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li.,pp.[:(.,,,.,.,,-,.hár,y I.,r.,[.

!.s,Tcía= ós C.o.rotr.áqb"[

\z alribb kör,eikcző lcr ejelk közrt:adlLstr trcnl kír,llrr slrlr
-lit5okcllíis[, ]riszeIr szelzij.jiik egrikc legkir,/rlóbll ttlestcreittknelk,
-lL,itrc]i]tNi pedig liözr i:tlcrriil nregvilágít.irik kiizdelmcit. i,irglait,
:.]sz nlíir-észi nraglatartásirt. E ler.elc]ict az alrr]irottlror, itltézíe-.

::tlL p.,rJig sebtiberl, hirtelen ijtlctcli, eliis hetlvrlnrirsok alapján,
,:len néIrátr5, motlrlalittrak 1longvolasága. Kertls rnegjeg_r,zési

- l,zök lrozzirjuk jobb rrregtírtésiik és rrz időr-errcl olrirhól,
E3."5,ik lcvelcít Nerrill_r-biiI írta 1897 febrrrirr- 26-1ilr. Ekkor

-,]:ziilt nríír,eilrck uagvobb 1lárizsi kiirl]ítrisára miikelcskedő.ió-
,.]1. Biugrlé1, altihez llar,írtstig is fűzte. l[(l3 mirldig ll1rntcrttn

: lldit1-.esti liiíllítísárlak teljes kr_Ldalcn, anrit nr.,ilvzilr egr- llririzsi
-ikerrel akalt ]TellreiiLrri. A ]clcllrlc'li cz lt rtlsze ígl, szól:

..Relrdkír,iil cl vag_r,urrk fclglalr-a ez idő szeritlt, Birrg l
i;llltcoLlLt japálli collectiójál,al, arrrl:rk kiti]líttistival és eladásá-
lLl én pedig á nragam kiállítlrsár-al; t. i. a jövő lró r-óg(:rr Ring-
..l rnirlteg1, 50-60 miivet irllítril< ki az újabb telméürekbő]

1rs], 20 mrrgJ,larr tírjliép - ó.iiel -, hirnzé:seli, ruaer,, tlletrlagr -

-lrri portlék. olaj íls pasztcll, ar;rrirrellek ós r,égiil rr(llriitlr. rna-
i,,}iklrszeríí emlril dekor,ációk. Ellr,Jpzellleti, lrogv mirrclerrt el-
..,lr cie]i, csek hogy tisztességes kizi]lítirst letldezhessek."

\ llrrdal;esti míir.észeti álla1lotok rrern lragttírlr rrvtrgIcrrl,
: zek megr,:iltrrzt,aiásírra irissé rraiv módszert a,iárrl:

.,Egy clöntií míír.észi hlihclr,út kériillk mirrderlclieIőtt, sok
. nrber lriábavalóságára r,írrrrutattti sth. A n'rriszter-t 1ledig ösz-
r,_ikéhri kell a szép ós jó lclti, milrél ker-esellll szük,sége legverr
-zL'nrLírmetlelr tarrács:rdóira. Ó azon ember.ek egr-ike, aki szí-
.e_.en kóveti az okos szótl ,tJg5,szóval, telieserl ,,ír.|kclcl-íí" mo-
!erlr embelt kell cisirrálrri bettile (és rrrtig nrásokból is!).''

Egv későbbi ler-eléberr. amelyet Nerlill1llií1 kiildiitt 1t]99
:r-ilester rritpjárr", újra visszatór a mi rniir,ószeti állapotairrkra.

:_kkcll nrár,túl 1,olt nólrlrrrl főnríír,élr, túl a barrvrrlsi sz(,1l és
!.fn-rLlkel]\ rrapokorr, arnelyeket \Iaillol tírrsasLi3áJlarr tijltött,
ie a ]razai állapotok nré3 mirrdig bárrtiílk. Érr akkrlr ]iiaclóm-
rlll1 egv rrriir,észeti folr,óirat alapításílt terlezgettctrr ú,s errijl
.,-te:ítettem is ltippl-Rónait. Válaszábaii egvebck közt ezt írta:

Lcr-eléllcrr foglalt írjságok errs-em iecll érclckcite]i. I-{iszerr
,,r1 trrd,ja, hcr3^1, én azokról mítr ér,e]rkel ezelőtt álnrodoztnm,
!,i) úg],, mint soli mits miivcjszi teerrdíikr,ől. Nírlurlli llz cm-

:.r,ek ma.idrlern tnitrcl e3l,folrrrák, egl,forrnák a szó lcgelasz-
-\Lr.allb foI,mírjáll,an. Csalt lr tlil-at az, ami irnporrál. Hogv
,.:r ik]leri vag], másjk]latr terrnészetes ilriciatír,ir letlne, erró1
-;t,j sitlcs. Sokkal korrrótosabb íg1,; de ]rora r.czllt cz az íí az
: ,,cl:rlonrbtlrr virgy a miír,tíszet]len ? \lItir tíz ér,r,cl czeliitt meg
]lúItL'ln törlni a,jegct. rnikol rné3 magarrrra voltirm lragr-r,a
. kzii3 . . . Szana, akktir rrrég illetékes ]lír,ó, elszörnviíkóclvc,
:.ite itrtette a íiatalslr5lot, lrogy r,élelIerliil rrc tér,jerrek er.[e {-t

l -s7p6]g]mp5 útla . . , ]jtr rrem tírgítrlttam, concessiót sohir lrem
:.iIl:iltanr; rrríir,észi elveinr, nrrtnki'rim nlindeddig csalr ltzt bi-
-,,:lr ítjítk; az iparrn(i r.észe!i tólctl ttern cs:rk ottlrcltr, dc Páris-
, .].!r is .rz 1,-sőli közt voItanr, - igaz, lrogv itt egészclr clis-
lit rtek stb, mial,att ottlror, alrelvclt. hogv déclelgcttek 1,olrrtt,
li.l_rLrtíiltali és fóligmeddig ag5.olrtitöttek. . .. \liután rín solta
-rdekllííl llc]lu clc;lgoztam, trriutárr sohit serrlrniféle ..,]_

--trlertlst,e, kitiirrtetésltl lleDr szrirnítottarrr, körrrryűrlck tií-
,ik tel nekerl] lr szenvedés, llerrr érzenr soha, ha iitnek, úgv
:l,,zzászoktatn . . . Sohl llclll trrd,tak t'áltoztatni eh,eirtrelt
, re]em született modclt,omtltl. Az bizorrtos, lrclg_r, a liarar,iitr
- h:r sem i|t,dt rrreg folytatta írt.iát a czéija fetó, mert trrdla
:lll hoglr a|illg1, tterrres czél,ja van, az efe|é valti lrlladásbarr

töldi bo|dogságot rneglcli. Ez volt, ez mtr is ris ez ]esz ijrök-
.;ilrr ijrökké der-ízem , . . \li folr torr T,ártrrk tayalvi ottlrol-1-
tartóz]<rldáscnr alatt és rHg)Ion Iriszcm, hog}. rlvélbe tudtuk
.,llrla iitrri a ,,míir,észi újsrig" dtllgot. Iiár, r,oli rrem tirlálkoz-

tlrtIlk . . . }tirrdig kész t,irgr,ok r,állvetlr: ktlmolr,. szüksúger tse-
tckbell dolgozni... \Icp1 fogulrk tetitri il.irrderrt. hogl a c]o]0s
prosperállrassor,. úg1, lrríivészi. rrrirrl közérCekii szelrr1lorrtllól .

\,|írnlorn, fo].r,trssl a tervbevctI iig_vet."
Entreli a ,,rníivészi írisírgrrak" ttrvezésérrél RippI-Rórrai az

-\rrclli'tss_r-ak segítségérc gorrdolt. Közllerr kirrdóm sokkal széle-
scbb alallrltr a K(l1lziimíír,észeti Társtrlattal állapoclott rneg s

ígv irrdtrlt nreg a ^l,/ríués:r:í fol1,óirat ]902-ben.
Elrkol már, lrcll 13trdapesterr, lrol Iiallrlsr,ár.ott tar!ózkoclott

cgv r,ör,id oloszországi verrdégszcleplílst leszílmítya, anrelyr.ől
alírbb Iesz szó. Brrclapcsti időzóselrol. gvakrarr ellátogatott l
liailo-kávéhirzba, llrcll egr. kis baráti tllr.sasírg szokoIt talál-
lt oztl i : Pet,rovlcs lileli, \.{ed Lrr,ánsz]iv Lásy,l(l, lterctrczv Kátolv.
\llr,iovszkv Pál mcg órl. Sok szó csctt tltt a }Iíícs.rr.lroliróI rneg
Ri1l1ll-Rórr:rinak eg-l,ik szíviigr,érííI: a miír,t!szi szírres litograíi:r,
r,ó]. Et-r,c a két trirgl,körle votrat|itvik az a lcr.ól is, amelr.et
hallcrsvárr,ól l()03 noven]lcr, 3-árr ír,t rrekem:

..'l'i)llberr, akik az örr szc.,mti]len is rszámít.tn,alr, eltökéItülr.
lrcl3r- l \IiicslLllroktól kiilön liiirllíttist r.errdeziirrk, , . tr{allifesz
tác;,ióirllirrak czólja lcljesen n,emes és ideílis 1.ol1. \{i azí íar-
tottrrk hclvestrek ós ktrltttr.ális órclckeink rszemllorrtiállól cztí]-
szeríínek, hogy rrrin<lcgyik ir,írrrvzat a magll lcr.cgőjében élierr és
rrralkocljoll. Nem nregvek vissza a l.égi icliíkle, csak amit saját
szerrrtíh.es rncggviíző'désből Pr'lrrisbarr tapasztaltam tizenha[ ér-
lel'olgása llatt, mondlrlrtorn egi,s,z biztosarr, Irogv kor-trnk leg-
i<ivá]óbllirri llem az oíIiciel lrell,ckerr 

- e3-r,-kettőt ]iir-éve -,lratrerll e lrre Lirfittebair varrnak ]<épviselve szeréllvebb. de rrríí-
r,ószicsc.hb hajlékban, rnint bármclvili Szalon. Ilrte]lektrrálisarr
3-orrdtlllrodó és órző ernberberr clsaki§ ttz sztillret igazi haladást
.jelerltií r,evelírciót, ha kiseb]l cso1lot,tbirlr, de egv tesLtel és
lélekkel össze3-ezik a legjobllrrak ]íltszó rrríírciket és megmrrtaL-
jl'ü a közörlségrlok nritrdetr nre]lékes,,tcrre-á-ter.rc" szárldék
rrélkiil.

Err úg_r, tLrdom. lrogv lrzoli a pár,isi idealist:ilr és intelligerrs
rrríívészek, ]rl rrern is éluel< porrrp.ásatl, de egyszerií poéta-lelkl:í
t,ttlhct,ltt,z illii nrótltlrr lrizottvosatt,

Itt sem íéltem ezeket. De czek vall.j2rllak igaz vcltrzalmlrt
és tiszteletet agymirs ir,árrt, a collrentionális ir-{rrl,zat híveit pe-
rlig^ lragyják rrlagrrkla békilbcn. nlcgítóiésiil,et lragl,ják hivltott
szaklilitikrrsrlkra st]l.

Nrl hlrt ily alaporr összelroztatn érr az étl errrbeleimet és
]clkt:sedr-c c]]ratlrloztulr, lrogy nrost már az (isszel ]lcmrrtat
liclzrrLrk. }Ii lett cbbiíl az ellr;_rtiilozlrs]lól? Semmi. Virszalr, és étr
gclrrtloltrrrrk csak rzi, senki nlts. trz 1leclig _kiilörr cso1lolttrak
kevés. Ha nlrr úgv vart, alrkol jrrllb egószerr eg.-ediil lerrrli és
idijrrkirlt kilukkohri. szirrvei llem rlrrlgoztltt, a rlag,r,bírnlai
impressziotristák felcsaplak llibliai szerrtkép-festíikrreli (eg1, szó-
lal felöltöztetetí és lc,r,etkőztetett modellekberl s]-örrr,örködtek)
l szobrásztlk lélekölij páll,rizatrrlillr 1locsékclltrik el idcj|iket
Egl-et köziiliili rnóg lr síI szájN is elnt-elt, mírsikrra,li a ]e]k,_

r-ilágrr sötétüit cl slb,
\riur rláltrtlk sclk tehetség. de ker-és az ízlélses rníír-é:z

Igaz, lrogv jlverr lassú hahdírst tíszle lehet verrni (ez is job)r
mint a senlmi, ,szó silrcs rrill. li1,1l úgr-. nrint a ,;lolitiktibarl 

,

De h:it t,z rrrirlclen. csak rrenr míir.észi megrrvilatkozás. _\z ír-ólr
is elcsctler.észlnek,,\7, éllitészetberr sincs kijszörret. Nem a szír
(:s lélck nregrrvilvánrrlása cz, lranem a divatos lróbort iele. Ha
lrem voltra nrostalráhalr t,lil-at, más clivatot kór,etrrérlek. $izorl1,
ezek rrregbiz]rrrtatiarr ftlrr,ítstlk. Gelilrctelen alakclk Ezért lehe-
iétlen rrálurrk zi,lldágn,l verB-ődlri. Önálló m,egíig_r,cl,ós, örlrilló
ízlés, iglzi meg8\,ijződés, ame]\,re i1llíteni lclret. alig aliad.

Örökös,jajgatásom és az ulóbbi időllcrr nríLl tijb}lekrrek
liívrirrságl eg__r-é}.rkérrt, úgylritszik, telmiíföldlc talt'rlt. _\bból a
szeretlc,sétlcn, ízléstele,u }IíícsarrrolrbóI mégis,l,égle lalanrit
formírltak, Iegalább úgl olvlsom az ú,iságokbóI, lrogJ, több szo-
birra vatl osztya ar, cgész és ísJ, ollarr keletbe jörrrlek a képek
ltnilvertbc maid más hírzárrál is clképzellretók. IzIéseserr bü-
tttl,ozott szo}iák]ltlrr le]ret osak ió képeket elhel_r,ezni. Ezt ir

.) .)
.),)



lr:.liót 'llizrlrl) .helvt,sctr telte a \Iűcsarrrtllr. rragvott licI-
, :-irlir, , . , Err rrenr rillítok ki mirst, rnirlt egy litografilrt. ezt

- _,azár kérésér,e ils azért, mert a szírres litclgrafiilás tcr,órr

- _ tíz ór, óttl llúr-írr,]<odonr ,a frarT cilikkat egvicle.iííIc3, ati,ik
, ,1,,rrké]l kczcltók (()lrér,et-r,el az éIerrl. .\ mi kis csoportrrrrk-
.. :lrll jdrrern nrittdetr tag,ja csinalt tíz tlr vel ezelótt nrllr a

' -:. B]attchc-rtak eS),-cg]-litót. nrirrt P|rris};lrrt rör,idett ntltr-
] :zoktllk. Varl is eg1, 1riil,iin ki:rdlrs tisztílLr czck}llíl a kii-
ll-riok]lól, tnirrt a Rcvue Rlanclre kiacl:isiT: \rlllotrrn. \'uil-

: ] Brltrtrald, Detris, Ser-uzicr, Rcdtrtr. llclrrssel, Rillpl-IlórrlLi.
-, l-irLLtt'ec. Rarlstllrtól. Osak ezck rrtárr kezdtek ]]r,rrrcllcs]lc,tr

- ,z.li a nriivészck rrrirrt de Ferrrc. R,r,sselbelghc. Totlrtr;l st}l ,

:, i'i az ango]ok is, késiilllr r rrémplek és mikol nrlir mirrtlcrriitI
- _l ir clir atcrssá Iett rnint nrííf ai, elérkczctt az az idő. }rclg-v

.,,._ik is belekalltak. rrrcrtlcllratom ltetn vlllalt,ti rrrTgv keclvveI
- .,liltrinttr-el. Ker'ós a .jó."

ulit tii1l1l1-Ilrirrlri etlrrek a ler é]rrck elsii feléberr cnrlít: i,r

-: , _:.rIl]okla)I kiilö:rr íLló nríir,észcsollrrrt rneg is szii]etett né,:Iránl

,., k,i:li]rb \tag) ll Imptesszicltristlrk lis Natrrralisták liijlc,
, . ] , r,övitlcrr: }tirlrrk l érs 1908-]larr rendcl te elsij kiátlítását.

..- ,r. :oriillir tzu-t()z()tl Riil1ll-Rrirrairl kír,iil Szilrl,ci }Ielse, a
._i ],átlvzti f cstők. Vnszirr,1,, Ir(ltrvcs, Kcl-tlstok stb. De ir túlI-

- --.;t1l ]riile szabrrtt kerctlle c3..r,rnástól n)cSlelretős€Ir e]lérii
. :;Lsti nríir észck keriiltc]i s a }Iiónk errtreli következté}lerr

1. oszltltt. \lirrrliisszc Irítlorrr liiírllítl'rst l,errr[czet|. -\ ]lcIijle
., .iLi c.()l)()1-1 azrrtiitt Nltr]cak rtér,ctt mrLtlrtIrL he míite,i1 ll9l l1.

:] ; :ll ntiil, llcln szclel)cl1 11illpl-Iiórlli.
iz utrllsó Ncuillv]liil ktilc'liitt ler,él ós az clsií kallclsl-iLli

: - ki)zt lellör,gött itliíbe csik rr nlúil,ó,sz llloszorszírgi írtja.
: i cllr]litlia ]<ö,r,óbi!1 értesiteItck:,.lli1l1i1-1lórrait néltó elis-

-. (:1,1c: ir szclrtpétet,r-ítli orrrsz cári tll;cra nreshí\,íIsa foIJ--

rlr,ál]lrlta a tlecrlratőri 1rlllrst" (l901). A múr,ész eI is
, - l: C,tt,osztlrszáo..1la. lrlrrll nzolllran a tiít,]re[etlerr lricleg miatt
. , ,l]t ttrlrrndílsa. "\z aljr]llr iiör,elkező ler,élllerr t,lnrcltrdia
-,l ,::zti3,i berrvtlnlÍrsait. A ler t,]ct lrazauttrztítbarr YalsóllóI

. :, ] l02 iarluál, ] 5-tlrr. í1,1lr petli3- lretegen s eg\- szél,je3'r,zele
, - . lóhalíiál_rlrrr",

1,rllcIctlen kitaltalrj il iclet }Icrszkvitbatt llr3r- P(lterr,át,otr,
tltill<1etrrlirlltls clrlIo3, clt, le3,,1iellcmetlcrlell)l az, hogl,91,or-

- : i. lriíl 1 f tll<l,n. Összer isszlt vltgvclk lríi]r,el. |-rál, tőlenr tel-
- :j r,]tickezletlt, .\z rrttjll]li lrólctr ttlvtls is iírr,[ )tozziirrr,

,-Llit leltclcII orvossírg-trt nrai lttr;lorr is szccletrl lrréS. \íasszi-
, - is -,- iziijeti csúz e]lell. ,\llítólag lla$\,()ll leszedelrrre,s
J,rliilrls is ltllret. lla szilre.jón stb.
. 1el-irrllb eiltlú]relilicl ,jiittcnr el. Csodrilktrztrtik lrzott l lt'I-

- l:-r ll ltrrtiI az tll,crsz nriikctlvc'liík. nrtívészek, íló,lt lrifc,j-
- l'Litct,1,1'tl,rlrr e3r, év ótlr l nlóságtrs fe]fotclullis vltll 2tz

-.,trriili; r,ilágllari. ra]arrri Dt,igcloíf. íiatal írílcnlheI. cso-
- ,,tlaiLtIlrss:rl. rrler,észstlgg-el r-il.i}ritlt }lele az rlflicicl dirr,írzs-

] \Irrst rnál az iellzi rrliirc5szct, ir,,it]alom itrt ér,r,órllle.
. Lr,,igelrlíI llil,slsirgírllarr lcrrtri.'ft,ort]leLzkov ftlle telret-

,.1])(]]l]i;llt kétszcr- is nrcg-1'llltlrrlrrak Lrála. Egv rrriisik
- __rt.é§ is valr. cz Stlrrrrlíf íestií. - }IrlszkvriJlall van az()tl-

-:lllzi nriir,ósz ós tniire,lt li lír3... (iazclirg gr-:ilo-sok lrelcegi
- - .]]l1ll lr lt'grrrtrt,lt,r,tlehh kó;lelilie]. szo}lt,ol,lral köriilr,ér,c.

\[irtlc,l Retroir,. l)c,;-as \\-lri,.t]ci,. I)erris. (]ottt,t rrenr ú,j-

ij!.1lilI,(1. 'Illartlrlrv. 13ralrgtl,itr rrrlil a lirr-ósllh(l kele sctte,i<..

,i, r vililg czc,].liel ]<ezdi ]rcr risírrllrslLi{ ús Pul-isirél ós i,.z

, . -. lL. Irlo,clet,tt nríir,észelike] f olvtatirr nliíharLiti ktjteIcs
B ,irIrr3..tlk. lra 1lérlziiket kirrtlhatjírk ,ió clrllgrrkra. \ítlst

. lIltk llrrgv az t!rt lllit,isi cso1,1tlt,IttnrirL ltr,qir'rk ktLltir-|r]rri,
- l, krl,ték círrroi].et. rrrirrde3l,ikt(il 1'()slrnk rctlrli szcletetIcl,
-.... llj,ltlr ratt li { tllr-alt ltrnattjt,, lrtlgr lra BrLdalles1 alisztcl-

. - ,i- 1lótlzcs lrözörrsógc l {i-szt;r, rr feje telejcíl,e iril. st,rll

- -.zcLltrzlti. \ lcgrllrgr-rr]lll ].iitrlrliiséggcl szct,t,zlreli ]lc

- , , ll|lll t,rtllcl ltt,lr kéllct. ,\ trtr1loklltrtr egvik. r-illarni \l r,

. ...-._|l ],tturttatta e3-v tlirrt,r, aIklrlmirr al legújahll gr,órrr-iir,íi

' 
' 

,, -' 1Llllét rlúnleir,,ik 10 czer f larlkot is tlr _stll. llzzel cslr]l
,.r:i,;ll ijlrrrek lllcgírlli. lrog-r- ltz trt,rtszolt eilllt,rt is clőllllrtl

] _ir rrri:rt lrri.
Lí_l1i1].Jvo])}) ]lai llitltrrrli az. lttl3r, ttilLt'li,tlck !c,l]ieset[rri

. ],L,llz.\ },litlir tlríi]lltt,ritairrk [zlrtítll riz ér,irrtliezós lr r cl ii

H

é; a míivész, kilzt rerrdkír,iil laza, sem,mit órtj. }Ioszkr,ábarr
lra egy képet vag1, szobrot vesznek, kiiltirrösen iclegerr művé-
szektíjl, a vevő valóságos föIfoldrrlást csirrál az irrvitatióivrrl,
minden irrtellektuárlisan gon,dolk()dó úri embert nesllí\,nak és

ez most már a II. éve, hogy íg1, \,xn. l'öbbet szóval.
Két-lráro,m napig Pestelr mal,adok, szer€tnék ónrrel taláI-

kozni. 
- 

Rherrmatikrrs ]laiaim miatt ott kellett bag_vrrorn leg-

szeblr ki]átásaim,at. igerr-igerr szclettek és tisztelték míír,észete-
met és interrcióimat. slrjrros, nem maradhattam.

(SzéIjcggzet.) A cári szirrház Theátrle l'Hernitage számára
kélt rerrdbeli plakátot csináltam litographiai útorr. A legna3yobll
elösmeréssel trrlálkoztak dotrgairn." Kőzli: J,ukrl Károlu

Tiriun lurulo V_ Ká.o[yho,

,{ nrűvck lleill öregszenelt, de elképzeléseirr]i llkotí;ik
embeti rnivoltáról annál inkább, ha közvetlen írásbeli enrlékek
nern maradtak fenrr. Tizian és cimabue között kétszáz év fek-
szik s oz nagyobb távolság, ,mirrt Tizian és a köztürrk lévő
négyszáz. Sőt: Horatius közelebb van hozzárrk, nrint Cimabtre.

Ápoliuk a kapcsolatokat egy-egy levéllel. .\z alábbi anrráI
ór,clekesebb, mert baiosan tudnánk belőle a Tizian-világllL
lrö r. e tkeztetni.

F elszetltelt Csúszúri ]" elség!

Császfui Felséged patancsát,a éui 200 skutli jdrandóstí,
gon1 utllt nilanói kifizetéssei, touábbá egt1 utttluúngom ga,
bonakiuitelre a nápolgi ltiróIgsúgbóI. E céIbóI ott egg meg-
bizottctt. tartotta:m, kiért tt skudík százuit cldtam ntdr 1ri, S ué-

güI eggík fiam tészére Span11olorszállban egu ,,naturalezz(t'
('tlctlószínűIeg egg biftok) engedéIgeztetett, melgnek éuente
500 skudit kellett uolna hozni. SzeméIges szetencsétlenségem,
hogg mind e dolgokbóI semmit sem ldttam és ezért megenge-
tlem magamnak, e leuéIben szót emelni Cs(tsztiri Felsé.cledhez,
a,bbart a teméngben, Iiogg a legnaggobb keteszténg Császár,
aki ualaha éIt, annalt nagglelltűsiége nem enlledi, ho,qg paran-
cs(lt szolgái ne teljesítsék. Bzek teljesitésc számomta e píllct-

rntbant mát a kőngötüIetesség kérdése, meIt betegségen és

egu leángom kiházusítása folgtdn némi szti]tséget látok. Kö-
ngörögtem a X'Ienngek kirátgnőjéhez, hogg szóIjon érde]iem-
bt:n Csószát,i F'elségednéI, ctrl,a a képrc urtló emlékezéssel, melget
nltlsí 1cűldő-lc és cLzzctl cl fújdalonteli kifejezéssel, m.elyet én,
jeIéúI bajaimnak, arcuonásaibtt helgeztem. Uogancsak küI-
döm Császtiti Felségednek a Szenthárt>mságot. \'aló-
bcut, }ta nem lett uolna anngi bajom, hamatább ellcészítetten,L
és elkülcltem uolna, no]ta CsúszúLi Felsé(tccl meqelégedéséI
lttcgszolgcilclndó, nen:. l,est.eltent sok nap munkdjtit ltétszct,
Itá1,omszor is lekclparni, s ezt ctzétt is, hogg munkámmal ma-
grin is meg leggek elégedue. Bhhez ttjbb időre uolt sztiksé,
gent, mint últctltiban. Nctggol:r boldog leszek, hcl Csdszári Iicl-
ségecl megeIégedését kiérilentleln, ahogg Iottó kíuúnsúglonl,
hogg tr-elségecl szolgáIataimat elfogrldja. Nincs nagl]obb dicső-
ség számomra ct uilágott, mint Fclségedne}t tetszeni, kinck
leggő:hetetlen ]tezeit szíuem legméIgebb lekötelezel!ségéucl és

tL| ti :r.túuctl csókoIo m,

Yelence, 1554, szeptentber 10.

Signote \ratgas atcképét az ő paruncsdra fesicttem ct

kéllte; hct ez Csdszári Felségednek nem tets:ene, úglq azt
Iniilden f estő egu-két ecsetüonússctl útcllukítlrutja egg mís
sz e méIgt e.

C sds zfui F el ség1 erl Ic g riltizctt os lbb s z olgá.ict

Tizian festő.

Vén cigán1, - ez a7 első berrvonrás. De föIényes cigán1,,
lrki ttrclja, hogy a nagy§ágo§ úr, tárcája kigombolásához rni-
l1,cn trenroló kell a G-húlon. A beszéd, amel__yet lraszrrál, par,-

Iagi, nem erőIteti mes nria$át. kicsit únja a nagyságos urat,
f őIeg, rne,rt az ,,hozomra" akar vele iátszarri. A cigánynál
peclig csak a készpérrz jítrja.



a tehát ,,a l.egnagyobb ketesztérry császúr ki
rrret, de nern ingyen. Lompos ravaszdiság bújik

.alól. 
Azért emeli égbe, hog_v jobban szúrhas.o

mint a legtipikusabb vásári áru csak ,,ráaclásként'' r,o]t t,,-
rább adható.

Az pedig, hogy a skudik elmaradása fölötti fájctalmrli
belefestette Szűz Mária arckifejezésébe, ver minCent. arnli e
rremlren cigánykodásban eg)I uralkodóval űztc]<.

Összekacsintoli Veled, isteni 1VIesterenl

Berndth ,!urél

M LI ZEU lvII Éurl

Az lpur^űvész,etí Múzuu^ új szerzeményeí

Az ostrtrru alatt er.őserr megrorrgálódott Ipatnriír,észeti NIúr-zeum r.cndez mérrveiból.
\Iíg a l{edici benitrtatá_..iilal elenlegi, jd rrrirrderrligiira :igár,al. ós clrtókcs

arlvag jólúsze ndonránvozás útján lrer.ü]t a ntúzerttlr . __

rlonába. ,\ kiáIlított tárgl,ak keletkczési időporrtját i__. :
zömük rr XVIII. századból való és magyan iparnriir é_.z-t, .
kotás. A magvar anyirgban ktilönöserr faj:rrrsz-tárgr-ak.r: :-. .

Iurrk nagvszárnrrral. A XVIII. század rrrajd nrinricn je]tl]t,,:-,

í-arallér mint pásztor, }Ieissen. Xl'IíL sz. (23'5 cm) Kétfii]es kancsó. Perzsa. \l\. sz. i,}3 cnl
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