
cziónak. Beszélik, hogy az utcza feldühödött 
népe halába kereste Gouldot. Meg akarta 
lincselni. De Gould és Fisk egy hátulsó ajtón 
elmenekült a tőzsde-épületből. 

Általánosan azt hitték, hogy Gculd ment
hetetlenül koldusbotra jutott. Azt, hogy titok
ban óriási árakon adott el aranyat, nem tudta 
senki; nem tudtak lóla még a meghitt embe
rei sem, legfeljebb ha Fisk és Beiden gyaní
tották. Az emberek csak azt tudták, hogy 
Gould temérdek fiktiv aranyra c ; inalt kötést 
igen magasra csigázott árakon. A helyzet pe
dig az volt, hogy a titkos eladások révén 
11—12 millió dollárt nyert. Igaz Ír gy ha sor 
kerül vé.elre csinált kötéseinek lebonyolítá
sára, nemcsak ez a nyereség úszik el, hanem 
vele együtt semmisül meg egész vagyrna is. 

De Gouldct ebben a nehéz esetben sem 
hagyta cseiben leleménye. Megveszt* gel te a 
bíróságokat, s ő meg Fisk különböző ál látszó 
tirüpy^yel egy nap alatt tizenkét bírói ren
deletre tettek szert, a melyek egyéne aen meg
tiltották úgy a tőzsdének, mint Gould ós 
Fisk megbízott ember icek, hogy tevább foly
tathassák és bonyolíthassák le üzleteiket. 
A minek az volt a következése, hegy Gould, 
a bíróságokkal egyetértve, "zsebre du^hcssa az 
egész tizenegy milliós nyereséget. Szövetsége
sei éa ügynökei aryagi és erkölcsi tekintet
ben bukott emberik voltak. Töa érdek c őd-
t8et, sok öngyilkosig s milliónyi rép meg-
rablása veit további eredménye Gould emlé
kezetes vállalkozásának. 

Gould új hatalmas zsákmányra csap le. 

Az Erie-vasút esete és az aranyszédelgés Jay 
Gouldot 25-80 millió dollár mává tette. By 
összeggel már versenyre kelhetett a leghatal
masabb pénzdinasztiákkal is. Bégtől fogva ki
sérte mohó figyelemmel az Union-Pacific-vasút 
sorsfordulatait. Az Union-Pacific egy hatalmas, 
de a tőnk szélén álló vasút vállalat volt, mely 
arra kapott építési engedélyt 1862-ben a kon
gresszustól, hogy a forgalom összekötő vonala 
legyen kelet és nyugat, egy nebraskai vasút 
és Nevada nyugati határa közt. Az első enged
ményesek 50 millió dollárt harácsollak össze 
e vállalat révén, a nélkül, hogy komoly lépést 
tettek volna a vasút teljes kiépítésére. A rész
vénytársaságnak 100 millió dollár alaptőkével 
kellett megalakulnia s a kongresszus, hogy le
hetővé tegye számára az építést, hihetetlenül 
nagyarányú állami hozzájárulást biztosított 
számára. Mindenekelőtt rendelkezésére bocsá

totta ingyen az állami területen kihasított 
100 láb széles és 1000 mérföld hosszú pálya
testet; megengedte, hogy díjtalanul használja 
fel az állami területen kitermelhető építő
anyagot ; azonkívül ajándékul adott a "társa
ságnak a pályatest mentén váltakozó szaka
szokban 20 mérföldnyi széles földterülettket. 

Minthogy örökké igaz a mondás, hogy evés 
közben jön meg az étvágy, az Union-Pacific-
társaság hovahamarább arra a meggyőződésre 
jutott, hogy az állami hozzájárulásnak ezt a 
mértékét fokozni is lehet. A megvesztegetés 
szokott módszeréhez folyamodva, 436,000 dol
lárt osztott szét a kongresszus bizonyos vezető 
tágjai közt, kieszközölte az 1864-iki törvényt, 
mely mérföldenkint 16,000—48,000 dollárnyi 
állami hozzájárulást biztosított az építés költ
ségeihez, a telekadományozást pedig 20 mér
földnyi szélességről 40 mérföldnyi szélességre 
bővítette ki, úgy hogy a társaság ily módon 
12 millió holdnyi földterületet kapott ajándé
kul. Mindez a jogosítvány, ajándékozás és köl
csön sok százmillió dollár értéket képviselt. 
Am a tőkepénzeseknek, kik a terv mögött áll
tak, meg is kellett építeniök a vasút bizonyos 

számú mérföldéit, hogy fokról-fokra meg is 
kaphassák ezt az óriási pénzt és pénzértéket az 
álLimi vagyonból. 

Ames, a társulat elnöke, azzal tette lehe
tővé a terv ez elmaradhatatlan részének meg
valósítását, hogy épílővállalatot alakított az 
engedményesek köréből, de olyaténképpen, 
hogy látszólag és forma szerint az Union-
Pacific-vasúttársaságtól különálló társaság volt. 
Ez az építő-társaság a Credit Mobilier Company 
of America nevű társaság volt s a nagy
tőke, mely m'ndadd'g meglehetős idegenkedés
sel állt az Union-Pctcific vállalkozásávalszemben, 
a példátlanul nagy nyereség és zsákmány biz
tató esélyeire való kilátástól csábítva, egy
szerre teli marokkal bocsátotta rendelkezésére 
eszközeit. A szerződést a Credit-Mobilier-tár-
sasággal megkötötték, az építés megkezdődött 
s Ames és társai, kik a munkát csak messziről 
nézték, költségével pedig az Union-Pa cific-
vasúttársaságot terhelték meg, nem tettek 
egyebet, minthogy a zsákmányt zsebretették. 
Mihelyt elkészült egy-egy vonalszakasz, az 
Union-Pacific-vasút átvehette a ke rmánytól 
a megfelelő értékű állami kötvényt, végső 
összegében 27 millió dollárt. Mikor a botrány 
kiderült, már késő volt. Legfeljebb annyit ál
lapíthatott meg a kongresszusnak ily esetekben 
szokás szerint mindig kiküldött vizsgálóbizott
sága, hogy abból a 436,000 dollárnyi meg
vesztegetési pénzből — mely az Union-Pacific-
társaság vezetőembereit, az az említett 27 millió 
dolláron kívül állami hozzájárulások és adomá
nyok czímén 23 millió,"összesen tehát 50 millió 
dollárral gazdagította. — a kongresszusnak oly 
hatalmas fér fiai is kaptak részt, mint Blaine 
James, a legjelentékenyebb köztársasági po
litikusokegyike és Garfiild James, az Egyesült-
Államoknak későbbi elnöke. 

Nem csoda, hogy 1873-ban, mikor e botrá
nyok napvilágra kerültek, az Union-Pacific-
vasút-részvények árfolyama igen alacsonyra 
szállt alá. És egyszerre cserben hagyták a vasutat 
a Credit-Mobilier-nél érdekelt tőkepénzesek is, 
a kik úgy vtlték,nincs többé mitkeresniök annál 
a vállalatnál, melynek minden elképzelhető 
nyereségét már zsebrevágták. 

Jay Gould azonban éppen csak arra a pilla
natra várakozott. Jóideje kíséite már feszült 
érdeklődéssel a Credit-Mobilier üzelmeit. Több 
ízben kísérletet is tett, hogy részt vehessen 
bennük, de az érdekeltek zárt társasága mind
annyiszor kosarat adott neki. És most, hogy 
az Ünion-Pacific-társaságnak minden jel szerint 
vesztett ügye volt, Jay Gould mégis beugrott. 

Vájjon mi indíthatta reá? Ezt a kérdést csak 
az vethette fel, a ki nem ismerte Gouldnak azt 
a rendkívüli tehetségét, hogy a kiaknázásnak 
új módszereit tudta meglelni ott, a hol a leg

több ember azt hitte, hogy nincs arra mái-
semmi lehetség. Mit bánta ő, hogy mások e 
vállalat révén 50 millió dollárt harácsoltak 
össze már? O tudta, hogy nagy bevételi forrá
sok állnak még rendelkezésre e vasútnál; mert 
azon a 27 millió dollárnyi állami kötvényen 
kívül, melyet az Union-Pacific már megkapott, 
a kongresszus még 12 millió holdnyi földterü
letet is biztosított ajándékképpen a vasútnak. 
E földterületek egy részét a vasúttársaság hol-
dankint 4'50 dollárjával már eladta ugyan, de 
a nagyobbik része még megvolt. Azonkívül 
pedig sok millió holdat lehet még hozzászerezni 
is, ha oly ember veszi kezébe a dolgot, mint ő. 
S Jay Gould tudott még egyet. Azt, hogy a 
nyugati résznek azon a területein, melyeket 
az Union-Pacific-vasút tár fel, állami geológu
soknak húsz év óta hangoztatott biztosítása 
szerint a szénnek óriási gazdagsága rejlik a föld 
alatt. Igaz, hogy e szénterületek kiaknázása 
nincs közte a vasút kiváltságai közt, de az 
Union-Pacific az idők során már is reátette 
kezét egynehányra s miért ne sikerülne Jay 
Gouldnak reátenni kezét még többre is? 

A következmények bebizonyították, hogy 
Gouldnak igaza volt s : a kongressz'us egyik, 
1887-ben kiküldött vizsgálóbizottsága utóbb — 
jóval utóbb — megállapította, hogy Oklahoma, 
Utah és Wyoming egész szenkészlete a Gould-
fóle vasúti' hálózatok birtokába került. Ez idó 
szerint is a Gould-család gazdagságát gyara
pítja. 

Gould szökése. 

Gouldnak két társa volt az Union-Pacific-
vasúttal űzött műveletekben: a nála jóval 
idősebb, tapasztalt és ravasz Bussel Sage és 
Sidney Dillon. Mindketten nagy vagyonok 
megalapítói, s különösen Sage Amerikánaü egyik 
legismertebb és hirhedt üzleti fogásai ellenére 
legnagyobb tekintélyben álló vasúttulajdonosa 
volt, 

Gould 1873-ban 100,000 részvény összevásár
lásával szerzett magának döntő befolyást az 
Union-Pacific-vasútnál s részvényeinek számát 
később 200,000-re emelte. Utóbb, hogy növelje 
a vasút hatalmát, szokott módszereinek fel
használásával megszerezte az Union-Pacificnak, 
igazabban önmagának és két társának a 394 
mérföld hosszú Kansas-Paoific-vasutat, melynek 
vagyonát a kibocsátott állami kötvényen kívül 
8 millió holdnyi ajándékba kapott állami föld
terület alkotta Kansasban és Coloradóban. 

A vásár azzal kezdődött, hogy a Kansas-
Pacific-vasút, az élén álló emberek ismert ki
zsákmányoló rendszere következtében válságba 
jutott s részvényeinek árfolyama lényegesen 
alábbszállt, Gould még nem ragadta meg ezt 
az alkalmat, hanem igyekezett a vasút tőkében 
erős embereit még jobban megpuhítani. Lár

másan kezdte hirdetni, hogy tönkre fogja tenni 
a Kansas-Pacificot s versenyző vasutat épít 
Coloradóban. A Kansas-Pacific részvényeit ez
zel még jobban lenyomta, megijedt tulajdono 
sait pedig egyezségre kényszerítette. Mikor az
tán az egyezség létrejött, a Colorado-vasúi 
tervét kútba ejtette, a Kansas-Pacific részvé
nyeit pedig több más vasút részvényeivel együtt 
eladta önmagának s társainak, mint az Union-
Pacific-vasút urainak. A részvények és kötvé
nyek e furfangos átcserélésével több mint 20 
millió dollár haszonra tettek szert. Az e réven 
szerzett újabb többmillió holdnyi földterületből 
nem kevesebb, mint 7 millió holdat adtak el 
a kormány felhatalmazása nélkül és felbecsül
hetetlen értékű szénterületeket vettek birto
kukba. Az Union-Pacific-vasút részvénytőkéjét 
38 millió dollárról 50 millióra, kötvénytartozá-
sát 88 millióról 126 millióra emelték fel. Az 
Union-Pacific-vállalkozás végeredményben mint
egy 60 millió dollár tiszta nyereséget hajtott 
Gouldnak és társainak s ebből magára Gouldra 
kerek 40 millió dollár jutott. 

A dolog, mint láttuk, a. csalárdságok nagy-
szövevényével járt. Egy hatalmas ellenpárt, 
érdekeiben a legérzékenyebben érintve s meg
rabolva, büntetőpert akasztott Gouldnak és 

társainak nyakába. Még veszedelmesebbé tette a 
bajt, hogy a jurynek, mely az ügyben ítélendő 
volt, oly ember áll az élén, kit Gould tizenöt 
évvel azelőtt egyik vasúti vállalkozása révén 
keserve sen megsarczolt. 

Gould érezte és tudta, hogy borzasztó ellen
párttal gyűlt meg a baja, Tisztában volt vele, 
hogy legjobban teszi, ha kiegyezik velük és 
megfutamodik, még pedig minél hamarább. 
Az egyezség létrejött, Gould aztán jachtjára 
szállt és távol tartotta magát Amerika földjé
től, míg a megindított bűnpír el nem évült, 
így menekült meg az Union-Paeific-epizód vég
zetes következményeitől. 1888-nt írtak akkor. 

Több vasat tartott a tűzben. 
Nem érti meg Gouldot, a ki azt hiszi, hogy 

az eset, melyet az imént az Union-Pacific epizód 
nevén említettünk, csakis ez egy vasút dolgát 
foglalja magában. Gould ez idő alatt nem mu
lasztotta el, hogy a rokontermészetű műveletek 
egész dandárával ne vonja magára milliomos 
versenytársainak féltékenységét, haragját és 
bosszúvágyát. Az Union-Pacificot voltaképpen 
már 1888-ban kikapcsolta műveleteinek köré
ből s már 1876-tól 1878-ig nagyon beható mun
kát végzett Sage közreműködésével a 610 mér
föld hosszú Texas-Pacific-vasút s Ohio, Michi-
gan, Indiana, Illinois, Missomi és Iowa államok 
negyvennyolcz, eredetileg külön-külön alapított 
vasútjának megszerzésével. 

Minden újabb nyereség újabb és még nagyobb 
lehetőséget adott Gouldnak és Ságénak, hogy 
más és más vasutakat s más és más hasznot
hajtó vállalatokat kerítsenek hatalmukba. Meg
szerezték a Missouri-Pacific-vasutat is, melynek 
építésére az állam 25 millió dollárt előlegezett. 
Ezzel a vasúttal megszokott metódusaiktól el
térő módon jártak el. Mindenekelőtt, saját más 
vasutaiknak is versenyt támasztva, oly fé
nyessé tették üzletét, hogy részvényei a leg
magasabb árfolyamot érték el. Akkor eladták e 
részvényeket és óriási hasznot tettek zsebre. 
Mikor aztán már túladtak rajtuk, árfolyamukat 
szokott fortélyaikkal leszorították, aztán vissza
vásárolták az egész készletet. Ez a vasút most 
is egyik legbecsesebb tulajdona a Gould-család-
nak, 1909-ben Gould Kingdon, Jay Gould 
unokája választatta meg magát igazgatójává. 

Gould és Sage mindezt a különböző vasút
hálózatot körülbelül ugyanazokban az években 
szerezte meg, a mikor az Union Pacificot hatal
mába ejtette és kifosztotta. És körülbelül ugyan
akkor forgatták ki Vanderbilt William Hen-
ryt a Western-Union-táviróvonal tulajdonjogá
ból is. A vakmerőségében határt nem ismerő 
Gould ugyanazzal a módszerrel támadta meg 
Vanderbiltet, a mely már annyiszor bevált : 
elhatározta, hogy _ új táviróvonal építésével 
kel versenyre a Western- Union-táviró-háló-
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zattal. Ugyanekkor magára öltötte a nép em
berének s a monopóliumok ellenzőjének nem 
egyszer kipróbált szerepét s a szabad verseny 
szent jogáról szavalt a népnek. Ebben az időben 
vált szálló igévé Vest senátomak ez a kemény 
-mondása a pénzre vadászok módszereiről: «Mi-
kor beszélnek, hazudnak; mikor hallgatnak, 
lopna k». 

Gould és Sago az Union-Pacific B más vasú-
taik útvonalán kiépítette az új távíróvonalat, 
azzal az elszánással, hogy Vanderbiltet vagy e 
vonal megvételére, vagy saját vonalának el
adására kényszerítik. Vanderbilt végre is nem 
tehetett mást, mint hogy megváltotta Gould 
versenyző vonalát, mondják, 10 millió dolláron. 
Gould pedig ekkor még nagyobbszabású játékra 
vetette magát. A legfurfangosabb és legvak
merőbb tőzsdei műveletekkel leszorította a Wes
tern-Union-részvények árfolyamát és lassan-
lassan e részvények óriási tömegét vásárolta 
össze. És 1881-ben nemcsak feltétlen ura lett a 
Western-Unionnak, hanem Vanderbilt legna
gyobb ámulatára visszaszerezte az American-
Union-táviróvállalatot is, melyet nemrég ő 
maga adott el Vanderbiltnak. 

Ily sikerek láttára a pénznek oly hatalmasai 
sem idegenkedhettek sokáig a Goulddal való 
szorosabb üzleti közösségre, mert Astor János 
Jakab, Morgan Pierpont John, Huntington 
Collis P. s mások. Egymás után léptek be e na
gyok a Gould-féle vállalatok igazgatóságába. 
De a milliomosoknál hiszékenyebbek és kevésbé 
óvatosak, mint például Field Cyrus W., a 
tengeralatti kábelvállalatok megalapítója, ke
servesen fizették meg a vakmerőséget, hogy egy 
gyékényen akartak árulni vele. Gould és Sage 
ezt a szerencsétlen milliomost egészen kiforgat
ták a nagy jövedelmű new-yorki magasvasút 
tulajdonjogából. Előbb társas viszonyba léptek 
vele, aztán koldusbotra juttatták. 

Jay Gould halála. 

Az 1882-ik év márczius havában ellensé
ges pénzhatalmak hírét terjesztették; hogy sú
lyos veszteségek érték Gouldot különböző ár
folyamcsökkenések lévén. Gould, hogy reá-
ezáfoljon ezekre a híresztelésekre, magához 
kérte néhány barátját, köztük Sage Russelt s 
még egynéhány üzlettársát, hogy kézzelfogható 
bizonyítékokkal győzze meg őket, mennyire nem 
mondanak igazat a szárnyra bocsátott híresz
telések s hogy mennyire nem rendült meg ha
talma és gazdagsága. Kirakott eléjök 28 millió 
dollár értékű Western-Union-részvényt, 12 mil-

Kopits János szobormüve. 
Kitaibel Pál mellszobra, melyet halálának szá-
zadik évfordulója alkalmából most leplezett 

le a Magyar Tudományos Akadémia. 

lió értékű Missouri-Pacific-iészvényt és 19 mil
lió dollár értékű más részvényeket. «Vander-
bilten kívül nincs ember Amerikában, «jegyezte 
meg akkor Sage,» ki kép. s volna a részvényeknek 
oly kiállítását rendezni.* Pedig ez előmutatott 
részvények Gould vagyonának csak töredékét 
képviselték. 

Negyvenötért s korában Gould 100 millió 
dollárnál nagyobb gazdagság urának vallhatta 
magát. Korán vénült ; a szakála őszbecsavaro
dott, bajusza megritkult, barna, sötét, epés ár
osát mély ránczol; barázdálták. Alakja egyszerre 
összezsugorodott, hogy külsőre még jelenték
telenebb alaknak látszott, mint azelőtt. De nagy 
fényűzéssel élt, saját fejedelmi szalonkocsijain 
utazott Amerika valamennyi vasútvonalán s 
remek úri házban lakott a Hudson partján. Volt 
saját újságja is : a new-yorki World és saját 
távirószolgálata, mely a Western-Union-társa-
ság vonalainak segítségével közös hírforrása 
volt az Egyesült-Államok egész sajtójának. 
Ez abba a helyzetbe juttatta, hogy ha szükségre 
fordult, befolyást gyakorolhasson általa a pénz-: 
piacz mozgalmaira is. A World-ot később el

adta Pulitzernek, a ki utóbb Gould módszereinek 
egyik leghevesebb üldözője lett. Nyilván attól 
a megszégyenítő látszattól igyekezett szaba
dulni ezzel, hogy lapja bármily közösséget 
tartana fenn Goulddal. (Vége következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A gép. Kiss Jer.6 Sándor személyében új író 

mutatkozik be egy novellás könyvvel. Ügy tud
juk azonban, személyének és nevének szép előz
ménye van a magyar irodalomban : fia Kiss Jó
zsefnek, a költőnek. Munkáiban azonban a saját 
lábán áll: olvan hangot üt meg, a mely egészen 
az övé. Tulajdonképen nem is a BZÓ szokott ér
telmében vett novellákat ír, hanem modern for
mában írt erkölcsi meséket, melyekben nem a 
történet valószerű elmondása vagy az alakok 
psychologiailag hű rajza a fontos, hanem az Író
nak egy ötlete, megfigyelése, nézete az élet és az 
ember valamely dolgáról. Kiss Jenő Sándor kiáb
rándultan nézi a világot, nem sok jót lát az em
berekben, a kapzsiság, ravaszság, ostobaság ós 
önzés képeit látja legfeltűnőbbnek az emberi arcz-
vonások közül; az erény mindig a rövidebbet 
húzza nála. Ehhez képest a hangja is fanyar és 
gúnyolódó, — minden novellája szatira az emberi 
életről. Előadása ötletes, néha szellemeskedő, 
jobbra-balra csipkelődő. Legtöbb baja a belső 
formával van, nem mindig sikerül neki történe
teinek morálját magától, belülről, a történet el
mondásából kicsattantani s néha az olvasó előtt 
nem is egészen világos, mi az, a mit a hallottak
ból tanulságul le kell vonnia. A kötetnek körül
belül a legjobb novellája az, a melyet a legelejére 
tett s a mely a könyvnek is czímét adta. Ez 
egyúttal a leginkább novella va'amennyi között: 
a gyári gépnek rejtelmes varázsát ábrázolja arra 
az emberre, a ki a gépet gondozza és kezeli. A 
gép magához húzza az embert, valami titkos von
zás van benne, a mely a gépész idegrendszerére 
hat, elaltatja és megrészegíti, hogy mikor tudatos 
ellenállása már eléggé meggyöngült, mint egy el
lenállhatatlan örvény ragadja be kerekei közé a 
pusztulásba. Ez is szimbolikus kép, de belülről 
jól van megalkotva s végig össze van tartva, úgy 
hogy az író mondanivalója, bár nincs szóval ki
mondva, mégis tisztán áll az olvasó előtt. A köny
vet szép kiállításban a Franklin-Társulat adta 
ki; ára 6 korona 60 fillér. 

A Petőfi-Társaság új külső tagjai. A hagyomá
nyos lengyel-magyar barátságnak két irodalmi 
képviselőjét igtatta külső tagjai sorába legutóbbi 
közgyűlésén a Petőfi Társaság: Jaroszewska Bole-
szlavát és Lange Antalt. Hazájában mind a kettő 
ismert jeles írő és buzgó ismertetője a magyar 
irodalomnak, Megtanulták, írják, beszélik nyel
vünket ; fordítják, népszeiűsítik irodalmunk jele
sebb alkotásait. Jaroszewska Boleszlava közel négy 

A SZENT SÍK TEMPLOMA. 
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évtizede foglalkozik a magyar irodalom népszerű-
BÍtéiével és bízvást mondhatjuk, párját ritkító 
munkásságot tejtett ki. A napilapokba és folyó
iratokba írt tömérdek ismertetésen kívül több 
nagyobbszerű tanulmánya és egész kis könyv
tárra való fordítása jelent meg. Munkásságáról 
némi fogalmat alkothatunk magunknak, ha ta
nulmányait és fordításait felsoroljuk: (Pillantás 
a magyar irodalom fejlődésére* (Varsó, 1887), 
«Arany János» (1892.), «Erkel Ferenc?*, «A jelen
kori magyar regény és novella* (Varsó, 1917), 
mely kitűnő tájékoztatást nyújt az újabb magyar 
elbeszélő irodalomról. Fordításai: Lauka Gusztáv : 
«Sikerül(» (1883.), Jókai: «Egyiptomi rózsa», «A 
lőcsei fehér asszony*, ((Kiskirályok*, «A lélekido
már*, ((Eákóczi fia». «Tégy jót», «Práter György*. 
«A barátfalvi Jévitc*, «Pekete véi», (dsrnerd meg 
tenmagad*, «A. villám szü'etéso), «De kár meg
vénülni*, stb., Herczeg: «A Gyurkovics-lányok*, 
«A Gyurkovics-núk*. «Szabo!cs házassága*, «Simon 
Zsuzsa*, Csiky Gergely: ((Buborékok* (előadták 
Varsóban és Lodzban), Mikszáth: «Szent Péter 
esernyője*, Sipulusz számos humoreszkje, a melyek
ből egy kötetre való most van sajtó alatt, stb. 
Fordításairól a lengyel kritika mindig a legna
gyobb elismerés hangján emlékezett meg, lnn-
goztatva, hogy nyelv é3 forma dolgában művészi 
színvonalon állanak. Jelenleg egy magyar iroda
lomtörténeten dolgozik. Lange Antal lengyel költő, 
esztétikus és műfordító egyike ama kevés lengyel 
poétáknak, a kik megtanulták nyelvünket, hogy 
költőink kiválóbb alkotásait hozzáférhetővé te
gyék a lengyel olvasóközönségnek. Több kötetre 
terjedő eredeti költeményein 03 esztétikai tanul
mányain kívül még 1900-ban kiadta két kötetes 
((Fordítását idegen költőkből*, a melyben többek 
közt egy kis antológiát adott a magyar klassziku
sokból is. Lefordította Berzsenyi: ((Melanchólia*, 
Garay: (Pacsirta*, Vachott Sándor: «Bucsú», Kis
faludy Károly: «Van egy gyöngye a világnak* és 
((Végezd sors, a mit rám kimértél*, Petőfi: (Véres 
napokról álmodom* és ((Falu végén kurta kocsma*, 
czímű költeményét, továbbá a Helység kalapácsá
nak egy részét, Arany: «Keveháza», ((Tetemre
hívás*, «A walesi bárdok*, «Családi kör* czímű 
költeményeit, Jósika: «Az utolsó Báthory* czímű 
regényét és Jókai több novelláját. Irt egy drá
mát Attiláról is. Legutóbb, Kosciuszko halálának 
századik évfordulójára lefordította Csengery Gusz
táv népszerű költeményét, «A togoly lengyelt. 
Lángét a lengyel költői nyelv igazi mesterének, 
s a legkiválóbb lengyel műfordítók egyikének te
kinti a lengyel kritika. 

Imperializmus és tartós béke. Szabi Ervin e 
czím alatt adta ki új tanulmányát a mai háborús 
Európát leginkább izgató kérdésekről. Az impe
rializmust veti kritika alá, mint háborúkat okozó 
tényezőt. Közgazdasági okfejtéssel, a forgalom 
szabadságának problémájából indul ki, kifejti a 
szabadkereskedelmi és a vámvédő elvek harczá-
nak főjellemvonásait a múlt században, a melyek 
mögött egyes uralkodó vagy uralomra törő osz
tályok érdekeinek megvalósulását látja. Az európai 
kontinensen általánossá vált vámvédelmi rend
szerekben a nagy földbirtokos és nagyiparos osz
tályoknak a szövetkezését látja a maguk érde
keiért ; magyarázza a kartellek kifejlődését és 
hatását a közgazdaságra és politikára, az utóbbi 
évtizedekben kifejlődött export-politikát, a mely 
a nagytőkét a mindenáron való kivitel erőszako-
lására készteti, még úgy is, hogy a kivitelre 
szánt árúkat olcsón, sőt veszteséggel adja to
vább s ezért a külföldi verseny elől vámokkal 
védett otthoni fogyasztó területen rekompenzálja 
magát az árak fölverésévol; megrajzolja a modern 
fináncz-kap'talizmus természetét. Ebből származ
tatja le jórészt a modern gyarmatpolitikát, a 
mely voltaképen nem egyéb, mint a nagytőkének 
az a törekvése, hogy árúi számára biztos és vé
dett fogyasztó területeket és olceó nyersanyag
forrásokat szerezzen. Így jut rá az imperializ
musra s megállapítja, hogy a nagy vél- és pénz
áldozatokkal megszerzett és megtartott gyarma
tokkal az államok nem érik el tulajdonképeni 
czéljukat: a nemzeti ipar és kereskedelem nem 
kap velük biztos fogyasztó-piaezokat és nyers
anyag-szállítókat. E kérdés tárgyalása közben ér
dekes adatokat sorol fel arra vonatkozólag, hogy 
pl. Anglia kivitele Németországba aránylag na
gyobb volt a háború előtt, mint gyarmataiba s 
így gyarmatai nem adják meg azt a hasznot, a 
melyet várnak tőlük. Németország a gyarmatai
ból mindössze 50 millió márka értékű árút vitt 
be, holott összes bevitele 10 milliárdra rúg. Szól 
azután az imperializmus politikai határairól. Nyo
matékkal bírálja a védővámok rendszerét, a mely 
az országban magában az árak fölemelésével le
szorítja a lakosság életének színvonalát. Az im
perializmust tekinti a fegyverkezés főokának is. 
Komolyan és nyomós érvekkel száll síkra a szabad 
kereskedelem s a szabad verseny elve mellett. 
Statisztikai adatok és tabellák egészítik ki a fej
tegetéseket. Szabó Ervin tanulmánya tudományos 
anyagának bőségével, logikus és erőteljes okfej
tésével, nemkülönben előadásának pregnáns vilá
gosságával és komolyságával megérdemli minden

kinek a figyelmét, a ki az emberiség békéjéről 
elmélkedni akar. 

A »J6 Pajtái*. Benedek Elek képes gyermeklapja 
karácsonyra a rendesnél jóval nagyobb, igen gaz
dag tartalmú számot adott ki. Verset Ábrányi 
Emil, Feleki Sándor, Vértety Gyula, Benedek Elek Ír
tak bele, elbeszélést Benedek Elza, regényt Dánielné 
Lengyel Laura, kis színdarabot Benedek Ma rezei I, 
szép képet rajzolt Fábiánné Biezó Ilona, mesét 
mond Mihályüné Fái Lenke. Az Emmi Csodaor-
tzágban czímű regény, tarka mese, a kis krónika 
rovat, a rejtvények, szerkesztői üzenetek egészítik 
ki a szám gazdag tartalmát. A J6 Pajlát-t a Frank
lin-Társulat adja ki, előfizetési ára egész évre 16 ko
rona, fél évre 8 korona, negyed évre 4 korona 
egyes szám ára 82 fillér. Mutatványszámot kívá
natra küld a kiadóhivatal, IV. ker. Egyetem-u. 4. 

A HÁBORÚ NAPJAI 
Deczember 13. Az összes orosz arczvonalakra 

kiterjedő fegyverszünetre vonatkozó tárgyalások 
ma reggel úiból megkezdődtek. A nyugati harcz-
téren tüzérségi harezok és a kisebb gyalogsági 
vállalkozások. Az olasz hareztéren a velenczei 
hegyekben a hó és köd megakadályozott minden 
harczi közlekedést. Conrad tábornagy csapatai a 
Meletta területéért vívott négynapos harezokban 
689 tisztet és 16,000 főnyi legénységet szállítottak 
be. A zsákmány 98 ágyú, 288 géppuska, 4 golyó
szóró, 84 aknavető és sok más hadianyag. 

Deczember 14. ki oroszokkal a fegyverszüneti 
tárgyalások tovább tartanak. A nyugati harez
téren Flandriában csak néhány szakaszon volt 
élénk tüzérségi tevékenység. Bullecourttól keletre 
az angolok kísérletét elvesztett árkaik visszaszer
zésére a németek visszaverték. A hareztér egyes 
részein felderítő és tüzérségi harezok. Az olasz 
hareztéren a Piave és Brenta között a harczi te
vékenység újból feléledt. 

Deczember 15. Az oroszokkal tovább folynak a 
fegyverszüneti tárgyalások. A nyugati hareztéren 
több helyütt sikeres német vállalkozások s tüzér
ségi harezok. A német hivatalos jelentés megálla
pítja, hogy az angolok Flandriában több mint négy 
hét óta beszüntették támadásaikat s ezzel hatalmas 
offenzivájuk befejezettnek tekinthető s rájuk csupán 
súlyos kudarezot hozott. Az olasz hareztéren 
Kraüsz Altréd gyalogsági tábornok csapatai a leg
hevesebb ellenállás ellenére is elfoglalták a Col 
Caprilén levő állásokat. A Monté Perticán alpesi 

FOGAK és teljes fogsorok 
Bzájpadlás nélkül, 
a gyökerük eltá
volítása fölösleges 

I Speczialista fog- és száj betegségekben. 
FOG -tömések, arany 

fogkoronak . és 
aranyrudak, tar
tós ,porcellán- és 

aranytömések, tlz évi jótállással. 
FOG 
kielégíttetnek. 

-huzat teljes érzéstelent-
tésseí; hasznavehetetlen, 
régi fogsorokat átalakítok 
Vidékiek egy nap alatt 

Mérsékelt árak. 

Dr. HEGEDŰS JAKAB 
fogorvos, egyetemi orroetudor, 

Első Fővárosi Fogorvosi Intézet, Budapest, 
VII., Ensébet-körút 44 . n . I. emelet. 

amilyen még 
nem létezet t . Hajnöveszté, 

Ttövid idő alatt dus hajat növeszt és meg
akadályozza a hajhullást, megóvja a korai 
őszülést, egy hónap alatt fényes ered
mény. Ára. 8 és 14 kor. BOTÁR REGINA 
Budapest , VII.', Érzséhet-körút 34. A nők
nek dísze a szép haj, azért azt ápolni kell. 

• • Vigyázz, jön a vonat! • • B 

J vasút , gőzgép, moz i , dynamo m 
• Árjegyzék P U M I I R A BU0APEST ' l v- • 
• ingyen. U í l l l l U l l H Ferenciek-tere 2. " 
i Karácsonyi ajándékok: Fényképezőgépek, • 

látcsövek, lorgnonok és szemüvegek. 

10 darab «PAX»-tablettával (60 fillér) 
10 darab tojást takarít meg ! 

Okos háziasszony használja. * Ügyes kereskedő árusítja. 
10 darabos mintaiüldeményt 1.— K-ért bérmentve küldünk. 
140 tubus K 60 bérmentve. — Feltűnő szép reklámok ingyen. 
P A X m ű v e k B a d a p e s t , Képvise lőke t fe lveszünk. 
V 1 X , R á k ó e z i - ú t 2 4 •»• Telefon : József 2 8 — 0 5 . 

Exhumálásokat 
s z összes e u r ó p a i hős i t e m e t ő k b ő l , vala
m i n t a s z ü k s é g e s o k m á n y o k besze rzésé t 
szol id á r b a n , a n y a g i kezesség me l l e t t 

e s z k ö z l ü n k 

Szende és Szabó ezelőtt Gebauer Károly r.t. 
exhumálási vállalata, Budapest, Károly király-út 4. 

E l s ő r e n d ű szak in téze t . — Telefon 51—02. 

ÓRÁK 
kivilö pontossággal szabályozva 10 évi jótállás mellett. 

ÉKSZEREK 
divatos és Ízléses kivitelben. 

EVŐESZKÖZÖK 
ezüst és alpaccaezüstből. 

EZÖSTNEMÜEK 
• j 

DÍSZTÁRGYAK 
Hlgornab szabott jutányos árakon kész

pénz és elftnyöa részletfizetési fel-
' tételek mellett beszerezhetek 

BRAUSWETTER JÁNOS 
CHRONOMETER és MŰÓRÁSNÁL 

Alapíttatott C 7 r p m Számos ki* 
1847-ben. W t Ü t ü i tüntetés. 

Több ezer lismcrö levél. Legújabb 
diszea nagy képei árjegyzék 

Ingyen ét bérmentve. 

Vérszegénység, ideges fejfájás, anámla 
ellen a legnagyobb orvosi tekintélyek alánlják 

ROZSNYAI 
V I L Á G H Í R Ű 
VASAS 
CHINABORÁT 
melynek kitűnő voltát 
mindenki elismeri Ki
tűnő hatásánál fogra a 
hasonló készítményeket 
felülmúlja. Milleninmi 
nagy éremmel kitün
tetve I Számos kiállitáson 
díjazva. — Kis palaczk 
2 korona 60 fül., nagy 
palaczk 3 korona 80 fill. 
Készíti: 

B0ZSIT1I IÁTTÁS 
gyógyszertári, Arai, 
SuBadiág-tér. U 

: LOHR MÁRIA 
& " Vm,Baross-u. 85. 
Fiókok : II, FS-u. 27, IV, Eikii-ut 6, Keot-
kemótl-u.14, V, Harmincad-w. 4,VI,Teréi-

krt39, Andráaiy-iit I6.VIII, JdW-krt2. 

(KRONFUSZ) 
A főváros első és 
legrégibb csipke-
tisztitó, vegytisz-
tltó és kelmefestő 
gyári intézete . 
Telefon : Hl*. 2—37 j 

&czohoh 
a címe 

Dobay István 
könyvének, 

mely most jeknr meg 
második kiadásban 

i 
A szerző, ki beutazta a 
török harcteret és a Dar
danellákot, élénk és vonzó 
előadásban számol be ott 
szerzett tapasztalatairól 
és sok egyéb érdekes dol
gokat is mond el török 
testvéreinkről. A könyvet 
yy illusztráció díszíti. C 

Ára öt korona. 
Kapható A Társaság > kiadóhivatalában t 
Budapest, IV., Reáltanoda - utca 18. sz. 
és minden könyvkereskedésben. &Ű&&DO 
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rohanizászMaljak több ellenséges támadást vissza
verlek. A Monté Spnuccián általunk elfoglalt ál
lások elfoglalására az olaszok hiában intéztek heves 
támadásokat. 

Deczember 16. Breszt-Litovszkban tegnap vala
mennyi orosz rrczvonalra érvényes fegyverszünetet 
kötöttek, a melynek január 14-ig kell terjednie. 
A fegyverszüneti szerződés szövegét hivatalosan 
közzéieszik a lapokban. A nyugati harcztéren 
kisebb jelentőségű gyalogsági és tüzérségi harczok. 
Az olasz harcztéren a Col Caprile területén gya
rapítottuk sikereinket. 

Deczember 17. A nyugati harcztéren tüzérségi 
harczok. Az olasz harcztéren a Brenta és a Piave 
közt a Col Capriletől délre újabb 400 foglyot szá-
lítottunk be. Tovább keletre ellenséges támadások 
meghiúsullak. A Piav^nál tüzérségi harczok. 

Deczember 18. A nyugati harcztéren mérsékelt 
tüzérségi harczok él felderítő csapatok vállalko
zásai az olasz harcztéren a Piave és a Brenta 
között sikeres harczi tevékenység, 

Deczember 19. A nyugati harcztéren élénk tü
zérségi tevékenység. Német repülők bombázták 
Lordont, Kamsgatet és Morgatet. Az olasz harcz
téren a Brentáiól keletre rohammal elfoglaltak az 
olasz állásokat Ost. di Lépre mellett, valamint 
a Monté Asolonetra ellenséges ellentámadásokkal 
szemben a Monté Asolonen ki is bővítettük sike
rünket 48 tisztet és 2000 embert elfogtunk. 

KOKNÍLNA, szül. Nemessányi Ilona 56 éves ko
rában, Budapesten. — HORVAY ÁRPÁDNÍ, tör
vényszéki bíró' özvegye, Budapesten. — özv. 
DEBRECZENI ENDRÉNÉ. szül. Horánszky Pran-
cziska, Gyomán. — SCHÖDL ERVINNÉ, s;ül. Willheim 
Berta 24 éves korában, Bud peUen. — ORMOS 
ARNOLDNÉ, szül. Preszburger Mária, Budit pes
ten. — OLAY ILIKE Budapesten. 

f A hó. Allegória volna, de annak nagyon is átlátszó 
és főképen semmitmondó. 

SAKKJÁTÉK 
3083. sz. feladvány Coliijn L.-tó'l, Stockholm 

SÖTÉT. 

HALÁLOZÁSOK. 
- Elhunytak a közelebbi napokban : Idősb ANQBR-

MAYER KÁROLY, 80 éves korában, Pozsonyban. — 
Késmárki és lefkóczi MOESZ REZSŐ, nyűg. takarék
pénztári tisztviselő, 88 éves korában, Aranyos-
maróton. — Sáromberki ZIEQLER KÁROLY, nyűg. 
altábornagy, a csendőrség volt főfelügyelője, a 
vaskoronarend, a Ferencz József-rend, a porosz 
vörös sasrend tulajdonosa, 78 éves korában, Bu
dapesten. — KOVÁCS SEBESTYÉN LAJOS, nyűg. 
királyi ügyész, 66 éves korában, Ipoly-Pászlón. — 
BORN BRÚNÓ nyűg. főerdész, varmegyei törvény
hatósági bizottsági tag, 58 éves korában, Kassán. 

özv. BILLITZ ADOLFNÍ, szül. Weisz Júlia, 85 
éves korában, Budapesten. — Horthi és rigyiczai 
KOVÁCH ANTÓNIA, 88 éves korában, Egerben. — 
MÉSZÁROS JÁNOSNE, síül. Both Klára, 77 éves ko
rában, Komáromban. — öiv. BOROS JÁNOSNE, 
67 éves korában, Kőröstarcsán. - - MANKOVICH 

A tVASÁKNAPI ÚJSÁG* 
65-ik évfolyama. 

A •Vasárnapi Ujság» a legrégibb ma
gyar szépirodalmi és ismeretterjesztő képes 
hetilap évenként több m n t 1 3 0 íven 
s több mint másfél ezer képpel , legjelesebb 
hazai Íróink és művészeink közreműködésével 
jelen meg. 

A Vasárnapi Ujság» előfizetési árát, tekin
tettel a papír és a nyomdai előállítás egyre 
fokozódó roppant drágaságára kénytelenek vol
tunk újévtől fogva évi 40 koronában állapítani 
meg. 

Előfizetési föltételeink: 
A Vasárnapi Ujság» negyedévre 10 korona 

félévre 20 korona, egész évre 40 korona. 
Az előfizetések a tVasáraapi Ujságt kiadóhiva

talába, Budapesten, Egyetem-ntcza 4. Mám kül
dendők. 

Szerkesztőt üzenetek. 
A hazavárók. Nem almodhat, azt mondjátok. Egy 

lágyszívű ember ábrándozásai, a melyek nem bírnak 
művészi hatású formába alakulni. 

Nyugat-Kelet. Kissé halvány vers, erőtlen szavakkal. 
Belső tűz nélkül foglalja rímekbe a béke reményét. 

Hóvihar. Olyan, mint egy olajnyomat : nincs benne 
frissiség, nem mutatja, hogy valami kapcsolata volna 
annak az életével, a ki írta. 

Almok. A novellának az a főbaja, hogy nincs értel
mesen megírva, ügy a hogy jó írók szokták az efélét 
megírni. 

Szibéria. Messze Szibériában megmozdulnak a fog
lyok a béke hirére — nagy és hatásos téma, do nagyon 
ügyefogyottan írta meg. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

A <Vasárnapi Ujságt 47-dik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Száraz ágon bús gerle tur
békol. 

Felelői szerkesztő: Hoitsy Pál 
Surluttitlgi iroda: Budapest, I V , Vármegyt-utoM 11. 

Lapkiadó tulajdonol FrankUn-Tírsslat IV., Egvetsmntosa 4. 

Fiatalos, üde arezbőrt 
varázsol elő 10 nap alatt és eltávolít minden teinthibát, úgymint 
mitesszer, pattanás, sárgafolt, ráncz, orr/vörösség, likacsos, hervadt, 
pettyhüdt bőrt, a Dr. Kayseríing-féle szépitő-szer. A kora egyszerű, 
otthon végezhető, minden feltűnés nélkül. Befejezése után az arcz-
bör ragyogó szépségben, gyermeki üdeségben és tisztaságban pom
pázik. 1 üveg 15— K. Diszkrét szétküldés utánvéttel. — Gyár : 
H I V A B T O N ft Co. ~Szétküldést hely: C t R O S S A N T A L 

Budapest , VIII., Jozsef-körút 93 . (Félemelet 1.) 
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A római pápa 
sem czjifolfcar^a meg, hogy fogakat fehéríteni és 
ápolni radikálisan, káros 7 atás nélkül e?ak a 

MeÜCCl fogpasztával és szájvízzel lehet. 
Ára mindket tőnek 12.— korona, utánvét mellett 
kapható M Á T I S B É L A . kozmetikai vegyésznél , 

KISPESTEN. 
Készít mony j ó s á g á é r t k e z e s k e d e m ! 

I 

=@= =©= 

Telefon 49-48. 

Központi fűtésnél 
száraz levegő ellen 

Briswel levegőnedvegitő 
i z a b a d a l m a a v a ! 

Számos orvos által elismerve! 
E g y e d á r u s i t ó 

M a g y a r o r s z á g r é s z é r e : 

„ K A R P A T H I A " 
áruforgalmi társaság 

\ VI., Lázár-o. 22. 

Viszketegséget, sömört, r i t , 
l eggyorsabban e lmulaszt ja a Dr . F l e s c h féle j 
eredeti « B a r n a z s í r * . N e m piszkí t , te l jesen : 
szagta lan . Próbatégely 2.80 K, k i s tégely 4 K, 
családi t ége ly 11 K. — B u d a p e s t i f őraktár : 
Török gyógyszertárban, VI., Király-utcza IS. 

Vidékre megrendelés i c z i m : 

Dr. FLESCH E. „Korona" gyógyszertára, Győr. 

királynője 
a 

Diana-puder 
Próbadoboz . _ _ _ _ _ 1 — K 
Nagy « _ _ _ _ _ 2.50 « 

M i n d e n ü t t kapható . 

ALAPÍTVA 1014. 

Gyászesetben Haltenberger Vilmos 
ruhák soron kívül k e , m e $l ,ö^b?n t ó " 
festetnek feketére. Nagyvárad. Postafiók. 
Postai megbízások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 

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

* * 

11 NIMRÓD 
KÉPES VADÁSZUJSÁG-ot 

Állandó melléklete: 

„R vadászeb" 
czimű egyedüli magyar nyelvű 

- ebtennyésztési szaklap. 
Mindkét lap gyönyörűen illusztrálva. 

Előfizetési ár mindkét lapra: egész 
évre 20 kor., félévre 10 kor., negyed
évre 5.— K, egyes szám ára 50 fillér. 

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

(Franklin-Társulat.) 

Csilláról! legmodernebb kivitelben, óriási választékban, 
készpénz vagy törlesztéses kölcsöndij ellené
ben. - G é z f ű t ö k _ l y h _ k , gázradiátorok. gáztűzhelyek kaphatók. „ A U E R F É N Y " 

BUDAPEST 
V I . , V i l m o s c s á s z á r - ú t 8 . 
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Jubiláris füzet 1897—1917. 

a f^í «&~;/*»* 

LJIMPEL J{. %k, (Wodianer T. és Tiai) J{. T. kiadása. 

Ára IKSOf 

Kapható minden könyvkereskedésben. 

f Országos Han$ jesyKölcsönző Intézet 
Budapest, IV. ker., Sütő-ntcza 2. szám, félemelet (Deák-tér mellett) 

Hangjegykölcsönzönk felölel i a k o m o l y és könnyebb zene
fajokat, melyek az újdonságokkal folyton kiegész í t tetnek. 

Előfizetés: 3 kora 15'— K, 6 kora 28'— K, 12 kora 52'— K. 
Az előfizetés beérkeztével megküldjük kimerítő jegyzékünket. 
Biztosíték 10 E, mely az előfizetés megszűnésekor visezaadatik. 

Folyton Újdonságok. Í^^^&F!^^.^^ 

A kövér nő élete 
kínlódás! 

Kigúnyolják, kikaozagj&k, örökös tréfa 
tárgya I Minden ember utánafordul, nem 
tud öltözködni, vendéglőben, kávéházban 
két széket kínálnak neki. Egyszerű élet 
módját nem zavaró knrá segítségével igen 

Használat előtt. rövid időn belül karcsúvá lesz a legkövé
rebb nő vagy férfi. Csak 1 doboz Maigrirt használjon és meglepi környezetét. — Egy 
kúrához való doboz M A I O R I R ára E 6 . — . Készíti Palmler G. m. b. H. Berlin. 

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

6 heti használat után. 

E L V E L E ! • • • • • • 
A lábhzárl 
rövidülése 
eltűnik. — 
Járása ru-j 
ganyos 
könnyű. — 
Mindenféle 
cipönhord-
ható. Ingy. 
ismertetést 
kUldW.114 
A. Volk, Wien, III Hauptstr. 139 

Bendelésnél 
szíveskedjék 

lapunkra hivatkozni! 

A cs. és kir. 23 . gyalogezred j 
1050 harctéri kép és rsis 
100 érdekes cikk ét ven 

A világhábora el*A 
két évében kitünte
tett és elesett 2S-as 
hősök írásban és 
képben nieRürökitTe. 

HADI 300 autógramm uralko
dóktól, hadtesérektől és 

AIRIIMA «4»eiw*oi.As«í, 
é * M — U V J I V I M mos díszes kiállítass 

Bserkeattette csoportképéé tol* 
KUN JÓZSEF JENŐ mint S00O ezredbeH 

tart. főhadnagy. arcképe található. Ara 20 kor. Megrendelhető a Képes Badinj Ságnál, Tábori posta I 

IIMIIIINJM'IIIIIIIUM—III mii[iiiimiiiiii;aiiJiii;:ii::iiiaiiiii»iiaiíiiiiiwiii»imyi»ii»;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia^^^M 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

A kik szerei gyermekeiket, 
fizessenek elő a 

PAJTÁS 
• | képes gyermeklapra. 

Alapította : 

SEBŐK ZSIGMOND 
Szerkeszti: 

BENEDEK ELEK 

Előfizetéseket elfogad és 
mutatványszámot küld 

a „JÓ P A J T Á S " 
k i a d ó h i v a t a l a 

Budapest, IV., 
Egyetem-utcza 4. sz. 

Előfizetési ára: 
n e g y e d é v e n k é n t 4 korona 

A J ó P a j t á s érdekes, mert elbeszéléseit, re
gényeit meséit, verseit a legjobb magyar irók 
irják. Tartalma gazdag, mert minden számá
ban megvan minden, amit a gyermek olvasni 
szeret. Szép képeit jeles magyar művészek 
rajzolják. Minden héten uj és egyre kedvesebb 

tartalommal jelenik meg. 

___ U_-±»« 
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egy WAGNER baszélőgép 
Tölcséres vagy tölcsérnélküli, 150 K-tól 1500 K-ig. A Wágner-hanglemezek a legjobb gyártmányok. 

Stambul rózsája 
Szálljon nótám a zengő, 
Mond azt, hogy Boczikám, 
Csak valczert járj, 
Pompázó virágok. 

Újdonság! Most jelent meg! 
Kerek a káposzta, 
A hajnal már nem csókolgat, 
Steinhardt mulat I. és II. rész. 

Álom, álom. 
Te rongyos élet. 
Egy a szívem, egy a párom. Csárdáskirálynő - A jányok, a jányok. 

Hajmási Péter, Hajmási Pál. 
Hej, czicza. 

Darabja 8 korona. 
Bármelyik hanglemez 6 darab használt lejátszott lemez ellenében is kapható. 

/ii '1 Ti 

«Hangszer-Király, a világhírű «Favorit Record» hanglemezgyár főraktára 

Budapest, VIIL, József-körút 15. szám. 
FIÓKÜZLET: IX., Ráday -utcza 18. sz. 

Figyeljen a „WAGNER" névre, hogy máshova be ne tévedjen! Telefon: József 71. 
Nagy fényképes hangszerárjegyzék 30 fillér bélyeg ellenében. 

íí^!^25ytí 
Franklin-Társulat nyomdái*, Bndapeat. IV, Egyetem-ntein *• sa. 

52. SZÁM. 1917. (64. ÉVFOLYAM.) 
SZBMWSZTŐ 

H O I T S Y P Á L . BUDAPEST, DECZEMBER 30. 

Szerkesztőségi iroda: TV. Varmegye-utoza 11. 
Kiadóhivatal; TV.Egyetem-nteza *. 

Egyes szám 
ára 80 fillér. 

Előfizetési feltételek, 
Egésiévre_ _ 40.— korona. 
Félé\re_ _ 80. korona 
Negyedévre 10.— korona. 

KüHöldi előfizetésekhez a póstailag mag
határozott viteldíj la csatolandó. 

M A G Y A R B A K Á K E G Y N É M E T C S A P A T K A R Á C S O N Y F Á J Á N Á L . 




