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Színházi látcsövek alumínium¬ 
ból, bőrrel bevonva vagy gyöngy¬ 
ház-külsővel, kitűnő achromatikus 

lencsékkel. 

Tclcskopok sárgarézből, erős fa¬ 
állványon. Turistatávcsövek. 

Lambreeht-féle idő¬ 
jelző (Wettertelegraph). 
Tht'rmohyyroskopok. 

Polymeterek. 

Szemüvegek és orrcsiptetők a legújabb 
alakokban, legfinomabb üvegekkel vagy valódi 

hegyi jegeczekkel. 

Lorgiiettek teknősbékacsont- vagy gyöngyház¬ 
nyéllel. 

Zeiss- és Busch-féle prizmás táv¬ 
csövek eredeti gyári árakon. 

Szoba-, ablak- és fürdő-
bőmérők. Max. min. hő¬ 
mérők. Lázhőmérők. 

Aneroid légsúlymé¬ 
rők. Hygrometerelí. 
Esőmérők. Mindenféle 
meteorológiai műszerek. 

Sziliházi látcsövek 
fogantyúval alumíniumból 
vagy aranyozott fémből. 

Tábori és verseny-látcsövek 
feketére lakkozott fémből vagy alumi-
niumból. Vadász-látcsövek igen 

fényerösek, nagy láttérrel. 

Stercoskopok és stereoskop-
képek. Graphoskopok. 

Legjobb minőségű iskolai rajz¬ 
eszközök, valamint Richter-, 
Riefler- és Klintz-léle prá-
ciziós rajzeszközök és valódi 

svájci rajzeszközök. 

^jegyzék ingyen és bérmentve. 
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Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

A BÉCSI VADÁSZATI KIÁLLÍTÁS. 

A5ÉCSI vadászati kiállítás gyönyörű alkal¬ 
mat adott arra, hogy Magyarország be¬ 
mutathassa a külföld előtt gazdagságát 

vadban és a természet szépségeiben. Mi ma¬ 
gyarok régen tudtuk magunkat ősi vadász 
nemzetnek; hírből tudott a külföld is róla, 
hogy mily dús a Duna-Tisza köze vadban, de 

impozáns és megragadó bizonyság tételére most 
nyilott először alkalom. A bécsi vadászati ki¬ 
állítás nemzetközi; részt vett benne a legtöbb 
kultur-állam. Ily módon az összehasonlításra 
tág tér van. Bejárva a kiállítást, mely a Prá¬ 
terben van, nyugodtan mondhatjuk, hogy az 
összehasonlítástól nem kell félnünk. A kiállí¬ 
tás magyar osztálya kezdettől fogva meg¬ 
ragadta a szakértők és a nagy közönség figyel¬ 
mét, és bár csak pár napja, hogy a kiállítást 

a közönség láthatja, máris a legtöbb néző a 
magyar vadászkastély kapuin özönlik keresztül. 

Ez a kastély, a melybe a magyar osztály 
rendezősége az egész kiállítási anyagot egybe-
gyűjtötte, kerek tornyával és tömör formáival 
uralkodik a kiállítás fő-utján. A vörös torony¬ 
sisak messziről int. Ha pedig közelebb kerü¬ 
lünk, a nyugodt és kissé zárkózott architek¬ 
túra komolysága már eleve utal arra, hogy itt 
egy darab történelem és a kultúra egyik ősi 
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A bécsi vadászati kiállítás magyar pavillonjának 
hátsó része. 

ága jelenik meg az újszerű keretben. A kas¬ 
tély két fő-út sarkán áll. Kétfelé kellett tehát 
homlokzatot terveznie építőjének, a kinek a 
feladatát még az is megnehezítette, hogy né¬ 
hány ősi fát kimélnie kellett. De épen e nehéz¬ 
ségek váltak az épület szépségeinek forrásává. 
A szárnyba hasadó elrendezés és a beiktatott 
kis udvarok az épületnek valami ósdias jelle¬ 
get adtak, úgy hogy most azt a benyomást 
teszi a nézőre, mintha egy igazi régi vadász¬ 
kastély volna, a melyet ura csak kissé alakí¬ 
tott át a jelenkor szükségeinek megfelelően. 
A nagy ablakok, melyeket a kiállítási helyiségek 
megkívántak, ilyenképen nem ütnek el az 
egésztől. Az épületnek monumentális hatást 
az ad főképen, hogy az építő-művészn«k si¬ 
került megtalálnia a kő- és fa-arkitektura 
együttes stílusát. A falak az emeletig termés¬ 
kőből vannak, onnan a fa-váz veszi át a fő¬ 
szerepet. Belül az épület belsejében aztán ez 
a fa-arkitektura gazdag formákkal és farag¬ 
ványainak szines változatosságával gyönyör¬ 
ködtet. A szerencsés megoldás Fischer József 
műépítész Ízlését dicséri. 

Két homlokzatának megfelelően két főka¬ 
puja van a magyar vadászkastélynak. Az egyi¬ 
ket Bezerédj István hatalmas medvéiről «med-
vés kapunak*, a másikat «torony-kapunak» 
nevezhetjük. Mindkettőből egy közös nagy 
csarnokba jutni, a honnan ismét egy két ágba 
szakadó lépcső visz az emeletre. A csarnok a 
kastély központja. A lépcsőházat Körösfői Ala¬ 
dár két nagy freskója díszíti, melynek egyike 
téli medve-vadászatot, másika középkori soly-
mász-társaságot mutat. A csarnok egyik szár¬ 
nyában csobogó kútnál két szép vadászku¬ 
tya, — Stróbl Alajos budavári kútjáról valók. 
Az ablakok üvegfestményein Natjy Sándor 
vadász-jeleneteket komponált. A csarnok mű¬ 
vészi díszét Galambos Jenő karos lámpái és 
Liipola írj ő szobrai egészítik ki. Köröskörül 
asztalok és kényelmes bútorok, mert a csar¬ 
nok egyszersmind olvasó és pihenő hely is. 

A csarnoktól jobbra az első terem a ma¬ 
gyar iparművészeté. Jól elrendezett gyűjte¬ 
ményben a Magyar Iparművészeti Társulat 
szép bronzokat, üveget, kerámiát, csipkét, hím¬ 
zéseket és érdekes népipari dolgokat mutat 
be. Gyönyörűek az Izabella kir. herczegnő 
védnöksége alatt álló két háziipari egyesület 
készítményei, miket a védnöknő maga rende¬ 
zett el Ízlésesen a szekrényekben. Néhány jó 
szobor ad a teremnek magas színvonalt. Ter¬ 
mészetes, hogy a kiállított tárgyak nagyobb 
része valami vonatkozásban van a vadászattal. 

Innen a magyar madarászat termébe jutunk, 
a hol a magyar ornithologiai központ állít 
ki érdekes dolgokat a magyar föld madárvi¬ 
lágából. 

A harmadik terem falait tarka oroszlán- és 
tigrisbőrök fedik; hatalmas viziló-tülkök, exo-
tikus állatok szarvai lógnak egy óriási jeges¬ 

medve-bőr körül, veszedelmes ragadozók pré-
mei függnek az állványokon és egy pár iszo¬ 
nyatos elefánt-agyar fekszik a padlón. Az exo-
tikus vadászzsákmányok termében vagyunk, a 
hol messze tropikus és sarki tájakon járt ma¬ 
gyar vadászok a veszedelmek közt elejtett 
vadállatok trófeáit mutatják be. Esterházy 
Lajos herczeg, gróf Teleki Samu, báró Edels-
heim Gyulai Lipót és Horthy Jenő zsákmá¬ 
nyait bámulva veszik körül a nézők. 

Innen a kiállítás egyik legérdekesebb részé¬ 
hez jutunk: a biológiai csoporthoz. A láto¬ 
gató egy ajtón belépve sziklafolyosóba jut, a 
honnan hasadékokon keresztül egy-egy darab¬ 
ját látja a vadak életének. Farkas, medve és 
hiúz, nyirfajdok, túzokok és fajdkakasok a 
szereplői az élethű és plasztikus jeleneteknek. 
Egy másik sziklafolyosón keresztül lépve hir¬ 
telen nagy téren találjuk magunkat. Csodás 
látvány tárul szemünk elé: hatalmas panorá¬ 
mába egyesítve az Alföld és a hegyvidék min¬ 
den szépsége és vadainak élete. 

Ez a dioráma a magyar kiállításnak legin¬ 
kább megcsodált része. A festett és plasztikus 
környezetben Magyarország valamennyi va¬ 
dászható állatát látja a néző. Még pedig nem 
zagyva összevisszaságban, hanem odaállítva 
abba a környezetbe, a hol a valóságban él. 
A Kárpátok lejtőjén marmoták legelésznek, 
éles szirteken zergék csoportja pihen. Odább 
a kép a fogarasi havasokat mutatja. Egy la¬ 
vina által hasított szakadékban a havasi muff-
lonok böngészik a gyér füvet, míg egy csúcs¬ 
ról a bérezi saskeselyű néz alá. Távolabb a 
mármarosi hegyek magaslatai látszanak, me¬ 
lyek azután lassankint a Felső-Tisza közép¬ 
hegységébe mennek át. A tájnak megfelelően 
dámvadak, szarvasok, őzek és fáczánok népe¬ 
sítik be a hegyoldalak cserjéseit. Lent a völgy¬ 
ben pedig a nyúl menekül az agarak elől. 
A festmény közepén az Alföld végtelenségét 
mutatja. Ennek megfelelően a térség közepén 
kis természetes tavacska van, melyben nagy 
mocsaraink vizi vadjai nyüzsögnek. Átellenben, 
a dombvidék jellegzetes erdőjében sebzett vad¬ 
kan védekezik a dühös köpök ellen. Minde¬ 
nütt eleven és élethű csoportok. Az egész 
megragadó—" látvány. A ^ sikerben egyformán 
osztozkodnak Spanraft Ágoston festő és Eo-
zonovszky Frigyes műtömő, a kik az egészet 
alkották. 

A biológiai osztályt elhagyva, a vadorzók 
folyosójának tarka fegyvergyűjteményén át a 
történelmi osztály termébe jutunk. Az ország 
legszebb őskori és középkori fegyvergyűjte¬ 
ményeiből való kiállítás mutatja itt, hogy a 
magyar ősi vadász-nemzet. A fő-falon Veress 
Zoltán nagy ötös faliképben a csodaszarvas 
regéjét illusztrálta. A történelmi teremnek úgy¬ 
szólván kiegészítője a Nádler Eóbert tervezete 
szerint készült úri vadász-szoba, hatalmas 
kandallójával és nehéz bútoraival. 

A középső nagy körképen keresztül vissza¬ 
kerülve a csarnokba, a lépcsőhöz jutunk és 
azon az emeletre. Itt az első terem a király 
kiállítása. A gödöllői és visegrádi vadászterü¬ 
letek trofeumainak gyönyörű gyűjteményét 
helyezték el a király szobrával ékes teremben. 
A falakat borító fa-burkolat, a gerendázat fa-
faragványai, a megyei czimerekkel ékes mennye¬ 
zet művészies és magyaros együttessé olvad 
össze. A terem előkelő és mégis friss szépsége 
mindenkit megragad. 

A következő teremben József főherczeg impo¬ 
náló kiállítása és Fülöp kóburgi herczeg érdekes 
gyűjteményei láthatók. Belőlük nyilt tornáczos 
folyosó visz át a vadászati szakoktatás kiállí¬ 
tásába, a hol a vadászat tudományából kapunk 
igen vonzó és változatos szemléltető oktatást. 
Szikla Gábor és Sugár Károly rendezték a 
kiállítás ez igen sikerült részét, melyet meg¬ 
csodálnak a külföldi szakemberek. Itt vannak 
a mezőgazdasági múzeum kiállítása és boldo¬ 
gult Rudolf trónörökösünk görgényszentimrei 
medvevadászatainak emlékei is. 

A magyar főurak és híres vadászok gyűjte¬ 
ményes kiállításai az épületen körülfutó tágas 
folyosókban a magyar föld gazdagságának 
dokumentumai. A mit az Esterházy herczegek 
az Andrássy, Teleki, Chotek, Erdődy grófok, 
Montenuovo Alfréd herczeg, Keltz Gyula kama¬ 
rás, Hemnch Ferencz és Gábor, és még vagy 
kétszázötven magyar vadász bemutat, a ritka 
és hatalmas agancsok, szarvak, agyarak és 

madarak ez óriási gyűjteménye, az méltán 
kelti föl a vadászok irigységét és bámulatát. 

A hatalmas kiállítás rendezésének nagy 
munkáját Földi János főerdőtanácsos végezte. 
Őt illeti a Bécsben szerzett pálma legszebb 
levele. Seress Gyula. 

HOLDTÖLTE. 
Nem ért semmi bánat; 
Szomorúság, mért hull szívemre a fátylad, 
Árnyad mért kisért? 
Álmatlan fetrengek gyűrött nyoszolyámon, 
Csukló zokogással sírni, sírni vágyom, 
S nem tudom, miért. 

Csillog a holdtányér, 
Néha egy-egy sugár, zöldes halavány ér, 
Villog ablakom. 
Ez a titkok éje, ez a rontás éje. 
Csalogat egy örvény feneketlen mélye, 
Nem, nem álhatóm. 

Mi volt ez? Harsányan 
Irtózatos hang kél kint az éjszakában, 
Hosszú, vontatott. [négyen. 
Most egy másik, messze, most mái' hánnan, 
Kivert kóbor kutyák vonítnak az éjben 
Kusza dallamot. 

Csoportosan, körbe 
Leülnek a fagyos, hideg téli földre 
Fázva, reszketem. 
Felmeresztve fejük, mintha zokognának 
Láttára a sáppadt éjjeli csodának 
Fent az égtetó'n. 

Nem értik a holdat! 
Fénylő rejtélyébe szemük nem hatolhat. 
S a lelkűkre ül 
Eettegő nagy bánat holdas, titkos éjen, 
S körbe ülve, sírnak kint a fagyos réten, 
Hallom messzirül. 

Holdtölte ! Jaj nékem ! 
Lelkemben is kisért egy telt hold fehéren ; 
Nem tudom nevét, 
Ámde érzem, érzem megrontó varázsát, 
Kivert kóbor kutyák bánatának mását, 
S hív, csal a setét. 

Futni, futni, futni, 
Egyszer, csak még egyszer az utczára jutni, 
Utczán, téren át, 
Neki a mezőnek, fagyos, deres rétnek, 
Megszakadó szívvel lerogyni közétek, 
Vonító kutyák. 

Nagy Zoltán. 

FEHÉR VITORLA. 
- Tevfik Fikret. — 

Nézd, ott a tenger messzeségiben 
Egy csónak úszik mind odább-odábl), 
Vitorlaszárnyán vígan száll tovább 
Az alkony csendes békességiben. 
Ha minden üdvösség szárnyakra kelne, 
Hozzá hasonló bájos egy se lenne. 

A hullámokra ráhajolva fut, 
- Mint hogyha lelke arra vágyna tán 

Távolba' kéklő délibáb után — 
Mi szép ily békén, egymagán ez út . . . 
0 tudnám bár, a szél hova hordozza, 
Szivének álma vájjon merre vonzza ... ? 

Úgy jár ott künn a csendes Marmarán, 
Mint tündér hogyha száll hó-szárnyain, 
Imbolygó lepke kert virányain, 
Ügy lebben ím' az alkony bíborán. 
. . . Éjjelre majd ha fáradt lesz a szárnya. 
Szerelmes kis szigetnek öble várj M... 

Vágyódtam én is ilyen vágy után, 
Fehér tengernek langy szellőiről, 
A kéklő ég fehér felhőiről, 
Aztán fehér hajóról álmodám, 
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valósítani, arról idáig gondolkozni se próbált. 
Képtelen kombinácziókba nem akart bocsát¬ 
kozni, megelégedett azzal, a mit ösztöne rég 
megsúgott neki. Hogy Kont megmérhetetlen 
magasságban állott az emberek feje fölött̂  egy 
szinte elvont filozófiai csúcsponton, a honnan 
a világ apró, közelről nézve felismerhetetlen 
elmosódó jelenségei éles körvonalú, szinte kéz¬ 
zel fogható valóságokká alakulnak ki az ő vég¬ 
telenségbe látó lelki szeme előtt; onnan, erről 
az irtó magaslatról vizsgálta Kont az emberi 
lelket s annak mindenféle elemeit és össze¬ 
tételét: a tömegleiket, a szervezett társadal¬ 
mak pszichéjét, a népeszményeket, a világaka¬ 
ratot. Világosan látta, hogy az ember meg¬ 
kívánja, szinte áhítja az ámítást, ha mások 
nem ringatják illúziókba, önmagát csalja meg. 
Mundus vult decipi . . . Ergo decipiatur! . . . 
A világámító illúziókeltés fenséges művésze 
volt Kont vitéz, ebből a művészetéből táplál¬ 
kozott az ő tömegeken uralkodó hatalma. 

Becsületes lélek volt Kincses, a társadalmi 
szokványerkölcsök paragrafusain nem tette túl 
magát, — ő csak a jogi törvények nyakát te¬ 
kergette ki szenvedélylyel, — de nem azért, 
mintha sokra becsülte volna a szerinte is ha¬ 
mis értékekből összetákolt világfelfogást, hanem 
mert nem érzett magában elég erőt ahhoz, hogy 
milliókkal szembe helyezkedhessek. Az eszét 

FRIGYES FŐHERCZEG MAGYARORSZÁGI URADALMAINAK PAVILLONJA. 

S bolyongtunk von szerelmesemmel ketten, 
Fehérlő hajnal-korban gondfeledten. 

S a hány fehér vitorla tűn elém, 
A melyet útja tájékunkra vet, 
Eszembe hozza pusztult üdvömet, 
S az eltűnt álmok képe int felém. 
A lelkemet bús, szent igézet járja, 
Emlékeim síró fehér madárja... 

Törökből: Mészáros Gyula. 

A KONT-ESET. 
- Fantasztikus regény a XXT. századból. -

Irta Szemere György. (FoijtaUs.) 

XIV. 
Meg fogom a nemzetet menteni, gazdagí¬ 

tani ! . . . Az apostolos szavak úgy belecsen¬ 
dültek a Kincses leikébe, hogy akarva se tudott 
volna tőlük szabadulni, míg elméjében meg 
nem hányta-vetette azok jelentőségét. Hiszen 
megérezte ő a hatalmas férfi nagy szándékát 
már akkor, a mikor nyakába vette a perét, őt 
is megejtette a varázs, a mely rendkívüli egyéni¬ 
ségéből kiáradva, a hit és reménység bűvkörébe 
vonta a nemzet apraját-nagyját, de hogy mi-
képen akarja Kont emberfeletti tervét meg-
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nem cserélte volna ki senkiével, de a lelke 
energiáját kicsinylette. Hipokrizisnek tartotta 
a házassági esküt, a melyet úgyszólván min¬ 
denki meg szokott szegni, könnyedén, akár egy 
darab kenyeret és — mégis megesküdött a fele¬ 
ségével, attól tartva, hogy a szabad házasság 
ártana a tekintélyének. Czigánymulatságnak 
tekintette a párbajt is, mégis megverekedett, 
valahányszor arra került a sor. Ép úgy parolá-
zott notórius, de rajta nem vesztett nagystílű 
zsiványokkal, mint más gentleman, a szeren¬ 
csétlen, sorsüldözött apró tolvajokat pedig, a 
kik nem értettek a lopáshoz, csak a lelkében 
mentette fel, a nyilvánosság előtt világért sem 
fogott volna velük kezet. Egyszóval az árral 
úszott, de bensőjében irigyelte, csudálta azt a 
férfit, a kinek energiája daczolni tudott az árral. 

Kont ime tabula rázát csinált mindenféle 
emberi intézményből, a nélkül, hogy meggör¬ 
bült volna csak egy hajaszála is. (Ki merné őt, 
ha visszautasítana egy párbajt, gyávának bé¬ 
lyegezni? Vagy haszonlesőnek, perpatvarkodó-

Jól meganalizálta Kincses mester a Kont 
pszikhéjét, de arról, hogy milyen úton, milyen 
eszközökkel szándékozik megvalósítani tervét, 
támpont hiján - - okoskodni is röstellt. Ám 
most, hogy kiszállt a kastélyból, Kont ama 
prófétai szavainak hatása alatt, berregni kezd¬ 
tek hatalmas és tökéletes agyában a gondolat 
kerekei. A rugó, a mely megindította a szer¬ 
ves óraművet: «a föld azé legyen, a ki jobban 
megtudja azt becsülni.» 

Tehát konstatálta Kincses, - - egy radi¬ 
kális birtokpolitika inaugurálásával akarja Kont 

mérlegelni kezdte volna Kincses a megbillent 
államegyensúly következményeit, hirtelen eszébe 
ötlött a két várbeli angol. S meglepően éles 
perspektíva bontakozott ki kutató intellektusa 
ösvényén. Csak az angolok titokzatos felbuk¬ 
kanását kellett kombinácziói logikai lánczába 
belekapcsolnia: a látkép hátterében élesen, 
szinte élő valósággá kidomborodva állott előtte 
a Kont tervének rajza. 

. . . A nagyúr idegen, alighanem amerikai 
tőke igénybevételével szándékozik az ország ki 
nem aknázott kincseit mozgósítani. Neki ehhez 

GRÓF SERÉNYI MINISZTER FOGADJA A KIRÁLYT A VIRÁGKIÁLLÍTÁSON. A VIRÁGOK KÖZT. 

A KIRÁLY BUDAPESTEN. — Balogh Rudolf fövételei. 

nak, holott minden jogalap nélkül milliókat 
perel? A közvélemény talán akkor sem merné 
kikezdeni, ha az erőszak fegyverével támadja 
vala meg az emberek tulajdonjogait. Min¬ 
den tettében a magasabb czélt keresné s bizo¬ 
nyára meg is találná a hypnotizált társa¬ 
dalom.) 

Tehát szívből gyönyörködött Kincses a Kont 
mindenek fölé emelkedő bátor, világmegvető, 
istenien czinikus lelkében. A kiválasztottak 
privilégiuma — vallotta — a tömegeken ural¬ 
kodni, még pedig a maga törvényének erejé¬ 
vel s nem a tömegek által elfogadott szabvá¬ 
nyok szerint. Ujjongott a Kont meteorszerű 
feltűnésén s első pillanattól kezdve, hogy fel¬ 
ismerte benne a túlembert, sziwel-lélekkel 
melléje állt Örült a felette álló emberi 
lénynek . . . 

reformátori munkáját megkezdeni. Oly nagy¬ 
méretű konczepczió, a melynek megvalósulása 
legjobb esetben is évtizedekig eltart, ha az át¬ 
alakulás természetes folyamatát rendkívüli kö¬ 
rülmények és eszközök nem siettetik. Kincses 
meg volt róla győződve, hogy Kont igénybe 
fogja venni a rendkívüli eszközöket. De milye¬ 
nek lesznek azok? Békések-e vagy forradal¬ 
miak ?. . . Ha békések, - - vélte Kincses, — 
milliárdok megforgatása nélkül el nem képzel¬ 
hetők, ha forradalmiak, a nemzettest vérkerin¬ 
gésének egy koczkázatos érvágás útján való 
felfrissítését czélozhatják csupán. . . Már most 
vannak-e Kontnak milliárdjai ? Négyszáz mil¬ 
liója lesz a felosztott uradalmak árából. Egy 
csekélység a nagy czél arányaihoz képest. Egy 
semmi! Marad a forradalom esélye, a fennálló 
rendnek a felforgatása, az operáczió. Mielőtt 

A MESTERISKOLA KERTJÉBEN STRÓBL ALAJOSSAL. 

pénzre csak annyiban volt szüksége, hogy részt, 
kérvén a külföldiek szindikátusában, biztosít¬ 
hassa magának a nemzeti szempontból fontos 
vezető és irányító szerepet. 

Ebből a vélelemből kiindulva, már csak egy 
pár lépéssel kellett Kincses mesternek kombi¬ 
nácziói fonalát meghosszabbítania, hogy kiala¬ 
kíthassa képzeletében a Kont tervrajzának rész¬ 
leteit is. Azzal, hogy ki szándékozik venni a 
földet a kulturkópes osztály kezéből, nyilván 
az a czélja a nagyúrnak, hogy belekényszerítse 
az arra való elemeket az intenzív művelődésbe, 
a melytől, nem lévén ráutalva, mindezideig 
idegenkedtek. Ezzel a radikális birtokpolitiká¬ 
val egyrészt fel fogja szabadítani, gyümölcsö¬ 
zővé fogja tenni a tétlenségre kárhoztatott 
izomerőt, másrészt folyósítani fogja a nemzet 
intellektuális értékeit. A nemzet valamennyi 
erőtényezője a maga helyére és hivatására utal¬ 
tatván, teljes mértékben érvényesülni fog. 
A földéhség ki lesz elégítve, az ambicziónak 
és egyéni értelmi képességnek oly tág tere 
nyílik, a melyen az emberek nem az egymás 
elleni dulakodásra fogják elvesztegetni alkotó 
energiájuk java részét, mint eddig, mindenki¬ 
nek fog jutni a munkából és a gyümölcsből, 
mert a kultúra megsokszorozza az elvégzendő 
munka mennyiségét s természeténél fogva nem 
tűr meg a nemzet testén folytonossági hiányo¬ 
kat; minden űrt betölt a maga terjeszkedési 
képességével s minden baczillust kiöl. . . 

A Kincses képzelete ezen a nyomon haladva, 
száz rajt eresztett; messze kalandozó lehető¬ 
ségeket közelített meg s kitolta a közelfekvő 
jelenségeket a lehetetlenség határáig. Egyszó¬ 
val szárnyra kelt a vén szittya lelke, szeretett 
volna feljutni arra a magaslatra, a melyről 
Kont nézte az ő fajának kóros űzekedését s 
határozta meg annak diagnózisát 

Magasra emelkedett Kincses, szinte beleszé¬ 
dült a feje . . . Vissza is tért hamarosan a 
földre. Eszébe jutott, hogy sürgős napi ügyek 
varnak reá, a melyek nem tűrik meg az exal-
tácziót! . . . Magának a Kont-problemának a 
kulcsára azonban (a mennyiben az a vitéz ere¬ 
detére vonatkozott) hideg észszel is rájöhetett 
most már a jeles férfiú. 

A nagy ember óriási energiája, mindeneket 

21. SZÍM. 1910. 57. ÉVFOLYAM. VASÁENAPI ÚJSÁG. 445 

átölelő, határokat, lehetetlenséget nem ismerő 
konczepcziója, angol nyelvismerete, egész lénye 
s valamennyi odavágó körülmény arra vallot¬ 
tak, hogy mindeme kvalitásokat a nagy mére¬ 
tek és az emberi organizmus csudáinak orszá¬ 
gából hozta magával a vitéz. Amerikából, az 
ipar és kereskedelem Napóleonjainak, a Car-
negieknek, Eockfellereknek, Gouldoknak hazá¬ 
jából, a hol a legnagyobbnak agyában marokra 
fogható egységekké tömörülnek az emberi ará¬ 
nyok és érdekcsoportok milliószerte ágazó szö¬ 
vevényei, a hol az erőfeszítés és küzdelem üllő¬ 
jén odáig izmosodott, a faji kiválás folyamatá¬ 
ban odáig finomult az emberi elme, hogy 
egyetlen áttekinthető síkká képes devalválni 
az egész földgömböt, egy óriás sakktáblává, a 
melynek egyes koczkái birodalmakat, ügyes 
játékkal bevehető birodalmakat képviselnek . . . 
Igen, — vélte Kincses, — Amerikából szárma¬ 
zott vissza régi hazájába Kont, az új világból, 
a hol nincs lehetetlenség, nincsenek határok, 
a hol megfogható valóság a chiméra is, az 
akarat is; a hol fluidummá válik a képzelet, 
masszív tárgygyá az eszme, a hol az ad ab¬ 
szurdum kifejlesztett absztrakczió művészete 
szinte lezárta az emberiség körbenfutó pályá¬ 
ját, oda juttatta, a honnan kiindult, az antro-
pomorfizmus világába. Azzal a különbséggel, 
hogy az antropomorfizmus tárgyát nem a ter¬ 
mészet s annak jelenségei képezik, mint a 
kiindulási pontnál, hanem az ember műve és 
hatásai. A gyárak, a trösztök, a társulások, 
egyesületek, védőszövetségek, mindmegannyi 
félelmetes óriások, életre kelnek az amerikai 
ember képzeletében; lélekzenek, dühöngenek, 
pusztítanak, alkotnak . . . Minden él. Nemcsak 
a szerves világ, a kövek, az elemek is . . . 

Hej, — ujjongott magában a jó Kincses, ki¬ 
tárva karjait, mintha keblére akarná ölelni az 

kaszinó előtt. Gyimóthy után kérdezősködött 
a portásnál. 

- Az urak együtt vannak, - - jelentette 
ez, t— alighanem várják nagyságodat. 

Ügy volt. Az urak együtt voltak s reá vár¬ 
tak . . . Egy negyedóra múlva elkészült a híres 
egyesség, a melynek erejénél fogva hatvan 
négyszögmértföld magyar föld ura lett egy 
ember, a kit egy évvel ezelőtt még senki sem 
ismert. A tárgyalás egész simán ment. Az urak 
annyit sem reméltek, mint a mennyit kaptak. 

- Vigye ördög! — vigasztalta magát Ka-
nut, — a jövedelmem semmivel sem lesz kis-
sebb, mint eddig, mert két százaléknál többet 
nem jövedelmez a föld, holott a pénzem után 
négyet biztosan kapok . . , 

— Egyesség aláirva. Holnap szóbeli jelen¬ 
tést és a továbbiak iránt javaslatot teendek. 

Kont viaszatelefonált: 
— Kérem az urakat, maradjanak együtt. 

Mondanivalóm lesz. Tíz perez múlva a Kaszi¬ 
nóban leszek. 

Kincses uram meglepődött. Csak nem másí¬ 
totta meg szándékát a vitéz, — skrupulizált s 
folytatni akarta a beszélgetést, de úgy látszik, 
Kont lecsapta volt a kagylót, mert kérdésére 
nem kapott feleletet. Mit volt mit tennie, kö¬ 
zölte az urakkal Kont kívánságát. 

— Uraim, maradjatok együtt. Kont úr azon¬ 
nal itt lesz s szólni akar hozzátok. 

Kincses csak kissé lepődött meg, az urak 
ellenben nagyon. Mit akarhat velük a vitéz? 

A TESTŐRÖK A DÍSZSZEMLE UTÁN. 

A K I R Á L Y B U D A P E S T E N . — Balogh Rudolf fö1vételei. 

egész világot, - - most fogjuk meglátni, mire 
képes az emberi erő, ha egy egyénben találko¬ 
zik össze mindaz, a mit Isten adott a halan¬ 
dónak, mindazzal, a mit ez maga teremtett 
magának ! . . . Az amerikai akaratzseni szűz¬ 
magyar ősanyagba oltva! Ez Kont, — konsta¬ 
tálta az öreg úr, s a feletti örömében, hogy ezt 
ilyen szépen kitalálta, kipiszkált a zsebéből 
egy kis aranyat s tréfás kedvében belenyomta 
egy öreg, hápogó napszámosasszony markába. 

Gyalogosan ejtette meg ugyanis Kincses mes¬ 
ter az egész tekervényes elmefuttatást . . . 
A várból lejövet átbandukolt a Ferencz Jó-
zsef-hidon, szinte öntudatlanul, gépiesen, mint 
egy felhúzott automata. Csak akkor vette ma¬ 
gát észre, hogy nini, hiszen nem igen szokott 
ő gyalog járni, midőn a Kálvin-térre ért. Bele¬ 
vágta magát egy automobilba s megnézte órá¬ 
ját. Hét óra volt. A nagy urak ebéd ideje. 

- A kaszinóba! — adta ki a parancsot a 
gépvezetőnek, s egy perez múlva kiszállott & 

— A pénzt - - tódította Gyimóthy, — leg¬ 
alább be lehet gombolni, el lehet dugni a mob 
elől. 

— Nesze egy jó szivar, — kínálta meg Kin¬ 
cses uramat Kelé, — nagy kutya vagy, de te¬ 
kintve, hogy hazafiúi áldozatról van szó, nem 
haragszom reád. 

Kincses elkaczagta magát. 
— Hásze persze, — jegyezte meg cziniku-

san, — tudtam én azt, hogy nem fajult el a 
magyar. 

Gábris egész jókedvre derült. Megpödörte 
bajuszát és lenyalta a parókáját. 

— Hehehe, - - s vigyorgott, - - én jártam 
köztetek a legjobban ; ezentúl minden jövedel¬ 
memet magamra költhetem, holott eddig mu-
tyiznom kellett az öreggel. Egy csapásra gaz¬ 
dagabb lettem, akármi legyek! — S még egyet 
nevetett. — Hehehe! 

Kincses mester rebus bene gestis áttelefo¬ 
nált a Kont-várkastélyba; 

A KIRÁLY JÓZSEF FŐHERCZEGGEL ÉS KONRÁD BAJOR 

HERCZEGGEL A VÉRMEZŐI SZEMLÉRE MEGY. 

Vissza akarja szívni a megállapodásukat ? Mi¬ 
kor már belenyugodtak, meg is vigasztalódtak?! 

Gábris kitalálta az aggodalmukat. 
— Ne féljetek, fiúk, egy Kont nem cziczázik 

a szavával, olyan Kont még nem született. 
Azért ő is trémázott kissé. Szerencsére nem 

sokáig tartott az általános feszültség. Tiz perez 
múlva hallható lett a vitéz döngő lépése, pa¬ 
rancsoló szava, majd látható lett ő maga is a 
feltáruló ajtó keretében. 

— Üdvözöllek, véreim . . . 
A kaszinó urai körülvették és kézfogással, 

némán megilletődve viszonozták a nagyúr üd¬ 
vözlését. 

Kont Kincsest kereste a szemével. 
— Itt vagyok ! — jelentkezett ez. 
— Ismételje még egyszer, a mit az imént 

telefonba mondott. 
— Miért ismételjem? — kér de Kincses, sunyin 

mosolyogva. — Beszéljen helyettem ez az Írás. 
S átnyújtotta Kontnak az egyesség-levelet. 
Az egy pillantást vetett rá, aztán mégis ra¬ 

gaszkodott az eleven szóhoz. 
- Csak mondja, Kincses. 

— Az urak elfogadták feltételeinket, áten¬ 
gedték nagyuramnak ötven százalékos pénz¬ 
beli kárpótlás fejében uradalmaikat. 

Erre ünnepies csönd következett. Kont lát¬ 
hatólag el volt fogódva. De nem zavart jelzett 
az elfogódottsága, inkább a diadalmámor ká-
bultságához hasonlított. Ránehezedett szivére 
az urak némasága s még inkább a szó, a mit 
ajkán ki akart ejteni. Végre legyőzte magát, 
megrázta vállát s felütötte fejét. 

— Fiaim, — kezdte beszédjét, — köszönöm 
nektek, hogy nem ellenkeztetek velem. Hiába¬ 
való lett volna, de késleltette volna a szent 
ügyet. Főképen ezért mondok nektek köszöne¬ 
tet. És most már tovább is mehetek. Bebizo¬ 
nyítottátok, hogy méltók vagytok a bizal¬ 
mamra : ime, vegyétek érte jutalmatokat. Kont-
hitre, a mi szilárdabb a hegyek szikláinál, 
ezennel kijelentem nektek, hogy azt a vagyont, 
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a mit elvettem tőletek, megkétszerezve fogom 
visszaszolgálni rövid időn. Nem lett volna 
méltó hozzám, hogy ezzel a kijelentéssel az 
egyesség megkötése előtt korteskedjem a ma¬ 
gam ügye mellett és sokkal többre becsültelek 
benneteket is, mint hogy a tárgy lényegéhez 
nem tartozó hatáseszközökkel igyekezzem meg¬ 
venni a lelketeket, egyszóval nem illett, nem 
volt szabad addig beszélnem, valameddig a 
közöttünk fennálló differencziák el nem si¬ 
multak . . . 

Az első pillanat döbbenete által lekötött lel¬ 
kesedés csak most tört ki az urak ajkán: 

- Éljen! — zúgta a kipirult nagyúri tár-

Kont egy fejedelmi kézmozdulattal leintette 
az ovácziót. 

— Hallgassatok meg illő figyelemmel, a 
végire tartogassátok örömötöket.. . Be fogok 
nektek számolni terveimnek azzal a töredéké¬ 
vel, a melynek végrehajtásához tőletek vettem 
az eszközöket. Uradalmaitokat felparczellázom 
a földmives nép között s a vételárukat válla¬ 
latokba fogom befektetni. Ezzel kettős czélt 
érek el. A paraszt három-négyszeresen érté¬ 
kesítheti munkaerejét a saját imádott földje 
mívelése által s megsokszorozódik a ti eddigi 
jövedelmetek is. Tudjátok, mit jelent ez? Ez 
azt jelenti, hogy az országnak azon a foltján, 
a melyen ezt a vagyoncserét megejtendem, mai 
értéke háromszorosára szökik fel a nemzet 
gazdasági tőkéje . . . Az, a mi nektek 50 koro¬ 
nát jövedelmezett, százötvenet fog hozni a pa¬ 
rasztnak, de nektek is legalább annyit fog jöve¬ 
delmezni ezentúl az a tőke, a mely eddig ötven 
korona évi bevételnek felelt meg. Én fogom 
befektetni, én felelek róla. Ezek után — foly¬ 
tatta Kont,— körülbelül sejthetitek is, miért kel¬ 
lett nekem a földetek. Nem bocsátkozom most 
bővebb fejtegetésbe, csak annak a reményem¬ 
nek adok kifejezést, hogy nem telik bele öt 
esztendő, a mi példánkat követve, az ország 
valamennyi birtokosa igyekezni fog megszaba¬ 
dulni attól a földtől, a melynek a gyümölcsén 
másokkal kellett megosztozkodnia, hogy oda 
fektesse bele a vagyonát, a hol annak egész 
jövedelme az övé . . . Egyszóval minden tőke 
egyformán fog jövedelmezni ebben az ország¬ 
ban, úgy a pénz, mint a föld, mint a munka, 
mint az intellektus. Megelevenednek, forga¬ 
lomba jönnek az összes heverő eltemetett érté¬ 
kek, ki lesz aknázva fenékig az egész nemzeti 
vagyon. Igen egyszerű, radikális megoldása ez 
a nagy nemzetgazdasági kérdésnek, a mely 

végeredményében magában foglalja az összes 
nemzetfentartó, politikai tényezők elhelyezke¬ 
désének kulcsát is, mert egy nemzetnek állam¬ 
jogi helyzetét és nemzetközi szerepét egyes¬ 
egyedül a vagyoni állása és kulturhitele szabja 
meg. A föld, véreim, — fejezte be Kont sza¬ 
vait, — a paraszté, a ki megműveli; a tanult, 
művelt elméjű emberé a szellemi vagyon; min¬ 
den másféle vagyonmegosztás káros és termé¬ 
szetellenes . . . Az, a mit én a pénzetekkel meg 
fogok kezdeni, épen a megbillent egyensúly 
helyreállításának előmunkálata lesz. Művem 
áldásos következményeiről korai lenne be¬ 
szélni, beszélni fognak he¬ 
lyettem az eredmények. Csak 
ennyit akartam mondani. Él¬ 
jetek ! 

Annak, a mi ezután a be¬ 
széd után történt, hű képét 
adni alig lehet. Talán két 
ember sem volt a társaság¬ 
ban, a ki egyformát érzett. 
A kételkedéstől kezdve a fa¬ 
natikus örömig valamennyi 
emberi indulat képviselve 
volt a nagy urak szivében s 
ahhoz képest változott azok¬ 
nak kifejezésmódja is. A 
szangvinikus urak körülfog¬ 
ták a vitézt és majd hogy ki 
nem rángatták karját a vál-
lából, a kolerikusok egymás¬ 
nak mentek neki és minden 
ok nélkül disputálni kezdtek, 
a megrögzött konzervativek 
fejüket csóválták; nem igen 
bíztak a Eont vállalatainak 
sikerében, a vállalkozó szel¬ 
lemű urak szeme ellenber 
aranyesőtől káprázott. Zaj 
volt olyan, hogy késsel lehe¬ 
tett volna vágni, még Kin¬ 
cses is úgy kiabált, mint egy 
iskolás^ gyerek. 

- Én ezt mind tudtam 
előre, - - hirdette fűnek-fá-
nak, — akár magam is el¬ 
mondhattam volna a nagy¬ 
uram beszédjét. . . Igenis, a 
vagyoni, a gazdasági egyen¬ 
súly kérdése . . . 

Egyetlen mondatát se fe¬ 
jezhette be a kövér fiskális 
bácsi, minduntalan kilökték 

MARY ANGOL KIRÁLYNŐ. 

a helyéből. Mindenki ágált, perorált, senki sem 
hallgatott a másikára. Az izgalomtól szinte 
megfeledkezett a társaság arról a férfiról is, 
a ki az izgalmat provokálta. 

Kont csak mosolygott. Az érzelmeknek ele¬ 
mentáris hullámzása a különben fegyelmezett 
idegzetű, blazirt urak lelkében, nagy, büszke 
reményekkel töltötték el az ő hatalmas 
szivét. 

- Gyerekek, — tört ki az öröme magyaro¬ 
san duhaj kedvében, — faciamus ergo magnum 
áldomás ! Vendégeim vagytok . . . 

. . . Az áldomás jellemzésére csak annyit, 

hogy reggel nyolcz órakor Belényessy, a ka¬ 
szinó oligarcha elnöke, kikiáltotta a köztársa¬ 
ságot . . . 

(Folytatása következik.) 

MAY KIRÁLYNÉ. 
(Az angol királyné és a magyar nemzet.) 

Edvárd király halála óta magyar szárma¬ 
zású királynéasszonya van a hrit világbiroda¬ 
lomnak. Eégóta számon tartjuk már, hogy 
Ehédey Klaudina grófnő unokájában, Teck Vik¬ 
tória Mary herczegnőben, a trónra ép most 
lépett György walesi herczeg feleségében, sőt 
fiában és egy leányában virágzik tovább az 
angol királyi család. 

Erdőszentgyörgy, a regényes fekvésű maros-
tordamegyei község a családi fészke az új 
angol királyné magyar őseinek, a Ehédey gró¬ 
foknak. E község református templomát gróf 
Ehédey János alapította az Úr 1640-ik esz¬ 
tendejében, azzal a rendelkezéssel, hogy ma¬ 
radékai a templom kriptájában temetkezze¬ 
nek. Ott pihen ő maga s a hagyomány sze¬ 
rint az a gróf Ehédey Ferencz is, kit az er¬ 
délyi rendek II. Eákóczi György fejedelem 
lemondása után 1657-ben Erdély fejedelmévé 
választottak. E fejedelmi ős síri otthonába 

J 

A KIRÁLY HÍRNÖKÉNEK MEGÉRKEZÉSE A ROYAL EXCHANGE ELÉ. 

A TEMPLE BAR ELŐTT SELYEM KÖTELET FESZÍTENEK KI A CITY RÉGI KAPUJÁNAK JELKÉPÉÜL. 

a boldog házasságnak hat éve következett. 
1841 október elsején aztán megrendítő sze¬ 
rencsétlenség vetette végét szép családi éle-
töknek. Katonai díszszemle volt a bécsi Schmel-
zen és huszárjainak élén részt vett benne 
Sándor herczeg is. Klaudina herczegné ko¬ 
csin kikisérte férjét a gyakorlótérre, aztán 
visszatért a városba s meg akarva lepni fér¬ 
jét, maga is lóra ült és visszavágtatott a 
Schmelz irányában. De a mint az egyik ut-
czából ki akart kanyarodni a térre, lovával 
belekeveredett az ép rohamnak induló huszár¬ 
ezredbe, a száguldó sereg lovastól legázolta, s 
a szép herczegné a lovak patái alatt néhány 
szempillantás alatt meghalt. Férje magánkí¬ 
vül volt kétségbeesésében. Oda is hagyta az 
osztrák katonai szolgálatot, visszatért Würt-
tembergbe s megérte nyolczvanegyedik évét. 
Huszonöt évvel ezelőtt halt meg. 

Ehédey Klaudina grófnővel való házasságá¬ 
ból származó fia, Adolf, ki 1866 június 12-én 
feleségül vette Mary Adelaide angol királyi 
herczegnőt, a cambridgei herczeg leányát, meg¬ 
alapítója lön az angol Teck herczegi család¬ 
nak, ő volt az apja Teck Viktória Mary her-
czegnőnek, az új angol király hitvesének. Vik¬ 
tória Mary herczegnő régi kedvencze volt az 
angol nemzetnek: az angolok gyermekkorától 
fogva princess May, május herczegnője nevén 

VII. EDVÁRD UNOKÁIVAL. 

az 1841-ik év őszén vonult le a fejedelmi ág 
egyenes leszármazottja: a mostani angol ki¬ 
rályné nagyanyja, Ehédey Klaudina grófnő, 
Württemberg herczegné. 

Ifjan halt meg, huszonkilencz éves korá¬ 
ban. Tragikus végzet ragadta ki az élők sorá¬ 
ból korának e szépségéért és kiváló lelki tu¬ 
lajdonságaiért egyaránt ünnepelt asszonyát. 
Életének és halálának körülményei regénybe 
illők. A múlt század harminczas éveinek ele¬ 
jén atyjával, gróf Ehédey Lászlóval Bécsben 
tartózkodott, s az előkelő társaság ünnepé¬ 
lyeinek egyikén ismeretségbe esett Sándor würt-
tembergi herczeggel, ki akkor az osztrák had¬ 
seregben szolgált. A herczeg közel járt a har-
minczhoz, Klaudina grófnő húsz éves volt. 
Egymáshoz illő szép emberpár volt s a würt-
tembergi királyok ivadéka halálos szerelemre 
gyuladt. a magyar grófleány iránt. De egyesü¬ 
lésüknek sok nehéz akadályát kellett meg le-
küzdeniök, míg egymáséi lehettek. Mert az ud¬ 
vari felfogás nagy súlyt vetett a házasulan¬ 
dók rangegyenlőségére. Klaudina grófnő atyja 
nem is lelkesedett e morganatikus házasság¬ 
ért, s az eljegyzést megelőző napok egyikén 
történt, hogy arra a megjegyzésre, hogy jöven¬ 
dőbeli veje a württembergi király unokája, 
büszkén vetette oda: «No, az én ősöm meg 
Erdély fejedelme volt!» 

A württembergi herczeg és ifjú felesége l 
május másodikán ülték meg az esküvőt, melyre 
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emlegették. Először Edvárd király idősebbik 
fiának, a népszerű clarenczei herczegnek meny¬ 
asszonya volt s az angolok sok könnyet hul¬ 
lattak érte, midőn vőlegénye ifjan elhalt. Az¬ 
tán György herczeg menyasszonya, majd fele¬ 
sége lett. 

Mary királyné mély kegyelettel őrizte min¬ 
dig nagyanyja emlékét s most is lelkesedik 
magyar eredeteért. Egy magyar úr, ki 1889-ben 
Londonban járt, érdekes történetet mond el 
róla. A Portman 's Roomban rendezett magyar 
bazárban mutatták be az ifjú és szép yorki 
herczegnőnek (akkor még apósa, a most elhalt 
király volt Wales herczege), ki sok magyar 
eredetű holmit vásárolt össze á kiállításon. 
Az elbeszélő néhány nappal ezután levelet 
kapott a yorki herczegnőtől. «Uram, — így 
szólt a levél, — Edvárd fiam egy ostort kapott 
a magyar jótékonysági bazárról, s ez az ostor 
tönkre tette hazánk nyugalmát. Örökös hábo¬ 
rút viselnek miatta Albert herczeggel. A harcz 
és háború csak úgy szűnik meg, ha szíves 
lesz még egy ostort küldeni». Kapott is Al¬ 
bert herczeg egy nemzetiszin sallangos hor¬ 
tobágyi karikást. A herczegné boldog volt. 
'Csak attól rettegtem, - - mondotta az aján. 

AZ ŰJ VONAL HÍDJA A DUNÁN ÁT. 

dékozónak — hogy most az lesz a baj, hogy 
az új ostor czifrább, de Edi meg van elégedve, 
mert az övé jobban pattog.* 

A herczegné csak azt sajnálta, hogy magyar 
eredete ellenére nem tud magyarul. «Bizony, 
sajnálom, mert mint vérüknek, tudnom kel¬ 
lene magyarul.» De két magyar szót mégis 
megtanult. Apósa, a király tanította meg e 
két szóra: • Szeretlek, galambom!* 

Nagyanyja emlékéhez való ragaszkodásának 
emléke az az emléktábla is, melyet hat évvel 
ezelőtt falaztatott be az erdőszentgyörgyi re¬ 
formátus templom falába, nagyanyjának örök 
nyugvóhelye fölé. Ez emléktáblának története 
van. Vámbéry Ármint, kinek az angol királyi 
családhoz s különösen Edvárd királyhoz való 
barátsága eléggé ismeretes (első unokájának 
keresztszülői a mostani angol királyi pár), 
1903-ban fölkereste egy Ehédey grófnő és kö¬ 
zölte vele, hogy szeretné, ha tudnák Angliá¬ 
ban is, hogy a Rhédey grófi család nem halt 
ki végképen Magyarországon. Londonba ér¬ 
kezve, Vámbéry közölte ezt VII. Edvárd király-
lyal, s fölvetette előtte azt a gondolatot, hogy 
jó volna a magyar nemzetet közelebb vinni 
az angol udvarhoz. A királynak tetszett ez a 
gondolat. «Nemcsak hogy nem ellenzem,* mon¬ 
dotta, «hanem óhajtom is, mert a magyar 
nemzetet mindig őszintén szerettem. Kedves 
napokat, töltöttem körében s a barátság szálai 
is hozzáfűznek Magyarországhoz.* "Vámbérv 
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ekkor hivatkozott a walesi herczegné magyar 
származására s úgy vélte, hogy a herczegné 
szép gyermeki kegyeletének adná jelét, ha 
gondjaiba venné nagyanyja erdőszentgyörgyi 
sírhelyét. A király ezt helyesnek mondotta 

felszólítására Vámbéry emlékiratot adott át 
z érdekben a walesi herczegnek. A kegyele-

, e nn í
m e g e m l é k e z é 8 t e r T e gyorsan kialakult s 

1904 évi húsvét és pünkösd ünnepe közt le¬ 
lepleztek az erdőszentgyörgyi templomban a 
fekete svéd gránitkőbe vésett, értékes mívű 

emléktáblát, melyet Mary walesi herczegné 
készíttetett nagyanyja emlékére. Ez emléktábla 

t közöljük. Hoszsza egy méter, széles¬ 
sége nyolczvan czentiméter s a kétnyelvű fel¬ 
irat fölött látható két czhner a -württembergi 
herczegi és a Bhédey grófi családok czimere. 

Az új angol királyné ily kegyelettel áldozott 
nagyanyja, az egykori magyar grófnő emlé¬ 
kének. 
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Strelisky fénykéin'. 
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ÚJ ELNÖKIGAZGATÓ HELYETTESE. 

A HALLEY-ÜSTÖKÖS A MAGYAR 
TÖRTÉNELEMBEN. 

Az üstökösök megjelenése minden időben 
mély benyomást gyakorolt az emberekre, a 
mi aztán nagyon sokszor félelembe, rettegésbe 
ment át. A közhiedelem mindenféle bajt és 
szerencsétlenséget jósolt belőlök; királyok ha¬ 
lála, nagy háború, dögvész, elemi csapások 
előjelének tartották s ha forgatjuk a régi kró¬ 
nikákat, egy kis miszticzizmussal könnyen 
fölkelthetik bennünk azt a gondolatot, mintha 
volna valami alapja a közfelfogásnak, íme! 
alig tűnt fel a Halley-üstökös, meghalt a föld¬ 
kerekség legnagyobb birodalmának uralkodója, 
VII. Edward angol király. Minden nehézség 
nélkül összeköttetésbe hozhatta volna tehát a 
két dolgot egymással a középkori krónikairó. 
Csakhogy ép olyan módon beleillett volna az 
üstökös a múlt évi események folyamatába is, 
midőn két uralkodót fosztottak meg a trón¬ 
jától (II. Abdul Hamid török szultánt és Mo¬ 
hamed Ali perzsa sahol), egy pedig (II. Lipót 
belga király) meghalt. És a megelőző évek 
alatt sem jelent volna meg hiába az üstökös. 
1908-ban gyilkolták meg Károly portugál ki¬ 
rályt a trónörökössel együtt s ugyanezen évben 
halt meg a khinai anyacsászárné s mindjárt 
utána Kvang-hszii császár; ezenkívül Abdul 
Aziz marokkói szultán kénytelen volt áten¬ 
gedni a hatalmat öcscsének, Mulej Hafidnak. 
1907-re esik II. Oszkár svéd, 1906-ra IX. Ke-
resztély dán király, 1905-re Adolf luxemburgi 
herczeg, 1904-re Albert szász király s 1903-ra 
XIII. Leó pápa elhunyta; ezenkívül ugyan¬ 
csak 1903-ban meggyilkolták Sándor szerb ki¬ 
rályt a feleségével együtt. 1901-ben halt meg 
Viktória angol királynő és Abdurrahman af-
ghán emir, ugyanezen évben az Egyesült-Álla¬ 
mok elnöke, Mac Kinley, 1900-ban pedig Um-
berto olasz király életét orgyilkos kéz oltotta 
ki. Az előző évtizedben is megvolt csaknem 
minden esztendőnek a maga halottja, a mint 
hogy megvolt a régebbi időkben is. 

Azelőtt a háború is nagyon mindennapos 
volt. Nagyon természetes tehát, hogy hol az 
egyik, hol a másik ország krónikása talált 
kapcsolatot az üstökös feltűnése s a hazáját 
sújtó csapások közt. 

Valószínű, hogy a Halley-üstökös mostani 
megjelenésének ép olyan kiváló szerep fog jutni 
a tudományban, mint 1682-iki megjelenésének 
s a két évvel előbb, lG80-ban feltűnt üstökös¬ 
nek. Általános hatása sokkal nagyobb volt ez 
utóbbinak, mint amannak, úgy hogy többen az 
egykorúak közül, kik szólnak az 1680-i üstökös¬ 
ről, meg sem említik az 1682-ikit. Az 1680-iki 
ejtette félelembe nemcsak a keresztyén világot, 
hanem a törököket és zsidókat is. E mellett 
azonban, mint Flammarion irja Hoitsy Pál 
által a magyar irodalomba is átültetett nép¬ 
szerű csillagászattanában, alkalmul szolgált 
Newtonnak arra, hogy megállapítsa az üstö¬ 
kösökmozgásában jelentkező törvényszerűséget 
s fölismerje, hogy az általános nehézkedés 
törvényénél fogva igen elnyúlt görbe vonal 

a pályájuk. Számításaiban segítségére volt ba¬ 
rátja és munkatársa, Halley, ki aztán az 
lG82-iki üstökösnél már arra is rájött, hogy 
hasonló utat tett meg a nap körül, mint az 
1531. és 1607-iki üstökösök s legközelebbi 
megjelenésének idejét 1758 végére vagy 1759 
elejére számította ki. Meg is jelent 1759 ta¬ 
vaszán, aztán ismét 1835-ben s most megint 
visszaérkezett hozzánk. Mindegyik körforgásá¬ 
nak tartalmában volt némi eltérés. lG8á-től 
1759-ig 27,937 nap alatt tett meg egy kör¬ 
forgást, 1759-től 1835-ig már 28,000 nap 
alatt, míg 1835-től 1910-ig Pontécoulant ré¬ 
gebb számításai szerint 27,217 nap volt szük¬ 
séges. 

Általában pedig minden 75—79 esztendőben 
tér vissza hozzánk s a Krisztus előtti 12-ik 
évtől kezdve, a meddig egykorú följegyzések 
alapján vissza felé lehet követni a Halley-
üstökös időnkénti megjelenését, az idei már a 
26-ik feltűnése. 

Mindjárt a legközelebbi Kr. u. GG-ban tör¬ 
tént s összeesett a zsidók azon nagy lázadá¬ 
sával, mely aztán Jeruzsálem pusztulását s a 
zsidók szétszóratását vonta maga után. 

Nagyon emlékezetes volt a 451-iki megjele¬ 
nése, midőn Attila elpusztította Galliát s meg¬ 
ütközött Aetius római hadvezérrel és az akkor 
már Spanyolországban s Gallia déli részeiben 
uralkodó nyugati góthokkal a catalauni me¬ 
zőn, hogy az egykorúak szerint közel 300 ezer 
ember esett el, köztük Theodorik, a nyugoti 
gótth király. 

Ezen időből való egy spanyolországi püs¬ 
pök, a 388—4G8 körül élt Idatius «Chroni-
con»-ja, ki röviden szólva Gallia feldulásáról, 
városainak szétrombolásáról a catalauni véres 
viadalról, előzőleg különböző égi jeleket sorol 
el. Spanyolország . Gallaeczia nevű részében 
erős földrengés volt. Április nónáit megelőző 
napon (április 4.) pedig napnyugta után észak 
felé mintha csak tűzbe vagy vérbe borult 
volna az égboltozat s a lángoló vörösségen át 
világosabb vonalakkal vöröses lándsák képe 
volt látható s napnyugtától csaknem éjjeli 
három óráig tartott a tünemény, mely előre 
jelezte a bekövetkezendő veszedelmeket. Az 
ütközet elbeszélése után ismét visszatér az 
égi jelekre. Október 5-ik kalendáján (szept. 27) 
kelet felé sötétedett el a hold. A következő 
húsvét napjai alatt a galliai részek felé lát¬ 
tak némely dolgot. Július 14-ik kalendájától 
(jun. 18) pedig üstökös kezdett feltűnni, mely 
a harmadik kalendáig (jun. 29) reggel keleten 
volt látható, napnyugta után pedig nyűgöt 
felé. Augusztus kalendáiban (július második 
felében) a nyugoti részen jelent meg. 

A japán följegyzések, mint nem régiben 
volt olvasható a lapokban, egy tokiói csillag¬ 
vizsgáló szerint, 684-től fogva említik a Hal-
ley-üstököst; szólnak 912-iki feltűnéséről is, 
melyről eddig még nem találtak feljegyzést. 

Francziaországban Flammarion szerint a 
837-iki megjelenésről van a legelső emlíiés. 
Akkoriban, 814-től 840-ig, Nagy Károly fia, 
Kegyes Lajos volt a franczia király és római 
császár, kit nagyon nyugtalanná tett az üstö¬ 
kös megjelenése. Egykorú életirója, ki jártas 
volt kora csillagászati ismereteiben, «Vita Hlu-
dovici Pii Imperatorist) czimű műve XVII. fe¬ 
jezetében így adja elő a dolgot: 

s A húsvéti ünnep közben egy mindenkor 
szörnyű és gyászos jelenség, üstökös csillag 
tűnt fel a szűz jegyében, azon a részen, a 
merre a kiskő farka és a holló alá hajlik. 
A hét bolygó csillag módjára nem kelet felé 
tartott, hanem 25 napon át áthaladván az 
oroszlán, rák és ikrek jegyein, végre a bika 
fejénél a kocsis csillagképlet lába alatt elvesz¬ 
tette tüzes tekéjét és serényének hosszaságát, 
mely mindez ideig kinyúlt belőle. Ezt a dol¬ 
got a mint észrevette az effélék iránt nagyon 
figyelmes császár, helyén maradt s mielőtt 
nyugodni tért volna, magához hivatva, kér¬ 
dezősködni kezdett felőle tőlem, ki ezeket írom 
és ki közhit szerint jártas vagyok ezen dol¬ 
gokban ; hogy mit tartok róla ? Midőn időt 
kértem a csillag megfigyelésére, hogy kipuha¬ 
toljam a dolog mibenlétét s a tapasztaltakról 
reggelre Ígértem a választ, a császár eltökélve, 
hogy megadja számomra ezen időhaladékot, 
nehogy valami gyászos dolgot legyek kény¬ 
telen válaszolni, így szólt: menj ezen ház szi¬ 
lárd falai közé s tudasd velem, a mit látsz; 

HOLLÁN SÁNDOR, A M..KIR. ÁLLAMVASUTAK 
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ismerem ezt a múlt este még egyáltalában 
nem látott s általad nem mutatott csillagot, 
tudom, hogy üstökös, miről már a múlt na¬ 
pokban beszéltünk: mondd csak, mit gondolsz, 
minek az előjele ? A'alamit szóltam s aztán 
hallgattam. Egyre megy — válaszolt, ha most 
el is hallgatod, hogy közhit szerint az ura¬ 
lomban bekövetkezendő változást s a fejede¬ 
lem halálát jelenti meg előre. Erre én a.pró¬ 
féta szavaira hivatkoztam, a mikor azt mondja: 
ne férjetek az égi jelektől, melyek rémületbe 
ejtik a pogányokat. Erre ő szokott bátorszivü-
ségével és okosságával így válaszolt: nem kell 
mástól félnünk, csak attól, ki nekünk s ezen 
csillagnak a teremtője; de nem csodálhatjuk 
és dicsérhetjük eléggé kegyességét, midőn ilyen 
jelekkel figyelmeztet bennünket hanyagsá¬ 
gunkra, hogy vétkesek és bűnbánat nélküliek 
vagyunk. Mivel pedig közösen érint engem és 
mindenkit ez a kinyilatkoztatás, mindannyian 
tehetségünk szerint törekedjünk a jóra, nehogy 
késedelmeskedésünkkel méltatlanok legyünk ir¬ 
galmára. Ezt mondva, mindenkit magához pa¬ 
rancsolt s azon éjjelt teljesen ébren s az isten 
dicséretével és könyörgéssel töltötte egész vir-
radatig. Hajnal hasadtakor üdvari szolgáit 
hívta s gazdag alamizsnát adatott a szegé¬ 
nyeknek és az isten szolgáinak, barátoknak 
úgy, mint kanonokoknak, az ünnepélyes mi¬ 
sét, a kikkel csak tehette, megtartatta.» 

Azzal végzi az életrajzíró a fejezetet, hogy 
ugyanazon télen Januárius kalendáin (t. i. de-
czember második felében) egy másik üstökös 
«kegyetlen lángja tűnt fel» a skorpió csillag-
zatban, melynek ((fenyegető tekintetét csak¬ 
hamar követte* Kegyes Lajos fiának, Pipinuek, 
Aquitania királyának a halála. (Pipin 838 de-
czember 13-ikán halt meg.) 

A Halley-üstökös lOGG-iki megjelenése az 
angolok történetében esett össze rendkívül 
emlékezetes eseményekkel. Ezen esztendőben 
vetett véget Hódító Vilmos normandiai her¬ 
czeg az angol-szász királyságnak s foglalta el 
normann harczosaival Angliát, 106G október 
14-ikén a hastingsi csatatéren legyőzvén az 
utolsó angol-szász királyt, Haraldot. A kró¬ 
nikások egész röviden ennyit mondanak: 

«A normannok egy üstököstől vezéreltetve, 
betörnek Angliába!" 

A magyar krónikairók legelőbb csak 1382-ki 
megjelenése alkalmával említik a Halley-üs-
tököst. 

Ebben az esztendőben halt meg negyven 
évi dicsőséges uralkodás után egyik legnagyobb 
királyunk, Nagy Lajos. Életirója. Küküllei 
János, kinek művét szórói-szóra átvették a 
későbbi krónikások, mint Thuróczi János, vagy 
a Dubniczi krónika irója, ekkép mondja el : 

«Végre itt hagyva ezt a munkás életet s az 
örökéletre vágyakozva, a zsoltáriró ama sza¬ 
vaival, hogy jó nekem az istennél lenni s 
reményemet az úristenbe vetni, elköltözött (e 
világból szeptember hónap 11-ik napján. És 
kevéssel előbb csodálatos üstökös tűnt fel. Halá¬ 
lával oly nagy volt a gyász az országban: 
mintha mindenki a saját halálát siratná!» 
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A Mátyás korabeli olasz történetírók, ú. m. 
Eanzau Péter és Bonfini Antal, kik megírták 
Magyarország történetét, már egyenesen össze¬ 
köttetésbe hozzák Nagy Lajos elhunytát az 
üstökös feltűnésével. "Halálakor —• mondja 
Ranzan, — fenyegető üstökös csillag jelent 
meg, mely minden kétség nélkül jelentette ily 
nagy fejedelem megválását az élettől.* Bonfini 
pedig így adja elő: «Ime! nem sokkal halála 
előtt üstökös tűnt fel, melyből mindenki a ki¬ 
rályvégének bekövetkezését jövendölte.»Bonfini 
műve után állította össze Magyar Krónikáját 
Heltai Gáspár, a ki ezeket írja: «Azon közbe 
egy kométa, avagy üstekes csillag támada az, 
égen. És nem sok nap múlva meghala az jám¬ 
bor Lajos király, kit megsirata mind az egész 
ország. Csak az velenczések igen örülének az. 
ő halálának.* 

Legnevezetesebb volt a Halley - üstökös 
1456-iki megjelenése, a mikor általános rémü¬ 
letet keltett Európában. Mindössze három ér 
telt el azóta, hogy a törökök kezébe esett Kon¬ 
stantinápoly, érthető tehát, hogy a midőn lát¬ 
ható lett június elején napnyugta után az ég¬ 
boltozat éjszaki és nyugoti része közt a fénylő-
aranysárga színű, lobogó tűzhöz hasonló far¬ 
kával mintegy 60 fokra kiterjedő félelmetes 
nagyságú üstökös, mindenki a török részéről 
fenyegető nagy veszedelem jelét látta benne. 

S nem is volt alap nélküli a nagy félelem. 
II. Mohammed szultán már az 1456-iki"i tél 

folyamán nagy készületeket tett a háborúra; 
150 ezer emberből álló sereget gyűjtött össze,, 
melyhez jött 200 hajó s 300 ágyú. így indult meg; 
Magyarország ellen, esküt tevén, hogy két hó¬ 
nap múlva Budán ebédel. Június elején szálltai 
meg Nándorfehérvárat, de mint tudvalevő, az. 
ostrom július 22-én a törökök teljes vereségé¬ 
vel végződött. A magyar seregben kiütött jár¬ 
ványos betegséget megkapta a diadalmas had¬ 
vezér Hunyadi János is s három héttel a fényes; 
győzelem után, augusztus 11-én meghalt. 

«Nagy siránkozás támadt egész Magyaror¬ 
szágban— írja krónikájában Mátyás király itélő-
mestere, Thuróczi János — s az egész keresz¬ 
ténységet szerfölötti fájdalom háborította meg, 
midőn hallotta, hogy védelmezője bevégezte 
életét. Még a magas égboltozatra szegezett csil¬ 
lagok is jelentették halálát; elhunyta előtt 
ugyanis csudálatos üstökös csillag tűnt fel az 
égen.» 

Ranzan Péter, Mátyás ipának, Ferdinánd ná¬ 
polyi királynak a követe így adja elő «Epitome 
Rerum Hungaricarum» czimü műve XXVIII. 
Indexében Hunyadi János elhunytával az üs¬ 
tökös megjelenését: 

•Halálát - - úgy látszik — maga az ég je¬ 
lentette az egész földkerekségnek. Néhány nap¬ 
pal előbb ugyanis, hogy roszabbra fordult 
egészsége, üstökös csillag tűnt fel a keleti ég¬ 
boltozaton, melyet a görögök Cometesnek ne¬ 
veznek. Midőn meglátta, háznépének azt mon¬ 
dotta, hogy sok mindent jelent ugyan, különö¬ 
sen pedig az ő halálát, nem késlekedhetik te¬ 
hát tovább, hanem azon kell lennie, hogy ren¬ 
delkezzék övéinek s virrasztva várja a napot 
és órát, midőn kiragadja őt az isten e halandó 
életből, ügy történt, a hogy mondta. Kevés 
nap múlva, hogy eltűnt az üstökös, megtá¬ 
madta őt a betegség, melybe belehalt.» 

Nagy Géza. 
(Vrge következik.) 

MIKSZÁTH KÁLMÁNNAK 
A MAGYAR NŐK. 

Alighogy a Mikszáth jubileumára szóló fel¬ 
hívás szétment, megmozdultak a hölgyek is, 
hogy kellő részt vegyenek az iró ünneplésé¬ 
ben. Ismeretes dolog, hogy hölgybizottság ala¬ 
kult, a mely állandó működésben maradva, 
özv. Hudnay Józsefné Veres Szilárda elnök és 
Zsilinszky Mihályné társelnök vezetése alatt 
egész sereg gyöngéd és szép gondolatot valósí¬ 
tott meg. A bizottság most befejezte működé¬ 
sét s abból a jelentésből, melyben elnöksége e 
működésről beszámol, a következő érdekes ké¬ 
pét kapjuk annak, hogy mi mindent találtak 
ki a hölgyek, hogy kifejezzék Mikszáth előtt 
szeretetüket és gyöngédségüket. 

Épen tavasz volt akkor - - mondja a jelen¬ 
tés, - - és mert gyöngédséggel, melegséggel 

M I K S Z Á T H H A L M Á N Í R Ó I J U B I L E U M A . — iZ EGTBWIJNÁCS DÍSZ-DOKTOEEÁ FOGADJA MIKSZÁTHOT. — Márton Ferencz rajia. 

gondoltunk minden mellett arra, hogy nagy 
írónknak kedves, intim természetű örömöket 
szerezzünk, így, hirtelenében készíttettünk szá¬ 
mára egy esernyős kerti bútorcsoportozatot, 
hogy az horpácsi kertjének kedvencz helyén 
várja őt. Az asztalra erősített ezüst lapon e 
szavak állanak: «Mikszáth Kálmánnak Szent 
Péter esernyője alatt, pipaszó mellett eltöltendő 
derült órákat kivannak a «Veres Házból* és a 
magyar nők egy kis csoportja. 1909.» 

A pipaszót egy selmeczi pipa jelképezte, 
melyet az ottani asszonyok készíttettek, élükön 
dr. Király Ernőné, a selmeczi év. lyczeum igaz¬ 
gatójának nejével, hogy Selmeczen töltött is¬ 
kolai éveire ez is kedvesen emlékeztesse. 

Mikszáth szülőházát emléktáblával jelöltük 
és eléje két Mikszáth-fát fogunk ültetni. Az 
emléktábla felirata: «Itt élte át Mikszáth Kál¬ 
mán gyermek- s ifjúkorát szülei házában. 
1852—1872.* 

Majd a mikor az emléktáblát leleplezik, 
hálaadó istentiszteletre fog gyülekezni Mik¬ 
száthfalva lakossága, élén nagyérdemű lelki¬ 
pásztoruk, Laczkó Lajos esperes-plébános úr¬ 
ral, - - kinek Károly Mihály körjegyző úrral 
kétségkívül nagy érdemük " van a Mikszáth¬ 
falva keresztelési aktusánál, — hogy hálaadó 
fohászt meneszszenek a Mindenhatóhoz, hogy 

az ő falujokban született a ma élő irók leg¬ 
nagyobbika. 

A zsolozsma azok előtt a díszes oltárterítők 
előtt fog elhangzani, melyeket szintén a ma¬ 
gyar nők ajándékoztak a mikszáthfalvai temp¬ 
lomnak. Hepp Ilona festette művészi ecsettel. 
^ Az istentisztelet után a hölgyek által küldött 

játékszerek lesznek kisorsolva az iskolás gyer¬ 
mekek között, hogy az akkor tartandó majá¬ 
lison labdázás közben ujongva emlegessék an¬ 
nak nevét, a ki az ő falujukból való és az ö 
rétjük mezei virágai között játszotta el nap¬ 
sugaras gyermekéveit. Legyen ez az ünnep e 
gyermeksereg lelkében egész életükre elfelejt-
hetetlen, szép emlék. 

Az iskolás gyermekek kiválóbbjai és a ma¬ 
gyar nyelvtudásban különösebben kitűnők kö¬ 
zött ösztöndíjakat is fogunk kiosztatni. És 
némi segélyben fogjuk részesíteni e falunak 
elaggott szegényeit is. 

őszinte öröm tölti el lelkünket, midőn arra 
a két Mikszáth-estre gondolunk, melyeket szin¬ 
tén a magyar nők rendeztek volt az Uránia-
szinházban. 

Alig hiszszük, hogy a saját fantáziájában ter¬ 
mett alakoknak élethű ábrázolása által ilyen 
gyönyörködtető látványban és költői élvezet¬ 
ben részesült volna valaha iró életében, mert 

az ilyen apotheozisszerű ünnepeltetés rend¬ 
szerint csak haláluk után szokott osztályrészük 
lenni. 

Ezen előadások sikere mellett a főérdem 
mindenekelőtt Herczeg Ferenczé. Lelkes segítő 
társai voltak: Hrabovszky Júlia, Nemes Mi¬ 
hály, és Halmos István, kik a rendezésnél 
olyan kiváló buzgóságot fejtettek ki. 

Jótékonyczélra is jut ezen előadásokból 
1000 — 1000 korona a Gyermek-szanatórium 
javára, mint alapítvány Mikszáth és Mikszáthné 
nevére. 

A hölgy-bizottság vetette fel az eszmét, mely 
azóta meg is valósult, hogy Szklabonyát Mik-
száthfalvának nevezzék el. 

Az Országos Nőképző Egyesület Mikszáth 
Kálmán nevére nagy alapítványt tett, egy ben-
lakó növendék részére. 

Két íróasztalra való kedves szobrot is aján¬ 
dékoztak a hölgyek Mikszáthnak: az egyik 
Bedé Anna tartozásá-ból azt a jelenetet áb¬ 
rázolja, midőn Anna helyett nővére, Erzsi áll 
bírája előtt. Készítette Szende-Dárday Olga 
szobrászművésznőnk. A másik ifj. Vastagh 
Györgyné Benczúr Olga műve. Ez egy talányt 
jelképez, mert a kis bronztárgynak márvány 
talapzatán ezüst lapon csak ez van írva: 
«A brezói . . . » 

(Ugyanis Mikszáth a Kisfaludy Társaságban 
tartott székfoglalójának czíme : «A brezói 
ludak.») 

SZÍNHÁZI INYESSÉGEK. 
Reinhardték két új német darabot adtak itt 

elő, melynek előadása kissé csökkenti Rein-
hardt művészi hitelét, mert a darabokért ugyan 
nem, de a darabok megválasztásáért mégis csak 
ő felelős. Azonban se Reinhardtot, se darabjait 
nem tennők szóvá, ha ezek a darabok nem vol¬ 
nának tanulságosak. Az egyik a gyorsan hirre 
vergődött Hofmannsthal vígjátéka, Krixztinti 
hazatérése, a másik Stucken Eduárd miszté¬ 
riuma, Gawán. Rósz darabok, de tanulságosan 
roszak. 

Mindkettőt a nagyon érett irodalmak átka 
szülte: az irodalmi gurmandiz. A mai iró ki-
nosan tapasztalja, hogy a mai témák gyorsan 
avulnak, a mai formák vészesen kopnak. Ber¬ 
linben egy télen több darab bukik el, mint Pa¬ 
risban, Bécsben, Budapesten (hogy nagy szín¬ 
házi városokat említsek) együttvéve. A natura¬ 
lizmus - - volt, a szocziális darabot megette 
a szocziálizmus, a szegényemberbaja - darab 
várva-várja második Gorkiját, de nem tud 

ráakadni, a problémás darabot elsenyvesztette 
Ibsen árnyéka, a verses tragédia belefulladt a 
jambusok özönvizébe. Miket említsek még? . . . 
Él a bohózat, föltéve, hogy igazán buta és 
éldegél az egzotikum, föltéve, hogy eléggé vé¬ 
res. A drámaírók pedig, kik a mai bő tantio-
mek aranyesőjét szomjazzák, lihegve keresik 
az újat, a szokatlant, a megujíthatót. ízlésük 
a legliberálisabb, t. i. bele tudják magukat 
érezni minden stílusba, minden korszakba, 
minden érzésmódba. Olyanok, mint a modern 
lakások, van ott japán szoba, ó-német szoba, 
Luikatorz-szoba, Empire-szoba és mennél hi-
vebb valamelyik, annál jobb. Krinolin, Bieder-
mayer, Empire jelenleg nem rósz üzlet, csak¬ 
hogy mindezek a felújítások igen rövid éltűek. 
Ekkor fogta magát Hofmannsthal és beleérezte 
magát Goldoni Velenczéjébe, Stuckennak pedig 
nem is kellett annyi leleményesség, ő egy¬ 
szerűen a Grál-mondát értékesítette, mely t. i. 
egyetemi és zenei körökben mindig népszerű. 
Hátha — gondolta Reinhardt, — ez zene nél¬ 
kül is hat és elég a rím és a misztikum, mert 
Gawán hivatalos czime nem dráma, hanem 
misztérium. Az inyeseknek kell így az étlapot 
megújítani és egzotikumokkal földiszíteni. Sze¬ 
gény inyesek! Ok is mondhatják, mint az a jó 
étvágyú vendég a rósz korcsmában: Kár az én 
jó étvágyamért ! Kár az ő finom ínyükért. Ezek¬ 
kel az ételekkel nem fognak jóllakni. 

Hofmannsthal darabja kimondhatatlanul 
rósz; ha magyar ember műve, fölfeszítik, így 
pedig némelyek, tudván, hogy Hofmannsthal 
gyönyörű verseket irt, mindenféle finomságok¬ 
ról beszéltek, melyek mégis . . . stb. A darab 
Berlinben is megbukott. Fogta magát a költő 
és elhagyta szimplán a negyedik fölvonást. Ek¬ 
kor itt Budapesten az történt, hogy a harma¬ 
dik felvonás után, a kik unatkoztak, elhagyták 
a színházat, a lelkiismeretesek pedig nyugod¬ 
tan a helyükön maradtak és csak a rendező 
határozott kijelentésére, hogy nincs tovább, 
távoztak. Hogy milyen szívvel, méltóztassék 
elgondolni. Az előbbiekben t. i. az történt, 
h°gy egy hosszújáratú hajóskapitány, a kiről 
semmit sem tudunk, mulatni akar egy velenczei 
hölgyecskével, a ki rendelkezésre áll, maláji 
szolgája pedig (maláji, tehát mulatságosán be¬ 
szélne németül, ha a mit mond, mulatságos 
volna) keres valakit, a ki rendelkezésre álljon. 
De se úr, se szolga nem tud boldogulni. Az úr 
elől elcsípi a hölgyecskét egy fiatal olasz dón 
Jüan, a szolga elől szökik minden némber. 
Úgynevezett expoziczió nincsen, úgy látszik, a 
legmodernebb drámai kódex ezt kiküszöbölte, 
tehát senkiről nem tudunk semmit, vagy csak 
azt, a mire nem vagyunk kíváncsiak. Elég, ha 
Hofmannsthal tud mindent, és ő nagyon titok¬ 
tartó. De bizonyos idő múlva az említett dón 
Jüan otthagyja a hölgyecskéjét, mert az ablak¬ 
ból nagyon szép parasztleányt pillantott meg, 
kiről kutyafuttában megtudtuk, hogy vőlegényt 
keresett Velenczében, nem talált és most hajón 
megy haza pap-nagybátyja őrizetében. A fiatal 
dón Jüan ostromolja a szép parasztleányt; úgy 
látszik, némi lelkifurdalásokat érez és el hagyja 
indulni a bárkát, majd utána fut és mint a 
második fölvonásból megtudjuk, még be tudott 
ugorni a bárkába. Mondhatom, ily alaposan, 
mint ebben az első felvonásban, ritkán unat¬ 
koztam. A második felvonásban az egész tár¬ 
saság együtt van falusi korcsmában, megnöve¬ 
kedvén valami göthös idegennel és bájos leá¬ 
nyával vagy feleségével, nem emlékszem, kijé¬ 
vel. Előkészítik a vacsorát, jó hosszadalmasán, 
miközben minden szereplő egyaránt váratlan, de 
egyaránt unalmas dolgokat mond. Történni 
nem történik semmi. Azaz, a vacsora után a 
fiatal dón Jüan elcsábítja a falusi donnát. 
A maláji szerelmesen béget. A második felvo¬ 
násnak így sikerül a valószínűtlen: még unal¬ 
masabb, mint az első. Jő a harmadik felvonás. 
Kora reggel van, a hausknecht suviczkolja a 
vendégek czipőjét és nagyon goromba. Ez ké¬ 
rem : a humor. A dón Jüan szemet vetvén a 
göthös idegen nemtudomkijére, elhatározza, 
hogy ezekkel, kik visszatérnek Velenczébe és 
ő neki helyet ajánlottak, utazik; nyilván a 
nemtudomki és ő már megértették egymást. 
Hja kérem, Goldoni Velenczéjében vagyunk, a 
ki mer mukkanni, nem ismeri a kort. Rokokó 
szobában minden stilszerű legyen! A dón Jüan 
egyszersmind rábeszéli a hosszújáratú kapi¬ 
tányt, kisérje el a falusi donnát falujába, 
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úgyis rajong a faluért. A hosszújáratú rááll. 
A hosszújáratú sejt-e valamit, nem sejt-e: 
senki fia nem tudja, kivéve a szerzőt, ez pedig 
fölötte diszkrét. Ezzel azután vége a darabnak, 
melynek még tiz fölvonása lehetne. Az ember 
az egész estén át kérdi, kik ezek a színpadon 
és hogy kerülök én hozzájuk? A dón Jüant 
Moissi játszotta, stílszerűen, rokokósan, azaz 
mézesen-mázosan. Vagy van-e valami, a mi 
édesebb a méznél ? Akár van, akár nincs, fölötte 
émelygős volt. Ezt merte Reinhardt előadni! 

títucken darabja ezzel szemben csak rendes 
rósz német darab, jambus, rím, nagyhangú 
szavak, Scliopenhaueri mondások, Wagner-asz-
kózis és — a mi a fő • - nagy misztikum, 
melynek sötét éjszakájában minden fekete, 
tehát értelmésség és értelmetlenség közt nincs 
különbség. Artus király udvarán megjele¬ 
nik a zöld lovay (de meglehet más színű) 
és fölszólítja az egész lovagságot, álljanak ki 
vele. Ebben nem volna semmi, ha a kiállás 
nem volna oly furcsa. T. i. a ki kiáll, annak 
a zöld lovag nagy bárdot ad kezébe, üsse k, 
vele a zöld lovag fejét. Ha a dolog nem si¬ 
kerül, ő fogja leütni a lovag fejét. Artus lovag¬ 
jai annyira meg vannak lepve, mint a tisztelt 
közönség. A híres Gawán azonban nem fél, 
fogja a bárdot és levágja a zöld lovag fejét. 
Mire a zöld lovag fölteszi a fejét és azt 
mondja: mához egy évre (karácsony éjfélkor), 
keress föl engem a zöld kápolnában, ott majd 
én vágom le a te fejedet, ugyanezzel a bárd¬ 
dal. Mit jelent ez? Kérem: misztikum, egyéb-
aránt tessék várakozni, van még három fel¬ 
vonás. A második felvonásban Gawán, a ki 
11 hónap és 30 nap óta keresi a zöld kápol¬ 
nát, betéved hóvihartól kergetve egy magányo¬ 
san a vadonban álló várba, a hol egy lovag és 
neje laknak. Szívesen fogadják. Igenis, itt van 
a zöld kápolna a közelben. Majd holnap este 
odavezettetik. Most aludj a ki magát Gawán. 
Holnap pedig maradjon együtt a szép asz-
szonynyal, mert ő, a vár ura, mint minden 
nap, holnap reggel is vadászatra indul. A mi 
vadat haza hoz, mind Gawáné lesz, de Ga-
wánnak is át kell a vár urának adnia, a mit 
ő kap a nap folyamán. Úgy-e különös? Ké¬ 
rem, misztikum. Egyébként még van két fel¬ 
vonás. 

Harmadik felvonás. Gawán fölébred reggel. 
Roszul aludt. Bej ő hozzá a szép asszony pon¬ 
gyolában. Csábítja Gawánt. Igen provokáló 
módon. Gawán ellentáll. De elfogadja az asz-
szonytól a megsebezhetetlenné tevő övet. Mi¬ 
dőn pedig a vár ura haza jő és Gawán-
nak hűségesen átszolgáltatja vadászzsákmányát 
(medvét, vadkant, stb. beláthatatlan sort -
de mit kezdjen ezzel Gawán, itt a vadonban? 
Be különös!) Gawán eltitkolja a kapott övet, 
csak csókot ad a vár urának, mert azt kapott 
a várurnőtől, csak egyet, és semmi egyebet. 
Azután elindul a zöld kápolna felé. Végre. 

A zöld kápolna. Mária ragyogó képe. Ott 
áll az oltáron, gyönyörű szoboralak. (Ügy ha¬ 
sonlít a várurnőhöz!) Előtte térdel Gawán, 
bevallja egyetlen bűnét, a varázsövet, melyet 
undorral az oltár elé dob. Ekkor megjelenik 
a zöld lovag (úgy hasonlít a várúrhoz!) és 
fölszólítja Gawánt, hajtson nyakat előtte, hogy 
levághassa a fejét. De ekkor Mária megele¬ 
venedik és Ítéletet mond: Gawán tiszta és le¬ 

győzte a halált. Mert a Zöld lovatj, Várur 
és Halál azonegy. A várurnő pedig és Mária 
azonegy. Kísértésbe vitte Gawánt és Gawánt 
igaznak és tisztának találta. 0 rá bízza a 
szent Grál serlegének őrizetét. 

Hogy értsük? Gawán halhatatlanná lett? 
Gawán legyőzte mindenkorra a halált ? Igazán 
egy-e a várurnő és Mária? Mert nem fér a 
fejünkbe, hogy Mária csábítgassa az embere¬ 
ket. Gawán a bátor és tiszta keresztény lovag 
ideális képe, de a darab induló pontja nem 
sejteti velünk a bekövetkezendőket. Bátorság-e 
éles bárddal valakinek a fejét levágni? A misz¬ 
térium a vallás titkait érzékíti meg; nem 
szimbolizálja őket, az igaz; tehát nem teszi 
őket érthetőkké. De nem talál ki új titkokat. 
Mert az újakban nem lüktet a vallásos érzés 
vére. Az ujak rendesen idétlenek. 

Vannak szépségek a darabban (pl. a csábí-
tási és a végjelenet), oázisok a Szaharában, 
de a mi közönségünk nem szereti az oáziso¬ 
kat, mert nem szereti a vadonat idegen Sza¬ 
harát. 

Reinhardt gyönyörű élő képeket állított a 
darabban; de érthetetlen, hogy tudta idehozni 
ezt a darabot, mely hozzánk oly merőben 
idegen. Az élő képekért? 

-K 
A mieink kardcsapás nélkül átengedték a 

tért az idegeneknek. A Nemzeti Színház föl¬ 
újította Sardou Idegeseit. Nincs mit monda¬ 
nunk róla. A kik ifjú korukban látták a da¬ 
rabot, nagyon mulattak, és iparkodtak most 
is mulatni, a mi meglehetősen sikerült. A töb¬ 
biek kissé csodálkoztak az elődök ízlésén, de 
végre beadták derekukat és szintén mulattak. 
Az előadás igen jó volt, a mi komikusaink 
nagyon jó színészek, de nem oly vidámak, 
mint elődjeik. Ez vele jár az új időkkel. Vagy 
a színészek nem tudnak eléggé megnevettetni 
bennünket, vagy mi nem tudunk jól nevetni. 
Azaz nevetni eleget nevettünk, de mintha 
nem volna Isten áldása rajta. 

Alexander Bernát. 

HELÉNA ÚTJA. 
EEGÉNY. 

Irta Anthony Hope. — Angolból fordította Woida Margit. 

I. Lynborough Ambroce lord. 

A néphit azt tartotta, hogy Lynborough lord¬ 
nak 40,000 font évi jövedelme és főnemesi 
rangja helyett heti egy font jövedelemmel, s egy 
kis hónapos szobával kellett volna bírnia Blooms-
buryben. ügy kiváló emberré lett volna; így 
bogaras különcz vált belőle. 

Ennyit a néphitről. De ne említsük többé 
furcsa materialista nézeteit. Épen elég nagy a 

kiváló emberek száma, — jelenleg, azt tartják, 
nem kevesebb, mint hetven miniszter és exmi-
niszter van (ha nem több) - - nem is említve 
a püspököket, bírákat, s a britt akadémiát, — 
s mindezek a földnek csak egy kis zugában! 
(Mikor a föld maga is csak egy pont!) Lyn¬ 
borough ezeknél sokkal rendkivülibb valami 
volt; még sem volna könnyű megmondani, mi 
voltaképen. Függeszszük fel e kérdést; talán e 
történet maga megadja rá a választ. 

Életét kifogástalanul orthodoz környezetben 
kezdte - - vagyis ott kezdették vele - - Eton, 
Christ Church, National Guardists. Ezeket a 
test és a lélek művelésére szánt iskolákat nem 
olyan formán hagyta el: köd előttem, köd utá¬ 
nam - - ez nevetségesen esetlen metaphora 
lenne - - hanem valóságos explozió közepett. 
Hogy mikor így kitettók az elsőből, be tudott 
jutni a másodikba, hogy kidobatván a má-

talanság mélyen sértette, s úgy látszik állandó 
hatással volt fejlődésére. Egy ideig kerülte a 
világot, s oly egyének szektájához tartozott, a 
kik magukat «theophilantropok»-nak nevez¬ 
ték — ennél több már csak nem lehet az em¬ 
ber? Visszatérve a világi ügyekhez, adóját vo¬ 
nakodott megfizetni; szoczialista programmal 
fellépett a parlamentben, B legyőzetvén, Tolsz¬ 
toj gróf követőjének vallotta magát. Atyja 
utazni küldte, elment, s hajszálon múlt, hogy 
agyon nem lőtték valahol a Balkánon, mert 
túlságosan élénk részt vett a lokális politiká¬ 
ban. (Agyon kellett volna lőni; ezzel tisztában 
volt — sőt szenvedélyesen vitatta is egyik leve¬ 
lében, melyet a «Times »-nek irt.) Azután el¬ 
üzent Stabb Leonardért, s ezen úriember tár¬ 
saságában eltűnt, évekig nem látták viszont. 

Stabbért bármikor küldhetett, oly híven sze¬ 
rette ez a kiváló tudós. Pár évvel idősebb volt 

selt. Nagyon erős, de mozgékony épen nem 
volt. Ambroce atyja Stabb társaságát bizonyos 
őrizetnek vélte örököse fölött. Ezen eszme ér¬ 
vényessége kétes. A diákok olyan furcsák, -
s oly sok változó jelenet és külömböző typus 
enyhíti abban a korban a lélek éhségét. 

Csak néha jöttek kósza hirek Caverly Am-
broceról szülőföldjére; Marokkóból, Spanyol¬ 
országban megtelepedett, otthon volt Éjszak-
és Dél-Amerikában. Egyszer egy évig nem hal¬ 
lottak róla; atyjának és barátainak az volt a 
meggyőződése, hogy meghalt — vagy fogságba 
esett. Szerencsére az utóbbi magyarázat bizo¬ 
nyult igaznak. Megint összeütközésbe került a 
törvénynyel; mikor kiszabadult, megesküdött, 
hogy a maga részéről soha többé nem fog ily 
gyűlöletes eszközökhöz nyúlni. 

- Úri ember csak a maga dolga után lás¬ 
son, Cromlech, — mondta barátjának. — Csak 
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A K I R Á L Y - D Í J A B U D A P E S T I L Ó V E B S E N Y E N . -Bailogh Rudolf főivételei 

sodikból, nyugodtan a harmadikba lépett, hogy 
mikor a harmadikból is kitették, ösztönei lát¬ 
hatólag még sem váltak kárára — mindezen 
tényeket csak a britt institucziók titkos isme¬ 
retével lehet megmagyarázni. Atyja izmos em¬ 
ber volt; anyja még erősebb családból szárma¬ 
zott; ő maga — akkor még Caverly Ambroce — 
sajátos külföldi modorában nagyon csinos és 
nagyon népszerű volt. 

Atyja még életben lévén — ki, habár őszin¬ 
tén szerette is őt, mégis haragudott rá csinyjei 
miatt - - jövedelme néhány évig szűkösen volt. 
De módot talált a munkára. Laczikonyhát nyi¬ 
tott és tönkre ment; vett yachtot, s elsülyesz-
tette ; szállodát nyitott, és megbukott; s több¬ 
ször megbírságolták, mert az antialkoholizmus 
érdekében vizet kevert a sörbe. Ez az ígazeág-

Caverly Ambrocenál ez a Stabb, a ki alacsony 
származásánál fogva, mint nem odavaló ember, 
lassan és kínosan jutott egy vidéki elemi isko¬ 
lából Oxfordba, a hol hímévre és barátokra 
tett szert, s a hol le ÍB telepedett, hogy búvár¬ 
kodását folytassa. Már pályája kezdetén elne¬ 
vezték «Stabb Cromlech »-nek, — még tanu¬ 
latlan barátai is legszívesebben «Cromlechi-
nek hívták. A cromlechekről irt híres monog¬ 
ráfiája szerezte meg neki ezt a czímet; kutatá¬ 
sait lassanként kiterjesztette más régi vallások 
ereklyéire is; vagy inkább a vallás más alak¬ 
jaira, a hogy ő mondta, «mert,» tette hozzá, 
a tudós egyszerűségével pislogva szemüvege 
fölött orthodox vagy nem orthodox hallgató¬ 
jára, dtermészetesen, csak egy vallás van.i Szé¬ 
les, magas ember volt, s nagy szemüveget TÍ-

egy golyót röpítettem a karjába — nyílt pár¬ 
bajban — s a börtönbe juttatott! 

— Rémes! — bólintott Stabb mosolyogva. 
Ő az évet egy piszkos kis kocsmában töltötte, 
a börtön falánál — gazemberek társaságában; 
szerencsére volt a közelben néhány határozot¬ 
tan prehisztorikus bástya. 

Az öreg Lynborough lord halála hirtelen és 
váratlanul jött, épen mikor sehogy sem tudtak 
Ambrocenak és társának nyomára akadni. Va¬ 
lahol Peruban jártak, — Stabb az inkák kö¬ 
zött, Ambroce valószínűleg kevésbbé antik tár¬ 
saságban. A hír csak hat hónappal későbben 
érte el őket. 

— Haza kell térnem, Cromlech, hogy köte¬ 
lezettségemnek eleget tegyek, - - mondta az 
újdonsült Lynboroug lord. 
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— Igazán azt hiszed, jó lesz ? — kérdezte 
Stabb kételkedve. 

- Az atyám így kívánta. 
- Oh! akkor - — ! De odaát furcsának 

fognak tartani, Ambrpce. 
- Furcsának ? — Én, és furcsa ? Az ördögbe 

is, mi furcsa van rajtam, Cromlech ? 
- Minden! - - A kutató visszadugta pipá¬ 

ját a szájába. 
Lynborough mélyen elgondolkozott — mintha 

nem igen akarná hinni. 
- Nem látom. 

Ez volt a baj. Stabb tisztában volt vele. Egy 
ember, a ki tudja, hogy furcsa, büszke lehet 
rá, de óvatos lesz, hetvenkedhet, de vigyázni 
fog. Lynborough nem is sejtette, hogy furcsa; 
az természetes volt — minden ösztönét és min¬ 
den szeszélyét követte — egyenlő hiven és egy¬ 
szerűen. Nem azt akarom mondani, hogy soha¬ 
sem mulatott önmagán; de nem kételkedett, 
tisztán csak mulatott. Ezt a mulatságot az élet 
borravalójának tekintette. Legfőbb jellemvo¬ 
nása a tetteiben és érzéseiben nyilvánuló őszin¬ 
teség volt 

- S aztán, ha furcsa vagyok is, — folytatta 
nevetve, - - nem fogják észrevenni. Legalább 
két évre Scarsmoorba temetkezem. Önéletraj¬ 
zot akarok Írni. Velem tartasz, Cromlech? 

— Teljes nyugalomra van szükségem — ma¬ 
gyarázta Stabb. - - Óriási anyagot kell feldol¬ 
goznom. 

- Nem lesz ott senki, rajtam kivül — s ta¬ 
lán még egy titkár. 

— Egy titkár? Mire jó az? 
- Hát hogy a könyvet irja. 
- Oh, értem, — mondotta Stabb széles mo-

solylyal. Nem sajátkezüleg fogod megirni az 
életrajzodat ? 

- Nem, ha csak nem találom nagyon mu¬ 
latságosnak. 

— Helyes, megyek, — mondta Stabb. 
így hát hazatértek - - egy különös pár — 

Stabb, toronymagasságú, súlyos alakjával, nagy 
szemüvegével, magas homlokán tüskés fekete 
hajjal, mely teliholdhoz hasonló arczot öve¬ 
zett — Lynborough, szintén magas, de sovány 
mint egy Jécz, kicsiny kezekkel és lábakkal, 
ritka előkelő megjelenésű; gesztenyebarna haj¬ 
koronával, egyenes orral, tömött bajúszszal, 
tűhegyes arczát alig szélesítette meg a szem¬ 
nél a rövid, hegyes nyírott szakáll. Vig, barna 
szeme vonzó nyugtalansággal pillantott az ide¬ 
genre, s eleinte ritka szép fej és arczvonalai-
ról is elvonta a figyelmet; túlságosan szabá¬ 
lyos volt, szinte csak egyetlen körvonallá éle¬ 
sedett. De megjelenése nem csábította különcz-
ségekre az öltözetében; mindig megvetette az 
együgyü exczentriczitásnak ezt az útját. Min¬ 
dig művelt emberhez illően öltözködött, csak¬ 
hogy az előirt ruhára átvitte a maga egyéni¬ 
ségét: úgy látszik, a jó öltözködésnek körül¬ 
belül ez a titka. 

Néha úgy látszott, hogy modora nem egé¬ 
szen ment az affektácziótól, talán kissé öntu-
datosabb; volt benne valami idegenszerű lova-
giasság, s czeremóniák alkalmával, s ha höl¬ 
gyekkel társalgóit, szertartásosabb beszédfor¬ 
mát használt; egy éles megfigyelő képességgel 
biró hölgy azt mondotta róla, hogy úgy lát¬ 
szik, sokkal választékosabb, ragyogóbb nyelven 
gondolkozik, mint a melyen beszélni szokott. 
Megelégedett azzal, hogy egyszerűen elmondja 
a dolgot, nem hajhászta a szellemességet; ka¬ 
landjait inkább elrejtette, mint elmondta; nem 
törődött a győzelemmel s nevetett a vereségen; 
de azért élesztette az elsőt és sohasem esett 
kétségbe a másikon, ha csak nem egy szeretett 
egyén mérte rá. Szeretett boszantani, de nem 
iparkodott mulattatni. 

Ilyen volt, mikor visszatért "kötelezettségei¬ 
hez*. Stabb Cromlech váltig tűnődött, hogy ez 
a nagy szó mily jelentőségűnek fog bizonyulni. 

(Folytatása következik.) 

A HÉTR&L. 
Szolidaritás. Mire ebből az írott betűből nyom¬ 

tatott betű lesz, a félelmetes kométa, a Halley 
üstökös már elhaladt mellettünk, megfürdetvén 
uszálya ezüstös párázatában a Föld gömbölyű 
testét. Nein rúgta szét ezt a sárgolyót, se a leve¬ 
gőt nem robbantotta vagy gyújtotta föl. Talán 
háborút se hirdetett a megjelenése. Megmarad¬ 

tunk és a mi öreg bolygónk kering velünk tovább 
megszabott pályáján, a minek se vége, se pihe¬ 
nése. Látható nyoma, emléke az égi vándor any-
nyi izgalommal várt látogatásának tehát nem 
maradt. Se az ég, se a föld színe, se a Nap ra¬ 
gyogása, se a falevelek formája meg nem válto-

.zott. De valami mégis történt, valami láthatatlan 
és lefesthetetlen, de nagyszerfí és rendkívüli. Ne-

• hány héten vagy néhány napon át egy új és a 
maga méreteiben példátlan szolidaritás kötötte 
össze az emberek lelkét. Nem minden emberét, 
de emberekét a világ minden táján és részében. 
Mert nem minden ember félt és aggódott, de bi-

"zonyos, hogy az üstökös-vára s napjaiban a világ 
minden részében tömegesen voltak emberek, a 
kik egy és ugyanazon időben, egy és ugyanazon 
érzés izgalmában egy és ugyanazon dologra gon¬ 
doltak. Még pedig nem csupán érdeklődéssel, ha¬ 
nem, a mi ennél sokkal többet jelent: érdekelt¬ 
séggel. Legfölebb ez érdekeltség, a gondolat és a 
lélek izgalmának foka volt különböző. De az iz¬ 
galom anyaga, a mely a különböző országokban 
egymástól kolosszális távolságokban élő embere¬ 
ket éjszakákon át ébren tartotta, szemüket az ég 
magasságába irányította, ennek az izgalomnak 
vagy kíváncsiságnak az anyaga ugyanaz volt. Nagy 
idők múlnak el, a míg egyszer, ha csak napokra 
is, ilyen szolidaritás támad az emberiségben és 
jellemző, hogy csak egy érzés van, a mely meg¬ 
teremtheti : a félelem. Mert nincs izgalom, a mely 
egy marékfogással úgy összefoghatná az egész 
emberiség szivét, mint a világ elpusztulásának 
képzete, tehát egy riasztó, félelembe ejtő fogalom. 
Vájjon lesz-e olyan kor, a mely valami más ér¬ 
zésnek ilyen szolidaritását is meg fogja teremt¬ 
hetni és teremteni az emberiség lelkében? Egy 
szebb, egy vigasztalóbb és — termékenyebb érzé¬ 
sét? Remélnünk kell, hogy lesz, mert hiszen re¬ 
mélnünk kell egy olyan kor eljövetelét, a mely a 
tökéletes megértés, testvériség és boldogság or¬ 
szágává teszi a világot. 

* 
A karima. Annál a kérelemnél, a melyet a 

magyarországi Good-Templar rend intézett a bel¬ 
ügyminiszterhez, csak az lenne derekabb és di¬ 
cséretesebb, ha minden ilyen kérelmet — fölös¬ 
legesnek lehetne minősíteni. Ilyen szerencsés 
helyzetben azonban, sajnos, igazán nem vagyunk. 
Ez a derék, nemes törekvésű rend tudvalevőleg 
arra kérte a belügyminisztert: tegye alkohol¬ 
mentessé a képviselőválasztást. Rendelje el, hogy 
a választás napján a korcsmák zárva maradjanak. 
Kényszerítse rá a mélyen tisztelt — és különösen 
azon a napon nagyon mélyen tisztelt — polgár¬ 
társakat arra, hogy legszebb alkotmányos jogukat 
minden szesz ihletése nélkül gyakorolják. Ismé¬ 
teljük: a kérelmet értjük és méltányoljuk. Vá¬ 
lasztás napján a korcsmák valóban nem szoktak 
zárva lenni Magyarországon. Sőt nyitvább van¬ 
nak, mint valaha. Természetesen azért, mert — 
érdemes nyitva tartani őket. Legalább a korcs-
marosoknak mindenesetre érdemes. Legkevésbbé •— 
a jelölteknek érdemes. Nem csak azért, mert ők 
azok, a kik — nem isznak, hanem sokkal inkább 
azért, mert ezen a napon bizony ők azok, a kik 
azt fizetik, a mit mások isznak. Ha a Good-Tem¬ 
plar rend kérelmének teljesítése csak a korcsmá-
rosoknak ártana, de külömben használna, akkor 
a miniszternek habozás nélkül ki kellene adnia 
azt a rendeletet. De abban a szomorú gyanúban 
vagyunk, hogy ez az egynapos zárlat se a korcs-
marosoknak nem ártana, se a választások alkohol¬ 
mentességének nem használna. Anglia rá a példa. 
Ott vasárnap zárva van a korcsma. De azért a 
rendőrség fogházai minden vasárnapon zsúfolva 
vannak részegség miatt bevitt emberekkel. Mert 
ezek a jó emberek, ismervén a törvényt, sietnek — 
már szombaton úgy teleszedni magukat alkohollal, 
hogy vasárnapra is jusson bőven a gőzéből. Erre 
minálunk is kétségtelenül igen hamar rájönnének 
az — érdekeltek. És nem lehetetlen, hogy már 
egy héttel előbb elkezdenék kárpótolni magukat 
azért az egy napért, a mikor tilos az áldomás. 
Vájjon ki járna jól vele? 

Káröröm ? Az a felhőszakadás, a mely pünkösd 
vasárnapján a Király-díj napját emlékezetessé tette 
a budapesti lóversenytér összes jelenvolt látogatói 
számára, hozzáértők becslése szerint legalább egy 
negyedmillió korona kárt csínált toalettekben, ka¬ 
lapokban, ernyőkben, a pánikszerű tolongás kö-
zepett elkallódott ékszerekben. A kár tehát van 
akkora, mintha egy jókora falut árvíz öntött volna 
el, vagy egy nagy gyár esett volna a tűz marta¬ 
lékául. Súlyosítja és teljesebbé teszi a veszteséget 
az, hogy abból, a mi a lóversenytéren elpusztult, 
semmi se volt - - biztosítva, mert az emberek 
asszekurálják a házukat, a földjüket, a gyárukat, 
tűz, jégeső vagy árvíz ellen, de nem biztosítják a 
ruhájukat, a kalapjukat, az óralánczukat - - fel¬ 
hőszakadás ellen. És mégis: mi visszhangját hall¬ 
juk a pusztítás hírének? Annak a megdöbbenés¬ 
nek, sajnálkozásnak, részvétnek, a mely a meg¬ 
vadult elemek dúlása nyomán minden alkalommal 
az emberek lelkében támad, bizony nyoma sincs. 
A mi sajnálkozó szó esett, azon a gúny zománcza 
csillogott, a nagy többség pedig (természetesen a 
távollevőké!) ennyi mérsékletre se érezte magát 
kötelezve, hanem úgy fogadta, a mi történt, mint 
egy tréfát, sőt egy kiválóan sikerült tréfát és 
mulatott rajta minden föntartás nélkül. Magyará¬ 
zatot erre a jelenségre találni nem nehéz. Ma¬ 
gyarázat először és főképen az a valóság, hogy 
ez a baleset nem érintett és nem is fenyegetett 
emberéletet. Olyan jó meleg vízözön volt, hogy 
még náthát se igen okozhatott. Ez a körülmény 
mindenesetre hatalmasan lefokozza a «veszedel-
met.» Magyarázat még az is, hogy ez a baleset, 
ez a nagy kár senkit se tett földönfutóvá. A mi 
ott elpusztult, senkinek se volt mindene vagy az 
utolsó garasa. A kin a legdrágább kalap és ruha 
ment tönkre, annak maradt még a legtöbb föl¬ 
venni valója. Ha tehát az emberek szive nem 
szorult össze a pusztulás hallatára, ez még nem 
könyörtelenség vagy épen kegyetlenség. De ha 
nincs ok a megdöbbenésre, még kevesebb ok van 
a mulatságra és a csufolódásra, mert a kár min¬ 
dig kár, ha nem pusztul is el benne vagy általa 
az, a ki szenvedi és jóízűen mosolyogni azon, 
hogy valakit kár ért, bizonyára nem a felebaráti 
szeretet megnyilatkozása. De vájjon csakugyan a 
káröröm árulta-e el magát ebben a mosolyban? 
Nekünk az a véleményünk, hogy: nem. Az a 
derű nem a kárvallottaknak szólt, hanem maguk¬ 
nak a mosolygóknak. Annak a bölcseségnek, 
hogy - - ők nem voltak ott a veszedelemben. 
Igaz, hogy nagyon sokat közülük nem a bölcseség 
meg az előrelátás tett távollevőkké, de ez nem 
határoz. A legkedvesebb öröm az, a mit váratla¬ 
nul nyerünk. És ez arra az esetre is áll, mikor 
kiderül, hogy «bölcsek és előrelátók voltunk, bár — 
nem tudtunk is róla!» 

* 
A babona. Százharmincz emberélet árán íme 

Anglia egy új babonát kapott. Még pedig egy 
gonosz és nyomasztó babonát, a mi semmikópen 
se éri meg az árát: azt a százharmincz szegény 
szerencsétlen bányászt, a kit épen akkor nyelt el 
a whitehaweni fekete, szenes föld, mikor Hetedik 
Edward király holttestét koporsóba tették. Ez az 
időben való találkozás lett az új babona bölcsője. 
Mert följegyezték és az emberek most vissza¬ 
emlékeztek rá, hogy mikor Edward király atyját, 
Albert herczeget koporsóba tették, akkor is teme¬ 
tővé vált hirtelen egy bánya. Háromszáz bányász 
halt halomba Northumberlandban a tárnák sötét 
mélységében. Tiszta sor, hogy a katasztrófa össze-
esése a királyi család fejének halálával véletlenség 
volt akkor is, most is. Történtek már bánya¬ 
szerencsétlenségek és katasztrófák akkor is, mikor 
király nem feküdt a ravatalon és eltemettek már 
sok angol királyt a nélkül, hogy ez egy bányász¬ 
nak is az életébe került volna. De a babonának 
nem alkotó eleme és forrása se a logika, se a józan 
mérlegelés. A mit a logika és a józan mérlegelés 
produkál, az nem babona, hanem törvény. A ba¬ 
bona bányája a véletlenség, mely megismétli 
magát. Mert ebben a megismétlődésben az elfogult 
lélek törvényt sejt, annál hatalmasabbat, mennél 
kevésbbé lehet mozgató erőit kikutatni, megvilá-
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gosítani és megmérni, íme : az angol bányászok 
már esküsznek erre a legújabb törvényre, hogy a 
sors rejtelmeinek van egy titokzatos paragrafusa, 
mely halált mér egy csomó angol bányászra, ha 
az angol király meghal. Hol vett a józanság vagy 
a-tudomány elég erőt ahhoz, hogy a szivükből ezt 
a sötét hitet kiirtsa ? Ki tudja az embertől elvenni 
azt a szomorú jogát, hogy féljen akkor is, ha 
igazán semmi különös oka nincs a félelemre ? Ezt 
most már maga az angol király se teheti, mert 
ámbár az ő hatalma rengeteg és olyat is tehet, a 
mit talán senki más emberfia meg nem tehet: 
ahhoz az egy dologhoz neki sincs elég hatalma, 
hogy meg ne haljon. Már pedig a míg az ango, 
király is halandó lesz, addig aligha fog meghalni 
az angol bányászok szomorú babonája. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Heléna útja. Rákosi Viktor történeti korrajza, 

A párisi gyujtogatók befejeződvén, mai számunk¬ 
ban egy angol regény közlését kezdjük meg. Szer¬ 
zője Anthony Hope, az Európa-szerte ismert és 
kedvelt regényíró, kinek élénk, friss előadású, for¬ 
dulatos cselekményű regényei közt a Heléna útja 
a legérdekesebbek egyike. 

A régi Magyarország. Grünwald Bélának, a 
nyolczvanas évek kitűnő magyar politikusának ily 
czimű korrajza a XVIIL századi Magyarország 
közállapotairól még a nyolczvanas évek végén 

BODA DEZSŐ FŐKAPITÁNY A SAJTÓ KÉPVISELŐIVEL MEGSZEMLÉLI AZ ÚJ EGYENRUHÁBA ÖLTÖZÖTT RENDŐRÖKET. 

dött publiczisztikai harcz újra aktuálissá tette; 
egy egész publiczisztikai iskola, a szocziologusoké, 
ő rá alapltja a magyar dolgokról való kritikáját, 
gondolatai, még terminológiája is átmentek a mai 

ilyen szoros kapcsolatba tudott volna jutni az 
élettel s a mely akkora befolyással lett volna a 
közdolgokról való felfogásra. Tulajdonképen inkább 
publiczisztikai, mint szoros értelemben vett tudo-

GYALOGRENDŐRÖK. 

jelent meg; akkor nagy feltűnést keltett, rövid 
időközben két kiadást ért, a sajtóban és a tudo¬ 
mányos irodalomban nevezetes vitát támasztott. 
Újabban a magyar élet főproblémái körül kifejlő-

kontroverziákba. Ezen a réven a nagyszabású 
könyv ismét aktuális lett, annyira, hogy szük¬ 
ségessé vált harmadik kiadásban is közrebocsátani. 
Nem tudunk magyar történeti könyvet, a mely 

A BUDAPESTI ÁLLAMRENDŐBSÉG ÚJ EGYENBÜHÁZATANAK BEMUTATÁSA A MOSONYI-UTCZA! BENDŐB.V 

LAKTANYÁBAN. — Balogh Eadolf főlrételel. 

LOVAS BENDOROK. 

mányos történelmi munka. Grünwald előszavából 
megtudjuk, hogy ő eredetileg a közéletünknek 
1825-től 1848-ig terjedő időszakát akarta megirni 
s munka közben jutott tudatára, hogy ennek isme¬ 
retéhez szükséges az előző korszak részletes isme¬ 
rete, így jött létre ez a könyv s érdekes dolog, 
hogy nagyobb jelentőségre jutott, mint az, a mely¬ 
nek kedvéért készült, Grünwald másik műve, Az 
•új Magyarország. 'Tárgya a magyar rendi állam¬ 
szervezet rajza a politikai, társadalmi és kulturá¬ 
lis élet összes ágaiban. A kép, melyet ad, sötét és 
komor, a tizennyolczadik század magyar eletében 
csak süb édest lát s ki nem "mondottan bár, de 
ezekben keresi későbbi s mai bájaink gyökereit 
is. A magyar nemesség, mely az akkori ideológia 
szerint a magyar nemzetet jelentette, csakis osz¬ 
tály-politikát csinált, osztály-érdekeinek feláldozta 
nemcsak a népet, hanem az állam minden érde¬ 
két is, hogy fentarthassa kiváltságait, különösen 
az adómentességet és az ősiséget, feláldozta a leg¬ 
elemibb nemzeti érdeket. Így pL szándékosan el¬ 
mulasztotta az alkalmat az önálló magyar had¬ 
sereg felállítására IH. Károly, az ország gazdasági 
függetlenségének megszerzésére H. József alatt. 
A folytonos osztály-politikában elzsibbadt benne 
az állami érzék, elszunnyadtak a kulturális ösz¬ 
tönök, képtelenné vált a magasabb rendű politi¬ 
kának móg felfogására is s ezért sokszor észre 
sem vette a bécsi udvar egy-egy intézkedésinek 
veszedelmességét, sokszor pedig belenyugodott, 
csak hogy osztály-érdekei érintetlenek maradjanak. 
A vármegyékben élte a maga szükkörü, kicsinyes, 
kulturátlan életét, fogalma sem volt az élet maga-
sabbrendü igényeiről, a gazdálkodás hasznosabb 
módjairól, a kor tudományos haladásáról, művé¬ 
szetről, szóval mindarról, a mi az igazi kultúrát 
adja. Ebből magyarázható Grünwald szerint, hogy 
a magyar állami önállóság az uralkodóházzal és 
Ausztriával szemben úgyszólván teljesen háttérbe 
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szorult, az országgyűlések eredményes politikai 
tevékenységre képtelenek voltak, alkotmányunk 
minden ponton, a mely nem a nemesi kivált¬ 
ságokra tartozott, árnyék-alkotmánnyá halványult. 
Hogy az a sötét, komor kép, melyet Grünwald 
rajzol, nem egyoldalú-e, azt megállapítani a tör¬ 
téneti kritika feladata. Mint irói munka a könyv 
elsőrendű, az adatok rengeteg tömegével dolgozik, 
de meg tudja őket eleveníteni, úgy hogy valóban 
szemléletes képpé alakulnak az olvasó szeme előtt. 
Ebben a tekintetben alig van irodalmunkban kor¬ 
rajzi mű hozzá fogható. 

Csitt-csatt. Móricz Zsigmondnak hét novellája 
jelent meg a Magyar Könyvtár legújabb sorozatában. 
Bizonyos egységet ad a füzetnek az, hogy minden 
novellája egy hangulatból s egy tárgykörből való. 
Valamennyi paraszt-házasságot rajzol. A paraszt-
legényből vett vasúti őr házasodik, eljár egy kollé¬ 
gája házához, eljátszogat a szebbik, de haszontala¬ 
nabb leánynyal s a másikat, a csúnyábbikat veszi eL 
tVan a kivel cziczázunk, van a kit feleségül ve¬ 
szünk. Mert hát ilyenek a jányok, hogy ki szép, 
ki jó». . . A fiatal paraszt-férj hogy édesedik vissza 
a feleségéhez, a kivel egy roszul sikerült hal¬ 
paprikáson veszett össze. A dohányos törvény előtt 
elválik a feleségétől, csupa daczból, hogy aztán 
szerelemben éljen vele tovább. Elsőrendű kabinet¬ 
alak a juhász, a ki elmegy leszidni a papot, mért 
prédikál olyanokat, a mitől házsártos felesége, a 
ki már otthagyta, magába száll és visszamegy hozzá. 
A paraszt-ember házasodása és apró-cseprő házas¬ 
sági kalamitásai adják a novellák témáit, de mind¬ 
egyiknek széles, mély távlata van: a magyar pa¬ 
rasztnak jóformán egész élete. Ismeretes dolog, 
hogy fiatal Íróink közül Móricz Zsigmond ismeri 
és érti legjobban a magyar népet s általában körül¬ 
belül ő az első irónk, a ki nem kívülről, a paraszt¬ 
életen kívül álló ember szemével nézi a parasz¬ 
tot, hanem belülről, önmagából Ezért neki, a pa¬ 
rasztnak nemcsak egyes vonásai, különösségei 
tűnnek a szemébe, hanem egész élete, a maga 
intimitásában, apróságaival, nagy szenvedélyeivel, 
az életben s az élettel szemben elfoglalt helyzeté¬ 
vel együtt. Szóval, s ez a fontos, Móricz parasztjai 
nem magukban álló genre-lények, mint a legtöbb 
magyar iró paraszt-alakjai, hanem a falu, az egész 
alföldi magyar parasztság talajában gyökerező em¬ 
berek. Ha egyet kihúzunk, hogy megnézzük, vele-
megy annak a talajnak egy darabja is, a melyben 
benne gyökerezik. 8 humora is e szerint módo¬ 
sul : nem a paraszt-furcsaságon mulató ember 
humora ez, hanem a paraszt-élet bizonyos momen¬ 

tumainak magából ebből az életből kialakuló humo-
' ros hangulata. Egyoldalúság volna azonban Móricz 
Zsigmondban csak a paraszt-élet rajzára korláto¬ 
zott specziálistát látni, meg kell benne látnunk 
az egyetemes tehetségű írót, a ki önmagából, az 
önmaga látásának, megfigyelésének, érzésének mély¬ 
ségeiből merít s meg tud csinálni mindent, a mi¬ 
hez hozzáfog, mert csak olyanhoz fog hozzá, a mit 
tud, a mi mint élmény, szemlélet, emlék benne fel¬ 
gyülemlett A hogy például egy pár vonással meg 
tudja érzékíteni egy család tagjainak egymáshoz 
való viszonyát vagy például az embernek helyze¬ 
tével együtt végbemenő elváltozását, a hogy min¬ 
dig biztosan meg tudja látni, hogy bizonyos 
ember bizonyos helyzetben szükségszerüleg, a maga 
s a helyzet természetéből folyólag hogyan visel¬ 
kedik, beszól, mozog, hogy árad ki rá bizonyos 
helyzet hangulata, a melynek egyéniségével való 
összetevődéséből rezultálódik az elhatározása, — 
mindebben az elsőrendű emberrajzolót kell látnunk. 
Abban pedig, a hogy mindezt közölni tudja ve¬ 
lünk, az elsőrendű iró nyilatkozik. 

A jövő évtized regénye. Barabás Ábel e czimmel 
politikai regényt irt. A mai állapotokból igyekszik 
kiindulni: egy balkáni háborút tételez fel, melybe 
belekeveredik Magyarország és Ausztria ellen 
Olaszország; a Habsburg-házat a magyarok ön¬ 
feláldozása menti meg, mire aztán a magyar min¬ 
den szive vágya teljesül. Ha nem akarjuk is iro¬ 
dalmi szempontból nézni a regényt, hiszen semmi 
nyoma sincs benne az irodalmi törekvésnek, akkor 
is el kell csodálkoznunk azon a naivitáson, a mely-
lyel írva van. A benne nyilvánuló politikai isme¬ 
ret semmivel sem több az átlagos újságolvasóénál, 
az irói érdekkeltés módjaiból sincs benne semmi 
s a végén, a hogy kiderül, hogy az egész történet 
álom volt csupán, a szerző a maga teljességében 
exponálja naivitását. 

Lord Beaconsfield. A XIX. századi Anglia egyik 
legnagyobb, de mindenesetre legérdekesebb pályáju 
és legsajátszerűbb egyéniségű államférfiáról, Bea¬ 
consfield lordról a hírneves dán kritikus és történet¬ 
író, Brandes György írt egy tartalmas, szempontjai 
szerint előkelő essayt, melyet most dr. Halasi/ 
Aladár magyarra fordított s külön kötetben ki¬ 
adott. A nagyszabású tanulmány irodalmi mód¬ 
szerrel igyekszik megközelíteni Beaconsfield-Dis-
raeli különös egyéniségét; regényeiből indul ki, 
ezek segítségével állapítja meg szellemének jellemző 
vonásait s az így nyert képet alkalmazza politikai 
szereplésére. 

HENNEBERG-SELYEM _. 
K 1.35-tf.l m.-ként blúzok és ruhák számára, benn. és u w 
elvámolva a házhoz szállítva. Dús mintaküldemény benn. 

Henneberg selyemgyáros, Z ü r i c h . 

A «Jó Pajtása, Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legújabb, május 22-iki számá¬ 
ban verset irt Ábrányi Emil, elbeszélést Szemere 
György és Holló Sári, Dörmögő Dömötör kaland¬ 
jait folytatja Sebők Zsigmond, verset mond Mi¬ 
hály Eezső szép képéhez Elek nagyapó, a tennisz-
játékról szól Cséry Katicza tenniszbajnok. A rajz¬ 
pályázat nyertes képeinek újabb sorozata, tréfás 
mese a gyertyák lázadásáról, Rákosi Viktor regénye, 
a szerkesztői üzenetek és rejtvények teszik tel¬ 
jessé a szám tartalmát. A szöveget nagyszámú 
csinos ülusztráczió ékesíti. A Jó Pajtás-i a Frank¬ 
lin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyedévre 
2 korona 50 fillér; egyes szám ára 20 fillér. Mu¬ 
tatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal. (IV. kér. 
Egyelem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
A régi Magyarország. 1711—1825. Irta Grün¬ 

wald Béla. Harmadik kiadás. Budapest, Franklin-
Társulat ; ára 10 korona. 

A Magyar Könyvtár legújabb füzetei: 589. Móricz 
Zsigmond: Csitt-csatt és egyéb elbeszélések. 590., 591. 
Tliomas Carlyle. Munka és hit. Gondolatok. For¬ 
dította Benedek MarczelL 592. Shackleton dél¬ 
sarki expedicziója. Irta Obcrle Károly. Két kép¬ 
pel. Budapest, Lampel E. (Wodianer F. és fiai) 
kiadása. Egy-egy szám ára 30 fillér. 

A jövő évtized regénye. Irta Barabás Ábel, Buda¬ 
pest, Franklin-Társulat; ára 4 korona. 

Lord Beaconsfield. (Disraeli Benjámin). Jellem¬ 
rajz. Irta Brandes György. Fordította dr. Halasy 
Aladár. Budapest, Franklin-Társulat; ára 4 K. 

HALÁLOZÁSOK. 
• 

Elhunytak a közelebbi napokban: CSÓKBA JÓZSEF, 
volt 48-as százados, földbirtokos 80 éves korában 
Nemesócsán. — MATTONI HENRIK, lovag, udvari taná¬ 
csos, a Mattoni Henrik-czég és ásvány víz-czég meg¬ 
alapítója, 80 éves korában Karlszbádban. — EMHŐ 
JÓZSEF, 60 éves korában Gyulán. — POLLÁK GUSZTÁV, 
magánzó, 74 éves korában Budapesten. — Nagymóni 
és szakácsi UNGHVARY OTTÓ, nyűg. magyar királyi 
testőr-százados, számos rendjel tulajdonosa, 61 éves 
korában Budapesten. — FBIEBEN HUGÓ, magy. állam-
vasúti főmérnök, 51 éves korában Budapesten. — 
KUPCSAY JÁNOS, akadémikus szobrász, a koronás arany 
érdemkereszt tulajdonosa, Molnár Viktor államtit¬ 
kár sógora Brassóban. — Folkusfalvi és tomkaházi csak közvet¬ 

lenül ! Fe¬ 
kete, fehér 

és színes 

A Bőr- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatik 

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬ 
talmainál és köszvénynél.aczukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtő hatásúi 

lauuaUs I IOBBTIB •aéutktti t 

Kapható dnánrmtlciretírdiittben vám a 
Stmyc-Lipócti Salratorforrtu- Vállalatnál 

JBudaput, V. Rudolf-rakpart S. 
— » • > 

Mielőtt divatos női 
kézitáskát és Urtós utibőröndöt vásárolna, ügy 
kérem tekintse meg a saját készitményü bőrönd 
és bördisiműáruiqyt, melyek nagy választék¬ 
ban kaphatók a megnagyobbított helyiségemben 

Csángónál, Muzeum-körút 5. 
:: A czim fontos!! :: 

HM 
VALÓDI 

PALMA-HWC5ÜK-
SaROK v«~ CIPŐJÉN, 

HA NEM 
Ék A 

HAJFESTES. 
A hajfestés nagy gondot ad, mert a hajfestékek 

közt kevés az ártalmatlan éa megbízható 
A 18 év óta fennálló 

= Kozmetikai Gyógyintézet = 
főorvosának dr. Jutassy József bőrgyógyász, egész¬ 
ségtan tanár urnák hosszú tapasztalatai alapján végre 
sikerült olyan hajfestéket előteremtenie, mely ez idő 
szerint a legtökéletesebb; tudniillik csak a hajat fogja, 
a fejbőrt nem ; a fehérneműt nem piszkitja, természetes 
szint ad,_ mely nem fakul és színekben nem játszik, a 
kezelés igen egyszerű, idegen segítséget nem igényel 
mert kis fésűt kell csak bemártani a festékbe, s azzal 
kell átfésülni a hajat vagy bajuszt. Másik s talán leg¬ 
fontosabb előnye, hogy sem a hajnak, sem a bőrnek 
sem az egészségnek nem árthat. Egy adag dr. Jutasgy-
féle hajfesték ára hasznalati utasítással 1O K és 
kapható a következő 7 színárnyalatban: vöröses-szőke 
világos szőke, szőke, hamvas szőke, világos 
barna, gesztenye barna, fekete. 

A kívánt szint saját eredeti hajszíne után ponto¬ 
san kérjük megjelölni, vagy hajmintát küldeni. 

A sötétebb színárnyalatok különösen remekek a 
természetes hajtól meg nem külömböztethetők. 

A dr. Jntaisy-féle Hajfestékek vásárolhatók a leg-
>bb drogériában, v. postán rendelhetők ezen a czimen : 

Kozmetikai Gyógyintézet 
Budapest, IV., Kossuth La jós u. 4.1. em. 

l SVAICI SELYEM -nél jobb ss 
nem létezik! 

Kérten mintákat tavaszi és nyári újdonságainkról ruhára 
és blúzra: Diayonale, Crépon, Snrafc, Moire, Crép* 
de Chln«, Poulards, Mousseline 120 cm. széles méte 
renként 1.20 koronától kezdve, feketében, fehérben, egy-
ndnuben és színesben, továbbá hímzett blúzok és ruhák 
batisztból, gyapjúból, vászonból és selyemből. Csakis 
garantált szolid selyemszöveteket árusítunk közvetlen 
magánosoknak bérmentve és elvámolva a lakásba. « 

SGHWEIZER & Co„ LUZERN ü 24 (Svaicz.) 
Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító. 

FELÜLMÚLHATATLAN, 
mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal, 

S£pozaUaLnaa m ár m a r o s i 

LILIOH-ARCZRENWT 
használják. Nem szabadna oly háznak lennie 

ac^oVAlLT1^ mármarosi 

LILIOM-SZAPPANNAL 
mosakodnának. Kis tégely l korona. Nagy tégely 
2 korona. Szappan 80 fillér. Liliom-púder (3 szín¬ 
ben) 1 korona 2O fillér. — Egyedali készítő: 

Dr. REISMAN ÖDÖN 
gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér 11. 
Portai rendelések még aznap elintéztetnek. 

Ma fáj a 
naely 10 perez alatt a legmakacsabb 

Beretvft* Tamás gyógyszerész 

ne tétovázzék, hanem 
használjon azonnal 

Ára l korona 20 fillér. 
* Orvosok által ajánlva. — 

Bér e t vas pást illa t 
1 ~l»f^*»f^M.f* OSki J3 f l ' Kaphatö minden gyógyszertarban. 

Három doboznál ingyen postai szállítás, 
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THOMKA GYULA, Zólyomvárinegye árvaszóki elnöke, 
65 éves korában Beszterczebányán. — PAVLIK SÁNDOR 
dr vágujhelyi orvos, 50 éves korában Bécsben. — 
Busz VIKTOR, nyűg. tanár, 70 éves korában Kis¬ 
pesten. — Kisbeszterczei és medveczei UBSZINY PÁL, 
királyi közjegyző, megyei bizottsági tag és volt ki¬ 
rályi közjegyzői kamarai elnök, 58 éves korában 
Dárdán. — N agyfalusi FEKETE KAROLT dr., ügyvéd, 
királyi alügyész, 31 éves korában Kolozsváron -
MAKRAY SÁNDOR, nyűg. uradalmi tiszttartó, földbir¬ 
tokos, Zalamegye törvényhatósági bizottsági tagja, 
70 éves korában Andráshidán. — STAMBORSZKÍ LAJOS 
dr. orvos, az államvasutak orvosi tanácsadója, a 
szombathelyi papnevelő-intézet egészségügyi tanára, 
54 éves korában Szombathelyen. — MOLDOVÁN KÁL¬ 
MÁN, pénzügyminiszteri hivatalnok 68 éves korában 
Budapesten. — EINGEH JAKAB, a Eómai fürdő tulaj¬ 
donosa, 76 éves korában Budapesten. — Bodófalvi 
BODÓ GUSZTÁV, magánzó, 72 éves korában Buda¬ 
pesten. — FKEYLEK IONÁCZ, gyógyszerész, községi 
elüljáró, megyei bizottsági tag, 60 éves korában Or-
sován. — KORÁNYI GYULA dr., ügyvéd, nyűg. vár¬ 
megyei tiszti alügyész, 48 éves korában Máramaros-
szigeten. — PÁPAY LAJOS, a nagyváradi színtársulat 
tagja, Nagyváradon.— Ifjabb BÁNYÁSZ BÉLA, Bányász 
Béla trencséni vendéglős fia 28 éves korában Buda¬ 
pesten. 

SAMAEJAY LAJOSNÉ, előbb okányi Szlávy Sándorné, 
szül. gyöngyöshalászi Takách Jolán Budapesten. — 
GóQER FRANCZISKA, 60 éves korában Budapesten. — 
SOHÁR ÁRPÁDNÉ, szül. Keller Ilonka 33 éves korában 
Kiskarácsony-szálláson. — HAVASSY IGNÁCZNÉ, szül. 
Omaszta Mária 69 éves korában Budapesten. — Özv. 
STEBN HENRIKNÉ, szül. szászhegyesdi Zuber Ilona 
64 éves korában Budapesten. — Özv. WALIENT Jó-
ZSEFNÉ, szül. Ullrich Teréz 63 éves korában Zombor-
bnn. — BAKSAY MARGITKA, Baksay László és neje, 
Tárnái Boriska tízéves leánya Dunaföldváron. 

EGYVELEG. 
* Vér-rokonság. A heidelbergi híres szerologus, 

Dungern tanár, Hirsclifeld dr.-ral az emberi vér¬ 
ben oly alkatrészeket fedezett fel, melyek az embe-
riséffnek cáak egy bizonyos részénél fordulnak cici. 
Ezen felfedezés alapján a gyermekek vérében fel¬ 
merülő sajátságoknak legalább a szülők egyikénél 
elő kell fordulniok. így pl., ha 'az anya vére más 
szerkezetű, mint a gyermeké, akkor a gyermek 
vérének tulajdonságai az apjáéval egyezők. S vi¬ 
szont, ha a gyermek vérének minden tulajdonsága 

megegyezik az anya vérének sajátosságaival, akkor 
a gyermek vérének az apáéval semmiféle közös 
tulajdonsága nincs. (G. L.) 

Hányszékelés és nyári diarrliöeiiál a <Ku-
feke» vízben főzve, tej nélkül, kitűnő tápszer csecse¬ 
mők számára. Miután a «Kufeke»-ben levő fehérnye-
anyag a rosszhatásu organizmusoknak alkalmatlan 
talaj. 

A. Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara 
Kői Felső Kereskedelmi Iskolája hazánk első 
és jelenleg egyetlen njilváuos, három évfolyamú ke¬ 
reskedelmi szakiskolája nők részére, a melynek be¬ 
fejezésével a növendékek érettségi vizsgálatot tesz¬ 
nek. A szakszerű ismeretek tanítása mellett az iskola 
kiváló gondot fordít arra, hogy a tanulók a modern 
idegen nyelveket alaposan elsajátítsák. Folyó évi 
szeptemberben megnyílik az intézet második osztálya. 
Az első évben az alsó osztályba beiratkozott 40 nö¬ 
vendék. 

Divatos nap- és esernyőkben nagy és válasz¬ 
tékos raktárt tart Singer Mór, az Anker-palotában 
újonnan megnyílt üzletében. Lásd hirdetését. 

A Czartoryski-féle Kozmetikai lutézet ház¬ 
lebontás miatt a Váczi-utezából Szervita-tér 4. szám 
alá lett áthelyezve. 

Bőröndökben és egyéb szíjgyártó munkákban 
elsőrendű specialista a jó hírnévnek örvendő 1875. év 
óta létező szíjgyártó-, nyerges- és bőröndösmester 
Olbrich L. Budapest, Teréz-körut 6., kinek hirdeté¬ 
sére felhívjuk az olvasó figyelmét. 

Sírköveket művészies és modern kivitelben tart 
raktáron az újonnan alapított sírkő-üzlet Boros és 
Kohn, Budapest, VII., Dob-utcza 1. Nagy választék, 
olcsó árak. 

Figye lemremél tó megemlíteni, hogy a jóhirnevü 
és közismert Csángó Henrik bőröndös czég a Múzeum-
körűt 5. szám alatt, utazó bőröndökben, sport, vadász 
stb. finom bőráru készítményeiben üzletét tetemesen 
megnagyobbította és ízléses áruival, modern kiraka¬ 
taival látványosságot nyújt a nagy közönségnek. 

Szerkesztői üzenetek. 
Bekötött szemű ember. Sóhajok hídján. Idegen hang 

elegyedik bele a hangjába. Nem közölhetők. 
Csak hagyjatok. Mért hasít stb. Diákférczelmények; 

hol az önkritikája, hogy irodalmi fórum elé meri őket 
bocsátani ? 

Meseországról. Találkozás. Beszegődtem Tarnó-
czára. Mondvacsinált dolgok, úgy szétfoszlanak, mint 
a szappanbuborék a levegőben. 

A lepke. A gyermekrajzban van egy-két finom vonás, 
kár hogy a megírásban kissé száraz, frisseség nélkül 
való. 

Dalaimból. Semmitmondó áradozás. 

Sorsom. Bizony, igaza volt, mikor feleslegesnek 
tartotta versét beküldeni. 

Hulló csillagok. Minek ismételjük, a mit már annyi¬ 
szor megirtunk ? 

Akkor. Egy levél. Tépelödés. Nincs semmi mély¬ 
ségük, sem lendületük, ezért nem is hatnak érdekesekül. 

SAKK JÁTÉ K. 
2693, számú feladvány Palkoska Emiltol, Prága. 

8«T*T. 

b e d e l g h 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

KÉPTALÁNY. 

A 17-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Mért oly sápadt szép orczád. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál . 
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Reáltanoda-u. 5. 

Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

Vérszegény leányoknál 
és asszonyoknál kiadós táplálás sürgősen szükséges az 
erőbeli állapot emelése czéljából, de ez gyakran fenn¬ 
álló emésztési zavarok (étvágytalanság stb.J által na¬ 
gyon meg van nehezítve. 

Ilyen esetekben a Vas-Somatose kettős hatása 
miatt nagyon sikeres. A vas vérképző sajátságait a 
bevált Somatose étvágygerjesztő és tápláló hatásával 
egyesíti és ezért lényegesen felülmúlja a közönséges 
készítményeket. 

Az étvágy természetes emelése és az emésztés 
általános javításával a Vas-Somatose elősegíti az élve¬ 
zett táplálék alaposabb kihasználását. A lábak gyér 
gesége és fáradtsága, szivdobogás és egyéb tünetek 
többnyire már rövid idő multán eltűnnek. Ellenben a 
gyomor- és a bélmüködés szabályossá lesz és az egész 

Vas-Somatose. 

test jobban tápláltatik és erösbödik. Ez az izomfejlő¬ 
désen és a testidomok gömbölyödésén kívül főleg a 
közérzet és életkedv emelésében is nyilvánul. 

Az, hogy — a szokásas, takarékos, háromszor 
naponta l evőkanálnyi adag mellett — a testsúly gya¬ 
rapodása 4—5 hét alatt 6—8 kilogrammot is kitesz, 
legjobban bizonyítja a Vas-Somatose rendkívül erősítő, 
vér- és izomképző hatását. 

A ki tehát sápkórra és vérszegénységre hajlamos, 
czélszerüen fogja erősítő szerül a Vas-Somatoset válasz¬ 
tani, mert ez nyújtja a siker tekintetében a legfonto¬ 
sabb biztosítékot. 

Tessék az új, folyékony alakot megpróbálni, mely 
a gyógyszertárakban és drogériákban üvegenként 4 ko¬ 
ronáért kapható. 

szabadalmazott parkett beeresztő szer. 
Naponkénti kefélést fölöslegessé teszi. 
Naponként felmosható, vizfoltnem marad. 
Kitiin 5 politúros bútornak és márványnak. 

Prospektus és minta ingyen. 
Vezérképviselet és főraktár: Aozél Gyula, Budapest, 
VII., Rákóczi-út 14. szám. - Telefon 49- 64 

KÍNA BORA VASSAL 
Hygrlenlkns kUllitás 19O6. Le^magasal 
Erösitőszer gyengélkedők, véMzegónyel 
lábbadozók .zámira. ÉtvágygePjes.tó, ideg 
12titit> erősítő és vérjavito Mer. 4 
Kitűnő h . BOOtV-nél lobb orvosi velem«"y-
I. Serravallo. o. í. Úr. •*» rftó Triesle-B, 

Visárolható a gyógyszerUrakb.n felhwres üvegekbe. 
K 2.00, literes fivegekbeo K *.»ü. 

OLBRICH -féleutazásiczikkek 
Htf~ elsőrendűék ! ~VQ 

Bpest. Terez-körút 6 
Telefon 80-44. Arjegyz. '"BJ-

T , ^ oortoMii flgyelnl « «*»r« *• »«"»J«t3i«: Steckenplerd 
Tt«tk P « ; ^ g ' _ ^ « L f c . t > , . < ^ t t ^ B M ^ . . m » . ^ « . . . . . ^ 

LEGFINOMABB PIPERESZAPPAN 
BÖRÁPOLÁSRA,IEGJOBB 

ELSŐRENDŰ SZEPITÖSZER * 
"Kapható "mindenütt. Darabja _7O fillér. 

-fürdő. Felső-Ansztria. 
Elsőrangú jodbromffirdő. Európa 

ibb legrégibb és leggyógyhatásosabb 
jódforrása. Idény : május 1-től ok -

j l lóber l-ig. Felvilágosítást és pros-
J J pektust küld az állami gyógy-

telepek igazgatósága 
Dr. Oerstel szanatóriuma télen lm nyitva vaui. 
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Ezen szerek a keleti nők egész szépségét varázsolják elő és a legtökéletesebbjei a 
kozmetikának. Egy készlet, mely áll keleti créme-ből (2 K) minden bőrtisztatlanság 
ellen, keleti mosdópor-ból (1.50 K) és keleti szappanból (l K), melyek mindketten 
bársonypuhává teszik a bőrt, keleti púderből (2 K) és keleti parfümből (4 K) ber-
mentve 10.50 K. Külön- , w*r*r-*t. Gnstav Procl ie gyógy-
külön az összeg előzetes V j a ^ L í l llm*WÍÍPff szerész keleti illatszer-
i i •• i T / / o i í f i l ;̂,-=•! „s^yj s B p ^ * ' Aí'WIMFPMJA J.JJ ».Al-io.n "*" 

beküldése és 30 f. portó •íLia&~'* T<*S Sőt ..HP™. ••• . t a r a D a n 

ellenében kapható :::: 3 ^ ^ ? > - » ^ g f f l f f B^** . _ Brcka, Bosznia. — 
Budapesten : Török Józsefnél, Király-utcza 12. és Török Sándornál, Andrássy-űt 26. 
Temesvárott: Kulka Emil gyógyszerésznél, Pancsován Eádda Fr. gyógyszerésznél. 

r Zágrábban Sanitaria Ilica 25. •• " 
Most jelent meg: .'/.KI IM.I.Ii:. n szépségápolás aranykönyve. Szerkesztette 
Ph. Mr. Gustav Proche gyógyszerész és a ebem. kozin. laboratórium tulajdonouosa, 
Brcka, Bosznia. - Diszkrét, portómentes küldés 00 fillér előzetes beküldése elle-
•Mii i • i »•••• nében (levélbélyegekben is). •• • • • • 

s z é p i t ö s z e r e k h a s z n á l a t a . A <ZEIDIJJE» szépitiiszereketaz 1909. párisi hygien. kiállításon aranyéremmel tüntették ki. 

= Pompás, ifjú, 
üde, friss külsőt 
kölcsönöz minden hölgynek az eredeti keleti 

*Z.eidijje* 
MÜASZTALOSOK SZÖVETKEZETE 

BUDAPEST, IV., VIGADÓ-TÉR 1. SZÁM 
= (DUNAPAnTI rónán) — 

LAKÁSBERENDEZÉSI VÁLLALATÁNAK 

MINTATERMEIT 
A BÚTORT VÁSÁRLÓ KÖZÖNSÉG SZÍ¬ 
VES FIGYELMÉBE AJÁNLJA. ÁLLAN¬ 
DÓAN 30-NÁL TÖBB ÉS MINDEN IGÉ¬ 
NYEKNEK MEGFELELŐ BERENDEZÉS 
= = = = = ÁLL RENDELKEZÉSRE. 

KIVITELRE 
SAJÁT V. ADOTT TKHVEK SZEKINT. A 

TELEFON BERENDEZÉSEKHEZ TARTOZÓ ÖSSZES 
1-10 n MUNKÁLATOKAT ELVÁLLALJA S A LEG-

: 1lo~80 : ELŐNYÖSEBB ÁH MELLETT TELJESÍTI. 

DISZMŰ ÁRUK 
CSILLÁROK :: 
SZŐNYEGEK :: 
KÉPEK :: :: :: 
TERBACOTTA 
MŰKŐVÁZÁK:: 
SZÖKŐKUTAK 
RAKTÁRON :: 

W 

Tátra-Virágvölgy 
a Tátra lábánál, szellői és portól fedett k l i m a t i k u s g y ó g y -
é i n y a r a l ó h e l y , vizgyógyiniézeuei és állandó fővárosi 
Inrdoorvossal. P o p r á d »áros közvetlen közelében. Innen a 
Dobsinai Jégbarlang legrövidebb utón érheló el. Omnibusz köz¬ 
lekedés minden rónaihoz. J a v a i v á : Hoedow-, neiiraslbenia-
vérsiegínyséf-, sijiór-, idegesség-, gyomor-, bélbajok stb. 

betegségeknél.  
Állami hivatalnokok az elő- és utóidénybeii szoba-
«• árakból 50 százalék engedménj l elveznek. «» —» 

É t k e i é * : naponta a | enzióban : reggel 2, délben i é s este 2 fő¬ 
kor. Kiv. prospektust küld: Tátra-Virágvölgy gondnok*. 

SÖRG NAGYSZÁLLÓBA 
HÉVÍZ. Keszthely mellett, Zala-ín. 
75 száraz, nagyobb és kisebb, minden kényelemmel 
berendezett szobával. 5 perez alatt a világhírű 
kénes 37 39 C° iszapfürdő, mely csuz, köszvény 
és anyagcsere bántalmaknál javaltatik, gya¬ 
log is elérhető, ahova kocsiközlekedés egész 
napon át fentartatik. Kitűnő jó konyha, 
valódi hamisítatlan balatonmelléki bo¬ 

rok, olcsó, előzékeny kiszolgálás. La¬ 
kások penzióval és anélkül is kap¬ 
hatók. Bővebb felvilágosítással 
és tájékoztató prospektussal 

szívesen szolgálatulajdonos 
Antal , Budapest-

Kőbánya. ::: ::: 

Szép, telt testidomokat, gyönyörű 
kebfet nverhet a törvényileg védett, 
«BÜSTÉRIA» erőporunk ál¬ 
tal, arany éremmel kitün¬ 
tetve: Parisban 1900, Ilam-
btrcten 1901, Berlinben 1903 
Hízás U-8 hét alatt egész 3U fontig. 
Szigorúan szulid, nem ámí¬ 
tás. Számos küszónetayilvá-
nitás. Doboza használati utasí¬ 
tással 275 K. A pénz postautal¬ 
ványon beküldése, vagy utánvét 
mellett, beleértve porté is. Hygie-
nisrlic Ilislitut Dr. r'ranz 
Steinnr & l'o., Berlin 57., 
Kiiuiggratzerstr. UO. Lerakat 
Magyarország részére : Török J, 
gyógyszertára Budapest, VI.. 

Király utcza 12. szám. 

BDTOR 
ízléses éa szolid kivitelben 
teljes lakberendezések kész-
per z vagy részletre kupható 

Sárkány J 
bntoriparognál, Bndapesl, 
VII., Ensébet-körnt 26. sí 

műhely és raktár. 

M A R G I T SJSgZ; 
B<-> reg ii i egy e. 

gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a legeit. 
• tervek hnrutos bantaltuninal igen jó hatágú niat; 
'. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .-. .-. 

Megrendelhető: ÉDESKUTY L,.-nél Budapesten és 
a fonás kezelőségénél Munkácson. 

Hölgyek figyelmébe!!! 
Mielőtt divatos nap- és eser¬ 
nyőt vásárolna, kérem tekintse meg 

= = SINGER MÓR = 

Mepnt a legújabb „ B A Y A R D 
önműködő ismétlő zsebpisztoly. Cal. 7 65 

(Browning töltényre). 

A/onkivül dús i-aklár nyári s|>ork>s7.kÜ7.ükl>t>n t\ I<MJ-

:ni(|ul jiyárosoklól. -
Kimerítő sport- és fegyverárjegyzéket e lapra hivatkozva küldök ingyen és bérmentve 

HUZELLAM. Kudapest, IV., Váezi-utcza 28. 

újonnan épült A N K E R-palotában, 
Budapest, VII., Király-utcza 2. 
= = sz. a. lévő üzletét. ^^==. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem 

^ ^ tekintse meg -

PAPEK JÓZSEF 
bőröndós és finom bőr¬ 
áru készitő kirakatait 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 15. 

Míg eddig a régi bőrbetegségek, a legkülönbözőbb súlyos 
idegbajok (neurasthenia, vitustancz). a sápkór, a női 
arcziit clektelenito pattanások s a női nemi szervek 
tolyasnkkal kombinált hurutos megbetegedéseinek 
kezelesénél csekély érlékü idegen vizekre voltunk utalva, 

addig ujabban 

a PARÁDI ARSEN 
olyan kincsiink van, mely minden eddÍRi arsensavas víznél 
(Roncegno Uvico) hatásosabb, könnyebben emészthető s 
manapság már, minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel¬ 
karolják s a fogyasztók egész serege dicséri hatásait, hazánkban 

csaknem kizárólagos keresletnek örvend. 
Bgy postaláda (7 palaozkl parádi áruén vaatartalnm gyóarjYlHot 
Magyarország összes postaállomásaira 6 korona, 60 fillérér 

bementeién szíllit a 
l <=»• é » k l r - u d y - «»*1-L . utó. BUDAPESTEN. 

Kapható minden gyógytárban és megtljható rnízerkereakedóíbea. 

Villanyeróre 
berendezett SZŐRME-, SZONYEGWOYÖ-, PORLÓ ÉS TISZTÍTÓ-INTÉZET 

Bpest, VIII., Nap-ntcza 10. 

Ablak-, lakástisztitási, szobabeeresztő-, 
pormentesitő- és féregirtó vállalat. :: :: 

41apittatott 1890. Telefon: 53-55. 
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l 
ö Fensége József I 
fölig. kam. száll. \ 

: Dús raktár remek kivitelű 
; ékszerekben,ezüstverseny-
;: dijak, serlegek, evőeszkö-
t zök és alkalmi ajándékok¬ 

ig bán.= 

LŐW SÁNDOR 
Telefon 62-68. é k s z e r é s z é s ó r á s Telefon 62-68. 
Budapest, VIII., József-kőrút 81. szám. 

— Fióküzlet lürdöidény alatt: Trencséntepliczen. Telefon. 

Dús raktár mindennemű 
chrono«r;if, chronometer, \ 
sloper-, ütő-, zseb-, utazó-, 

álló- és fali órákban 
S peri ál stopwatchcs 

a legbiztosabban mogszün-
a bőrt, hanem elmulasztja a 

Ae izzadságból származó feldörzsöléseket, tözességi fájdalmakat, kipállást, viszketést, sömört stb 
tét a Csitáry féle «SALINIL», mely az egészségre teljesen ártalmatlan, nero szárítja, repeszti fel 

láb-, kéz- és hónalj-izz adást 
lünifli a riiliii. czipőt é« a harisnyát. Ara kimerítő 
liasználiti utasítással l.tO frt. l'oriklir T ö r ö k 
J. B u d a p e s t , Király-utcza 12. Ininvéllel v«gy 
• ó a pénz elö/eles hekiildóseltor franeo lölili : t i 
CSITÁRY gyógyszertára Berhida, 
— ^ — — (\eszprem-megyp). — — — — 

N ICORA 
LAJOS 

f ütő, tűz-és füst-
elhárító gépész. 
Budapest, IV., 
Váozi-ntcza 80. 

Ajánlja nagy raktárát márványiandallókban. Specia¬ 
lista: Kandallókban betétek és fütőszerkezetekkel, szoba és 
•útónok részére, egy írai fűtés után 16—18 íok meleget biz¬ 
tosit. — Rég i kandallók fü tőszerkeze tekkel T aló 
berendezésre elvállaltatnak. Legjobb szerkezetit légfűté¬ 
sek egyes lakásokra^ és egész épületek bemelegítésére. — 
Konyhaberendezések minden szükséglettel. Füstéi-
hárítás jótállás mellett. Tessék költségvetést kérni. 

=A MODERN 
KOZMETIKA 
i LEGÚJABB 
VÍVMÁNYAI! 

Anglia és Amerika előkelő hölgyvilágának legkedveltebb és leg¬ 
elterjedtebb szépitőszereiből Budapesten főraktár létesült. A leg¬ 
híresebb kozmetikusok legújabb kísérletezéseinek eredményei 
ezek a csodás és szenzáozios hatású ártalmatlan vegyi 
készítmények, melyek a legkényesebb igényeket is kielégítik* 

Egy kísérlet bárkit meggyőzhet! 

Ideál Skin Water 
A világ legjobb angol 
szeplővize. Ara 5 K . 

Ideál Emulsion 
Páratlan angol arez-
védő a nap és szél ká¬ 
ros hatása ellen. Ára 
:: 4 korona. :: 

Ideál Skin Cream 
A világ legjobb ango 
arozkrémje." Ara 4 K. 

Prospektus minden dobozban. — Csak akkor valódi, ha minden doboz vörös pecsét¬ 
jén British Maimfaotnre Original felírás áll. Eapbató a legtöbb gyógyszertárban és 

^ = drogériában. Főraktár Magyarország részére : = 
Stern Zsigmond drogériája, Budapest. Váczi-körút 42, 

LOHR MÁRIA 
Csiphe-1 vegyégzetl tlsittltá^s festémetll 

Fióküzletek: IV., Eskfi-út 6, VI, Andráisy-út 16,1 
VIII., Józgef-hArút 2, IX., Calvin-tér 9, V., Harmln-J 

* * * * Ezelőtt. KReNFÖSZ. * * * * — czad-utcza 3, VI„ Teréi-körút 39. 

DÁVID KÁROLY ÉS FIA 
doboz-, papíráru- és szab. fémkapocs-gyára 

Budapesten, L,Mészáros-afcza 58,sz, 
Telefonszám 41— 48. Siirgönyczím : Cartonage. 

berondeave. - • 

A magyar kir. dohányjövedók szállitója. 
:: :: Napi gyártás 150,000 doboz. :: :: 

KNUTH KÁROLY 
:: MÉRNÖK ÉS GYÁROS :: 
CB. és klr. fenség-e 'József főher-
» oxegr udvari szállítója. :: 

- Gyár és iroda: ̂ = = 

Budapest, VII., Garay-n. 10. 

Központi víz- és gőzfűtések, légszesz- és 
vízvezetékek, csatornázások, szellőztetések, 
szivattyúk, vizerőmüvi emelőgépek stb. stb. 
Tervek, költségvetések, jövedelmi elöírány-
:: zatok gyorsan készíttetnek. 

Dr. Gölis-féle emésztő-por 
(1857 óta kereskedelmi czikk). 

Étrendi szer, kitűnő hatása van a különösen nehezen emészthető ételek 'ötoldáaára, 
valamint az általános emésztésre és Így a test táplálására és erősítésére is .Napontakétszer 
használva, evés után egy kávéskanálnyit téveanyelvre s a szokásos itallá l e o .^ 'T e ' | l e

o
d

l n*Z
r . 

folyást gyakorol a hitoyos emésztés következtében föllépőiele nségekn él ™"« k : 8W1" 
égés, nyálkaképzödéa, székrekedés, aranyeres bántalmak, altesti P ^ 4 s 

Ásványvíz-gyógymódnál mint elő- v«*7 ntóknr*. »»«7 egyldejaleg • 
CTógymóddal kitűnő hatást fejt ki. i„<!,~« 
. Minden doboznak dr. GölÍB pecsétjével és a bejegyzett 'édjegygyel kell^ 
lenni . mindenkor határozottan dr. Qölis-féle emésztő-por kérenBö ̂ vétel aUtaünj 
v dobó, áxa 2 K 52 fillér, egy " • 4-1"" * * • * K ' 

• 

itoma 12. és Andrassy-nt 26. saám 

Ú J 

SÍRKŐ 
raktár 

BOROS és KOHN 
Bpest, VI i Váczi-körút 7. 
(Károly-körat s rok.) Sir-
kövek nagy választékban 
egyszerű és modern kivi¬ 
telben a legolcsóbb árakon 

kaphatók. 

ÓVJA A LÁBÁT 
tyuks/.emek-
161, liólya-
goklól, ke-
ményedések-
löl és min¬ 
den más kel¬ 

lemetlen-e¬ 
gektől a dr. 
' Hőgyes-
íéle iiupr. 

asbest-
talpak viselésével, a méhek 
különösen abántótalpizzadást 
és talpégést szüntetik meg. Párja 
K 2'-, l--. Legjobb és legbiztosabb 
segítség lábaknak a dr] Hiigyes-
féle impriignált Asbest be¬ 
tét talp, aczélcsnklóval, párja 
4 korona. Az aczélcsuklóra egy 
impragn. dr. HÖgyeS-féleAsbest-
talp van húzva, hogy a lábnak kel¬ 
lemes és biztos fekvése legyen. 
A járás ruganyossá válik és a gya¬ 
logló képesség nagyobb lesz. Lúd-
talpuaknak nélkülözhetetlen. Kül¬ 
dés tiiánvéltel Wien. I., lltiniini-
<" kanerbastei 21. «j> 

Üdülő nyári 

leányinternátus 
Al s ó tátraiüre den 
6—10 éves üdülök, sápkóro-
sok, vérszegények részére. :: 
HOB3V JÓZSEF 
polgári isk. igazgató Poprád 

KWIZDA 
fél* 

: FLUID: 
jgyó-védjegy. 

Turista-
Tűid. 

Rég bevált aromatikus 
bedorzsölés az inak éa iz-
m k erősítésére és edzésére. 
Tű tták, kerékpározók, va¬ 
dász ) és lovasok által siker¬ 
rel ha ználva elő- és ntó-
erösitésre nagyobb túrák után, 
mint eegitőszer köszvény, 
rheuma, ischUs, zsábánál. 

Egész üvejr ára K 2.— 
Fél üveg- áxa K 1-2O. 

Kwizda.féle FLUID 
valúdian kapható a gyógyszer¬ 

tárakban. — Főraktár: 
Török Jóxgef gyógyszerész¬ 
nél Budapest, Király-utcza 12, 

Andrássy-ut 26. 

BLÚZOK*-RUHÁK 
FALODI LÁSZLÓ 

eosturn és pongyolák 

IKSZDFRDÚ 
^ — (SZATMÁR-MEGYE) — — 
megnyitás május hó 15-én. 

Meleg ásványvizfürdők, szénsavas fürdők, hi¬ 
deg gyógyvizintézet, inhalátió, 160 kényelme¬ 
sen berendezett szoba, vízvezeték, acetilén vi¬ 
lágítás. Vasúti állomás, posta és távirda hely¬ 
ben. Prospektust és mindennemű felvilágosí¬ 
tást kívánatra készséggel küld 

a t 'Qrdőigazgatóság. 

Lawn -Tennis 
raketek 
és labdák 

elsőrangú 
angol gyártmányok. 

Angol sportczikkek 
Footbail, Golf, Póló, Croqnet. 
Sport-czipó'k, sweaterek, sap¬ 
kák, stb. Testedző tornaszerek. 
Árjegyzéket bérmentve küld: 

WESZELY ISTVÁN 
angol sport-, gumrni- és acélárn-üzlet 

Budapest, IV., Váczi-utcza 9. 

Rozsnyay vasas china bora, 
Igen hatátioB vérszegénység, sáp¬ 
kor, nenrasthenia eseteiben. Egy 
'/• literéé Üveg ára 3.5O kor. 

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 

egyike a legelterjedtebb ée leg¬ 
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi készítményeket felül¬ 
múlja. Vérszegényeknek különö¬ 

sen ajánlható 12475 

Kapható: 
minden gyógyszer tárban. 

Továbbá a készítőnél: 
Kozsnyay Mátyás gyógyszer¬ 
arában Aradon, Szabadság-tér. 
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•forrás. Szénsavdfts, dlltetttas. 
flditS tuzta.ll ital. - ElSsegitl 
az emésztést éa anyagcserét 

Legtalltattibb gyógyforrás. -
Indikálva: idült gyomorhurnt-
nAl, székrekedésnél. Brigiit-
féle vrsebajnál, lépdaganat-
n&l, májbajoknál, sárgaságnál, 
anyagcsere betegségeknél, a 
légutak hurntos bantalmiinál. 

Donáti 
• maga nemében a leggazda¬ 
gabb tartalmú gyógyforrás leg-
erélyesebb hatással. Föképen 
indikálva: idült bélhurutnál, 
obstipatiónál, epekőnél, elhízási 
bajiamnál, csuinál él cukor-j 
betegségnéL 

Legdusabb, 
természetes magnézium-

glaubersósForrások. 

KITÖR A DICSÉRŐ 
szó minden háziasszony 
ajkán, h l a szahadalm. 

: Hamu¬ 
rostáról 
bestéi. Soha újdonság nem 
»4U o'yan gyorsan söz-
kedvellté, mint ez az egy¬ 
szerű és nagyszerű házi 
es/kőz, amely lenjrpleg 
időt, nirg több fár»d>á(r<>l 
takarit és suk trszélytől 
óvja meg Önt. Folyo¬ 
sóra menés, f aj tá¬ 
ti . , lóbóliU i múlté. 
Vele a vasalás ólmtt. Már 
az első kisérlel elragadja 

és hálásan tovább ajánlja. Kérjen ingyen és bérniputve illns/trált 
leírást. A Haniuro.-la dnrai.ja K 2.80. Kapható minden stakba-
vágó üzletben. VezérképTiselök Arak és Társa l'uda|esl, 
VIII., József-körűt 33. Postai szétküldés utánvétlel, vtgy az összeg 

előzetes beküldése elleniben. 

:: Valódi brünni szövetek 
az 191O. évi tavaszi és nyári idényre. :; 

A MARGIT-CREME a főrangn hölgyek kedvencz 
szépítő szere, az egész világon el van terjedve. 

Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr 
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alalt 
észlelhető. 

Mivel a M A R G I T - C R E M E T ntánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilven készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget 

A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan,vegy-
iszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést kelteti 

Ara l K. Margit-szappan 7O flll. Margit-pouder l'20. 

Gyárija Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drot'ua-üzletben. 

:: Egy szelvény :: 
3*10 méter hossza 
elegendő teljes férfiruhához 
(kabát, nadrág és mellény) 

:: ára csak :: 

l szelvény 7 ]J 
l szelvény 10 K 
l szelvény 12 K 
l szelvény 15 K 
l szelvény 17 K 
l szelvény 18 K 
l szelvény 20 K 

Egy szelvényt fekete szalonkabáthoz 2O.— K-érl, éppiigy fel-
öltőszöveteket, turistalodent, selyemkamgarnt gyári árakon küld 
a mindenütt ismert moglii.-.haló és szolid posztógyári raktár 

Siegel-Imhof, Brünn 126 
Hinták ingyen és bérmentve. 

Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha szövetszükség¬ 
letét direete a gyártás helyén Siegel-Imhof czég-
nél rendeli, uriási forgalma miatt állandóan a legnagyobb 

választék a legújabb szövetekből. 

ó SZABOTT, LEGOLCSÓBB ARAK! «• 
| Bármily megrendelés teljesítése szigorúan mintahü és figyelmes. | 

ÜRTÖMB, HOMOK ÉS SALAK-
:: TÉGLAGYÁRTÓ GÉPEK :: 
a legkülönbözőbb typusokban kézi vagy erő-

^ = hajtásra berendezve. = = ^ = 
Napi teljesítmény 7-—20000 darab falazótégla. 

228. számú specziális ajánlatok és utasítások dij mentesen. 

Dr. GASPARY & Co. 
:: M A R K R A N S T A D T Leipzig mel lett . :: 

Legnagyobb különlegességi gépgyár homok értékesítésére. 

Kérjük gyárunkat meglátogatni. 

Korszakalkotó találmány ! ! ! 
Sérvben 
szenvedők különös 
figyelmét felhívom 
cs. és kir. szab. pucn-
matikns pclottá-
v a ^ clli'itott sérvkö¬ 
tőimre. Ezek az egye¬ 
düli kötelékek, melyek 
teljesen fájdalom 
nélkül viselhetők, 
mert a pneumatikus 
pelotta a legerősebb 
rngó nyomását is 
érzéktelenné teszi 
és a legrégibb és a leg¬ 
nagyobb sérvet is fáj¬ 

dalmatlanul és teljes biztonsággal vissza¬ 
tartja. Ezernyi elismerőlevél a legelőkelőbb orvo¬ 
soktól és tanároktól. Képes árjegyzéket ingyen 

és bérmentve küld: 

l í TT T TT T T T c s - é s k i r- s z a b-IV Hí l^JCj J c l . sérvkötők gyára 
Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 17. 
Alapítva 1878. Telefon 13—76. 

költöttek a franczia 
és angol hölgyek szé-

ezreseket ;Sp^:ÍÍ2ííS Diana-szappan 
elsőrendű bőrápoló tüneményes határát, különösen a szeplők és pattanások el¬ 
tüntetésénél. Ma már azonban teljesen tudatában vannak annak, hogy a Diana-krém 
és Diana-szappan lemossa a szeplőt és pattanást az arczról és kezekről. :: :: :: :: :: 

VÉLEMÉNYEK. 
BIZONYÍTVÁN!. 

Ezrnnel bizonyítom, hogy az Erényi Béla budapesti gyógyszerész úr ál¬ 
tal forgalomba hozott Diana-crémel és Diana-szappant megvizsgáltam és 
megállapítottam, hogy ezek a bőrre semminemű ártalmas alkatrészeket nem 
tartalmaznak. Vegyi összetételükről ítélve, ügy az arcz- mint kézbőrre fino¬ 
mító és tisztítószerül legjobban ajánlhatom. 

Budapest, 1907 márczius IS. 
Dr. TELBISZ JÁNOS, 

kir. keresk. és váltótörvényszéki hites vegyész. 

BIZONYÍTVÁN*. 
Alulírott ezennel bizonyítom, hogy az Erényi Béla gyógyszerész úr, buda¬ 

pesti lakostól bemutatott Diana-szappant, Diana-arczkrémel megvizsgálva, 
azokban fémmérgeket, maró hatású vagy külső használatkor ártalmas egyéb 
anyagokat nem találtam, miért is nevezett szépítő-, bőr- és hajápolószerek 
ártalmatlanok és így használatuk ellen kifogás nem emelhető. 

Kelt Budapesten, 1905 márczius 15. 
Nyilvános vegykisérleti állomás 

Dr. NEUMANN ZSIGMOND m. p. 
kir. keresk. és váltótörvényszéki hites vegyész. 

DIANA-PÚDER 
pedig arról nevezetes, hogy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen láthatatlan; 
amennyiben pedig teljesen ártalmatlan szerekből van összeállitva, ki van zárva a láthatósága a kékes-
szinü arczbőrnek, amely szin olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert használnak. 

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli Egy nagy darab Diana-szappan l kor. 5O till 
használatra) l kor. 5O fill. 

Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra) Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt 
l kor. 5O fill. (fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor . 5O fill. 

Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5. 
ÍA l»írticohh n»nm>nJ-lX- : - t Lj — l i n 1 . , . . . . . - - -

— W 

(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.) 

22. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

HOITSY PÁL. MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, MÁJUS 29. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Eeáltanoda-utoza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

FínfiT»í»«; ( Egész évre _ _ 16 korona. A • Vild0ícroni/c<i»-val 
' \ Félévre _ _ _ 8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 

{eltetelek : [ Negyedévre _ _ 4 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 
határozott viteldíj is csatolandó. 

GOLDMARK KÁROLY. 
Á ; ÉLŐ zeneszerzőknek talán legnagyobbikát 

ünnepeltük most, a kit a nagy tehetsé¬ 
gen kívül a sors egy másik ritka ado¬ 

mányban is részesített: a hosszú, nyolczvan-
éves élettel, erőteljes öregséggel. Hatalmas 
pályát futott meg e nyolczvan év alatt, a ma¬ 
gyar kisváros bölcsőjétől a világhírig. 

Az Ínséggel határos szegénységben töltötte 
gyermekkorát. A nyomasztó szegénységnek két 
forrása is volt: egyik az, hogy Goldmark 
atyja, mint a keszthelyi zsidó hitközség kán¬ 
tora, nagyon csekély díjazást kapott, a másik 
pedig az, hogy ennek a javadalmazásnak még 
háromszorosa is csekély lett volna, olyan sok¬ 
felé kellett a család kenyerét el¬ 
osztani—huszonegy testvér közt... 
A kis Károly, hogy külső életkö¬ 
rülményeit röviden vázoljuk, ko¬ 
rán Bécsbe került, a hol jóval 
idősebb bátyja neveltette: Gold¬ 
mark József orvosdoktor, a ki 
1848-ban a bécsi forradalmi moz¬ 
galmakban nevezetes szerepet ját¬ 
szott, a mely miatt Amerikába kel¬ 
lett bujdosnia. Ezóta a fiatal ze¬ 
nész úgy anyagilag, mint kikép¬ 
zése, zenei tudása dolgában telje¬ 
sen magára volt utalva. Keserves 
küzködéssel hol Pesten, hol Bécs¬ 
ben, mint színházi hegedűs és zon¬ 
goratanító tartotta fenn magát, s 
jobbára más mester nélkül, köny¬ 
vekből és zeneművek tanulmányo¬ 
zása útján szerezte meg rendkí¬ 
vül nagy tudását. 

Goldmark bámulatos művészi 
gonddal dolgozik és folyton javít¬ 
gatja műveit, de csak az ihlet 
óráiban veszi kezébe tollat, s a 
mit ír, az bizton átjárja édes, tü¬ 
zes nektár-fluidumával a legnai-
vabb közönség szivét is. Az olasz 
városi zenekarok nyílt piaczi hang¬ 
versenyein a külvárosok népsége 
is olyan átszel]emülten hallgatja 
a Szakuntala indiai csodavilágába 
varázsoló zenei képeket, mint a 
hogyan a német fővárosok zene-
tudománynyal felvértezett hall¬ 
gatósága gyönyörködik a Pen-

theszilea vagy A hadifogoly ó-görög szellemű, 
komor szenvedélyének zenei festésében. Gold¬ 
mark meghódítja, magával ragadja hallgatóit, 
mert ellenállhatatlanul szép az, a mit és a 
hogyan ir; és szépségén fölül még eredeti, 
egyéni. 

Egyénisége már első, zongorára Írott mű¬ 
veiben is olyan bizton felismerhető, csakis 
ő reá valló bűvös hangokban jelentkezik, mint 
utóbb mindegyik művében, a legnagyobb-
szabásúakban is. Chopin édesen folyó dalla¬ 
mossága, Schumann merész, jelentős összhang-
gomolyítása, Rubinstein méla, epedő érzelmes-
sége, Wagner heves, kitörő drámaisága: meg¬ 
annyi eleme a Goldmark-zene stílusának; ez 
a négy elem senkinél így együtt nem jelent-

GOLDMARK KÁROLY. 

kezik, Goldmarknál pedig olyan egyöntetű, 
olyan harmonikus egészszé válik, hogy épen 
csak az ő egyéniségének megnyilatkozásául 
tekinthetni. Harmincz éves volt, mikor hege¬ 
dűre és zongorára irt első Suite-jét kiadta; 
ez rögtön elterjedt és magasztalttá tette Gold¬ 
mark nevét; mindenki érezte, hogy egy új 
nagyság támadt a zene világában. Lassanként 
egyéb szerzeményei is napvilágot láttak; a 
szerény eszközökkel — néhány hegedűvel, 
gordonkával - - érvényesülő «kamarazenes, a 
legnemesebb műfaj, egy-egy dús hajtáshoz ju¬ 
tott Goldmark zongorás hármasában, vonós 
négyeseiben, különösen nagy hírre jutott zon¬ 
gorás ötösében. Édes, mégis erőteljes, nemes 
dallamai, az erőbeli (dynamikus) hatások esz-

thétikus, mesteri fokozása, a szi¬ 
gorú, tömör kidolgozás: olyan 
diadalmas erényei voltak e mü¬ 
vekben, hogy bízvást foghatott 
nagyobb erőpróbákhoz. 

Teljes zenekarra irta a már 
említett Szakuntala és Penthe-
szilea, továbbá Tavaszszal, Pro¬ 
métheusz, Szaffó ouverture-öket, 
egy Scherzo-t, a Falusi lakoda¬ 
lom czimű szimfóniát, tehát a 
Beethoven és Schumann által meg¬ 
honosított ú. n. programm-zenét, 
a melynek hallgatásakor a művek 
költői tartalmára kell gondol¬ 
nunk ; ismernünk kell az indiai 
királyleány szerelmének vagy a 
görög költőnő tragikumának tör¬ 
ténetét, hogy necsak élvezhessük 
a sokszor meglepő zenét, hanem 
teljes egészében méltathassuk is. 
Itt kell említenünk a maga nemé¬ 
ben szintén elsőrangú, hegedűre 
irott hangversenydarabját; bűvös, 
szép dallamai és egész, mesteri 
megalkotásmódja a műfaj reme¬ 
kei közé emelik. 

Bölcsen, a kicsinyről a na¬ 
gyobbra térve: dalokon és kar¬ 
énekműveken át fejlesztette Gold¬ 
mark az emberi hang számára 
irás nem közönséges képességét. 
Óriási gonddal: teljes tiz éven 
át irta első operáját, de ez aztán 
minőség, érték és hódítóerő te¬ 
kintetében is a világ első operái 

Kossak /ényképe. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz. 


