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Olcsó 
cseh 

5 kiló: nj fosztott 9.Ü0 K, 
jobb 12 K, fehér pehelypnha 
fosztott 18 K, 24 K, hófehér 
pehelypnha fosztott 30 K 36 K 
Szállítás portomentes. ti iá n— 
Tétlel. A kicserélés és vissza
vétel portó megtéri tés ellené
ben megengedtetik. I0UI1 

Benedikt Sachse l , 
Lobes 279. 

Post Püsen, Böfamen. 

-szappan 
szarvas" vagy , kulcs" 

I 
legjobb, l egkiadósabb • ennélfogva 
legolcsóbb szappan Minden k á . 

FOS a lkatrésztő l mente*. 

Mindenütt kapható! Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, 
hogy minden darab szappan a „Schicht" névvel es a fenti ved-

jegyek egyikével legyen ellátva. 10468 

Testesség, 
Kövértestüség. 

H o g y n y ú l á n k k á l e g y ü n k a nélkül, 
hogy az egészségünknek ártson, használjuk 
a P i l i l l e s A p o l l o - t , mely tengeri növé
nyek alapján v«n előállítva és párisi orvo

sok által jóváhagyva. 
E könnyen betartható 

gyógykezelés elhajtja a túl
ságos em bnnpoint csalha
tatlanul és biztosítja rövid 
idő alatt a kövértestüség 
gyógyulását mind a két 
nemnél. 

Ez a titka minden ele
gáns hölgynek, ki nyúlánk 
és fiatalos alakját meg

akarja őrizni. Egy üvegcse ára utasítással 
együtt K 6.45 bérmentve, utánvéttel K 6.75. 

J . K a t i é , Pharmacien, 5, P a s s a g e V e r -
rtean, P a r i s (9°). 

Raktár Berlinben: B . H a d r a , gyógysze
rész, N p a u d a u e r a t r a s s e 7 7 . 

Ausztria - Mag> arországban : T ö r ö k J ó -
Egef gyógyszerész, B u d a p e s t , K i r á l y -

u t c z a 1 2 . 10620 

ö PILULES 
;.. APOLLÓ 

ÉLÖYIRÁQOK 
csokrok , koszorúk kaphatók 

PÁSZTORY M. 
élőmrág kereskedésében 

Budapest , VIII., Nemzet i s z inkáz . 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 10613 

Nem hálairatok és elismerő-!evelek, hanem tények bizo
nyítják, hogy a máramaroi i 

liliom-arczkenőcs és arczkrém 
a Szerecsen védjegygyei a legntolérhetetlenebb szépitőszer a 

cosmetika terén. 
Btf Semmiféle ártalmas szert nem tar.almaz. " •9 

Hozzá való liliom tejszappan 1 drb 80 fll. 
Kis tégely arczkenőcs 1 korona. 
Hagy tégely arczkenőcs ... . 3 rorona. 
Kis tégely arczkrém 8 korona. 
Hagy tégely arczkrém 4 korona. 
Iiiliom-arczpor bármely szinben 1 dobos 

1 korona 60 fillér. 
Kapható a készítőnél L A S Z L O G É Z A Szerecsengyógytá-
rában Mánnarosszigeten. Főraktár: Török József Király -
titcza 1-2 és Audrássy.út 36., valamint a Nádor gyógyszertár

ban is Budapesten. 10610 

KORONA GYÓGYTÁR 
KÁLVWÉR BUDAPEST 

. I g a z i ú r i n ő 
arczának, keblének, kezei
nek alapos ápolására hasz
nálja mindig a világhírű, 
1885-ik év óta törvényileg 

védett Kr iegner - fé l e 

€RÉME DE 
MÍÍÜERITET. 

Kérjen mindig határozottan 
Kriegner- fé lé t . 

Eredeti nagy tégely 4 kor. 
Próbatégely 1 kor. 

KRIEGNER GYÖRGY 
gyógyszertára Budapest , 

V I I I . , Kálv in- tér . 
10670 

6 havi próbára! 
3 havi hitel! Teljesen ingyen! 

és más reklámra világisiliert czé-
gem óráinak ajánlására nincsen 
szükség. Már évek óta küldöm 
magánvevőiin teljes megelégedé
sére valódi amerikai aiitimagiies 

System Roskopf 
Patent horgony 

remontoir-
/ i i - í i m - i i " • számú 
01 il UH d l ólomzárral 

fekete itnit. aczél vagy 
nikkel tokban, Patent-
Email számlappal, 36 
óráig járó, pontosan iga

zítva. 3 évi írásbeli jótállással, szarvasbőr tokban, 
nikkel láncz és függővel 2 frt 25 árban. 3 drb 6 frt 50, 
6 drb 12 frt 50. Ugyanaz dupla fedéllel 3 frt 50. Olcsó 
System Roskopf-órák ólomzár nélkül, mint azok min
denütt kis órások és kereskedők által eladatnak, 1 frt 75. 
Pénz vissza! vagy becserélés rongálatlan állapotban 
6 hónapon belül megengedve. Szétküldés utánv. vagy 

a pénz.előleges beküldése ellenében 

KOMÁD JÁ\0S első óragyár által, 
B r ü x 1138. sz. (Csehország) . 10675 

Ca. és kir. felesk. becsüs. Kitüntetve a cs. kir. osztrák 
birodalmi sassal, arany és ezüst kiállítási érmekkel és 

100,000 elismerő-levéllel a világ minden tájékáról. 
Gazdagon illusztrált árjegyzékek 600-nál több ábrá

val kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek. 

mellékkeresetet kaphat 
mindenki kinek nagy 
ismeretsége yan. Tisz
tességes, kényelmes 

foglalkozás. Küldje be 
ciimét U. 13. alatt a 

kővetkező czimre: 
Annonren Sureau des 
Merkúr. Manheim, Ba-

den. Postafiók 351. 

& etainineznkorkája 
Legjobb szsr láz, váltóláz, malária 

ellen, különösen gyermekeknek, a kik 
kesert chinint bevenni nem képesek. 

Törvényeden 
vedre. 

Láz ellen! 
Bem kesert 

u r 

Íztelen 
chininből. 

Töbszörösen kitüntetve, 1869-ben a 
magyar orvosok és természetvizsgálók 
fiumei vándorgyűlésén 40 arany pálya

díjjal jutalmazva. 

Valódi, ha minden egyes piros csomagolópapíron 
BT Boranyai Mátyás névaláírása olvasható. ~mt 

0 tárnátoktól 
óvakodjunk. 

főraktár: Budapesten TÖBÖK JÓZSEF gyógyszer-
tárában, valamint minden gyógyszertárban. 10236 

.aaShBoamyay Mátyás &s£gs. 

+SoYányság+ 
Saáp telt taatidomok a D. F n n i 
Stelner * Oo. Berlin •röpon 
által. Aranyéremmel kitüntetve 

Pirii 1900, Hygiane-kiálUaáa *• 
Hamburg 1901. 8—8 hét alatt 
mar 30 fontnyi gyarapodásért ka-
leaség. Orvod rend. szerint. Szigo
rúan beosoletee.Nem izédalgés.Siá. 
mos kflizSnölovél.Ara kartononként 
1 kor. 50 flllér. Postautalvány vagy 

otanvéttel. Ssállltja: 10118 

TÖRÖK J Ó Z S E F 
gyógyseeróaa, 

Bndupest,18,KirRly-u.l2 

Villanyos 
zseblámpa. 

Könnyű nyo
másra azonnal 
világos villanyos 
fény sugárzik. 
Teljesen veszély
telen. Könnyen 
és kényelmesen 
zsebben hordható 
E lámpát évekig 
lehet használni, 
mivel a kiégett 
battériát ujjal le
het pótolni. Ára 
teljesen felsze-

rslve 3 K, lényszóróval 4 K. I'ot-
batlena darabonként t K. Előre
fizetés vagy utánvéttel. 10616 

J. KÖNIG, 
Wien, VII., Westbahnstrasse 36. 

Vértes-féle sósborszesz 10591 
Minden házban szükséges. 

Alapíttatott 1837-ben. 

SZABÓ LAJOS 
s z ű c s m e s t e r 

B U D A P E S T , 

K o r o n a h e r c z e g - i i t c z a 17. 

Ajánlja a n. é. hölgyközönségnek 

SEALSKIN, 10676 

SKUNKS, 
CHINCHILLA, 
NYUSZT stb. 
gallérok, Oollierek és karmantyúk

ban dúsan felszerelt raktárát. 

í \\í*^á\ C\W»ék\i A r a n y és ezüst czikkek3évi 
VJ.l*L;ö*-J *Jl €M.M%. írásbeli jóiállissal. Eredeti gyári árak. 
Gyári raktár M A X B Ö H N E L órás.Wien, 1 V.,Margarclhcnsir. 38/C 
Legnagyobb és legrégibb czég. Alapíttatott 1840. Legma
gasabb Kitüntetés «Grand l'rix»és nagy arany érem Paris 
1904. Nikkel remontoir-óra 160 frt. Fekete aczél-remon-
toir-óra 1-1)0 Irt. Roskopf-rendszerti szabadalm. remon
toir-óra 2 frt. Eredeti «Vasúti Roskopf »-óra (nem 
Roskopf rendszerű) 3'50 frt. Goldin remontoir-óra (kettős i 
fedéllel) 290 frt. Valódi ezüst remontoir-óra 3 frt, kettős// 
fedéllel 3-50 frt. Tula remontoir-óra aranyból ráhelyezetiB 
magy. kir. czimerrel vagy cs. és k. osztrák birodalmi sas-' 
sal, vagy szép vadászképekkel 5 frt. Valódi ezüst pánczél-
láncz95 kr. 14 karátos arany remont.-óra 7-50 frt. 14 kar. 
arany pánczél-láncz 10 frt. 14 kar. arany-gyűrű 1-80 frt.lngaóiák két 
sulylyal 130 cm. hosszú 10-75 frt. Kerek konyhaórák 1-35 frt. Éhiesztő-
órák, nikkel 1 frt. — Megnem felelöt kicserélek vagy a pénzt vissza
küldöm. Kérje egy levelezőlapon nagy, 900 képpel ellátott árjeg_ 

zekémet, mit ingyen es bérmentve küldök. 

M i n d e n ü t t , m i n d e n g y ó g y t á r b a n kapható . 

A házban és az utón nélkülözhetetlen szernek van 
elismerve 

Thierry L gyógyszerész balzsama. 
Legjobb hatású rossz emésztésnél és 

a vele együtt fellépő betegségeknél, mint 
felböfögés, gyomorégés, székrekedés, sav 
képződés, tultellség érzete, gyomorgörcs, 

étvágytalanság, katarrhus, gyuladás, 
gyengeségi állapot, felfúvódás stb., stb. 

Működik mint görcs- és fájdalom; 
csillapító, köhögést szüntető, nyálkaoldo 
és tisztító szer. _ 

Postán legkevesebb szétküldés \£ 
kis vagy 6 nagy üveg 5 K költség
mentesen, 6 0 kis vagy 30 nagy öve« 
15 K költségmentesen nettó. 

.Kicsinybeni eladásnál a raktárakban 
1 kis üveg ára 3 0 fillér, 1 ket
tős ü v e g 6 0 fillér. 

Ügyeljünk az egyedüli törvényileg 
bejegyzett zöld apácza védjegyre : «lcB 
dieii.D Egyedül ez valódi. 

Ezen védjegy utánzása, valamint 
más törvényileg nem engedélyezett, 
Igy forgalomba nem hozható balzsam
gyártmányok v lszonteladésa tör
vényileg tiltva van. 10&*' 

Egyedüli valódi 
BALZSAM 

cVédangyab gyógy-
Urból THIERRY A. 

Pregrada-ban, 
Rohitseh-Sauerbrann 

mellett. 

vSSSEJL Centifolia-kenőese 
fájdalomszüntető, puhító, oldó, húzó, gyó
gyító stb. Legkisebb postai ***"***• 
1 tégely 3 tf 6 0 flllér. K .̂nvben, 
eladásnál a raktárakban 1 K 20 fillér 
tégelyenként. Főraktár Bndapestti. 
Töriik -I., dr.Egger L.I..8yogf«w; 
tára; Lúgoson Vértes. Közvetlen ren
delések czimzendők: «SchnWBf« 

Apotheke» des A. Thierry i n W -
grada bei Rohitseh-Sauerbrunn-

Az összeg előzetes W*?!* 
dése esetén a száll ítás egy nappal előbb torienujv 
mint utánvéttel é s az utánvételt pótdíj is naeg-
takarltbató, igy ajánlatosabb az összeget erojT 
tesen utalványozni és a megrendelést a s/e'vo 
nyen eszközölni és a pontos cz imet megadni. 

Franklin-Táreulat nyomdája, Bndapegten, (IV. Egyetem-utasa 4.) 
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44. SZ. 1904. (51. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

NAGY MIKLÓS. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, OKTÓBER 30. 
POLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) együtt i félévre ... 12 « 

Csupán a í egész évre 16 korona 
VASÁRNAPI ÚJSÁG | félévre _ 8 . 

A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK I egész évra ÍO korona 
(a Világkrónikával) | íálévro _ 5 > 

Kulfcldi <>l."tlii>tési'klii'/ a postailag 
roeghntározott viteldíj ii csatolandó. 

MAGYARORSZÁG ELMEBETEGÜGYE. 

A
MAGYAR droebetegügy felkarolása az állam 
részéről jóformán csak az alkotmány helyre-

.. állítása után kezdődött, s azóta mind hat-
hatósabbá válik, de azért attól, hogy e szomorú 
téren is minden közszüksegletnek megfelelhes
sünk, még meglehetősen távol állunk. 

Egy országos tébolyda felállítása Magyar
országon már 1791-ben szóba került, a mikor 
egy Bécsben augusztus 25-én kelt kanczellári 
rendelet arra nézve intézkedett, hogy a külön
böző alapokból befolyó összegek, nevezetesen 
a II. József császár által feloszlatott kolostorok
nál létezett alapítványokból származó «fundus 
confraternitatum» egy nyilvános tébolyda és 
hasonló intézmények létesítésére fordítandók. 

És ez időtől fogva az elmebetegek elhelyezé
sének kérdése úgyszólván állandóan napiren
den van. A megyék ismételve foglalkoztak e 
tárgygyal és különösen Pestmegye az, a mely 
az ügyet sürgeti. 1801-ben feliratot intézett a 
nádorhoz, melyben panaszolja, hogy az elme
betegekről nem gondoskodnak, s ezért kérel
mezi, hogy a Szení-Endrén levő kórház némely 
helyiségei alakíttassanak át elmebetegek ré
szére. Pe3t városa pedig azzal a javaslattal for
dult Pest megyéhez, hogy egy még II. József 
császár által emelt igen tágas épület: az «Uj-
épüleU egy része, ha azt Ü Felsége átengedné, 
tébolydai czélokra lehessen felhasználható. 
1806-ban viszont Pdlffy gróf kanczellár fel
hívta a helytartótanácsot, hogy mielőbb tegyen 
felterjesztést egy tébolyda alapításának tárgyá

ban. Ennek eredményekéntnyujtotta be Pfislerer 
Endre protomedikus lSO'.l elején egy 70 beteg 
számára létesítendő tébolyda tervezetét. Ke
restek is az ország különböző részeiben meg
felelő helyet, de azért a terv csak terv maradt. 

Pestmegye a saját megyéjebeli elmetegek 
számára Kecskeméten intézetet akart létesíteni 
s ez ügyben a nádorhoz fordult, de kérelmét 
kétszer is elutasították azzal az indokolással, 
hogy hasonló czélból úgyis országos «közfun-
dáczión fog létesíttetni. 

Az országos tébolyda tervének keresztülvite
lét előbb pénzhiány, majd mikor közadakozás 
és különösen gróf Nádasdy Ferencz váczi püs
pök, később kalocsai érsek nagy alapítványa 
folytán ez az akadály némileg elháríttatott, az 
idők viszontagsága késleltette. Előbb a franczia 

I i l l I i i • » I * • »j 
I I I I I I I • I l M l 1 mmfjM oá 

A LIPÓTMEZEI ORSZÁGOS ELMEGYÓGYINTÉZET BUDAPESTEN. 
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háború ós az utána bekövetkezett d,evalváczió, 
majd ismét az 1838-ik évi pesti árvizveszedelem, 
mind megannyi gátló körülmény, a melyek foly
tán az ügy évekre elhúzódott. 

1848-ban István nádor kezdett a dolog iránt 
érdeklődni s utasította Stáhly országos főorvost, 
hogy a bécsi és prágai tébolyda mintájára ké
szíttessen terveket egy Pesten vagy Budán léte
sítendő tébolyda számára. A létesítendő téboly-
dára való tekintettel készült akkor dr. Glattei 
Ignácz Ede orvos memoranduma, a melyben 
néhány merész és furcsa állítással találkozunk 
ugyan, de viszont oly eszméket is fejt ki, melyek 
a legmodernebb felfogásnak is becsületére vál
nának. A szabadságharcz ideje azonban nem 
volt alkalmas a már annyira sürgetett intéz
mény létesítésére s így a tárgyalások, ámbár 
400,000 forint állt már rendelkezésre, ismét 
fennakadtak. Az elmebetegek részint egyes kór
házakban primitív kezelésben, inkább csak fel
ügyeletben részesültek, részint börtönökben 
sínylődtek, a legnagyobb részük pedig a család és 
a társadalom veszélyére szabadon járt. 

Ily állapotok késztettek egy orvosi szakírót 
erre a fölkiáltásra: «Országos őrülde, jöjjön el 
a te országod!* 

Végre 1850-ben egy humánus czéljainak tel
jesen megfelelő elmegyógyintézet létesült: a 
Schtuartzer-féle magán elmegyógyintézet Vá-
czolt, melyet azonban két év múlva : 1852-ben 
Budára a Kékgolyó utczába helyeztek át, a hol 
ma is fennáll. 

Magyarország elmegyógyászai Schwartzer 
Ferenczet vallják úttörőjüknek. Ez intézet nem
csak kezdeményezője Magyarország elmebeteg
ügyének, hanem a magyar elmegyógyászati 
tudomány első iskolájának is mondható, mert 
hazánk számos neves elmegyógyásza innen ke
rült ki. 

Az országos nevű intézet, mely 1889-ben az 
elhunyt alapító tudós fiának : dr. Babarczi-
Schivartzer Ottónak tulajdonába ment át, ke
letkezése óta folyton bővült, tökéletesbült és ma 
már a Kékgolyó-utcza egyik oldalát egészen elfog
lalja. Kétszáz betegre van berendezve, s 19 pavil-
lonból, 11 kertből és két gazdasági udvarból áll. 

Az első állami elmegyógyintézetek nálunk a 
Királyhágón túl keletkeztek. 1857-ben a kolozs
vári * Karolina»-kórháznál egy ideiglenes té-
bolydai osztályt alakítottak 30 - 35 beteg szá
mára; 1863-ban pedig megnyílt a nagyszebeni 
országos tébolyda. 

A kolozsvári osztály azóta a kolozsvári egye
tem elmekórtani klinikájává nagyobbodott, je
lenleg a legmodernebb berendezéssel, s benne 
1904. január elején 95 férfi és 72 nőbeteg 
volt. Élén dr. Lechner Károly egyetemi iy. r. 
tanár áll. 

Megbővült a nagyszebeni országos elme
gyógyintézet is s 1899-ben külön első- és má
sodosztályú elmebetegek részére megnyílt 
benne a 25 férfi részére épített elegáns "úri-
lak,* S külön pavillont nyert az intézet a tisz
tátlan betegek részére. Az intézet igazgatója: 
Konrád Jenő; főorvosa: dr. Nagy Dezső. Ez 
év elején 243 férfi ós 177 női betege volt. 

1868 deczember 6-án adatott át rendeltetésé
nek az ország legnagyobb s legismertebb elme
gyógyító intézete: a lipótmezei elmegyógyinté
zet, mely január elején 482 férfi és 522 női 
összesen: 1004 beteget számlált. Megalapítása 

Dr OLÁH GUSZTÁV. 

Dr SALGO JAKAB. 

óta esztendők hosszú során át dr. Niedermann 
Gyula miniszteri tanácsos volt az igazgatója, ki 
csak néhány év előtt vált meg állásától s jelen
leg csak nemrég Rákospalotán megnyílt nagy

szabású magán-elmegyógyintézetének az élén 
áll. A lipótmezei állami gyógyintézet jelenlegi 
igazgatója dr. Bolyó Károly; főorvosai: dr.Salgó 
Jakab, dr. Epstein László. Tavaly nyilt meg az 
intézethez kapcsolatosan épített hülye-intézet 
melyben ötven hülyét ápolnak. 

A nagyszabású lipótmezei intézettel sem le
hetett még csak távolról sem megoldva az ország 
összes elmebetegei elhelyezésének kérdése, s 
előállott egy újabb intézet létesítésének a szük
sége, így létesült 1884-ben a 254 beteg részére 
berendezett angyalföldi országos elmegyógy
intézet. Ennek rendeltetése eredetileg az volt, 
hogy gyógyíthatatlan s közveszélyes elmebete
gek elhelyezésére szolgáljon, de egyrészt a fel
vételre szoruló elmebetegeknek egyre növekedő 
száma, másrészt az a körülmény, hogy az 
elmebajnak gyógyítható vagy gyógyíthatlan vol
tát minden esetben megállapítani nem lehet, 
lehetetlenné tette a fenti elvnek következetes 
keresztülvitelét. 

Az intézet néhány év előtt új igazgatósági 
épületet kapott; a régit lebontották s helyébe 
igen csinos pavillont emeltek vagyonosabb férfi 
és női betegek részére, de még mindig új beteg-
pavillonokra van benne szükség. Dr. Oláh Gusz
táv az intézetnek kezdettől fogva, 1889-től, 
igazgatója, néhány érdekes képet engedett át 
a «Vasárnapi TJjság» részére, melyeket e szá
munkbanköziünk, bemutatva egyes részleteikben 
a betegek osztályait s a mint künn a szabadban 
foglalatoskodnak. Az «asocialis» (megférhetet-
len) betegek osztályán a «czellák» előtti folyo
són ép 1 ápolónő hallgatódzva figyeli a beteget. 
A régi (iczelláki) most csinos berendezésű kis 
szobák, melyek ajtai belülről szabadon nyitha
tók. Párnázott falakat, törhetlen ablakokat és 
tömör bútorokat a modern elmeorvoslás telje
sen mellőz. Ha a beteg kivételesen valamit 
mégis elront, vagy egy ablakot betör, azt újjal 
pótolják. Ma már se kényszerzubbonyt, se más 
kényszereszközt a roham lefolyásáig tartó el
szigetelésen kívül nem alkalmaznak. Már évek 
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óta az elmegyógyintézetekben a férfi és női ápo
lók mellett apáczák ügyelnek a betegekre (s egy
ben az ápolószemélyzetre is). Dr. Olá.'i Gusztáv 
igazgatón kívül dr. Molnár Károly főorvos, dr. 
Geiger József ós dr. Dósai Mihály másodorvo
sok működnek itt. Az intézet betegeinek lét
száma ez év elején 172 férfi ós 165 nő volt. 

A meglevő intézetek túlzsúfoltsága miatt 
1894-ben a belügyminiszter tébolydává alakít
tatta át a nagy-kállói régi megyeházát s a kö
vetkező évben még kibővíttette 300 beteg be
fogadására. S erről irja az 1895-ről szóló bel
ügyminiszteri jelentés : «Csak igen rövid ideig 
fog a legsürgősebb szükségnek eleget tenni és 
ennélfogva máris újabb tébolydák felállítására 
történnek meg az előmunkálatok.» Az intézet 
igazgatója dr. Lukács Béla, főorvosa dr. Nyéki 
Károly. Ez óv elején 297 férfibetege volt. 

Eddig az országban csak ez a négy állami 
elmegyógyintézetünk van. Ezek mellett egyes 
nagyobb vidéki kórházak mellett külön modern 
épületekkel biró elmebeteg-osztályok létesültek, 
így: Pozsonyban, Nyitván, Gyöngyösön, Szeg-
azárdon, Balassa-Gyarmaton, Sátoralj a-Új-
helyen, Baján, Pécsett, Nagyváradon, mely 
utóbbiban 350 beteg nyert elhelyezést. A többi
ben a létszám 150—200—250 között válta
kozik. 

A nagyobb mértékben közveszélyes elmebe
tegek megfigyelésére ós gyógyítására az igaz-
ságügyminiszterium 1894-ben egy ideiglenes 
elmebetegosztályt állított fel, 1896-ban pedig a 
gyűjtőfogház mellett egy állandó, a modern 
igényeknek megfelelő országos megfigyelő és 
elmegyógyító intézetet létesített, a mely 140 
beteg befogadására van berendezve. Az intézet 
élén 1895 óta dr. Moravcsik Ernő Emil egye
temi ny. r. tanár áll, az intézet helyettes-veze
tője : dr. Németh 0 jön. 

Elmebetegek befogadására alkalmas közkór
házaink vannak még: a budapesti Szent János-
kórház-z&l kapcsolatos és ugyancsak Morav
csik tanár vezetése alatt álló elmebeteg megfi
gyelő osztály 150 beteg befogadására, továbbá: 
Debreczen, Fiume, Gyula, Kaposvár, Mis-
kolcz, Módos, Szabadka, Szeged, Temesvár 
városokban. Magánintézetek: az egri irgalmas 
férfi-, egri alapítványi női-, a budapesti Er
zsébet szegényház-kórház. 

A legutóbbi belügyminiszteri jelentós: «Ma-
gyarország elmebetegügye az 1903-ik évben», 
az intézetek és kórházak növekedő betegforgal
máról így számol be: 

1903 január 1-én az állami intézetekben (ide 
értve a pozsonyi és kolozsvári osztályt, s a 
gyűjtőfogházét) 2754, a nagyobb számú betege
ket ápoló kórházakban és intézetekben 2202, 
a közkórházakban 314, a nyilvános jellegű 
kórházakban 51, a magán kórházakban 75, 
összesen tehát 5396 beteg volt ápolás alatt. 
Ugyanez óv végén az összes betegek száma 

sm voit. 
E vázlatos kép is eléggé feltárja Magyar

ország elmebeteg-ügyének fejlődését az utolsó 
félszázad alatt. A kép azonban így még egy
általán nem teljes. Mert míg 1860—61-ben 
Schwartzer Perencz volt egyetemünkön az 
elmekórtannak egyedüli ós magántanára, ma 
tnár három rendes egyetemi tanszék áll a 
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az psychiatria művelésének szolgálatában, s 
elmeorvosoknak egész gárdája fejt ki magns 
színvonalú szakirodalmi munkásságot. A bel
ügyminisztérium közegészségügyi osztályának 
főnöke: dr. Chyzer Kornél miniszteri tanácsos, 
a magyar elmebetegügy egyik leglelkesebb elő
mozdítója, a belügyminisztériumi jelentések az 
ő szakavatott szerkesztése mellett kerülnek nyil
vánosság elé, s egyébként is teljes buzgalommal 
áll a nemes czél szolgálatában. 

Elmeorvosaink lelkes tömörülése létesítette 
1900 október havában az első országos elme
orvosi értekezlet-et, 1902 októberében a máso
dikat, s az idei október hó 23. és 24-ik napján a 
harmadik kongresszust, az ezeken tartott szak
szerű értekezések, felszólalások, viták, mind 
az elmebetegügy továbbfejlesztésére és mind 
közhasznúbbá tételére czóloztak. 

Közli: Thewrewk István. 

A Z E L M E B E T E G Ü G Y M A G Y A R 
V E Z É R F É R F I A I . 

Mai számunkban a Budapesten közelebb le
folyt elmebeteg-ügyi kongresszus alkalmából 
több képben bemutatjuk azokat a férfiakat, a 
kik tudományos tevékenységüknél s hivatali 
állásuknál fogva a hazai elmebeteg-ügy élén 
állanak. A következőkben ismertetjük e kiváló 
férfiak életét és eddigi munkásságát. 

Dr. Chyzer Kornél miniszteri tanácsos nem elme
orvos ugyan, de mint a közegészségügyi osztály 
vezetője a belügyminisztériumban, sokat tett az 
elmebeteg-ügy fejlesztésére s a most tartott kong
resszusnak egyik elnöke is volt. 1836-ban szüle
tett Bártfán. Orvosi tanulmányait Budapesten 
végezte, majd Bécsben főleg az élettant és az állat
tant tanulmányozta. 1861-től kezdve nyolez éven 

át szülővárosában mint főorvos és fürdőorvos mű
ködött, 1869-ben pedig Zemplén vármegye főorvosa 
lett. Különös sikerrel működött vármegyéjében az 
1872—73-iki kholera-járvány alatt mint miniszteri 
biztos. 1892-ben a belügyminisztériumba hívták 
meg a közegészségügyi osztály vezetésére, előbb 
osztálytanácsosi, utóbb miniszteri tanácsosi rang
ban. E minőségében nagy sikerű tevékenységet 
fejtett ki a közegészségügy terén; az azóta létesült 
egészségügyi intézmények, miniszteri rendeletek és 
utasítások nagyobb részt az ő vezetése alatt készül
tek. Jelentékeny irodalmi szakmunkásságot is fej
tett ki s az egészségügyi mozgalmakban mint a 
vezérszereplők egyike működik. A Magyar Tudo
mányos Akadémiának már 25 éves kora óta tagja. 

Dr. Baharczi Schwartzer Ottó, az atyja által ala
pított budai Schwartzer-fóle magán-elmegyógyinté
zet tulajdonosa és igazgatója, 1853-ban Pesten szü
letett. Ugyanitt végezte orvosi tanulmányait s a 
doktori oklevél elnyerése után atyja oldalán telje
sen az ideg- ós elmegyógyászatnak szentelte magát. 
1878 óta vezeti a budai intézetet, melyet ez idő 
alatt magas színvonalú, helyét a külföldi hasonló 
czélú magánintézetek között is megálló intézetté 
fejlesztett. 1883 óta az országos közegészségügyi 
tanács tagja s 1885 óta a budapesti egyetem jogi 
karán a törvényszéki elmekórtan magántanára. 
Szilágyi Dezső igazságügyminiszter megbízásából 
részt vett az igazságügyi orvosi tanácsról szóló tör
vényjavaslat kidolgozásában s a tanács életbelépte
tése után annak alelnökévé neveztetett ki. 1897-ben 
a magyar Vörös-Kereszt Egyesület főgondnok-
helyettese, egy év múlva pedig fó'gondnoka lett. 
Az elmekórtan köréből megjelent munkái, érteke
zések és nagyobb önálló művek, irodalmi formájuk
kal is kiválnak. 

Dr. Bolyó Károly, a lipótmezei állami elme
gyógyintézet igazgatója, Kunszentmiklóson született 
1832-ben. A pesti egyetemen elvégezvén orvosi 
tanulmányait, 1857-től kezdve hat éven át a 
Schwartzer-féle intézetben működött mint segéd-

A NIEPERMANN-FÉLE ELMEGYÓGYINTÉZET RÁKOS-PALOTÁN, 
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orvos, 1863-ban két évig tartó külföldi tanulmány
útra ment, meglátogatva Európa híresebb elme
gyógyintézeteit. Hazatérve 1866-ban az elmegyó
gyászat magántanára lett. Ezután két évig a Rókus-
kórház tébolydai osztályán mint rendeló'-orvos mű
ködött, 1868-ban a lipótmezei elmegyógyintézet 
főorvosa, majd igazgatója lett. Az elmegyógyászat 
köréből számos dolgozatot adott ki. 

Dr. Epstein László Nagyszombatban született 
1868 ban. Középiskoláit itt, orvosi tanulmányait 
Bécsben végezte. Mint fiatal orvos az angyalföldi 
állami elmegyógyintézet szolgálatába lépett. Külö
nösen az intézet laboratóriumában végzett agy
szövettani dolgozataival szerzett magának nevet. 
Négy év óta a lipótmezei intézet női osztályának 
főorvosa. 0 a kezdeményezője és szervezője a két 
évenkint tartatni szokott elmebetegügyi kongresz-
szusoknak. Számos psychiatricus munka szerzője. 

Dr. Mortívcsik Ernő Einil, a budapesti egyete
men az elmekórtan tanára, 1858-ban született a 
nógrádmegyei Béren. Orvosi tanulmányait Buda
pesten végezte s aztán néhány évet részint az egye
temi gyógyszertani tanszék mellett mint tanárse
géd, részint a Rókus-kórház több osztályán mint 
segédorvos eltöltvén, 1883-ban az egyetemi elmekór
tani tanszéknél tanársegéd lett. 1887-ben az elme
kórtanból egyetemi magántanárrá habilitáltatott s 
egyúttal a budapesti királyi törvényszék elmeorvos
szakértője lett. A törvényszéki elmekórtan és lélek

tan terén végzett buvárlatai elismeréséül az 1892-ben 
e tárgykörből rendszeresített egyetemi tanszékre 
neveztetett ki nyilvános rendkívüli tanárnak, az 
igazságügyminiszter pedig a letartóztatottak és el
itéltek országos megfigyelő és elmegyógyító inté
zetének vezetésével bizta meg. Nagyobb tanulmány
utakat tett a külföldön s az elme és idegkórtani iro
dalom terén igen nagy terjedelmű munkásságot fejt 
ki. Laufenauer Károly halála után 1902-ben ő ne
veztetett ki az elmekórtan nyilvános rendes taná
rává a budapesti egyetemen, egyúttal a klinika igaz
gatójává s megbízatott a Szent János-kórház meg
figyelő osztályának vezetésével. 

Dr. Oláh Gusztáv Eperjesen született 1857-ben. 
Huszonöt év óta foglalkozik elmeorvostannal. Psy-
chiatrikus pályáját Charcot-nál kezdte a párisi Sal-
petriére-ben, hol egy évig mint gyakornok műkö
dött. Majd négy évig volt másodorvos a lipótmezei 
elmegyógyintézetben, honnan a belügyminiszté
riumba lépett. Tizenöt év óta vezeti az angyalföldi 
állami elmegyógyintézetet, mely a belügyi kor
mányzat bőkezűsége folytán modern gyógyintézet 
színvonalára emelkedett. Dr. Oláh tagja a párisi 
• Société medico-psychologique»-nek és a m. kir. 
igazságügyi orvosi tanácsnak. Irodalmi működését 
a haza határain kívül is jól ismerik. 

Dr. Salgó Jakab, a lipótmezei állami elmegyógy
intézet főorvosa, 1849-ben született Budapesten s 
egyetemi tanulmányait a pesti, bécsi és göttingai 
egyetemeken végezte. 1874-ben avatták doktorrá 
Bécsben; ezután egy évig a bécsi közkórház elme
beteg osztályán alorvos, majd az ugyanottani egye
temi klinikán tanársegéd lett s ez állást négy évig 
töltötte be. 1879-ben a bécsi egyetemen magán
tanárrá képesítették. A lipótmezei intézet főorvosává 
1884-ben neveztetett ki s 1890-ben a budapesti 
egyetemen is magántanárrá lett. Tagja az igazság-

NAGYSZEBEN. 

ügyi orvosi tanácsnak. Nagyszámú szaktudományi 
értekezései hazai és külföldi folyóiratokban jelentek 
meg s több önálló művet is adott ki. 

NAGYKÁLLÓ. 

A MAGYAR ORSZÁGOS Á L L A M I E L M E G Y Ó G Y I N T É Z E T E K . 

V É R E S D I Á K Z A V A R G Á S O K P E S T 
VÁROS U T C Z Á I N A 18. SZÁZADBAN. 

A középkori hűbórviszonyokból kibontakozó 
autonóm városi és czéhrendszer mindenütt erős 
tusákat vívott az addig uralkodó osztályszerve
zetekkel. Kiváltság állott itt kiváltsággal szem
ben s a városi önkormányzat, a czéhmonopó-
lium, az egyetemek privilégiumai, a birtokos 
nemesség előjogai nem egyszer ütköztek össze 
fegyverek csörgése mellett is egymással. Csak
hogy míg Európában mindenütt ez a mérkőzés 
az újkor küszöbén már bizonyos egyensúlyba 
jut, addig nálunk sajátos viszonyaink és társa
dalmi fejlődésünk különös iránya következté
ben a közelmúlt évtizedekbe is átnyúlik s he
vességét fokozza még városaink német szel
leme s a bennök ápolt idegen kultúra, mely 
élesen különbözteti meg magát a nemzet tör
téneti osztályainak gondolatvilágától és ha
gyományaitól. Csak ez magyarázhatja meg, 
hogy nálunk a XVIII. század közepén jóval túl 
is, az ország szívében, a franczia forradalom 
első szikrája kipattanásától alig pár évtizednyi 
időköz által elválasztva, oly jelenetek folybftt' 
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tak le, melyek a középkor legsötétebb száza
daira emlékeztetnek. 

Ezt a történeti háttért szükséges odakópzel-
nünk az alább elmondandó eseményekhez, hogy 
tisztán láthassuk belső indító okait, lélektani 
szálai összeszövődését annak a mozgalom
nak, mely a régi Pest életének egy eddig telje
sen ismeretlen epizódját tárja fel s a melyre 
vonatkozó Budapest székesfőváros levéltárában 
őrzött terjedelmes aktacsomó kivonatos, de hű 
felhasználásánál támogatásunkra volt Budapest 
székesfőváros főlevéltárnokának, dr. Toldii 
Lászlónak, szives és szakavatott útmutatása. 

Kisebb-nagyobb összekocczanások már előbb 
is napirenden voltak Pest utczáin az ifjúság 
és a polgárság közt. Egynek ezek közül szálai 
átnyúlnak a nagy bűnper aktáiba is, melylyel 
foglalkozni akarunk. Azért röviden érinteni kí
vánjuk itt. 

Ifj. Szathmáry Király József, a hasonnevű 
borsodi nemes család egyik sarja 1774 novem
ber 18-án este a kecskeméti kapunál levő «Két 
íVi/ií^-hoz czímzett fogadóban borozott, miköz
ben az ugyanott levő idősb Stcfanovicsm rá
szólt, hogy pipáját tegye le. Midőn pedig ez 
nem engedelmeskedett a felszólításnak, s kér-
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Mielőtt tovább mennénk, állapodjunk meg 
kissé Skublanics, vagy mint az iratok neve
zik — Stublanics, vagy Stublenlz József sze-

ASZTAL0S0K. 

dőre vonta Szathmáryt, hogy mi jogon paran
csolgat neki, ez több ízben arczul ütötte. 

Az ekkép bántalmazott Stefanovics öcscse 
közbelépett s békéltető szavakkal iparkodott 
lecsillapítani a hevétől elragadott ifjút, de az 
Kardot emelt rá s ruháját összeszaggatta. Ezt 
jatva az összes vendégek Szathmáryra támad
ja* .kardját kezéből kicsavarták s átadták a 
logadosnak, őt magát a helyiségből eltávolí
tottak s hogy vissza ne térhessen, a fogadó aj
taját bezárták. 

1 . ^ 1 * ^ * e l néhány Perez, kívülről koezog-
tatas hallatszott az ablakon. Skublanics 36-
zset fegyverműves kért bebocsáttatást. Gya-
nutianul ajtót nyitottak neki, de az így támadt 
X ^za^máry i s visszalopózott s most puszta 
B«V i* W a w < C 8 P e d i § «Hirschfánger»-neí 

evezett vadászkéssel rontottak a jelenlevőkre. 
\,(n%'?athmdry a z i f J a b b Stefanovicson bal 
<B-»£i - a t v á g ó ' c s°ntig érő sebet ejtett, addig 
*Z !tCS b i z o n yos Manojlovics nevű szappa-
J " , f " í nyakszirten, a ki azonban kiragadva 

agat támadója kezei közül, fölkapott egy 
etet s ezzel védekezve, az asztal alá mene-

s töuT2-?• áTy a z o n b a n utána vetette magát 
szere T* m é r t r á ' m i n e k következtében a 
mplf^086, e m b e r a nagy vérveszteségtől esz
méletlenül rogyott össze. 

A dühöngök megfékezésére több polgár ve-
« ^ / m a g k ö z b e - d e Skublanics «Hau zuh 
tattá V ™U ( * ? B d ' v á g d ! , ) k i á Jtások közt biz-
hoov £TS?^' m a j d kényszerítve a korcsmárost, 
pozdn - • á r y e l d u 8° t t kardját adja ki, azzal 
áent A a V a 8 z a b d a l *ak s széthasogattak min-
a d o l o . n \ e g r é m ü l t vendégek könyörgésre fogták 
mérv h • - Skublanics csak ezzel felelt: «Szath-

y °aro es gavallér, mindent megfizet* 

mélyénél, a kinek élettörténete nem mindennapi 
érdekességgel bir. Ki volt ez az ember ? Kovott 
múltú, züllött alakja a régi Pestnek, a ki mes
terségével be nem érve, tizennégy évvel a most 
történtek előtt a kecskeméti kapun kívül, saját 

állítása szerint azóta elhalt első felesége nóga
tására egy kis korcsmát is nyitott. Rósz hírű, 
dologtalan nép látogatta a korcsmát, mely Pest 
város szigorú hatóságának nem egyszer szolgált 
megbotránkozására az ott folyó feslett üzelmek 
miatt. Mikor aztán egy alkalommal, 1760-ban, 
a János fővételi vásárkor Liebner Mihály, 
Faragula Jakab és Skrabák János átutazó ide
geneknek 134G forintját ellopták, a gyanú a 
korcsmárosra, Skublanicsra esett, a kit e miatt 
vizsgálat alá fogtak s nyolez hónapi börtönre s 
a városból való örökös kizárásra Ítéltek. Mai
akkor második felesége volt, a komáromi szü
letésű, híres szép Pekin Klára. 

Skublanics Pestről való kitiltása után Sze
gedre került, a hol nem valami jól ment dolga, 
mert kevéssel utóbb, 1772-ben feleségét meg
szöktette egy Avakumovics Mátyás nevű gazdag 
családból való pesti rácz kereskedő, a kivel már 
Pesten viszonyt kezdett, s a kinek nagybátyja, 
l'liilippovics János, akkor Moszkvában, orosz 
szolgálatban volt brigadéros. Egy nap négy lo
vas cséza állott meg a szép és kikapós asszony 
szegedi portája előtt, s a hazatérő férj már csak 
hűlt helyét találta feleségének. Vele szöktek 
Skublanics anyósa s az asszony két húga is. 

Mi volt igaz, mi nem a dologban, alig lehet 
eldöntenünk, de tény, hogy Skublanics elkesere
désében panaszt emelt a szegedi tanácsnál úgy 
felesége, mint anyósa és két sógornője ellen, 
hogy azok szekrényét feltörve, mindenét ellop
ták, elvitték fehérneműjét, porczellán- és réz-
edényeit, sőt az ágyakból a tollal is Kérte ki-
nyomozásukat és letartóztatásukat. 

MÁSODOSZTÁLYT; BETEGEK LAKÓSZOBÁJA. 

A BUDAPEST-ANGYALFÖLDI ORSZÁGOS ELMEBETEG-INTÉZETBŐL 
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Szeged városa hajlott Skublanics kérésére s 
köröző levelet bocsátott ki a szökevénypár ellen, 
melyben részletesen közhírré teszi, hogy úgy
mond: «Klára Pekin, Szegedi Stublencz(?) Jó
zsef, Puskatsinálló felesége, Komárom városá
ban született, közép termetű, kövér testű, so
vány ábrázatú, az orra porczikája egy felül 
hegyesebb, gesztenye színű szömöldökü s ollyan 
hosszú hajú, kék szemű, egyik orczáján lencse 
forma jegy vagyon, a ballábán gyermekszülés 
miatt nagy erek láttatnak,— (ugyancsak apróra 
megnézték magistratus uraim ő kegyelmék!) 
máskép fehér, meglehetős szép asszony. Nyakán 
néha gránátos, néha keskeny pándlikát keresz-
tecskével, függőt pedig gránátost, vagy aranyost 
hordoz, mintegy 28 esztendős, rövid vörös szok
nyában, fehér harisnyában, mindennapi házi 
kék és sárga kantusos ruhában,* Magyar és Né
meth nyelvet beszél, alább irt Ráczczal kinek 
neve Akimovics (sic!) Mátyás Pesti fi és Polgár, 
nyőtelen Eácz legény; mintegy 30 eszten
dős, magas termetű, barna szömöldökü, görbe 
hosszú orrú. Farkasbőr bundában, arany skó-
íium gombkötő munkára, Magyar kereskedő, 
hosszú ruhában, majd tsiszmában, majd topán
kában jár, arany gyürüt és zsebbe való órát 
visel, Magyar, Németh, Tóth és Eácz nyelvet 
beszél, 11 Julii 1772, 4 fakó lovakon félfödeles 
bőrös csézán Szegedről szöktek el.» 
(Folyt, kör.) Várnai Sándor. 

FÖNN A HEGYEN. 
Fönn a hegyen, a hol jártain 
Hűs tavaszszal. forró nyárban : 
A falorobok hullunk, fogynak 
És a fecskék búcsúzkodnak. 

Elbúcsúznak a napfénytől, 
Búcsúznak a falevéltől, 
Fölrepülnek meg leszállnak — 
Vége, vége itt a nyárnak. 

Veréb, szarka nézik őket, 
Milyen tűzzel készülődnek. 
Hogy csevegnek, csicseregnek! 
Hogy örülnek: hogy mehetnek. 

Rigó, czinke, pinty, pacsirta, 
Mintha csak a szivük sirna. 
Bús, kesergő dalba csapnak — 
Ők azok, kik itt maradnak. 

Ne sírjatok, erdő népe ! 
Én is mennék messze délre ! 

* A német köröző levél még részletesebben irja le 
Pekin Klárát, mint a kinek olyan hosszn barna haja 
v ? n ' h o S y ** ülhet, olykor kék és vörös csikós kön
töst, máskor karton szoknyát, vagy hamnszinfi cra-
ilitur szövet ruhát, csíkos vörös köntöst, vagv ismét 
craditor szövetet visel, mely kétféle szint játszik a 
napon, alatta főző, almazöld szegélvlyel, ha azon
ban otthon van, úgy pongyola van "rajta, és pedig 
fején atvarrt főkötő s zöld flanellel bélelt, brüsszeli 
^ T Í ^ A k°?ka, barna selyemkendő a nyakában, s 

• ^ r u / K , e gránátból, ugyanolyan fülbevaló, vagy 
jofele fehér gyöngy nyakék arany'függővel. 

Én is mennék, meg sem állnék 
Mig uj otthont nem találnék. 

Én is félek a zord téltől, 
A vihartól, a szélvésztől. 
Én is olyan madár vagyok 
A ki mindig itt maradok. 

Erdös fíenée. 

KÉK PILLANGÓK. 
Kék pillangók szálltak fölöttem, 
Uogy a réten keresztül jöttem 
S incselkedve, tánczolva félig: 
Elkísértek az erdőszálig. 

S hogy utam az árnyékba tévedt: 
Riadtan, némán összenéztek. 
Félték a lombok hűs homályát, 
A rengeteg halk mormolását. 

A mig arany napfényben jártam, 
Gázoltam színes vadvirágban, 
S felém a rózsák integettek : 
A kék pillangók hogy szerettek ! 

De csalt a sötét erdő mélye, 
A vizmoraj, a lomb zenéje. 
Csalt a magány. Egy titkos ének — 
S a sohsem ismert szenvedések. 

Magányos erdő útját járom 
S nincs vezetőm és nincsen párom. 
Tövises ágak meg-megtépnek. 
De még dalolok, de még élek. 

Hangomat a szűz magány hallja, 
Rám simul a csend puha karja. 
De tudják-e a rétek, kertek: 
A kék pillangók hova lettek ? 

Erdős Renée. 

KÖNYVKÖTŐ ELMEBETEGEK. 

KÉZIMUNKÁVAL FOGLALKOZÓ ELMEBETEG NŐK. 
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VÉN LEÁNYOK. 
Vígjáték négy felvonásban. I r t a M. J. Barrie. Először 

adatott a Nemzeti Színházban október 22-ikén. 

Miss Susann és Miss Phoebe csakugyan vén 
leányok ? Hisz mi ismerjük ezt a tipust az iro
dalomból és élczlapokból, regényekből és víg
játékokból. Unalmas, önző, rideg lelkek, máB 
boldogságára irigyek, a fiatalokra féltékenyek, 
soha egy dicsérő, elismerő szó el nem hagyja 
ajkukat. Egy a szerelme szivüknek : önmaguk, 
azt beezózik komikus gyengédséggel, mulattató 
hiúsággal; s ezenfölül még legföljebb egy nem 
Isten képmására teremtett lény, ölbeli kutya 
vagy vén kandúr. 

Szegény Susann, édes kis Phoebe, ti is ilye
nek vagytok ? Hol van hiúságtok és önzéstek ? 
Még a cziczát sem látom bájos fehér-kék szo-
bácskátokbah. Oly finomak vagytok ti, oly gyön
gédek; harmincz esztendő, annál is több leány
fővel ért benneteket; de a szivetek tizenhét 
esztendős maradt, tiszta, ártatlan és bohó gyer
mekszív. Milyen lovagiatlan ember volt az, a ki 
titeket vén leányoknak nevezett el. Szemben a 
két Throssel kisasszonynyal, szintén a Quality-
streeten lakik két igazi vén leány, Mary ós 
Fanny Willangoy ós egy harmadik, Henriette 
Türnbull. De ezekről a gonosz májú, fecsegő, 
szaglászó banyákról csak nem fogjuk elnevezni 
azt a kedves játékot, mely rólatok szól, ti jó, 
nemes, sokat szenvedett s mégis ifjúnak maradt 
tündérek, Susann és Phoebe Throssel? 

Valentiné Brown, a legénykedő vidám orvos, 
egyszer megcsókolta Phoebe arczát, mikor az 
eső esett s a kis lány képe nedves lett. Orvos 
volt, bizonyosan azért tette, mivel tudta, hogy 
ez a kis lánynak jót fog tenni. És Phoebe azt 
hitte, Brown feleségül veszi. Hisz megcsókolta 
s urileányt nem szokás máskép megcsókolni. 
De a legénykedő Valentiné Brown nem is gon
dolt erre ; hanem beállott katonának Napóleon 
ellen az Úr 1805. esztendejében. A kis Phoebe 
sírt; a nénje is sírt ; mert Brown úr tanácsa, 
pénzük elhelyezésére, anyagilag tönkre tette 
őket. Most se férj, se pénz. Mit fognak csele
kedni ? 

Gyermekeket tanítanak tánezra, tornára, la
tinra, sőt algebrára is. Haszontalan, féktelen, 
gonosz indulatú kölykeket, a kik nyelvet ölte
nek, sőt kezüket is felemelik a két kisasszonyra. 
Es ebben a lélekölő, gyötrelmes munkában te
lik el tíz óv, 1815-ig, Waterloo évéig. A kis 
Phoebe göndör fürtéi komor ós öreges főkötő 
alá kerültek, ifjú arcza megsápadt, a feje fáj, a 
szive fáradt. És visszajő a hajdani jó barát, a 
legénykedő Valentiné Brown, ő meg a balkar
ját hagyta a csatában. S mégis ő döbben meg 
jobban Phoebe láttán; a leány változott, torzult 
el jobban. A hazatérő tisztek bált csapnak, 
Brown meghívja két jó barátnőjét is, de érezni 
szavából, viselkedéséből, hogy nem tartja őket 
már tánezba valóknak. 

Phoebének szivét hasogatja e roszul leple
zett szánalom. S mikor egyedül van nénjével, 
megvallja neki, hogy van egy tízesztendős arcz-
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képe, a magánosság ritka óráiban ezt a képet 
öleli, csókolja a régi fiatalság lobogó, fájdalmas 
szerelmével; e képen rajta van ifjú bája, gön
dör haja, élénk, nevető szeme, egész eltűnt, el
hervadt ifjúsága. Susann szeretné látni ezt a 
képet, Phoebe eltávozik és csakhamar visszatér; 
menyasszonyi ruhában, mosolygó arczczal, ru
galmas, ritmikus járással: tíz esztendővel eze
lőtt volt ilyen, mikor Valentiné csatába ment. 
És ekkor belép a kapitány, a lányok megzava
rodnak, végre a vaskos szakácsné hazudik egy 
nagyot: ez itt nem Phoebe, hanem az unoka-
huga. Nelly. A kapitány urnák sem szeme, sem 
esze nem valami éles; elhiszi a tréfát és bele
bolondul Nellybe, a ki fiatal ós feledi Phoebet, 
a ki öreg lett. 

De ez a Nelly veszedelmes teremtés; ifjú 
bájai önérzetében sorra meghódítja a férfiakat, 
kaczérkodik mindenkivel, illetlenül tombol a 
bálon. Bezzeg Phoebe más, gondolja Brown és 
kiábrándul a kaczér, szívtelen Nellyből ós kezd 
beleszeretni a komoly, nyugodt Phoebebe. Két 
felvonáson át — talán egy kissé soká is — 
húzódik igy a játék, néha igazi vaskos angol 
komikummal; végre Brown is kitalálja, hogy 
a két személy egy és elveszi Phoebet, a ki ko
moly ós Nellyt, a ki nem vén lány. 

Barrie ötletes, sőt majdnem poétikus lele-
ményű drámaíró. Az eAdmirable Crichlon*, 
(nálunk «Egyenlőség» czím alatt adták), a 
vLittle Maryo, a «(Jualüy-street» szerzője ha
zájában ma talán a legnépszerűbb drámaíró az 
élők közül s fiatal kora daczára már jelentős 
erkölcsi sikerei mellett nálunk egészen hallat
lan anyagi javakra tett szert. És meg is érdemli; 

BALASSA-GYARMATI KÖZKÓRHÁZ ELMEBETEG OSZTÁLYA. 

az iEgyenlőség* tavalyi sikerére még emlé
keznek az olvasók. Humor, ötlet, könnyű és 
sohasem sértő szatíra szerezték meg diadalát. 
A *Qualűy-street» nem oly fényes, nagyon is 
sok benne a finom lélektani rajz, az intim ós 
mély vonás, a komikumnak az a faja, mely 
iránt a fogékonyság kiveszőben van durvább 
látványokhoz szokott közönségünk lelkéből. 

Az eltűnő fiatalság bűbájos melancholiája 
ragyog Phoebe alakján, a legbecsesebb kincsé, 
melynek értéke csak akkor válik bennünk iga
zán tudatossá, mikor már késő. Ez a jelenség 
mindig fájdalmas, ha a humor nem enyhíti és 
Barrienak nagy érdeme az, hogy érezzük e nagy-
szivű, harmonikus, érzelmes humor lüktetését 
vígjátékában. Shakspere vén Prospero jának a 
világgal megbékélt humora ez, Dickens csöndes 
érzelmessége, valódi angol humor a legjavából, 
nem az, a mit manapság szoktunk e néven 
látni, torz, erőszakos ós embertelen nyilatkozá
saiban. 

E humor ad egységes stílt az egész darabnak. 
Mihelyt ezt megérezték s eltalálták a művészek, 
megnyerték a játékot. A száz esztendő, mely-
lyel napjaink előtt történt a kis cselekmény, 
nem szabad, hogy megtéveszsze őket; nem 
roccoco-idyll ez, nem is menüetté, mint néme
lyek talán hiszik; a jelmez és a kor nem vál
toztat azon, a mi benne független helytől és 
időtől: az örök emberin. Nem azért naiv ez a 
mese, mert pzáz éves, hanem mert angol, mert 
vidéken játszik, mert a Quality-streeten történik. 
A ki korképet akar, szoros összefüggést Wa
terlooval, Napóleon bukásával, az angol nem
zeti önérzet emelkedésével, az máris rósz úton 
jár s félő, hogy helytelen szempontból figyeli 
meg a játékot 

Színészeink csak részben estek ebbe a hibába, 
szerencsére nemis ajelentékenyek. Phoebe-Nelly 
szerepót Márkus Emília játszotta. Nehéz föl
adat, tehát méltó ehhez a művésznőhöz. Hogy 
bájos, csábító, elragadó Nelly volt tüzes fiatal
ságával, lángoló életvágyával, megvesztegető 
szépségével, az könnyen elgondolható. De a 
második felvonás fáradt, koraöreg, nehézkes 
járású tanítónője mégis csak meglepőbb volt. 
Szegénynek a szülék követelésére meg kell 
tanulnia a latint és algebrát Könyve fölé ha
jolva magolja: labor, munka, laboris, munkáé, 
labori, munkának, laborem, munkát, 0 labor, 
ó munka! Hajh, de sok gyermek sóhajtotta 
már kínos keservek között ezt a declinatiót; 
de tíz esztendősek voltak, apró jószágok. Ennek 
a fiatalságától megrabolt szegény leánynak a 
szivéből szakad ki a sóhaj : 0 labor! ó munka! 
Ritka tehetség a Márkus Emíliáé, hosszú idők 
telnek el, mig egy-egy hozzá hasonló támad: 
ezer színe van, mindegyik fényes, tömérdek 
hangja, mindegyik igaz. 

Lánczy Ilka Susann szerepében a jóság, 
áldozatkészség, önmegadás maga. Ők ketten, a 
két vén leány, képviselték a lélek el nem múló 
fiatalságát. Mihály fi Brown kapitányt a kellő 
együgyűséggel s bonhomiával ruházta föl; dere-
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kasán legénykedett és a komikum iránt is meg
lepő érzéket mutatott. Jászai Mari egyszerre, 
váratlanul, merész fordulattal a durvább komi
kum körébe csapott át. Mulattak szakácsné 
mivoltán, mert szokatlannak és furcsának talál
ták. Én egyelőre jobban szeretem angol nő 
alakjai közül Stuart Máriát és Erzsébetet, Lady 
Macbethet és Gonerilt. Persze Jászai azért itt 
is Jászai: erős, természetes, elemi erővel ható. 

Az igazi vén lányokat Nagy Ibolya, Molnár 
llózsi és Vízvári Mariska játszották; ők voltak 
a történeti elem, a múlt század eleji dámák, 
borzasztó rósz nyelvűek és borzasztó öregek. 
Kisebb és hálátlan szerepében Rózsahegyi nagy 
kaczajt tudott fakasztani, egészen a maga ko
mikai őserejével, nem a szerző jóvoltából. 

A közönség a négy felvonás első felét átunat-
kozta; és ez nagy szerencse. Mert ha Barrie 
kiadja az erejét az első két felvonásban, mint 

honi szerzőink, fájdalom, oly gyakran teszik, 
senki sem várta volna végig a másik kettőt. 
így jutalmat nyert várakozásáért s a harmadik 
és negyedik felvonásban, ha nem is zajosan 
mulatott, de igazán élvezett. A fordítást Mihály 
József sima ós természetes magyarsággal vé
gezte. A rendezés külső és belső munkája egy
ként sikerült. A szinbáz, melynek az idén hatá
rozott szerencséje van, mindnyájunk örömére 
nagyszerű művészi sikert aratott s egyúttal 
szerzett műsora részére egy maradandó, mindig 
frissen és közvetlenül ható haute comédie-t. 
Ebből pedig neki sincs módfelett sok. 

Sebestyén Károly. 

EGYVELEG. 
* A hatezer angol mértföld hosszú szibériai 

vasút építése — melyet 1895 ben kezdték meg, — 

kerek számban 2400 millió koronába került s mi 
után első sorban hadászati czélokra szolgál, a ceté* 
tetett óriási tőke alig egy negyedszázalékot kam 
toz, holott az orosz kincstárnak az építésre ko.cso 
vett pénzért 5-ös kamatot kell fizetnie. 

* Az angol halászok naponta átlag 480 ezer ko
rona értékű halat fognak ki a tengerből. ^ , 

* A japáni császárné egy 10 hüvelyk hosszú szánj 
kis pipából dohányzik. A pipába csak egy c 8 1P e t^ r 
dohány fér s ezért a császárné naponta 30—*u 

tölti meg kedves pipáját. 
* A dél-afrikai háborúról eddig 250 könyv je

lent meg különféle nyelveken. „ 
* Templemore lord 1842 óta tagja az angol fels^ 

háznak, melynek ülésein most is rendesen 
szokott jelenni. j 

* Óriási szakáll. Conon János montlue°jj,b 
(franeziaországi) lakos szakálla tizenegyed! i ^ 
hosszú és ha Conon egyenesen áll, szakálla 
hosszaságban sepri a földet. 
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BÁRÓ WESSELÉNYI BÉLA. 

BÁRÓ W E S S E L É N Y I BÉLA. 
1847-1904. 

Nemcsak az erdélyi arisztokrata-társaság kö-
rébenr hanem mindenütt az országban, a hol 
ismerték, általános részvétet keltett báró Wes
selényi Béla váratlan halála. A nagy nópszerű-
sógű főúr, mint hires lovas és sportsman, falka-
vadászaton volt a zsuki versenypályán s egy
szer csak hirtelen lefordult lováról s néhány 
perez múlva meghalt szivszélhüdósben. 

Báró Wesselényi Béla 1847 márczius 11-én 
született Zsibón. Ifjabbik fia volt báró Wesselényi 
Miklósnak, a nagynevű poJiükusnak ós államfér
finak. Születéséről atyja több fenmaradt levelé
ben emlékezett meg; mindegyik érdekesen tanú
sítja azt az örömet, melyet az akkor már elbete-
gesedett Wesselényi második fia születésekor 
érzett. Keresztapául idősb gróf Bethlen Jánost, a 
kiváló erdélyi politikai vezérfórfiút kérte fel s 
külön levelekben értesítette az örvendetes csa
ládi eseményről többi barátait, Deák Ferenczet, 
Vörösmartyt, a kit szintén fölkért keresztapá
nak, Kemény Zsigmondot s másokat. Kemény 
Zsigmondnak ezt irta kis fiáról: «Adja Isten, 
hogy igaz ember s jó polgár legyen belőle.» 
A kis fiú rövid idővel születése után súlyos be
tegségbe esett s erről az apa ezt irta egyik 
barátjának: «Engem annyira megrázott, hogy 
agya mellett erőm elhagyott s összeroskadtam, 
"edig roppant erőre volt szükségem, mert a föld
ről fölkelve, a vadászszobából, hol most a gyer
kek van, egyenesen anyjához kellett bemen
nem s a kis kabineten keresztül menetel rövid 
ntja alatt kellé magam annyira egybeszednem, 
n°gy nőm előtt vidámnak, sőt vígnak mutas
sam magamat.* 

A fiú azonban atyja nagy örömére meg
gyógyult s kiváló, derék ember és jó hazafi 
tett belőle, a mint az atyja óhajtotta. Tanul
mányait a szülőháznál ós Kolozsvárt elvégez-
T.e.n' nagyobb külföldi utazást tett, mialatt 
teleg a lótenyésztést és sportot tanulmányozta, 
hazatérve zsibói ősi birtokán telepedett meg, 
mely az ősi birtokokból neki jutott, míg 
* többi birtokokat bátyja, Miklós örökölte. 
Azóta úgyszólván teljesen a lótenyésztésnek és 

lovas-sportnakélt. AWesselényiek-
nél régi családi hagyomány a ló-
kedvelés; Kemény Zsigmond is
meretes tanulmánya megható epi
zódokat őrzött meg a két Wesselé
nyi Miklósnak kedves lovaikhoz 
való gyengéd szeretetéről. Nagy
apjának s apjának ezt a jellem
vonását talán fokozott mértékben 
örökölte Wesselényi Béla. Zsibói 
ménese nagy hirnóvre jutott az or
szág határain túl is. Mikor a régi 
kolozsvári lóversenyek megszűn
tek, ő vette kezébe a lóverseny
ügyet s megalapította a zsuki úr-
lovas versenypályát, melynek ló
versenyei csakhamar országos hí
rűek lettek, s melyeken maga is 
nem egyszer lovagolt s nyert első 
díjakat. 0 volt a lelke s «master»-e 
az erdélyi falkavadász társaságnak 
is, melynek szintén főalapítói 
egyike volt. Itt gyűl össze őszszel 
az erdélyi arisztokráczia szine-
java falkavadászatokra s itt is érte 
el a halál báró Wesselényi Bélát. 

A ló tenyésztését, nevelését, ké
pességeit valóságos szenvedólylyel 
tanulmányozta s e tekintetben is 
atyja nyomdokába lépett, a ki 
tudvalevőleg könyvet is irt «A ló-
idomításról.» Wesselényi Béla ko
moly búvárkodással fürkészte lovai 
jellemét, értelmi képességeit s mé
nesének lovait annyira ismerte, 
hogy egy füttyére a csikós kertben 
minden ló szelíden hozzá jött. 

A különben nem nagyon erős 
szervezetű báró egyike volt a leg
jobb s legkitartóbb lovasoknak, a 
mit megmutatott lóversenyeken és 
falkavadászatokon egyaránt. Sport
szenvedélyének alárendelte egész 
életmódját; mivel félt az elhízástól, 
szeszes itallal sohasem élt s ételben 

is nagyon mértékletes volt. Este kilencz órán 
túl ritkán s akkor sem szívesen maradt ébren; 
egyszerűen ruházkodott, — egész életét annyira 
betöltötte a lovak iránti szenvedély, hogy egyéb 
szórakozásokra alig volt figyelme. 

Nagyon jószívű ember volt. Nejével, Aubin 
tábornok Fanny leányával boldog családi éle
tet élt, melybe csak két fiának korai halála 
vegyített szomorúságot. Annál jobban szerette 
aztán leányait: Ilonát, gróf Teleki Arturnét, és 
Pálmát, a kiket szintén kitűnő lovassá képezett 
ki. Jószágai személyzetével ritka nagylelkűség
gel bánt s a köznép iránt is mindig j óindulatot 
tanúsított. 

A közélet terén sohasem keresett a szerep
lésre alkalmat. Tagja volt ugyan a főrendiház
nak, de ülésein alig szólalt fel. Érdeklődött még 
a kolozsvári Nemzeti Színház ügye iránt, me

morandumot is nyújtott be a kormányhoz ez 
ügyben, melyben igen életrevaló eszméket pen
dített meg. Legtöbbet azonban a hazai s külö
nösen az erdélyrészi lótenyésztés köszönhet 
neki, melynek föllendítésére kevesen tettek 
annyit, mint ő. 

Temetése nagy részvét közben ment végbe 
Alsó-Zsukon és Zsibón október 22-ón. 

Kolozsvárról különvonat vitte a résztvevőket 
Alsó-Zsukra, a temetésre. Megjelentek gróf Tisza 
Istvánná, Sándor János államtitkár, gróf Béldy 
Ákos főispán, Dózsa Endre Kolozsmegye alispánja, 
ki a földmívelési minisztériumot is képviselte; 
Bartók György ref. püspök, Fekete Gábor kir. táb
lai elnök, egyetemi tanárok, az arisztokráczia férfi
as hölgytagjai nagy számban. Megjelent az erdélyi 
faikavadász-társaság gróf Bánffy György elnök veze
tésével, ki a társaság nevében koszorút helyezett a 
ravatalra, továbbá küldöttséggel képviseltette ma
gát a szamosujvári és marosvásárhelyi honvédhu
szár tisztikar. A ravatalt teljesen elborította a nagy
számú koszorú. Az egyházi gyászénekek után 
Herepey Gergely református lelkész, az elhunyt
nak iskolatársa és barátja mélyen megható beszé
det és imát mondott, azután a koporsót beforrasz
tották s igy vitték Zsibóra, a család ősi fészkébe. 
Zsibón október 23-ikán helyezték a családi sír
boltba a Wesselényiek uj halottját Ide érkeztek a 
részvéttáviratok is, a melyek közt volt báró Fejér-
váry volt honvédelmi miniszteré is. A temetésre a 
vármegye minden részéből sűrűn jöttek. A koporsót a 
vasútnál hatlovas kocsira tették. Elől gyászlobogó
kat vittek, azután zsoltárokat éneklő nép haladt ós 
koszorúkat vivő legények, leányok. A halottas kocsi 
után a gyászoló családtagok következtek és a kocsik 
hosszú sora. Az utón, mely a kastélyig vezet, sok 
ezer ember állott. Az ősi Wesselényi-kastély maga
san fekvő parkban épült és a park legmagasabb domb
ján van a Wesselényiek sírboltja. A kastély udva
rán uradalmi cselédek levették a koporsót a halot
tas kocsiról, az ebédlő-terembe vitték, a hol Veress 
József zsibói református lelkész búcsúztató beszédet 
mondott. Innen az erdélyi faikavadász-társaság 
főúri tagjai vitték tovább a koporsót a sirhoz. Előt
tük az éneklő nép haladt. A sírbolt előtt két sorban 
virággal, koszorúval a falu legényei és asszonyai 
állottak. A koporsó után Wesselényi Miklós báró, 
az elhunyt testvére haladt, a gyászba borult özvegy-
gyei. A sírbolt előtt Veress József lelkész ismét 
beszédet és imádságot mondott, mire a halottat 
nagynevű atyja mellé temették el. 

GRÓF ANDRÁSSY DÉNESNÉ 
TEMETÉSE. 

Krasznahorka várának ura olyan fejedelmi 
pompával temettette el másodszor két évvel 
ezelőtt elhunyt feleségét, a jótékonysága miatt 
áldott emlékű Francziska grófnét, a milyet még 
aligha látott az ország. Eddig a grófné Mün
chenben, a hol meghalt, volt eltemetve ideig
lenes sírban s most, hogy a holttestét átszállí
tották a Krasznahorkán emelt díszes mauzó
leumba, a gyászoló férj s Gömör és a szom
szédos vármegyék közönsége, mely oly nagy 

Dunky fivérek fényképet. 

ZSBÓI KASTÉLY KÖZÉPRÉSZE, A HOL BÁRÓ WESSELÉNYI BÉLA RAVATALA FÖL VOLT ÁLLÍTVA. 
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mértékben élvezte az elhunyt úrnő jóságát, pár
ját ritkító fényes végtisztességben részesítette. 

A koporsót Münchenből, október 26-án külön 
vonaton hozták Rozsnyóra; vele jött gróf And
rássy Dénes is. Rozsnyó városa gazdag gyász
pompát öltött. A pályaudvaron hatalmas fekete 
sátor állott, benne magas ravatal. Szemben vele 
óriási gyászdíszes kapu, sötétszinü fenyőlomb
bal borítva. A városban is fekete lobogót len
getett a szél minden házon, a középületeken a 
az egyszerű polgárok földszintes házain egy
aránt. Összesen négy pompás díszítésű gyász
kaput emeltek a városban, a merre a gyász
menetnek el kellett haladnia. A pályaudvar 
körűi, az egész hosszú útvonalon Kraszna-
horkáig csak úgy hömpölygött a sok nép, urak 
és hölgyek, szegény földmívesek és földmíves
asszonyok, az egész vármegye népe s a szom
szédos vármegyékből is igen sokan. Százhatvan-
kót küldöttség körülbelül ezerkétszáz tagja volt 
ott, kifejezve jelenlétével azoknak az intézetek
nek, társulatoknak, egyesületeknek kegyeletét 
és háláját, melyekkel a grófné életében jót tett. 
Mintegy 370 fogatban vonultak föl a gyász
ünnepre érkezett urak és hölgyek. 

Délután félháromkor érkezett meg a pálya
udvarba a koporsót hozó külön vonat; a halot
tas kocsi nagy fehér kereszttel volt megjelölve 
s belseje délszaki növényekkel volt fölékesítve. 
A koporsót számos koszorú borította, köztük 
gróf Andrássy Dénesé, a müncheni művészeké, 
Bécs városáé, melynek az elhunyt félmillió ko
rona értékű ingatlant hagyományozott; Buda
pest főváros remek koszorúját Almády tanácsos 
hozta magával. Szép koszorúkat küldöttek még 
az Andrássy, Hadik-Barkóczy, Zichy stb. grófi 
családok, Kassa város, Gömönnegye, aj aszói pre
montrei rend. A pályaudvaron várta a koporsót 
az óriási számú közönség, köztük a rokonságból 
Andrássy Géza, Gyula, Sándor és Tivadar, Szé
chenyi Aladár grófok, nejeikkel és gyermekeik
kel. Rajtuk kívül még sok főúri rokon, nagy
számú papság s társadalmi előkelőség volt a 
tűzoltók által vont kordonon belül, kívül pedig 
ezernyi nép. 

Gróf Andrássy Dénes leszállva a vonatról, 
üdvözölte a megjelenteket. A küldöttségek ne
vében Hámos László gömöri főispán fejezte ki 
rövid, meleg szavakkal a részvétet, melyet a 
gróf néhány meghatott szóval köszönt meg. 
A koporsót a ravatalra tették s Fábián kanonok 
beszentelte. Ekkor megindult a gyászmenet, 
gyászdalok éneklése közben. 

Elől a tűzoltóság s vagy száz főnyi bányász
csapat haladt fáklyákkal, mögöíaik fekete zász
lók alatt a küldöttségek. Közvetlen a koporsó 
előtt ment a papság fehér ruhás csoportja. 
A koporsó pompás XIV. Lajos korabeli divatú 
kocsiban volt elhelyezve, melyet négy tiszta 
fehér ló húzott. Az üveg-oldalú fekete kocsi 
egyik oldalát kereszt, másik oldalát a grófi 
czímer díszítette. A kocsi tetején művészi 
faragású fekete kilencz ágú korona. A kocsi 
négy sarkán platin-lámpák villamos fénye csil
logott a borús, esős időben. A négy fehér ló a 
király schönbrunni istállójából való. A halottas 
kocsi mögött ment gyalog, födetlen fővel, szót
lanul a gyászoló férj, gróf Andrássy Dénes, 

mögötte a családtagok, a koszorúkat vivő kocsik 
s a tömérdek nép. 

Harangzúgás közben vonult u nagyszerű me
net Rozsnyó városán végig; a városi őr
tornyon villamos lámpasort gyújtottak ki. Az 
időközben estére fordult időben haladt ki a me
net a városból a Krasznaborka felé vivő ország
útra, melynek széleit az Andrássy - uradal
mak falvainak népe lepte el sűrű sorokban. 
A nyolcz kilométernyi úton dombnak föl, 
hegynek le vonultak a fáklyák fényénél Vár
aljáig. Itt a hegytetőn, a hol már látszott a 
mauzóleum épülete, hatalmas fény gyúlt ki s 
rózsaszínű fénybe borította Krasznahorka várát. 
Váralján a koporsót kiemelték a kocsiból s a 
mauzóleum elé vitték, az ott felállított ravata-
los sátorhoz, a vár ősi Rákóczi-harangjainak kon-
gása s a hárskúti parasztlányok szép gyászéneke 
közben. A sátorban fényes díszbe öltözött papság 
vette körül a koporsót, az agg kassai püspök
kel, Bubics Zsigmonddal ólén. A püspök magas
röptű beszédben dicsőítette az elhunyt grófné 
női erényeit s aztán a koporsót fölvitték a 
mauzóleumba. Ide már csak gróf Andrássy 
Dénes követte. A tömeg csöndben széjjel osz
lott s a nagy temetés este hat órakor véget ért. 
Rozsnyó városa a temetés estéjén fényesen ki 
volt világítva s a gyász jeléül az összes üzletek 
zárva voltak. 

A mauzóleum, melyben gróf Andrássy Dénesné 
most már örök álmát aluszsza, magaslaton ál! 
Krasznahorkán, ugy hogy már Rozsnyó város szé
léről is látható. Hatalmas fenyves park közepén, 
melyet faragott kőből és vasrácsból készült kerítés 
övez, emelkedik az épület. 

A Hárskút felé vezető állami útról puszpángbok

rok és vadrepkény által szegélyzett műút vezet a 
vasrácskerítés kapujához. A kerítésen belül néhánv 
méternyire áll a mauzóleum hármas nyilású fő
kapuja, melynek szárnyait két hatalmas, sasczime-
res pajzszsal díszített faragott kőpillér határolja" 
Mind a három bejáratot régi kézi kovácsmunka 
mintájára készült kovácsolt vaskapu zárja el. 

A mauzóleumot négyszög alakban negyedfél mé
ter magas kőfal veszi körül, mely a mauzóleummal 
szemben két széles kőpillérben végződik. A két 
pillér körül teljes komor szépségében tűnik elő a 
mauzóleum hatalmas épülete. Előtte a belső udvar 
melynek kó'mozaikkal fedett burkolatán a *Pax» 
felirat figyelmeztet arra, hogy itt a béke s az örök 
nyugalom hónába lépünk. 

Maga a mauzóleum egy nagy négyszöget foglal 
be, melynek sarkai le vannak tompítva. A külső 
alépítmény szögleteiből nyolcz vésett díszszel ellá
tott támpillér nyúlik föl a főpárkányhoz, mely 
felett lépcsőzetes, magas fal emelkedik, átmenetül 
szolgálva a nyolczszögletes alépítmény és a köralakú 
kupola közt. A kupola tizenkét ablakából kapja az 
épület belseje a felső világítást. A mauzóleum éj
szaki oldala, mely az oltár befogadására szolgál, 
félkör-alakú — apsis-szerű — kiugrással bir. Ezzel 
szemben a mauzóleumot övező falnál áll az a sirkő-
kereszt, mely két éven át a boldogult grófné mün
cheni ideiglenes sírboltja felett állott. 

A komoly egyszerűségű épület négy keskenyebb 
oldalfalának felső mezején a következő feliratok 
vannak bevésve: «Morte beata nihil beatius», €Si 
vis vivere, disce mori.» tSic separat amara mors.» 
«Cor innops ne afflixeris.» (A boldog halálnál nincs 
nagyobb boldogság. — Ha élni akarsz, tanulj meg
halni. — így választ el a keserű halál. — A gyönge 
szivet ne szakaszd meg.) — A mauzóleum ajtajához 
két hatalmas szárnyfal által határolt öt méter széles 
faragott kőlépcső vezet, a lépcső két oldalán egy-
egy másfél embernagyságú, lángkardot tartó an
gyal-alak áll, jelképezve a halottak porai fölött 
őrködő isteni oltalmat s figyelmeztetve a belépőt a 
helyet megillető kegyeletre. A bejáró ajtót angyal
alakkal diszített kőpillér választja ketté. A kapuzat 
fölött két angyal őrzi az Andrássyak ősi czimerét, 
az egyik angyal kialudt fáklyát, a másik koszorút 
és pálmaágat tart kezében. 

Az épület belsejének nemes pompáját rendkívül 
emeli az, hogy benne minden valódi s a legszebb 
anyagból készült. A köralakú alsó falból nyolcz 
díszes masszív mészkő oszlop emelkedik ki, me
lyekre a párkány-koszorú támaszkodik. Az alsó fal 
fölötti oldalfalak különböző szinű márványlapok
kal vannak borítva. Az oszlopok alsó részeikben 
linóm mívű faragványokkal s onyx és márvány 
mozaik-díszszel vannak ellátva. Az oltárfülke oldal
falait márvány, boltozatát és ívszegélyeit pedig 
arany-mozaik borítja. A négy keskenyebb oldal
fal fülkéiben díszes vert. réz-edényekben egy-egy 
cziprus-bokor zöldéi, a fülkék fölött pedig bronz
lámpák függenek, melyeknek lángja sohasem ham
vad el, 

A kerek egy millió koronába került mauzóleum
nak fő ékessége a közel másfél százezer korona 
értékű vert arany misekehely. A 960 gramm nehéz
ségű kehely Andrássy Francziska grófnő össze
olvasztott ékszereinek aranyából került ki; olda
lain aranyfoglalatban ékszereinek igen nagy értékű 
drága kövei ragyognak, ritka fényestüzű gyémántok, 
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fekete és fehér szemű igazgyöngy szemek, ritka szép 
rubintok es smaragdok stb. A kehelyre a következő 
felirat van vésve: «Ezen kelyhet örök emlékeze
tül hűn szeretett jó nejének Andrássy Francziska 
grófnőnek arany ékszerei és drágaköveiből készít
tette hű férje Dénes. 1904.» Igen nagybecsű még 
a vertezüst oltári felszerelés : oltári szentség, tizen
két ezüst gyertyatartó s aranyba foglalt misetáblák. 
Ez egyházi szereket a temetés napján d. e. Bubics 
püspök szentelte fel. Markó Miklós. 

DUSE «MONNA VANNÁ»-JA. 
Duse ismét ellátogatott hozzánk. Hir szerint 

búcsú-körútját járja. Föllép mindazon nagy vá
rosokban, a melyeknek szinházai annyi babért, 
hoztak neki. Hogy időnként benne is fölmerül 
az idején való visszavonulás eszméje, teljesen 
értem. Minden igazi művésziélek viaskodik 
ezzel. Az önkritikusok különösen is. Ő pedig 
az. Aggódva fékezi magát, hogy túlhajtásba ne 
menjen. Az ilyen művészlelkek nem ismernek 
önmagukra nézve altatást. Nyomban észre
veszik, hogy a tegnaphoz képest miben nem 
bajlik akaratuknak a lelki erő. Ez kinos ébre
dés ; de nem ez a nehezebb rész. Azt annak a 
réme teszi, hogy más ne vegye észre az idő 
boronájának a művét. A búcsúkörútak eszmé
jének rendszerint ez az aggály a szülője. Duse 
nem búcsúzik. Teljes művészi erőt hozott ide. 
Őt az impresszáriója búcsúztatja csupán. Ez 
kizárólag annak a számviteli kérdése. Kassza
lép az igazi neve, a mi azonban ezúttal nem 
vált be. 

A mi fővárosunk középosztálya nem birja el a 
megháromszorozott árakat. A színházakat nem 
a pénzarisztokráczia tartja föno, hanem a közép
osztály. Abban a rétegben lakik a művészet 
igazi lelki szükséglete; annak a viszonyaihoz 
kell hát alkalmazni az árakat is. Ez kölcsö
nös érdek művészre, közönségre egyaránt. 
Csak sajnálni lehet, hogy távol állott a teltség-
től, a Duse föllépései alkalmából, a Népszínház. 
De nem csupán az indokolatlan árakban rejlik 
az ok. A mi közönségünk rég fölébredt arra, 
hogy ezeknek az utazó előadásoknak bevált két 
oldaluk van. Az egyik a társaság egyetlen mű
vésze által nyújtott lelki élvezet, a másik a 
kiséret részéről okozott gyötrelem. Neki mű
vészi egész kell, mint a minőt a Nemzeti Szín
ház drámai előadásai adnak. És igaza van. 

ÉQ bevallom, nem tudom élvezni ezeket az 
óriási erőkülönbségekkel összeboronált előadá
sokat Megkap egy-egy lélekbe nyilalló drámai 
mozzanatával a művész s nyomban mosolyra 
fakaszt nagyképű erőlködésével a társa. Hogy 
példával fűszerezzem, előttem áll a Duse 
"Monna Vaivná»-ja, a mely különösen érdekelt 
abból a szempontból, hogy ugyan mit csinál az 
igaz érzések legigazibb tolmácsolója abban a 
hazug helyzetben, a melybe őt Maeterlinck 
ügyes fogással helyezi. Hát ón egészen termé
szetesnek találtam, hogy handabandázó, férfiat-
hin férjével szemben, a harminczezer ember 
élete megmentésének nagy szempontja nyer túl
súlyt az agyában. Czélzattal mondom a? agyat 
és nem a szivet, — bár együttes a művök, — 
mert kétségtelenül nagyobb rósz jut az agynak, 
mikor a humanizmus közszempontjára tud 
emelkedni a nő. De hogy visszatérjek a férjre, 
ebben az esetben kissé tán igaztalan is vagyok 
hozzá, mint színészhez, mikor kongó ürességgel 
vádolom. Az tulajdonkópen véve nem az ő hi
bája, hanem a Maeterlincké; a mint hogy a 
darab főhősének «barbár vágya» sem annak a 
lelkületéből ered. Az is a Maeterlinck szerte-
lenkedő hajlamának a találmánya. 

Mint előkelő iró termékét, két évvel ezelőtt 
történt megjelenésekor, apróra szétszedegette a 
világsajtó és jórészt hozsannát zengett neki. 
mint a ki magasabb piedesztálra helyezi hiva
tása tekintetében a nőt. íme egy iró, a ki dog-
fflául hirdeti, hogy adott helyzetben szentté 
avatja a nőt a testi önfeláldozás. Hát igen! 
Éhhalál szélén álló harminczezer lélek sorsa 
^en nagy dolog. Megmentésére nincsen áldo
zat : különösen ha csakis egy emberi lényen 
fordul meg a kérdés. De a férjét szerető nőtől 
óriási áldozat. Az ő sziwilága téresebb világ 
neki, mint a harminczezer ember befogadására 
szükséges terület. Ha ez a nő hozza meg az 
áldozatot, nincs kizárva részére a glóriafény. 

Áldozatot hozott-e a férjével Bzemben Monna 

VASÁRNAPI ÜJSAft. 

ROSZDOSZTVENSZKI TENGERNAGY, A BALTI TENGERl 
OROSZ HAJÓHAD PARANCSNOKA. 

Vanna, ez a kérdés. Az én szememben csakis 
mérsékelt áldozatot. 

Nem az a szerelem vitte őt a férje oldalára 
hitvesül, a mely a nőre nézve életet vagy sor
vadást jelent. Félre nem érthető világossággal 
önmaga állapítja meg ezt. A jelenet ismeretes. 
Annak a kedvéért irta meg egész darabját az 
iró. Egy becsületes asszonyt, éj idején, egy 
könnyű lebernyeggel a vállán, átsétáltat a Pisát 
kiéheztető firenzei zsoldos hadak vezérének a 
sátorába. Maeterlinck szerint a vezér kívánja 
ezt az éji kalandot, a melyért cserébe fölmenti 
Pisát és elárulja Firenzét. Monna Vanna kész 
meghozni az áldozatot. 

* 

Mikor ez a hősnő a városi tanács és az éhes 
emberek reménytől csillogó tekintetei és férje 
dühöngő, üres szószátyárkodásai közt fölszaba
dító éji útjára megindul, természetes, hogy a 
borsos színházi fűszerektől eltompult érzékek 
is életre vidulnak, s hogy minden szem a sátor
jelenetre feszíti kíváncsiságának a húrját. A sa-
tyrok egy lélektelen torz alakját várja Prinzi-
valle személyében a közönség. Kiderül, hogy 
talpig gavallér. Egy visszafejlődött rokonszen
ves idealista. Ennek a Prinzivallenek távolról 
sincs meg a saját lelkületéből kifolyólag az 
a «barbár vágy»-a, melyet Maeterlinck neki 
tulajdonít. Ez egy gyermekes idealista. Neki 
csak egyetlen vágya van. Az, hogy az élet
ben még egyszer láthassa Giovannát: gyer
mekévei el nem felejtett egykori álmát. 
Nem a Maeterlinck által az éji meghűlés
nek kitett Monna Vannát várja sátorába ő, 
hanem gyermekkori társát: Giovannát. Rá 
nézve nem a ruhamennyiség a kérdés. Az a 
szerző kérdése csupán. Még egy durva Prinzi-
vallevel szemben is csupán a szerzőé. A lénye
get nem az dönti el, hogy Monna Vanna miféle 
könnyűsógű lepelben megy az éjjeli útra, hanem 
az, hogy elmegy. 

Prinzivalle rokonszenves egyéniség. Meg is 
érthető a karaktere. Mindössze is csak meg kel
lene valamivel toldani Giovannának azt a ko
rát, a melyhez Prinzivalle köti a szerelmét. Mert 
hát ki hinné neki, az élvek útján át haladott
nak, hogy a nyolcz éves Giovanna emléke 
üldözte őt ellenállhatatlan elemi erővel, tizen
két éves korától mostanig. Megesik, hogy az 
élénkebb fantáziával biró fiú tizenkét éves korá
ban álmokat sző, de szinte kizárt dolog, hogy 
nálánál gyerekebb leány legyen az álmodozásá
nak a tárgya. Tegyük föl, hogy legalább is 
tizenkét évet számlált Giovanna is. Nos hát 
az emléke még ez esetben sem égethette egyet
len szerelmi lángul, fórfikoráig, Prinzivallét; 
de az nincs kizárva, hogy megjelenhetett neki 
időnként, mint az ártatlanság képe, vezeklósül 
az elmerülés fenyegető óráiban; hogy a sötét
ség réme tiszta égtájak felé vitte, menekvésül, 
a képzeletét, 

Most is egy válságos helyzet juttatja Gio
vannát az eszébe. Fondorkodnak ellene; áru
lással gyanúsítják Pisa bevételének késedel
méért; Firenze a badvezórségtől meg is fosztja 
őt. A kalandos élet emberében, a ki tulaj
donkópen véve csakis zsoldos hadvezér, föllép 
a visszatorlás ingere. Az Arnoparti város nem 
hazája neki. Baszk vér foly az ereiben. Hirtelen 
lobbanó, heves és sértést nem tűrő. Igaztalan 
támadással szemben végletekre kész. Firenze 
hálátlansága kapóra is jő nekL Pisa követe a 
város érdekében épen nála jár. A véletlen úgy 
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hozza magával, hogy Monna Vanna apósa a 
követ. Vigye meg küldőinek a választ, hogy 
Pisa fölmentósónek Monna Vanna az ára. Ezen 
a nyomon kerül át hozzá éj idején az áldozat 

Találkozásukból kiderül, hogy nem az ára 
és nem is áldozat. Egy gyermekkori idyll föl-
elevenítésének a vágya lepte meg Prinzivallét, 
ebben a válságos pillanatában. Gyerekek voltak. 
Az apja velenczei ékszerész. A Giovanna anyja 
vásárolgatott nála. Egyszer az apjával együtt 
vitt oda valami nyaklánczot a gyerek. Giovanna 
a kertben játszadozott H véletlenül egy arany
gyűrűt ejtett a vizmedenczóbe. A tizenkét éves 
Prinzivalle életveszély közt, utána ugrott s ki
hozta a siró lánykának a gyűrűt. A lányka örö
mében megcsókolta őt. Ennek a gyermeki csók
nak az emléke kisérti most is a férfit. 

És Monna Vanna'? Az nem emlékezik reá. 
Ismeretlen emberhez jött. A kötelesség hozta 
ide. Szenvtelenül hallgatja beszédét, mígnem a 
gyöngéd bánásmód éleszteni kezdi. Nyugodt, 
finom lelkület szól ki a férfi minden mozdulatá
ból. Szava gyógyír. Monna Vanna egyszerre föl
ébred. Állat helyett nemes lelket talált. A gyűrű
eset aztán emlékébe idézi gyermekkori érint
kezésüket; és megmozdul a szive is azon a nyo
mon, hogy ennek a férfinak a lelkében annyi 
idő óta hely jutott neki. Világos lesz gyötrelmes 
idehivatásának a czélja. Prinzivalle szerelmes 
a gyermekkori álmába ma is. Könnyítni akart 
magán annak a megvallásával, hogy szive első 
óletjeladásának a mozgató lelkét becsüli és sze
reti benne ma is. Minden nőre hatna ez a vallo
más. Vannának nyomban a saját otthonát jut
tatja eszébe. Kiderül, hogy álmok nélkül kötötte 
férjéhez a sorsát Szegény volt. Gyámol nélkül 
állt. A férfikar oltalmát kereste és nyerte meg 
benne. Azt meg is becsüli. «Ezt a szerelmet a 
sors adta nekem; nem voltam vak, a mikor 
elfogadtam; más érzésnek nem adok helyet: 
nem én leszek, a ki megszegi azt.» Ez azonban 
csak akadémikus beszéd. Már itt belopta magát 
a szivébe a mindennapi sorral szemben a nem 
mindennapi; a köznapi férjjel szemben a ne
mes gondolkozás. 

Nyilatkozata más szempontból is becses. 
Nyitjára visz annak, hogy milyen mérvű áldó -
zatot hoz Monna Vanna, mikor Pisa megmen
tésére adja magát. Csakis félküzdelme volt neki. 
A becsületes asszonynak önmagával való vias
kodását végezte el. A harminczezer ember meg
mentésének emelő gondolatát nem ellensúlyozta 
a szerelemtől égő asszony szivének a gyötrő
dése. A férje lelki kínlódására nem volt benne 
egyenértékű viszonzás. A köteles hűség küz
dött a humanizmus parancsával. A két köteles
ségből a nagyobbnak engedett Monna Vanna. 

Ezt a Monna Vannát juttatja érvényre rend
kívüli finom művészi lelkületével Duse. Meg
korrigálja Maeterlincket. A kötelesség szobor-
alakjakóp megy az útjára. A sátorjelenetben 
egész magatartása annak a helyzetnek bélyegét 
viseli, amelyet a Prinzivalle nemes álláspontja 
diktál neki. Még akkor sem megy közvet
len közelébe, a mikor a gyermekkori emlékezés 
nyomán a lelke fölenged. Nem nehezíti a szen-
vedólylyel égő férfi helyzetét. Mindvégig állva 
adja a jelenetet. Emberileg is lehető karakter
nek engedi beválni Prinzivallét. Kár, hogy ez 
az ő társa sehogy sem illett a keretbe. Merev, 
nehézkes alak volt. Távol állott annak a mű
velt, olvasott, és művészetkedvelő világfinak a 
könnyedségétől, a melyről az öreg Marco Co-
lonna, követségéből visszatérőben, annyi elra
gadtatással beszól. Aztán meg egy kissé öreges 
lovag is volt — illúzióba vinni képtelen. Egy
általán a környezet rendkívüli módon nehezíti 
a Duse művészete érvényesülését Hozzájárul
nak éhez a darab mesterségesen összeszőtt 
helyzetei. Szerintem az életigazság legigazabb 
visszaadója se hathat meg az életigazságot tel
jesen nélkülöző viszonyok közt. 

Nem ismerek visszataszítóbb véget, mint a 
melyre Monna Vannát Maeterlinck kárhoztatja. 
A modem színpad legtorzabb jelenete az, mi
kor a neje ártatlanságát el nem hivő férj vad 
kitöréseit népszavazással is megkoronáztatja a 
szerző; s ezen a nyomon abba az őrjöngő han
gulatba kergeti a nőt, hogy érintetlenségét ő 
maga, ezrek előtt, letagadja. Igaz. hogy ezen 
a borzalmas letagadáson a Prinzivalle élete 
függ. — a kihez a férje által teremtett szégye-
nítő helyzet hatása alatt, természetszerűleg, 
mindinkább vonzódik a szive is — de még sincs 



benne életigazság. Nem a férj teremti azt a 
monst ruózus helyzetet, hanem az iró. Egyálta
l án ezzel a férjjel bánik a legkegyetlenebbül. 
Zsinóron ránczigáJja ő t A felesége éjjeli útjára 
készülésekor jár-kel, dühöng és szószátyárko
dik. Azt hiszi az ember, hogy nyomban lemé
szároltatja az egész környezetét. É s mi jő ki 
belőle ? Útjára ereszti a feleségét és a sátor
je lenet eredményének bevárásáig fölfüggeszti a 
további dühöngést. Ezek nem hús ós vérből 
alkotott emberek. Nem ha tha t meg a cselekvé
sük, mer t nem az emberi mivoltukból folyik az. 
Ők a közönség gyöngéjére számított irói szerte-
lenkedósek áldozatai. A végjelenetben Duse se 
ha tha to t t meg. Csakis lekötő figyelem kisérhette 
a művészetét. 

Sajnálatos, hogy búcsú-előadása, gyengélke
dése következtében elmaradt . Ibsen Hedda 
Gabler-ét kellett volna adnia. Szerep, a mely 
teljesen az ő egyénisége által nyerhet életet. 
F i n o m lelki mozzanatokkal van tele. Nem köny-
nyen tolmácsolhatok. Ibsen különleges karak
tereinek egyik legérdekesebb alakja. A Duse 
művészete formálhat belőle egészet. Csakhogy 
a Hedda Gabler megértésére művészi környezet 
is kell, mer t az ő tragédiája tulajdonképen véve 
egy a darabban szereplő genialis iró tragé
diája is. 

Gauthier Margit-t&l fejezte be vendégszerep
lését. Ezen az estén telt háztól nyerte a tapsot. 
Egész virágeső hullot t reá a színpadon. 

Szüry Dénes. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Emlékezzünk régiekről. Ezen czim alatt adott 

ki ifj. Szilágyi Gyula egy kötetet, melyben Hód
mezővásárhely múltjából mond el különféle törté
neteket, vagy rajzol apró képeket, anyaga nagyobb 
részét a városi levéltár adataiból, vagy szájhagyo
mányból merítvén. Többek közt elmondja, miként 
huzakodtak a kurucz háborúk után SchÜck tábor
nok és gróf Károlyi Sándor Vásárhely birtokáért, 
míg végre a roppant uradalmat ez utóbbinak sike
rült megszerezni. A régi közigazgatás félszegségei-
ről is sok jellemző adatot felsorol, végül pedig a 
vásárhelyi boszorkányok dolgát ismerteti. A könyv 
Hódmezővásárhelyen jelent meg; ára nincs fel
tüntetve. 

Vándorbiráskodás Mátyás király a la t t . Irta 
dr. Küffer Béla. A szerző tanulmányában a közép
kori magyar vándorbiráskodás érdekes kérdését tag
lalja, főkép összefüggésben Mátyás királylyal, a ki 
ezt az ősrégi intézményt felélesztette és Pestmegyé
ben maga vezette. A csinos kiállítású füzet ára 
1 korona 20 fillér. 

«Pálma Panna», regény, irta Bányász László. 
Egy fiatal iró első nagyobb kísérlete e regény; a 
kiforratlan kezdő meglátszik szerkezete egyenet
lenségén, jellemrajza ingadozásán; de vannak si
került részei is, melyek a szerző regényírói tehet
ségéről tanúskodnak. A kötet az • Országos irodalmi 
részvénytársulat» kiadásában jelent meg. 

A «Budapest» czímű politikai napi szerkesztője 
Gracza György, ki húsz év óta szerkesztette e 
lapot, egészségi okokból visszalépett, s a szerkesz
tést Szatmári Mór Kossuth-párti képviselő vette át. 

* Zichy-estély Hajdu-Szoboszlón. Nagy mű
élvezetben részesült a múlt vasárnap Hajdu-Szo-
boszló város közönsége. Gróf Zichy Géza mint az 
ottani dalegylet díszelnöke, családjával tetétleni kas
télyából átrándult a tiszteletére rendezett estélyre. 
A kiválóan sikerült estély műsorát a művész-gróf 
szerzeményeiből állították össze s műkedvelők ad
ták elő, de maga Zichy gróf is a közönség óhajtá
sára zongorán eljátszott néhány darabot. 

Lovasbandérium, hosszú kocsisor fogadta a vasút
nál gróf Zichyt, hol a város nevében Fekete Sándor 
polgármester, a dalegylet nevében pedig Kovács 
Gyula országgyűlési képviselő üdvözölte. A Zichy-
estély összes számai mind a Zichy gróf műveiből 
kerültek ki. Különösen nagyban fokozta az estély 
érdekességét a gróf új dalműve, a tNemo* czímű 
opera több hatásos részletének előadása. A *Nemo* 
története H. Rákóczi Ferencz korszakából van me
rítve a már legközelebb a m. kir. Operában is elő
adásra kerül. Egyes ónekszólamokat kiváló sikerrel 
előadtak Jánossy Antal és Szabó Antal baritonis
ták, a szövegrészleteket dr. Baltazár Dezső esperes
lelkész szavalta, a karokat a dalegylet énekelte. Az 
előadás valamennyi száma rendkívüli hatást gya
korolt a közönségre. Zichy grófot a nyilt színen 
Kovács Gyula országgyűlési képviselő üdvözölte, 
mire gróf Zichy meghatottan válaszolt. Majd a 
múzsákat személyesítő úrhölgyek átadták a mű-

Gróf Andrássy Dénes a gyászkocsi mögött. 

Gróf Andrássy Dénes a vasútnál a koporsó 
megérkezésekor. 

Gyászkapu a nyirjesi erdészlaknál (alatta a gyász
kocsi látható). 

GRÓF ANDRÁSSY DÉNESNÉ TEMETÉSE KRASZNA-
HORKÁN. 

vésznek a dalegylet ezüst koszorúját, Foghtüy 
Jánosné úrnő pedig a szobosziói nők élővirág ko
szorúját. A közönség kértére Zichy gróf ezután zon
gorához ült. Előbb a Szózatot, majd a Hymnust ját
szotta el. Azután fMagyar ábránd*-jaiból mutatott 
be néhányat. A főúri művész remek játékát szűnni 
nem akaró tetszésnyüatkozatokkal jutalmazta a 
nagy számban összegyűlt közönség, mely előtt min
dig feledhetetlen marad a szép estély. 

Magyar Színház. *A fecskefészek*. Operett két 
felvonásban, előjátékkal. I r ta : Ordonneau; fordí
totta : Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté: Henry 
Herblay, Bemutatták f. hó 28-án. Ordonneaunak 
több darabját adták már budapesti színpadon és 
többnyire megállották helyüket. Az új operett me
séje vékony és nem valami új. Két ifjú szerelmes két 
leányba és a «Fecskefészek» czímű zárdából meg 
akarja szöktetni ideálját. Az egyik barátruhában, a 
másik pedig leányok öltözködve megy a zárdába. És 
némi bonyodalom után egymáséi lesznek. A darab 
muzsikája a modern operettzenében előkelő helyet 
foglal el. Az egyes énekszámoknak fülbemászó dal
lama van és a finálék is jól vannak megalkotva. Az 
új díszletek és ruhák csinosak. Az előadásban a 

szinház művészi személyzete a tőle telhetőt meg
tette. Anday Blanka és Kornai Berta szép éne
kével és merész tánczával kiérdemelték a tapsot • 
Ráthonyi és B. Szabó is jól énekelt s Sziklai és 
Sziklainó ügyes mókáin jól mulatott a közönség. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A Magyar Tud. Akadémia október 24-iki ülése 

ir. Heinrich Gusztáv elnöklésével ment végbe. 
Hegedűs István fölolvasta: «Raguzai emlékbe

széd Mátyás királyról» czimű tanulmányát. Eaguza 
a XIV. század derekától a XV. század végéig szívó
san ragaszkodott Magyarországhoz. A mikor Mátyás 
király ifjan s olyan váratlanul meghalt, a raguzai 
tanács emlékünnepet rendezett, s Mátyás királyról 
az emlékbeszédet Cervinus raguzai költő tartotta. 
Ez a Cervinus Baguzában született 1463 táján s 
már tizenhárom éves korában Rómába került, a 
hol Pomponius Laetusnak volt a tanítványa s más
fél évtizeden át lakott Rómában. Valamivel 1490 
előtt tért vissza Raguzába s mert híres költő volt, 
a tanács azért bizta rá Mátyás király emlékezeté
nek dicsőítését. A mint maga készítette siriratából 
tudjuk, 1520-ban halt meg. Mátyás királyról mon
dott dicsőítő beszédét, a melyben a Hunyadi-ház 
történetét is nagy vonásokban, de hitelesen mondta 
el, Hegedűs magyarra fordította s fordításából pár 
részletet föl is olvasott. Ezután Gyomlay Gyula 
levelező-tag magyarázgatta a «Szent István-féle gö
rög adomány3evél» egy eddig megfejtetlen szavát. 

A Kisfaludy tá rsaság október 26-iki havi ülésén 
Vargha Gyula főtitkár jelentései után a felolvasá
sok sorát Lévay József három mély hatású költe
ményének («Haladás>, «Cserme]y», «Egy barátném 
távozásakor*) bemutatása kezdte meg. Ezeket 
Vargha Gyula olvasta föl. — Radó Antal egy szati
rikus költeményét adta elő «Vojtina levele öcscsé-
hez» czím alatt, mely az újságírás dicséretét elmés 
versekben mondja el. Kozma Andor olvasta fel 
Viszota Gyula vendégnek «Kiofaludy Károly mint 
hírlapíró* czímű tanulmányát. Az utolsó felolva
sásnak is vendég volt a szerzője: Gábor Ignácz, a 
kinek a magyar ősi ritmusról irt tanulmányát 
Vargha Gyula mutatta be. 

Az ülés után a társaság tagjai nagy számban 
gyűltek össze a t Continental* fogadó egyik termé
ben, a hol Berzeviczy Albert közoktatási miniszter, 
a társaság alelnöke is megjelent. A minisztert ünne
pelték abból az alkalomból, hogy a napokban adta 
be a képviselőházban a népoktatási törvényjavaslat 
módosítását. Beöthy Zsolt, a Kisfaludy-Társaság 
elnöke köszöntötte fel a minisztert, fejtegetvén a 
törvényjavaslatnak az irodalom szempontjából is 
fölöttébb fontos jelentőségét. Berzeviczy minisz
ter azonnal válaszolt. Hangoztatta, hogy azon a 
helyen, a melyről, politikai hivatásában, a magyar 
közművelődést vezeti, sohasem tudna olyat tenni 
hivatalosan, a miben ne értenének vele egyet a ma
gyar irodalom jelesei, ellenben ugy érzi, hogy min
den nyilt és közérdekű szereplésében az növeli ere
jét s bátorságát, ha a hazafias magyar irók testü
letének az erkölcsi támogatását érzi és ezzel egyet
értve cselekszik. 

MI UJSÁG? 
A király ideje nagy részét Gödöllőn tölti s majd 

minden nap vadászik. Gödöllőn fogadta október 
26-ikán Körbcr osztrák miniszterelnököt is. Gizella 
főherczegasszony már a múlt hét elején elutazott 
Gödöllőről Kis-Tapolcsányba, leánya, Auguszta fő
herczegasszony látogatására. Lipót bajor herczeg 
október 26-ikán este indult vissza Münchenbe. 
Ö Felsége október 29-ikén délután megy Bécsbe 
és november 5-ikén tér vissza Budapestre, két heti 
tartózkodásra. 

Műemlékek Budapesten. A jövő 1905. óv a fővá
rosra különösen a miatt lesz nevezetes, mert számos 
nagyszabású mű alkotása éri meg befejezését, 
Hauszmann Alajos az 1871. óta épülő budavári 
királyi palotát adja át véglegesen rendeltetésének; 
Kauser József a lipótvárosi hatalmas bazilikát 
1905 nyarán fejezi be. (Ennek építését Hild Károly 
1851-ben kezdte, majd az 1867. évi kupolabeomlás 
után Ybl Miklós újra tervezte.) Ugyancsak a jövő 
évre várható Stróbl Alajos Szent István lovas-szobra. 
a mely a Mátyás-templom jobboldalán a Halász
bástya belső udvarán fog állani ; a kerepesi-uti te
metőben a Stróbl és Gerster Kálmán tervezte 
Kossuth-mauzóleum; Zala György két munkája: 
az ezredéves emlékmű, továbbá Andrássy Gynl" 
gróf lovas-szobra és több kisebb műtárgy, köztük 
Szécsi hagyatéka: az Erzsébet-térre állítandó szö
kőkút 

Az ezredévi emlékműre kerülő szobrok, allego; 
rikus csoportok és domborművek közül eddigeje 

tizenhét részlet készült el teljesen, a melyek még 
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ez e* év folyamán az érczöntőbe kerülnek. A szobro
kat nálunk fogják érezbe önteni, Haraszti József és 
Róna József öntődéjében. Az egyes részleteknek 
arányai oly nagyok, hogy az emlékmű egyike lesz 
a legmonumentálisabbaknak. Az allegorikus cso
portok számát Zala ujabban még kettővel megtol
dotta i az egyik a«Szántó-vető embert», a másik 
a z tEletünket ós vérünket* ábrázolja. Az előbbi 
egy izmos ősmagyar szántóvetőt ábrázol, az utób
bin pedig Petőfit látjuk a csatatéren, a mint halá
los sebével lováról lehanyatlik, de jobb kezével 
végső erőfeszítéssel a kebelére szorítja a nemzeti 
lobogót s a költőt a géniusz fölemeli a csatatérről. 

Szobrok. A Kassán állítandó honvédszoborra 
hirdetett pályázatnál az első pályázatkor legjobb
nak talált három mű újabb versenyén a bizottság 
egyhangúlag a «Hazaszeretet* jeligés pályaműnek 
ítélte oda a jutalmat s ezt rendeli meg. Alkotói 
Szamolovszky Ödön és Horvay János budapesti 
szobrászok, kik a czeglédi és hajdúnánási Kossuth-
szobrot és legújabban gróf Andrássy Dénesné Rozs
nyón felállítandó szobrát készítették. — Hódmező
vásárhely pedig a múlt század elején élt egyik 
jeles úttörő színésznek és zeneszerzőnek, Szerda
helyi Józsefnek (kinek fia volt a Nemzeti Szin
ház kitűnő művésze, Szerdahelyi Kálmán) emel 
szobrot. A gyűjtést megindították, a városi tanács 
ezer koronát szavazott meg. Remélik, hogy a mell
szobor a nyárra kész lesz. — Csiky Gergelynek, a 
jeles drámairónak mellszobrával díszítik a aradi 
szinház előcsarnokát. 

Rákóczi hamvainak hazahozatala . Thaly Kál
mán képviselő, a jeles történetíró a kormány kéré
sére legközelebb Konstantinápolyba megy, hogy 
II. Rákóczi Ferencz fejedelem és bujdosó társai 
hamvainak hazaszállítása ügyében az előkészítő 
lépéseket megtegye. Thaly Konstantinápolyból ki
megy Rodostóba és a kis-ázsiai Iszmidbe, hol az 
illetékes hatóságok és a sirok őrizetével megbízott 
lazaristák közbejöttével a sírokat újból felnyittatja, 
s meg fogja állapítani a hamvak kivételének és el
szállításának részleteit is. Thaly Kálmán kutatásai 
közben a fejedelem rodostói tartózkodására és 
környezetének tagjaira vonatkozólag uj érdekes ada
tok birtokába jutott. 

Kun Gyula fővárosi tanácsost megtisztelő elis
merésben részesítette Budapest közgyűlése október 
96-ikán. Kun Gyula, a nagy műveltségű, puritán 
jellemű tanácsos, már harmincz évnél régebben 
szolgálja ritka képességeivel ;a fővárost. Ha olyan 
őszinte és egyenes szavú nem volna, bizonyára 
gyorsabban halad előre. így is a mely ügyosztály
nál hosszabban kellett maradnia (például a fővárosi 
vízvezeték intézésénél), ott az ő ismeretei, intézke
dései a város fejlődésére annál hathatósabb ered
ménynyel jártak. Jelenleg az építési ügyek vezetője. 

Az október 26-iki közgyűlésen a legünnepélye
sebb alakban Heltai Ferencz azt az indítványt tette, 
hogy a jeles férfiúnak a főváros fejlődése és a admi-
nisztráczió körül szerzett érdemei elismeréséül évi 
3000 korona személyes pótlékot szavazzon meg, s 
ezt a nyugdíj megállapításánál is tekintetbe vegyék. 
Az indítványt 197 városatya irta alá és egyhangú
lag, taps és éljenzés közt szavazták meg. 

Eljegyzés. Uglyai Nyegre László országgyűlési 
képviselő és neje szül. íllyasevich Emma leányát, 
Margit kisasszonyt eljegyezte dr. Morelli Gusztáv, 
a jeles fametsző és iparművészeti tanár Morelli 
Gusztáv fia. 

Emberbaráti új in tézet alapját tették le október 
27-ikén a fővárosban, a Szövetség-utczában. Ez a 
Poliklinika intézetét egészíti ki, mely eddig egy ki
sebb épületben szorongott. Szegény betegeknek 
előkelő orvosok adnak tanácsot, irnak reczeptet és 
a mennyire lehet, az orvosságot is ingyen kapja a 
beteg. A 400,000 koronába kerülő új épület a járó 
betegek számára lesz berendezve. Az alapkő letevé
sénél gróf Apponyi Albert, az egyesület elnöke 
mondott beszédet, melyben megemlékezett az ál
lam és főváros hozzájárulásáról, valamint egy jóté
kony külföldi emberről, a kinek tetemes áldozat
készsége tette lehetővé a nagy arányú fejlődést, 
nevét azonban titokban kívánja tartani. Az intézet 
uj épülete két év alatt készül el. 

Angol-orosz bonyodalom. Az angol hadi flotta 
Középtengeri részének egy csoportja a múlt napok
ban tette meg az adriai tengeren szokott útját és 
látogatásait a barátságos államok kikötőiben. Egy 
része, négy nagy csatahajó ós két torpedónaszád 
október 26-án reggel Fiúméba érkezett, Custanze 
tengernagy vezetése alatt. Az angol tengerészeket 
a numei hatóságok, élükön báró Roszner Ervin 
kormányzóval, igen szivélyesen és előzékenyen fo
gadták, de ott tartózkodásukat a közbejött riasztó 
Remények miatt meg kellett rövidíteni. Október 
sv-ikén éjjel a flotta fölszedte horgonyát és az angol 
admiralitás parancsára Málta szigetéhez sietett, 

°gy ott egyesüljön a közép-tengeri angol hajóraj-
£ -ül a G i b r »l tá raá l esetleg útját állja a Kelet-
Assiába igyekező orosz haiti flottának. A balti flotta 
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kon összegyűljön, hogy a mint szükséges, az orosz 
flottát feltartóztassa. Roszdosztvenszky orosz admi
rális és tisztjeinek előadása a hull-i szomorú ese
ményről annyira ellenkezik az angol hivatalos vizs
gálat adataival, az angol nép annyira ingerült, hogy 
e pillanatban sokan a legkomolyabb következmé
nyektől tartanak. 

Jelpj Gyula fölvételei. 
BUBICS ZSIGMOND KASSAI PÜSPÖK A MAUZOULEUM 

FÖLSZENTELÉSÉRŐL KIJÖVET ÁLDÁST OSZT. 

Benke Sárdor amateur fölvétele, 

KRASZNAKORKA VÁRA. 

ugyanis az angol partokon, Hull közelében angol 
halász-hajókra ágyúztatott, két embert megölt, né
hányat megsebesített, egy gőzös-bárkát elsülyesz-
tett. Ezért az angol kormány a legrövidebb idő 
alatt a legteljesebb elégtételt követeli Oroszország
tól. A czár részvétét fejezte ki az október 21-iki 
• szerencsétlenség* miatt, de mivel az angol kor
mány a bűnös orosz tisztek megfenyítését is sür
gősen követeli a az oroszok erre még nem tettek 
ígéretet, az angol hajóhad mindenütt, a hol csak 
található, parancsot kapott, hogy bizonyos ponto-

HALÁLOZÁS. 
JÁVOBSZKY APPOLINÁR lovag, volt osztrák minisz

ter, a lengyel klub főnöke, az osztrák politikának 
egyik szereplője, meghalt 79 éves korában Több 
izben a delegáczió tagja volt, 1893-ban pedig a 
Windischgrátz-miniszteriumban tárcza nélküli mi
niszter. Temetése országos költségen ment végbe 
Lembergben. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: Nyíl-
hegyi Rupp IMRE, nyűg. miniszteri tanácsos, sokáig 
fővárosi tisztviselő, aztán a közmunkatanács tagja 
és előadója, ki csak nemrég vonult nyugalomba, 
64 éves korában Budapesten. — FÚLOP FLÓRIÁN 
JÁNOS kolozsvári minorita segédtestvér 64-ik évé
ben. — SCHULTZ ANTAL munkácsi főgimnáziumi 
tanár, kiérdemült róm. kath. lelkész 60 éves korá
ban Munkácson. — NEÜHOLD JÁNOS, ki a villamos
sági technikában az úttörők közé tartozott Magyar
országon, a telefongyár részvénytársaság igazga
tója, Hannoverben, a honnan holttestét Budapestre 
hozták. Az elhunytban dr. Szabó Imre fővárosi 
tiszti ügyész apósát gyászolja. — STOOZRK KAROLY, 
a tBácskai Ellenőr* szerkesztője, 62 éves korában 
Szabadkán, hol a lapot huszonöt évig szerkesztette 
hazafias szellemben, a város költségén temették 
el. — SANKOVICS IGNÁCZ dr., az egri egyházmegye 
fiatal theologiai tanára, Győrrévfaluban. — SZE-
NE8SY MIHÁLY fővárosi polg. iskolai igazgató 50 éves 
korában. — SZDPEB LAJOS dr., elsőosztályu m. kir. 
honvéd főtörzs-orvos 67 éves korában Kis-Kun-
Halason. — SZIGETI SAMU dr., tiszafüredi orvos 
Budapesten, 52 éves korában, Tiszafüreden. 
GÓGEB FERENCZ, volt 48-as honvédtizedes, 79 éves 
korában Rákospalotán. Egyike volt azoknak a Hal-
ler-huszároknak, a kik a szabadságharcz hirére 
ezredükkel együtt haza jöttek Magyarországba. 
JUNG JÓZSEF bognármester, a ki részt vett a Napó
leon elleni lipcsei csatában, száztizenhárom éves 
korában Szabadkán, s öt házasságából egyetlen élő 
gyermeke, hetvenhárom éves leánya gyászolja. 
BRAUN VINCZE őrnagy, a katonai tudományos- és 
kaszinó-egyesület titkára Budapesten. — LIPSITZ 
LIPÓT, az orthodox izr. hitfelekezet közvetítő bizott
ságának elnöke, jeles Talmudtudós, ki Abauj-Szán
tón sokáig volt rabbinus, Budapesten. — LAKATOS 
DEZSŐ, váczi egyházmegyei IV. éves hittudomány
hallgató, a papnevelő-intézet Pázmány-irodalmi 
egyletének elnöke, 23 éves korában Hatvanban. — 
RADSCHAN JÁNOS vajdahunyadi vasgyári segédellenőr 
30 éves korában Budapesten. — GÉCZY JÓZSEF állam-
vasuti igazgatósági ellenőr, 50 éves korában Buda
pesten. - HARTMANN JÁNOS nyűg. községi jegyző, 
64 éves korában Uj sovén. 

Özv. SCHLAUCH JÓZSEFNÉ, szül. Fiala Anna, néhai 
bchlauch Lonncz bibornok-püspök sógornője, 92 
éves korában Nagy-Váradon. - Özv. KEREPBSSY 
JENONB, szül. Gömöri Szontágh Teréz, Szontágh 
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Pál és báró Fejérváry Géza volt honvédelmi mi
niszter unokatestvére, a gómörmegyei Csetneken, 
a hol az agg urihölgy rablógyilkosságnak lett áldo
zata. — Özv. id. KELEMEN ANDRÁSNÉ, szül. Denk 
Julianna 72 éves korában Baranya-Selye község
ben. — Özv. MANDÉLT JÓZBETNÉ budapesti óvónő 
Taksonyban 84 éves korában. — SEIDL ANTALNÉ szül. 
Hugel Katalin, háztulajdonosné, budaujlaki patri-
czius család tagja, 73 éves korában. Prém József 
iró nagynénjét gyászolja az elhunytban. — ANIN-
OEB LÁSZLÓNÉ szül. Pongrácz Jolán 39-ik évében 
Balassagyarmaton. — HUBER MÁRIA, volt fejérvár
megyei dinnyési postamesternő' Maglódon. — 
DABÓCZI VILMOSNÉ, szül. Lemberger Mária, a •Ma
gyar Dohányujság» szerkesztőjének felesége,* 58 
éves korában Budapesten. 

SAKKJÁTÉK 
2404. ssámn feladvány. Lasker M.-tóL 

SÖTÉT. 

d e ( 

Világos indái s a harmadik lépésre matot mond. 

A 2390. számú feladvány megfejtése Palkoska E tol. 

Világos 
1. Hd2—c4 _ 
í. Hd7—c5t— Ke4—f5 
3. F mat. 

Sötét. Világos, a. Sötét. 
Kf5—e4 (a) 1. _ . . . c7—c6 (b) 

2. d2—di + 
3. H mat. 

t. sz. 

Világos. b. 
1. 
2. Ke3-d4 stb. 

Sötét. 
Ff3—c6 

Helyesen fe j te t ték meg : Budapesten: E. J. és F. H. -
Andorfi Sándor. — Kovács József. — Ciomonydn: Németh 
Péter. — Bákonyszenilászlón: Szabó János. — Főkerten: 

Kintzig E. — A pesti sakk-kör. 

Szerkesztői üzenetek. 
Arad, S. B. A nemzetközi jog szerint formaszerü 

hadizenet nélkül az ellenségeskedések két állam közt 
meg nem kezdődhetnek. A történelem azonban több 
esetet említ fel, midőn a háború hadizenet nélkül 
megkezdődött. 1866-ban a poroszok két órával a 
Bécsbe küldött hadizenet után a határt átlépték. 

Kassa, R. A. A mostani orosz külügyminiszter 
Lamsdorff gróf (tulajdonképen: von der Wenge-
Lambsdorff;: családja Poroszországból származik és 
csak 1817-ben kapta az orosz grófi czimet. A család 
feje most is Poroszországban lakik. 

Kassa, B. G. A német hadsereg gyalogságánál leg
újabban 16 golyószóró osztályt állítottak fel. Az új 
golyószórók a régi mitrailleuse-ktől úgy alakra, mint 
belső szerkezetre nézve teljesen különböznek s jelen
leg még csak a japán hadseregben vannak alkalma
zásban. A mi a Port-Arturban levő orosz hadihajók 
neveit illeti, ezek a következők: Pobjeda = • győze
lem", Bjesumnyi = «az őrült», Bjespostsadnyi = iaz 
irgalmatlan* és Bjesstrasnyi = ikmerő». Csata
térképeket melléklapunk, a «Világkr,> : . •»• több szá
mában találhat, igy a legutóbbi hetiben is. 

M. E. Az egyiptomi nyelv már a Krisztus utáni 
első századokban teljesen kihalt. Maradványa a kopt 
nyelv, a melyet a kopt keresztények templomi nyelv 
gyanánt használnak olyan formán, mint pl. a római 
katholikusok a latint. Az ősi egyiptomi nép marad
ványai ma mind arabúi beszélnek. 

Kalandom Spanyolországban. Közölni fogjuk; tárgy
halmaz miatt késik. 

Őszi borongás. Több sora Petőfi .Szeptember vé
gén* czímfi költeményére emlékeztet; mindjárt a 
kezdete is világos reminiscentia. Az ily öntudatlan 
átvételek mutatják az önálló, eredeti költői felfogás 
hiányát. 

Emlék és vágy. Apám névnapjára. A hosszadalmas 
két vers csak jó törekvésre vall, költői tehetségnek 
nyoma sincs bennük. 

Isten veled. Van benne egy kis hangulat, de nem 
elég arra, hogy a vers irodalmi színvonalra jusson. 

Ismertem én egy énekest. A három toll. Elég 
ügyesen vannak fordítva, arra azonban, hogy közöl
jük, jelentéktelen dolgok. 

K É P T A L Á N Y 

Természe te i 
v a s m e n t e t Salvator u » 

Vese-, hólyag--, rheuma- és köszvény bántalmaknaL 
viseleti nehézség-éknél, czukorbeteg-ségreknél a lén&: 

és emésztési szervek hurntalnál. . 10343 
B u d a p e s t e n , főraktár É d e s k u t y L. urnái. 

Fil\ D/V A *•«* 1%. W * Vs» 

A • Vasárnapi Ujsag»42. számában megjelent kép -
talány megfejtése: Rosszra viszi az embert a harag. 

Felelős szerkesztő: N a g y M i k l ó s . 

Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Kaplony-utcza 9. 

! ELSŐ MAGYAR ÜVEGGYÁR 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG fZZTZIl 

Budapest, FerenczJózsef-tér 3. P =—"1 

kristályüveg készletek WnoW7 
nag-y r a k t á r a . 

Mindennemű üvegáru háztartások, 
gazdaságok stb. számára mérsékelt 

árakon. 10fii7 
Képes árjegyzék ingyen . 

: 

I J BOLYA 
I IGAZ! JBOLYfl IlLflT. 

|/¥lOTSCHA.é$T3.| 
' BÉCS ! 
t/3^UEliEN(j.11Í.Sl.^ 

I ésI.,LUQECK3.Sl. 

+SoYánpág+ 
Baép telt teatidomok * S . Fran 
S t e i n e r & Co. B e r l i n aröpor 
által. Aranyéremmel kitüntetve 

Parii 1900, Hyglene-kiállitáa é 
Hamburg 1901. íi—8 hét alat 
már 30 fontnyi gyarapodásért k«> 
saasif. Orvoei rend. szerint. SIÍRI 
rnan beoeületes.Nem ecédelgéc.Sz' 
moe kftuonölevél.Ára kartononkés' 
I kor. 50 fillér. Postautalvány var 

utánvéttel. Szállítja: 1011 

TÖKÖK JÓZSEF 
g y ó g y s z e r e s s , 

B n d a p e s t , 1 8 , K i r a l T - n . I * 

Kávé közvetlen beho
zatal. Legjobb, 
jóizü áruért ke-

zeskedtetik. 

Bórmentve elvámolva utánvét 
k i ló 4'/> 10682 

Santos , kiválasztott . . irt 5.35 
Salvador , zöld 5.85 
Arany J á v a , sárgás . « 6.20 
Oyöng-ykávé, legfin. . « 6 .62 
Cnba, kiváló finom. . . • 6.75 
Ceylon, kékesiSId . . . • 7 .10 
Fortor ico , nogyszemü. • 7.20 
Cnba-gyöngy, legkiv, fin. 7.70 

Kimerítő árjegyzék ingyen. 

Griovanniiii és társa 
Fiume, postafiók 133. A/6 

Hosszas kísérletezés után sikerült P. BOYER párisi 
(Boulevard Strassbourg VI.) gyógyszerésznek egy oly 
gyakorlatias és elismerésre méltó szert föltalálni, melytől 
a haj egyszerű bedörzsölés ntán természetes hullámos lesz 
és hullámosságát 10—12 napig megtartja. Bebizonyított 
dolog, hogy a sütés a hajat rövid idő alatt tönkre teszi, de 
meg oly pok fáradtsággal is jár, hogy igen sok hölgy in
kább lemond a sütött hajról, minthogy haját tönkretegye, 
vagy pedig naponkint órák hosszáig sütögesse. De legfőbb 
sikere ezen szernek, mely «llii(lulatnce» néven jön for-

Költözhödők figyelmébe. 
Budapest székesfőváros 

Lakbórleti szabályrendelete 
a kir. igazságttgyminiszternek 4S73—1894. számú 
rendelete tekintettel a birói gyakorlatra, valamint a 
vonatkozó bélyegtörvények és rendeletek, összegyűj
tötte és tárgymutatóval ellátta: S c h o p t E n d r e . 

Ára 2 korona 40 fillér. 

B u d a p e s t s z é k e s f ő v á r o s 
Lakbérleti szabályzata 

a legújabb módosítással, illetve kiegészítéssel és kúriai 
döntvényekkel, Budapest székesfőváros lakbérleti 
szabályzatára és a lakbérletí ügyekre vonatkozólag. 
J e g y z e t e k k e l , magyarázatokkal és betűrendes 

tárgymutatóval. 

Ára 50 fillér. Ára 50 fillér. 

galomba, hogy az nem oly kikolmizott, mesterkélt hul
lámossá ' teszi' a hajat, mint a sütővas, hanem mint az 
itt föltüntetett ábrán is látható, szép lapos, természetes hul
lámossá. Orvosilag felülvizsgálva, teljesen ártalmatlan. 
Festett hajaknál is használható. Számtalan elismerő-Jevei. 
Egy üveg tOndnlatrice» ára 3 korona. Megrendeléseket 

eszközöl a magyarországi főraktár^ ntánvétüf mellett 

Vanicsek Gyula, 10685 

n ő i f o d r á s z , B u d a p e s t , I X . , S o r o k s á r i - u t c z a 16-

•ómnrtaysé s ; , 
étvágytalanéit , sápkor, idegrseég 

gyógyítására és gyenge gyermekek 
Ai-ósbitétíere » leghatásosabb kéeeiimény s> 

K K I E O N E B - f é l e 

Tokaji Giiina Vasbor. 
B nagyon kellemes izü ital kiváló sajátságait a l orSS. 
e g é s z s é g ü g y i tanács is méltatta, s ajánlásra a 
b e l ü g y m i n i s z t é r i u m eng-edélylyel l á t t a 

e l . Kis üveg- K 3.30, n a g y ü v e g X 6. 
Főraktár: 

KOROSA- GYÓGYSZERTÁR 
Budapesti, K i l v i n - t é r . 

106** 

10245 c A XX. században 
az amateur - f ényképész filmjeit n e m a s ö t é t , 
egészségte len s ö t é t k a m r á b a n fej leszt i , h a n e m k ^ M k W A r a k najrysáff 8 z e r i n t * 1 3 k o r . - t o l 5 0 "kőr.-

v i lágos , k e d é l y e s l a k ó s z o b á b a n a t i f ^ W « # * s f s f T T X Kapható valamennyi kereskedőnél. 

Üzemben latható K O D A K Ltd. Wien, I. kerület, Graben 29. szám alatt. 
ODAK {-napvilágot fejlesztő-géppel. 

Á r a k nii<rvs:'is» a w r i t i t l í t Lr,.,- - r n l flO k o r . - l ? ' 
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BUDAPESTI GYÁRAK ES CZÉGEK. 
Bodapesíi Takarékpénzfárés Országos Zálogkölcsön Részv.-társ, 

I r o d á i : V I . k e r . , A n d r á s s y - u t 5 , (saját házában) 10243 
Befizetett részvénytőke 10 millió korona. Elfogad betéteket takarék-betéti könv 
vecskék és pénztári jegyek eUenében 4o/„-os k a m a t o z á s s a l , valamint folyó
számlában (check-szamlán). A 10o/„-0s betótkamat-adót az intézet fizeti L e 
s z á m í t o l v A l t ó k a t , e l ő l e g e k e t n y ú j t é r t é k p a p í r o k r a . V A L T Ó -
Ü Z L E T E megbízásból teljesiti mindenféle értékpapírok vételét és eladását 
a legelőnyösebb feltételek mellett s foglalkozik minden a váltóüzletek keretébe 

tartozó üzletágakkal, üzleti órák: délelőtt V«»—Vsl-ig, délután 7i5-i« 
Magryar k i r . o s z t á l y s o r s j e g y e k f ő e l á r n s i t ó h e l y e I V . , P e r e n c z i e k -
tere 2 . s z á m . Kézi zálogüzletei: IV., Károly-körnt 18., IV., Pereneziek-tere 
és Irányi-n. sarkán, VII., Király-u. 57., VHI., József-körut 2., Üllői-út 6 sz. 

Legjobb spíritus-lámpák 
f ű tő és főző 10654 

petróleum-kályhák. 

Salonpetroleum 
csak I-ső rendű. 

• 
Árjegyzéket 

ing-yen és 
bérmentve. 

Brünner Testvérek 
petróleum-, gáz- és villany-lámpa gyár. 

Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 3. 

K I R N E R J Ó Z S E F is kor. udv. poskamöves, as olasz 
király ;ő felségének udvari szállitója, 

BUDAfESTEK raktára: IV., Béesi-atesa t, gyára fióisa-utoa 7. 
Dúsa ellátott raktár l e g ú j a b b s z e r k e z e t ű k e t t ő s v a d á s z - f e g y v e r e k b ő l , 
golyófegyverek, amerikai Winchester serétes ismétlő fegyverek, forgópisztolyok, 
szalonfegyverek és pisztolyok, t ö l t é n y e k és v a d á s z - s z e r e k b ő l , m e l y e k 
J ó s á g á é r t k e z e s k e d i k . (Aiapittatou í808. érbtn.) 

P A R A D I ÜVEGGYÁR RAKTÁRA 
OÖRÖO fSTV/ÁM 

BUDAPEST 
ív*.ker.Kossuth Lajosutcza 15,sz. 

eLfyetv iubcHvuao ÖMIXU>*IS. 

St irgönycs lm 
C a r t o n a g e . 

Telefon DÁVID KÁROLY ES FIA 
doboz-papi rá ru és szab. fém kapocsgyára 

Budapest, I„ Mészáros-utcza 38. 10651 
°Tár : Papir tányért , bon-
boniart éa jord lne t -dobo io -
«•*• Sajtolt korok doboao- '" 
«at, l égmontoion e lzárható, i 
°*Wehajthato dobosokat pé- h 
ytt kólögyapot, stb. esom«goUsán. " 
* a t o d o b o « o k , Talaminthdaott 
! • • ! • • . o«ÖT«k tetszés szerinti Sn 
»»P»»gb.n.Toá«dobo»ok»/«kgr.- '? 
»' 10 kgr.-ig, vtíjmin, 6, 10 és 20 filléres tei esomagolásáboz. Sfékréaji»lv^» •» k o P * -

ladapaplr lezujabb szin és kiTigisban. 
Állandó kiállítás a fenU czikkekből a 
városligeti Iparcsarnokban megtekinthető. 

Magyaroak Pécs! Németnek Bécs! 

Kinizsi Pál ébresztő-óra 21 cm. ma
gas I-ső rendű minőség, nikelezett v, 
bronztokban erős kellemes csengéssel 

5 k o r o n a tíO f i l lér . 
Kapható lor„ss 

SOHÖNWALD IMRE 
órásmesternél, PÉCSETT. 

Egytago lrara 
1 kor. 4 0 flll. 

Eey k i . tégely 
ara 7 0 fillér. 

A S r , ! SERAIl-ARCZKENŐCS. 
mely az arczot tisztítja, fehéríti ós bársonypuhává teszi. 
Minden ártalmas alkatrész nélküli 
Sorall-aaappan i kitűnő toiletlszappanok Serail-pondor. KÍTÜO linóm arczpor há-
Epe-izappan I a kenőcs használatahoz. rom " inben. f'hér. rózsaszín is créme. Bft> 
a . _ < i A v doD<« «"> * korona. 
Serall erezne. Nappali használatra. Sorall-uajTla. A legjobb szájriz. 

Főraktár: Budapeeteii, T o r o k J ó z s e f gyógyBíertár&ban. 10b25 
Kapható továbbáa kéezitónél R O Z S N Y A T M A T T A S gyógyasertáraban, 

A r a d o n , Szaba«lsApt^r, valamint minden mas gyógyszertárban. 
U a . 

Villanyos 
zseblámpa. 

Könnyű nyo
másra azonnal 
íilágos villanyos 
fény sugárzik. 
Teljesen veszély
telen. Könnyen 
és kényelmesen 
zsebben hordható 
E lámpái évekig 
lehet használni, 
mivel a kiégett 
battériát ujjal le
het pótolni. Ára 
teljesen felsze

relve 3 K, fényszóróval 4 K. I'ól-
balieria darabonként 1 K. Előre
fizetés vagy ulánvétteL 2974 

J. K Ö N I G , 
Wien, VII., Westbahnstrasse 36. 

Gsászárfürdő 
B U D A P E S T E N 

téli és nyári gyógyhely. 

ElBőrangu. E kénesvizü gyógy
fürdő páratlaD, gőzíürdíível és 
legmodernebb iszapfürdőkkel 

g pompás ásványvíz nszodak-
3 kai, hő- és kádfürdőkkel. 

Prospektus ingyen bérmentve. 

10-283 

ZSIGMONDI KiEOLY kocsi-gyártó, 
Budapest, IX., Ixnre-atoaa 3 , a kösponti vásár-
osarnok mögött . Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. 
Mnzeam-körnti raktárát bes iüntet te . Használt 

kocsikat becserél, javításokat elfogad. 

A mos t befejezett 14-ik magy. kir. szab. osztálysorsjáték 
hozása alkalmával számos nagyobb nyereményen kivül m é g a 

600,000 koronás 
nagry ju ta lmat is nálam nyei-ték a 4 negyedben 

eladott 98924. számú sorsjegygyei. 

A most kezdődő XV-ik osztálysorsjáték l e g n a g y o b b 
nyeremény esetleg 10685 

1.000,000 korona 
I - ső osztályához ajánlok eredeti sors jegyeket : 

Egy nyolczad kor. 1.50 Egy fél kor. 6.— 
Egy negyed « 3.— Egy egész « 12.— 
Szíves megrendeléseket ezen lapra való hivatko
zással mielőbb kérek, minthogy a készlet igen 

csekély. 

SCHULZE VILMOS 
bankháza, 

B UDAPEST, Régi posta-nta 6. sz. 
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-szappan 
szarvas" vagy .fculcs*' 

§ 
legjobb, legkiadósabb • ennél fogva 
legolcsóbb szappan. — M i n d e n k á 

ros a lkatrésztől mentes . 

Mindenütt kapható! Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, 
hogy minden darab szappan a „Schioht" névvel es a lenti véd

jegyek egyikével legyen ellátva. 104fi£ 

Tornaszer 
ugy a hadsereg, mint iskolák 
részére készen vagy megren

delés szerint kapható 

Lopós Gyula 
tornaszer-készítőnél 

Budapest , n i . ker. 
Zs igmond-n. 102. 

Árjegyzék kívánatra 
meg küttl étik. 10590 

Testesseg, 
Kövértestüség. 

H o g y n y ú l á n k k á l e g y ü n k a nélkül, 
hogy az egészségünknek ártson, használjuk 
a P i l u l e s A p o l l o - t , mely tengeri növé
nyek alapján van előállítva és párisi orvo

sok által jóváhagyva. 
E könnyen betartható 

gyógykezelés elhajtja a túl
ságos embonpoint csalha
tatlanul és biztosítja rövid 
idő alatt a kövértestüség 
gyógyulását mind a két 
nemnél. 

Ez a titka minden ele
gáns hölgynek, ki nyúlánk 
és fiatalos alakját meg

akarja őrizni. Egy üvegcse ára utasítással 
együtt K 6.45 bérmentve, utánvéttel K 6.75. 

J . K a t i é , Pharmacien, 5, P a s s a g e V e r -
d e a u , P a r i s (9°). 

Raktár Berlinben: B . H a d r a , gyógysze
rész, S p a n d a u e r s t r a s s e 7 7 . 

Ausztria - Magyarországban: T ő r ü k J ó 
z s e f gyógyszerész, B u d a p e s t , K i r á l y -

n t c z a 1 2 . 10620 

«0m)lTS SPECU* 
•> PA^AGE VERDE*1: 

PILULES 
l APOLLÓ 

Alapíttatott 1837-ben. 

S Z A B Ó L A J O S 
szűcsmester 

BUDAPEST, 
K o r o n a h e r c z e g - u t c z a 17. 

Ajánlja a n. é. hölgyközönségnek 

SEALSKILX, 10676 

SKUNKS, 
CHINCHILLA, 
NYUSZT s tb . 
gallérok, Oollierek és karmantyúk

ban dúsan felszerelt raktárát. 

30 napi megtekintésre, 
árjegyzékem feltételei szerint, t ehát koezkázat né lkü l kül
döm utánvéttel a „Népbarát harmonikát" 663. sz.. hogy 
mindenki annak föliilmulhatatlanságaról meggyőződést szerez
hessen. Ezen harmonikának nemcsak a billentyűk, de a mélv 

hangok és légszelepek 
részére is szavatolt 
eltörhetien pergőtollai 
vannak, továbbá 10 
billentyű, á register, 
dupla hangolás, 48 
hang, 3 sor trombita, 
mahagóni színben fé
nyezve, fekete iécze-
zett, színes szélekkel, 
nikkel veret,duplafuvé-
val, fémsarokvédővel. 
IVagysága31 x 15cm. 
fiarakja 4 frt . 
Onképzö-iskola 

minden har
monikához i n 
gyen . Olcsóbb és 
kisebb harmonikák a 

harmonika-játszás 
megtanulására, főleg 

gyermekek részére, 1 frt 60, 2.— 2.20, 2"40, finomabb harmo
nikák 4 frt 50, 5.—, 6—,7.—,8.—árjegyzékemből választhatok. 
Harmonikáimra nincsenek vámköltségek, m e r t 
minden darab csehországi készítmény. Kérem azt 
figyelembe venni. Nincsen koezkázat! Becseré lés m e g 
engedve vagy a pénz vissza. Szétküldés utánvétellel az 

Í
t^ereahegjri hangszer-kivitel i o iég á l t a l : 

Konrád János Brüx 1140. sz. (Csehország). 
Nmm i* gazdagon WuKtráU árjegyzék 800-nát több ábrával 

fcroarwttra ingyen é$ bérmentve. 10874 

China-bora vassal, 
Erösitö szer gyengék, vérszegények és 
lábhadosók számára. Étvágygerjesztö.ideg-

erősitő, vérjavitó szer. 10246 
BsV 2000-nél több orvosi vélemény. " • • 

K i t ű n ő íz. 
J. Serravallo — Trieste-Barcola. 

H0~ Kapható a gyógyszertárakban 
Vi l i teres üvegekben K 2 . 4 0 és 
1 l i teres üvegekben K. 4 .40 . 

A Kalap-ki rá ly 10521 

3, 4, 5 koronás különlegességekben elismert specialista. 
Kossuth Lajos-ntcza végén, Eskn-út, Klotild-palota. 

Kocsi-gyártás. 10582 

Budapesti kovács- és kocsigyártó
ipartestület védnöksége alatt álló 

Kocs i 
Á r u c s a r n o k -
Szöve tkeze t j 

Budapest, VII., Kerepesi-út 72. 
Ajánl mindennemű hintókocsit. 

Ha őszül a haja 
ne használjon mást, mint a 

„STELLA"-HAJVIZET, 
mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer, 
mely a haj eredeti színét adja vissza. Üvegje 2 K . 

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
Budapest, V /49 , Szabadság-tér, Sétatér-ntoza 

•árkán. 10664 

Legújabb különlegesség 1 

R R Y E R O L 
Készíti dr. Fred. Söderlnnd Upsalában. 

Az egyedüli, kiváló tanárok és orvosok által ki
próbált és ajánlott fog- és szá jápolás i szer, min
d e n száj- és fogbe tegség el len, mely egy hír
neves svéd örvös, dr. Fred. Söderlnnd alapos tanulmá
nyai alapján készült ós az egészségügyi hivatal által tu
dományos .vizsgálatok alapján elismertetett. A Krye-
ro l a ibgvizek gyöngye és m i n d e n családban 

n é l k ü l ö z h e t e t l e n . Üvegje kor. 2 . 4 0 . 

Med. dr. Jean Jankiewicz. 
K a n k a f n g-yóg-yszertárakban és minden elöke-•raa.pil.it.LU 1 j 1 ) b iiiatszerüzletben. 
K o c h m e i s t e r Fr igyes utóda, Hüld-utcza, Thallmayer 
és Seitz, Zrinyi-utcza, Török Sándor gyógyszertára, 
Andrássy-ut 26. V é r t e s Sándor, Kristóf-tér, Zelenkai 
J . K. Szervita-tér, Iineff Sándor, Váczi-utcza 22., Joó 
Gyula, Erzsébet-körut 52., a magyarországi vidéki városokban 
minden előkelőbb illatszerüzletben, droguériában és díszműáru-

kereskedésben. 10683 

Cs. é s kir. kizár, szabadalmazot t 

világító - kályha - gyár 
Krén L 1 

Székesfehérvár . 

Kívánatra küldök ingyen Ás 
bérmentve képes árjegyzéket. 

6 havi próbára! 
3 havi hitel! Teljesen ing-yen! 

Csak 

2frt25 
lánozozal 
és tokkal 
együtt. 

és más reklámra világi smert czé-
gem óráinak ajánlására nincsen 
szükség. Már évek óta küldöm 
magánvevőim teljes megelégedé
sére valódi amerikai antimagnes 

System Roskopf 
Patent-horgony 

remontoir-
óráimat ólomzárral 
fekete imit. aozél vagy 
nikkel tokban, Patent-
Email számlappal,^ 36 
óráig járó, pontosan iga

zítva, 3 évi Írásbeli jótállással, szarvasbőr tokban, 
nikkel láncz és függővel 2 frt 25 árban, 3 drb 6 frt W, 
6 drb 12 frt 50. Ugyanaz dupla fedéllel 3 frt 50. Olcsó 
System Roskopf-órák ólomzár nélkül, mint azok min
denütt kis órások és kereskedők által eladatnak, 1 frt 75, 
Pénz vissza! vagy becserélés rongálatlan állapotban 
6 hónapon belül megengedve. Szétküldés utánv. vagy 

a pénz előleges beküldése ellenében 10875 

ROMÁD JtóOS első óragyár által, 
Brüx 1138. sz. (Csehország). 10675 

Cs. és kir. felesk. becsüs. Kitüntetve a os. kir. osztrák 
birodalmi sassal, arany és ezüst kiállítási érmekkel és 

100,000 elismerő-levéllel a világ minden tájékáról. 
Gazdagon illusztrált árjegyzékek 600-nál több ábrá

val kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek. 

\ 

A női szépség elérésére, tökéletesítésére és 
fontartisán legkitűnőbb és legbiztosabb a' 

MARGIT-GREME, 
mely regytiizta, sem higanyt, sem ólmot nem 
tartalmaz, teljesen ártalmatlan. Ezen rilaghirfl 
arczkenőes pár nap alatt eltávolít szeplőt, májfol
tot, pattanást, borátkát (Mitesser) és minden más 
borbajt. Kisimítja a ránexokat, redőket, himlShe-
lyeket és ax arezot hófehérré, simává és üdére 
varázsolta. Ara nagy tégely 2 kór., kis tégelv 1 kor. 
M a r c i t hölgypor 1 Kor. 20 flll., M a r g i t 
ssappaa 70 fiÜ, M a r c i t fogpép (Zahn-
pasu) 1 kor., Marg i t orosvis f korona. 

Hamisítványok bíróilag üldöztetnek. 

Postán utánvétellel vagy a peni elS-
xetes beküldése ntán küldi a készíti : 

Legkedveltebb, legjobb hajfestőszer a 

MELANOGENE 
f eke te és b a r n a sz ínben. 

kitűnő és ártalmatlan kérni-üizen Kiiuno ee anaunauau •«—--
ménynyel hajat, szakált, bajuszt pár 
perez alatt feketén vagy barnára te
het festeni. A szin állandó ós a ter
mészetes színtől meg nem különböz
tethető. Ártalmatlan és alkalmazw* 
igen egyszerű- Nem p szírit Ara 2 *or-

8 0 -fillér. 1 0 1 6 9 

Budapesti foraklár:TörokJéa»ef gyógy s». *•££"?' 
• 12 és Andrássy-ol29. Kapható minden gyógystertárnas^ 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapesten, (IV. Egyetem-uteza 4.) 

j&th. 

rsiRNAPi im7 
t*iM 

SZEBKKSZTO 

45. SZ. 1904. (51. ÉVFOLYAM.) NAGY MIKLÓS. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. 
Klófizetési feltételek; VASÁRNAPI ÚJSÁG és 
TOLITIKAI ÚJDONSÁGOK (a Világkrónikával) együtt 

egraz évre 2 4 korona 
félévre . . . 1 2 • 

BUDAPEST, NOVEMBER 6. 
Csupán a 

VASÁRNAPI ÚJSÁG 
egész évre 1 6 korona 
félévre . H 

A POLITIKAI ÚJDONSÁGOK ( egész évr» 1 0 korona 
(a Világkrónikával) \ félévre „ S • 

Külföldi eirfin-tÓM'klitv. a porilnitng 
meglmtirozott viteldíj in telitolandó. 

B E R C Z I K ÁRPAD. 

A
MIKOR Bérezik Árpád 40 évi állami tiszt
viselői működés u tán most nyugalomba 

. v o n u l : ez voltakép azt jelenti , h o g y m i n t 
iró ezután kizárólag az i rodalomnak fog élni 
s az eddiginél is nagyobb arányú működést 
kezd. Örökifjú vigjátékirónk tele van új szin-
mű-tervekkel, új történeti tárgyakkal, új társa
dalmi kérdésekkel. Csak győzze mind megírni, 
a mint becsvágya és munkakedve készti. 

A «Himfy dalai* nagy sikere alkalmából épen 
hat évvel azelőtt e helyen bőven méltat tuk 
Bérezik Árpád egész irói működését, kiemelve, 
hogy a legmunkásabbak egyike volt azok közt, 
a kik a nemzeties magyar vígjátékot Kisfaludy 
Károly óta előbbre vitték. A nemzeties irány
ban való tovább fejlesztés, ez Bérezik Árpád 
irodalmi hitvallása. A külföldi mintákból csak 
a formatökélyt, a technikai ügyességet kell 
ellesni, de a szellem, a lélek, a belső tar talom 
hamisítat lanul magyar legyen. Tollal és szóval 
ezt az elvet hirdeti Bérezik az újabb nemzedék
nek is. Abban az irodalmi szövetségben is, mely 
"Magyar szinpadi szerzők egyesülete* nevét 
viseli s melynek Bérezik Árpád egyik elnöke, 
lelkesedéssel barezol az ő nemes irodalmi elvei
ért. Ez egyesület megalakulása első sorban Bér
ezik érdeme s a testületi szellemet főleg az ő 
rokonszenves egyénisége tartja fönn a tagok 
közt. Ugy szólva a néhány évtized előtt virág
zott «Kávéforrás»-társaságot keltette új életre 
ez a társaság, melynek tagjai minden hétfőn 
este az Országos Kaszinó egyik éttermében gyűl
nek össze. 

Az utóbbi ha t óv is mind megannyi termé
keny esztendőt je lent Berciik Árpád drámaírói 
pályáján. Már 1898-ban, midőn irói működését 
legutóbb ismertettük, nem kevesebb, mint 28 
színdarabjáról emlékezhettünk meg. Azóta e 
tekintélyes sorozat még gazdagodott. A «Ku-
ruezok Parisban* czimű vígjátékban a múlt 
dicsőségébe és szenvedéseibe nyúlt vissza, majd 
a mai politikai élet fonákságait tette nevetsé
gessé a «Miniszterválság* czimű társadalmi 
vígjátékában. 

Utána ismét tör ténetünk egyik legérdekesebb 
korszakába, a Mária Terézia idejébe kalando
k k á megírja «A pozsonyi diétán* czimű víg
játékot, melyben a híres Grassalkovich her
c e g e t viszi a színpadra. Közben opera-szö
veget is i r egy fiatal költő társaságában. 

Aztán megint a mai társadalmi életet vizs
gálja a vígjátókiró szemével «Az udvari taná
csos* czimű vígjátékában, szelíden és mulat
ta tón csipkedve a legaktuálisabb czímkórság 
betegeit. Jelenleg is egyszerre két új műve vár 
előadásra a főváros különféle színházaiban. 

Bérezik Árpád hivatalában is iró maradt. 
Olyan állást töltött be, hol nem mint száraz 
bürokrata, hanem mint a társadalom és poli
tika éles szemű megfigyelője működhetett . 

A hivatali kötelességtudás úgyszólván a véré
ben van. Családi örökség ez nála, mert édes 
atyja szintén tisztviselő vol t ; eleinte Temes-
várott a római katholikus káptalan ügyészi 
tisztét töltötte be, majd Temesmegye tábla
bírája ós ügyétíze l e t t A Berczik-család a régi 
nemes családok egyike s voltaképen Ungmegyó-
ből származik. Bérezik Árpád atyját, Pált ro
kona, Lonovics József akkori csanádi püspök 
hívta meg káptalani ügyésznek Temesvárra s 
i t t vette nőül Hazay Teréziát. 

Fia, Árpád Temesvárott tanúit, később Buda
pesten a piaristáknál s utóbb az egyetemen vé
gezte iskoláit. Alig 22 éves korában, liS(14-ben 
már szolgálatba lépett, még pedig az akkor 
fennállott magyar kir. helytartótanácsnál, hol 
Toldy István és Fésűs György (ki később testvér-
húgát vette el) voltak a tisztviselőtársai. Három 
évre rá, 18C7-ben gróf Andrássy Gyula Kandó 
Kálmán ajánlatára átvette őt a sajtó-osztályba, 
melyet Andrássy és Lónyay alatt egymás után 
Gelich Kikhárd, Ludassy Mór, Toldy István, 
Okolicsányi Sándor és Halász Imre vezettek. 

Bérezik Árpádra Szlávy József miniszterelnök 
bízta 1872-ben az osztály vezetését s azóta 
mostanáig ő maradt az osztály élén. Tisza Kál
mán nevezte ki miniszteri tanácsossá. Hivatali 
működéseért több külföldi rendjelen kívül a 
vaskorona-rend II I . osztályával, a Lipót-rend 
kis keresztjével tüntette ki a király s most 
nyugdíjazása alkalmából még nagyobb kitün
tetésül a Szent István-rend kis keresztjét kapta. 

BERCZIK ÁRPÁD HIVATALI DOLGOZÓSZOBÁJÁBAN. 
Erdélyi fénykép*-




