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Nem isme¬
rünk jobb

RÓZSATEJ
kitűnő teint-ápolószer
2K
Halálos üdeséget kölcsönöz a bőrnek.
balzsamszappan honi
60 f.
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ABCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES!

a ROPSnál

kiáltották ki egyhangúlag az összes asszonyok.

ORIZOL

legjobb

haifesto szer 5 K
Hetekig megmarad és nem engedi festékét.
Sotétszökére, barnára és feketére

vagy Eizsvaj törv. védve

ANTON J . CERNY, Wien, levélezim
JLVIU. Corl Lúd wlg-str. 6. Lerakat I. Maxmlllanstr. 9,
Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb.
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Fogorvosi- és fogtechnikai műterem
Budapest, IV., Károly-körút 26., I. emelet

FOGAK

és teljes fog¬
sorok száj¬
padlás nélk.

Az éretlen rizs TEJNEMfl
nedvéből készített csodás és
::
gyorshatásu arcz-szépitő. : :
Teljesen kisimítja a ránczokat! Egy adag ára » K 5O f.
í'.gy drb szappan ára l K 5O í.

Főraktár

Magyarország

N
O

r

részére :

Bpest: Törők gyógytár Király-u.
Kolozsvárt: Dr. Bíró gyógy tár a.

Aranyfogkoronák, a r a n y h i d a t és mindennemű katirnik
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬
t á v o l í t á s a 'fölöslegei. T a r t ó * p o r c e l á n - é l arany-tö¬
mések. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬
kiek l nap alán kielégiuelnek, m e g v á r h a t j á k . — Mérsékelt árak.

SZERKESZTŐ

39. SZ. 1 9 0 9 . (56. ÉVFOLYAM.)

Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI
néhai dr. Xenteld D. fogorvos volt techn. assistense. ( ü l t )

Divatos kézimunkák

Legmodernebb faliszönyíi,

és hozzávaló kellékek, függöny kongré, 110 széles m ír. l kor.,
remek sodrottszálu kongré futó v. m i l l i e u x kezdve, anyaggal 4 K.

:: Tartós szolid kivitelben, ónozott vasból. ::
Kapható minden jobb vasáru-üzletben. Ha valahol
nem kapható, szíveskedjék hozzánk fordulni. Képes
::
prospektus ingyen és bérmentve.
::

Bndapest, IV., Koronaherczeg-nteza 11.
- Harisnya és keztyü különlegesség. 3 pár elsőrendű flór a-jour n a r i s n y a 3.60 kor. Árjegyzék benn.

R O P S Fémáru Részvény-Társ.
Budapest, V., VAczl-ut 74-77. Telefon 166-58.

készpénzért és részletre.

Ölesé cseh ágy toll!

3 szoba telj és berendezés 36O frt,
mely áll: l háló, ebédlő és szalonból.
100 szoba állandóan készen raktáron
a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig. Képes árjegyzék ingyen. Album 50 fill. bélyegekben.

3 kiló : új fosztott 12 korona, fehér pelielypuha fosztott 18 K, 24 K, hófehér pehelypulia fosztott 30 K, 36 K. Szállítás pprtomenles, utánvéttel. A kicserélés és visszavétel portó
megtérítés elleneben megengedtetik.
E E N E D I K T S A C H S É L L o b e s 6O. Pilsen mell Böhmen

N A G Y I M R E lakberendezési vállalata,
Egészen ú j , törvényileg védeti czikket hozunk forgalomba és azl
közvetlen a vevó'közönségnek szállítjuk. Ezen faliszőnyeg rendkívül
elegáns, gobelin-szerű és igen mutatós, a legfinomabb plüschböl van snrnn szőve, sima. kemény háttal, gyönyörű girlanddal,
harmonikus színezéssel, 85 cm széles, 175 cm hosszú, kivételes
á r K 7'—. H ajtóvadászaluk és őrangyalokat ábrázoló mintákkal.
Elsőrendűnek elismert smyrna faliszönyegiuiket 100 cm szé¬
les. 200 cm hosszú, perzsa és alak-mintákkal, mint papagájok, me¬
nekülő nagyvad, özcsalád, hattyú, oroszlán, kutyák stb. tovább is
5'3OK. szállítunk. Elsőrendű minőségű szalonszőnyegeink árai:
140 én széles 200 cm koisu E 7 . —
IN « « 250 « « • 10.—

180 cm síelés 200 m hossiu K I L ¬
200 • « 300 « « * H . —

Ágyelök darabonként 1-60 K. L o m b r e g n i n (ablakvédők),
igen erős doublé smyrna chanilla szövés 125 cm magas, 140 cm
s/éles bordűrrel és rojllal, vagy perzsa mintákkal, drbonkéntö-40K.
T i g r i s flaiieU t a k a r ó k darabonként K 2-75. — Szétküldés
utánvéttel. Nem tetszés esetén kicserélés, vagy a pénz vissza.

Budapest, Váczi-körot 9. sz. (Szereesen-u. sarok.)

1909 október 14-én, csütörtökön és 15-én, | j
pénteken délelőtt 10 órától este 10 óráig ;
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Göding (Morvaország) 37. sz.

REPÜLŐGÉPÉNEK j : : FELOLVASÁSA ::
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_ ^ __ hogy »

keblet kifejlesztik; megszilárdítják
és újjáalakítják,' ép agy l nyak és
vállrsontok öregeit megszüntetik
az áltaí. hogy a kebelnek kecses
teltséfet kölcsönöznek a nélkül,
hogy a derekat kibővítenék. A
k e l e t i p U u l á k főleg keleti növénykivonatokbó! készülnek l az
ártalmas méntől teljéién mente¬
sek. Hatását nem szabad hasonló
czéló más külső vagy belső hasz¬
nálatra szolgáié szerrel összeté¬
veszteni. Egy több mint 20 évi
eredmény a P i l u l e s O r l e n t a l e s hírnevét megerösitette annyi¬
ra, hogy igy a fiatal leánynak,
mint u asszonynak az egyedüli
eszköze arra, -hogy telt i szilárd
kebelre tegyen szert Könnyi és
diskrét kezelés, tartós eredmény
már 3 havi használat alán. Egy
uvegecike használati utasítással
6.43 kor., utánvéttel 6.75 kor. Fő¬
raktár Budapesten Tárók József
VL. Király-atcu 12. Prágában
Fr. Wittak & Co.Wassergasse 19

Szép telt alakot, gyönyörű keb¬
let 6—8 hét alatt érhetni el a
törv. védett «Bü»teri»> nevű
arany éremmel (Paris 1900,
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬
tüntetett orientális erőporunk
használata által. 30 fontnyi hí¬
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬
tétlen reális, nem szédelgés.
Sok elismerőlevél. Dobiz hasz¬
nálati utasítással 2 márka.
Postautalványon v. utánvéttel
(portó külön) Hyffi«nlich«»
Irurtltnt D. Frani St»ln«r
fc Oo Berlin 57. Königgratzerstrasse 66. Budapesten kapható
Török Józsefnél, Kiraly-u. 12:

Fajkutyák.
Ajánlunk kitűnő vizsla, kopó. vaddisznó és borzebeket, nyeisen és
idomítva, továbbá óriás szentbernáthegyi, újfundlandi doggok. orosz agarak, skócziaijuhász¬
kutyák, magyar komondorok,
uszkárok, törpe ebecskék és kitűnő
patkányirtókat. angora macs¬
kákat, óriási füles baglyokat, élő és kitömött vadak, disigalambok,
midarik, fajbaromfi, óriási Ind,
kacsa, pulyka és tyukfajok.méllPk
és fölszerelések, állattenyésztési
eszközök, állatlápszer készítmé¬
nyek, állatokat idomitásra, gon¬
dozásra, nevelésre és gyógykeze¬
lésre elfogadunk, cseréket éa véte¬
leket kötünk. Árjegyzéket benn.
küld: Diana-lelep, Tar, Hevesm.

\

Egész évre
Félévre
Negyedévre

16 korona.
A « V'ífrfglTÓm'íídí-val
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel
4 koronn.
több.

nevüket ma is hálásan emlegessük : a bizott¬
ság elnöke báró Podmaniczky Frigyes volt,
intendáns és a fővárosi közmunkatanács alel¬
SZEPTEMBER 27-IKÉN, hétfőn, leSZ huSZOnÖt nöke ; Országh Sándor volt az előadó, ismert,
esztendeje, hogy a magyar dalszínházat sokat szereplő férfiú, miniszteri tanácsos; a
vagy dalműszinházat, hivatalos nevén: belügyminisztériumot Eibáry József miniszteri
a Magyar Királyi Operaházat, díszelőadással tanácsos képviselte; az udvarmesteri hivatalt
felavatták. Csakhogy ezt a háromórai fényt Szupp Ferencz várkapitány; a székesfővárost
és gyönyörűséget legalább tizenkét évi komoly Gerlóczy Károly alpolgármester; a Magyar
és fáradságos munkának kellett megelőznie! Mérnök- és Építész-Egyletet Weber Antal hír¬
Azok a férfiak, a kik a király s az ország neves műépítész; a közmunkatanácsot Szumrák
bizalmából döntöttek a felett, hogy hol és Pál középítési felügyelő; a Nemzeti Színházat,
melyik terv szerint épüljön az operaház, s a mint a hol 1837 óta a magyar operaelőadá¬
munkálatokat vezették - - megérdemlik, hogy sok folytak, a drámai igazgató : Szigligeti Ede,

KIÁLLÍTÁSA.

• • i a La Manche csatorna átrepüléséről.

Typus: Canal La Manche).

•

i Belépt! díj l korona. : j Helyárak: 2 K-tól 2O K-ig.
•

Vasárnap, október hó 17-én
délután fél 3 és 5 óra közt

sBLÉRIOTE
felszállása • Vérmezőn
Helyárak: Páholy négy személyre
100 kor. Számozott tribünülések: I.
hely 30 kor., II. hely 20 kor., III. hely
10 kor. Számozatlan tribünülés 5 kor.
Ülőhelyek (padokon) I. sor 3,ko¬
rona, II. és III. sor 2 korona. Álló¬
hely l korona.
::

Jegyek előjegyezhetek: a József
főherczeg Szanatórium-Egyesületnél,
VII., Akáczfa-utcza 30. Telefon 79-01.,
a aLyía» hangversenyirodánál, VI.,
Andrássy-ut 15. Telefon. Rózsavölgyi
és Társa üdv. zenemükereskedőnel,
IV., Kristóf-tér 3. Telefon.
::

(T
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A M A G Y A R K I R Á L Y I OPERAHÁZ.—Balogh Rudolf fényképe.
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szánj.

Külföldi előfizetésekhez a postaikig meghatározott viteldíj is csatolandó.

halála után pedig Erkel Sándor operai igaz.
gató.
Ismeretes, hogy az akkor is nagy, de nem
épen szép Budapest legnagyobb és legkevésbbé
rokonszenves kerületét, a Terézvárost, a keres¬
kedelem és ipar proletariátusának lakóhelyét,
a nagy gróf Andrássy Gyula miniszterelnök
kezdeményezésére merész császármetszéssel az
egyenes iránya után Sugár-utnak nevezett
széles palotasorral osztották ketté 1873 óta.
Ebbe szögellett a Hermina királyi herczegnőről elnevezett jókora tér, dísztelen zsibárupiacz, (egyik háza német színházul szolgált);
a nevezett bizottság ezt a teret vásárolta meg

e s ( e ft, g ó r a k o r

BLÉRIOTÍBLÉRIOT

Szép keblet szerez¬
ni, ma már nem ké¬
pez titkot a hölgy¬
világ előtt, a mióta
a iPUulesOrlentalesilkeleti labdacsok)
csodálatos ha¬
l Hsa ismeretes.
'Ezek a pilnlák
valóban
azon tulaj¬
donsággal
bírnak,

Előfizetési
feltételek:

A Vigadó nagytermében l A Vigadó nagytermében

Produktív und Handelsgesellscliaft
Telt kebel elérésére, +Soványság. +

Egyes szám
ára 40 fillér.

MIKSZÁTH KÁLMÁN, l BUDAPEST, SZEPTEMBER 2 6 .

OPERAHÁZUNK HUSZONÖT ÉVES JUBILEUMA.

ÁRA BUDAPESTEN 4 korona.

BÚTOR

Szerkesztőségi iroda. IV. Beáltanoda-uteza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.
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Előcsarnokok.

Nézőtér.

Színpad ,és zsinórpadlás.

J

Raktárak és próbatermek.

A MAGYAR KIRÁLYI OPERAHÁZ ÉPÜLETÉNEK ÁTMETSZETE.
egy millió koronán a dalszínház telkéül. Az
új, nagyszabású művészi intézet tervére hir¬
detett pályázaton hat nagynevű mester vett
részt; győztes köztük Ybl Miklós lett (a Szent
István bazilika, a budai királyi palota és vár¬
kert-bazár tervezője). Az építés vezetésével
is őt bizták meg; ellenőréül Zofáhl Gusztáv,
halála (1877) után Szilágyi Lajos mérnök,
műszaki tanácsos képviselte a hivatalos fel¬
ügyeletet. 1875 augusztus havában kezdték az
építés nagy munkáját; kilencz évig tartott, s
az előirányzott 4.220,000 korona helyett kö¬
zel 6.600,000-be került. Már az építkezés befe¬
jezte előtt is, de az után is akkora híre volt
Nyugat-Európa szakköreiben a modern, kor¬
szerű, czólszerű és szép színházépületnek, hogy
számos neves külföldi szakember, sőt testüle¬
tek jöttek el tüzetes megszemlélésére; s az
elismerés jellemző tünete az, hogy, míg nincs
magyar szakkiadvány, mely a Magyar Kir.
Operaházat ismertetné: ezt a feladatot a bécsi
hivatalos jellegű építész- és mérnökegyesület
teljesítette, mikor 180 tagja 1885 elején több
napon át tanulmányozta székesfővárosunk¬
nak - - többek közt - - ezt a jeles épületét
is. Mind e külföldi tekintélyek teljes elisme¬
réssel adóztak úgy a nagy építőművésznek,
Yblnek, mint Szilágyi műszaki felügyelőnek,
a kinek nem utolsó érdeme az, hogy teljes
tudásával és a meggyőződés erkölcsi bátorsá¬
gával síkra szállt az akkor egészen új Asphaleia-rendszer remek színpadi gépezete mellett.
Voltaképen az épület jubilál most, de ennek
ma is helytálló régi ismertetését lemásolni:
nem tartjuk helyénvalónak. Az épület felől a
szak- és a közvélemény nem változott huszonöt
év óta: homlokzata a román stíl egyik derűs
remeke • ha akadnak, a kik zsúfoltságot
vetnek szemére: oka az, hogy az építő, tervező
művésznek nem állt rendelkezésére olyan szé¬
les terület, a minő például a bécsi udvari
operáé. Viszont a bécsinek homlokzata, ha
nagysága imponáló i s : számos egyforma ket¬
tős ablakával sokkal józanabb, kevésbbé eszthétikus hatású, prózaibb, semmint olyan ma¬
gával ragadó művészet hajlékához illik, a minő
az opera. A Magyar Kir. Operaház belső
falainak műmárványa nem kevésbbé díszes,
mint a bécsinek valódi márványa; a mi lépcső¬
házunk kisszerűbb, de azért nem kevésbbé
szép. Lotz, Feszty, Vastagh, stb. falfestmé¬
nyeire meg épen büszkék lehetünk. Egyetlen
megállható kifogás: az, hogy az épület, minden
nagysága mellett is, nem elég nagy; s itt nem
arra gondolunk, hogy Bécsnek csak 700,000
lakosa volt, mikor mai operaháza megnyílt
kétszerannyi), Budapestnek pedig félannyi

tömegét befogadja, vagy az «Istenek alkonya*,
sőt «Sylvia» vagy más ballet befejező tableaujának távlatával elkápráztasson.)
Az új otthon hivatalos urai voltak : inten¬
dáns ismét báró Podmaniczky; igazgató Erkel
Sándor; a titkárságban sinecura ülő Jósika
János rövid ideig. (Utóda, Gamauf István, meg¬
feszített munkájával szerezte halálos betegsé¬
gét.) Műszaki felügyelő Szilágyi Lajos, össze¬
sen 22 éven keresztül; a világítás, a színpadi
fényhatások mestere, máig: Nitsche József.
Egy pillantást vethetünk a főbb tisztségek
történetére. Báró Podmaniczky, tizenegy évi
bőkezű, a külföldi nagyságokat kegyelő gaz¬
dálkodás után, 1886 elején lemondott az intendánsi méltóságról. Utóda, gróf Keglevich
István, még bőkezűbb, fényűzőbb volt, túlsá¬
gos energiájával tűrhetetlenné tette kormá¬
nyát ; két év múlva Beniczky Ferencz, az
Opera fenhatóságának, a belügyminisztérium¬
nak államtitkára váltotta fel, előbb mint kor¬
mánybiztos, majd mint intendáns. Szűkmarkú¬
sága nem kedvezett az intézet művészi ered¬
ményeinek. Három év múlva, 1891 februárral,
gróf Zichy Géza érkeztét megváltás gyanánt
Már 1840 táján, mikor hatás vadászó, fénye¬ üdvözölték; egy kezdő-opera és két kis kezdő¬
sebb kiállítású nagy operákat még egyáltalán ballet kivételével csupa nagyórtékű újdonságot
nem adtak a Nemzeti Színházban: drámaírók hozott színre. Családi gyásza három év múl¬
és színészek, versenyt a kritikával, hevesen tán visszavonultságba űzte; jó félévig Stesser
kikelnek az «elnemzetietlenítő» opera, a kül¬ József miniszteri tanácsos működött kormány¬
földi zene csábító, bódító hatalma ellen biztosul. Báró Nopcsa Elek 1894 november
benne a zsenge magyar szinműirodalomnak és óta ugyancsak három évig intendánskodott, a
színjátéknak halálos ellenségét látják és üldö¬ nehéz millenniumi évben is, a szakértelmet
zik. A színigazgatók azonban a pénztár szem¬ igazgatójára bízva. Eeferense : Huszár Kálmán
pontjából kénytelenek voltak az operaelőadá¬ miniszteri tanácsos lett utána kormánybiztos
sokat fentartani és irigyelt fizetésű külföldi háromnegyed évre; jelentéktelen működésére
énekeseket és énekesnőket játszatni, mert a következett 1898 augusztusban gróf Keglevich
színház csak a dalmüvekre telt meg; Pest második, négyéves, sok szépet is hozó, de so¬
gazdag polgársága annyira német volt, hogy kat el is hibázott önkényuralma. Utána Bea magyar szinielőadások nyelvét meg sem zerédj Viktor államtitkár végzi a színházak
értette, drámáért a német színházat látogatta, főfelügyeletét: az intendánsi állás megszűnt.
a melynek azonban szép opera-előadásaival 1907 júliusban történt a szinészeti ügyeknek
Nemzeti Színházunk operája nem egyszer ver¬ áthelyezése a belügyiből a vallás- és közokta¬
senyzett. Hozzánk is jöttek külföldi művészek tásügyi minisztériumba.
(tánczosnők is), a német szinházhoz inkább
Az igazgatói tisztségről is kell szólnunk,
bécsiek, hosszabb szerződéssel is. Szinte örökös
mert
ez rendesen még fontosabb: hiszen az
ostromállapot volt a magyar drámai és operai
intendánsok,
majdnem kivétel nélkül, csak
művészet között; a koronázás után föllendült
fővárosi élet melege lassan-lassan megérlelte szerették a zenét, de nem értettek hozzá s
a két ellenségeskedő színházi műfaj különvá¬ ezért adtak vagy nem adtak «szabad kezet»
lásának eszméjét. Már 1866-ban «Lohengrin», a művészeti igazgatónak. Erkel Ferencz főkésőbb, 1880-ban, a «Névtelen hősők», sőt zeneigazgató maradt haláláig (1893 június 15.);
igazgató: Erkel Sándor, csak 1886 őszéig
1883-ban «A nürnbergi mesterdalnokok)) erősen kikivánkoztak a Nemzeti Színház szűk (azontúl csak karnagy); övé volt a kezdet
keretéből (Az Operaház színpada 957 négyzet¬ nagy munkája. Mahler Gusztáv (1888 okt. méter; ez már teljesen alkalmas, hogy a 1891 márcz.) kevés nyomát hagyta kétségtelen
• Mesterdalnokok* végjelenetének óriási nép¬ lángelméjének; a «Nibelung gyűrűjén kezde¬
ményezése, sőt a «Tristan és Isolde» lefordí-

volt (ma 800,000-nél is több) - - hiszen azt
mondhatnák, hogy fólakkora városnak fél¬
akkora színház elégséges; hanem az a baj,
hogy a nézőtér az épületnek csak negyedrésze
és csak háromemeletes, úgy, hogy csak 1,220
hallgató fér bele - - s emiatt nem lehet szó
arról, hogy rendes keretű előadás tiszta jöve¬
delmet hajtson, noha a helyárakat már az
operaház megnyitása után öt hónappal, s
azóta is több ízben, fölemelték. Negyedszázad
alatt az épületen alig változtattak valamit, de
évek óta tervezik - - s előbb-utóbb meg is
valósítják — a III. emeletnek bármily drága
átépítését, hogy jövedelmezőbbé válhassak.
Érdekes, hogy a belügyminisztérium szűkkeblű
közegei a théátre páré gyanánt, meghívott ven¬
dégek előtt tartandó felavató előadásért is
belépti díjakat követeltek; az előkelő gondolkozású báró Podmaniczky intendáns erre maga
megvásárolta az összes helyeket, a jegyeket pedig
a meghívóval együtt hódolattal megküldte a
magas uraságoknak, a kik nem is sejtették,
hogy «tiszteletjegyükért» kit illet tisztelet.

A MAGYAR KIRÁLYI OPERAHÁZ NÉZŐTERE.

tása is az ő saspillantásának köszönhető. Méltó
utóda volt Nikisch Arthur (1893 június 1895 aug.), ha csak kamagyi érdemeire emlé¬
kezünk. Káldy Gyula ellenben (1900 márcz.
végéig) erős magyar műsort teremtett. Mé¬
száros Imre (1900 ápr. • 1901 szept. és
1907 ápr. óta) az óvatos játékos szerepét
játszsza; közben Máder Eezső, hatodfél év
alatt, szerencsés kézzel állandó «telt házakat»
teremt.
Az előadó művész-személyzet névsora inti¬
mebb, kedvesebb emlékeket idéz fel.
Nők: Az első nemzedékből, természetesen,
egy sem énekel többé. Keich Irma, bájos
koloratúr énekesnő, most Keszler József tanár¬
nak, kritikusnak neje. Maleczkyné Ellinger
Jozefa, koloratúr és «ifjú drámai" énekesnő,
az Országos Zeneakadémia énektanárnője, épen
mint Ábrányi Emil neje, Wein Margit (az
Opera naivája). Komáromy Mariska az operettszínpad dicsősége lett, majd Littke József
neje, Kordin Mariska nem érvényesült érdeme
szerint; ma énektanárnő. Saxlehner Emma
jéles( alt-énekesnő volt; mióta Cerri Gyula
neje: énektanárnő. Botter Gizella «ifjú drámai»
szoprán, Maager százados neje, visszavonult
a színpadtól. Stoll Gizella német színpadokon
lett sokoldalú énekesnő. Tárnái Sarolta, úgy
emlékszünk, vidéki primadonna lett, férjhez
is ment. Glózer Adél eltűnt szemhatárunk¬
ból. - - Meghaltak: Eisley Lelia (fuvolahangú
koloratúr énekesnő), Szigeti Józsefné Humán
Erzsi (drámai), Spányi Irma (mély altját ké¬
sőbb külföldön ragyogtatta), Bermann Stefánia
(üde szoprán, igen fiatalon hunyt el), Dopp¬
ler Ilka (alt; a bécsi üdv. opera tagja lett).

ritonját is pár éve még hallottuk, nyugalom¬
ban van; Dalnoki Béni, lírai és buffo tenor,
tavaly, 50 évi művészjubileumával vonult jól
megérdemelt nyugalomba; kartársa Kiss Dezső,
most rendező az Operában. Vass János és
Zsitvay P. felől, sajnáljuk, nem tudunk sem¬
mit. Meghaltak: Gassi (Glatz) Ferencz, a hős¬
tenorból lett délamerikai konzul; Pauli Bihárd,
lirai tenor, az Országos Zeneakadémia ének¬
tanára ; Bignio Lajos, eszményi szép bariton,
a bécsi udvari opera nyugdíjasa; Ney Dávid,
a felejthetetlen, sokoldalú bass-bariton; Kőszeghy, érdes basszusú, eredeti művész; Láng
Fülöp, az első magyar Wotan; Tallián János,
Fektor Ferencz és Szekeres Lajos, kisebb sze¬
repek hordozói.
Ma az Opera személyzete Mészáros Imre
igazgató alatt a következő : titkár Vidor Dezső,
műszaki felügyelő Keller Ottó, főrendező Alszeghy Kálmán, rendező Kiss Dezső; karnagy
Kerner István, karmesterek Benkő Henrik,
Szikla Adolf, Márkus Dezső, Lichtenberg Emil;
karigazgató Noseda Károly, szcenikai főfelü¬
gyelő Kéméndy Jenő; súgó (már 1875 óta)
Mustó Gusztáv. — Magánénekesek: nők: Amb¬
rus Zoltánná Benkő Etel, Szilágyi Lajosné
Bárdossy Ilona, Berts Vilma, Flatt Gizella,
Diósy Béláné Handel Berta, Hardi Helén,
Kaczér Margit, Vagoné Krammer Teréz, Medek
Anna, Ney Hermin, Palóczyné Fabianek Berta,
Payer Margit, Bosnyák Zoltánná Sándor Erzsi,
Sebeők Sári, Somló Nándorné Szamosy Elza,
Márkus Dezsőné Szoyer Ilona, Novákné Válent
Vilma, Singer Bóláné Várady Margit, Vasquez
grófné Molina Idália;
férfiak: Anthes
György, Arányi Dezső, dr, Dalnoki Viktor,
Férfiak: Az első nemzedékből az egyetlen Déri Jenő, Erdős Bikárd, Hegedűs Ferencz,
Szendrői Lajos dörgő, mély hangja maradt Kárpáth Eezső, Kertész Ödön, Kornai Eikárd,
meg. De az akkori ösztöndíjas növendékek Környey Béla, Lunardi Giovanni, Mihályi Fe¬
még friss erőben vannak: Takáts Mihály leg- rencz, Ney Bernát^ Pichler Elemér, dr. Széünnepeltebb művészünk, Várady Sándor nem¬ kelyhidy Ferencz, Szemere Árpád, Szendrődi
csak bariton, hanem énektanár és poéta is (a Lajos, Takáts Mihály, Várady Sándor, Venczell
harmadik : Stoll Károly, tenor volt, bár koránt¬ Béla.
sem olyan híres, mint apja, Péter; most a
Ezen a kereten belül, hosszú huszonöt év
Királyszinház rendezője). Broulik Ferencz ko¬ alatt, sok fényes est, sok művészi dicsőség —
rán vonult vissza kellemes tenorjával, ének- de sok szürkéséi? is elfért. Egy Perotti Gyula,
tanárnak ; Hajós Zsigmond nyugalomban van, igazi hőstenor, egy Szilágyi Arabella, a drá¬
még néhány évvel ezelőtt meglepett hőstenor¬ mai szoprán példaképe, hosszú éveket tettek
jának szép maradványával; Odry Lehel, a re¬ ragyogókká; Európa legváltozatosabb műsora—
mek előadóművész, szép baritonját elvesztette a magyar művekkel gazdagabb, mint bárme¬
5
vidéken rendező; Maleczky Vilmos erős ba¬ lyik külföldi operaházé
zenekedvelő és

zeneértő közönséget teremtett az egyetlen ma¬
gyar operaháznak. Az ünneplő művészi inté¬
zetnek, szép múltja után, bizonynyal még
szebb jövője lesz.
K. I.

HALOTTAK SZIGETE.
Komoran, mint a halál gyászbárkája,
Lebeg a tenger színén egy sziget
Haláldalt jajgat ott a vizek árja,
Gyászfátyol-felhők fedik az eget.
Az Elmúlás gárdája: czipruslombok,
Morajtalan őrséget állanak.
Fekete-kékbe játszanak a dombok,
Sötét fény ül szikamorfák alatt.
Egy roppant hallgatag száj örök tátva:
A bazaltkó'bó'l ívlő kapubolt,
Mely némán is a Meghalsz-ot kiáltja ;
Homlokán : vörös menny, fekete hold.
Homlokán Dante döbbentő igéje :
t Hagyj fel minden reménnyel, ha belépsz.»
Lángolnak e betűk koromra égve,
Értelmük, mint testük, homályba vész.
Mikor éjfélt ver az idők tornyában:
Megcsobbannak künn a fakó habok,
Jönnek, tünedeznek kékhaloványan
Eejtelmes suhanású csolnakok.
Futnak, kormány nekűl, mert a Halálnak
Szörnyű mágnese mindent odavon.
A csolnakon átlátszó lelkek állnak,
Sötét fátyol rajtok: a fájdalom.
Halálos ívben vágtatnak be sorra
Az örökéhes gyászkapu alatt.
Nyomukat a tenger beugarolja,
A föld terem és a halál arat.
- Törékeny sajkám a csillagos éjben:
Rengő tengeren hova futsz, hova ?
Ha lehull egy-egy tűz, remegve kérdem :
Nem a Halálnak vagy te a lova ?
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Nem a Halálsziget sötét gyűrűje
Ver itt alattunk? Mi ott az a láng,
Mely fel-fellobban a végtelen űrbe ?
Micsoda végzet nehezül reánk?

A FEKETE VAROS.
REGÉNY.

(Folytatás.)

Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Hiába verem vérbe tört kezekkel
Futásodat: a Sziget karja von.
Kormánytalan csak berohanunk egyszer —
Hurráh, halál! Evezőm eldobom...
Oláh Gábor.

NYÁR
Nyári hajnal a tengeren...
A tenger csöndes, lágy és bársonyos.
És siiiiii, mint halvány ezüstös pázsit.
S hajnal-álmából ébredőn a szél
Még álmos-lustán egy utolsót ásit.
Mint óriási púpos állatok,
Ott messze, messze a hegyek, nyugotnak,
Pókos lábuk maguk alá szedik
S a vizbe lomhán belékuporodnak.
A nap, mint egy tivornyás vén diák,
Botorkálódzva ér az ég ivéhez.
Vén korhely arcza püffedt és fakó,
Szeme hunyorgó s szivarfüsttől véres.
A lomha nagy púpos hegy-állatok
Pirulva, szégyenlősen elméláznak
És korhely kedvvel játszva most, a nap
Hátára ül az egyik óriásnak . . .
II.
Dunai kép.
Eeng-ring a lég... Mint nyár olvadt aranyja
Ömlik a déli hő . . . a déli láz.
A víz ezüst tükrében házak . . . S raj ta
Villogva, rengve, felcsillámló rajba
Ezernyi rőt aranykigyó czikáz.
A nap sugárlándzsákat szór a földre.
És izzanak kőgátak, házfalak.
Villódzó fény siklik a víztükörbe'
S hajómunkások bronztestén megtörve
Sugár tűzlándzsák mind lesiklanak.
Öblös dereglyék . . . tátva szájuk odva.
Korhadt bordájuk megreng, megropog.
S lent félmeztelen zsákhordók csoportja . . .
Poros zsákjuk széles vállukon hordva,
Nyüzsögnek, mint bronztestü cziklopok
Balla Ignácz

A kis mécsesek kigyúlták és nem lobogtak
többé. Olyan szabályos formában égtek, mintha
kinyújtott tyúknyelvek volnának, daczára, hogy
az egyik ablak, a melyiken a tojásokat dobál¬
ták, nyitva volt. A nagy megfigyelő Kiébe fel¬
kiáltott :
- Elült a szél!
Minden szem az ablak felé fordult e szóra,
a Fabriczius és Eozálié is. Ott künn a csil¬
lagok ragyogtak s a csendes, balzsamos levegő
alig észrevehetőleg szivárgott be;
Kiflié úr kidugta fejét az ablakon.
- Srlioí semmi felhő, — monda. — A mi¬
nek le kellett esni, az már leesett. Gyönyörű
langyos éjszaka van. Mindjárt most felbukkan
a hold.
- Ez a válás, - - suttogta Fabriczius lankadtan.
Bozália nem felelt, csak sóhajtott. Fabriczius
ebből is értett.
- Lássa, ez az, a mi nekem fáj, a mibe
belenyugodni nem tudok, most mi szétválunk
és talán sohase fogom többé látni, még hírét
se hallom. Hiszen ha elfelejteném, de érzem,
hogy ez se lehet. Eszembe fog jutni, de csak
mint valami látomány, vagy mint egy álom.
És ez a szomorú. Az ember meglát egy tájékot,
egy sziklát, talán csak egy fát vagy virágot,
mely figyelmét megragadja, vagy egy csillagot
az égen. nem az övé, meg nem szerezheti, utói
nem érheti, de legalább elteheti az emlékeze¬
tébe, tudja, hová képzelje, s már ez is meg¬
nyugtató. Mindennek van helye és a hely ré¬
vén nem látszik annyira elveszve az ember
előtt, mint egyébként. Csak a röpülő madárnak
nincsen foglalatja - - örökös idegen. Higyje
meg hát, nem tolakodás vagy léha kíváncsi¬
ság, a mi arra vitt, hogy kérdéseket in¬
téztem útközben kilétére, tartózkodási helyére
nézve. Nem a maga titkához akartam férkőzni,
hanem a magam titkát akartam dédelgetni.
- A maga titkát ? — motyogta Eozáli szórakozottan, gépiesen.
- Úgy van, az én titkomat. Látom, csodál¬
kozik. Akarja, hogy közöljem?
- Ne, ne! — tiltakozott. - - Nem akarom
tudni.
Elpirult a füle hegyéig. Tudta.
- Ah, zsarnok, zsarnok! — incselkedett vele
Fabriczius, de ki lehetett abból érezni némi

keserű ízt is. — Már megint tovább megy egy
fokkal. Eddig önmaga volt csak néma, most
meg már az én szólási szabadságomat is meg¬
korlátozza.
- A mi az én titkolózásomat illeti, ne gon¬
dolja szeszélynek, szomorú kényszerűség az.
Ha tudná, szánakoznék. Azon nem lehet segí¬
teni. Ne gondoljon hát rám haraggal. Vegye
úgy, mintha búvócskát játszanánk. Én elbúvok,
maga pedig keres.
- Hát szabad keresnem? - - kapott rajta
mohón Fabriczius.
— Tessék!
- És ha megtalálom ?
Eozália elhajlítá fejét féloldalt, mintha eltört
volna a nyaknál.
- Hát összenevetünk . . . a hogy szokás.
— És? — kérdé Fabriczius, — «és?» — ismé¬
telte még egyszer, miután nem kapott választ.
- És - - kezdett bele Eozáli, de itt meg¬
akadt, — és . . . és . . . jó az Isten, — tette
hozzá halkan, elhalón, miközben behunyta a
szemeit.
Egy kart érzett a vállára ereszkedni e pilla¬
natban. Ijedten riadt fel. Hát az öreg Kiébe keze
pihent a vállán.
- Vegye fel a ruháit, báránykáin, — monda
kedveskedve, — azóta megszáradhattak, az idő
pedig kitisztult. A tisztelendő úr már kiment
fogatni, mi is megyünk Isten nevében, de
előbb körülnézek az udvaron, ha rendben van-e
minden.
Fabriczius, a ki inkább a pokolba kívánta
volna most lüebe urat, mint ide (a legérdeke¬
sebb helyen zavarta meg a beszélgetést), ked¬
vetlenül mordult r á :
— Semmi köze ahhoz a kisasszonynak. Quendel úr akkor mehet, a mikor neki tetszik. Hát
nem hallotta, hogy megkerültek a lovai ?
- Igen is hallottam, - - szólt Kiébe, félig
sértődve, félig ellenben büszkén, minden szót
külön hangsúlyozva, - - de nyílván szenátor
uram nem hallotta, hogy a hámjait szétvagdos¬
ták a lurkók és elhányták az erdőben. Igen is
szoktam hallani egyet-mást.
— Hm, igaz, erről megfeledkeztem, — hagyta
rá Fabriczius, egy csöpp röstelkedést se érezve,
hogy szelesen elhamarkodta véleményét, anynyira felülkerekedett benne az öröm, hogy még
ezentúl is együtt iitazik Bozáliékkal.
Eozáli azonban már akkor szót fogadott és
kiosont Magdalénkával a ruháit fölszedni.
Mégis beletelt egy óra is, vagy talán több,
míg a társaságot annyira össze lehetett szedtu,
hogy végre elindulhattak, már épen pirkadni
kezdett keleten s hűs hajnali szellő borzolgatta

lakóit.
Minden nevezetesebb esemény nélkül jutot¬
tak el az első faluig, Jablonkáig. Az utasok
többnyire szundikáltak; a Molitoiiszhoz oda
volt kötve a Quendel kocsija, a Quendel kocsi¬
jához oda voltak kötve hátul a Quendel pejkói;
olyan hosszú volt így együtt a mesterség, mint
e<ry letánia, s olyan feltűnő volt, hogy Jablonka
összes kutyái megugatták.
Jáblonkán aztán hámot szerzett Quendel úr
(a Sváby ispánjától) s most már elválhatott a
társaságtól, a mi, sajnos, nem történhetett meg
egészen simán:
Kiébe úr taksát követelt két személytől.
Quendel úr azt állította, hogy sem ő nem ült
a Molitoriszban, sem a kisasszony, minélfogva
nem tartoznak taksával.
- Igen, de a kegyelmed kocsiját mégis a
Molitorisz húzta, — erősködött a maga igazá¬
ban Kiébe.
— Az ám, de a Molitorisznak meg volt a
hatóságilag előirt teljes sz'ími't utasa, — vitatta
Quendel, — ergo, nem vesztett ezzel semmit,
ergo, nem is nyerhet semmit.
- Igen, de a Molitorisz utasainak gyalogolniok kellett a miatt, hogy kegyelmed bent pipáz¬
hasson a kocsijában, mint egy török basa.
Quendel megrezzent a török basa említésre,
de azért nem engedett; nagy volt ő az ilyen
apró komiszságokban.
- Az ám, de az ódium e gyaloglás miatt az
én fejemre szállt, — vigyorgott ő kegyelme. No, csak az kellene most, hogy én viseljem el
a gyűlöletet és a Molitorisz szedje be érte a
hasznot.
Egy szó mint száz, agyonbeszélte Klebét és
nem fizetett egy árva grislit sem. Eozálit beül¬
tette a hátulsó ülésre, ő maga megfogta a gyep¬
lőt, egyet csendentett az ostorral és a kis sze¬
kér elkoczogott a kígyózó úton.
A Molitorisz utasai vegyes érzelmekkel bá¬
multak a hírhedt nábob után. Eozáli egy kanya¬
rodónál hátrafordult, meglengette bucsúüdvözletül a fehér keszkenőjét, aztán szép csendesen
eleresztette; az út porába esett.
Fabriczius ntána szaladt, hiszen neki szólt
az, fölemelte, keblére tette, már akkor a kis
szekér messze járt. El is jutott minden baj nél¬
kül Lőcsére, azt a tervet, hogy előbb a nővéré¬
hez viszi Eozáliát, el kellett ejteni, hisz annyi
ember látta már Eozálival, hogy fölösleges tit¬
kolni és Eozáli is tudja, hogy őt Quendelnek
hívják, lesz hát, a mi lesz.
Még aznap beadta a Kröster Matild inté¬
zetébe s este már ott vacsoráit a többi növen¬
dék közt. Az új otthon nem ígérkezett eleinte
kellemesnek. Érezte, hogy ellenséges szemmel
s titkon gúnyos nevetgéléssel nézegetik a töb¬
biek. S nem tudta az okot, mert ha tudta volna,
nem hat rá olyan lehangolón. Ellenséges szem¬
mel azért nézték, mert szebb volt náluknál,
gunyoros n^vetgéléssel meg azért, mert roszabbul volt öltözve, mint ők, gyűrött, szegényes
Perkál ruhájában.
Hanem iszen könnyű volt rajta segíteni.
Quendel úr bőven hagyott ott pénzt, elmond¬
ván, hogy hamarosan kellett jönniük, ládát s
abban ruhát nem hozhattak magokkal bizonyos
okok miatt (Quendel úr szájához vitte a jobb
ezé egyik ujját, a hallgatást jelképezve), a
leányka Otrokocsy Mihály nevű barátjáé, a ki
nem
akarja tudatni, hol van; erre megint a be¬
csukott ajkát érintette újjával magyarázatul, a
it a kurucz érzelmű Kröszter megérteni vélt
(hogy valami rósz fát tett tűzre a politikában)
1
ba pénz kell, csak ő hozzá (Quendelhez) for¬
duljon a kisasszony és lássa el minden szüksé-

Jflfy Gyula fölvétele.
AZ ARADI KOSSUTH- SZOBOR. — Kallós Ede és Pongrácz Sziglried szoborművé.

gesekkel úri módon, vigyázzon rá, mint a tu¬
lajdon lányára, már ha volna neki, elég baj
egyébiránt, hogy nincsen, sajnálkozott Quen¬
del úr. (Isten ments attól, — szabadkozott pi¬
rulva az öreg kisasszony.) Egy szóval, viselje
gondját szeretettel, mert az apja tehetős ember,
nagy úr, kinek keze messze ér, ha szabadon
mozoghat.
Kröszter kisasszony mindent szeretett tudni,
de ha már nem tudhatott mindent, sejteni sze¬
retett mindent. A sejtés kedvéért szívesen el¬
ejtette azt is, a mit tudott. Elejtette, vagy el
nem hitte. A sejtés volt az ő legkedvesebb cse¬
megéje. A tudás csak kielégítette, de a sejtés
izgatta. Töprengett rajta, rágta, mint a kutya
a csontot, s mindent leevett róla, hogy még
egy hangya se talált volna azon semmit. Krösz¬
ter kisasszony tehát hozzájutott a sejtési cse¬
megéjéhez s különös kegyébe fogadta Eozáliát,
mint a kinek ötven fehér báránya van, s vélet¬
lenül egy tarka vetődvén közéjük, azontúl csak
ez az egy érdekli, a többi ötven az csak füg¬
gelék.
Tekintetbe vétetvén a Quendel úr utasításai,
a szegény kis Eozáli mindjárt másnap reggel
kezelés alá vétetik. Egymásnak adják az ajtókilincset a különböző boltosok kelmékkel, vász¬
nakkal, csipkékkel, szalagokkal. Tanulmányos
varrónők sürögnek-forognak, egyik a Eozáli de¬
rekát méri, másik papírokat vagdal szét, meg
összevarr, hogy majd azok szerint szabja a kel¬
méket. Ez lesz a Wiest, ez lesz a Briestel, eb¬

ből készül a Jauker, amabból a Jöpgen. Libagágogáshoz hasonló zsivajjal határozzák el,
mivel legyen díszítve a szoknya, meg a kötényke.
Valóságos fölfordulás van a házban. Maga
Kröszter kisasszony a «zugehör»-ben válogat,
milyen gomb legyen ide, milyen Pertl oda, mi¬
lyen Gürtel a derékra. Eozáli körül forgott
minden. A növendékek bekukkantottak a belső
szobákba, a hol Eozáliból divatos kisasszonyt
faragnak és most már barátságosabban moso¬
lyogtak rá.
- Szépen van nőve, — mondogatta Krösz¬
ter kisasszony, - hálás foglalatosság ő rá
varrni; csak igyekezzenek édeseim, hogy min¬
den jó legyen és szép legyen, ne segítsenek az
Istennek a világért se, nem szükséges, csak
arra vigyázzanak, hogy minden érvényesüljön
abból, a mit adott. Ez a regula a Kröszterintézetben.
Eozáli a menyországban képzelte magát. Ug¬
rált, örült és úgy megszokta az új otthont egy
pár óra alatt, mintha örökké itt élt volna. His/.eii még gyerek volt s ez a sok csecsebecse
mind az övé lesz. Puha tekintetével simogatta
a szöveteket, csipkéket s csak egyszer sóhajtott
fel, hogy mért nem tudtak már tegnap, tegnap¬
előtt ruhák lenni.
Kröszter kisasszony azonfelül négyszer is
megkérdezte:
- Megvagy-e elégedve ? Nem óhajtasz-e még
valamit ?
Eozáli váltig azt mondta:
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szony tegnap is ott volt és elmesélte, hogy
Quendel apó új növendéket hozott. Az anyjától
könnyen megtudhatta a gyermek szenátor s
persze sietett a kendő-elküldéssel jelenteni,
hogy a búvócska fel van fedezve és most már
következik az — összenevetés.
(Folytatása következik.)

A CZÁR BARIBAN.

A JOBBOLDALI MELLÉKCSOPORT.

- Boldog vagyok, kezét csókolom és min¬
den nagyon szép.
Ennyi szeretettől azonban később felbátoro¬
dott s egy ehhez hasonló kérdésre azt felelte
(bár csak ne felelte volna):
— A színekkel nem vagyok kibékülve, néniké.
Azt mondják, hogy nekem a kék szin illik, holott
az nincs. Hiszen ezek csupa fekete ruhák lesz¬
nek. Pedig nem halt meg senkim. (Úgy látszik,
Darvasné halálát végleg eltitkolták.)
-- Persze, persze, — jegyezte meg Kröszter
kisasszony vállat vonva, — de mit ér, ha más
kimenő ruha Lőcsén tilos. Ha az ember ruhát
akarna változtatni, várost kellene változtatnia.
Körülvették a lánybarátnék, mert már vol¬
tak, hamar barátkoznak össze e fiatal teremté¬
sek, minden új lány új titok nekik, s vágynak
a titkok után. Ezek aztán felvilágosították:
- Látod, mi is feketében járunk, pedig szin¬
tén nem halt meg senkink. De megfordítva, úgy
látszik, meg kell halnia valakinek, hogy a gyász¬
ruhát levethessük.
- Ez különös, - - szólt Eozália elgondol¬
kozva, - - kinek kellene meghalnia?
- Egy Görgey Pál nevű úrnak, a ki meg¬
lőtte a lőcsei bírót, a város rettenetesen harag¬
szik rá és megparancsolta, hogy addig gyász¬
ban járjon minden lélek, míg boszút nem áll¬
nak rajta; bár csak már vinné el az ördög,
hogy ne szenvednénk mindnyájan. Neked még
hagyján, te szőke vagy, neked illik a gyászos,
de mit mondjak én, a ki barna létemre való¬
ságosan elenyészem a ruháimban, mint a légy
a mákban. De mi bajod, mintha könnyeznél...
- Valami a szemembe esett,
lebegte
halkan.
Onkénytelenül a zsebkendője után nyúlt, de
nem volt ott; most jutott eszébe, hogy elejtette
tegnap az úton a jablonkai elindulásnál.
Megsemmisülve esett össze egy karszékbe,
tudta bár, hogy apját itt üldözik, de mégis
meghaladta erejét ezt így végig hallgatni, szive
összeszorult, tagjai megzsibbadtak, érezte, hogy
nem tud mozdulni.
- Ah, Istenem, - - gondolta magában, —
csak itt volnának Kaiherina néni balzsamcsöppjei, melyekből bevett, ha elbágyadt, vagy
valamije fájt.
E pillanatban az egyik szobalány lépett be,
egy Összehajtogatott keszkenővel
- Fabriczins úr küldi Otrokocsy kisasszony¬

nak az elvesztett kendőjét, melyet az úton ta¬
lált.
Ruganyosán felugrott a székről, minden eré¬
ből friss vér tódult a szivére és hajtotta se¬
besen.
- Igen, igen, ez az én kendőm, - - szólt
rekedten s mohón utána kapott. — Ki hozta?
- Egy hajdú.
- Köszönöm, jól van.
Nagy, lelkes szemei nyitva maradtak az álmélkodástól: «Megtalált, rám talált. A Szűz
Mária küldte utánam . . . »
S vidáman, dudorászva, tánczlépésben futott
végig a nagy szobán, ki az erkélyre, hol alul
lyukas faedényekben rózsák nyíltak. Olyan a
thema, hogy épen csak ő velők lehet azt meg¬
beszélni. A rózsák hiszen megértik, hogy mi¬
lyen csoda történt.
Pedig dehogy volt az csoda. Kröszter kisaszszony majd mindennap ellátogatott özvegy Fabricziusnéhoz, ki innen a harmadik házban la¬
kott. Régi barátnők voltak és szerettek beszél¬
getni a napi események felől. Kröszter kisasz-

Madártávlatból pillantván meg Barit, az olasz
csizma sarkán épült kikötő várost, azt hinné
az ember, hogy Olaszország egyik legszebb
városa, holott nyugodt lélekkel mondhatom,
hogy ez a nagyforgalmú kereskedelmi vá¬
ros Olaszország legpiszkosabb, legbűzösebb,
legnyomorúságosabb tengeri kikötője. Annyi
piszok, bűz, szenny talán az afrikai kikö¬
tőkben sincs, mint Bariban. Vájjon miért
keresi föl az orosz czár az olasz csizma sarkán
épen ezt a várost, mely az idegenben leginkább
azért kelt csodálatot, de ellenérzést is, mert ki¬
ábrándítja őt az olasz föld varázsából és meg¬
fosztja esztétikai illúziójától?
Bizonyos, hogy komoly oka van e látoga¬
tásnak.
Természeti kincsekben gazdag környéke van
Barinak. Borral, olajjal, gyümölcscsel és bánya¬
termékkel árasztja el ez a város Európát,
az utóbbi évtizedekben erősebben föl is len¬
dült, mégis a hagyományos olasz piszok itt
a legkonzervativebb. Már jó messziről, a hon¬
nan csupán a kikötő körvonalai, egy hosszú
nyúlványszerű fehérség, néhány torony déli¬
bábos képe látszik felénk, valami rettenetes,
penetráns bűz árad közeledő hajónk felé.
Mindenki akaratlanul is szimatolni kezd.
Az Istenért Signor Capitano, miféle
irtózatos, undorító illat ez?
A kapitány a bajusza alá nevet, a szemében
furfangos mosoly.
- Ez, hölgyeim és uraim, Délolaszország
illata ! Majd meglátják és megszokják!
Hiszen meglátjuk, de hogy megszokjuk?
Hogy mind gyorsabban közeledünk, egy
tengerbe nyúló, csillogó fehérség ágaskodik
felénk, mintha valami színjátszó polip rettene¬
tes hosszú fehér karja nyúlnék a tengerbe,
hogy magához ragadja az arra te védőt. Holott
ez a nyúlvány Bari millióba kerülő új tengeri
mólója. Végre reggel nyolcz óra tájt kikö¬
tünk. A móló rengeteg olasz lármája fogad.
A hosszú kikötő fehér márványa végig tele
olajos hordóval, halomba rakott sárga porral
és sárga kőtörmelékkel: Bari szállítja a konti¬
nensen a legtöbb kénkövet és kénport.
Mielőtt kiszállanánk, a kapitány nagy komo¬
lyan kérdezi :
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. A városban ebédelnek az uraságok, vagy
a hajón?
__ Isten ments ! — kiáltják a hölgyek. — Nem
ebédelünk a városban, még ha ingyért adnák
a pezsgőt is, visszajövünk, Signor Capitano!
Csak jó legyen az ebéd!
A sárga-poros móló szabadon hagyott túlsó
oldalán egy fogatú kocsik állnak sorjában.
A kocsisok olasz szokás szerint hangos ostorpattogtatással kínálkoznak :
Piacé signori! Ma cinquanta centesimo !
De mi jobbnak látjuk gyalog menni. A kocsi
is poros, időnk is van elég és két napi tengeri
út után jól esik gyalogolni.
Menjünk a romok felé, adja ki a jelszót
az egyik útitársam. Nézzük meg a San Nicoló
templomot.
Tömérdek porhalmon, a szélesedő tenger¬
partra s a középen kiszögellő régi mólóra
hordott szemetén, szennyes törmelékeken ke¬
resztül, düledező házak sikátorai között, negy¬
ven fokos hőségben megyünk beljebb a vá¬
rosba. A tengerparton és az utczákon min¬
denütt egész sereg gyerek, fiú, lány ugrál,
kiabál: valamennyi piszkos, rongyos és neve¬
letlen. Pillanatra megbámulja az idegent, azután
fintort mutat neki és összeröhög a pajtásaival.
Mindannyija kora reggeltől késő estig kinn
él az utczán; ha sápadt, sovány arczát nézzük,
azt gondolnók, még enni se tér haza. Az egész
világa, nevelője, táplálója az utcza. Ezért talán
a szörnyű bűz és piszok.
A sikátorok között csupán annyi a hely,
hogy a gyalogjáró egymásnak kitérve elfér¬
hessen. Az egész lakosság künn dolgozik az
utczán, a házsorok oldalain végig nyitott mű¬
helyek előtt fúr, farag, varr, kalapácsol, csat¬
tog, vasal, gyalul az asztalos, esztergályos,
kovács, lakatos, szabó, suszter. Még a borbély
is künn borotvál, mert szűk, szennyes boltját
levegő sem járja. És egykedvü valamennyi,
sehol semmi a nápolyi vidámságból, sehol egy
olasz dalos, a ki változatosságot, színt adna
az utczai életnek. A zajba csak a zöldség és
halárus vontatott, rekedt hangja rikolt bele.
Mindenki dolgozik, de csupán azért, mert
muszáj, mert hogy élni kell.
És sehol egy szépséges arcz, sehol egy üde,
vidám tekintet, melytől fölfrissül a szem.
Hova lett innen a híres olasz szépség. A férfi
is, meg az asszony is mind sápadt, czingár,
és szeme fénytelen. És sehol egyetlen igazi
olasz tipus sincs. De ne csodálkozzunk. Olasz¬
ország eme termékeny része évszázadokon ke¬
resztül vad hódítások martaléka volt. Minekutánna a római birodalom megdőlt, gótok,
görögök, szaraczénok, longobárdok dúlták és
a spanyolok sem kímélték meg. A legsajátságosabb, legvegyesebb faj keverék ez, mely az
olasz földön kapott életet és levegőt. Ott él
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évszázadok óta a hagyományos szennyben,
bűzben és piszokban. És mégis fölkeresi csak¬
nem minden magyar és osztrák személyszál¬
lító gőzös, sőt az angol hajó is, hogy az utas
megtekinthesse a San Nicoló-templomot.
Fél órai keserves gyaloglás után keskeny,
szűk sikátorból kicsiny térre jutunk. Oldalun¬
kon egy régi zárda komor, feketére füstölt
falai sötétlenek reánk: szemközt a nyolcz
százados templom: San Nikolo l Szintén rajta
az évszázados patina: a komor épület bronz¬
kapuja mintha az ősi műkincsek múzeumát
rejtené előlünk. Hosszú, széles lépcsőjét ki¬
koptatta a millió hivő és idegen.
A lópcsőzet előtt két egyfogatú, elegáns
hintő. Feketébe öltözött három hölgy és egy
úr száll ki belőlük. Egyik sem szép, de hogy
előkelők és gazdagok, első pillantásra látjuk.
Az egyik karcsú hölgy pólyás babát visz a
karján: újszülöttjét a San Nicolo-templomban
tartja keresztvíz alá. Mielőtt a templom ha¬
jójába lépünk, néhány szánalmasan nyomorék,
tolakodó koldust kell kielégítenünk, de mint¬
hogy teljességgel lehetetlen, a templomba szö¬
künk előlük. A mozaikkal kirakott padozat
szintén erősen kopott. A keresztelés rövid
szertartása alatt a sekrestyés villogó szeme

VABJASSY LAJOS POLGÁRMESTER ÁTVESZI A SZOBROT.
A Z A R A D I K O S S U T H - S Z O B O R L E L E P L E Z É S E . — Jelfy Gyula fölvételei.

állandóan rajtunk: nehogy valamiképen meg¬
szökjünk a szertartás után és elessék a re¬
mélhetően busás borravalótól.
A mikor a hölgyek kifelé tartanak, a sek¬
restyés gyorsan elébünk siet Nagy bőbeszédűséggel hadarva mondja.
- A San Nicolo-templom Olaszország egyik
legrégibb temploma. 1087-ben épült Szent
Miklós lyceumi püspök tiszteletére. Szent
Miklós az oroszok védőszentje. A templom
falai márványból és mozaikból valók. Az osz¬
lopokat karinthiai márványból emelték. A leg¬
értékesebb kincse Szent Miklós szarkofágja
az oltár előtt. Méltóztassanak feljebb sétálni.
Rögtön hozom a fedélzet kulcsát. Subito
signori! Subito!
Azzal elsiet.
Dúsan aranyozott, ékkövekkel díszített csoda¬
szép oltár fölött régi képek Jézus és Szent
Miklós életéből. Alatta hatalmas ládaszerü
alkotmány. Még jóformán körül se néztünk,
mikor a sekrestyés már előttünk csörgeti kul¬
csait. Gyorsan kinyitja a fafödelet, két lapját
lekapcsolja és előttünk ragyog, csillog ezer
fényben Szent Miklós hatalmas koporsója.
- Itt nyugszik a szentéletű férfiú. A sok
aranyat, ezüstöt, brilliánst és más ékkövet
a hivők adták össze, a legtöbbet az oroszok,
hadarja csicseronénk. Oh! Az oroszok! Móltoztatnak tudni, hogy az orosz állam és az
orosz egyház versengenek a hamvakért és a
koporsóért. Négy millió rubelt ajánlottak föl
az oroszok étid A püspök úr ő méltósága is
megmondhatja, hogy igazat beszélek. Még
többet is adnának érte, de nem eladó \ Sem
az állam, sem az egyház el nem adja! Ha
az oroszok látni akarják, jöjjenek ide, ha a
sírnál imádkozni akarnak, zarándokoljanak
hozzá, a hol élt és meghalt. És jönnek is.
Tömérdek zarándokcsapat keresi föl Orosz¬
országból.
Nos, ez a sír vonzza-csábítja Bariba az
oroszok hatalmas czárját! A szent földre való
zarándokolás az orosz nagy úrnak barii lá¬
togatása. És valóban, azért a koporsóért érde¬
mes a profánnak is a városi kálvárián keresz¬
tül idetörtetni. Hatalmas, lelket és szivet meg¬
ragadó látványosság ez a koporsó. Ragyogóan
fényes bizonysága az áhitatosságnak, a hivő
lelkek áldozatkészségének, a jámborságnak és
a meggyőző szent kegyeletnek. Annyi tömén¬
telen kincset rakott itt halomba a hivő kö¬
zönség, hogy a szemet kápráztató ékszert meg¬
becsülni teljességgel lehetetlen!
A templomból kijövet, a régi, ósdi épületek
között a templomtól balra gyönyörű modern
palota lepi meg az idegent Két emeletes, szob¬
rokkal ékes, csúcsíves épület: a szrjnniii't'szi'tek múzeuma. Előtte fehér roárványlépcsők :
valamennyi épen olyan piszkos, szennyes,
mint a San Nikolo-templom két oldalán el-
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terén, ellenben ha verekedni kellett, hát arra
kapható volt Pista minden pillanatban.
Az ő rengeteg ereje s rettenthetetlen bátor¬
sága döntötte el azokat a csatákat, a melyek
a (tlaposfalu» és a «hegyfalu» legénysége között,
vasárnaponként a korcsma előtt lezajlottak!
A Pista jóvoltából mindig a laposok győztek,
pedig jóval többen valának a hegyiek.
Lett is a fiúnak akkora népszerűsége és
tekintélye, hogy még az ispányunk is kezelt
vele. De szerette őt az apám is, mert valameddig a harczszenvedély fel nem kavarta vér¬
beli indulatait, olyan jámbor, tisztességtudó
legény volt, akár egy templomszolga: Jámbor,
lágyszívű, hűséges, lelkes fiú, a kinek az volt
a legfőbb öröme, hogy másoknak szolgálatot
tegyen.
Szerette a gyermekeket, kiváltképen minket:
engemet és testvéreimet. Egy szarkatojásért,
ha szépen megkértük, felmászott a jegenyefára
is, sőt Sanyinak, az öcsémnek a kedvéért azt
is megtette egyszer, hogy eljött velünk fürödni
a Hernádba s jól megbuktatta Macher Pált, a
nevelőnket, mert a németből igen kínozta
Sanyit.
Bánti-e még az úrficskát? - - kérdezte
tőle vésztjósló hangon, miközben a fejét mártogatta . . .
BARI.
- Nem bántom, - - fuldokolta Macher, miután kiköpte azt a négy-öt iczcze vizet, a
íme, ez Bari városa! Most, hogy az orosz mit Pista megitatott vele - - nem bántom nyúló sikátor. A sok ronda gyerek kegyelet
és minden jobb érzés hijján bepiszkít itt min¬ czár fölkeresi és ott találkozik olasz kollegá¬ ismételte, de persze (ismerni kellett Machert,)
dent. Mindegy nekik : templom, múzeum, sza¬ jával, a nagy királyi ünnepség bizonyosan nagy nem tartotta meg a szavát.
Nem hányta el Sanyit (az szerencsére meg
tócs-üzlet, őket nem érdeklik. Itt születtek, jelentőségű lesz a tengeri kikötőre. Talán kor¬
itt növekedtek az ulczán és hogy mi az illem szakalkotó eseménynyé válik. Talán megujho- volt neki tiltva), de azt megtette szegénynyel,
és rend, arra senki őket nem tanítja. Az dik. Talán e naptól számítja majd Bari - - a hogy hátrakötötte a balsarkát: úgy kellett neki
apáik, nagyapáik is így nevelkedtek és talán tisztaság fényes, csillogó, egészséges, modern mint egy gólyának, jó egy félóráig féllábon
az unokáik sem lesznek különbek.
állania. Vigasztaltuk a hogy tudtuk, s mialatt
korszakát.
El innen erről a szemétdombról!
Meglehet, de nem egészen bizonyos. Szinte vi¬ Macher Pál Szidivel a szobaleányunkkal cziczákiáltjuk valamennyien.
gasztalan volt a kép, melyet Bariban láttunk és zot a folyosón, átkot zúgtunk a kegyetlen zsar¬
És szinte rohanvást megyünk új ösvényen könnyebb elhinni, hogy a tisztító tűz és víz nok fejére.
a tengerpart felé. Egyszerre megnyílik az út, után újra csak múló epizód marad Bari számára
Hej, tudná csak Pista, - - sóhajtottam
szabad térre jutunk és - - megdörzsöljük a a czári látogatás és hamarosan visszatér-e fel én, - - de megtanítaná azt a németet!
szemünket: jól Mtunk-e?
- Megismertetné a magyarok Istenével régi, megszokott életmedrébe.
De nem, talán a szemünk káprázik, vagy hir¬
Bihari Imre. tódította Feri, boszút lihegve.
telen álmot látunk . . .
- Meg is mondom neki, hogy tekerje ki a
Gyönyörű, széles, fehér márványlapokkal kö¬
nyakát — bőgte Sanyi, a főszenvedő, meg nem
vezett nagyvárosias utcza, meglepően szép
gondolva, hogy milyen veszedelmes és helyre¬
A VINCZE-CSALAD.
modern palotákkal áll előttünk. Szemközt
hozhatatlan következményei lehetnek egy emberi
hosszúkás pálmaliget, igaz, hogy poros minden
nyak kitekerésének . . .
Elbeszélés.
fája, de a virág és fa üdítő hatást tesz reánk.
. . . Hát a Macher Pál nyakát nem is tekerte
Irta Szemere György.
A liget közepén Garibaldi hatalmas szobra.
ki Pista, inkább a magáét törte ki szegény . . .
Túlnan a tornyos városháza, jobbról a főposta
Egy tűzeset alkalmával történt. . . Meggyűlt
Boldogult gyermekkoromban a Vincze-család
impozáns palotája s innen is, amonnan is
az emeletes magtárunk. Pista felmászott a
volt
a
mi
falunk
legfőbb
híressége
és
büszke¬
szebnél-szebb palota s a mi a legcsodálatosabb,
tetejére a lángok közé. Atyám, az ispán és az
az egész széles út kövezetével, kertjével, gyalog¬ sége. Négy tagból állott. Az öreget Józsefnek egész falu utánna kiabált, hogy jöjjön le, mert
hittak,
fiait
Jánosnak
és
Pistának;
a
leánynak
—
járójával tiszta, igazán nagyon tiszta.
hetedhét vármegyében nem akadt párja a szép¬ biztosan odavész. Mi gyerekek sírtunk. De ő
Az őskori piszokban valóságos oázis ez a ségének, - - Lidi volt a neve.
nem látott, nem hallott, úgy ugrált a fojtó
tengerparti ú t : az európai czivilizáczió derűs,
füst, pattogó cserép és égő zsarátnok között,
Nagyagyarú, dúczfejű fajta voltak a Vinczék; mint valami földöntúli csuda. Fogta a sugár¬
lélekemelő bizonysága. Mégsem vagyunk tehát
Ázsiában. A város gazdagsága, a föllendült keres¬ nem a mi falunkban termettek, úgy származ¬ csövet, szórta a vizet, vágta a cserepet... De
kedelem és gazdasági erők kulturális munkája tak be oda. A fiúk, mint hallottam, még gye¬ hiába! Egyszer csak beszakadt alatta a tető.
rekek voltak akkor, az anyjuk is élt.
ez a városrész.
Egy zuhanó égő gerenda a homlokára esett...
Az öreg Vincze eleinte apámnál béreskedett, Aztán már csak az összeégett hulláját láttuk
Föllélegzünk. Bejárjuk az utczát, a középü¬
leteket, a főpostán elvégezzük levelezésünket, később azonban, honnan honnan nem, pénze viszont. . .
a vásárcsarnokban gyümölcsöt vásárolunk és kerekedett, just csinált, mint maga mondta
Gyönyörű temetése volt. Kint volt az egész
apámnak, mikor hivataláról leköszönt. Fundust falu. Mindenki sírt, még az öreg emberek is.
azután el fürödni!
De hogy friss örömünk valahogy teljes ne vett és formás, tempós házat épített magának A tiszteletes úr olyan szépen prédikált a sírja
legyen, fél órai izzadságos botorkálás, újabb rajta. Egymaga rakta a falát, eszkábálta össze felett, hogy majd meghasadt a szívem. Egy
por és homokbuczkákon való átkelés után a tetőzetét két fia segítségével; még a vályogot hétig beteg voltam utánna. Látományok gyö¬
érkezünk a tengeri uszodába. Igen kellemetlen is maguk verték hozzá, minden külső segítség törtek. Pista minduntalan odaállott az ágyam
érzés támad bennünk. A fürdős látva, hogy nélkül. Ezermesterek voltak. Dolgos és kevély elé, fején egy mély tátongó sebbel, (a melyet
idegenekkel van dolga, kétszeres árt kér a für¬ nép. Maguknak éltek mindaddig, a míg jól a zuhanó gerenda ütött rajta) - - odaállott az
meg nem gyökeresedtek a faluban.
dőért, jegyet a világért sem adna.
ágyam elé, megfogta a kezemet, úgy vigasz¬
Először a íiúk otthonosodtak meg a néppel. talt : - - Sebaj, úrficska, katona dolog! - - És
- Piacé bagnare !
János, (ma is látom,) pompás legénynyé mosolygott hozzá s a másik kezével meg- Tessék csak fürödni!
iperedett: húsz éves korában már tetézte az ölet czirógatott . . .
De még a tenger se igazán tenger itt!
Minden kabin mögött kicsiny, három-négy s sólyomszeméből csak úgy sugárzott az erő
. . . Zuhanó gerenda nem egy sebet ejtett
embernek való, fából lakóit fürdőmedeneze, érzete. De volt is miért. Egyszer csupa virtus¬ azóta az én homlokomon is s valahányszor
melyből keskeny rekeszen át julni a nyílt ból úgy kapta hátára az apja rudaslovát, mint mindannyiszor eszembe jutott az én gyermekkori
tengerre. A talaj homokos, de a víz itt is bacsó a bárányt. A magam szemével láttam, látományom, a Pista szavai: — Sebaj, katona¬
mondhatnám az én mulattalásomra vágta ki dolog ! . . . Csakhogy én persze, nf>m mosolyog¬
piszkos, bűzös, zavaros.
Elég ebből ennyi! Ennél nu-g a hajó fürdő¬ ezt a «fene tempót» . . .
tam hozzá, mint Pista, mert én éleiben marad¬
Ez a János a lányok kedvéért kóstolt bele tam, a mi nagy külömbség. Az élők nem igen
kádja is kellemesebb ! Vissza hamar a kabinba.
Gyorsan öltözködünk és mire porosán vissza¬ a faluba.
tudnak mosolyogni, ha sajog a sebjük; könytérünk a hajóra, úgy érezzük, mintha meg se
A másiknak, Pistának egyébb kedvtelései vol¬ nyű a halottaknak, azok nem éreznek sem testi,
fürödtünk volna.
tak. Vele valamivel mostohábban bánt el a sem lelki fájdalmakat . . .
Mégis csak jobb a hajón. Nem kell többé a sors, mint a bátyjával. Inkább csúnya legény
De nem, akarok én panaszkodni. Egyszer
város! Pompás ebéd után lepihenünk, és délu¬ volt; szögletes, konok fejű, ragyavert képű, majd eljön az én időm is. a mikor minden,
tán a móló túlsó oldalán az oda görclilett keze lelóggutt egész a térdéig, mint a gorillá¬ de minden ki lesz egyenlítve . . . Aztán meg
sziklák között fürödtünk meg újra.
nak. Hanem az ereje : az talán még rettenete¬ nem is olyan gonosz az Élet, mint a milyen¬
Este felé végre elindult a hajó Cataniába! sebb volt, mint a bátyjáé! A lányok nem nek az ember néha érzi. Az öreg Vincze József
Alig vártuk, hogy künn legyünk Bari szem¬ kacsintgattak raja, de a legények szerették.
példája megtanított volna a megbecsülésére
p á r á b ó l is.
Nem csinált nekik konkurrencziát a szerelem akkor is, ha magamtól nem jöttém volna rá.

39. SZÁM. 1909. 56. ÉVFOLYAM.

Mielőtt erre rátérnék, a világosság okáért
először a másik Vincze fiú és a leány tragé¬
diáját kell elmondanom. Mert azok is elpusz¬
tultak.
Apró a tragédiájuk és mindennapi. Csak
olyan «rövid hírnek» való . . .
János megszerette a legszebb hegyfalusi
leányt (Bódi Julcsának hittak) és a leány is
szerette őt. A hegyi legények sértve érezték
magukat s miután nyílt csatában nem merték
megtámadni a hatalmas legényt, meglesték
Jánost a sötétben és agyonverték. . . Lidit
meg elcsábította a jegyző fia. Elcsábította, de
nem vette feleségül. Lidinek el kellett menni
a faluból. De hogy hová ment, azt soha senki
se tudta meg . . .
. . . Az öreg Vineze József megvakult három
pompás gyermeke elvesztése fölötti kínjában —'.
vagy egyébb okból, - - egyszóval elvesztette
szeme világát. A kis birtok, takaros belsőség
ezzel úgyszólván gazdátlanul maradt. A lovacs-;
kák háta megturósodott, az áldott földecskét
fölverte a gyom, a Puli elpusztult, a tyúkok
elszéledtek. Ugyan szegődtetett Vincze József
két cselédet is a házba (egy fiatal bérest s egy
öreg gazdaasszonyt), de hiába csak no, meg¬
verte az Isten azt a gazdaságot, a melytől
elvette a gazda szemét.
Mindazonáltal csak elélt-éldególt Vincze
József valahogy a világban, mint a szárnya¬
szegett túzokmadár, a melyet hűtlenül magára
hagytak boldogabb hazába repülő társai. De
csak azért élt, mert kötelességének ismerte,
hogy éljen. És eleinte bizony nagyon terhére
volt ez a kötelesség. Minduntalan elvágyakozott
a «cselédjei» után. Azaz hogy csak a fiait
sajnálta; a leányát elfelejtette, megtagadta.
Mint afelé tapintatlan, gyermek nem egyszer
kérdezősködtem nála Lidi után.
- Nem tudom én hová ment, - - mondta
mindannyiszor, — nem is igen lehetett az az
én lányom, csak afelé kakuk . . .
Én és testvéreim gyakran felkerestük az
öreget szerencsétlenségében. Eendesen a háza
előtt pipázgatott az utczán egy odabuktatott
fatönkön ülve. Eleinte közömbösen vette a
látogatásunkat. Alighanem azt hitte, hogy csak
a csudájára járunk: arra vagyunk kíváncsiak,
hogy viseli el Isten sújtó kezét. Legalább azt
árulta el a magatartása. Észrevehetőleg azon
volt, hogy valahogy ne szánakozzunk rajta,
mint valami nyomorék kolduson. Igen büszke
volt. Kihúzta magát előttünk, csöndes, derült
méltósággal beszélgetett el velünk, leereszkedő
tisztessógtudással, sőt egy-egy tréfás mondást
is megeresztett néha.
Csak később érezte meg a szíve, hogy nem
a kíváncsiság vonzott bennünket hozzá. Hogy
a Pista apját szerettük és hatalmas imponáló
egyéniségét tiszteltük benne . . . Hovatovább
úgy megszokott bennünket, hogy még maga
kérte, látogassuk meg mindennap, ha csak
rövid időre is . . .
Hát én meg is látogattam őt minden áldott
nap. Ha máskép nem lehetett, megszöktem
Macher Páltól. . . Leültem melléje a fatönkre
s mindenfélét össze-vissza fecsegtem neki. Több¬
nyire hősökről: Zrínyi Miklósról, Hunyadiról,
Dugonics Tituszról, Kinizsiről.
Az öregnek tetszett a lelkesedésem, a mi
lassanként elragadta az ő öreg, fásult lelkét is
s merev barázdás arczát az érdeklődés és fájó
büszkeség fényével vonta be. Apró részletekre
vonatkozó kérdéseket intézett hozzám, különö¬
sen Kinizsit illetőleg, de azokra már nem
tudtam neki felelni, a min ő módfelett sajnál¬
kozott.
De azért ki tudtam elégíteni az öreg lelki
szomjúságát. . . Egypzer így válaszoltam egv
fogas kérdésére:
- Azt én nem tudom magának megmon¬
dani, Vincze bácsi, hogy mint lett az egyszerű
molnárlegényből apránként hős és vezér, de
annyit biztosan tudok, hogy az ő helyén Pis¬
tából is hős lett volna.
Lángbaborult a vén paraszt arcza.
- Nono bajosan — tiltakozott szerényen —
az bajosan.
- Miért? - - vágtam ki lelkesen s mély
Meggyőződéssel. - - Hisz látta a tűzben a granarium tetején, hogy vágta a cserepet, hogy
ugrott bele a láng közepébe! . . . Lehet annál
egy háború veszedelmesebb ? . . .
Az öreg beismerte:
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- A mán igaz - - motyogta s egy könycsepp szivárgott a szemében...
- Igaza
lehet az úrfinak - - tette hozzá kis vártatva —
az én Pista fiam is hős volt, csak másforma
hős, mint Kinizsi.
- De azért ő is megtette volna — állítot¬
tam átszellemülten, - - azt, a mit Kinizsi meg¬
tett, azt is, a mit Dugonics.
Vincze József gondolkozott egy pillanatig,
aztán rámondta teljes meggyőződéssel.
- Meg. Megcsinálta vóna . . . Pista meg . . .
. . . Ezótától fogva Pista lett a mindennapi
beszélgetésünk rendes tárgya. Különösen Pista,
de sokszor János is. Hovatovább úgy beszélt
az öreg az ő hatalmas két fiáról, mint a kik
csak odavannak valahol egy időre, - - mert
szűk volt nekik a világ Bereten - - d e ebnek;
élnek és vissza fognak jönni a szülői házba,
mint a mesében és magukkal viszik a dicső¬
ségbe öreg vak apjukat.
Sokszor engem is magával ragadt a kép¬
zeleté.
— Nem haltak ők meg, Vincze bácsi. . .
A lelkűk él a mennyországban és én csak úgy
szeretem őket, mint ha itt volnának mellettem.
Vincze József ölébe tette a kezét s lassan
bólogatott a fejével. Kemény sas arcza meg¬
lágyult, átszellemült.
- Az ám - - mondta, - - igaza van az úrfi¬
nak . . . A lelkűk él valahol, tőlem talán nin¬
csenek is igen messze . . . Nem is való folytatta, — hogy bánkódjam miattuk, mert
hiszen alighanem jobb a soruk, mint a földön
lett, volna.
- Jobb, - - állítottam meggyőződéssel, bár
akkor még igen jól éreztem magamat a
földön. - - Isten tudja, mit csinál: megjutal¬
mazta a Vincze bácsi hős fiait.

- Meg, meg - - motyogta az öreg. - - És
engem is, hogy ilyen fiákat adott nekem . . .
Egyszóval a szeretet ereje vei lehoztam Vincze
Józsefnek a fiait az égből, hogy megvigaszta¬
lódjék s vakságában ne érezze magát egyedül...
Egy pár hónap alatt benső barátság fejlő¬
dött ki közöttem, a tíz éves gyermek és Vincze
József, a hatvan éves vak ember között. És
(erre világéletemben büszke leszek) ennek a
barátságnak tüzóben lassanként teljesen átlé¬
nyegült az öreg paraszt lelke. Elvesztette min¬
den zordságát: energiája bölcseséggé, bánata
hitté nemesedett. Idővel a vakságát is elfelej¬
tette, hozzászokott. Tett-vett, topiskolt a ház
körül, sőt néha az utczára is kijárt. Megjött
a kedve is. Eltréfált az emberekkel. Velem is.
De engem még traktált is azonkívül. Becsalt
a szobájába és többnyire rántott csirkét és
kalácsot tálalt elém. És minduntalan kinálgatott, felém tolva a tálat.
- Tessék urficskám lelkem, ne vesse meg
a szegény emberét...
Dehogy vetettem meg! Világéletemben sem
ettem én olyan jó ételt, mint a milyen a Vincze
bácsi rántott csirkéje volt. Igaz, hogy embert
se szerettem jobban soha, mint az én öreg
barátomat. Büszke voltam a bizalmára, az va¬
gyok ma is.
. . . Kár, hogy csak egy évig tartott a barát¬
ságunk . . . Macher Pál elkészült a rábízott
fejemmel: bedugtak egy bécsi intézetbe.
Keserves búcsút vettem Vincze bácsitól. Én
sírtam, ő a fejemet simogatta és vigasztalt.
- Ne tessen félni, lelkem, a milyen esze
és szive van az urficskának, jó dolga lesz,
akárhová megy is.
— Nem félek Vincze bácsi,
hüppög-
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A Vincze József emlékbicskáját elvesztettem.
De az emlékét megőriztem máig, híven, be¬
csületesen.
Valamikor elég léha életet éltem, de azokra
a lelki értékekre, a melyeket a Vincze-családnak s másoknak köszönhetek, mindenha jól
vigyáztam... És hej, be jól tettem... Most
tisztán azokból élek... Nincs egyebem. Semmi.
Semmi! És, hála Isten, mégis gazdagabbnak
érzem magamat másoknál. A boldog emberek¬
nél és a hitetleneknél mindenesetre gazdagabb
is vagyok.

AZ EGRI BÚCSÚ.
Vasárnap elzarándokoltunk az egri búcsúra.
Zászló alatt mentünk. Egy tüzes, lobogó ma¬
gyar lélek szárnya csapkodott fölöttünk és
gyújtogatta forró színeivel a mi szivünket is:
a Bérezik Árpád magyar poéta-lelke. Ő ver¬
buvált itt Budapesten Írókat, művészeket, fotog¬
ráfusokat az egri búcsúra, hogy elzarándokol¬
ván Dobó István, meg Dobó Katicza városába,
a szivünk, meg a szemünk megfürödjék a ma¬
gyar élet meleg hullámaiban, a magyar népizlés viruló színeinek lobogó tarkaságában.
Egy ilyen fürdő mostanában nagyon ráfér a
lelkünkre, az bizonyos. És Bérezik Árpád még
azért is a reputácziójával állt jót, hogy az eső
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szembe találkoznak egymással, úgy köszöntik
egymást, hogy megcsókolják a keresztet, a
melyet a másik hoz; a fehérruhás, gyöngyös
koszorús Mária-lányok meg egymással csókoló/nak össze.
A kik már szombaton bejöttek Egerbe, a
szerviták temploma körül helyezkednek el és
ott töltik Isten szabad ege alatt a hűvös szep¬
temberi éjszakát. Nem messze innen teljes
épségben áll a «mecset», egy karcsú, kerek,
vaserkélyes, magas minaret, azon mód, mint
a mikor a müezzin odafent nyújtott hangon
hirdette Allah dicsőségét...
A búcsú utvonalának két végét két sátor¬
tábor jelzi. Egyik fönt a hosszú szervita-utczában, a másik jó messze, lent a város másik
végén a székesegyház előtti kis fensíkon. A tá¬
volság van egy jó félórányi.
A búcsún volt vagy hatezer asszony: a mi
szoknyában a legalsó hangon is jelent vagy hatvanezret. Mert talán akadt olyan szegény
hajadon vagy menyecske is, a ki nem vehe¬
tett magára többet hatnál-hétnél: de kipótol¬
ták azok, a kiken tizenöt is rengett. A krinolin testhez tapadó viselet volt ahhoz képest,
a hogy a mátravidéki leány vagy menyecske
«szoknyadísze» fest egy vasárnapon. Mintha
egy kinyitott hatalmas esernyőből nőne ki
karcsú dereka ués ez az ernyő leng jobbra-

ARANYOSI LÁNYOK.
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tem, — csak magát sajnálom, mert csak egy
év múlva jövök haza.
Öreg barátom rámmeresztette kialudt szemét.
— Engem sajnál, engem ? — kérdezte több¬
ször is, mintha nem hinne a fülének - - En¬
gem ! ? . . . Ugyan miért ?
— Mert maga jó és szeret engem.
Erre már megcsuklott az öreg hangja is.
- A mán szent bizonyos, hogy szeretem zokogta inkább, mint mondta.
Aztán végigtapogatott, (alighanem, hogy jól
emlékébe véssen), megölelt, megcsókolt s végül
egy finom rézveretű bicskát adott át nekem.
^ — Emlékbe adom. Csak emlékbe, nem aján¬
dékba . . . ne vesse meg.
Sohase láttam többé az öreget. Egy félév
múlva irta meg az öcsém, hogy meghalt s
hogy utolsó szavaival azt kérdeztette tőlem a
tiszteletes úr által, hogy mit üzenek Pistának.
Akkor már alig lehetett eszméletnél, de azért
biztos vagyok benne, hogy átadta Pistának az
üzenetemet, a mit úgy küldtem utánna Bécs¬
ből az égbe a szivem által, mert élőszóval
már el nem mondhattam neki:
- Tisztelteiéin Pistát és arra kérem, hogy
gondoljon néha rám.
KÖRMENET.
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se fogja megrontani a gyönyörűségünket Csak¬
ugyan, nem is volt eső, pedig láthatólag — sze¬
retett volna lenni. Nehéz, barna felhők gyűl¬
tek az egri vár fölé, de a Bérezik Árpád
szemrehányó tekintete féken tartotta őket.
Úgy hétköznapon igen csöndes, bágyadt
életű város Eger. Hogy duplán is rezidenczia:
Heves vármegyéé, meg az egri érsek ő eminencziájáé: nem igen látszik meg rajta. Hul¬
lámos szintű, aszfaltos, keskeny utczáin gyön¬
gén lüktet az élet. A vasútja is •— a féligmeddig viczinális szárnyvonal - - inkább el¬
tolja az országos forgalom útjából, mint bele¬
kapcsolja. Pedig maga a város elég mutatós.
A fekvése, zöld hegyek mély völgyében, a me¬
lyet sekély vizű patakok szelnek, festői. Az
épületei: a székesegyház, az érseki palota, a
lyczeum, a megyeháza, meg még egy sereg,
a legtöbb a barokk finom díszében — nagyon
érdemesek a megtekintésre.
A szerviták búcsúja, vagy a hogyan mond¬
ták : a «servitai bucsú», ezt a szép keretet
huszonnégy órára meg is töltötte egy mozgal¬
mas élet igen érdekes tartalmával. A hegyek
mögül, meg a síkról, hevesi és borsodi fal¬
vakból már szombaton megindultak kisebbnagyobb énekes, imádkozó csapatok, szent¬
képes zászlóval, koszorús feszülettel, fátyol¬
sátras Mária-szobrokkal Eger felé. A makiári
úton meg fönt a hatalmas, szürke várfal tö¬
vében egyik énekes had ,a másikat érte. Ha
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balra a mint lép, az ember csak azon tűnő¬
dik: hogy tud leülni, a ki hordja?
Szemünk keresi a tarkaságot, az ősi izlés
lobogó színeit, patakzó czifraságát és nem
minden mélaság nélkül kell megállapítanunk,
hogy — minden fakul. Az egri lányok, me¬
nyecskék már virágtalan feketében járnak.
Fekete a ruhájuk, fekete kendő a fejükön.
A poros homlokkötőt, meg a csipkés, fehér
alsókendőt is elhagyták. A falu még színe¬
sebb. A viseletük különvalóságát is őrzik, ha
egyébben nem i s ; a fésülködésükben : a konty¬
fán ; a mihez hozzászámít az is, a mivel födik
vagy lekötik. A formák hihetetlen változatos¬
ságát tudják produkálni egy kendővel, egy
fésűvel meg egy darab kemény papirossal Az
abonyi menyecske kontya olyan, mint egy
dózsó-süveg. A kövesdieké turbános, meg csúcsos. A felnémetiek, a kik a fehéret szeretik,
háromszögű síkba feszített kendőjükbe kerek
piros mintákat hímeznek. A szomolyaiak fejdísze, meg a kötője is csupa pántlika.
Igen szép viselet a rakott vagy rámás ingváll, a mit az egri hóstyákon (külvárosokban)
meg a közeü borsodi falvak némelyikében hor¬
danak. Az ingvállat szabályos ránczokba iga¬
zítják és a karon kék pántlikával kötik kö¬
rül. — De a színek tobzódó, tüzes tarkaságát
már csak a kövesdi fehérnép kedveli. Ők ab¬
ban is különböznek a többitől, hogy kevesebb
szoknyával is beérik, de viszont az övék hosz-

szabb. Majdnem a földet éri. Főként a kötény,
a surecz, a mely úgy tele van hímezve, varrva,
szőve, hogy egy egész iparművészeti iskola
elláthatná magát egy kötőből való motívum¬
mal. Pedig a legszebb kötőjét nem viseli a
leány. Azt ;—'valaki'másnak készíti és tarto¬
gatja.
A többi falu fehérnépének, mint már em¬
lítettük, a rajta himbálódzó szoknyatömeg a
büszkesége. A hajadonnak azért kell, hogy
«nagy darab legyen benne a lány» — igy bi¬
zonyosan kapósabb — a menyecskének meg,
hogy a módját mutassa.
Megkérdezünk egy abonyi, azazhogy abanyi
asszonyt:
- Nem jobb lenne, ha földet vennének a
temérdek szoknya árán?
A szeme hamiskásan megvillan:
- Fődet? Azt nem kell venynyi. Mert minállunk úgy van, hogy minden szegény ember
ingyen kap egy öl fődet... Azt a kit majd
ránkhúznak!
Beszédes kedvű nép - - nem úgy, mint lejebb az Alföldön - - é s játékos szavú. Tréfás
kedve könnyen és gazdagon szórja a csipős
szikrát. Valami pompás fölöttesség van a gon¬
dolkodásában, bájosán vegyítve egy szinte gyer¬
meki naivsággal.
Erős, mélységes hitérzésében is van valami
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A kalauz igyekszik a lelkére beszélni:
— Szükség törvényt bont. Ne legyen már.
olyan válogatós!
Az atyafi azonban nem tágít:
- Válogatós - - mondja - - az. épen, hogy
nem vagyok! Elmének én az első osztályon
is, ha a harmadikban nincs hely: de csúffá
tenni magamat nem hagyom.
Végre mégis csak elhelyezkedik mindenki
és a kis kávédaráló rengeteg . terhével lihegve
vág neki a lehajló estének. A tüdeje zihál, a.
kéményéből mint tüzes verejték omlik, a szikra,.
a sötétségbe meg-megszakadó ének csapkod.
Asszonyok, lányok áradó szívvel, vékony han¬
gon énekük:
I-i-ilyen nagy volt Mária fájdalma...
Sz.-Zs.\

SAKKOZÁS.
Az utóbbi években roppant nagy arányokban nö¬
vekedett meg a sakkozás népszerűsége. Kétségtelen,
hogy ennek a jelenségnek a nagy nemzeti mester¬
versenyek az okai, a melyek a sakk iránti érdeklő¬
dők rengeteg táborának a figyelmét állandóan le¬
kötve tartják. Nap-nap után folyton-folyvast emle¬
getik a sakkversenyeket, beszélgetnek, disputáinak
a sakkozók a sakkozásról, arról, a miről voltakép¬
pen senki sem tudja, micsoda.
Valamelyes titokzatosság nehezedik rá a sakkoMEZŐKÖVESDIEK.

ilyen gyermekded. Mikor a bucsús menet le¬
felé hömpölygött a székesegyház felé - - meg¬
kapó látvány volt a zengő embertömeg maga
fölött a virágos feszületek és zászlók lengő
csapatával — nehéz felhők függtek az égen.
Erre a Szűz Mária-szobrokat leborították vi¬
aszos vászonnal. Egy novaji asszony sopán¬
kodva mondta:
- Úgy, úgy! Én édes, aranyos galambom,
boldogságos Máriám, csak meg ne ázzál!
Az országút betorkolásánál egy-egy csapat
kivált a tömegből. Ezek haza indultak még
mielőtt rájuk estelednék. Négy-öt órai gyalog¬
lás, mire hazaérnek. A Mária-lányok : átveszik
a legényektől a szent-szobrot, azután megvár¬
ják a következő csapatban jövő társnőiket,
összecsókolóznak velük, úgy indulnak zengő
énekszóval ki az országútra.
. . . A többi bucsúsnépet a vasút viszi este.
Természetesen nincs ekkora emberforgalomra
berendezve. Hogy mindenki férjen, egy csomó
teherszállító kocsit is bebutoroztak kecskelábú
lóczákkal. Az asszonynépnek így is jó, de
már a férfiakat ugyancsak kapaczitálni kell,
hogy beüljenek. Egy makiári magyar meg¬
szegi a derekát és kijelenti, hogy ő olyan ko¬
csiba be nem ül:
- Nem vagyok én ökör akkor se, ha gő¬
zösön megyek!
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zásra, a melyben kétségtelenül van valami szfinkszszerű. Arról, hogy a sakkozás voltaképpen micsoda,
már nagyon régen és nagyon sokan vitatkoztak.
Játék, vagy tudomány ? — ez a kérdés foglalkoz¬
tatta az embereket. És a kérdésre be kell érnünk
ezzel a felelettel: — Egyik sem.
Játéknak nagyon komoly, tudománynak meg
nem elég mély. Pedig az az agy-munka, a melyet a
sakkozás hivei végeznek, •— el lehet mondani fölér valami intenziv tudományos munkássággal.
A titokzatosság leple nehezedik rá a sakkozásra és
a titokzatosság közben rá kell jönnünk, hogy olyan
kérdésünkre sem tudunk feleletet adni, a melyek
az iránt érdeklődnek, vájjon hasznos, avagy hiába
való dolog-e a sakkozás ? Vannak sokan, a kik azt
állítják, hogy a sakkozás teljesen hiába való dolog.
Nem érdemli meg azt a rengeteg agy-munkát, a mit
rápazarolnak. Improduktív dolog. Első pillantásra
nagyon erősen hangzik ez az érv, de könnyen el
lehet hallgattatni. Mert hiszen kétségtelen, hogy
számtalan zseni nagy szeretettel kultiválta a sakko¬
zást és igen szép eredményeket ért el ezen a téren.
Szinte megállapíthatatlan azoknak a száma, a kik
a sakkozás segítségével mutathatták ki és érvénye¬
síthették a maguk rendkívüli tehetségét. A zseni¬
nek pedig megvan az a kétségtelen joga, hogy ön¬
maga választhassa meg azt a teret, a melyen érvé¬
nyesülni akar. Ez a kérdés tehát szerintünk nem
teszi titokzatossá, problematikus dologgá a sak¬
kozást.
Sokkal nehezebb dolog ennél annak a megálla¬
pítása, hogy mi az, a mi a sakkozóknak élvezetet
tud szerezni. Mert bizonyos, hogy nem a szórako-
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zást keresők számára való a sakkozás. Még a legkezdetlegesebb formájában sem. Mert azok, a kik a
sakkozásban teljesen kezdők, a kik a lépések mi¬
kéntjénél egyebet jóformán nem tudnak, a kik nem
ismerik a sakkozás elméletét, — azok sem tudnak
puszta szórakozást találni a sakkozásban. Még a
legkezdetlegesebb formájában sem olyan könnyed
dolog a sakk, hogy szórakozást nyújthatna. Figyel¬
jünk meg csak két ilyen, egymással játszó, kezdő
sakkozót. Mindegyik izgatottan játszik és egyre
izgatottabb lesz a játszma menete alatt. Nyilván
azért olyan izgatottak, — más okot nem igen lehet
erre fölhozni — mert a lelkűkre ,ráül a sakkozás
titokzatos volta és izgatja őket. Érzik ezt a rejtelmességet és keresik a nyitját, kutatnak utána. De
épen, mivelhogy kezdők, természetes, hogy ez nem
sikerül nekik. Ezt a lélektani magyarázatot le is
lehet fordítani a sakkozás műnyelvére és akkor úgy
hangzik, hogy a kezdő sakkozók nem tudják elég
biztosan kiszámítani az egyes lehetőségeket, nem
biztos az áttekintésük, ás nincsen meg a szilárd
kombináló-képességük, épen ezért nagyobb szerepet
játszik a küzdelmükben a szerencse és ez teszi őket
olyan izgatottakká. Felületesen és hibásan kiszámí¬
tanak valamit, — a mit ők természetesen megdönthetetlenül helyesnek tartanak, •— és ekkor kiderül,
hogy a számításuk hibás volt, az ellenfél ezt észre¬
veszi és kihasználja az «elnézés»-ből reá háramló
előuyöket. Az is megesik, hogy az ellenfél is roszul
számít, ő sem veszi észre a hibát, •— az «elnézés»-t
ő is «elnézi 9, — a mit azután a másik észrevesz és
így keletkezik az idegességük, a mely a játszma
előrehaladottabb és érdekesebb állapotaiban rende¬
sen veszekedéssé fajul el. A gyakorlottabb játszók
EGRI LEÁNY.
már nem játszanak olyan idegesen, hiszen közöttük
nem igen fordul elő «elnézés». E helyett mind mé¬
lyebbre hatolnak be a játszma gondolatmenetébe, agyát. Szórakozásról tehát szó sincsen, sem a
követni iparkodnak egymás számításait, és ilyen¬ gyönge, sem a gyakorlottabb sakkozóknál.
formán hihetetlenül nagy agymunkát végeznek.
Miért van tehát mégis, hogy az, a ki egyszer
Minél gyakorlottabb és minél tökéletesebb valame¬ megtanult sakkozni nem igen hagyja abba és ren¬
lyik sakkozó, annál mélyebben kombinál és annál desen nagy szenvedélylyel merül el a játékba?
nehezebb szellemi munkát végez. Kifárasztja az Bizonyos, hogy igen nagy szerepe van ebben az

emberi hiúságnak, a mely taldii soha bincs annyira
intenziv módon kielégítve, mint egy-egy sakk¬
játszma megnyerése után. Mert hiszen egy-egy
ilyen győzelem azt bizonyítja, hogy a győztes szel¬
lemi erejével diadalmaskodott a másikon és így
némi szellemi felsőbbséghez van joga. De mindez
még nem lánczolja eléggé magához a sakkozókat.
Mindenki, a ki vagy érezte valaha, vagy még min¬
dig érzi a sakkozás lenyűgöző erejét, tisztában van
azzal, hogy ezen a hiúsági érzeten kívül van még
valami hatalmasabb kapocs, a mely fogva tartja. És
ezt a kapcsot nem lehet kézzel foghatóan meghatá¬
rozni, mert hiszen ez nem egyéb, mint a sakko¬
zás titokzatossága, izgató rejtelmessége. Minden
játszma megkezdése előtt valami csodálatos izgalom
vesz erőt a lelkeken. Hiszen az a kérdés foglalkoz¬
tatja, vájjon mi fog kibonyolódni ebből, vájjon mi¬
féle gondolatok fognak végigszáguldani a sakktáb¬
lán? Minden játszma kezdetén ugyanaz a helyzet és
mindegyik játszma másképen folytatódik és más¬
képen fejeződik be. Megfejteni sohasem lehet a
sakkozást. Az mindig titokzatos marad. Minden
matematikai példát meg lehet oldani, de számtalan
sakktáblán előforduló hadállásnak lehetetlen a
nyitjára jutni. Mar pedig a matematikában az igaz¬
ság keresése szintén rendkívül érdekes dolog és le
is tudja kötni az érdeklődést egy-egy matematikni
példa El lehet tehát képzelni, mennyivel érdeke¬
sebb és izgatóbb egy sakk-hadállás bonczolása,
elemzése, hiszen az eredményt számtalan e;-étben
csak megközelítőleg lehet sejteni, de föltétlen bizo¬
nyossággal — a kombinácziók hihetetlenül nagy¬
sága miait — lehetetlen.
És még valami vnu n sakkozásban, a mi hatal¬
masan magához lánczolja az iránta érdeklődő em¬
bereket És ez az, hogy a sakktáblán szinte olyan
korlát'anul érvényesül az egyéniség, mint a művé¬
szetben. Mindenki a maga tetszése, belátása, tem¬
peramentuma és egyénisége szerint választhatja meg
a terveit, építheti föl a kombinácziós plánumait, és
így jóformán az egyéniségek kérdése az egész sak
kozás. Ilyenfcrmfín lehat nnpydi érthető, hogy
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azok, a kik egyszer valamelyest mélyebben merül¬
tek el a sakkozásban és gyönyörűségüket is tudták
benne találni, mindaddig föltétlen rabjai lesznek, a
míg erősebb és nagyobb tér nem kínálkozik nekik
az egyéniségük kifejtésére. Ebben az imént megál¬
lapított jelenségben lehet a magyarázatát találni
annak is, hogy különösen a komoly fiatalság miért
lelkesedik annyira a sakkozásért. És a sakkozásnak
ez az imént leszögezett eleme adja meg neki azt a
csodálatos varázserőt, a melylyel magához köti az
embereket: mert hiszen minden egyes játszma az
egyéniség jelentős voltának újabb bizonysága.
. . . íme, egy-két titokzatos vonását iparkodtunk
földeríteni a sakkozásnak. De azért a valóját még
sem tudjuk megállapítani — és nem tudja senki —
mert nem tudunk feleletet adni erre a kérdésre:
— Mi a sakkozás? Játék, tudomány, művészet?
Egyik sem és mindenikből van benne valami.
Jákó János.

)
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(Folytatás.)

Irta Dániel Lesueur. — Fordította M. Hrabovszky Júlia.
Fanteuil Marguerite Mrs. Baxton W. Eegínaldnénak New-Yorkban.
Margucrites-villa, július 10<
A leveled, néni dading, igazán nagyon mu¬
lattatott. Hogyan ? . . . te abból, a mit irtam Miguel herczeg és menyasszonya, miss Anita Stewart.
neked, azt következteted, hogy szivem nyugal¬
mát illetőleg nyugtalankodásra van ok ? . . .
Nehezebben, mint odaát. Aztán itt nincs
Halálra kaczaghatnám magamat e fölött!
is meg ama lehetőségem, mint az Oczeánon
És mindjárt meg fogod látni, mint hazud¬ túl, hogy megtaláljam a magam emberét, mint¬
tolják meg feltevéseidet az események.
hogy itt a fiatal leányokat nem engedik a fiatal
Mindenek előtt nem veszed-e észre, hogy emberek társaságába vegyülni, hogy ők azokat
nyugtalanságod annyira «vÍ88zafrancziásított», tanulmányozhassák, megismerhessék.
hogy prédikálsz nagy húgodnak és elővigyáHogy ezen beszédnek leplezetlenségéről fo¬
zatra inted őt. Mintha az Oczeánon innen ok- galmad lehessen, tudnod kell, kedves néném,
vetetlenül el kellene vesztenem szép független¬ hogy Max és velem teljesen olyan életet foly¬
ségemet, lelki egyensúlyomat, éles látásomat, tattatnak, mintha valóban testvérek lennénk.
női büszkeségemet, szóval az amerikai erőtel¬ Nemcsak megengedik, hogy négyszemközt ma¬
jes, egészséges nevelés minden gyümölcsét.
radjunk, de még igyekeznek is minél gyakrab¬
Nyugodjál meg, nénikóm. Teljesen osztom a ban alkalmat adni arra. A csónakázás vagy
nézetedet, sőt jobban, mint gondolnád, ama bicziklizés jogczime alatt mostoha anyám
tekintetben, hogy először is, Max nem nekem egyre biztatja a fiát, hogy a tóra vagy az er¬
való férj, másodszor, hogy az én gyenge mos¬ dőbe kiránduljunk és mivel jobb okot adni
tohám és szegény papám a fejükbe vették, nem tud, tanyaságával menti ki magát, a mi¬
hogy összeházasítsanak vele.
ért nem ő maga gardiroz.
Csak egy pontban nem adhatok neked telje¬
Tekintve a mi amerikai szokásainkat, tudom,
sen igazat. Az ő tervükben nem látok sem ez nem okoz gondot neked. Ellenkezőleg. Azt
haditervet, sem ördögi cselfogást, sem aljas gondolod magadban, minél jobban megisme¬
számítást. Az igaz, hogy én gazdag vagyok és rem annak az elkényeztetett gyermeknek az
az ő kedvencz gyermeküknek egy garasa sin¬ üres lelkét, annél kevésbé lesz kedvem a szive¬
csen. Továbbá Max képtelen magának valaha met és kezemet neki adni. És helyesen érvelsz.
is egy úgynevezett «jó pozicziót» teremteni. De azért elképzelheted mnigadnak, minő csapás
(Ezt talán kevésbé a hibái miatt, mintsem . . . volt e három emberre nézve, mikor nyugodtan
De nem figyeltem meg őt eléggé. Folytassuk.) kinyilatkoztattam nekik elveimet a házasság¬
Ha tehát szüleim erről a házasságról álmodoz¬ ról. Lehetetlen, hogy ezután még illúziókban
nak, tervükben inkább szerető sziveiknek egy ringassák magukat. Ezt akartam és ez nagyon
ábrándját kell látnunk, a mibe belejátszik az becsületes volt tőlem.
én boldogságom lehetősége és ama vágyuk is,
maguk mellett tartani engemet, semmint csu¬
pán a fiuk érdekében kigondolt hideg machinácziói
Ne mosolyogj! . . . Ne gondold, hogy némi
hizelgés és dédelgetés megingatta szilárd íté¬
letemet. Jól tudod, hogy engem nem lehet
ilyesmivel megfogni.
És nem is állok kötélnek, arról biztosítlak.
Ha itt lennél és mindenáron gáncsolni akarnál
valamiért, inkább a merevségemért szidnál,
mint azért, hogy a franczia udvari askodásokban kedvemet lelem. Miután szeretem a tiszta
helyzetet, nagyon is gyorsan és nagyon is jól
lefújom a légvárakat. Lásd, e perczben lelki¬
furdalásom is van . . . A mai villásreggelinél
gonosz szavakat mondtam.
Házasságról beszéltek előttem és mondha¬
tom, nagyon is világosan... Papa azt mondta,
az lenne a legjobb módja itt tartani engem, ha
egy francziához mennék nőül.
Nagyon hangosan nyilvánítottam erre az
ellenszenvemet, franczia emberhez menni fele¬
ségül.
- Ugyan! És miért ?
— Mert mindenek előtt olyan emberhez sze¬
retnék nőül menni, a kit mi Amerikában self
•mádé m««-nek nevezünk, vagyis egy férfihez,
a ki önmaga által lett valaki, a ki egyéniségé¬
vel nem tartozik sem a papának, sem a mamá¬
nak, sem az állásának, vagy a feleségének.
A vőlegény szülői.
— És azt hiszed, ilyenfajta embert nem ta¬
lálsz Franciaországban?
MIGUEL BRAGANZAI HERCZEG HÁZASSÁGA.
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De persze hidegség állt be köztünk. Nem
figyelhettem meg arczaikat, mert nagy igyeke¬
zettel néztem a tányéromba. De a beállt csend
inkább kellemetlen volt. Egy pillanattal későb¬
ben, lopva Maxra néztem. Sohasem láttam arczán vadabb kifejezést És ebben a tényleg nem
létező energiát mutató arczban e pillanatban
volt valami kihívó, büszke kifejezés, mely nem
lett volna visszatetsző, ha annak hatását nem
rontja le a szegény fiú majdnem azonnal a
szavaival.
Gyanúba lehetne őt venni, hogy szándékosan
tette, máskülönben ki hinne az ilyen finom,
minden ok nélküli iróniában ?
- Mondd ceak papa — kezdte — mikor fogod
a Mandrel urakat szorítani, hogy állást kreál¬
janak számomra a bankházukban, mint azt
megígérték volt neked? Alig várom már, hogy
elfoglalhassam helyemet az irodában és fel¬
mentve erezhessem magamat minden kezdemé¬
nyezés alul, megválasztandó pályámat illetőleg.
— De — felelte a papa — bárminő jóaka¬
rattal is vannak irántad azon urak, még is
szükséges, hogy a hasznodat is vehessék. Még
ahhoz sincs kitartásod, hogy rendesen eljárj a
leczkéidre, hogy a könyvvitelt megtanuld. Már
lesz két hete, hogy nem voltál Parisban.
— Oh! — kiáltott fel Max — ebben a meleg¬
ben olyan jó volt csónakázni ! . . . Aztán én
magam is tanító voltam... Megtanítottam Margueritet vitorlázni.
- Nem vettem volna igénybe az idejét feleltem - - ha tudom, hogy egyéb foglalatos¬
sága van.
— Persze ön nem is gyanította azt. Azt hitte,
én semmire sem vagyok j ó ! De lássa be, hogy
csalódott, kis húgom. Az igaz, hogy rossz ta¬
nuló voltam az iskolában, rossz katona az ez¬
rednél . . . De kitűnő hivatalnok leszek a Mandret urak bankházában. Majd meglátja!
- Oh ! — szólt Is őzbe az anyja — nem lesz
szükséged agyondolgoznod magad. A Mandret
urak tartoznak azzal atyádnak, hogy hogy állást
kreáljanak számodra. Én pedig olyan boldog
leszek, ha bölcsen órához lesz kötve az időd
és megszabadulsz a jövő gondjaitól. Minek vet¬
néd bele magad valami fárasztó, bizonytalan
mesterségbe ?... És mikor semmihez sem érzesz
különös hivatást!
- És mikor túl buta vagyok valami okos
pályára! — mondta gúnyosan nevetgélve Max.
Daczára sajátszerű hangsúlyának, őszintén
látszott beszélni édes néném. És nem látszott
rajta, hogy ezáltal megalázva erezné magát.
Cleriot Max úr megveti a szellemi képességeket.
És képzeld, bizonyos theoriája is van e fölött!
Azt állítja például, hogy az embereknek leg¬
alább két harmada képzelődik és csak utánozni
tud. Mennyit nem hecczelt már a festésem
miatt!... Csakhogy elég komikus és jó gyerek,
mikor az embert bosszantja. És én minden ke¬
serűség nélkül vágok vissza neki, mert nem
akarnám, hogy azt higyje, azért tartom magam
távol tőle, mert sértve érzem magamat a hiú¬
ságomban. Gyakorlom magamat élczelődéseinek elviselésében és csak az egyéniségét ítélem
meg, mely annyira különbözik az enyémtől.
'*Mindeddig ugyan csak a tó partján, a ker¬
tünkben festett vizfestményeim szolgálhattak
neki czéltáblául. Bővebb anyaga lesz majd, ha
Parisban leszünk, a hol néhány kedvencz mes¬
terművemet szándékozom lemásolni a Louvreban. Képzelem, mennyire fogja hangoztatni
akkor, hogy minden művészi munka, ha az
nem geniális mű, csak többé-kevésbé leplezett —
nálam nem is leplezett — szolgai másolata egy
régibb gondolatnak vagy műnek.
Nem hihetetlen valami, hogy egy olyan tu¬
datlan és téllen ember mint ő, a kinek fogalma
sincs a művészetről, lekicsinyelni meri mások¬
nak a fáradozását. Mert igen, «fáradozása erre
a helyes szó. Ezt teszem én, ezt hiszem végbe¬
vinni, mikor alávetem magamat a munka fegyel¬
mének, rákényszerítve magamat meghatározott
órákban egy kijelölt feladat teljesítésére. Mert
megerőltetésembe kerül a mű kivitele, főleg
annak a megértése és ebben a megerőltetésben
belső énemet kifejlődni érzem. Nincs elég tehet¬
ségem, hogy másokat meghassak, de felindulok
önmagam és ecsetemmel kezemben olyan elég¬
tételt érzek, a mi teljesen érthetetlen Max előtt.
És e mellett olyan erős, találó szavai vannak,
olyan nyugodtan bizonyít valamit, hogy ez tel¬
jesen elviselhetetlen lenne olyan egyénnél, a

t'nek a belbecsét tények bizonyítanák és ez a
Jlgatag fiú, a kinek a száján néha kicsúszik
ggy Isten tudja minő titkos önérzetből
fakadó'paradox vagy gúnyolódás, majdnem
imponálna az embernek. És, hogy az ember
n e érezze magát megfélemlítve, vagy legalább
. megZavarva ezáltal, tudnia kell, mint én tu¬
dom h°gy M a x huszonnégyéves koráig semmi
valamire való dolgot nem végzett e világon, leg¬
feljebb bánatot oko/ott a szüleinek könnyelmű,
fékezhetetlen természetével, és belenyugszik
semmi egyéni szerepet sem vinni az életben,
és mint az utipodgyász csak tolatni, löketni
bátyja magát mások által előre.
Remélem, kedves néném, most már Maxot
illetőleg végleg eloszlattam minden aggodalma¬
dat. Nem, nem ezt a rokont fogom hozzád vinni
Amerikába. Levelem remélem megnyugtatott?
A te hibád, ha csupán Maxról irtam neked
és nem érek rá többé másról írni. De nem
kellett-e eloszlatnom aggályaidat?
Ma már csak arra van időm, hogy mind¬
kettőtöket szívből megöleljelek, megcsókoljalak.
Mag.
(Folytatása következik.)

árusok, kofák, tojáskereskedők, hentesek, mészáro¬
sok, szóval mindazoknak a képviselői, a kik a jó
budapestieknek ételt vagy italt szállítanak. Nem
akarjuk magunkat megrágalmazni azzal, hogy ilyen
dolgok csak minálunk fordulnának elő. Tudvalevő
dolog, hogy a világszerte legfinomabbnak, legegész¬
ségesebbnek tisztelt franczia koszt fővárosában, Pa¬
risban hihetetlen tömegben gyártják és hamisítják
az élelmiszert. Ott olyan fejlett technikája van en¬
nek a mesterségnek, hogy talán még gyümölcsöt is
tudnak hamisitani. De ezért igazán nem irigyeljük
Parist és ha valamit tanulni akarunk tőle, ez más
is lehet, mint ez a tudománya. Ennivaló terem
Magyarországon annyi, hogy igazán nem kell mes¬
terségesen szaporítani és a mellett Budapesten az
élelmiszer ára, főként az utóbbi években elég drága,
hogy az áráért valódit kaphassunk. Eljutottunk
odáig, hogj e hír szerint tejjel és mézzel folyó or¬
szágban, ez ország fővárosában bajos kapni egy po¬
hár hamisítatlan tejet vagy egy üveg hamisítatlan
mézet. Elvárjuk az új törvénytől, hogy ezeket a ha¬
misításokat sokkal szigorúbban fogja büntetni,
mint most, a mikor az enyhén kimért bírságot
egyszerűen «üzemi költségnek* veszik az élelmi¬
szerhamisítók és a fölemelt árban szépen behajtják
azokon, a kiket becsapnak a portékájukkal.
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leányok is áldozzanak egy esztendőt az államnak
és ez az esztendő a tizennyolczadik életévök lenne.
Tizenhét esztendős korában berukkolna a kék¬
szemű, lenhajú német hajadon a zászló alá és
menne egy esztendőre - - természetesen nem a
kaszárnyába — hanem a szerint: milyen hivatás
szolgálására van tehetsége, képessége vagy hajlan¬
dósága : a kórházakba beteget ápolni, a népkony¬
hákba főzni, a kisdedóvókba az apróságokat nevelni
vagy a külömböző állami műhelyekbe dolgozni. Az
ideának nem lett volna elég ereje hozzá, hogy a
tudósok, politikusok, szocziológusok, írók egész
légióját szólaltassa meg, ha nem lenne benne más
és több is, mint a mit egyszerűen bizarrságnak
lehet minősíteni. Hogy a feministák egyenesen
hatalmasnak és megvitathatatlannak ünneplik az
«eszméti>, az nagyon természetes. Egy nagyon ke¬
mény argumentumtól szabadítaná meg őket, a mely
az egyenlő jogok követelésével szemben idáig a
férfi több kötelességét szegezte ellenük, nem is
szólva arról, hogy a reform a feminizmus vezető
apostolnőit már nem igen érintené, kevés lévén
közöttük, a ki a tizennyolczadik életévét még be
nem töltötte volna. De hogy a lányok meg a lányos
mamák nagyon kapnának rajta, alig hisszük.
Tizenhét éves korára a leány még nem fogyott ki a
A HÉTRŐL.
tanulnivalónak abból az anyagából, a melyet az
¥
A politika megint uralkodó, sőt szinte egyedural¬
otthon kínál neki vagy az iskola. És a háziasság
Virágpusztitás. A főváros tanácsa keserű panasz- erénye se utolsó jó tulajdonsága a leánynak : ennek
kodó planéta lett a magyar föld fölött. A merre jár
az ember, mindenütt és minden ajakról a politiká¬ szál fordul a közönséghez és panaszának a kese¬ pedig a közszolgálat aligha lenne a legalkalmasabb
ról folyik a szó. Tervezgetnek, vitatkoznak, kombi¬ rűsége teljes mértékben érthető. Arról van ugyanis iskolája.
nálnak, tippelnek és jövendölnek, az újságok ha¬ szó, hogy a lakosság egy bizonyos rétege — főként
sábjaiba is úgy beleterpeszkedik a politika, hogy az, a mely a főváros legújabb és legnagyobb nyil¬
másnak már igazán alig marad hely bennük. Ez a vános parkjában, a Népligetben szórakozik — egy¬
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
jelenség nem új és nem is valami szokatlan. A ma¬ általában nem tanúsítja azt a kíméletet és megbe¬
csülést,
a
melylyel
minden
—
nem
is
művelt,
csak
gyar embernek szinte mindennapi kenyere a poli¬
Hazajáró versek. Egy marék telten, nemesen
tizálás és egy olyan Magyarországot, a melyben jóravaló és egészséges lelkű ember a maga gyönyö¬ hangzó, igaz vers, olyanok, a melyeket szerzője
teljességgel nem politizálnának többé, nem tudunk, rűségének és a közvagyonnak tartozik. Vandái mó¬ finoman érzett meg, de a míg agyából kijutot¬
don tarolják a ligetet, tépik a lombot, a virágot, tak a papírra, elvesztették friss színüket, egy
de — nem is szeretnénk elképzelni. A mi helyze¬
sőt még azokat a vastáblákat is elpusztítják, a me¬ marék középszerűség, melyeket azonban egy sor,
tünkben, a mi közjogi viszonyaink között nemzeti
lyeken a virágok és ültetvények neve áll. Erre a egy strófa, — néha egy szó kiemel a középszerű¬
szükség, nemzeti érdek és nemzeti erőérték, hogy
ségből: ez Lcsznai Anna kis verseskönyve. Mindent
barbárságra nincsen mentség és bizonyára nem vi- összevéve érdekes asszony és érdekes költő, a kit
szinte minden emberben egy eleven nagy érdeklő¬
gasztalás az, hogy a lelkeknek, az erkölcsöknek az elénk tár. Semmi sem idegen tőle, a mi emberi,
dés ég az ország dolgai iránt és ha ez a politizáló
az eldurvulása nyilatkozik meg benne, a melynek még kevésbbé, a mi asszonyi. Emberi dokumentu¬
szenvedelem, mint minden szenvedelem, bizonyos
ez a kertrombolás, virágtiprás nem egyetlen jelen¬ mokul ezek a versek még érdekesebbek, mint mű¬
károkat is okoz, lekötvén egy csomó esetleg termé¬
sége. Vannak, a kik úgy érzik, hogy ez is hozzá vészi alkotásokul; halk, finom remegései egy na¬
kenyebben ható és érvényesülő energiát, sokkal tartozik az öntudat «forradalmához», a mely nem gyon érzékeny, nagyon fogékony asszonyi léleknek,
nagyobb baj lenne, ha végképen kipusztulna a lel- csupán a Népliget virágait gázolja le, hanem tob¬ önmaguktól előtörő vallomások, melyek a maguk
köz\ ellenségével belevilágítanak ennek a léleknek
kekből és fásult közömbösség foglalná el a helyét. zódó kéjjel tapos össze más virágokat is. Ismétel¬ legtitkosabb redőibe s feltárják azokat a titkait, a
A politika az ország dolgának intézése, vezetése, jük: mentségét ennek a szégyelni való, durva és melyek gondosan rejtve szoktak maradni idegenek
fejlesztése és megvédése, tehát való is, hogy érde¬ kegyetlen rakonczátlankodásnak nem tudjuk. Mo¬ kíváncsi szemei elől. Tisztán a művészet szempont¬
kelje az embereket. De azért bizonyára a politiká¬ mentumokat azonban, a melyek némileg magya¬ jából nézve, néha kelleténél jobban zavar a dilet¬
ról is elmondhatnók azt, a mit Szászi István uram, rázni tudják, már inkább találunk. Ilyen például táns-íz, az a nem törődés a tudatos művészet leg¬
főbb jellemvonásával, a mely a formát pontosan
egy tiszamenti község bírája a folyó-szabályozási az, hogy a főváros múltja bizony nem igen iskoláz¬ összekapcsolja a tartalommal, hogy a mondani való
munkálatok befejezése alkalmával rendezett ban¬ tatta a lakosságot abban, hogyan kell a fával, vi¬ a számára lehető legmegfelelőbb formát öltse.
ketten a Tiszáról mondott:
rággal szemben viselkednie. Egész a legújabb időkig Sokszor fennakadunk azon, hogy épen azt hall¬
- Én szeretem a Tiszát, mert hajót hord, halat alig volt hely, a hol alkalma lehetett volna magát a gatja el, a mi a hatás szempontjából legfontosabb
volna, sokszor meg azon, hogy bőbeszéddel él ott, a
ad és a holdvilág is igen szépen fénylik a vizében. viselkedés fegyelmébe belégyakorolnia. Ligetünk, hol a szóval való takarékosság volna a művészet.
De ha túlságosan meghízik, mi leszünk soványab¬ közkertünk, parkunk nem volt annyi, a mennyi egy Ez a versek spontaneitásából folyik, de nem a mű¬
bak tőle. Azt kívánom tehát a Tiszának, hogy: se ötödrész ekkora városnak elegendő lett volna. A la¬ vészi közvetlenség dolga, hanem azé a dilettantiz¬
ki ne száradjon, se ki ne áradjon l
kosság egy nevezetes rétege tehát olyan sivárság¬ musé, a mely nem törődik azzal, hogy a mit csinál,
az sok szem elé kerül, tehát a hatás szempontjából
Mi is úgy szeretjük a politikát, a hogyan Szászi ban élt, a mely ebben a most fölpanaszolt viselke¬ is mérlegelendő. Ha azonban a könyvecskét a
István uram a Tiszát. Ha a maga medrében folyik désben megnyilatkozik. De nem ez az egyetlen lé¬ benne levő legjobb versek szerint nézzük (ilyen van
a
vize, békességgel emelvén hátán az ország érde¬ lektani magyarázata e jelenségnek. Egy régi igaz¬ benne vagy egy tuczat), meg kell ereznünk, hogy
keinek rakott hajóit. De ha túlságosan megdagad és ság is érezteti benne a maga feszítő erejét. Tudva¬ költő, a ki irta.
A kalapács. Zempléni Árpád elbeszélő költe¬
gátat tör, más föladatok és munkák termőföldjét is levő, hogy nem csupán az alkalom szüli a tolvajt, a
A kalapács, a melynek a Magyar Tudomá¬
ménye,
elborítván hullámaival, akkor nincs okunk örülni. túlságos ellenőrzésnek is megvan a maga ellenható nyos Akadémia
meleg dicsérettel övezve adta ki a
A
ingere. Ha a liget, a sétahely, a nyilvános park Nádasdy-díjat, most könyvben is megjelent. Igen
politikának vagy a politikától is azt kívánjuk te
köztulajdon : legyen csakugyan az legalább egy bi¬ érdekes költői alkotás, a mely az északi mithost
b-át, hogy: se ki ne száradjon, se ki ne áradjon !
zonyos mértékben. Őrizzék a fát, a virágot: de sajátosan kapcsolja össze a finn-ugor ősi világgal.
*
minden fűszálat vasrácscsal körülvenni bizonyára A kiváló verselő készséggel megírt költeményt erős
z élelmiszer-törvény. A belügyi kormány föl
lendülete, izzó lelkessége, sok helyütt dúsan áradó
tatott* az országos közegészségi tanácsot, hogy túlzás. Hasztalan kert a kert, ha ott is csak kövön, humora, lüktető, gazdag cselekménye megkapó és
csinálja meg e g y élelmiszer-törvény tervezetét, il- kavicson járhat az ember. A párisi nagy parkokban lekötő olvasmánnyá teszi. A könyvnek egy korona
dolgozza át azt a tervezetet, a melyet már a gjöp szabad, minálunk, a ki a fűre lép, már ti¬ az ára.
A magyar királyi Operaház története. «A m.
ezelőtt megalkotott, de a mely a törvény¬ losba lépett. Valamivel több szabadságot kell adni
eié nem került. Ha mindenütt áll is az igaz- az embereknek, ak';or talán kevésbbé fogja inge¬ kir Operaház 1885 —1909» czimen a huszonötéves
évforduló alkalmából az Opera igazgatósága hatal¬
ság hogy az ember nem tudja, mitől hízik, Buda- relni és vonzani őket az, a mi nem szabad.
mas kötet adatgyűjteményt tett közzé az Opera tör¬
pesten kétszeresen érvényes. Mi valóban nem tudténetére vonatkozólag. A 421 lapnyi munka az
*
hatjuk: miaz a mitől hízunk, ha ugyan hízunk,
operának összes előadásairól, összes tápjairól, min¬
Lányok a közszolgálatban. Németországban most den darab bemutató előadásának napjáról, jövedel¬
se azt,nem épen attól soványodunk-e, amitől hízni
egy
akarunk és a minek igazság szerint alkalmasnak is új és tagadhatatlanul érdekes gondolat kelt mezőségéről, az operai nyugdíjintézetről, stb. tar¬
talmaz hiteles adatokat. Huszonhét gazdag fejezet,
kellene lenni arra, hogy hízzunk tőle. Az ujságok-nagy hullámzást azokban a körökben, a melyeknek nemcsak kiaknázható nyers anyag az operaház
« hétről-hétre megjelenik egy hosszú lista árusok az új ideák megvitatása hivatásuk vagy passziójuk. történetének megírására, de érdekes mindazok
Az ívj gondolat a leányok belevonása a köteles köz¬ előtt, a kik a dalműelőadásokat élvezni szokták és
nevével,
a kiknél a rendszeresen megejtett vizsgá¬
lat hamisított, megrontott, az egészségre ártalmas szolgálatba mintegy egyenértékéül annak a köz¬ szívesen emlékeznek vissza a művészetnek áldozott
szolgálatnak, a melyet az általános katonakötele¬ estékre. Az operaigazgatóság, illetőleg Vidor Dezső
módon megszaporított élelmiszert talált. Ez a névtitkár és irodaszemélyzete igen nagy gonddal és
sor soha se lesz rövidebb és szerepelnek benne tej¬ zettség a férfi vállára hárít. Arról van szó, hogy a
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Rögös utakon. Egy már huzamosabb idő óta
dolgozgató Írónak, Pogány I. Bélának első könyve
jelent meg ezzel a czimmel. Tizenöt tárcza-terjedelmű novella van benne olyan emberekről, a kik
az élet legrögösebb útait járják. Baj, hogy nemcsak
a hősei szegény emberek, a történetei is szegénye¬
sek, a gondolatai meglehetősen kopottak és a szinei
fakók. De dicséretes az író meghatott, meleg rész
véte, a melylyel nézi és festi az embereit. A könyv
Zólyomban jelent meg és a szerzőnél, Beszterczebányán is megrendelhető.

Ellhunytak a közelebbi napokban : KITLBEBQBB
JÓZSEF volt negyvennyolczas honvéd, a moórvidéki
takarékpénztár ügyésze 80 éves korában Moóron. —
NAGY SÁNDOR, volt 48-as honvéd, a ki a Bocskaycsapatban vitézül küzdött, 82 éves korában Hajdú¬
böszörményben. — HEGEDŰS FERENCZ, a Fejérvárykormány volt pénzügyminisztere Budapesten. Mint
közigazgatási bírót 1908 márczius 7-én nevezték ki
a Fejérváry-kormány pénzügyminiszterévé. — MO¬
CSÁR? GÉZA. a nagybereznai kerületnek három czikÚj könyvek:
luson át volt képviselője, Ung vármegyének, utóbb
Hazajáró versek. Irta Legnai Anna. Budapest, a Ungvár városának ügyésze, 72 éves korában Ung«Nyugat* kiadása.
várott — Udvardi és kossuthfalvi KOSSUTH ELEK
Zempléni Árpád. A kalapács. Költői elbeszélés; Zemplén vármegye nyu«. főszolgabirája, életének,
ára l korona.
59-ik évében Sátoruljaujhelyen. - • FÖLDI JENŐ ki¬
Hit f s szabadság Irta Pfenningedorf Emil, for¬ rályi tanácsos, a resiczabányai királyi tanfelügyelői
dította Gyalog István. A Magyar Protestáns Iro¬ kirendeltség vezetője Lúgoson. — Lemhényi DÁVID
ENDRE, posta- és táviró-tanácsos, a porosz korona¬
dalmi Társaság kiadása ; ára kötve 2 korona.
Pintoríls Károly. Irásvizsgálat. Budapest. Szerző rend harmadik osztályának tulajdonosa, életének
60 ik évében Kolozsvárott. — PRINDL KÁLMÁN pénz¬
kiadása.
ügyi tanácsos, életének 57-ik évében Makón. Pogány L Béla. Rögös utakon. Novellák; ára PiscfiL P i t , magyar királyi erdőtanácsos, 57 éves
két korona.
koráben Szászsebesen. — Zombori és bodonlaki id.
ZOMBORÍ BERTALAN földbirtokos, nyűg. városi taná¬
csos, Sáros vármegye törvényhatósági bizottságának
tagja, 70 éves korában Kisszebenben. — EADEMACHEB
KÁBOLT, az Északnémeti Biztosító Társaság vezér¬
56-ik évfolyama.
titkára 67 éves korában Budapesten. — KOBELRAUSCH
FEBENCZ életének 82-ik évében Baján. — Tyuskai
A "Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar PAP JENŐ 43 éves korában Budapesten. — Budafai
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, KALMÁR DEZSŐ, székesfővárosi mérnök, 64 éves ko¬
rában Budapesten. — Székelyhídi és kémeri SZEKévenként több mint 130 íven s több BENÍE88Y LAJOS, a bécsi biztosító-társaság főtisztvise¬
mint ozer képpel, legjelesebb hazai Íróink lője, 61 éves korában Budapesten. — VILT VILMOS,
a rimamurány-salgótarjáni vasműrészvénytársaság
és művészeink közreműködésével jelen meg.
főpénztárosn, 67 éves korában Budapesten.
A « Vasárnapi
Újság* színes képmel¬ SCHMIDT HENRIK, a magyar lovaregyesület volt főlékleteket is ad, több színben művészileg ki¬ pénztárosa Budapesten. — HEISZLR GÉZA, Nagyláng
község, főjegyzője, 40 éves korában Nagylángon. —
vitt képeket.
OLDALL JENŐ alesperes, törökszentmiklósi plébános,
életének 53-ik évében Törökszentmiklóson — IGAZ
Előfizetési föltételeink:
ALADÁR dr. 28 éves korában Budapesten. — FEKETE
EDE szabász-tanító 64 éves korában Budapesten. —
A t Vasárnapi Újsága negyedévre 4 korona, fél
DEZSŐ SÁNDOR, Dezső Kálmán dr. és neje, szül. óvári
évre 8 korona.
Szeöke Zsuzsa tizennégy évesfiaDebreczenben. —
A "Vasárnapi Ujság» a «Világkrónika»-val GBÉLINOER JANCSIKA, Grélinger János és neje szül.
negyedévre 4 korona 80 fillér, félévre 9 korona Eihmer Erzsébet nyolcz évesfiaKalocsáu.
60 fillér.
Az előfizetések a «Vasárnapi TJjságn kiadó¬
TELEKI GIZELLA grófnő, T<>leki Géza gróf valósa
hivatalába, Budapesten, Egyetem utcza 4. szám gos belső titkos tanácsos testvére Nagysomkuton. küldendők.
Özv. VÁRADY PÁLNE, szül Ta*nády Klára, néhai Vá-

fáradsággal gyűjtötte és rendezte az óriási anyagot.
A díszes külsővel megjelent munka minden könyv¬
kereskedésben kapható, ára 5 korona ; egész jöve¬
delme az opera nyugdíjintézetét gyarapítja.
Vallás-erkOlcsi művek. A Magyar Protestáns Iro¬
dalmi Társaság Házi Kincstár czimű sorozatos válla¬
latában kiadta PfenningsdorfEmil
Hit és szabadság
czimű munkáját Gyalog István kitűnő fordításában,
igen szép kiállításban. — Ugyané társaság Koszorú
czimmel tíz vallásos füzetet adott ki Szarka István,
Várady Ferencz, Boldog Balázs, Dessewffy Berta,
Csobánczy József, Moravcsik Gyuláné, legifj. Szá»z
Károly, Szőts Farkas és Forgács Gyula tollából.
Irásvizsgálat. Pinteriís Károly tanár törvény¬
széki könyv- és írásszakértő egy gazdagon illusztrált
könyvet adott ki az irásvizsgálat nehéz, bonyodal¬
mas, sok lélektani és szakismeretet követelő mester¬
ségéről. A könyv természetesen a szakemberek
használatára készült, de tanulsággal olvashatják
azok is, a kiket az irásvizsgálás tudománya érdekel.

LEGJOBB.
Kérjen mintákat újdonságainkról feketében, fehérben és
színesben :Eollenne,Cacheniirí,6hantnixg,Dnche»se,
Crépe de Chine, Cótelé, Messaliue, Monsseline 120
cm. széles, méterenként K 1.20 és feljebb. Bársony és
plns ruháknak és blúzoknak stb., úgyszintén hímzett
blúzok és ruhák batisztbnn, szövetben, vászonban és se¬
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬
sítunk közvetlen a magánvevőknek bérmentve és már
elvámolva.

SVAICZI SELYEM 1

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 23 (Svaicz.)
Selyemszövet kivitel. — Királyi utlv. szállító.

SteckenpferdLiliomtejszappan

egy pohár Rohitachi Tempelf.orrAs-nak
étvágygerjesztő,
húgyhajtó és anyagcsere elő¬
mozdító hatása van. A Styriiif'orrás-nak ugyanilyen hatásai vannak, csakhogy
erős. bb mértékben. Nagybani lerakat Magyarországon :

Reggeli előtt

=

legenyhenb szappan

l
Az utazásnak is megvan a maga árnyoldala.

A vasúton p >r és légvonal ér, sétámon is könnyen meghűlünk és este a
szabadban ülve, alighogy é-zreveszszfik, meg vagyunk hűlve. És ha így
van is, mé-sem maradhatunk mindig otthon. A por és légvonat ellen
egyszerűen Fay-féle valódi sodeni ísványpastillákal használok, és lia
tényleg meghűlök, ismét csak Fay-féle valódi sodenit veszek be és a mini
látni tetszik, az utazás nekem mindig jólesett, legyezze meg magának :
Fay-féle valódi sodeni ásvány-pastillákat használni! Egy doboz esik
l K i'> f-bi' kerül é. kapható minden gyógyszertárban, drogueriában és
ás\ányvizkereskedés ben.NozérképviselőségAusztria-Magvarorsz.részén1:
\V. Th. Guntzprt. Wien IV1, Crosse i\eugasse2T.

A Bőr- és Lithion-tartalmú

SBÓgafotrcás

Salvator

Veöreös Miklós (Zirct). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodtátujlak.) — A iDunaföldvdri EgyenlSxtyi knrt (Dunaföldvár).
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Caolnoki István (Hajdúhadháta). — A fLetíicri Gaidatági Katnnót (Leibict). —
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — •Ciengrri
Cauínói < Cseng ér).

EGYVELEG.
* Drótnélküli telefon New-York és
között. — A feltaláló Lee Deforest New-Yorkb;
i metrópólita épület 200 m. magas tornyán drót¬
nélküli telefon- állomást létesít, melyről Parissal
akar szóbeli érintkezésbe lépni. Parisban a vég¬
állomás az Eifel- torony lenne. (G. L.)
Dr. Cook, az északi-sark felfedezője, mint
nekünk'jelentik, eme rendkívüli utazásán gyűjtött gaz¬
dag tudományos anyag rendezésén dolgozik. Nagy fel¬
tűnést keltett, hogy dr. Cook e távoli vidéken, a «föld
csúcspontján, nem talált élő lényt, még nagyitóüveg
alatt sem. Tehát az eszményi hely ott keresendő, a
hol a legkisebb élőlények utján a betegségek terjedése
lehetetlenség. Máskép áll nálunk a dolog, a hol a szájüreg maga valóságos fészke oly baktériumoknak, me¬
lyek egészségünkre annyira ártalmasak. Csak a fo¬
gaknak gondos tisztitása jó tisztítószerrel, a milyen
pl a Kalodont, óvhat meg bennünket a baktériumo¬
kat tartalmazó szájüreg által okozható betegségek
kellemetlen következményeitől.
Öv- é s k é z i t á s k á k b a n , pénz-, szivar- és levéltárczákban állandóan nagy és válogatott raktárt tart
Csángó Henrik bőriliszmtiárukészitö, IV., Múzeumkörűt 3. szám alatti üzletében.
F o l m Abraliáin Király-utaza 9. sz. alatt levő
czipészmester megbízhatóan tartós és elegáns Csaját
készitményü úri-, női- és gyermekczipőket tart állan¬
dóan raktáron. Elve jó árut olcsó pénzért adni. —
Lásd hirdetését.
Diana sósborszesz mint háziszer kapható az
egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsölésekre
a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hűsítő. Az összes
fodrászüzletekben fejdörzsölésre és borotválkozás után
arczfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat
azonnal csillapítja. Masszírozásra általánosan minden
házban csakis Diana sósborszeszt használnak. Egy
üveg 44 fillér.
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Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

Szerkesztői üzenetek.
Antik dalok. Két részletben szeretnénk közölni be¬
lőlük kettőt-kettőt: a «Küzdelemvágy» és az tOsszel
az erdőm, aztán <A tói éa (Emlékezeti czímüeket.
Zord éjszaka. Szólj hát dalom. Van bennük min¬
denféle, csak épen poézis nincs.
Új életet. A bánat utcza. Mind a kettőben van
eltogadható részlet, de egyik sem érett, kész dolog.
Sok idegen, nem a szerző leikéből kiszakadt, hanem
kívülről bevitt dolog van bennük. Ezektől kellene
valahogy szabadulnia, hogy igazán értékeset adhasson.
Október. Csak szavak; nem alakul ki belőlük
semmiféle hangulat.
Lehullik már. Alighanem eltévesztette a czímet.
Talán valamely önképzőkörnek akarta küldeni versét ?
Kerestem valakit — és talált néhány szentimen¬
tális frázist. Ez pedig nem elég a költői dicsfiségre.
Hervadás. Rózsák. Siess, idő, stb. Mesterkélt s
mégis lapos dolgok, klasszikus motívumok, népdal¬
frázisok, modern visszhangok zavaros egyvelege.
Vágyódás. Nagyon naiv; a hol pedig nem naiv,
ott banális.

A 2640. számú feladvány megfejtése Spóner Andortól.
Világos, a. Sötét.
Világos.
Sötét.
1. _
. Kd6xe5
1. Be7—e5 .__ Kd6xe5
2. Hd5—e3 t matt.
1. Vd2-f4 f matte.
í>.
1. _
__. c6xdn
1. .._
t. sz.
2. Vd2xd5 t matt.
2. Hd5 megf. t matt.
A 2641. számú feladvány megfejtése Gold Sámueltól.
(A világos fntár «el»-en áll.)
a.
1. Vfá-gl . Ff5 t. sz. (a) 1. .
.. Bl t. sz.
2. Bg3-h3 t g4xli3
2. Kh2—hl t. sz.
3. g2—g4 t matt.
3. Vgl—h2 •(• matt.
Helyesen fejtették m e g : Merényi Lajos. — Geist
József ea Stark Vilmos. — A tBudapeiti Sakk-kört. —
A tBudapeiti 111. kér. Sakk-kört. — Ludányi Antal. —
Wyschogrod Pál. — Beér Mór.— Gottléb István <Budapest).
Németh Péter /Csongor). — Kintzig Bobért (Fákért.) —
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót¬
vár). — Szabó János (Bakony-Szentldtzló) — A tGyöri
Sakk-kör.t — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). —
A tZborói Tártaikört. — tA Kalocsai Katholikui Kört —

KÉPTALÁNY.

A

A 35-ik számban megjelent képtalány megfej¬
tése : Hol (elnövekedik a nyúl, olt szeret tanyázni.
Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál.
Szerkesztőséyi iroda : Budapest, IV., Beáitanod a-n 5.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

Piros arcz. Piros orr. Piros kéz
sohasem volt divatban és minden nő és férfi igyekszik ezektől a csúnya börbántalmaktól a szeplö és pattanással együtt megszabadulni a legrövidebb idő alatt. :: ::
8 n a p teljesen elegendő, hogy vörös arcza, vörös orra, vörös keze hófehér, tiszta
és finom legyen.
Csakis a hires bőrápoló szerekhez:

Diana krém-, Diana szappan¬
hoz kell fordulni, akkor nem lesz többé piros orra, piros keze, piros arczbőre.
Több mint egy millió köszönő levél igazolja a fenti körülményt.

DIANA-PÚDER

kitűnő sikettel basználtatik
vesebajoknál, • húgyhólyag bán¬
talmainál és köszvénynél, n c/u kor¬
betegségnél, ILZ emésztési és léleg¬
zés! szervek hurutjainál.

edia

Húgyhajtő hatásút

KÍNA BORA VASSAL

Vasmentes l
Könnyen emészthető !
Teljesen tiszta!
Mapst főraktár freskót; L. árnál.

Hyg-lenikna kiállítás 19O6. Legmagasabb kitűnt.
Erősitőszer gyengélkedők, vérszegények é)
lábbadoxók számára. Étvágygerjesztő, ideg*
littitt
erősítő és vérjavitó szer.
Kitűnő f i .

'elvétetnek Blockner I. hirdetőirodájában, Bpest, IV., SUtő-u. 6.

Ma fáj a feje

dv Pál református lelkész özvegye, a szabolcsmeSzámtalan elismerő levél bizonyítéka annak,
• góta községben. — Hallerkői HALLEB MÁBIA hogy a Kálmán-féle szab. Biborpaprika a legjobb.
grófnő hallerköi Haller Jenő gróf és felesége, szül. Árjegyzéket ingyen küld Kálmán József paprika¬
nagykereskedő Szeged, Dugonics-tér 16.
nzoni Bélái Eozália grófoő kis leányé Küküllővá_ Ö2V. MAGYAR GÍÜLÁNÍ, szül. Szeyffert Mária,
"koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, életének
7 1-dik évében Trencsénben. — LEDIG JAK&BNÉ, szül.
SAKKJÁTÉK.
Neumann Jozefin 67 éves korában Budapesten. —
A 2660. számú feladvány Gatnage F.-től.
Özv HATTTOFFY KBISTÓFNÉ, szül. nagyráttói Kreskay
Etelka 11 éves korában Eáczalmáson. — Özv.
(A «Tijdskrift fór Schaclin íélévi versenyén
sepsi-szent-iványi SZENT- IVÁNYI IGNÁCZNÉ szül. alsóaz I. díjat nyerte.)
zaturcsai Zatureczky Mária Zsuzsanna Marosvásár¬
KÖTÍT.
helyt. _ Özv. DEUTSCH EDÉNÉ, szül. Ullmann Czeczilia, életének 75-dik esztendejében Szombathelyen!,

=

: a bőr részére. :

Hoffmann Jóisefnél, Budapest, T., Báthory-ntcia 8. sí.
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Bu-Hamara, a kivégzett marokkói trónkövetelő.

3 9 . SZ

ne tétovázzék, hanem
használjon azonnal
mely 10
mely
10 perez alatt a legmakacsabb migraint
mieraint ét
és fejfájást elmulasztja.
.trtl l korona VŐ fillér
t kormui '-0 fillér.
Készíti
TamAs gyógyszerész K i s p e s t e n
Orvosok által ajánlva

ö<K)0-nél több orvusi vélemény.

I. Serravallo, «• ú kir. idnri núilitó Trieste-BarcoU.
Vásárolható a gyógyszertárakban félliteres üvegekben
K 2.6(1, literes üvegekben K 4.80.

Beretvás pastillátTi
gyógyszei tárban.
— Kapható
Kapható minden
minden evóuvszeitárban.
Három doboznál ingyen postai szállítás

rról nevezetes hoqy az arczon egyenletesen tapad, szabad szemmel teljesen lathatatlan;
leíieseíártalmatlan szerekből van összeállítva, ki van zárva a láÖiatóeéga a kéke«ameíTSriD olyan nők arczán látható, kik ártalmas összetételű púdert hasznainak.

E8v üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli

Egy nagy darab Diana-szappan

használatra)
wétetrft? ' Ecv nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel együtt
rÓZSa
Egy üvegtégely D.ana-crem (
VíSTlSO
fal.
^
' ™® ^ S Z Í D b e n ) * " ^ 5 ° " " '
Kaphatö e 9 é, Z Euröpában a gyégytárakban, drogériákban és paHUmeriákban. Aki nem tudja sajat helységében beszerezni az rendelje meg a központbdl:

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5.
(A legkisebb megrendelés is fordulópostával utánvéttel eszközöltetik.)
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BLÚZOK-- RUHÁK TÖRLEY

MARGIT
Berefrmegye.
gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a légiő•mérvek hurut ős bántalmainál igen jó hatású még
.-. .-. akkor is, ha versesek esete forog fenn. .-. .-.

PEZSGŐ.

coetum ée pongyolák

FALÜDI LÁSZLÓ

Megrendelhető: ÉDESKTJT Y Ii.-nél Budapesten és
a forrás kezelőségénél Mnnkácson.

FAMKClrU

CRÉME :: ::
ILLAT :: :: ::
POUDER ::
SZAPPANT

hassnálják. Főraktár B A Y E R A N T A L gyógytára Buda¬
pest, Andrássy-út H4. sz. — Kapható uonfelül Kartschnuroff,
— Lm, Nerada, Molnár és Moser és Utasi utóda drogueriákban. —

a legnagyobb vá¬
lasztékban kapható

november 1-töl
.*.

Váczi-utcza 1.

kézitáskák
kizárólag jobb mi-

„író angyal
gramofon
gépek és lemezek.

SCHMID NÖVÉREK-nél
Budapest, IV., Kigyó-téM.

Válauntékknld«míiiyekf kedvező lemezcsere fölvétel. Ár- él
lemezjegrzék ing-yen iá bérmentve.

Az áruraktár

Kiváló vegyi összetétele következtében
sikerrel alkalmazható vese-, húgykőés hólyagbajok eseteiben, valamint
cukorbetegségeknél, csúzos bántal¬
ma knál ; továbbá a légző- és emésztőszervek hurutos bajainak gyógyítására

IV., Kristóf-tér 2.

OLBRICH L.
nyerget?

_, Igazgató: A. Holzt, t a n á r . 12073 (Szisz királyság.) U
Mag-asabb technikai t a n i n t é z e t elektro- é s gépész¬
mérnökök, technikusok és művezetők kiképzésére. O«zd«gon íel—l szerelt elektrotechn. és gépépítő laboratóriumok. Gyári tanuló- p
~
mühelyek. 3610 hallgató a 36. iskolai ó^ben.

Angol
bőrbutor
renoválás* saj'.t mühelyemben.
Ebédlő.
székek,
iroda-fote¬
lok valódi
bőrrel.
Ülőbútor áll¬
ványok kár¬
pitozása.
Székátala
Utasok.

^

t
D ^ \ > Te^tífn^

^ ^ ^ ^

^
oxidálja és nem sárgitja, mint a zsíros senőcaók. Ellenben fehéríti.fldéTeés
báraonysimáTá változtatja. Kapható miniá drogirítbka. Prób»téíaly > l í. n uvegdobo
uappan l,pnder l K, Fórakt. Bp. Baross-utcza 91.

IHDlSCH-CltAlIZ
herozeg
tokaj-hegyaljai horpiiiczészete Sárospatakon.

Sportteutazási cikkek
rendkívül nagy választékban,
» megszokott szolid árak mellett,
:: legjobban beszerezhetők : :

HPZELLAiUégQéi Budapest, IV., Váczktcza 28.

Legújabb árjegyzék
ingyen és bérmentve.

és

női

czipö

Budapest, IV.,
Kecskeméti-u. 13.

BÚTOR

készpénzért és részletre.

3 ssoba teljes berendesés 36O írt,
mely áll: l háló, ebédlő és szalonból.
100 szoba állandóan készen raktáron
a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig. Képes árjegyzék ingyen. Albnm 50 fill. bélyegekben.

N A G Y I M R E lakberendezési vállalata,
B u d a p e s t , V á c z i - k ö r u t 9 . HZ. (Szereosen-n. sarok.)

S ZÓ I, Ó O I, T V Á. N Y,
szölővessiőről és borról nagy uí rl i r r vop nu é* Wrmentve küldőin meg
képes árjegyzékemet b J
a ki czimét tudatja.
Ezen könyvet még «z is kérje, a ki rendelni nem akar, mert
ebből m e g t a n u l h a t j a a szőlőtelepítést 9 e mellett sok
szó'ló'kép van benne. Szölőoltványokhól é» más egyéb európai és
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű D e l a w a r é ból állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár mellett. Több ezer
elismeröleyél, közié több herczegi és grófi uradalomtól. Czim :
SZŰCS SÁNDOR F I A szőlíítelepe Bihardiószeg.

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

Budapesten, I,,Mészáros-iiícza 58,sz,
Telefonszám 41—48.

Török József gyógytár Budapest, Király- u. 12.

A „Titania"
gyorsgőzmosógép

Tankönyveket és
Segédkönyveket
Magyarország legrégibb és legnagyobb

Eredeti töltésű palaezkozott

Szétküldés a sárospataki várpinczékből, bármely posta¬
vagy vasúti állomásra bérmentve. A megrendelt borok
vételára, ha előre be nem küldetett, ntánvételeztetik.
Megrendelések czimzendűk: 'Herozeg WindischGraetz Lajos központi irodája Bndapest,
V., Bálvány-u. 12. Telefon internrban 91-57.

L A M P E L R. könyvkereskedése
(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaságnál.

Budapest, VI., Andrássy-ut 21. sz.
Itt kapható az elemi-, poígári-, közép-, felsőbb leány-,
kereskedelmi- és magániskolákban s a szakiskolákban
használatban levő minden tankönyv és segéd¬
könyv a legújabb kiadásban.
Postai megrendelések a beérkezés napján azonnal elintéztetnek.
A kiadásunkban megjelent ö s s z e s tankönyvek jegy¬
zékét kívánatra készséggel megküldjük.

LAMPEL R könyvkereskedése
(Wodiauer F . és Fiai) r.-t.
Budapest, VI. kér. Andrássy-ut 21. szám.

ARANY

homokból czementtel vagy mészszel készült
falazótégla, tetőcserép, járda és padlólap stb.
dr.flagparyrendsz. szerint előállítva. Dr. Gasp a r y kézi vagy erőha,j t á s r a berendezett
gépein vagy formáin a legkülönbözőbb
árakban. A 228. számú ismertetési brosüra
ingyen. Levelezés és nyomtatványok magyar
nyelven. Lelpsiger C e m e n t i n d n s t r i e . Dr.
Oaspary St Co. Markranstadt, Leipzig
m e l l e t t (Németország).

Xfg eddig a régi bőrbetegségek, » legkiilaobözíbb sályos
idegbajok (nenrasthenia, vitnstancz), a sápkór, a női
irtzpt elékteleDitö pattanások s a női nemi szervek
'vasokkal kombinált hurntos megbetegedéseinek
Kezelésénél csekély értékű idegen vizekre voltunk utalva,
addig ujabban
12823

a PÁRADI ARSEN
otoan kincsünk van, mely minden eddigi arsensavas víznél
Honcfgno Levico) hatásosabb, könnyebben emészthető s
•napjag már, minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel¬
toljak 3 a fogyasztók egész serege dicséri hatásait, hazánkban
csaknem kizárólagos keresletnek örvend.
jj£T postaláda (7 palarak) paridl áruén vastartalmn grógTTiiet
•"gywornag ÖMW. portaAllomásílm 6 koron* 6(> ifünr
»
FínktirF- n i r cbérmentesen
v i i T v szillit
i
u*r.s«*'«n ír. C.ULSKUTY
L. «•.«•>»*.
utó.BUDAPESTEN.
en gyógytárban éi megbúhato ftoerkereskwléibui.

* * * * Ezelőtti KR6NFUSZ. * * * *

Fióküzletek: IV., Eskfl-vit 6, Vl„ AndrAi-iy-út 16,
VIII, József-körűt 2, IX, Calvln-tér !>, V, llarinlnczad-utcxa », VI, Teréa-kOrút 39.
-

műhely és raktár.

Főraktár:

vegyen

LOHR MÁRIA

-^ vegyész
ég festészeti
intézete._Jtyá_rjVin.,_BajOM-utci!a 85.

VII., Erzsébet-komi 26. sí,

Arczkrém K 2.40, próbatégely K 1.—. Arcztej 2.40.
Szappan 1.20. Nélkü özhetlen arczápoló szerek,
páratlan a használatban. — Hajhullás ellen éa a
aajgyökér táplálására Petrolin-keuőcs á K 3. — ,
nagy tégely K 5. — . Lemoshatatlan, koromfeketére
festi haját a » Néger hajfestő') ára 5 korona.

tankönyvkereskedésében
::

A legjobb és legolcsóbb építőanyag a

legjotb gyártmányok u. m.:
Xowotuy t. Prága, Holland
& Holland, Ptirdey Scot stb.

<Poudre Email 'Wimnier

néhai ilr. Nenfeld D. fogorvos volt techn. assistense. (Lift.)

ÍOMQK

Vadászfegyverek

ízléses és szolid kivitelben,
terjes lakberendezések kész¬
pénz vagy részletre kapható
SÁRKANT I.
bntoriparosnál, Budapest,

KÜLÖNLEGESSÉG 11

Dr. EDELM ANN JÓZSEF és MÁRFAI

A herozegi jószágkormányzéság saját kezelésében. ::

növényekből késiül t
^

Aranyfogkoronák, aranyhidak és mindennemű kancsuk
fogazatok, melyeket a szájból kivenni nem kell. A gyökerek el¬
t á v o l í t á s a fölösleges. Tartós porcelán- és arany-tö¬
mések. Foghúzás teljes érzéstelenítéssel, 10 évi jótállással. Vidé¬
kiek l nap alatt kielégittetnek, megvárhatják. — Mérsékelt árak.

Alapítva 1875. Árjegyzék ingj.

A jelenkor legkiválóbb bőrficornitó
találmánya a

massza, a

FOGAK

és teljes fc
sorok sz;,
padlás nélk.

TOKAJI BOROK

ásványvíz nagykereskedő cégafl
BUDAPEST, V. ZOLTAN-UTOA 11. TELEFON 42-66.

kristályezerü

Fogorvosi- é s fogtechnikai műterem
Budapest, IV., Károly-körút 26., I. emelet

vadász-, utazási ée sport:::
czikkekben.
:::

Főraktár: WAHLKAMPF és GÖRÖG

úri

Kendi Antal Epést, IV. Károly-u. 2.

Legjobb, legtisztább toillette ponder, ki¬
tűnően t a p a d és á r t a l m a t l a n . Á r a K 2.4O.

és böröndöa

Bpest,
VL, Teréz-körút 6.
Dús raktár lovagló-, hajtó-

Kútkezelőség: EPERJES.

még nem létezett árban, k i t ű n ő jó, 2 5 óm.,
2 oldala, csak 3-2O K darabja. 12 darab
egyszeri vételnél csak3korona. F o n o g r á f hengerek l-2O K. Gramofonok és fonog¬
ráfok gyári áraiból 30 °/o engedmény. Árjegy¬
zék ingyen és bérmentve, csak ntánvél mellett.
Javítások olcsón eszközöltetnek. SCHMUTZER TESTVÉREK, gramofnn és hang¬
lemez nagyraktár. Bndapest, V I I I . kér.
:: Joásef-körnt 2 6 g. szám. ::

jTechnikum Mittweidal^SI

Programra Btb. díjtalanul a titkárság által.

Igazg utótag: Budapest, IV. Ferenoz Jézsef-rakpart 22.

Rekord- hanglemezek

BORSZEKIPAR

BÚTOR

október 31-ig

HERZFELD
= LAJOS E

12.- korona
a legújabb divatu saját készitményü
(nem gyári) sevro gombos és fűzős

Budapest, VIII., R á k ó c z i - ú t 15 B . — Árjegyzék benn.

nagyrésze

mélyen a bevásárlási
áron alul adatik el.

::

MEZEI JENÖ-nél

PAPEK JÓZSEF böröndös és finom bőráru készítő

császári és királyi udvari szállitó
Húgyhajtó és húgysavoldó
bor- és dús lithion-tartalmu
ásványvíz.

FÜREDI BÉLÁNÉ

P A P É K-féle
törv. védett

pénztárcza

11

::

ÚJDONSÁG!!

szánt alá (Calderoni mellé)
.*.
helyezem át.
.*.

erős zergebőrbó'l. Előnyei: egy drb bőrből készítve, minden pénz¬
nem külön van lapos és nem merev. — Urak részére H cm. hoszszú, 7V» cm. széles 3 korona, hölgyek részére 11 cm. hosszú. 6V* cm.
széles 3 K. Vidékre 2 darab megrendelésnél portómentes küldés.

:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert ::

DIVATTEREM

Budapest, Teréz-körút 39, II. 12.
Elvállalóin a legelegánsabb franczla és anrol toalettek
::
elkészítését a legfinomabb szövetekből.
Készletfizetésre Is.

a M E I S S N E R - f é l e s m y r n a csomózott m u n k a
igen érdekes, kellemes és rzélszerii kézimunka ; viláj,'liire< és
ismert, mórt csakis elsőrendű anyagot szállítunk gyönyörű
szőnyegek imindrn nagyságban), ágyelők készítésére,
íróasztalra, pianóra. L é p c s ő - és ablakdiszek. Haza¬
tok szófiára, divinra. fauteiiilokra, hinta- és pihenii székekre,
p auo és kilyhapadokra. H á t - , a b l a k - és szókváukosok Kérjen árlapot és mintákat a kívánt megnövelésével.

Divatos női

tfirwcsf^t
böröndös és finom
•9 \f JL !> t i I bőráru készítőnél
Budapest, VIII., R&kóczi-fit 15.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.
::

BŐI

HÖLGVERHEK

Minden munka i n g y e n
Könnyű tanulás nyomtatott
:•
megkezdik.
:: ::
kezdés szerint.
::
Szőnyegek minden nagyságban és bútorok smyrna munkával
liehnzva. készen kaphatók. — Arany éremmel kitüntelve. —
lilismerések minden országból.
::

ideiglenesen
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P,LOUISBEILICH,MEISSEN26,
szÍ
MEISSENI
SMYRNA-SZŐNYEGGYÁR.

A ház lebontása miatt üzletemet
= As előkelő hölgyek csak a

39. szAM. 1909. 56. ÉVFOLYAM.

( . 1 « l n n l minden mosógélelnlmnl pet , bármely konkurrencziához tartozzék (olya¬
nokat is, melyek nagy l árrn á tál
és piaczi reklámmal hirdet¬
telek) ;
tnno
hófehérre harmad annyi
Hlus
időben,
mint azelőtt;
a
fehérneműt eddig
el nem ért módos;
75 %
Pénzt
OLCSÓ de jó.
Sok ezeráll üzemben és ngyan:: ennnyi az elismerőlevél. ::
aW
Próbára is.
"Wl
Tltania - mángorló.
17-feie
nagyság¬
ban 2—3
ke meny fahengerrel,
minden árfokozatban

m I-M
feljebb, öt
_
évi jótállás
Titania-forrotaosaró.
elsőrendű paragummi henger¬
rel. Prospektusok, plakátok és
referencziák ingyen. Magyar¬
országi vezérügynök: Takács
Oszkár Budapest, VL kér.,
Nagymező-utcza 49. sz.
TITÁNIA- MŰVEK
Wels, Felső-Aosztna 20. sz.
Gyártanak különlegességek
gyanánt: mosógépeket, takarmány-füllesztőket, vetógépeket, szeoagereblyéket, szegecsfecskendőket, különzöket, stb.
Részletfizetések szívesen eof»di«tD*k

+Soványság. +

Szép telt alakot, gyönyörű keb¬
let 6—8 hét alatt érhetni el a
törv. védett tBnsterl»> nevű
arany éremmel (Paris 1900,
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬
tüntetett orientális eröporunk
használata által. 30 fontnyi hí¬
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬
tétlen reális, nem szédelgés.
Sok elismerölevéL Dob->z hasz¬
nálati utasítással 2 marka.
Postautalványon v. utánvéttel
(portó külön) HjrgleaUolies
tnstltut Ói fma BMlner
fe Co Berlin 57. Königgratzerstrasse 66. Budapesten kapható
Török Józsefaél, Király-ó. 12:

SBrgönyczim:

Gőzerőre berendelve. ^ ^ ^ ^ ^ —

A magyar kir. dohanyjövedék szállítója.
:: :: Napi gyártás 150,000 doboz. :: ::

Minden elővigyázatos férj felesége
kényelmére
ROPS-ot vesz.
Minden elővigyázatos feleség taka¬
rékosság szempontjából ROI*S-ot basznál.
Minden elővigyázatos apa családja
életbiztonsága kedvéért csak ROPS-ot tűr.
Minden elővigyázatos anya tudja,
hogy tűzveszély ki van zárva a ROPS-nál.
Ára Budapesten 4 korona.
Kapható minden jobb vasáru üzletben. Ha vala¬
hol nem kapható, szíveskedjék hozzánk fordulni.
Képei prospektus ingyen és b é r m e n t v e .
R / " \
\J

T"> O
ST O

Fémáru Részvény-Társaság

Budapest, V., Váczi-út 74—77. sz.

KNUTH KAROLY
mérnök és (Táros

lton

Cs. és kir. fensége József fSherezeg üdv. szállítója.
Gyár és iroda:
Budapest, VII. kép., Garay-utcza IO.
Központi TÍZ- éa gőzfűtések, légszesz- éa vízvezetékek, csatorná¬
zások, szellőztetések, szivattyúk, vizerőmővi emelőgépek stb.

Terrek, kóltíégvetések, jöfedelml előlrányiatok gyorsan készíttetnek.

39. szAM. 1909. 56. ÉVFOLYAM.
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f őr dúljon minden érdeklcdö, ki suljt
fektet elsőrendű faj^
tiszta anyagra. ::
GYÜnÖLCSFACSEMETÉK

AHCZ-MASSAGE FÖLÖSLEGES!

Sétányfák, díszcserjék, tűlevelűek, kéritésnfrvénj «k, boiryógyüniölosnek Bt*, stb.

SZŐLŐOLTVÁNYOK,

ORIZOL

'(I. sima aiu) európai i s amerikai sima
g-yökeres vesszők (Oktató disiárjegyzék
kivonatra ing-yon.)

íS C H R

O
N

faiskolák és

K
O

Divatos kézimunkák
és hozzávaló kellékek, f ü g g ö n y k o n g r é , 110 széles mir. l k o r . ,
remek sodrotiszáln kon?ré fntóv. m i l l i o m kezoSe.ainafíjsal 4 K .

:: vagy Bizsvaj törv. védve. ::
Az éretlen rizs TEJNKMÜ
nedvéből kés/.itett csodás és
:
t
gyorshatásu arcz-szépitö. ::

O

Teljesen kisimítja a ránczokat! Egy adag ára a K 5O f.
l gy clrb szappan ára l K 5O f.

r

Főraktár

Páratlan és csodás hatású arczszépltő és
finomító a Földes-féle

Budapest, I V . , Koronaherczeg-utoza 11.
— Harisnya és kcztyü külön'eftesség. 6 pár prima flór fekrtc térd nniharisnya 5 korona. Arjwtn hírmentve.

Margit- créme

Magyarország

ao
N
O

részére:

Bpest: Török gyógytár Király-n.
Kolozsvárt: Dr. Biró gyógytára.

ÉKSZEREK

főúri körökben használt készítmény. Zsil-tálán,
ártalmatlan, rögtön szépít. Az egész világon kap¬
ható l és 2 koronás tégelyekben. Margit-szappan
70 f.. Margit-ponder l K 20 f. három színben kap¬
ható. Tessék a záróvédjegyre ügyelni és csakis
eredeti készítményt elfogadni, melynek ártahnatlanságáért és kitűnő hatásáért felelősséget vállal
:::::
a készítő
:::::
F Ö L D E S K E L E M E N gyógyszerész A r a d o n .

40, SZ. 1909. (56. ÉVFOLYAM.) |

•gyhizl szerek, ór Ak, mng-ol.franol*
is Muaezrtst d l s z t a r g - y a k g-yárl
áron & l « f új ab b ang'ol rendszer

Ha őszül a haja,

b

:u«zh. t6k részletfizetésre
Sárga János ékszergyárostél

Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-ntcza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

„STELLA"-HAJVIZET,

1839—1909.

Budapest, V/49, SsabacUágter, Sétatér-utoia
urk&n.

Budapest, VII., Király-üt ez a 9. sz.
rr

Megrendeléss7erüen készült f~^ *W l T ) á~\ 'f^T
úri-, n ő i - és gyermek- \^4 JLJ JL JT \ J JKXnagy raktára. Vidéki rendelések pontosan eszközöltetnek.
::
Meg1 nem felelőt kicserélek.
::

Olcsó cseh ágytoll!

5 kiló : aj fosztott 12 korona, fehér pehelypuha fosztott 18 K, 24 K, hófehér pehelypuha fosztott 30 K, 36 K. Szállítás portoméntes, utánvéttel. A kicserélés és visszavétel portó
megtérítés elleneben megengedtetik.
B E N E D I K T S A C H S E L , L o b é i 6 O . Pilsen mell. Bőhmen

Amerikai czipők. * Olcsó ár. -K Halina csizmák.

r\
/CSÁNGÓ

Öv és kézilá

pénz-, szivar- és levéltárezakülönlegességet állandóan
«»
raktáron tart
«»

C S Á N G Ó bőrdiszmüáru-készitő
::

Budapest, Mnzema-körút 3. szám.

"•

Nincs többé elgörbült test!

Igen hatásos vérszegénység, sáp¬
kor, neurasthenia eseteiben. Egy
Vi literes Üveg ára 3.5O kor.

A Rozsnyay-féle
vasas china bor
egyike a legelterjedtebb és leg¬
hatásosabb gyógyboroknak.
A külföldi készítményeket felül¬
múlja. Vérszegényeknek különö¬
sen ajánlható
12475

Ha az én ától nem ért, a legismertebb orvosok által ajan
lőtt Orthopad-tamasztó fűzőmet használja. Mesésen kön;
nyü és hygienikus ! Vattázás nélkül elíödi az egész elgörbülést. Ferdén növésre hajlandó iskolás gyermekeknek
nélkülözhetetlen mentő- és óvóeszköze! 30 éve fennálló
testegyenészeti müintézetemben a legtökéletesebb technikai
kivitelben és mérsékelt árak mellett készülnek, továbbá:

Kapható:
minden gyógyszertárban.

egyenestartók, járókésifilékek, mnlábak és mfikeiek,
cs. és kir. szab. KELETI-féle sérvkötdk, haskötíkÚj! Gummi-görcsérharisnyák

Továbbá a készítőnél:
Kozanyay Mátyás gyógyszer¬
árában Aradon, Szabadság-tér.

varrat nélkül, valamint a betegAjwláshoz szükséges esz¬
közök. — Képei árjegyzék ingyen és bénnentve
"§f T^T. K ' I T J
orvos-sebésii miis«erek és
A A tf • gnnuniArnk-gyAra
: '• '• '•
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcia 17.

Hirdetmény,

Ezennel közhírré tétetik, hogy a Magyar Kir. Szabadalmazott Osztálysorsjáték (XXIV. sorsjáték) 6. osztályának
húzásai folyó évi szeptember h ó 22-től október h ó 21-ig tartatnak meg, mag pedig a következő napokon:

szeptember 22, 23, 24, 27, 28, 30, október 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 21-én.

A hozások a négy első napon Va 9 órakor, a többi napokon 9 órakor kezdődnek és a magyar királyi ellenőrző hatóság és királyi közjegyző
jelenlétében nyilvánosan történnek a M. Kir. Szab. Ős/tíiljsorsjáték hiizási termében. A sorsjegyeknek a 6. osztályra való megújítása a játékterv szerint,
minden igény különbeni elvesztésének terhe alatt 19O9. évi szeptember hó 15-ig eszközlendő.

s. évi szeptember hó 5-én.

Magyar Királyi Szabadalmazott Osztálysorsjáték Igazgatósága.
lAikáca.
Haxav.

Frankün-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám.

országgyűlési képviselő, a füg¬
getlenségi párt oszlopos tagja, miután élete
programmjának utolsó pontját, a kurucz
hamvak hazahozatalát is végrehajtotta, miként
Mikes Kelemen akkoriban, utoljára maradván
az ajtót becsukni és most már semmi egyéb
dolga nem lévén, meghalt, vagyis utána érke¬
zett a fejedelemnek s bízvást jelentheti:
— Ott vagyunk, a hol voltunk, mikor fölséged fegyvert fogott. Csakhogy akkor még
fölséged a vereczkei szorosnál állott, most
pedig a kassai dómban fekszik.
Ez a szomorú benne. Hát minden hiába
volt! Egyébként azonban ép és
vigasztaló látvány e férfiúnak sze¬
replése és egy szép, teljesen bevégzett valami az ő életpályája.
A gépek és a stréberek kora ez.
A gép annyit ér, a hány lóerejű.
Az államférfi annyit ér, a hány
ember követi — vagyis a hány
szamárerejű. A gyenge stréber anynyit ér, mint a hatalmas pártfogó,
a kihez a csónakját kötötte. A kis
emberek keresik a hatalmasokat,
mert azoknak az ereje az ő kar¬
rierjük, a hatalmasok pedig kere¬
sik a kiserejűeket, hogy ezekkel
növeljék a maguk erejét az előre
való csörtetésre. Mindenki a más
erejével akar boldogulni. S a bizantinizmusnak ilyetén orgiái közt,
ebben a lázas sürgés-forgásban
messziről feltűnik Thaly Kálmán,
a ki egy holt fejedelemnek ud¬
varol.
T H A L Y KÁLMÁN

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában,

FOHN ÁBRAHÁM

Anyát, óvjátok gyermekeiteket a hátgerlnczelfiórbüléstől!!

Rozsnyay vasas china bora,

Egyes szám
ára 40 fillér.

THALY KÁLMÁN.

mert ez nem hajfestő, de oly vegyi összetételű szer,
mely a haj eredeti színét adja vissza. Ü v e g j e 2 K.
:V művészei, melylyel síép keh'et lehet elírni. Pa¬
ris isszonyai és minden ország elreáns liölgvei
•lóit, a kik a P i l n l e . - O H e n t o l e s - t (keleti
pilulákat) használják —jól ismert. Csak a b e l s ő
kezelés fejt ki előnyös befolyási a kebel fejlődé¬
sére és erősítésére és ebben a tekintetben a P i l u l e s - O r i e n t a l e s olv hírnévre tettek szert,
a mely kizárja, hogy ezeket más praparilumokkal, mint: púder, liszt stb. hasonló megkisérlett
szerrel összehasonlítani lehetne. Kívülről alkalL mázott szerek, mini: balzsam, nomádé, frottirojzás és mindennemű készülékek hatástalanoknak
'bizonyultak ; a sznksépes ingert elő nem idézték
mert a kebel lelkidébe egyes-egyedül a tápsejtek különös belső fnnktiójától fiiKK- V P i l n l e s - O r i e n t a l e s használata által, — ezeknek
sajátszerü növényanyaguk következtében, a melyet tartalmaznak, — e/en
funktió csak annál erősebb lesz. ercKelib vér kering a kebel környékén,
a mely a kebel (ejlüdésél és keménységéi előidézi. A fiatal le&nymi tehát
módjában van keble természetes fejlődését előmozdítani, az asszonyok¬
nak pedig, hogy keblük teltsését megszerezzék, vagy yisszaszerezhessék.
A P i l u l e s - O r i e n t o l e s különös hálással vannak a kebel szép for¬
májának előidézésére és teljesen eltüntetik a vili- vagy nyak csontelöugrásokat. melyek graeiózus teltséggel belakartatnak. 30 évi tapaszulásra támaszkodva kijelenthetjük, hogy ezen pilulák teljesen árlalmailanok és hogy azokat az egészség legcsekélyebb veszélyeztetése nélkül le¬
het alkalmazni. Könnyű, diszkrét kezelés. Egy üvegecske használati uta¬
sítással H kor. i'i lill. franco ; utánvéttel 6 kiír. 75 üli. J . R A T I E ,
gyógyszeiész. n Passage Verdéin. Paris. Utánzatoktól megkímélendő,
kérjünk határozottan franczia bélyegzővel«Union d e s f a b r i c a n t s »
ellátott dobozt. Rndapesti raktár: Török József gyógyszerész Király:::
utcia. Prágai rakur: Fr. \Vitek & Co.. Wassergasse l». :::

HOITSY PÁL.

MIKSZÁTH KÁLMÁN.

, Előfizetési f
, feltételek : \ Negyedévre ....

16 korona.

A trVilágkróniká»-\~a\

8 korona, negyedévenként 80 fillérrel
4 korona.
több.

BUDAPEST, OKTÓBER 3 .
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott yiteldij is csatolandó.

ne használjon mást, mint a

Kolozrrartt. - Kópes
nagy árjegyzék ingy.

A kebel fejlődése.

FŐMUNKATÁRS

SZERKESZTŐ

EZÜSTNEMÜEK

Mint poéta kezdte karrierjét,
lassan-lassan átcsapott tudósnak,
történetbúvárnak, vagy csak ő hitte
azt, hogy átcsapott, alapjában min¬
dég poéta maradt, mert szivével
irta a történelmet. II. Eákóczi Ferencz volt a bálványa. Vele, udva¬
rával, csatáival, embereivel fog¬
lalkozván, valóságosan kiásta azt
a kort. Szilánkot szilánkra hordva
a levéltárakból, a hol búvárkodott,
egyszer csak előttünk állott a ma¬
gyar szabadságharczok legszineseb-

bike. Szinte újra véltük hallani a tárogatót. . .
Nem volt voltaképeni történetíró, a ki objektív
szemmel nézi az eseményeket, kevesebb volt, erős
pártember, belső udvari diák, a ki szépíti a feje¬
delem hibáit, kevesebb volt a történetirónál,
vagy a hogy veszszük, több, mert annyira bele¬
szeretett ezekbe a kurucz alakokba, úgy oda¬
tapadt leikével az «ő felségei) minden erények¬
kel fölékesített személyéhez, hogy azt a nagy
rokonszenvet és lelkesedést, a mit ő érzett
iránta, át tudta önteni az egész magyar nem¬
zetbe. Valóságos csodát művelt. A Eákóczikort visszahozta, újra elővarázsolta - - csak a
fejedelem csontjai voltak még kívül. 0 maga
bennünk élt. Kibányászván a gazdag
maianyagot, mint a persa öbölben a kihalászott

kagylókra a hogy rajokban tódulnak a keleti
gyöngyök keresői, egész csapat író rárohant
a Thaly könyveire. Herczeg Ferencz színpadra
vitte «0cskay»-t, Jókai Mór «Szeretve mind
a vérpadig* és «A lőcsei fehér asszony*-bán
támasztja fel a gyönyörű daliás időket. Endrődi Sándor átdolgozza a kurucz korszak da¬
lait. Ép úgy szállja meg az országot újra a
Eákóczi-láz, mint hajdanta. Az Akadémia által
kitűzött színpadi pályázatoknál a színművek¬
nek háromtizede bizonyosan Koncz Mártonról
szól, a Bercsényi vérköpős molnárjáról, ki
profécziákat mond a seregnek s kit Habakuknak nevez a fejedelem leveleiben. Nem a Habakuk hibája, hogy még eddig sem sikerült
belé lelket fújni.
Thaly Kálmán, míg a Eákóczikort apránként kiemelte elsárgult
papírokról, poros leveles-ládákból
egy tündöklő egészszé, — üres
óráiban már több mint harminca
éve képviselő is volt. Láttuk őt a
képviselői padokban, hallottuk fel¬
szólalásait, hires feleseléseit an¬
nakidején Fejérváry honvédminisz¬
terrel, mindig a labanczot paskolta, a hol lehetett itt is, de ez
csak olyan pótélete volt neki, hi¬
szen eljárt az Akadémiába, a Tör¬
ténelmi Társulatba, részt vett a
pártélet napi hullámzásaiban is,
alapjában azonban a Rákóczi-kor¬
ban élt ő, nappal Írásaiba merülve
s éjjel álmában bizonyára ott
őgyelgett ő a fejedelem' szobáiban,
Vay urammal, Eáday Pál uram
kanczellárral, ostáblát játszva, vagy
Jánoky Zsigmond udvarmesterrel
és Ottlyk Györgygyei disputába
keveredve. Nekem egyszer azt
mondta : «Mi helyt a fejemet lete¬
szem, mindjárt köztük vagyok.»
A valóságban annyira köztük élt,
hogy a mimikrielmélet alapján föl
is vette a hajdani kuruczok alak¬
ját, torzonborz feje, kuruczos ba¬
jusza, járása, tartása egy polgári
ruhába öltözött kuruez brigadérosra
vallott.

Erdélyi fényképe.
THALY KÁLMÁN.

Mikor aztán a Eákóczi-kor ki
volt aknázva, lelkének még egy
vágya volt: Eákóczi hamvait ha-

