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SOKAN KÍNLÓDNAK
mele<| és nedves időben a vis/.ketési hőrb.-ijlian, söinörben és fagyási fájdalmakból eredő niindenneinu kisebesedesckben szenvedők. Ilyenkor kiiijiilnak a léiji bői-liántalinak, eccemák. az idült sebek. Akik elejét akarják venni az
ilyen kelleiiM'tlen és fájilalmas beteg.ség«;knrlt, akik bőrhámlás, bőrrepedczés és bármilyen iv<ji bérbajból szárnia/.ó kellemetlenségektől teljesen meij akarnak szabadulni, azok saját érdekükben rendeljenek e<jy eredeti dobó/

Erényi „ICHTHIOL-SALICYL -t
n

MI . - . a z are/.on, bajközötti bőrbaj és kiütéseknél, ótvar, véfjbél és lábközött gyaki-au előforduló feldorzsolések, kisebesedésck és viszketést bántalinaknál, melegséíi által képződött kipállolt égető fájdalmaknál.

ÖTVÖS!

„ legjobb deslnllcláló. hűsítő, erősen s/árító szer.
kizárólagos (specifikum) ellenszer és azonnali fájdalomcsillapító hámorrhoidas
ll> ll<IIK<»A«IMHv ?*SA l I
íjáiHulinaknál; aranyér ellen legbiztosabb szer.
a
végbél-daganalot lohasztja, visszafejlődését gyorsítja, tiizességét elveszi, fajdal¬
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bdlfraj oknál"," ahol az összes szárító, gyógyító és deslnficiáló szerekkel (zink, kar¬
ból, jodofomi, dermatol, xerofoi-in, síibliinat, praecipilat, Salicyl, Ichthiol, stb.) nem lehetett eredményeket felmutatni, olt a valódi
összeállítása kitűnőnek és ériékesnek minősíttetett.
„ERÉNYI-ICHTHYOL-SALieV

A közönség részéről az elismerés ott/ /r<ij>jtáiis és általános, hogy nem létezik oly nap, a mikor ilyen köszönőlevelek
tömegesen ne érkeznének. Mutatóul közlünk néhányat ; az aláírást titoktartás
titokt
megőrzése végett kénytelenek vagyunk
mellőzni.

Viszketeg vagy
í-omor a lej boron
arczon és testré¬
szeken
Izzadtságból szár¬
mazó feldörzsölé¬
sek ée tüzességi
fájdalmak

Száraz és
nedves sömör
Yégbélviszkető
fájdalmak

l

Lábszáron viszkető
sebek és fekelyek

Kiújuló
régi sebek
Aranyér¬
fájdalmak
Egy külföldi tanár lev e l e : Budapesti sógorom
i A7, Eivnvi JchthyolSalicyl híre ide i» eljutott
és naivon őrölök, hogy Jsésíilniénye a hirdetett betegszírek e len mindenkinél
n bevált Magam is
niimiifr valami régi bűrbujban szenvedtem és most
nyoma sincs betegséiremnek.
Nagyon szép dolog, hogjegy
magyar gyógyszerész inagyur készítményével ilyen
szép sikereket arat. Igaz tisz¬
telettel vagyok D r . N. D .

Tisztelt gyógyszerész ú r ! Soha se jutott volna l
E g y k ö r o r v o s l e v e l e : Tisztelt gyógyszerész ur f
eszembe újságokban feldicsért gyógyszereket hozatni, 1 A feleségem részére hozatott «Eiénji Icbthyol-Salicylt»
ha az orvosom nem ajánlotta volna. Minden frázis helyett egy végbél közötti viszkető acut bajnál próbáltam ki.
annyit juttatok tudomására, hogy egy 6 éves viezke'egmelynek eredménye oly kielégítő volt, hogy ezután
séggel párosult sömörbajomtól teljesen meggyógyul¬
csakis az Ön szerét fogom betegeimnek rendelni. Tes¬
tam, melyben eddig nz összes létező szerekkel nem
sék goudogkorlni arról, hogy az itteni gyógytárból is
lőhetett eegiteni. Tisztelettel
l ) r . F . Ál. ügyvéd. beszerezhető legyen. Szolgálatára mindenkor kész vagyok
tisztelettel
Dl'. M. ' c
Tisztelt gyógys/erész úr I A külilött .Erényi IchtliiolSslioyl« szerét nyolcz napig használtam én egy igen
Tis/telt gyógyszerész u r ! Öt óv óta olvasom hirde¬
régi kisebesedett Lőrbanlalointól szabadultam meg. téseit és csak a múlt héten próbálkoztam meg vele.
Kérem sógorom részére Temesvárra is e^y dobozt kül¬
Csak annyit irhatok a gyógyszerész urnák, hogy kár
deni. Kész sj-olgájii
M. M. adótis/t.
volt mindjárt meg nem hozatni azt a nagyszerű hatású
.
« y i r t : Tekintetes gyófc'jszerész úr l .gyégyszert, legjUii.li iieui jvtueBoUim -volna, v«ie öt •
Igen örülök, hogy az újságban megtaláltam hirdetését. esztendeig és sok haszontalan pénzkidobástól is meg¬
Mióta az Erényi lohthyol-Salicyilt kenegetem fájdalmas menekülhettem volna. Kezelő orvosomnak megmutat¬
tam a maradványát és nagyon csodálkozott, hogy
láb-sebemre, azóta a folyás megsziinik és a seb heged.
lábszárfekélytől és kézfejemen levő csúnya sömörös
Kérek még egy dobozzal, hogy teljesen megszabadul¬
H . K. bajomtól is egyaránt és oly rövid idő alatt megszaba¬
juk bajomtól. Szívélyes Üdvözlettel
dultam. Köszönettel vagyok és üdvözli szívből
KU>; v i d é k i f ö l d b i r t o k o s l e v e l e : Oly fzerenH. I I . gazdálkodó.
cség összeállítású gyógyszert, mint az * Erényi IchthyolSalicyl» még nem tapasztaltam. Hiiinorrhoidás fájdulKj|y református pap levele. Még két év
mamra rendeltem eny adogot és az teljesen megszűnt előtt hozattam végbél tüzességi fájdalmam csillapítá¬
1
4 tégely használása ntáu. Feleségenmek kezéről fagy¬
sára egy doboz Erényi Ichtyol-Salicjlt. Néhányszor
tól visszamaradt kiütések és viszkető sebek voltak, mely
használtam és azóta bajom vissza sem jött, a fájdal¬
két nap alatt elmúlt, gyermekem nrcza oly ótvaros és
mak sem mutatkoztak. A Ví adagot, mely azóU még
kiütéses volt, hogy alig látszottuk a szemei és a kenőcse
megmaradt, odaadtam béresemnek, ki mindég szen¬
oly fzópon letisx.titotla és beszáritotto, hogy feleségem¬
vedett fagyástól visszamaradt afféle kiütéses sebekben.
mel együtt nagyon hálisak vagyunk. Most egyebet se
Mondhatom, hogy ettől a fél tégelytől az a szegény
teszek, mint n községben Erényi Ichtliynl S:ilu-ylt ren¬
ember teljesen kigyógyult. Állandóan házamnál akar¬
delek polgárt -imáim részére. Ha l'fstre megyek, szemé¬
ván tartani jó szerét, kérem küldjön még egy doboz¬
lyesen fogom a gyógyszertárban felkereftni és köszö
zal belőle. Kész híve
X. X.
nelet mondani. Igaz tisztelője
I). A.
Tisztelt patikáros u r l Kis leányom feje tele volt
Tis/.telt gyógyszerész ur l Mintán személyes tapaszótvaros kiütésekkel és sebekkel, melyet sokszor vérig
tálat ntáu betegeimuél többszörösen meggyőződtem,
felkapart. Az uradalmi orvosunk adott egy kis kenő¬
hogy az « Erényi Ichthyol-Salicyl* úgy ncut, mint makacs csöt, mely már félig letisztította a sebeket. Mintán
ín ríni jóknál és a sömör minden fajánál, továbbá végbél¬
tőle hallottam, hogy ez a Diana gyógytárban kapható,
fájdalmuknál egy igen kitűnő fajdalom csillapító, szárító
hát kérek belőle egy valódi porcziót. Az árát itt mel¬
8 desinficziáló hatású szer, ennélfogva kérem házi
lékelem bélyegben. Isten vele és vagyok igaz tisztelője
gyógyszertáram részére küldeni öt adaggal belőle. Min' F . B. földműves.
deoütt fogom alkalmazni H megfelelő esetekben.
Teljes tisztelettel
I ) r . F . H. orvos.
l'"«iy vidéki járásorvos nyilatkozata: Szíve¬
sen konstatálom, hogy praxisomban az Erényi IchtyolF-uy v i d é k i é r d e s / ijjy i r : Tis/.telt gyógysze¬
Salicyl várakozásomat teljes mértékben kielégítette
res/. úr!" Valnhámszor közeltett a hideg idő, visz¬
minden egyes esetben. Betegeim, kik leginkább külön¬
kető bőrbajom mindég kínoz és előjön. Tavaly hozat
féle bőrbántaltnak és chronikua seb-bajuk kezelése
tani egy Erényi Ichtüyol-Salicylt. tttől úgy meggyó¬
miatt fordulnak hozzám, nem győznek eléggé hálál¬
gyultam, hogy most semmi hajóm, pedig ezelőtt már
kodni e szer Itatásán.
november hóban is mutatkoztak a jelenségek. Azért
bizalommal fordulok önhöz és kérek a főerdész úr
Egy bécsi b á r ó n ő l e v e l e (németből fordítva
részére ugyanilyen gyógyszert. Remélem, hogy neki is
szószerint). Budapesti barátnőm ajánlata folytán, ki
"gy fojf használói. Üdvö/.Iettel
l. T. ügy maga, mint gyermeke mindég kiüti'ses volt és
e/.ek teljesen kigyógyultak, rendeltem még a mnlt
Tisztölt gyógyszertáros ur ! Miután ügy halottam,
hónapban egy Erényi Ichtyol-Salicylt lérjem részére.
hogy a vöm hozatott öntől egy valódi gyógyszert,
Kérem tudomásul venni, hogy tökéletes gyógyulás
• mely meggyógyította i( Ki esztendős pikkelyes sömörállt be és nevem megemlítése nélkül megengedem,
jét, ne sajnáljon nekem is küldeni egyet belőle. Az
hogy levelemet az újságokban közzétegye. Azóta már
árát :i postán ki fogom szívesen fizetni, csak gyorsan
többeknek is ajánlottam és nem vallottam szégyent
tessék szállítani. Igaz szolgája B. / . uradalmi csősz.
nagyszerű készítményével.

Egyedüli készítő:

Diana-gyógyszertára
BUDAPEST,
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Bőrbántalmak
Hámorhoidás
végbélbajok
Lábizzadás
Kezeken látható
sebek vagy viszkető
bó'rkütegek és sömörök
Elavult mindenféle
bőrbetegségek
Kipállott vagy fel¬
dörzsölt viszkető
fájdalmak és sebek

Legmaka¬
csabb ótvar
Egy v i d é k i k e r e s k e d ő
köszönő l e v e l e : Tekin¬
tetes gyógyszerész ur! Tes¬
tem és arczom tele volt
börküteggel. melyet az or¬
vosok nedves sömör név
alatt kezeltek eredményte¬
lenül. A fővárosban dolgom
lévén, elhatároztam, hopy
egy bőrgyógyászhoz fordu¬
lok undok betegségem ki¬
irtására. Orvosom felirt a
receptre egy Erényi Ichthyol-Sidioylt, melyet csak
akkor tndtam meg, a mikor
hazajöttem és a csomagot
felbontottam. Eleinte boszankodtam, meit ezt az új¬
ságból én is olvastam, de
nem volt bizalmam az újság
reklámhoz. De mikor láttam,
hogy 4-szeri bekenés után a
kintések már alig voltak lát¬
hatók és a viszketés is meg¬
szűnt, nagy bizalommal va¬
gyok a gyógyszerész úrhoz
és kérem, küldjön egy Ichthyol-Salicylt, hogy bajom¬
mal teljesen végezhessek.
Halas köszönetem nyilvá¬
nításával maradtam kiváló
tisztelettel
SF.

néhány eddig ismeretlen művét
ismertetjük most, a midőn születésének
századik évfordulóját ünnepelte meg
április hó 10-ikén a Magyar Országos Képző¬
művészeti Társulat, a művész síremlékének
megkoszorúzásával.
Képeink közül az egyik Barabásnak még
kezdő, iskolai rajzoktatást, rajzmestert nem
ismerő tanulókorából való. Egyik tanulótársát, László Istvánt, iskolai nevén «László
Pittátx, ábrázolja, kit férfi korában, 1848-ban,
mint szolgabirót kegyetlenül meggyilkoltak
több századmagával a fellázadt oláhok.
Ez a kezdetleges rajz világosan tükrözi a
csiszolatlan művészi adományt, mely a sza¬
bályokat nem ismerve, az idomokat megfigye¬
lése nyomán másolja papírra az élőről, sza¬
batos körvonalakkal, gondos, tiszta kezeléssel.
Már a képzett, világlátott művész kezére
vall rajzónnal, kevés vonással és színes át¬
futtatással élénkített arczképcsoportja, mely
őt magát, nejét és sógornőjét ábrázolja. A ké¬
pen jobbra maga Barabás áll, pödrött bajuszszál s az akkor divatos körszakállal, melyet
"görög gallér»-nak, francziául collier grecquenek neveztek. Előtte ül neje, Bois de Chesne
Susette és nővére, Henriette. Ez a kép a szü¬
lők, Bois de Chesne Vincze és neje számára
készült, kik Genfben laktak. Onnan került
Budapestre Szegedy-Maszák Hugóné, Barabás
leánya birtokába, alig egy évvel ezelőtt, a
nagyszülők és férfiutódaik elhunyta után. Je¬
gyezve: «N. de Barabás 1841.»
Következnek az életképek.
Barabás ugyanis a magyar életkép-festészet¬
nek is megalapítója. Arczképet festettek előtte
Pesten mások is, magyar és német földről ide
települt művészek; de a pesti és a magyar
népeiét alakjait, csoportos képeit ő kezdette
ismertetni.
Itt van mindjárt a nagybányai fazekas, a
ki feldőlt szekere tört fazekait nézve, keserű
humorral kiált fel, hogy: «Sohasem láttam
ennyi cserepet!» Bámuló társa is akadt, egy
lovas «szegény legény»-féle alak. Jól rajzolt
magyar alakok.
Követi a dunai átszállás ladikon, a zajló
jégtáblák között.
Allóhíd ugyanis akkor nem lévén, — mint¬
BARABÁSNAK

viAfi,„tj«i í Eg ész é v r e — — 1« korona.
A t VíUgkronikát-v&\
előfizetési 1 p é l é v r e __ _ _ 8 k o r o n a . negyedévenként 80 fillérrel
leltételek : [ Negyedévre _ _ 4 korona.
több.

BUDAPEST, ÁPRILIS 17.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.
•

hogy a jégzajlás miatt a hajóhidat kiszed¬ képünkön is készül beszállni egy urasági inas,
ték, — valahogy mégis csak kellett közle¬ dobozzal megterhelve követvén úrnőjét, rá¬
kednie a két város lakosságának. Ezt hát adásul még a kisasszonykát is czipelvén
dereglyén, jobban mondva nagy csónakokon ölében.
Czigány-életképei közül az Vstfoltozól mu¬
végezték magyarul nem tudó német hajós¬
tatjuk
be.
legények, jó pénzért megkönyörülve azokon,
Ezen a vizfestményen egész család van
a kiket ügyes-bajos dolguk, esetleg mulatság
hívott egyik partról a másikra. A mint hogy együtt. Középen a mester, még fiatal dádé,
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ég felé tartva az üstöt, keresi rajta a «likat*,
melyet foltoznia kell. A menyecske a fúvót
kezeli a tűz mellett, a rajkók pedig hegedűn
és klarinétén a zenét művelik. Mesterkéletlen,
természetes életkép, jellegzetes, de nem rút
czigányarczokkal én ruházkodással.
Az Útra induló műves: czimű szép hatású
vizfestményen — mely még a régibb bécsi tanul¬
mányok nyomait viseli magán, — nagykarimáe
szalmakalappal, szép félárnyékban maga Bara¬
bás ül a tengerparton, mindennel felszerelve,
a mit egy festőművésznek magával vinnie kell.
Előtte a tengeren vitorláshajó áll útra kés/en.
Az egész kép szépen gondolt nagyobb alko¬
tás, mint minden művén, tartalmas és tanul¬
mányozott előtérrel és messze bemélyedö h'-utávlatos háttérrel.
Egy fekvő (dákot ábrázoló kis futólagosan
odavetett rajzocska fejezi be a sorozatot. Kz
is színes vizfestmény, már szélesebb kezelésű,
mint az előbbi. Látszik rajta az angol aqurellisták befolyása.
A kép Leitrh angol festészt ábrázolja.
Látszik rajta a keresetlenül, a pillanat öt¬
letével odavetett gyors munka.
Leilch — nevét angolul Licsnek ejtette ki a legismertebb angol művészek sorában fog¬
lalt helyet. Vizfestményei, aquarelljei nagyon
keresettek valának. Barabással Velenczében
barátkozott meg és együtt utazták be 1835-ben
Olaszországot. Míg ő az ecset széles kezelésé¬
nek titkait közölte a magyar művészszel, ad¬
dig Barabás ezt viszont azzal szolgálta meg.
hogy angol barátjának műveit alakokkal élén¬
kítette.
*
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VASÁBNAPI ÚJSÁG.
Mily balga is az ember, látod, akkor
Álmodik pompás, sugaias tavaszról,
Ha borúsan reáköszönt a tél.

Farkas Imre

A KÁRTYAVÁR.
A betegágyon kopott, tarka kártyák,
Törött szélűek, csonkák, öregek.
Emlékeimnek szine^ k.n-;.. avarát
Kl>ítgt'tte.iu a takaró felett.
Az óra épen muzsikálva zengett
8 kijött a várból a királyleány.
Egy régi bánat úszta át a csendet
S szivemnek tartott lomha csolnakán.
S a szivem, mintha régi kert lett volna,
Sok sötétszínü, bús rózsát nyitott,
Míg lelkemen valaki áthajolva,
Parthoz köté a karcsú ladikot.
A régi bánat és a szép királylány
így találkoztak akkor szivemen,
Mikor szerelmem örök betegágyán
A kártyavárat feldönté kezem.
Mojlhényi György.

A KONT-ESET.
Fantasztikus regény a XXI. századból. Irta Szemére György.

(Folytatás.)

Befejezésül Barabás Miklós sziliéit--.*? unit¬ Ezt a kérdést a miniszterelnök állította fel
jára vonatkozólag régi tévedést kell helyre¬ s természetesen utána mentek a politikusok.
igazítanom. Ő maga sem tudta pontosan szüle¬ Jelszavuk lett : Mindent elismerni és deferálni a
tése napját, melyet 1810 februárius ^rí-ikére közvéleménynek, különben kicsúszik a talaj a
tett, holott 1892 április 23-ikán kelt levelé¬ kormány lába alól. Kontnak kell megcsúsznia,
ben rokona, Barabás Albert arról értesiti, hogy ha nem igazi lángelme s ha nem isteni a kül¬
12 nappal előbb keresztelték meg. A levél detése. Ha az, akkor úgyis hiábavaló minden
erőlködés . . .
ugyanis így szól:
Midőn Kont átlépte a kaszinó -palota küszö¬
« . . . az anyakönyvbe így vun heve/éhe:
Tekintetes Barabáx .Aíno.s úrnul; /,rn'.s;/r//o/i bét, épen a miniszterelnök vitte a szót.
- Ha testet tud adni programmjának, —
Miklóst ffibrutirhoi /í>.» —de Kovács esperes.
márkosfalvi református lelkes/ urain elfeledte mondta egyebek között, — ha konkrét és meg¬
odairni a születés napját, a keresztszülőket és valósítható javaslatokkal fog előállani, a me¬
a bábát, a mint ezeket rendesen bejegyzik az lyek alkalmasak a társadalmi és politikai vál¬
ságok megszüntetésére : ő lesz a nemzet prófé¬
az anyakönyvekbe.
Ebből tehát az tűnik ki, hogy iHi'n-k<>*fuli'i tája, akár az égből szállott alá, akár kunyhóban
Borulni* Miklós már helöltötte 88-ik ér,-l, született. A párt — folytatta - - várakozási ál¬
midőn 1898 februárius 12-ikén jobblétre szén- láspontra helyezkedik Kont vitézzel szemben
derült.
Szegedit-Maszák Hugó. és vakon behódol neki, ha úgy kívánja a köz¬
érdek. Ezzel nem gyöngítjük az elvet, mert a
Kont által kifejtett programmban alapjában
minden elképzelhető elv bennfoglaltatik. Az
APRÓ VERSEK.
ellenzéké is. A szocziálistáké is. Olyan általálános, hogy semmit sem zár ki, de épen azért
i.
kell azt hinnünk, hogy meg nem valósítható.
A te ragyogó, bánatos v/eniedlien
A modern kormányzat eszközei odáig nem tö¬
Ott látom sötótleni a borút.
kéletesedtek . . .
A te megh'pett, csalódott HÍvedüi l
Nem folytathatta a miniszter, sőt már benne
Talán c-.ak a/ én szivem UOmOrÚbb.
maradt az uíolsó szó is, Kont belépett. Sajá¬
tos dübörgő lépésein alig tompított a vastag
Szerelmünk késett, haldokló sugár,
keleti szőnyeg. Vagy az is lehet, hogy a dübör¬
Mely beragyogja méi; az éj,/uli;it.
gést az idegek rezgése sokszorozta meg.
Támaszt keresve úgy fouóilik eirylie.
Urak, üdvözöllek benneteket . . .
Mint sír fölött a kápolna-virág.
Az urak utat nyitottak Kontnak és a szoká¬
sosnál jóval mélyebb bókkal fogadták a vitézt.
II.
Mint e,gy fejedelmet. A miniszterelnök eléje
Az este itt leselkedik
ment. így szólt hozzá :
- Elhatároztuk, hogy elfogadjuk a progAz ablakunk ulatt.
rammodat s minden javaslatodat, a mely an¬
Ma már egykedvüen öleltelek
nak alapján áll és — megvalósítható.
És szomorún oókultalak.
Kont igen szárazon és egyszerűen válaszolt.
- Olyat én nem javasolok, a mi meg nem
A szenvedély, a mámor, a harag.
valósítható.
A r*ókok üdv*-, hajh, hogy elmaradt . .
- Engedelmet, — ellenvetette a miniszter¬
Az este itt leselkedik
elnök, - - így vagyok kénytelen beszélni, valaAz ablakunk alatt.
meddig programmod problémáinak a kulcsát
későnkbe nem adod.
III
Kont erre még ridegebb lett.
A szivemre, a. honnét kiszakadtál,
- Azt én oda fogom adni, vagy neked, vagy
Csiiggedö bánat éjjele borult.
egy i>icr<;*:fbb lakatosmesternek.
Csók-emlékekből, feljajduló vágyból,
- Merészség kell hozzá? — kérdezte a mi¬
niszterelnök savanyú arczczal. — Koczkáztatni
Nehéz, kínos, keserves lemondásból
kell?
Fontál köréje töviskoszorut.
Most tudom, milyen édes volt a csókod,
Most, a mióta emlékemben é l . . .

lehetett rá másképen felelni, mint a szokott
frázissal.
— Én nem kértem a hatalmat, nem is ra¬
gaszkodom hozzá, nekem az teher.
° _ Majd elválik, — jegyezte meg Kont.
— Annyi bizonyos, — folytatta a miniszterelnök - - 'hogy a mennyiben programmod az
orszá" túlterheltetése nélkül meg nem valósít¬
ható ba elvben nem is, de czélszerűségi szem¬
pontból ellene leszek. Az állam hitele meg¬
csappant, a nemzetközi péazpiacz pang. egy¬
szóval a jelen viszonyok közölt lehetetlen
nagyobb beruházási kölcsönre gondolnunk,
holott a te elméleteid megvalósítása száz mil¬
liókat követel.
A miniszterelnök bátor szava mindenkit meg¬
lepett. Az urak el voltak rá készülve, hogy no
most menten elfújja Kont a vakmerő férfiút a
harczüzenetével együtt valahová a nevetségesBég ködébe és - - ép az ellenkezője történt.
Kont vitéz a vállára csapott kedélyesen, bár
kissé kíméletlenül.
- Dicsérem a bátorságodat, — mondta, belőled alighanem csinálok valamit. Pénzre folytatta szavait, — csakugyan szükség van, de
az téged ne aggaszszon. Annyit, a mennyi az
új rendszer beállítására s gyermekbetegségei¬
nek leküzdésére szükséges, rendelkezésedre fo¬
gok bocsátani.
Az urak, még a legkomolyabb Kont-imádók
is, kritikus képet vágtak erre a merész és hitük szerint - - naiv kijelentésre. (Úgy lát¬
szik, — vélte az egész kaszinó, - - Kontnak
fogalma sincs a pénz mai értékéről, ha azzal
az egy-két millióval, a mit esetleg kiszoríthat
Gábor grófból, szanálhatónak hiszi az ország
pénzügyi derutját.) A miniszterelnök szinte
kicsinylőleg mosolygott, a midőn kérdezte :
- És mennyire taksálod azt az összeget, a
mi az új beruházásokra kellene ?
- Négyszáz millió korona — vágta ki Kont
keményen, de minden fontoskodás nélkül, elég lesz egyelőre, a többi majd felszaporodik
a befektetések kamataiból. Lassan kezdjük,
apránkint építkezünk, mindent egyszerre nem
lehet megvalósítanunk.
A kaszinó urai nagyot néztek. Tehát mégis
ismeri Kont a pénz értékét. És okos gazda, a
ki betartja a fokozatokat. De honnan veszi azt
a 400 milliót, a mit igért? Ennek a kérdésnek
menten kifejezést is adott a miniszterelnök :
- Hja kérlek, ha 400 millió korona lenne
a kezünkben, szó sincs róla, lehetne valamit
csinálni.
Az, a mit erre Kont mondott, már csakugyan
határos volt a vakmerőséggel. Azt mondta
ugyanis, miközben összeránczolta szemöldökét.
- Megmondtam neked, hogy rövid időn ke¬
zedben lesz a pénz. Mi czimen mersz a Kont
szavában kételkedni?
Majd hogy sóbálványnyá nem váltak az urak.
- Honnan veszed? — kérdezte a miniszter
ámulva.
- Eladom a birtokaimat.
Az ámulat természetesen még magasabb
fokra hágott... Kont a birtokairól beszél, négy¬
száz millió korona értékű földről, holott egy
talpalattnyi földje sem lehet! Egy lélek sem
értette meg ezt a furcsaságot. A ki felvilágo¬
síthatta volna a társaságot, Gábor gróf, nem
volt jelen. Se Kincses mester és segédei, a kik
különben tagjai sem voltak a kaszinónak. Bár
ezek is hallgattak volna minden valószínűség
szerint, mint a hogy érthető okokból eddig
sem szórták világgá a készülő monstre-per
hirét.

A miniszterelnök azt sem tudta hamarjában,
gúnyt űz-e belőle Kont vitéz, vagy ismét valami
égi csudát akar produkálni. Annyira oda lett,
hogy alig mert a vitéz szeme közé nézni.
- Nem értem, - - dadogta, - - nem értem.
A többiektől még ennyi szó sem telt Mind¬
össze Kanutnak volt annyi bátorsága, hogy
megkérdezze:
- Hol vannak a te birtokaid?
Kont zsebébe nyúlt és egy összehajtott papír¬
lapot vett ki onnan s az olvasásba fogott:
- Abos, Adony, Bajsa, Cseke, Csővár, Domony Erese, Fórod, Gárdony, Gócsi, Göd,
1 ! D e persze n e m u
a h
te
"j^í
gy> °gy gon¬
dolod. Magadat kell koczkára tenned, nem a Gtbart Hadad, Hegyi, Hámor, Izsóp, Ináncs,
Koka, Künkösd, Kelemór, Kupa, Lemes, Lázi,
hazát . . . Vállalod ?
A kérdés szerfölött kellemetlen volt, nem is Luka, Major, Megyer, Móga, Marczaltő, Megygyes, Mácsa, Mikola, Nógrád, Nadány
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És felolvasott még vagy nyolczvan községnevet.
De már erre végkép eloszlott az előkelő tár¬
saság elfogódottsága. Némelyek vőstelkedtek,
hogy beugrottak a vitéz tréfájának, mások
nagyot nevettek rajta, ki tapintatból, ki tiszta
szívből, olyan, a ki komolyan vette volna a
birtok-listát, egy sem akadt.
Kont, ha nem lett volna olyan nagyszabású
férfiú, mint a milyen volt, megcsappant tekintélylyel, komikus pózban került volna ki az
urak dévaj kedvének hullámai közül. Ám az ő
fölényes humora egyszeribe fölibe kerekedett
az urak jókedvének. Pedig mindössze csak enynyit mondott nekik :
— Azt hiszem, senkiről sem frlrjll,ez:r.in
meg közületek, a kik utánnam örököltetek.
Dejszen — tréfált most már Kamit, — az
egyik birtokomat kihagytad a lajstromból.
- Melyiket ?
- Csábrágot . . .
- Az - - jelentette ki Kont komolyan, nem tőlem származott a családodra. Csábrág
Bass ó-birtok . . .
- Hogy értsem ? — kérdezte Kanut gépiesen.
— Úgy, — válaszolt neki Kont, — hogy nem
akarom én, csak a magamét.
- Hehehe, - - kaczagott Gyimóthy gróf, hát Hámor, Luka, Lemes a tieid ?
Nevezetesen jelenleg az ő birtoka volt a
lajstromon szereplő három község.

ÚTRA INDULÓ MŰVÉSZ.

- A haza nevében köszönöm.
Ezzel azután széjjel is széledt az előkelő tár¬
saság nagy része. Kinek kártyázni kellett, ki
udvarolni ment, ki a színházba. Alig maradt
tiz ember Kont körül. Egy pár perez múlva
még egygyel szaporodott ez a tiz, Gábris gróf¬
fal. Az ükunoka, meglehetősen sápadt volt.
Összerezzent ükapja láttán, de mégse kerülte
el. Hozzálépett és üdvözölte.
- Ha itt lettél volna, — mondta neki Ka¬
nut, - - kiveresedett volna a nevetéstől a pá¬
pista képed.
- Hogy-hogy? • kérdezte Gábris gróf
unottan.
- Ükapácskád pompás //(•,•:••;<•/ csinált ve¬
lünk.

ÁTSZÁLLÍTÁS A DUNÁN.

- Természetesen, - - válaszolt Kont egy¬
szerűen.
- És Megyer és Meggyes ? — kérdezte Szinay báró.
- És Nógrád és Ó-í'alu? — tódította Kelen
Gábor, általános derültség közt.
- Biz azokat - - elégítette ki a kíváncsi¬
ságukat (s még vagy öt úrét) Kont vitéz, kénytelenek lesztek nekem visszaadni, mert
semmi jussotok többé hozzá. Sajnállak benne¬
teket fiaim, — folytatta, — hogy a haza érdeké¬
ben ragaszkodnom kell birtokaimhoz és nem
tehotek róla, hogy épen ti vagytok a jog¬
utódaim . . . Bár - - tette hozzá - - h a nem
csupán a vagyon óm ment át a kezetekre, de
a vérem is átfolyt ereitekbe, valami súlyosan
nem fog benneteket az eset érinteni. M agyaiember, ha úgy parancsolja hazája érdeke, le¬
mond nemcsak a földjéről, az életéről is.
A tréfa, vélték az urak, tlposványosodott
kissé. A Kont rengeteg komolyságán, a melylyel az utolsó szavakat kiejtette, mái senki
sem tudott még szívességből sem nevetni.
Csak Kanutban maradt még némi humor.
- Vigye manó, — élczelt ez, - akkor oda¬
adom a haza oltárára Csábrágot is . . .
Kont szaván fogta :
Nem tréfálsz?
- Itt a kezem rá, - - vágta ki Kanut ne¬
vetve, — hogy odaadom neked, mihelyt a Kontjavak birtokába lépsz.
Kont megrázta a Kanut kezét.

- Megígérte, hogy visszaveszi birtokain¬
kat, valamennyi csak Kont révén származott
reánk.
- Ug.v? - - b keserűen kaczagott Gábris
gróf. - - És ti ezt heczcznek nevezitek?
- Hát mi lenne?
- A legkomolyabb dolog. Kincses két hete
szerkeszti a keresetet, a birtokbahelyezési kér¬
vényt, a restituczió in integrumot, a vis majort,
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vagy mi a csudának hívják azokat a fiskalísi sek, vallásosság, családi érzés, szerelem, ma¬
guk nem ismernek sem nemzeti, sem korbeli
svindli iratokat.
korlátokat. A mint az embernek egyetemes és
Tiz hang egyszerre:
örök valója jelentkezik bennök, kiterjedésük
- Kincses ? Megbolondult ? !
és tartamuk is ennek a határáig ér.sDeJjösszeA Gábor hangja:
- Ő azt mondja, nem bolondult meg, ha¬
ÉL,
nem megnyeri a pert, s hogy mennyire bízik
benne, mutatja, hogy ingyen viszi.
Az előbbeni tiz hang ismét egyszerre:
- Akkor te bolondultál meg !
Gábris ükapjára emelte szemrehányó tekin¬
tetét.
- Látod? Még engem is bolondnak hisz¬
nek, pedig nem én perelek.
- Az téged ne bántson,
vigasztalta
Kont, — attól, hogy valakit bolondnak tarta¬
nak, még nem bolondult meg senki sem.
A Kont környezetének, tapasztalván a Gábor
fakó kedvét s hallván a hirt, hogy a vitéz trcfiíja komoly peranyaggá formálódik a Kincses
kezén, egyszeribe elváltozott a képe. Olyan lett,
mint fejen ütött bornyúé, a mi hét kaput lát
egyszerre és mégse lát egyet se.
Kanut karoncsípte Gábor grófot és erőszak¬
kal magával vonszolta:
- Az ördögbe, gyere hát és beszélj!
Apránként utánuk szállingózott a többi úr ÍH.
Kont nagyot nevetett, midőn az utolsó is el¬
szökött mellőle. Bár úgy sem akart több időt
tölteni a kaszinóban. Haza vágyott a várába.
LÁSZLÓ ISTVÁN ARCZKÉPE BARABÁSTÓL.
A dolgozószobájába. A kijárat felé indult, mi¬
dőn a komornyik ezüst tálczán egy finom kes¬
tételökön, mértékükön, ilyen vagy olyan mód¬
keny levelet prezentált eléje.
- Ikerváry herczegnőtől, — jelentette mély jukon, színükön, kifejezésükön mindig rajta
van egy-egy kornak, egy-egy nemzetnek, egy
meghajtással.
bizonyos
nemzetnek, egy bizonyos kornak a
Kont mohón kapott a levél után; egy pilla¬
natig némán, elfogultan nézte, forgatta s há¬ bélyege. Rajta még a szerelemnek, a legré¬
romszor is elolvasta a czímet. Nyilván öröme gibb, legáltalánosabb, leghatásosabb, legegyetelt a herczegnö finom és mégis határozott
Írásában.
- Kell válasz? — kérdezte aztán a komor¬
nyikot.
- Igenis, a herczegi huszár az előcsarnok¬
ban vár nagyméltósáf/od válaszára.
Kont elfordult kissé a komornyiktól és zseb¬
késével óvatosan, szinte gyöngédséggel bon¬
totta fel a levelet. Elolvasta. Elpirult, szeme
szelíd fényben úszott.
- Azt üzenem a herczegnönek, hogy azon¬
nal nála leszeli.
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temesebb emberi motívumnak költészetén is.
Ha az irodalmak történetén végignézünk, ha
a különböző nemzetek és különböző korok
szerelmi költészetét összehasonlítjuk: milyen
mélyreható, szembetűnő különbségekéi látunk
egyazon érzés jellemére, erejére, színére és
hangjára nézve. Milyen különbségeket csak
magában a magyar költészetben, ennek vál¬
takozó korszakaiban is. Lássunk ennek példázására egypár ismertebb szerelmi költeményt
különböző korszakokból.
Az első legyen Balassi Bálintnak, a XVI.
század magyar liriku<ának <-y virágéneke,
egyike azoknak, melyek a külső forma tekin¬
tetében ugyan kevésbé sikerültek, de a benne
kifejezett érzésnek, a benne tolmácsolt gon¬
dolatoknak, belső formájának erejére nézve
egyike a leghatásosabb magyar lírai versek¬
nek. A költemény czime: «Dialogus», miben
azt beszéli egy barátjával a maga szerelmé¬
r ő l . . . Azokat a képeket, azt a hangot tekintve,
melyekben Balassi szerelme megnyilatkozik,
még pedig nemcsak ebben a költeményben,
hanem minden virágénekében, az ő szerelmi
költészetére mindenekelőtt jellemzőül kétség¬
telenül a? a nagy energia tűnik föl, melylyel
kedvesét birni akarja. A nagy keserűség is,
melylyel szerelmi bánatát, Júlia elfordulását,
hidegségét énekli, voltaképen ennek a nagy
energiának a reakcziója. Képzelete szinte izzik
és mint valami tűzijáték, úgy szórja a képe¬
ket. Alig van egyetlen virágéneke, melyben
kedvesének testi képét maga elé ne állítaná
és le ne festené. Ez a nagy energia, ez az izzó
képzelet, ez az érzéki hév Balassi szerelmé¬
nek egyéni tulajdonsága ugyan, de inkább
csak mértékére nézve, mert hogy lényegében
ilyen, arra a legnagyobb befolyást kell tulaj¬
donítanunk a kornak, melyben Balassi élt,
mely rá hatott, mely őt alkotta. Annak a kor¬
nak volt gyermeke, melyben Magyarországon
jóformán az ököljog uralkodik, mikor «a ki
bírja, marján a törvény s mikor ki mit meg¬
kíván, ha ereje van hozzá, csak rá kell ten¬
nie a kezét. Ennek a kornak volt gyermeke
Balassi és ennek a kornak a felfogása, fékte¬
len akarata, mértéktelen birtokvágya visszbangzik költeményeiben, úgy hogy szellemé¬
nek költői megnyilatkozásai mögött nem ne¬
héz megsejtenünk azt a Balassit, azt a XVI.
s/ázadi erőszakos várurat, a ki az ismert or¬
szágúti kalandnak hirhedett hőse. De Balassi
nemcsak ennek a magyar világnak, ennek az
ököljogot uraló magyar világnak a gyermeke,
hanem a renaiswancenak is egyik kiváló köl¬
tője Magyarországon. Szerelmének ez az ér¬
zéki színe, egyéni akaratának ez a nagy ener¬
giája, melyben 'megjelenik mint költő, a renaissance érzéki hajlamát, az egyéniségnek
azt a féktelenségét tolmácsolja, visszhangozza,

(Folytatása következik.)
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Hogy a nemzetek lelke, rn.'g a Un.k lelke
milyen alkotó és alakító ereje minden költé¬
szetnek: nemcsak azok a költemények •
nek tanúságot róla, melyek tartalmukat, irá¬
nyukat, ozébsatukat etíyene^eu e/ekböl a nagv
lelki közösségekből merítik. Minél erősebb,
mélyebb és egyetemesebb a sajátlagos nemzeti
érzés, minél kibélyegzettebb o«y-egy kornak
világfelfogása és erkölcsi valója: annál erősebb
nyoma mutatkozik még az általános emberi
motívumokat tárgyazó költészeten is, azon a
költészeten, a mely minden korral, minden
nemzettel, sőt minden emberrel közös érzé¬
sekből fakad. Ezek az általános emberi érzé¬
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mely egész korát, ennek egész széliemét, iro¬
dalmát jellemzi.
Ha most a XVI. század végén élt Balassitól
a XVII.' század végére, a küruczrilágra me¬
gyünk át és elolvassuk ennek egy jellemző
szerelmi költeményét, azonnal látni fogjuk,
hogy a szerelem: szerelem ugyan itt is, mini
Balassinál volt, de mintha más hangot zendítene meg, mintha ezáltal a hang által valami
más változatban, módosulásban mutatkoznék,
még pedig olyanban, melynek magyarázatát
megint a korban, a kor sajátságaiban kell
megkeresnünk. Ott van Thaly Kálmán .gyűjte¬
ményében Győri Gyurkó nótája. Tudjuk, hogy
'ez idétt Balassi,iskolája uralkodik ; .sokan utá¬
nozzák, szeretnek tőle képeket kölcsönözni, a
formáját tovább mívelik, jóformán az ő isko¬
lájának népies ágát képezik; sőt, a mint a
hazát maguknak akarják kicsikarni a sorstól
és ellenségtől, a mint nélküle az élet nem élet
nekik, a kétségbeesésnek ez izzó sóvárgásában
és panaszaiban: mintha a hazájokhoz mon¬
danának virágénekeket, mintha Balassi sze¬
relmi költészetének energiáj a zengene -tovább.
De ezt az energiát más czél foglalja le, a
szerelemnek nem jut belőle. Ha Győri Gyurkó
nótáját elolvassuk, azonnal érezni fogjuk, hogy
ennek a nótának s a kurjiczvilág egész sze¬
relmi költészetének hangja egészen más, ennél¬
fogva egészen más annak az érzésnek a jel¬
leme is, melyet ez a költemény és a kuruczvilág szerelmi költeményei tolmácsolnak. Az
érzés bennök melancholikusabb, lemondóbb.
Főképp a lemondás készsége, bizonyos bánatos
megnyugvás választja el őket Balassitól. Va¬
lami magát megadó alárendeltség hangzik
ezekből a szerelmi énekekből — alárendelés a
nemzeti végzetnek, mely vaskarjával a szerel¬
mesek szívét és sorsát is kormányozza. S en¬
nek az egyénivé lett nemzeti végzetnek a
szavára, rendelkezésére való megadás: ez az
alaphangja ennek az egész szerelmi lírának.
A törökvész, a kuruczvilág bujdosói ezek a
szerelmesek, a.kjk e verseket írják; tulajdon¬
képpen nincs is otthonuk. A szerelem is, mely
dalaikban hangot talál, érezteti a sors kény¬
szerének keménységét, engesztelhetetlenségét.
Nem annyira egymást vádolják a szerelmesek,
nem annyira egymásnak a hidegségét, elfordu¬
lását, hűtlenségét panaszolják, mint a sorsnak
a keménységét, mely elválasztja őket. A sors
kényszere alatt ideális marad az érzés, szinte
gyöngédebbnek, finomabbnak tetszik, mint Ba¬
lassinak energikusabb heve. Örömeinek élve¬
zetébe vagy csalódásainak bújába elmerülni a
hol itt, hol ott hadakozó, hol innen, hol on¬
nan bujdosó kurucz katonának nincs ideje,
nincs módja. Annak a költészetnek, a mely
ebben a korban zeng, tulajdonképpen csak két
hangja van: «isten hozott» és «isten veled*.
Az élet bizonytalanságának ezekben a napjai¬
ban a szerelmes jóformán csak találkozik ked¬
vesével, azután meg búcsút vesz tőle. Alig van
e korból népies költemény, melynek tárgya
más. volna, mint a búcsúvétel, vagy a távolból
küldött üzenet. A képek, melyekkel ez a köl¬
tészet él: a darvak, fecskék* kik a táborokból,
tömlöczökből, fogságból hírt visznek á kedves¬
nek, íme, annak a kornak sajátos világa, mely¬
ben a szerelmet ezek a kurucz énekesek dalol¬
ják, milyen hatással van a szerelemnek színére
és hangjára, még ugyanazon egy iskola kép¬
viselőinél is.
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telik kedve, ezekből fakad búja a szerelme¬
seknek is. Ha figyelemmel végigolvassuk ezt
a költeményt, úgy tetszik, hogy annak, a ki
énekli, a kinek ezek* a képek vonulnak el
szemei előtt, a kinek lelke ezekben a kedve¬
sen fodrozódó hullámokban ring: mindezek
jóformán élete fő. tartalmát-.teszik; ebben az
enyelgő világban érzi legjobban magát, ott
van otthon, ott keres, ott talál megnyugvást.
A mint Amadé a katonának is nem véres
kalandokra vágyó hevét, szabad élete szilaj
indulatait énekli, mint Balassi, hanem,inkább
csak hivalgó, parádés kedvét: a szerélem is
nála, .Balassi formáinak visszhangjában, inkább
szerelmeskedés. Balassi szenvedélyének ereje,
a kurucz szerelmesnek komoly búja és komoly
öröme a régi korok leikével elszállott belőle.
Menjünk megint tovább a. XVIII. század
végére és a XIX. század elejére, ahhoz a köl¬
tőhöz, a ki ennek a kornak és e kor irodalmi
szellemének legfőbb és légjellemzőbb kifeje¬
zője : Kazinczy Ferenczhez. Szerelmi költe¬
ményei közül szándékosan egy olyat válasz¬
tunk ki, a mely költészetében a leghevesebb,
legszenvedélyesebb, legkevésbbé olvadozó. Még
akkor is, a mikor egy ilyen költeményt ír és
a szerelemnek olyan jellegű érzéséhez, a mi¬
lyen Balassinak a szivében élt és az ő költé¬
szetében forr, legközelebb áll, még egy ilyen
költeményben is minő nagy eltérést, minő
nagy különbséget fogunk látni a régiekhez
képest. Ez a szonett: Az ő képe. Kazinczy
lírai hangon elbeszéli benne, hogy kedvesét
képzeletében ölébe vonja, szinte mámoros sze¬
relmi érzéssel öleli és azután - - a jobbját
kéri. Leirja azt a szerelmi tusakodást, mely
közte s ölébe vont kedvese között végbemegy
s «a felgyűlt régi lángnak», «a részegült hév¬
nek» ez a tusakodása azzal végződik, hogy
kedvesének képe a szűziesség glóriájában ra¬
gyog előtte. Látnivaló, hogy az az érzés, a
melyből ez a költemény fakadt, minden lát¬
szólagos heve mellett is teljesen más hangú,
mint a Balassié, sőt más, mint a kurucz köl¬
tőké, más mint Amadéé. Okát nemcsak annak
a költői mértéktartásnak uralkodó elvében ke¬
reshetjük, melyet Kazinczy a költészet egyik
főtörvényének vallott és sohasem tévesztett
Tovább haladva, a XVIII. század közepére: szeme elől, hanem egyébben is. Ebben az idő¬
ennek az időnek legnevesebb és legtehetsége¬ ben legjobbjainknak az a felfogásuk, hogy
sebb szerelmi dalosa br. Amadé László. Itt nemzeti érdekből mívelődnünk, csinosodnunk,
van egy kis rövid Virágéneke, melyhez többé- felfogásunkban, modorunkban, kifejezésünkben
kevésbbé hasonló - - egy kissé vidámabb, egy nyugathoz ős a nyugatiakhoz minél hasonla¬
kissé komorabb - - a többi is. Ez az <(En tosabbakká, finomabbakká, csiszoltabbakká kell
angyalkám, Szép madárkám, íme hozzád re¬ lennünk. Mindazt, a mi nyers rajtunk, le kell
pültem . . . » kezdetű éneke. Ez a szerelmi dal vetkőznünk, mindazt, a mi mértéktelen, hatá¬
jellemzi nemcsak Amadé szerelmi költészetét, rok közé szorítanunk. A nyugati kultúrának
hanem szinte annak az egész világnak lelkü¬ ez á finomító befolyása az, a mivel át akar¬
letét, melynek Amadé szerelmi költője, a mely¬ ják alakítani ebben az időben, különösen né¬
nek szerelmi érzését ő tolmácsolja, szerelme¬ met hatás alatt, a mi egész külső és belső
seihez ő szól legérthetőbben, legkifejezőbben. életünket minden mozzanatában. A költészet
Ez az a kor, mikor jóformán nincs nemzeti uralkodó faja a líra, ez tolmácsolja az ural¬
közélet, mikor a nemzetnek, az embereknek kodó felfogást legvilágosabban. Ez az idegen
nagy ideáljai és ezek által a nagy ideálok fölfogás hódít nemcsak divatból, hanem épen
által kihívott nagyobb indulatai, merészebb legjobbjaink lelkében: tudatos nemzeti érdek¬
törekvései nincsenek. Az egész élet a magán¬ ből. Ez az ő szemükben a nemzeti haladás¬
élet kis köreiben, apró örömei közt, kis kedv¬ nak, mint ők mondták: a nemzeti csinosotelései és bajai során folyik. Ezek a kis örö¬ dásnak, pallérozódásnak legegyenesebb, legmök és kis bajok töltik ki az életet; ezekben

czélravezetőbb útja. A költő szerelmét is ki¬
emeli nyerseségéböl, kipallérozza s a régitől
egészen különbözőnek mutatja a féríi és nő,
a költő és kedvese viszonyát. Az érzéJdt mint
költőietlent utasítja el s igyekszik megfosz¬
tani érzéki színétől a szerelemnek még -leg¬
hevesebb, legszenvedélyesebb megnyilatkozá¬
sát is. A «szép lelkek* szerelme: csak ez az
igazi költői motívum. Kazinczynak ennél he¬
vesebb és szenvedélyesebb szerelmi költeménye
nincs és még ez a hevület is csak azon végző¬
dik, hogy ölébe vont kedvesétől kézfogást kér.
Most körülbelül csak egy félszázaddal ha¬
ladva tovább, Petőfivel találkozunk, a magyar
szerelmi lírának megint egy új fejleményével
és ennek a szerelmi érzésnek megint egy új
módosulásával, vagy egy új módon való ki¬
fejezésével. Az a kor, melynek Petőfi a költője,
nagy küzdelemnek a kora. Ez a küzdelem a
nemzetiség és az egyéniség érvényesítéséért
folyik. A harcz épen annyira magyar, mint a
mennyire demokratikus, a nemzeti és demok¬
ratikus gondolat egyesül benne. Az egyéniség
szabad kifejtése és nyilatkozása^ a miért ez a
kor harczol, Petőfi egész költészetében meg¬
testesül. A nép érzésvilágának, a népdalok
szerelmének az az egészséges, ép ereje és heve,
mely' ennek a' népköltészetnek termékeiben,
szerelmi dalaiban hat ránk, fokozva, erősödve
lüktet Petőfi szerelmi költészetében - - még
pedig szabadon. A szívnek olyan értelmű
szólásszabadsága, a milyet Petőfinél találunk,
kétségtelenül kapcsolatos korának törekvéseivel,
azzal a közszellemmel, mely Petőfit érlelte s
a melyet Petőfi érlelt. Ennek a közszellemnek
a nyomát sikerrel lehetne kutatni a szerelmi
szenvedélynek abban az átszellemítő erejében
is, mely Petőfinek különösen feleségéhez iniézett költeményeit jellemzi s a melyet Négyesy
László igen finoman elemzett.
íme, a szerelemnek, ennek a lenető. leg¬
általánosabb emberi érzésnek költői nyilat¬
kozását kisértük figyelemmel különböző száza¬
dok kiváló költőinél. Futólagos szemlénkben azt
láttuk, hogy bár az érzés lényegében ugyanaz,
ezeknek a koroknak különböző szelleméhez
képest különböző színekben mutatkozik, külön¬
böző hangokon szól, ép úgy, mint a hogy a
zenében az alaphangot egy vagy több vele
együtt zengő felhanggal együtt halljuk. Nekünk
úgy tetszik, hogy fülünket csak egy hang illeti,
pedig ennek a hangnak lágyságában, kemény¬
ségében, erejében, olvadásában ott zengenek
mind a félhangok is. A hang sajátos színe
épen ezektől függ. így vagyunk az általános
emberi érzésekkel is. Ezek alaphangjának is
megvannak minden nemzet és minden kor
sajátságaitól feltételezett félhangjai s épen ezek
a félhangok borítják más és más színekbe.
Amint a XVI., XVII., XVIII. és XIX. századi
magyar költő énekli e szerelmet: ebben az
énekben módosítóan, színezően jelentkeznek
azok a félhangok is, melyek a költő korából
és nemzetiségéből zengenek bele.
Alexander Bernát hatvanadik születésnapja
alkalmából becses emlékkönyvet adnak ki a
kiváló iró tanítványai. Az emlékkönyvből való
Beöthy Zsolt e czikke.

GYARMATHY ZSIGÁNÉ.
1845—1910.

Az a jóságos szem, az a nyugodt, lelki
harmóniát sugárzó arcz, a melynek melegsége
még a fényképen is átérzik, immár elhidegült,
egyike a legkedvesebb, legmunkásabb, legderekabb magyar asszonyoknak, Gyarmathy Zsigánó meghalt. Hogy életereje, a mely egykor
oly friss volt, elernyedt, azt tudtuk onnan,
hogy az utóbbi években mind ritkábban láttuk
az irodalomban és a társadalmi mozgalmak¬
ban ; halála hire most megilletődéssel tölt el
mindenkit, a ki e kitűnő asszonyt legalább
tevékenységéről ismerte.
Gyarmathyné és a Kalotaszeg két összetar¬
tozó fogalom volt a szemünkben évtizedek óta.
A magyar földnek ezt a kis darabját ő fe¬
dezte fel valamennyiünk számára, mint a
magyar ethnografikum és a magyar népmű¬
vészet kimeríthetetlen kincses bányáját. Egy
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negyedszázaddal ezelőtt alig ismerte valaki
Kalotaszeget,
Gyarmathyné lelkes, okos
és erélyes agitáczi ójának hatása alatt a leg¬
többet emlegetett helyek egyike lett, néprajzá¬
nak, népköltészetének, népművészetének egész
irodalma támadt, varrottasait s egyéb népmű¬
vészeti tárgyait megtaláljuk mindenütt, még
külföldön is, művészeink csapatostul járják
falvait, motívumot, inspirácziót keresve s a
hol sajátos magyar művészi motívumokról van
szó, műiparban, építkezésben, a kalotaszegi
motívumok mindenütt feltűnnek. Mindez Gyar¬
mathyné kezdeményezésének műve. Ez az aszszony, ott nevelkedve a Kalotaszegen, jól is¬
merte, szerette népét, meg is sajnálta sze¬
génységét, segíteni akart során. Okosan fogott
hozzá és nagy sikert ért el. Az ő népe olyan
szép munkákat készít, hogy csak ismertté kel¬
lett válnia, mindjárt népszerűvé is lett s a
kalotaszegi asszonyok ügyes művészi tűje az
anyagi gyarapodás eszköze lett számukra.
Gyarmathyné csinálta meg munkáik számára
a piaezot. E fáradozásának eredménye túlmegy
az ő szűkebb hazája határain, az ő példáján
indultak más vidékeken mások s ha ma a
művészies háziipar fontos gazdasági tényező,
az első sorban neki köszönhető.
Az irodalomba is ő vitte bele Kalotaszeget,
gyöngéd, kedves novellái, regényei mind ott
játszanak a kalotaszegi kúriákban, tanítói és
papi házakban, faragványos, varrottassal díszí¬
tett parasztházaiban. Lapunk régebbi olvasói
ismerik azoknak a történeteknek nagy részét,
nálunk jelentek meg először. Hegyek közül,
A havasok alján és egyéb novellás kötetei,
regényei: A kiknek nincsen xzinU: /whn:l,stb. - - mind azt a környezetet festik, a mely¬
ből Gyarmathyné kinőtt, a melynek ismeretét
és szeretetét lehelte minden szava. Ma talán
kissé elfonnyadt a friss színük, de annak ide¬
jén, kivált a kilenczvenes évek elején nagyon
tetszettek, országszerte olvasták őket.
A kalotaszegi nép megsiratja Gyarmathynéban jóltevőjét, mindenki, a ki népünket és
irodalmunkat szereti, fájdalommal látja, hogy
ez a jeles asszony eltávozott közülünk. A ma¬
gyar élet szegényebb lett halálával.

A NAGYSÁGOS ASSZONY MODELJE.
Irta Gyarmathy Zsigáné.

- Ezt a kis cselédemet nem adnám a vilá¬
gon senkinek, csak egyedül a nagyságos aszszonynak, mivel hogy tudom a jóságát és úgy
bizom a nagyságos asszonyba', mint a jó Iste¬
nemben.
—^ Bennem bizhatsz is, Erzsók és itt hagy¬
hatod nyugodtan a kislányodat.
És a nagyságos asszony meg is szerette
a kisleányt, ki is tüntette a többi cselédei
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és onnan végignézett a magas ágyon, hol a
felett; vonzódott hozzá ártatlan üdeségéért, piruló igazi szűz anya karján egy parányi
szerette rózsaszín arczocskáját, ragyogó kék jószág piheg és a lángoló napfény ott repes
szemét és szelíd mosolyát. És féltette is, mert az á°y piros varrottasain, mintha e mozgas¬
ha szokás szerint jöttek Kalotaszeg leírói, fes¬
sál össze akarná olvasztani a lángoló piros
tői - - vagy épen felfedezői, - - a kis Erzsit
soha sem állította elő modellnek, vagy a szin- színeket az Erzsi dudoros ingujjának habzó
gazdag tájviselet bemutatójának. Van a töb¬ hófehérével és a lombos juhpokrócz sárgás¬
,
binek szép ruhája, szép arcza, hadd jöjjenek fehér színével.
—
Élni,
élni
fog
ez
a
kép!
És
a nagyazok!
Máskülönben a nagyságos asszony is mü- B&OOS asszony intett, hogy János lepjen be.
János belépett, tollas pörge kalappal, felvószlélek volt és érezte, hogy a szive mélyén, a
kedélyében, vagy valahol, szebben, igazabban vállra vetett szűrrel, lángoló tekintettel, délvannak megfestve, megteremtve azok az ala¬ czegen... És a kép pompásan sikerült.
kok, a kiket most lépten-nyomon előállítanak.
A nagyságos asszony Olaszországban töl¬
Hiszen ezek itt születtek, a hol ő, együtt szív¬
ták magukba ezt a páratlan levegőt... És tötte a telet, tavaszfélt, mikor haza érkezett,
elmerengett, álmokat álmodott, látásokat lá¬ öreg gazdasszonya titokzatosan félreszólította
tott, aztán egyszerre édes hevület melegítette, és hosszasan suttogott valami olyan dologról,
minek a nagyságos asszony nem látszott fe¬
szeme felcsillant: igen, festeni fog!
Kevés előtanulmánynyal, de annál több me¬ lette nagyon örülni. Elsápadt és nem kelle¬
legséggel fogott a titkos munkához. Nem sza¬ mes érzések között nyomban átment a szom¬
bad arról senkinek tudni, egészen csak magá¬ szédba. A háznép búzavetőben volt, különben
nak való gyönyörűség lesz az. Abba a képbe a tavaszi nap csak úgy özönlött be az abla¬
a szülőföld szeretetének lángoló melege kell kon, mint tavaly és Erzsi csak úgy tartott
karján egy pólyásbabát, félig elfedve a juhhog_y beleöntse a lüktető életet.
És a mint izzó agyában formálódtak, alak¬ pokróczczal, mint akkor — csakhogy ezt a
jai, érezte, hogy a sziv melegének mily termé¬ babát nem a szomszédból hozta öreg banya.
Erzsi, a mint meglátta asszonyát, mélyen
kenyítő ereje van az agyban fogamzó gondo¬
latra. Már előtte állt az egész kép. Eddigi elpirult, szemét lesütötte a pólyásbabára és
képei, melyeket fiatal lánykora óta festegetett, szelíden mondta:
nem mutattak az életből semmit, azért el is
- Ezt instálom a nagyságos asszony csirejtette azokat örökre... és ezt ? Hiszen ezt nálá !
is csak magának akarja festeni... ki tudja...
A nagyságos asszony nem volt egészen ezen
JLS ismét belemerült a leendő képébe. «A kis¬ a véleményen; de azért szentül felfogadta,
leány első csalódása* lesz a kép czime, a hogy soha többet modellt nem ület.
tárgya pedig ez: egy szép fiatal házaspárnak
második gyermeke születik, még pedig fiú.
Ezzel az örömhírrel futnak a mezőre az édes¬
apa után.
A fiatal anya ott fekszik az ősi varrottasok
égő piros halmaza között, takarója lombos
juhpokrócz, mely félig födi a karján nyugvó
újszülöttet. Az ágy előtt áll egy kétéves gyö¬
nyörű leányka: az első szülött. A fiatal apa
boldogságot sugárzó arczczal tart az ágy felé;
kisleánya elibe fut, kitárt karocskáit felnyujtva;
tudja, hogy édesapjának, mikor haza érkezik,
első dolga öt felkapni és megcsókolni, nahát
itt vagyok! De az apja most rá sem néz és
egyszerre csak egy másik baba van a kar¬
jai között. A kisleány megdöbbenve néz fel
és tekintetében az első csalódás kínos fáj¬
dalma tükröződik.
Ezt a képet akarja megfesteni és az alko¬
tás hevülete lázas munkára ösztönzi.
A fiatal anya lesz a szelíd, szép szőke
Erzsi; a fiatal boldog apának beállítja a délczeg barnapiros János kocsist; csak a pitykés
zsinóros ruháját kell felcserélni a tulipános
mellrevalóval és a többi tájviselettel.
Másnap, egy gyönyörű júliusi napon a tőszomszédból az egész háztáj szénagyűjtőbe
ment, csak egy öreg banya maradt otthon két¬
A NAGYSÁGOS ASSZONY MODELLJE.
éves gyönyörű kisleány unokájával.
A nagyságos asszony tárgyalni kezdett az
öreggel és nyomban át is küldte Erzsitől a
festő eszközeit.
SZÉCHENYI TEMETÉSEKOR
— Aztán maradj is ott, Erzsi, míg én is
- Visszaemlékezés. •—
oda megyek... tudod, most rólad csinálok
képet.
A «legnagyobb magyar» Széchenyi István¬
- Értem, instálom . . . van is itt már mind¬
nak halála 1860 április hó 7-ike és 8-ika
nek képe, csak nekem nem volt még.
De a kép iránti készsége nagyot csökkent, közötti éjjel következett be. Az egész ország
mikor a nagyságos asszony előadta, hogy a népét megrendítő haláleset híre már 8-ikán a
déli órákban elterjedt Budapesten. Mindenki
modell mit fog ábrázolni.
- Instálom alásan, inkább a földön állva, csak arról beszélt. Először csak rövid értesítés
pártásan, mintha a templomba indulnék, vagy jött a halál bekövetkeztéről és az akkori idők
felfogását jellemzi, hogy senki sem gondolt
pedig fonva, mint Varga Katát...
természetes halálra, hanem általánosan az a
De a nagyságos asszony megmagyarázta, vélemény uralkodott, hogy ez a Bach-kormány
hogy ez csak egy tréfa és addig beszélt a kis
modelljének, míg az megrázta habzó fehér ing- müve, ez felelet gróf Széchenyi István «Blick
über Uberblick.) czímű, azelőtt kevéssel meg¬
vállát és beleegyezett.
jelent művére, melyben Széchenyi a minden¬
Öreg banya elrendezett mindent, a mint az ható Bach Sándor miniszternek kormányzását
már szokás ilyen alkalomnál, aztán elfutott és egész működését a legszigorúbb kritika tár¬
az egyik leányához a pólyásbaba után, a kit gyává tette és elitélte. A közvélemény a Bachaztán oda helyezett az Erzsi karjára. A nyi¬ • kormányt Magyarországgal szemben minden
tott ajtón beözönlött finom illata a nyíló hárs¬ alávalóságra, még az orgyilkosságra is alkal¬
nak, az ablakon besütött a nyári napfény és
ragyogva csillámlott az ősi kancsók hosszú masnak tartotta. Csak a délutáni órákban ér¬
keztek hírek a haláleset részleteiről. Akkor
során.
jutott köztudomásra, hogy a nemzet nagy fia
- Remek! - - lelkesült a nagyságos asz- önkezével vetett véget életének.
szony és a pulik padról felkapta a kisleányt
Az egyetemi ifjúság között már az első hír
és az ágy elibe állította. Festőtáblájához ment vételére nagy mozgalom támadt. Általános volt

16. SZÁM. 1910. 57. ÉVFOLYAM.

az elhatározás, hogy a pesti egyetem hallgatói
a temetésen nagy küldöttség által fogják ma¬
gukat képviseltetni. Délután zsúfolásig meg¬
telt a Fillinger-kávéház egyetemi hallgatókkal
és ott határozatba ment, hogy az egyetemi
hallgatók közül több százan felmennek Bécsbe
a temetésre. Azonnal megnyitottak egy alá¬
írási ivet azok részére, a kik az egyetemi
küldöttségben részt akarnak venni. Csakhamar
háromszáznál többen iratkoztak fel és Vezerle
Zsiga vezetése alatt egy küldöttséget bíztak
meg a vasútnál való eljárással.
Akkor Pestről Bécsbe naponta csak két vonat
indult, a reggeli vonat kilencz órakor, az esti
vonat pedig kilencz óra harmincz perczkor.
A vasúti igazgatóság ebben csak jó üzletet
látott és szívesen tárgyalt az egyetemi ifjúság
kiküldöttjeivel. A rendes forgalom kocsijaiba
a 3—400 utast nem tudta volna elhelyezni s
azért mindjárt arra az álláspontra helyez¬
kedett, hogy külön vonattal fogja az egye¬
temi ifjakat Bécsbe szállítani. Mindjárt meg¬
állapították azt is, hogy fejenként mibe kerül
a szállítás, valamint azt is, hogy a külön
vonat a rendes vonat elindulása után egy
órával, tehát április 9-én este 10 óra 30 percz¬
kor fog indulni.
Az egyetemi ifjúság a Fillinger-kávéházban
türelmetlenül várta kiküldöttjeinek visszaér¬
kezését. Végre az esti órákban megérkeztek.
Vezerle előadta a tárgyalás eredményét, azt
mindenki jóváhagyta és az lett a megállapodás,

VASÁÉN API ÚJSÁG.
igazgatóság, hogy a forgalom nagy megzava¬
rása nélkül nem indíthat külön vonatot s így
az egyetemi ifjúság küldöttségét nem szállít¬
hatja Bécsbe.
Gondoltuk, hogy ez a rendőrség tilalma
következtében történt így, de mégis azt hit¬
tük, hogy ha a vasút a forgalmi viszonyok
miatt nem adhat külön vonatot, majd kap¬
hatunk gőzhajót, melylyel felmehetünk. Az if¬
júság bizalmi férfiai azonnal felmentek a Duna¬
gőzhajózási társaság igazgatóságához. E tár¬
sulat igazgatója: Medgyaszay István derék
magyar ember volt. Készségesen hajlandó volt
arra, hogy esti kilencz órakor egy külön nagy
személyszállító hajót indít és azzal az egye¬
temi ifjúság küldöttségét Bécsbe szállítja, sőt
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nyolcz órára minden utas ott legyen a Se¬
bestyén-téren, a honnan félkilencz órakor egy
csoportban fognak indulni a gőzhajóállomás¬
hoz, mely akkor ott volt a mostani Lloydépület előtt. Akkor még a mai Mária Valériautczának Duna felől való házsora nem volt
kiépítve, azon házak helyén nagy tér volt s
a Dunapartot a Mária Valéria-utcza belső
palotasora képezte.
Az utazásra való általános készülődés ezen
óráiban magamtól, a nélkül, hogy erről a tár¬
saimnak szóltam volna, a küldöttségnek a hajó¬
állomáshoz vonulását lehetőleg ünnepélyessé
óhajtván tenni, azon útvonalon, a hol az ifjú¬
ság a hajóhoz volt menendő, tehát a Sebes¬
tyén-téren, Rózsa-téren, Városház-utczán és
téren, Váczi-utczán, Dorottya-utczán és Wurmutczán minden házba bementem és azt mond¬
tam a házmesternek, hogy menjen fel minden
lakóhoz s mondja meg, hogy az egyetemi
ifjúság küldöttsége nyolcz és kilencz óra kö¬
zött fog erre menni a hajóállomáshoz s ha¬
jóval utaznak Bécsbe gróf Széchenyi István
temetésére; tehát nyolcz és kilencz óra között
minden ablakot világítsanak ki a lakók. Nem
volt ez hivatalos meghagyás, nem volt hozzá¬
kötve semminemű kényszer, vagy fenyegetődzés; egyszerűen a kegyeletes alkalomra való
figyelmeztetés volt és azon a hosszú vonalon
erre az egyszerű fölszólitásra minden ablak
ki volt világítva, minden ablakban legalább
két gyertya égett.

KAZY JÁNOS FÖLDMIVELÉSÜGYI ÁLLAMTITKÁR.

VAVRIK BÉLA, A KÚRIA ÚJ MÁSODELNÖKE.
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hogy másnap, vagyis 9-én délelőtt jöjjenek el
a Fillinger-kávéházba mindazok, a kik mint
az egyetemi ifjúság küldöttsége Bécsbe akar¬
nak utazni, hozzák magukkal a vasúti jegy
árát, mert azt délután négy órakor a vasútnál
be kell fizetni, hogy a különvonat összeállí¬
tására elég idő legyen. Ezzel oszlott el az if¬
júság és általában készültünk a bécsi utazásra.
Másnap már a reggeli órákban nagy gyüle¬
kezés volt a kitűzött helyen. Szép napfényes
idő volt s azért az összeiratkozást a zsúfolt
kávéházból kihelyezték a Fillinger-kávéház
udvarára, a hol az elutazásra hajlandó egye¬
temi polgárok szép rendben egymásután ír¬
ták be nevüket az aláírási ívre és fizették le
a vasúti jegy árát. Egész délelőtt tartott ez a
beiratkozás; délután két órakor folytatták és
oly tömegesen jelentkeztek, hogy három órára
már 400-nál többen voltak beírva s még min¬
dig jöttek jelentkezők. A Fillinger-kávéház
tágas udvara tele volt részint az utazásra
jelentkezőkkel, részint az ifjúság küldöttsége
iránt érdeklődőkkel, sőt a kávéház előtt levő
Sebestyén-téren is állandóan nagy közönség
gyülekezett.
Természetes, hogy ez a rendőrség tudomá¬
sára jutott. Volt Protmannál nagy riadalom,
melynek eredménye csakhamar tudomására
jutott az egyetemi ifjúságnak. Kevéssel négy
óra előtt, mikor az aláírások már befejezve
voltak s az ifjúság küldöttsége a pénzt a
vasúti igazgatósághoz már fel akarta vinni,
érkezett Vezerle Zsigához a vasúti hivatal
írásbeli értesítése, melyben azt mondja az

A kivilágított ablakok felkeltették a járó¬
kelő közönség figyelmét és csakhamar a Se¬
bestyén-tér megtelt a nézők sokaságával. Pont¬
ban nyolcz óra harmincz perczkor megindult
a 400-nál több egyetemi polgár a kivilágított
útvonalon. Ünnepélyes csendben történt a
felvonulás. Nagy néptömeg kisérte a menetet,
így érkeztünk a hajóállomáshoz és beszálltunk,
elhelyezkedtünk az indulásra készen álló, befűtött kazánú, minden részében megvilágított
hajóba. Elkövetkezett a kilencz óra, tehát vár¬
tuk az indulást, de a hajó nem mozdult. El¬
ütötte az egynegyed tizet s még mindig nem
indultunk. Kevéssel féltíz óra előtt jött a ka¬
pitány és mondotta Vezérlőnek, hogy a hajó
nem indulhat, mert a rendőrség megtiltotta
az elindulást.
Néhány perez múlva nagy csomó rendőr¬
katona vonult a Dunapartra s kevés idő múl¬
tán jött maga Protmann néhány rendőr-hiva¬
talnokával és német nyelven kihirdette, hogy
felsőbb parancsra a hajónak nem szabad el¬
indulni s felszólított bennünket, hogy a hajó¬
ból rögtön szálljunk ki; a hajókapitánynak
pedig meghagyta, hogy a kazán tüzet és a
hajó minden lámpáját azonnal oltássá el.
Általános lett a zúgás, de azért a hajóról
senki sem indult kifelé. Ekkor egy nagy sor
rendőr-katona egyes sorban bevonult a hajó
fedélzetére, körülvettek bennünket, mindig ki¬
felé haladva, szorosabb és szorosabb körbe
fogtak és így jóformán kituszkoltak mindnyá¬
junkat a hajóból. A Dunaparton volt nagy
közönséget akkorra a rendőrség szétoszlatta

BARTÓKY JÓZSEF FÖLDMIVELÉSÜGYI
ÁLLAMTITKÁR.

ugyanazon hajóval a temetés után a küldött¬
séget vissza is szállítja Pestre.
Ezt az eredményt nagy örömmel fogadta az
útrajkészen álló egyetemi ifjúság; de itt megint
egy kis nehézség támadt. A gőzhajón oda- és
visszautazás személyenként mintegy három
forint és néhány krajczárral többe került
volna, mint a mennyiben a külön vasúti oda¬
utazás meg volt állapítva s az illetők által
már be volt fizetve. Ezt a különbözetet min¬
den egyes utastól még be kellett szedni; ámde
azok nem voltak mindnyájan jelen, nagy ré¬
szük készült az utazásra s a hiány pótlásáról
kellett gondoskodni. Nem sokáig kellett e miatt
aggódni; az ifjúság ezen mozgalmában állan¬
dóan részt vett gróf Károlyi Gyula, Bicskey
Kálmán és gróf Nádasdy Ferencz s ők össze¬
adták a hiányzó pénzt.
Estefelé volt már, midőn mindezek így rend¬
bejöttek. Az ifjúság bizalmi férfiai a pénzt
felvitték a gőzhajótársaság igazgatóságához,
az ifjúság pedig azzal oszlott szét, hogy esti
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úi művének szinrehozatalát és könyvalakban
való megjelenését megelőzte. Az. új irodalmi
élet üzleti vonása még sohasem jelent meg
ily rikítóan. Chantecler nemcsak, kőit01 mű,
színdarab, kiadvány, hanem milliós üzlejt is.
Az irodalmi és művészeti üzlet mégis -kissé
szerényebb szokott lenni, háttérbe vonulni, ez
magának az üzletnek a sikeréhez tartozik.
Chantecler .reklámja impudens volt, így még
hajnövesztőszert sem reklámoztak. Jó reklám-e
az iiyen? Hertz úr azt mondja, hogy bízzuk
ezt ő reá, mi talán jobban tudunk kritizálni,
mint ő, de a reklámhoz 6 ért. Meglehet, majd
elválik. Egyelőre azonban minden finomabb
érzésű embert szörnyen bánt a dolog, mert
a reklám zajában alig hallhatja ; Chantecler
kukorékolását, ha ez még annyira erőlködik
is. Bettenetes. ebben a lármában á rím esenDe a költő is jól körülsánczolta a művét.
Gyönyörűen tud Verselni, igen elmés és na¬
gyon érti a színpadot. De a színpad számára
tárgyában kevés-anyagot találván, vágy drámai
motívumainak erejében nem: eléggé bízván,
teleszórta a művét a rímeknek oly gazdagságá¬
val, az elmésségeknek oly tömegével, hogy a
néző és olvasó belekábul. Annyi szójáték egy
halomban/talán sohasem került össze. Mi ide¬
genek még szótárral se tudjuk mind meg¬
érteni. Ez a darab lefordíthatatlan, legföljebb

A MŰEGYETEM A SZÉCHENYI-SZOBORNÁL.
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Nekünk ebből a szempontból tetszik a mű
értékesnek, itt bizonyult Eoatand nagy költő¬
nek. Igaz, hogy néni rendes drámát irt, de
mi merjük élvezni a szabályos formák elle¬
nére. Megszeretjük állatait. Szimbólumokká
lesznek előttünk, mégis megmaradnak állatok¬
nak. A költő baromfiudvarból indul és kezdi
szeszélyesen átalakítani, finomítani, emelni,
és az állati élet formáit mintegy folytatva,
jelentős emberi formavonalakat rajzol. A ki
az állatokat szereti, fölfedezi bennük az em¬
beri vonásokat (valaminthogy a ki az embere¬
ket lenézi, fölleli az arczukban az állati vo¬
nást) és a ki művész, velünk is meg tudja
láttatni. Itt Eostand leleményes, kedves, elmés,
művész és költő. Nem irt tanköli eményt, nem
is drámát, mondjuk inkább, gyönyörű fantá¬
ziát, melyben van érzés, szatira, okosság, de
akad izetlenség is. Én mindenekfölött bájos¬
nak, meglepőnek, kedvesnek találtam. Soha-
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az okozat. Ennyit szabad úgy-e bár kakasnak
tulajdonítani? Ez a kép. És e képen keresz¬
tül érzés és 'gondolat dereng, ez a kakas
szereti, szenvedélyesen, bensöleg a napcí, a
fényt, a világosságot, az életet. Ez a kakas
a világosság madara. Ez a kakas a költő, a
művész, a ki a világra fényt derít, vagy mert
annyira szereti a fényt, azt hiszi, hogy ő
hozza. Én többet is láttam benne. Ez a kakas
a franczia kakas, a franczia szimbólum, a
franczia szellem. Ez hozza a fényt a világra.
Mi volna a világ, a műveltség a franczia ka¬
kas nélkül? A német elspontizálná, az angol
elgyakorlatiásítaná, az olasz' elformásítaná.
Azaz mindezek a nemzetek nagyot alkottak,
de a franczia szellem adta mindenhez a vilá¬
gosságot. Ő hirdeti a fényt és hozza. Chan¬
tecler az első fölvonásban ódát mond a nap¬
hoz, a mely magyar fordításban is megjelent.
Mérsékelten lelkesedem érte. De a második

és rémes fegyvere van, sarkantyúja mellett
éles kése. Chantecler már-már gyöngül (franczia-német háború!), az idegen kakas most
akarja késével megölni, de magamagát vágja
meg és kivánszorog. (Eostand is magát vágta
meg viczczeinek késeivel, melyek pedig mások
ellen vajmi tompáknak bizonyulnak). A ne¬
gyedik fölvonásban Chantecler az erdőben él
a fáczánnal; reggel hallja a fülemüle édes da¬
lát és annyira elmerül benne, hogy elfelejti
a napot kelteni. Az mégis fölkel. Chantecler
kiábrándul hivatásának túlzóit érzéséből, de
nem esik kétségbe. Hazamegy, végezni munkáját, küzdeni a sötétség ellen. Bizonyos rezignáczió van a darabban (A költő nem áraszt
fényt a világra: Francziaorwzág nem a tör¬
ténet lángoszlopa a haladás útján!) és a kép
meg a gondolat közt valami pesszimisztikus
örvény nyílik. De vannak helyzetek, momen¬
tumok, midőn a költő csak kérdőjellel, csak

s mikor mi kijutottunk a. hajóból, akkorra
egész csapat dragonyos jött felénk s mi
•ezeknek a hajszolására vonultunk a Szózatot
énekelve vissza a Fillinger-ká\ éházba.
Itt elhatároztuk, hogy ha nem mehettünk
fel tömegesen, legalább egy 10 tagból álló
küldöttség utazzon fel másnap, április tO-én
a reggeli vonattal Bécsbe. Ezek el is indul¬
tak, de a pozsonyi állomáson értesjHtek, hogy
már kéapn érkeznének, a nagy halottat már
nem találnák'Bécsben, így a legközelebbi vo¬
nattal házautaztak Pozsonyból. A Ufcsi rend¬
őrség épen'' azért siettette a temetést, mert a
pesti egyetemi ifjúságnak a rendes vonatokon
való tüntető" tömeges felvonulásától tartott.
/)/•. Oláh Gyula.

CHANTECLER.
s

Itt járt' a híres Csengőszavú, láttuk, hallot¬
tuk. Tetszett-e? Tetézett Kedves volt, ámbátor
soka^ röípidták, hogy ez nem is dráma, és
hogy a mennyiben más, unalmas. Annyi bizo¬
nyos, hogy nem könnyű róla Ítéletet mondani,
mert"neriBz elfogulatlanul élvezni. ííHtfttn sánczplva az elfogulatlanság előtt és ki .tudja,
niikor fognak e sánczok eltűnni.'
Az első sáncz, a legkülső, az a rettenetes fölcsjgázása a világ várakozásának, mely; Eostand

ÜNNEPLŐ KÖZÖNSÉG A SZOBOR KÖRÜL.
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át lehet dolgozni. A mű tele van ^zélzásokkaV melyek csak a. párisi irodalmi köröket
érdeklik. A franczia bírálat is el van képedve
és meg van oszolva. A «EeVue des deux
mondesi) azt mondja, hogy ez Eostand leg¬
nagyobb alkotása, a «Meícure de Francé» úgy
bánik vele, mintha rongy volna. Az Ízlés¬
telenségek hemzsegését azonban barát és. ellen¬
fél konstatálja. Tessék ezen a sánczon keresz¬
tülvágni magát!
Yégül pedig a darab témája is sánczot épí¬
tett a darab köré. Csak állatok játszanak
benne, egyetlen egy emberi alak sem fordul
élő, de maga az állati élet-nem drámai. Ezt
kiékeli bővíteni, emberszabásúvá formáim, de
mé
g így is szegényes lesz a színpad számára.
Nincsen egyéb mód benne, szimbolikussá 'kell
tenni, az ,«szmék hordozójává. De itt az a
veszély fenyeget, hogy a-darab szárazzá, ok¬
tatóvá válik, ezopusi mesévé, mely csak mint
mese kedves, mint nagy apparátusú színmű
lehetetlen. Csak annyiban szabad szimbolikus¬
nak lenni, hogy egyénekre emlékeztet, hogy a
távolban bizonytalan körvonalakban mutatja
őket, hogy kép és gondolat egymásba szövő¬
dik. Mint mikor a festő szeszélyes vonálművészetben kéjeJeg, • a vonal ritmusát varázsolja
élénk, d'e Tnindénféle jelentős' alakokra emlé¬
keztet. De ez az egymásba játszása képnek és
gondolatnak sokakat zavarba ejt. Ez szinte
küíön_- stílus, melynek nem az első pillanat
fog meggyőző ^erőt ajándékozni.

^

Jelfy

Gyula

fölvételei

GRÓF APPONYI ALBERT MÁDON. (Felül Apponyi beszél: jobbra a fogadtatás a szerencsi állomáson, alul választók gyűlése Mádon; jobbra a
fogadtatás a mádi állomáson; középen népies csoport a hallgatóságból).
sem hittem volna, hogy a kakast ennyire meg
fogom szeretni. Megvallom, eddig igen közöm¬
bösnek viseltettem a kakas iránt. Most nagy
respektussal vagyok iránta és a költő szemé¬
vel nézem. Nem tagadom, hogy Eostand sok
képtelenséget mondat állataival. De "úgy meg
tudta őket szólaltatni, mint kevés költő a
világirodalomban. Ez talán mégis valami. Ez
a költő a természetnek is belelátott a szivébe.
A darab száraz meséje komikusnak tetszik
a maga egyszerűségében, de a darabok mesé¬
jét csak a pedánsok, a prózai lelkek szárítják.
Chantecler a baromfiudvar kakasa, a főkakas,
a kakas mint olyan, a legönérzetesebb kakas,
ki valaha a világon élt; azt hiszi, hogy az
ő szava költi föl a napot és hozza az ég¬
boltra. Neki nagy hivatása van a világon, az
ad neki önérzetet, méltóságot. Nem tud ő so¬
kat a világról és a napról, nem tudós ő, nem
filozófus, ő empirista, kukorékolását (énekét!)
és a nagy éltető fényét közvetetlen kapcso¬
latba hozza. Az ő szava az ok, a nap kelte

fölvonásban elmondja titkát, hitét, a naphoz
való viszonyát a nőstény fáczánnak, szerető¬
jének, ez gyönyörű, hatalmas, szép, meleg,
bensőséges és művészi. Ez a darab fénypontja,
csúcsa.
A kakas konczepczióját találom eredetinek,
szépnek, értékesnek. A kigondolt mesében az¬
után sok részlet igen szép, de grandiózus len¬
dülete nincs. Az első fölvonásban a kakas
beleszeret egy az udvarra tévedt fáczánba,
ennek a fölvonásnak a tónusa, környezetrajza
pompás. A második fölvonás a legértékesebb.
Az éj madarai összeesküdnek Chantecler el¬
len, de midőn szava hallatszik, széjjelfutnak
és ekkor következik az említett jelenet, mely
a romantikus stílusnak egyik legnagyobb re¬
meke. A harmadik fölvonásban jour van a
gyöngytyúknál, ez is szatira a darabban. Jön¬
nek az idegen kakasok, a természetellenesek,
a modernisták, kiket a költő elmésségeivel
üldöz. De úgy jár, mint Chantecler ellenfele,
a fehér kakas. Ez párbajt viv Chanteclerrel

rezignáczióval fejezheti be művét. Eostand
Chantecler-je nem az a remekmű, melyet har¬
sonáztak. A költő mondhatja: Isten ments
meg reklámozóimtól, a kik sok pénzt akarnak
keresni rajtam. De műve tele van gyöngyök¬
kel. A kakas alakját pedig a szavak legneme¬
sebb márványából mindenkorra megalkotta.
Egyéb színházi események : Faust a Nem¬
zeti Színházban és Théodora és társa a Víg¬
színházban, Narcey és Armant eddig isme¬
retlen társas czégtől, a mely jól dolgozik és
akurátusan kiszolgálja a közönséget. A por¬
téka természetesen a jól ismert article de
Paris, még pedig a férj vidám megcsalása, a
nélkül, hogy ez mással rászolgált volna, mint
azzal, hogy a szerencsétlen ember: férj. De
nem is ez a fődolog, hanem egy mathematikai
föladat megoldása. Adva lévén, hogy a férj
megtalálja egyik vendége tárczájában felesége
arczképét, hogyan lehetne vele elhitetni, hogy
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minden évben új és új híreket hoznak más,
amazoknál még sokkal hatalmasabb és csodá¬
sabb hegységekről. Új és új képeket ismertet¬
nek meg a szépségekben kifogyhatatlan, eddig
teljesen ismeretlen hegy világból. Belső-Ázsia
mint a legszebb hegyóriások igazi birodalma
tűnik elő, a mely mellett S váj ez törpe kis
szirtcsoporttá törpül. Belső-Ázsia ,eddig csak
sivatagot, pusztaságot jelentett. Ázsia szive,
Kelpt-Turkesztán óriási medenczéje csakugyan
xl: Itt is fantázia és valóság, kép és az. De attól éjszakra és délre több ezer kilo¬
<'s/me egymásba szövődnek, egymásba játszód- méter hosszúságban a jeges csúcsoknak, óriási
iiak, folytonos szinváltással. Hol viumak n/ok glecsereknek gigászi tömkelegét fedezik fel, a
a színészek, a kik ezt meg tudják valósítani? melyek nagy részét európai ember még soha
Se Pethes, mint Mríis/t<>, s.' Odry, mint Faust, sem látta.
nem erre valók. Mindketten inkább a képnél
A Himalájától éjszak felé még sok száz
maradtak és a gondolatot elejtették. Csak Vá- kilométernyi szélességben húzódnak az óriási
radi Aranka találta el Margit alakját, de ez hegylánczok és hónapokig tart a vándorút,
tisztán emberi, ebben az alakban más hangok míg a legéjszakibbat elérjük, melynek hágó¬
nincsenek. Az előadás mégis érdemes mun¬ járól végre megpillantjuk a Góbi-sivatag szá¬
kája a Nemzeti Színháznak, nagy gonddal ké¬ raz, poros levegőjét.
szült, hozzája méltó keretben lépett elénk.
t '.)!>'.) június első napjaiban Kelet-TurkeszIVthes és Odry is szimpatikus művészeknek tán legnagyobb városában, Kásgárban vagyunk.
bizonyulnak, kik mögötte maradnak feladatuk¬ Nyári forróság van, a hőmérő árnyékban is
nak, de művészi egyéniségükben kárpótlást is több mint 40° C-t mutat. Szél nincs, az izzó
adnak. Faustot is: mindenesetre adni kell. fehér, sárból vakolt lapos fedelü házak végte¬
Ezeknek a hangoknak nem szabad hiányozniok lenbe nyúló tömkelegéből fakó nyárfák emel¬
művészi életünkből.
Alexander Bernát. kednek magasba, de a levelük se rezzen. A zsi¬
vajjal teli gályákkal fedett belvárosi utezákat
már elhagytuk, s a külvárosok sikátorain ha¬
lassú lépéssel kis karavánunk. Lovaink
BELSŐ-ÁZSIA ALPESEIBEN. lad
fáradtan lépegetnek, csak a podgyászos teve
A turisták, hegymászók ma még csak S váj ez lóbálja lábait a szokott nyugalommal. A ka¬
hófödte ormaiban gyönyörködnek. A Matter- raván egy kis magyar expediczió, a mely most
horn, Mont-Blanc az ő Eldorádójuk s a ter¬ indul a forróságból a Pamir, «a világ teteje*
mészet fenséges szépségeit még csak Engadin felé. Elől egy félig khinai, félig kirgiz módra
csodáiban keresik. A kutató-ulazók azonban öltözködött nagyszakállú férfiú lovagol, a ki

harsány hangon kergeti félre a szembejövő¬
ket az útból. Ez a «dsigit», a hivatalos ordonánsz, a kit a kásgári főkormányzó, a khinai
«tao-tajii adott mellénk. Azután ballag lassú,
hosszú léptekkel egy hatalmas kétpupu teve,
megrakva a podgyászszal. Mindössze egy sá¬
tor, tábori ágy és szék, egy bőrönd, egy konzerves láda, a tábori konyha, egy kis láda
töltény a terhe, össze-vissza 130 kiló. A tevét
egy Belső-Ázsiát beutazott kásgárlik (kásgári)
vezeti, a ki Stein Aurél hazánkfiának is kísé¬
rője volt sivatagi utazásában. A karaván raj¬
tam kívül még két fekete-kirgiz szolgából áll,
ezek Kurmanbek és Hasszán, már 1906. évi
utazásomon is hű kísérőim.
Június 13-ikán reggel elhagytuk a művelt
területeket, azt az oázis-lánczolatot, a mely
Kásgár városát körülveszi. Az utolsó oázis
Opal, melyet Hédin útleírásából már isme¬
rünk.
Innen a Kásgári Alpok jéggel borított hegylánczán keresztül a khinai Pamirra megyünk.
Hédin Sven leírását olvasva, el voltam ké¬
szülve itt minden roszra. Már Hédin is csak
két utat hallott a hegyóriásokon keresztül, a
i'Huru-kösz-davan» (Farkasszem hágó) és az
«Ullug-art» vagyis a «Nagy hágót». Hédin
maga mondja, hogy a Buru-kösz a legvesze¬
delmesebb út. Ö a Nagy-hágót választotta, s
arról «egy nyaktörő hágó» czimen számolt be.
A kirgizek messze elkerülik ezeket a hágókat,
a melyek 6500—7000 méter magas hegyóriá¬
sok között vannak. Meredek oldalaikat sikos
jég takarja, s a ki erre merészkedik, annak
le kell számolnia minden «eshetőséggel)). Hé¬
din jobb időben, július közepén kelt át a
Nagy-hágón, a mikor Belső-Ázsia veszedelmes
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PRINZ GlüLA KARAVÁNJA AZ INDULÁS ELŐTT.

RÉSZLET A KÁSGíBI ALPOKBÓL.

KIRGIZEK AZ ÖRTÖNG-TŰZ VÖLGYBEN.

t-z nem a felesége arczképe, hanem egy hozzá
hasonló kokotté. Megoldás: A feleség fogja
ő előtte a kokott szerepét játszani. Következ¬
mény : A feleségnek alkalma lesz megmutatni,
hogy jó kokott is tud lenni és az nagyon
érdekes lesz, föltéve, hogy önök meg nem
unják. A Vígszínház közönsége nem unta
meg. Sőt.

Ifi. SZÁM. 1!)10. 57. KVFOLYAM.

16. SZÁM. 1^10. 57. PVTOI,VAM

hágói már valamivel járhatóbbak. Mi azon¬
ban még júniusnak is az első felében jártunk.
Már Opalban láttam az aggodalmas arczokat. Mikor éjszaka egy szőlőlugas alatt vetett
ágyamon pihentem, késő éjfélig hallottam a
lovak mellől embereim beszélgetését, a mint
egymást ijesztgették mindenféle borzalmakkal.
A belső-ázsiai türk-nép nagyon gyáva, s ha
csak könnyen felkorbácsolható szenvedélyeiket
fel nem szítja valami, akkor a lábukban bíz¬
nak a legszívesebben. Csak Kurmanbek tar¬
totta bennük most is a lelket. A nomád élet¬
hez szokott fekete-kirgiz büszke a vitézségére
és mélységesen megveti a gyáva városi nép¬
séget. Kurmanbek most is hősködött, s az
aggodalmas kásgárlikokat alaposan megcsú¬
folta. Ezek viszont váltig erősítgették, hogy
emberhalál lesz a vége az utazásnak.
Reggel arra ébredtünk, hogy Akhun, Stein
Aurél vitéz kísérője eltűnt. Visszaszökött Kásgárba. A főkormányzó «dsigit«-je is, az ilyen
esetben kijáró 100 bot büntetés és elbocsátás
daczára is hajlandó lett volna Akhunnal tar¬
tani, ha Kurmanbek észre nem veszi. Opalból a «bij», a falu főnöke kát fiatal suhanczot adott mellénk Akhun helyébe, s így út¬
nak indulhattunk. Az első nap egy kis homok¬
sivatagon haladtunk át kellemetlen hőségben.
Június 14-ikén már a «Nagy hágó» völgyében
vertünk sátrat. Innen ment Hédin Sven nyu¬
gatra a «Nagy hágóra,» mi pedig most ke¬
letre, a «Farkasszem»-hágórá. Szükségünk lett
volna itt egy emberre, a ki volt már ezen a
hágón. De kirgizt sehol sem láttunk. Láttunk
ugyan sátorhelyeket, a hol még égő parázs
Volt a hamu alatt, fenn a hegyoldalakon lát¬
tunk legelésző ménest és nyájat is, tehát tud¬

tak, hogy a vidéken nomádok táboroznak. De
embert nem tudtunk előkeríteni. A nélkül pe¬
dig a hágón átkelésre nem vállalkozhatunk.
így elrendeltem, hogy Kurmanbek és Haszszán induljanak az éjjel portyázásra. A kir¬
gizek nyilvánvaló, hogy meghallották érkezé¬
sünket, s előlünk szöknek. Kurmanbek és
Hasszán feladata volt most, hogy egy embart
előkerítsenek, az majd megmondja, hol rej¬
tőzik a többi. Az éjjeli pásztortűz, vagy kutyacsaholás könnyen elárulja a nomádot. Embe¬
reimnek pedig már hosszú gyakorlatuk volt
az ilyesmiben. Persze veszedelmes a vállalko¬
zás, mert a kirgizek nem szívesen engedel¬
meskednek, s ha látják, hogy csak egy-két
emberrel van dolguk, esetleg nem ijednek
vissza egy kis verekedéstől.
É a tehát egymagám vállaltam a táborunk
őrségót és a szép, csillagos éjszakában, pus¬
kámat magam mellé téve, a sátram elé a
fűbe heveredtem. Vigyáznom kellett nemcsak
lovaimra, hanem a «dsigitre» és az opali
suhanezokra is. Alig egy óra múlva a dsigit
csakugyan szökni próbált. Fehér lova volt a
haszontalannak és ez elárulta a sötétben is.
Ezt a lovat ugyanis jól meg tudtam külömböztetni a többitől, s megláttam, mikor a ra¬
vasz dsigit a hátára kötött nyereggel feléje
igyekezett. Még egy pillanat, s a ló hátán ül.
Nyergelni ráérne félórával később is, a kás¬
gárlik jól üli a lovat szőrén. Ekkor levegőbe
sütöttem a puskámat, a ló persze megugrott.
Az ijedtséget jól ki tudtam használni, s a fő¬
kormányzó hivatalos dsigitje az opáli suhanczok hahotája mellett vonult vissza a tűz
mellé, egy tuczat korbácsomtól eredő kék
folttal a hátán.

Azután ismét csend volt az éjszakában.
Éjfél után lódobogás hallatszott. Megérkezett
Kurmanbek és Hasszán, elfogott kirgizekkel.
Most kiderült a meglepetés.
— Miért szöktetek előlem ?
- Azt hittük, uram, az Uzunbut (hosszú¬
lábú) vagy.
- Ki az az «Uzunbut» ?
- Olyan «barán» (a kirgizek így nevezik
az angolosan öltözött európait, megkülömböztetve a katonasapkástól, a ki «orusz»,
vagyis orosz), mint te vagy, hatalmas uram,
csak még sokkal hosszabb lábai vannak.
Tizennégy éve annak, hogy erre járt az
Uzunbut, és mi félünk tőle, mert olyan
utakra visz bennünket, hol a nyakunk törik,
s nagyon kegyetlen úr.»
Hamarosan megértettem, hogy az «Uzun¬
but » senki más, mint egyetlen elődöm ezen a
vidéken, Hédin Sven.
Majd elmondták, hogy a "Nagy hágó» is
nagyon veszélyes, de még mindig a legjobb.
Megmondtam, hogy a merre az «Uzunbut»
járt, arra én nem megyek, hanem olyan utat
keresek, a melyen még senki sem ment. Ezt
ugyan kirgizeim valószínűleg nagyon furcsá¬
nak tartották, de belenyugodtak. Egy kirgiz
törzsfőnökkel beszélgettem egyszer arról, hogy
minek tartja az ilyen európai kutató-utazó¬
kat. Az egészen őszintén bevallotta, hogy ő
egy kicsit, bár nem egészen, de bolondnak
tartja őket, a mit keleti finomsággal így feje¬
zett ki:
«Jó uram, Te nagy vagy és hatalmas, Ne¬
ked minden jogodban van. Ha egy kirgiz feje
beteg lesz, akkor azt megfogjuk és igyekezünk
kikergetni belőle a rósz szellemet.»

KILÁTÁS A KARAZOK-VÖLG7BŐL A KÁSGÁRI ALPOKRA.
KILÁTÁS AZ ATOJNOK-HÁGÓ OLDALÁBÓL.

A

B E L S Ő - Á Z S I A ALPESBIBŐI 1 - — Prini O j ^ i 6 i vételei k e l e ü

JÉGGEL BORÍTOTT HEGYOLDALAK.
n t a 2 Í a á b í l.

FENN A « VILÁG TETEJÉN ».

16. BZÁM. 1910. 5 7 . Í -

340

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

a nagy hóolvadás következtében erősen meg¬
Kirgizeim ilyenféle okoskodással mindenbe rabon lehorzsolódott a bőröm s egy hétig sán¬ dagadt folyó. Egy percznyi eltévedés,
belenyugodtak, csak a «Farkasszem*-hágó he¬ títottam. A következő napon ismét lakatlan vaink, podgyászunk menthetetlenül elvesznek,
lyett mégis inkább egy másikat ajánlottak, az területre jutottunk. Az opali suhanczokat már mert a szűk ösvényen megfordulni velük lehe¬
«Atojnok»-ot. Biztosítottak, hogy azon sem haza küldtük, és az atojnoki kirgizek vezettek tetlen. A fekete-folyó a «Kisil-art» vorosvolgy
bennünket. De azok is mindig szökésen tör¬
jár sohasem megfontolt ember.
folyójával egyesül, s mi zsákútra jutunk, l
így történt, hogy június 15-én reggel neki ték a fejüket. Persze Kurmanbek és Hasszán át kell kelni az egyik folyón. A koromsötét
így
kerültünk
ébersége
útját
állottá
annak,
láttunk a hágónak. Nagy, nehéz munka volt.
éjszakában úgy vágunk neki a habzó, rohanó
Először felkúsztunk egy völgyben kb. 4000 június 20-án egy óriási glecserhez, s annak a vízáradatnak, hogy egyetlen csomóba állunk;
méter magasságig. Már 3000 méter magas¬ morénáin kirgizekre is akadtunk. Egyetlen a lovasok közre fogják a podgyászt, hogy utób¬
ságban elhagytuk az utolsó fát, s azóta sikos, filzsátor, u. n. «jurt» állott egy sziklazugoly¬ bit megkíméljék a legerősebb ártól. Jobbról az
füves meredekeken kapaszkodtunk. Négyezer ban. 1900-ban Síéin Aurél járt ebben a völgy¬
méter magasságban átkeltünk egy sziklás ol¬ ben. Itt történt az, hogy elszöktek összes kir¬ első Kurmanbek, ő fogja fel elsőnek a hullá¬
dalgerinczen, s itt a szédületes meredek felett gizei, s neki magának gyalog kellett tovább mokat, mögötte egyetlen éket alkotva, a lovak
egy órai pihenőt tartottunk. Lovaink eddig mennie, podgyászát pedig egy véletlenül ér¬ fejeit az árnak fordítva, beleereszkedünk. Látni
nem lehet semmit, s a folyó zúgásába bele¬
kitűnően dolgoztak. Hűvös, kemény levegő kezett kereskedő-karaván szállította tovább.
Sajátságos nép ez a pamiri kirgiz. Tudja vesz a kirgizek fülsiketítő ordítozása, melyvolt s ragyogó tisztaság. A jéggel borított
hegyoldalak a magasban csillogtak a napsu¬ jól, hogy szökés esetén 100 botot kap a tal¬ lyel egymást biztatják. Egyszerre érezzük,
gártól. Előttünk egy több mint 7000 méter pára, ha megcsípik. Az utazót pedig csak ad¬ hogy lábunk már a vízben van, az ár a ken¬
magas hegyóriás emelkedett, de a főgerincz dig kell kisérnie, míg másik nomádtelepre nem gyelen felül ér. Látjuk a szédítő gyorsasággal
maga is 6000 méternél magasabb volt min¬ találnak, tehát a legroszabb esetben egy heti mellettünk elrohanó vízfodrokat, s agyunkon
denütt. Mintha kizárólag tiszta jégből építet¬ útról van szó. Igaz, hogy gyakran nagy fáradt¬ gyenge, kábító, tompa nyomást érzünk. A féle¬
ték volna. Velünk egy magasságban már nagy sággal jár ez, de kap mindig annyi húst, a lem ilyenkor már ismeretlen, csak a vízbe
hómezők fehérlettek a fekete sziklafalak és mennyit akar, továbbá minden lováért és sa¬ belépéskor szállj a meg az embert egy kis ag¬
hegybordák között, azon felül azonban már ját napszámának egyenként napi nyolcz ten- godalom. Perczekig tart, de hosszú perczekig,
egyetlen felséges tömegben nyugodott a ma¬ git (körülbelül másfél koronát), a mi nagy szó míg végre érezzük, hogy gyenge vízbe érkez¬
a pamirokon. A javadalmazás ellen nem is tünk, azt hisszük már közel a part, - - pedig
gasságban ez a szűzi fehér jégkirályság.
Hát még mikor hosszú küzdés után fenn volt soha panasz, de a szabadság elvesztése csak most következik a folyó másik ága. Per¬
voltunk 5300 méter magasságban a hágó tete¬ még ilyen rövid időre is, rettenetes a függet¬ sze nagyon kellemes érzés végre a túlsó par¬
ton lenni. Ott már kutyacsaholás fogad ben¬
jén. Toll nem írhatja le azt a gyönyörű lát¬ len nomádnak.
Június 20-ikán a Gez-folyó szurdokán át nünket, a khinai határőrségen vagyunk. De
ványt, a melyet a jégfüggönyökkel és drapé¬
riákkal ékes óriási fehér fal nyújtott. Alatta megérkeztünk a Pamirra. Magasan fekvő ter¬ nem szólít meg bennünket senki, s negyed¬
a völgyeket is teljesen kitölti a lefolyó jég. jedelmes fensíkok, vizenyős lápok tárultak óráig verjük puskatussal a kis erőd kapuját,
10—15 km. hosszú, eddig teljesen ismeretlen elénk, melyek dél felé egész a 7860 méter míg végre belülről tompa káromkodást hal¬
Musztagatá-ig, a «jéghegyek atyjáig» húzód¬ lunk. De a kapu csak nem mozdul. Végre va¬
jégárakat láthat itt szemünk.
Közben dél lett, s most lefelé ereszkedtünk tak. Közvetlen előttünk a Kungur-hegy vakító lamelyik saroktorony tetejéről hallunk kiabá¬
az Atojnok-völgybe. Szélcsend volt itt fenn az fehér orma állott, s úgy eregette magáról a lásokat, s a bemutatkozás után már gyorsan
örök csend és pusztulás birodalmában. A nap fehér fátyolfelhőket, mintha füstölgő vulkán kinyilik a főkapu. Nem csoda, ha aggodalmas¬
pedig erősen dolgozott, hogy a fehér falakról lett volna. Pedig csak a forrón tüzelő nap¬ kodtak a vitéz khinai katonák, mert mind¬
leolvasszon néhány millió jégcsapot. Marad sugár párologtatta zöldesfehér jégpánczélját. össze négy kanóczos puskával védelmezhették
még elég. Kisebb hómezőket kell keresztez¬ A mocsarak szélein tömérdek kirgiz sátrat csak a terjedelmes erődöt. A másik három
nünk, melynek fenekén a hó alatt halljuk az láttunk, legelésző ménesek, nyájak százait. Itt harczos azonkívül teljesen részeg volt az ópi¬
olvadékvizek csobogását. A megfagyott hóbol- laknak a jó módban élő igazi nomádok. Min¬ umtól, s mikor már benyitottam az örszotozat dobog a lovak lába alatt mert alul üres. den sátorban bőven van a «kumisz», a sava¬ bába, még akkor is zavartalanul folytatták a
Félnünk kell, mert minden pillanatban össze¬ nyú lótej, sokszor van «baiga», lovasjáték, bűzös szobában egy mécses pislogó fénye mel¬
roppanhat alattunk, s akkor a mély debrőbe, utána pedig boldog «tamasa», áldomás a lett valami tambura-szerű hangszerrel kisért,
győztesek tiszteletére. Ilyenkor két éves kövér lassan zümmögő éneküket.
hótemetőbe zuhanunk.
A teteje pedig sikos, s ha a ló megcsúszik, csikókat vágnak, s a pamir összes lakói öszDr. Prinz Gyula.
akkor igen rövid idő alatt teszi meg az utat szegyülnek nagy közös lakomára. Ezek már
a tőlünk 1000 méter mély völgy fenekére, ha sokkal derekabbak, mint keleti szomszédaik.
fel nem akad útközben egy sziklán. Már két A pamirról sohasem mozdulnak el, csak éven¬
lovat vesztettem utazásaim alatt ilyen módon. ként egyszer-kétszer rándulnak le a kásgári
(Az 1871-iM kommün lázadás.)
Nemcsak a veszteség izgalma, hanem maga a bazárra, a hol eladják az év folyamán összegyülemlett
felesleges
gyapjút,
lovat,
s
bevá¬
látvány is borzasztó, mikor a szegény állat
Ismerteti
(Folytatás.)
hatalmas ivekben ellökődve zuhanik lefelé. sárolnak teát és háztartási czikkeket, főleg
RÁKOSI V I K T O R .
faedényeket.
Mert
fa,
a
miből
maguk
farag¬
Perczekig követheti szemünk ilyenkor azt az
iszonyú zuhanást, s ki nem megy belőle többé hatnának, nincs a pamirokon, még csak cserje
XIV. FEJEZET.
vagy bokor sem. A tüzelő is megszárított
sohasem.
trágya.
Most azonban jó időnk és jó szerencsénk
Paris fölgyujtása.
volt. Aznap este az Atojnok-jégár egyik olMár az első nap előkelő vendéget kaptunk.
Előkészületek.
dalmorénján állott sátrunk. Kiéhezett lovaink Oszmán bég volt ez, Hédin Sven és Stein
fáradtan harapdálták a dús füvet. Az üst alatt Aurél jó ismerőse, a szarikol-pamir kirgizei¬
Soha életemben tanulságosabb olvasmányt
pedig vígan pattogtak a törpefenyő-galyak, nek főnöke. Érkezésemről már értesült, mert nem forgattam, mint a Paris alatt álló porosz
volt friss hús is bőven; Hasszánnak a hágó a tao-taj rendeletét megkapta. Persze mindent katonák leveleit, melyek a kommün harczok
alatt sikerült egy kis vadkost elejtenie. Most megtett, hogy utazásunk elé ne gördülhessen idejéből datálódnak. Különösen érdekesek azok
vettük csak észre, hogy a kásgári dsigit nem akadály. Éjszak-nyugat felé vettük most utun¬ az írások, melyek Paris fölgyujtását tárgyalják.
is volt köztünk. A ravasz kásgárliknak sike¬ kat a kiakbasi-pamiron. Jobbról négy napon
Ezek a levelek élénken visszatükrözik, hogy
rült a hágón átkelés munkája és izgalmai kö¬ át a kásgári alpok jégfödte hegylánczai kisér¬
micsoda
megdöbbenés, megbotránkozás és ámu¬
zepette hátramaradnia s mikor eltűntünk a tek bennünket. Útközben kirgiz kirgiz hátán
lat
fogta
el ezeket az idegeneket, annak lát¬
szeme elől, visszaszökött.
volt, s bő alkalom nyílott ezek életének meg¬ tára, hogy egy testvérharcz idáig fajulhat. Nem
Június 16-án ismét nomád telepre bukkan¬ ismerésére. Június 25-én azonban megérkez¬ ritkán megcsendült bennük a káröröm is,
tunk. Itt persze nem szökhettek el előlünk, tünk a kiakbasi-pamir felső végére, 5000 mé¬ mely azt mondja, hogy egy nemzet, mely ké¬
mert sejtelmük sem volt, hogy a túlsó oldal¬ ter magasságba, az utolsó gyepdombhoz. Azon pes magán ilyen sebeket ejteni, többé nem le¬
ról, a hegyek felől kapnak vendéget. A sze¬ túl már megkezdődik ismét a magas régiók het veszedelmes más népekre nézve. S az egész
rencsés átkelés örömére nagy «tamása»-t (ál¬ sivatagja, a hol a sziklát már csak a kavics
franczia nemzetre kimondják, hogy megérett a.
domást) csaptunk. A kirgizek nagy vendégsze¬ váltja fel.
végső
pusztulásra.
retettel és tisztelettel láttak el bennünket min¬
Június 26-án délben hirtelen vége szakadt a
Szerencsére ez nem következett be. Francziadennel, a mit csak adhattak.
kavicssivatagnak és egy meredek sziklafalhoz
A hágón át kizárólag lovakat használtunk érkeztünk, melyen le kellett ereszkednünk. ország csoda-energiával kiheverte az 1870/71-iki
teherhordásra. A Pamir igazi teherhordó ál¬ Persze órákig tartott, míg a gránittömbök kö¬ sebeket s hogy a világpolitikában nem tudta
latja azonban a jaktulok, a melyet az 5. és 6. zött ügygyei-bajjal lejutottunk a Kara-árt elfoglalni korábbi poziczióját, ezt egyéb körül¬
képünkön is láthatni. A jak nagyon sok 120— «fekete*-folyóhoz. Alig értünk le, rögtön erez¬ ményeknek is tulajdoníthatja.
Hogy Eostopsin rágyújtotta Moszkvát Napó¬
150 km. terhet is képes hordani a nehezen nünk kellett, hogy a tavaszból ismét a nyárba
•árható hegyes ösvényeken is. De nagyon kel¬ jutottunk. A szúnyogok, lódarazsak milliói leon fáradt seregeire, ez egy barbár cselekedet,
emetlen tulajdonsága az, hogy ha meleg van leptek meg bennünket, s minden erőnket arra de nagy jelentőségű, világtörténelmi tett volt.
egy kissé, már egyáltalán nem akar megmoz¬ kellett fordítanunk, hogy megbokrosodott lo¬ Napóleon hatalma Moszkva lángjai közt rop¬
dulni, ha pedig egy szál füvet lát valahol, a vainkat megfékezzük. Szerencse, hogy közelgett pant össze. A minden segédeszközeitől meg¬
legkegyetlenebb ütlegeléssel is alig lehet az az est és hűvös levegő szállott le a pamirok- fosztott nagy hadsereg tönkrement a fagyos
orosz pusztaságokon, pedig ha megmaradt
ösvényen tartani. Ilyenkor podgyászával együtt ról, a mely elkergette kínzóinkat.
volna, Napóleont soh'sem tudták volna tönkre¬
felugrál a sziklákra s csak sok fáradtsággal
Már alkonyodott, mikor egy vad sziklaszur¬ tenni. De ezt a hadsereget többé nem tudta
sikerülhet ismét a rendes útra terelni.
dokba vezetett utunk, s sötét este lett, mire előteremteni, a mire aztán a vérszemet kapott
Június 18-án egy kisebb hágón keltünk át. annak a végére jutottunk. Kirgiz vezetőink
Itt egy kis baleset ért. A hágóról leereszkedés azonban bámulatos biztossággal vezettek ben¬ szövetségesek elpártoltak tőle.
Eostopsin tehát igazolhatja magát az utókor
alkalmával a lovam térdre bukott s ekkor oly nünket. Sokszor a sziklafalakon jártunk kes¬
erővel ütődtem egy sziklához, hogy nagy da¬ keny ösvényeken, s alattunk vadul morajlott előtt. De mivel igazolhatják magukat a kommu¬
nisták, a kik bűnös polgárháborúban nyúltak
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A KERTBEN.

a versaillesiak előnyomulását s a párisiak
leverését hátráltatta. A Közjóléti Bizottság
a kommün hivatalos lapjának május 2'3-iki
számában meghagyta a nemzetőrségnek, hogy
rögtön gyújtson fel minden házat, amelyből
egyetlen puskalövés, vagy bárminő támadás
intéztetik ellene. De egyetlen tűzeset se lehe¬
tett e rendelet következménye. Mert a nemzet¬
őrök mindenütt defenzívában maradtak', sehol
sem voltak elég erősek arra,, hogy elfoglalják
VÍVÓ GYERMEK.
és .felgyújtsák a házakat, a honnan a katonák
rájuk lődöztek. Más támadásban pedig nem
a harcz legvégzetesebb eszközeihez? Ha meg volt részük. Meg azokban a városrészékben is,
voltak győződve arról, hogy a nemzet és az a melyek a legeílenségesebb érzülettel viseltet¬
emberiség legszentebb ügyét védelmezik, még tek irántuk, a lakósok a szabadulást a had¬
akkor is vissza kellett volna borzadniolí ilyen seregtől várták. E tekintetben kivétel egyetlen
egy helyen történt, a Grenelle-utczában, a hói
eszközöktől.'
A kommün barátai azt mondják, hogy Paris a tizenhetedik zászlóalj nemzetőrei megtámad¬
fölgyujtását hadászati szempontok igazolták. ták a szövetkezett nemzetőröket s ellenük egész
A •kommün csapatainak katonai érdeke volt, a versaillesi.csapatok megérkezéséig fenn tud¬
hogy a házak égjenek, mert ez megakadályozta ták magukat .tartani.

Delescluze hadügyminiszter is elrendelte,
hogy fel kell gyújtani a barrikádokkal szom¬
szédos házakat, i á abban a reményben tehe¬
tik, hogy ezzel a támadókat feltartóztatják.
Lehet, hogy néhány esetben ezért történt a
iölgyujtás. De az is bizonyos, hogy a federált
nemzetőrök a legtöbb .esetben .akkor kezdtek
gyujtogatni, : hitkor már visszavonultak s a
védett helyet föladták, sőt ú g y tettek, hogy
miután-, felgyújtották a torlaszokkal érintkező
házakat, köröskörül vakon folytatták a gyújtógátast, a nélkül, hogy bármi hadászati hasz¬
nuk lett volna belőle, a miből világos, hogy
csak gonoszságból tették és azért, hogy romlást
okozzanak.
De hát erről a nevetséges ürügyről nem
érdemes komolyan beszélni, szemben azokkal
a. nagyszabású gyujtogatásokkal,-melyeket puse-tán a rombolás kedvéért -csináltak. Ezekre
régen készültek, nem is titkolóztak szándékuk¬
kal, s ha idejük lett volna pokoli tervük kivite-
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lére, képesek lettek volna a dicső várost rom¬
halmazzá tenni. A Cri du Penple május 16-iki
számában igy ír: «Intézkedések tétettek, hogy
egyetlen ellenséges katona se lépjen Parisba.
Az erődök eleshetnek, a sánczokat is bevebetik, még sem teszi egyetlen egy katona se lá¬
bát Paris területére. Ha Thiers úr kémikus,
meg fog bennünket érteni. Tudja meg a versaifiesi hadsereg, hogy Paris mindenre el van
szánva, csak arra nem, hogy megadja magát.»
Három nappal később ugyanez a lap a követ¬
kezőket irta: «A versaillesi kormány Paris
pusztulását akarja. Kívánsága talán be fog tel¬
jesedni. De nem lesz meg az a szomorú és
gyűlöletes elégtétele, hogy ezt a pusztulást ő
maga eszközölje. Ha a kormány Poroszország¬
gal szövetkezik, akkor Paris maga fogja magát
elpusztítani. És inkább megsemmisül és romjai
alá temetkezik, semhogy ezeknek a bombave¬
tőknek megengedje, hogy utczáinak kövezetére
lépjenek.*
A kommün hadügyminisztériumának papír¬
jai között találtak egy dekrétumot, a mely
doktor Hirsiger Józsefet az általa föltalált
fojtogató és gyujtogató bombák gyártásának
igazgatójává kinevezi, még pedig ezredesi
ranggal.
A kommün még április hó első felében ala¬
kított egy úgynevezett tudományos bizottságot,
melynek föladata az volt, hogy tanulmányozza
azokat a félelmes erőket, melyeket a tudo¬
mány a forradalom rendelkezésére bocsájtolt. Ennek a bizottságnak a főnöke Parizell
doktor volt, azonkívül Pillot, az első kerület
polgármestere, a kik maguk mellé vették Borme
kémikust, ki a robbanó szerek gyártása terén
bizonyos tekintélynek örvendett. Tulajdonképen
ennek a bizottságnak vált föladatává előkészí¬
teni és lehetségessé tenni Paris pusztulását.
Működéséről fantasztikus és félelmes hírek ke¬
ringtek a városban: hogy aláaknáztatja az öszszes középületeket puskaporral és dinamittal,
robbanó szerekkel tölti meg az összes Szajnabidakat, azonkép a templomok sírboltjait és
mikor mindezzel készen lesznek, valamennyi¬
nek a fölgynjtását egyetlen pontra konczentrálják, még pedig a városházára, a hova a
harczban még megmaradt utolsó vezér elvonul,
a ki aztán a végső pillanatban megnyom egy
billentyűt és Paris ezer ponton egy szempil¬
lantás alatt levegőbe röpül.
Arról is beszéltek, hogy a tudományos bi¬
zottság egy gyönyörű tervet dolgozott ki: ho¬
gyan kell Paris csatornáit dinamittal megtöl¬
teni s az összes ntczákat egyszerre felrobban¬
tani.
Mindebből nem lett semmi. Csupán rémlátó
emberek ijesztgették egymást ilyen híresztelé¬
sekkel A mi valósággal bekövetkezett, az is
elég szomorú. A tudományos bizottság dicsé¬
retére legyen mondva, elég lanyhán működött
s feladatát nem igen vette komolyan. Minden¬

féle bolond tervet, a melyet a viharos időkben
tízszeresen exaltált emberek eléje terjesztettek,
kellő alapossággal és lassúsággal megvizsgált,
a hivatalos dolgok tempójának gondos megtar¬
tásával elintézett, új találmányú puskaporok¬
ban turkált, elolthatatlan tüzeket piszkálgatott,
de mikor tettre került a sor, kisült, hogy semmi
sincsen készen s akkor fordultak a petróleum¬
hoz. Ez a petróleum adta aztán meg a karak¬
terét Paris égésének.

16. SZÍM. 1910. 5 7 . ÉVFOLYAM.

tos tudatlanságot és felületességet, a mely külföl¬
dön a rólunk való fogalmakban megnyilatkozik
még olyan helyeken is, a hol a tudatlanság és
a felületesség minden más kérdésben súlyosan
kompromittáló. Hiszen igen előkelő és hírneves
külföldi tudósok be merik vallani, hogy Magyar¬
országról jóformán semmit se tudnak. Ez kétség¬
telenül sajnálatos és restelleni való állapot, de
annál kétségesebb: vájjon nekünk kell-e miatta
inkább röstelkednünk, vagy azoknak, a kiknek ez
az állapot földrajzi, történelmi és kulturális isme¬
reteik nagy és elemi hiányosságát jelenti. Hiszen
ha angolok, francziák, spanyolok semmit vagy
keveset vagy hamis adatokat tanultak Magyar¬
országról és népéről, ez nem a magyar iskolák
rosszaságát és nem a magyarok iskolázatlanságát
mutatja. Ha tehát itt valami hiányt vagy mu¬
lasztást pótolni kell, ez aligha a mi föladatunk.
A mi föladatunk csak azon dolgozni, arra töre¬
kedni, hogy a felőlünk való tájékozatlanság a
köteles, általános műveltségben minél nagyobb,
minél érezhetőbb és minél szégyelleni valóbb hi¬
ányt és csonkaságot jelentsen. Ennek pedig az a
módja, hogy munkánkban, törekvéseinkben, nem¬
zeti és kulturális intézményeinkben lehetőleg nagy
szerepet teremtsünk magunknak az emberiség ha¬
ladásában. Ha ezt elértük, nem lehet rólunk tu¬
domást nem venni, ha khinai fallal vesznek is
bennünket körül — kívülről. Magyarország és a
magyar nemzet leghathatósabb és legreálisabb
propagálása tehát nemzeti és kulturális intézmé¬
nyeink fejlesztése, a magyar tudás és a magyar
talentum lelkes és áldozatkész támogatása. Nem
a külföldet kell fölvilágosítani, hanem fényt kell
teremteni idehaza, hogy ez világítson!

*
Sajtó-botrányok. Egyidőben két nagy magyar
város: Debreczen és Kaposvár társadalma érezte
(Vége következik.)
magát rákényszerítve, hogy együttes akczióval
toroljon meg sajtótermékek formájában űzött beKIRÁLYFALVI-KIÁLLÍTÁS.
c.sületrablást és fosztogatásokat. Debreczenben is,
Kaposvárott is bojkottáltak egy-egy helyi lapot,
Királyfalvi Károly, fiatal festőművészünk, a
külföldön már nem szokatlan ötlettel, kiállí¬ a melyek állítólag polgárok tisztességét prédálták,
tást rendezett saját műtermében (Veres Pálné- rágalmaztak, terrorizáltak, zsaroltak. Nincs olyan
utcza 19.) a maga műveiből. A törekvő és te¬ kemény megtorlás, a melyet mi a magunk részé¬
hetséges művész nem először jelenik meg cso¬ ről túlságosan szigorúnak tartanánk olyan üzelmek
portos kiállítással a nagy közönség előtt. Már megbüntetésére, a melyek a mellett, hogy a tör¬
évekkel ezelőtt volt alkalmunk a "Vasárnapi vény és az erkölcs védelme alatt álló emberi jo¬
Ujság»-bán hírt adni egy hasonló vállalkozás¬ gokat és érdekeket dúlnak, még a közszabadságok
ról s egy pár képét is bemutattuk. Mostani egyik kiválóan nagyértékű biztosítékát is beár¬
kiállítása újabb tanúbizonyságot tesz a művész
haladásáról, izmos tehetségének fejlődéséről. nyékolják. A zsaroló és garázdálkodó álhirlapiróLeginkább az arczképfestés terén mozog, s ez nak nincs nagyobb ellensége és félelmesebb bírája
a kiállítás is igazolja, hogy nem hivatás nél¬ a tisztességes, igazi újságírónál, a kinek a hiva¬
kül. Képei között nem egy ismert egyéniség¬ tása tisztességét és becsülete hitelét falja. De épen
nek jól sikerült és különösen a jellemző vo¬ ezért a megtorlásnak azt a kivételes formáját, a
nások érvényesítésében erős kvalitásokat mu¬ melyet Debreczenben és Kaposvárott választottak,
tató képmása van. Ezek sorában is kiválik nem tartjuk hasonló esetekben a legalkalmasabb¬
József főherczeg életnagyságú arczképe, mely nak, mert nem tartjuk a legerősebbnek és leghaőt tábornoki ruhában ábrázolja s a két terem tásosabbnak. Végre is, a hol egészen közönséges
főhelyét foglalja el ízléses dísz közepett. To¬
vábbá említésre méltó alkotások Zempléni Ár¬ deliktumokról van szó, ott ezeknek a megtorlá¬
pád ismert költőnk, Wickenburg Márk gróf és sára a büntető szankczióval nem biró társadalmi
Lénárt dr. arczképei. De figyelemkeltők a táj¬ megrovásnál a büntető bíróság sokkal erősebb és
képek és egypár szép grafikai mű is, melyek hathatósabb eszközökkel rendelkezik. A tolvajt,
a művész sokoldalúságát dicsérik. Egy nagy a rablót, a zsarolót nem megvetéssel és bojkottal
akttanulmánya pedig (fekvő női alak), vala¬ büntetik, a mi csak megcsökkenti vagy új terület
mint számos zsánerképe alapos tudásra és jó keresésére kényszeríti kártékony és gonosz képes¬
ízlésre vallanak.
(V.) ségét, de mozgási és próbálkozó szabadságát tőle
el nem veszi. Legfölebb más vizekbe kergeti, más
kutat kerestet vele, a mit megmérgezhet. Ez te¬
A HÉTRŐL.
hát nem a kellő elintézés akkor se, ha a tolvaj
tisztességet
lop, a rabló becsületet rabol, a zsa¬
Magyarország tanítása. Valaki, a ki magát a
roló
a
nyilvánosság
erejével zsarol A zsaroló új¬
nyilvánosság hálájának megnevezni nem hajlandó,
ságíró
nem
újságíró,
hanem zsaroló. Az eszköz
a ki úgy látszik, egyaránt gazdag anyagiakban,
tehát,
a
mit
az
tizeiméiben
használ, nem szerez¬
lélekben és szerénységben, hatszázezer koronát
adott a magyar Akadémiának, hogy ezt a nagy het számára semmiféle kivételességet a megtorlás
pénzt Magyarország tanítására, ez ország és e és a büntetés módjában sem. Nem ki kell zárni
nemzet igaz valóságának a külfölddel való meg¬ a svihákot, hanem be kell záratni és végképen
ismertetésére fordítsa. Hogy tegye vele az általá¬ ártalmatlanná tenni. Ártalmatlanná tenni úgy a
nos műveltség köteles elemévé a tájékozottságot közönséggel szemben, mint a sajtószabadsággal
Magyarország és a magyar nemzet politikai és szemben.
kulturális állapotáról Ennek a szép és nagylelkű
*
alapítványnak motívumait minden magyar ember
A hordárok. A múlt pénteken közel ezer hordár
külön felvilágosítás nélkül is megérti a maga sok
vonult
végig egy csapatban Budapest utczáin. Ez¬
boszuságában és keserűségében, a melyet mind¬
úttal
semmit
se vittek és mégis olyan meggöruntalan éreznie kell, tapasztalván azt az iszonyanyedten, olyan fáradt léptekkel haladtak, mintha
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mindeniknek mázsás teher lett volna a hátán.
A minthogy valóban nagy, bár láthatatlan teher
nyomta valamennyiüknek, ha nem is a hátát, de
a szivét, meg a fejét. Ez az ezernyi ember b
maga végpusztulásának félelmét és veszedelmét
hordozta meg egy bús zarándok-menetben a fő¬
város utczáin. Soha találóbb nem lett volna, mint
ebben a fölvonulásban, ha táblákat visznek ezzel
a fölirással:
Ave Caesar! Morituri te salutant! A caesar
ezúttal az ezerfejű caesar: a közönség, a mely
nem küldi többé sehová ezt a bús légiót, hanem
egyszerűen elbocsátotta a szolgálatából, mert fürffább és olcsóbb zsoldosokat kapott helyettük. Szó
O

sincs róla, a bizonytalanságba és kenyértelenségbe
vonuló pirossapkás, sereg látása nagyon alkalmas
volt arra, hogy sajnálkozó és melancholikus érzé¬
seket keltsen a lelkekben, de bizonyára nem ke¬
gyetlenség, ha az embernek valami más is jutott
az eszébe. Valami: a minek bajos is volt az eszébe
nem jutnia, mikor ezt a rengeteg hordárt látta,
a mennyit nem tudna mozgósítani se Bécs, se
Berlin, se Paris. Egyszerűen azért, mert ezekben
a Budapestnél sokkal nagyobb városokban egyik¬
ben sincs annyi hordár, mint a magyar főváros¬
A HORDÁROK TÜNTETŐ KÖRMENETE.
ban. Vájjon mi ennek a magyarázata? A hordár
munkája az, a mit az ember az inasával végeztet
el, ha van inasa, de maga is elvégezheti, ha nincs doktort terítette le, hanem súlyosan megsebzett hagyományos magyar vers keretei között és a köl¬
legénye. Budapesten, az iskolásgyermekeket és a valami mást is, a.mire pedig neki, messziről jött tészet hagyományos tárgyainak körében. A ma¬
irodalmi hagyományon él, az újabbkori iro¬
hordárokat is beszámítva, esik minden ezer em¬ embernek, szintén kiválóan nagy szüksége van. gyar
dalom sokféle áramlata nem hagyott rajta nyomot,
berre egy hordár. Tehát minden ezer ember között A közönség hitét. Megmutatta az embereknek, Arany és Petőfi azok az előzmények, a melyekre
kellett annyinak akadnia, a ki eltart egy hordárt vagy elhitette velük, hogy egy sarkutazó is lehet — támaszkodik, Ebben a körben azonban sok szép
olyan munkák díjazásával, a melyeket maga . is nem egészen szavahihető. Ennek a demonstrálá¬ versst ismerjük s egy : A tar/iataki völgyben cziinfí
azok közt van, a melyekre élénken fogunk eml'>egész nyugodtan elvégezhetett volna. Ez egy igen sában szinte határt se ismert. Most aztán meg¬ kezni
mindig, mert annak idején erősen meg¬
jellemző adat ennek a városnak az erkölcsére, a győződhetett róla, hogy nagyobb sikert aratott, ragadott. Óriási tömegét olvastuk azóta a versek¬
hol mindenki inast tart magának, ha nem is a mint a mekkorát kívánhatott. Valósággal — agyon¬ nek, jöttek új eszmék, új ígéretek, új irányok, sok
dolog, a mi annak idején tetszett, ma halvány¬
lakásán, legalább a legközelebbi utczasarkon. A hol győzte magát l
nak, fonnyadtnak tűnik fel, — ez a vers még ma
hordárral küldik a levelet nemcsak a czímzettnek,
is oly élénken él emlékezetünkben, mint a mikor
hanem a legközelebbi levélszekrényhez is. Ennek
először olvastuk.. Ke vés költő kortársunkról tudnók
az erkölcsnek hovatovább meg kell buknia ebben
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. ezt elmondani. Új könyvének Sajó Sándor a Gor¬
donka czimet adta s e czim nagyon jól kifejezi
a szegény és méregdrága városban. A hordárok
Uj Nietzsche-kötet. Nietzsche a legutóbbi évek¬ költői hangjának természetét, a mely csakugyan
válságát a «Messinger» nem okozta, csak siettette. ben kezd erősebben hatni szellemi életünkre ; ná¬ olyan, mint a gordonka hangja: lágy, közvetlen
Ennek előbb-utóbb el kellett következnie és ha lunk akkor kezdődött hatásának korszaka, mikor és férfias. Valami melancholia van verseiben, halk
bicziklin nem siet, gyalog is elérkezett volna. Ilyen a külföldön, nemcsak Németországban, hanem borongás, elmélázó visszanézés tűnt napokra, a
nagy csomó embernek kenyér nélkül maradása Francziaországban is kezdenek rajta túlesni s a múltba. Sokszor mond hazafias verset, nem min¬
hatás helyébe a kritika következik. Két-három év dig tud bennük a retorikai deklamácziótól szaba¬
azonban mindenesetre sajnálatos, annál sajnála¬ óta sűrűn jelennek meg magyar Nietzsche-fordí- dulni, de ez a retorikája sem olyan üresen kiabáló,
tosabb, mert még csak azzal se vigasztalódhatunk, tások ; nem mind kellő színvonalúak, de mind a mint az a hazafias költészet, a mely szinte gya¬
fokozódó érdeklődés tanúbizonyságai. Most a Filo¬ nússá tette már a hazáról mondott verseket. Az
hogy: majd elmennek hordárnak l
zófiai írók tárában, filozófiai irodalmunk e leg¬ őszinteség, a hit abban, a mit mond, mindig meg¬
*
fontosabb és legnagyobb hatású vállalatában jelent érzik hangján, még akkor is, ha fáradt a szava
Peary kudarcza. Peary parancsnok, a ki győző¬ meg egy Nietzsche-kötet: a bázeli filozófusnak és nem bírja a gondolatainak terhét. A szerelem
nek maradt a porondon azután a párbaj után, A tragédia eredete vagy görögség és pesszimizmus mai verseiben már szinte emlékké halkult, át¬
a melyet a szerencsétlen Cook doktorral vívott czimű műve. Ez Nietzschenek első nevezetesebb olvadt a családi érzésbe, a melylyel feleségét és
meg az északi sark igazi fölfedezőjének koszorú¬ munkája, mintegy átmenet filológiai tanulmányai¬ gyermekeit körülveszi. A magyar föld képei gyak¬
ról a filozófiára ; általában átmeneti mű, a mely
gyújtják fel képzeletét s nem egy színes képet
jáért, megszakította a művelt világon keresztül forrongásában, alakuló-félben mutatja Írója tehet¬ ran
adnak tollára. Mindebbe pedig mind jobban beletervezett fölolvasó útját. Megszakította azért, mert ségét. Még Schopenhauer és Wagner hatásával küz- nyomul a reflexió, a mely uralkodó hangja lett
kiderült, hogy nincs miért utaznia. A fölolvasásai¬ ködik, de már megvannak benne későbbi világ¬ Sajó Sándor költészetének. Lelkesedése, gyöngéd
nak nem akadt hallgatósága. A póluson nem érez¬ nézetének összes csirái. Egy nagyszerű gondolat¬ érzése, természet-szemlélete reflexióvá halkul. Kesort indít meg ez a mű, a melynek végén a Zara- flexiói nem ragadnak el mélységükkel és újságuk¬
hetett nagyobb hideget a tudós kutató, mint a thustrához
és aJenseitsvon Gut und Bőséhez jutunk. kal, egy egyszerű lényü, nyugodt, jól temperált
milyen fagyos közömbösséggel találkozott a világ Az eszthetikai világszemléletet fejti ki, a schopen- gondolkodású ember elmélkedései, de rendszerint
részéről, a melynek az úszó jéghegyek birodalmá¬ haueri pesszimizmusból kiindulva, roppant feszült¬ van bennük melegség, a mely elevenné teszi a
ról akart beszélni. Ha ez a kudarcz csupán azt ségű eszmejárással, új alapokat keresve az eszthe- gondolatokat. A kötet nem egységes hatású, sok
jelentené, a mi a tényleges tartalma, hogy t. i. az tika számára. Épen stílje túlfeszültségénél fogva olyan vers van benne, a melynek elhagyása csak
ez a mű nagyon nehéz feladatot ró a fordítóra, használt volna neki, de van egy pár olyan, a mely
emberek nem érdeklődnek egy nagyszerű és kor¬ túlterhelt mondatait úgy lefordítani, hogy kelleténél kiengesztel a gyöngébb ihletü órák szüleményeivel.
szakos tudományos vállalkozás lefolyása és ered¬ homályosabb se legyen, az eredetitől se távolodjék
A hét híd városa. Ballá Ignácz úgylátszik
ményei iránt, ez egy igen sajnálatos, só't egy szé- el nagyon, nem mindennapi mestersíg. A fordító, szereti azt a versét, a melyről könyve czimet vette.
gyelni való tanulság lenne. Mindezeken fölül pe¬ Fülep Lajos ritka sikerrel felelt meg ennek a ne¬ Budapestről szól, sorra énekli a hat hidat, a mely
héz feladatnak. A Nietzsche stílusát adja magyarra
Dunán vezet át s a hetediket, a mely egykor az
dig még meglepő is, mert hiszen bőségesen lát¬ transzponálva, úgy igyekszik visszaadni a munkát, aemberek
szivét köti majd össze. Mi nem egyezünk
hattuk példáját annak, hogy a közönségben igenis a hogy Nietzsche irta volna, ha magyarul irt volna vele ebben a szeretetében, a vers szétesik, nem
megvan és épen a mi korunkban hatalmasan ki¬ s ezt a hatást a legtöbb helyen el is éri. A for¬ fog meg semmit a mi fővárosunk leikéből és be¬
fejlődött a fogékonyság a tudomány és a kutatás dítás elébe terjedelmes bevezetést irt, ismertető fejező része bágyadt. Megvannak ebben a versben
Nietzscheről, a mely összefoglalja Ballá Ignácz verseinek mindenféle hiányai: a
iránt. A tudomány hősei soha ünnepeltebb hősök tanulmányt
egyéniségének teljes képát úgy, a hogy műveiben puhaság, a kifejezésbeli energia hiánya, a belső
nem voltak, mint most, a mi természetes vele¬ nyilvánul. Ez a tanulmány tartalomban és formá¬ forma bizonytalansága s ' a nyelv szegényessége,
járója a műveltség terjedésének. A Peary esetének ban egyaránt kiváló munka, a legjobb, a mit de nincsenek benne számos jó tulajdonságai, me¬
tehát specziális oka és magyarázata kell, hogy Nietzscheről magyarul olvasni lehet. Hű és nagy lyeket nem egy más versében megtalálunk s me¬
legyen. És tudjuk, hogy van is. Hogy Peary az vonásaiban jellemző, kifejező képét adja a Zara- lyekkel nem egy más verse megfogja érzésünket: ,
thustra szerzőjének, előkészít megismerésére s sok nincs meg benne látásának szinessége, hangjának
északi sark fölfedezője lehessen, előbb egy másik okos dologra figyelmezteti azt, a ki műveit már hajlékonysága és érzésének fogékonysága minden
fölfedezöt kellett lelepleznie és csalónak bélyegeznie, ismeri s formáiban is szép, jelentékeny irodalmi hatás iránt. Olaszországi tartózkodás emlékei, egy¬
két színes kép az olasz élet misztikumából, tengeri
•a ki ha jogtalanul is, de lehet, hogy teljes jó¬ színvonalon álló.
képek, egy sor nagybányai kép, lírai hangulatok,
hiszeműséggel követelte magának ezt a dicső¬
a költő lelki vergődéseinek tanujelei — ezek ad¬
Gordonka.
Azok
között
a
lírikusaink
között.
séget. A birkózásban, a mely a koszorúért folyt,
a kik a kilenczvenes évek első felében léptek be ják a kötet tartalmát. Ballá Ignácznak van muzsiPeary erősebbnek bizonyult. Sőt talán — túlságo¬ az irodalomba s azóta folyton azon az úton halad¬ kaja, képzelete erősen zenei jellegű, a nyelv szisan is erősnek. Mikor nem érte be azzal, hogy a nak, a melyen akkor elindultak, Sajó Sándor nes gazdagságával párosulva ez nagy hatások
riválisát egy jóhiszemű tévedés áldozatának mu¬ talán különb helyet érdemel, mint a milyet az forrása lehetne, így is átrezeg nem egyszer a ki¬
fejezés tapogatózó bizonytalanságán keresztül ez a
tassa be, hanem iszonyatos kíméletlenséggel egye¬ irodalmi közvélemény szán neki. Nem forradalmi muzsika
s a kép megtalálja bennünk azokat a húroszellem
és
nem
újító,
nem
jön
új
eszmék,
új
for¬
nesen szélhámosnak bélyegezte, nem csak Cook
mák, új nyelv Ígéretével, csöndesen meghúzódik a
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kát, a melyek megrezdülnek rá és fölfogják hatásait. sos vígjátéka, a mely Hevesi. Sándor fordításá¬
Sok olyan van versei között, a mit jobban lehetett ban a Nemzeti Színház színpadán jelentékeny
s kellett volna megcsinálni, de olyan nincs talán irodalmi sikert ért el.
A «J6 Pajtás., Sebők Zsigmond és Benedek
egy se, a miben nem volna legalább valami olyan
elem, a mely arról tanúskodik, hogy mégis csak Elek képes hetilapja legújabb számában,. Jíözli
felindulások perczei szülték, hogy benn, a költő¬ Endröili Sándor és Tóth Andor versét, mricz
ben művészi érzés dolgozott s a vei s csak azon Zsigmond elbeszélését, Dörrnögö Dömötör utazá¬
a hosszú úton halványodott el, a mely a költő sát Sebők Zsigmondtól, Schópflin Aladár érdekes
leikéből a tolla hegyéig visz.
történetét, képes tréfákat, Faltny László czikkét
Jones Tamás. Fielding nagyszabású regénje, a a mentő-búvárokról, Benedek Elek székelyföldi
XVlLL századi angol irodalomnak egyik legnagyobb útleírását, Rákosi Viktor regénvét, a rejtvényeket,
szabású műve, a Jones Tamás, a talált gyermek szerkesztői üzeneteket. A Jó Pajtás-t a Franklinmost jelent meg magyar fordításban a Kisfalndy- Társulat adja ki; előfizetési ára negyedévre 2 korona
társaság kiadványai között. A három kötet meg¬ 50 fillér. Mutatványszámot ingyen küld a kiadó¬
jelenése nyeresége az olvasóközönségnek, mert hivatal, (Budapest, VI., Egyetem-utcza 4.).
Új könyvek:
alkalma van megismerkedni azzal a művel, a me¬
A tragédia eredete vagy görögség és pesszimiz¬
lyet sokan, köztük pl. Tainft-a legkitűnőbb* angol
regénynek tartanak s a mely micden esetre meg¬ mus. Irta Nietzsche Frigyes, fordította s beveze¬
érdemli mindenkinek figyelmét, a ki az irodalmat téssel ellátta Fülep Lajos. Filozófiai írók Tára
szereti s nem sajnál egy kis fáradságot sem. ha XXIII kötet. Budapest, Franklin-Társulat;' ára
arról van szó, hogy egy érdekes, mindenképen 5 korona 20 fillér.
tartalmas régi íróval van alkalma megismerkedni.
Gordonka. Újabb költemények, irta Sajó Sándor.
Bánk nézve pedig különös érdekessége van azért, Budapest, Singer és Wolfner bizománya; ára
mert fordítója Szüry Dénes. A néhány hónap 3 korona.
előtt elhunyt kitűnő írónak, lapunk feledhetetlen
A hét híd városa. Versek, irta Bulla Ignácz.
munkatársának utolsó irodalmi műve ez, a melyen Budapest, Singer és Wolfner; ára 2 korona
már betegen, utolsó ereje megfeszítésével dolgozott s 50 fillér.
a melybe belevitte az irodalommal azonosulni tudó,
Jones Tamás, a talált gyermek. Irta Fielding
lelkes, nemes egyéniségét, azt a mély penetrácziót, Henrik, fordította Szüry Dénes. Kiadja a Kisa mely őt életében oly kedvessé, alakját irodalmi faludy-társaság. Budapest, Franklin-Társulat. Há¬
világunkban oly rokonszenvessé tette.
rom kötet; ára fűzve 17 korona, kötve 21 korona
A «Magyar Könyvtárs legújabb sorozata három 60 fillér.
A Magyar Könyvtár új füzetei. 585. Marx:
jelentékeny művet bocsát a közönség elé. Az egyik
A
kommunista kiáltvány. Fordította és bevezetés¬
a tudományos szocziálizmus alapvetőjének, Marx
Károlynak történelmi néyezetességü mfive, A kom¬ sel ellátta Ipolyi Tamás; ára 30 fillér. 586. Ady
munista kiáltvány, a mely a szocziálista mozgalom¬ Endre : A tízmilliós Kleopátra és egyéb történetek ;
nak alapköve és kiinduló pontja. Mindenkinek, a ára 30 fillér. 587—588. Bemard 'Shaw: Brasski korunk legnagyobb és legégetőbb társadalmi és bound kapitány megtérése. Vígjáték három fel¬
politikai mozgalma, a szocziálizmus iránt bármely vonásban, fordította Hevesi Sándor. Budapest,
szempontból érdeklődik, ismernie kell e nagy¬ Lampel E. könyvkereskedése (Wodianer F. és
jelentőségű,, művet, a mely nélkül el sem lehet fiai) r. t.
igazodni a szocziálista eszmék szövevényében.
A kommunista kiáltványt Ipolyi Tamás fordította
magyarra s ellátta tárgyilagosan, nyugodt hangon
HALÁLOZÁSOK.
tájékoztató bevezetéssel. A másik füzet A tíz¬
milliós Kleopátra és egyéb tariéneltk czim alatt
Elhunytak a közelebbi napokban: HIDASI JAKAB
Ady Endre tizenkét novelláját foglalja magában; 48-as honvéd, Nemes Vitán. — Idősb. EOKKENBAUEB
jellemző műve valamennyi egy érdekes,, a világot PÁL, a kó'bányai függetlenségi nyegyvennyolcas párt
a maga saját látószögéből néző művészi egyéni¬ elnöke 69 éves korában Budapesten. — PÉLY F E ségnek. A harmadik fi zet Bemard Shaw Brass- RENCZ, a tizedik kerületi elnök-utczai elemi iskola
bound kapitány megtérése czimű három felvoná- vezető-igazgatója 44 éves korában Budapesten. —

Menyasszonyi ruha-selyem

Vegyen SVAIGZI SELYMET!

minden színben, méterenként l K 35 f-től feljebb. Bér- és
vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyüjte" ményt postafordultával küld

H E N N E B E R G iyemgyáros Zürich.
Kapható mindenütt, egy tubus ára 5O fillér

Kérjen mintákat tavaszi és nyári újdonságainkról ruhára
és blúzra : Di afir onale, Crépon, Surab. Moire, Crépe
de Chiue, Fonlards, Monsseline 120 cm. széles méte
renkent 1.20 koronától kezdve, feketében, fehérben effvszmuben és színesben, továbbá hímzett blúzok és ruhák
batisztbpl, gyapjúból, vászonból és selyemből. Csakis
garantált szolid selyemszöveteket árusítunk közvetlen
magánosoknak bérmentve és elvámolva a lakásba. o

SCHWEIZEB & Co., LUZEBII U 23 (Svaira.)

A Bor- és Lithion-tartalmú
vasmentes gyógyforrás

SOMA adótárnok 62 éves korában Ungváron.
Ifjabb
CSÓKBA ZSIGA czigányprimás 25 éves korában.
Őzv. SZÜTS SÁMUELNÍ. szül. Hermán Henriette
úrnőt a napokban temették el Miskolczon nagy
részvét mellett 79 éves korában. A jótékonyaágáról
ismert nemes szivű matronát gyermekei és számos
unokája gyászolják Hermán Ottóval együtt, ki az
elhunytban utolsó testvérét vesztette el. — Eittersfeldi és madad KREYBIG KÁROLYNÉ, született De
Heck Emma, rittersfeldi és madari Kreybig Károly
altábornagy felesége 70 éves korában Szegeden. —
Kisjeazeni és megyefalvai JESZENSZKY FEEENCZNÉ,
szül. raj kai Friebeisz Eiza 58 éves korában Bükösdön. — Özv. MINICH JÓZSEFNÉ, szül. Ősz Emma 68 éves
korában Budapesten. — ZETTNEB EDÉNÉ, szül. Fusz
Emma 52 éves korában Budapesten. — Özv. HONTI
FEEENCZNÉ, szül. Veroni Erzsébet 78 éves korában
Losonczon. — Özv. SZÜTS SÁMUELNÉ szül. Hermann
Henriette 79 éves korában Miskolezon. — KOEPÁS
JÓZSEFNÉ, szül. Bezdek Eózsa 46 éves korában Váczon. - - VIOLA PÉTEENÉ, szül. Hablicsek Auna 7ü
éves korában Budapesten. — Özv. TAECSAY KÁBOLYNÉ
szül. nemeskürthi és boldogfalvi Hávorka Juliánná
77 éves korában Kéthelyen.

EGYVELEG.
* Mesterséges szafir. A gyémántnak és rubin¬
nak mesterséges előállítása már nem újdonság.
Újabban azonban a híres rubingyártó, Verneuil
tanár szafirokat is készít már. Hidrogént-elvonó
anyagban aluminiumoxidot olvaszt fel, s ezen ol.datot kevés vas- és titanoxiddal keverve, gyönyörű
G. L.
szafirkristályokká varázsolja.
A Fonciere, Pesti biztosító-intézet április
16-án tartotta meg ez évi rendes közgyűlését. A díj¬
bevétel a törlések levonása után az elemi- és baleset¬
ágazatokban 13.990,612'Gl koronát és az életbiztosítási
ágazatban 4.653,282-81 K-t, összesen tehát 18.643,891-82
koronát tett ki, míg a későbbi években esedékes tűz¬
és balesetágazatbeli dijkötelezvények és dijváltók őszszege 33.627,298-54 koronára rúgott. Az 1909. évre
kimutatott 308,12008 korona nyereségből részvényen¬
ként 14 korona (7 %) osztalék kifizetése inditványoztatott.
S í r k ö v e k e t művészies és modern kivitelben tart
raktáron az újonnan alapított sírkő-üzlet Boros és
Kohn, Budapest, VII., Dob-utcza 1. Nagy választék,
olcsó árak.
S o k a n s z e n v e d n e k különösen a nyári melegek¬
ben a kellemetlen szagu láb-, kéz- és hónaljizzadásban, ez ellen sikerrel védekezhetnek, ha már most
legalább hetenként egyszer is a nCsitáry-féle Salinib-t

használják, mely az egészségre teljesen ártalmatlan,
nem repeszti, nem szakítja fel a bőrt, nem csip, nem
okoz fájdalmat, hanem biztosan megszünteti az izzaclast és könnyűvé, ruganyossá teszi a járást. Kimerítő
hasznalati utasítással 1-10 fillérért küldi Ositáry gyógy¬
szerész, Berhida (Veszprém-m.).

Visegrádon. A múzsa. Egymásra halmozott frázisok
tömege, ember legyen, a ki végig bírja olvasni.
Mese. Holdvilágos romantika, melynek nincs semmi
magva.
Nem mehetek. Nyugaton. Középszerű dolgok, se
nem jók, se nem roszak, nem volna oka, hogy miért
közöljük.
Köszönet. Homályos ábrándozás, nincs semmi, :i
mi összetartaná a szétfolyó színeket, melyek különben
sem valami frissek.
Ablak alatt kis kertemben. Népdal-reminiszczencziák, mindennemű érdekesség nólkül.
Huszonnégy esztendő. A könyvet megkaptuk, fogunk
is vele foglalkozni, de csak majd ha rákerül a sor,
mert egész tömege a mostanában megjelent könyvek¬
nek várja az ismertetést.
Hangulat. Talányok. Valami kevés hangulat-féle
van bennük, egyéb semmi.
Emlékezem. Zavaros eszme-foszlányok, tántorgó,
alaktalan sorokban.
E. D. Sz. Nem közölhető.

KÍNA BORA VASSAL
kiállítás 1906. Leg-mag-asabb kitűnt.
ErttiitAuer g y e n g é l k e d ő k , vérszegények és
lábbadozók számára. Étvágygerjesztő, i d e g 126»«i
erősítő és v é r j a v i t ó szer.
kiliiiui It.
tiOOO-nél több orvosi vélemény.

vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬
talmainál és köszvénynél, aczukorbetegségnél,az emésztési és léleg¬
zést szervek hurutjainál.

FELÜLJttüLHATATLM,
mert asszonyok, leányok tiszta, fiatal,
üde arczot kapnak _ _ í _
•
pár nap alattiba a H i a r m a r O S l

I. Serravallo, «. íi tir. odnri iiálUtó Trieste-Barcola.
Visárollutó a Kyigysiertárakban féllileres ovegetben
K Ilii), literes övetekben K 4.80.

Húgyhajtő hatásul
tmmthitt !

Kapkató ánánrniktrtskediitkben fám a
iami/r-I.irócti Salrator/orrcu- Vállalatitól
Büdapwí. V. Rviolf-rakpart S.

í-tSaSar'.S: mármarosi

LILIOM-SZ1PPAMAL

:: Jaj, be jó! ::
Mentből fogszappan
a legjobb fogtisztitó szer.
Aki egyszer megpróbálja,
annak más nem kell. Kap¬
ható gyógytárakban, dro¬
gériákban és illatszer-üzletekben, valamint a ké¬
szítőnél bztraka gyógysz. Moholon, l kor.-ért. [

mosakodnának. Kis tégely l korona.

Nagy tégely
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gyógyszertára, Mármarossziget, Erzsébet-főtér H.
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H e l y e s e n f e j t e t t i k m e g : Merényi L&jos. — UeUt
József és Stark Vilmos. — A iBvdapeiti Sakk-kört —
A tBudapeiti III. kér. Sakk-kört — Ladányi Antal. —
Wysohogrod Pál. — Beér Mór. (Budapett). — Németh Péter
(Ciongor). — KintziK Róbert (Fokért.) — Müller Nándor
(Stombatíuly). — Hoffbauer Antal (LApótvdr). — Szabó
— A •QySri Sakk-kört. —
János (Bakony-Szfntldtzló).
Székely Jenő. — Mészey József (Oyör). — A tZborói
Tártatkört. — A t Kalocsai Katolikw-kört
Veöreös

Miklós (Zircz). — Ifj. Hubav Bertalan CBndtátujlak). A tDunafnlilviiri Kgi/rnlöii'gi kórt (Dutaföldoár i — Barcsa
Mihály (Biharudvaril. — Csolnoki István (Hajduhadháia).
A iLeibicti Gazdasági Kaitinó.t (faibicz). — Lustyik János
és Szivák János (Alberti-Ina).—tCtengeri Kiutinót (Cienger).
Király Mihály (Zenta). — Kuriz KezsS (Temetrékd$).

KÉPTALÁNY.

SÖTÉT.

A 12-ik számban megjelent képtalány megfej¬
tése : Mátyás az igazságos.
t

b

e

d

e

l

g

Felelős szerkesztő: Hoitsy P á l .
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Be41tanoda-n. 5.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem'utcza 4.

h

VILÁGOS.
Világos indái és a harmadik lépésre mattot ad.

Üxletá<helyezés miatt
rendkívül olcsó árak

A külföld és belföld f
legkiválóbb szaktekin¬
télye m t n t legjobb táp¬
lálékot ajánlják a K u leke-t
hányezékelésnél,
bélhurutnál és
hasmenésnél.
:: ::

(Iverniekeknek
és felnőtteknek.

CSÁNGÓ bőröndösnél
IV., Muzeuta-körút 3.
Üzletem í. é. május 1-én tete¬
mesen megnagyobbítva a szom¬
széd, házba, 5. szám alá he¬
lyezem át. A czim fontos !

íU

MARGIT

IMÁI és LENGYEL

S

Bpest. V., Gizella-tér 3. Telelőn 39-10.

Ajánlja mindennemű csipke- és
paszományáru raktárát. Továbbá

A különf. divat] apo kban meg-

e<"yszinű, divatos színes hímzett
csipkéket, sima és hímzett tüllkelméket, divatos zsinórokat,
srany és ezüst hímzéseket, csil-

jelenő mmdennemű díszek ál-

, ,
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SZÉPITÖSZEREK KIRÁLYA®

SAROK VAN CIPŐJÉN

Beregmegye.
gyomor, belek, húgyhólyag e különösen a légző•zervek hurutot bánt almainál igen jó hatású még
'. .'. akkor is, ha vérzések esete forog lenn. .'. .'.

LW.

Megrendelhető : ÉDESKTJTY L.-nél Budapesten és
a forrás kezelőgégénél Munkácson.
Méltán megérdemli e nevel, miiéi évtizedek
óta egyedül bevált és bizlos hatisu szer.
* mely minden kenőcs és erem lias/uálau
nélkül az arcinak mindennemű lisxUÚutigit, szeplöt, majful.ot stb. már rövid idő
alatl ellünteli, kellemes üdévé leszi s «nn»k bársonyfinomságot kölcsönöz. A r a
2 k o r . Kapható egyediili készítőjénél:

Az idei sport újdonságok megérkeztek,

minek folytán már most dús választék¬
ban kaphatók a legelőkelőbb sport¬
gyárosok u. m. Slasengcr & Sons,
F. H. Aj rés, Jolin Jaques & Són
London, Mars & Co. Paris,
; valamint A. G. Spalding és
K. Staub, ^oiílfAf nfi
Bobért
Forjrau & Sóim
Zürich stb. líltMJl Ül1

flRANYSflS -gyógyszertárai

^-

g-olf-kiilöiilegességei, S fegyver, vadászati, halászati és utazási czikkek

HUZELLA M.ezégnél BndapesUV., Váczi-nteza 28.

KALODONT

W

LESSNER ALFRÉD,

rendkívül nagy választékban, a megszokott szolid árak mellett, legjobban beszerezhetők

J

lám betéteket minden színben és
:::::: legdivatosabb kivitelben. ::::::
« CrePP d e í n i n e íení^
«8 színházi
. sálok nagy választékban. =

VALÓDI

ff

Dr. REISMAN ÖDÖN

'•

\.
. . . . . . . Helxc2
2. Vhlxdl \ matt.
d.
\.
Fh8—e5
2. Bc6 -(A f matt.

2688. számú feladvány Onitiu Valértől, Eger.

LILIOM4RCZKEIWT
használják. Nem szabadna oly háznak lennie,

1. Bb6-g6 . . . B h 2 - h t
1. ..
.', Hb7xo5
(a, b, c, d, e) ü. Fa3 b2 f matt.
2. Vhlxhi f matt.

SAKKJÁTÉK.

J

kitűnő sikerrel ruuználtatik

A 2674. számú feladvány megfejtése Wynne H,-töl.
(el-en egy sötét huszár áll.)

l'.

Szerkesztői üzenetek.

Selyemkivitel. — Királyi udvari szállító.

Salvator
niital

VLAHOVICS EMIL fó'gimnáziumi tanár Cl óves korában
Váczott. — MEZEY PÉTER volt fővárosi bizottsági tag.
75 éves korában Budapesten. — Ki?- és uiasterenyei
TEBNYEY JÁNOS posta- és távirófeliigyelő 60 éves
korában Rimaszombatban. — SÁNDOR KÁLMÁN nyűg.
táblabjró, lapszerkesztő. Marosvásárhelyen. — VA¬
DÁSZ ÁGOSTON mátészalkai római katolikus lelkész,
51 éves komban Mátészalkán. - - PÁLFY PÁL \ágbeszterczei plébános, kerületi esperes, 59 éves korá¬
ban Vágbeszterczén. - - MEDVECZKY BAZIL görögkatoliku* esperes 50 éves korábun Máramarosszigeten. — Yitálisfalvai és sztosházi VITÁLIS ANTAL
nagybirtokos, volt megyei árvuszéki elnök,. 82 éves
korában Pottornyán. - NÉMETH MIHÁLY kegyes
tanitórendi uradalmi intéző, 49 éves korában Taszáron. - - Bicskei BITSKEY KÁLMÁN, Pestmegye nyűg.
árvaszéki elnöke 50 éves korában Gödöllőn. —
Idősb. TESZELSZKY ANTAL 76 éves korában Nagybicsén. — Keveházi és keviczei KEVICZKY LAJOS nagytapolcsányi királyi közjegyző, 66 éves korában Nagytapolcsányban. — Kisbabóthi és kaki BABÓTHY MÁR¬
TON földbirtokos, 83 éves korában Nyitrán. — Kistétényi WALTHER ÁGOSTON nyűg. máv. igazgató, a
Ferencz József-rend lovagja, a III osztályú Takovarend tulajdonosa, életének 77 éves korában Buda¬
pesten. —- Kassai FARKAS JÓZSEF kir. tanácsos, nyűg.
pénzügyigazgató 64 éves korában Székelyudvar¬
helyt. — KELEMEN ÁBPÁD dr. ügyvéd 27 éves korában
Budapesten. r~- Nagymányai KOLLER NORBERT gyógy¬
szerész 42 éves korában Budapesten. — Nagyajtai
KŐRMÖTZY EDE 66 éves korában Kecskeméten. HELLSINGEE ZSIGMOND magánzó 68 éves korában
Budapesten. — ÁRKAY SÁNDOR császári és királyi
udvari műlakatos, a Ferencz József-rend lovagja,
70 éves korában Budapesten. - - MEZEY IGNÁCZ, a
Szentsir-rend lovagja, nyűg. miskei esperes 75 éves
karában Baján. — GÁL ELEMÉR posta- és távíróműszaki tanácsos 52 éves korában Budapesten. Apáti ABT KÁBOLY az osztrák és magyar államvasut
társaság fó'ellenőre 54 éves korában Budapesten. —
Ifjú NAGY IMBE műegyetemi hallgató Budapesten. —
FACHLEITNEB MIHÁLY földbirtokos hetvennégy éves
korában Szentendrén. — Báró WASMER ANTAL ötven¬
négy éves korában Budapesten. - - TÖEÖK ELEK
nyűg. járásbiró 86 éves korában Kiskunhalason. BALOGH ISTVÁN pénzügyi számtiszt 28 éves korában
Zalaegerszegen. — TEEIBER PÉTEB vendéglős 52 éves
korában Budapesten. — Idősb RÁKÓCZI JÁNOS ven¬
déglős 49 éves korában Héderváron. — WEISZ IZI¬
DOR kereskedő negyvennegyedik évében Kassán. —
ROZNEB JENŐ, a Wiener Bankverein budapesti fiók¬
jának főtisztviselője Budapesten. — Eákosi BOBOSS
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VASÁENAPI ÚJSÁG.

16. SZÁM. 1910. 0 7 . ÉVFOLYAM.

::

Legújabb árjegyzék
ingyen és bérmentve.

NagyváTad,5zUászld-tér
-fürdő. Felső-Ansztria.

Elsőrangú
Európa legrég jodbromfürdő.
tásosabb jódforrása. — Idény :
május l -liíl szeptember 30-ig. —
l'Vhilágosiiástt's prospektust küld
:::
a Pürdöig-azg-atóság-.
Dr. Gerstel szanatóriuma télen Is nyitva van.

lílLL

l

11). <<ZÁM. 1 9 1 0 . 5 7 . KVKOLYAM.

VASÁKNAPI ÚJSÁG.

3 K)

16. szAM. 1910. 57. ÉVFOLYAM.

OLBRICH

-féleafazásiozikkek

MIÍASZTALOSOK SZÖVETKEZETE

IMT elsőrendüek! ~W

Bpest, Terez-körút 6
Telefon WO-íi. nrjegyz, mgy.

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

"W
ALAPÍTVA 1865.

HECKENAST
E GUSZTÁVÉ

TELEFON
: 118-80 :

Telefon 169.

FALÜDI LÁSZLÓ

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

;: ha csak egyszer is

Hetenként

a Csiláry-Wo S A L 1 N I L T használja, n e m i z z a d
a nyáron a l á b a , sem hónaljnál a ruhája. A kelleinelloii
szag azonnal megszűnik s a czipój", harisnyája és ruhája
nem romlik. Az egészségre toljt'srn ártalmatlan, nem re|,eazii. szárilja fel a bőrt, nem csíp. nem okoz fájdalmakat,
hanem b i z t o s a n m e g s z ü n t e t i az i z z a d á s t és
könnyűvé, ruganyosai toszi a járást. Orvosilag ajánlva. Ara
kimerítő használati uiasilással K 1.10. Kfiraktár Tőrök J.
Bpesl, királv-u. 15. Utáinéttel v. a pénz előzetes bekiildésekor franco. KüldőCsitárygyógysz. B e r h i d a Yeszpr.m.

KIVITELRE
SAJÁT V. ADOTT TERVEK SZEKINT. A
BERENDEZÉSEKHEZ TARTOZÓ ÖSSZES
MUNKÁLATOKAT ELVÁLLALJA S A LEG¬
ELŐNYÖSEBB ÁR MELLEIT TELJESÍTI.

—

fl Budai Jzt/líMcsfüríő

SZŐLŐ OLTVÁNY,

Nagy választók mindennemű órákban e's
ékszerekben. ;; ;: Jutányos árak ! ! !

=

• gramofon •

PAPEK JÓZSEF

:: gépek és lemezek. ::

bőröndös és finom bőr¬
áru készitő kirakatait

SCHMID NŐVÉKEK-nél

= tekintse meg

Budapest, VIII., Rákóczi-út 15.

Budapest, IV, Kigyó-tér 1. s z . b M . .

Thlerry A. T I A T f C A TMT A Törvényesen
gyógyszer.:^ -D.CX.Li 41j £> -t4.lYjL.Ck. ... vedre. ::

l

gramofont
és hanglemezt vásárol, mert
minden vevőinknek ingyen
egy sorsjegyet adunk.

Előkelő hölgyeink
sohasem látogatnak s/.inházat, hangversenyt, vagy nyilvrínos helyet, anélkül, hogy előbb ne gondoskodtak volna
arczbír szépségének oly'nagyon áilalmas"kiilső behatások
távoltartásáról. Elismeri tény, hogy előkelő hölgyeink és
művésznőink legkedveltebb loalettcz'ikke a szabadalmazott

S^CrémedeHarguerite.
BŐRSZÉKIPAR
Kendi Antal Budapest, IV., Károly-u. 2.

ÚJ

SÍRKŐ

Használat előtt.

raktár
BOROS és KOHN

után.

DÁVID KÁROLY ÉS FIA

naponta állag "20.000 sallert. ké/olől.

tls%titta.tntik

- KASSA. — Alapítási év: 181O.

Dr. Dallofí páriái orvostól, kövérség ellen.
Törv. védve. Felmillió csomag forgalom csak Parisban.
A Dalloff Tea a legbiztosabb és legartalo inatlanabb szer a kövérség ellen. i>
A hölgyek termetét karosává és elegánssá
változtatja. — Az urakat megszabadítja
ii
a terhes kövérségtől.
i»i
A kövérség nemcsak kellemetlen, linnem id3
előtt öregít is. Hogy mindig fiatalok és karosuk
lehessünk, ÍHjnnk naponta 1—2 csésze D A L ¬
L O F F TE.».T. Ez ei/y tiszta növénynyógymód
R vertisztitölii'í hat. Ara csomagonként 6 k o r .
Óvakdilj ink iitánz.-iloVlól. Knplialó minden gyogylárhan.
l-őlerakal Magyar-rp" " i T , í „ Q O f Umlapcst. VI.,
. ország réozére :
JLUiVJk üUáDGl Kll..j|j. „ ( i .

Budapest,VII.,Dol)-n. 1.
(Károly-körút s rok.) Sír¬
kövek nagy választékban
egyszerű és modern kivi¬
telben a lejíolcBÓbb árakon
kaphatók.

doboz-, papírára- és szab. fa nkap jcn-

KWIZDA

Budapesten, I.,Mészáros-otcza 58, sz,

fél*

Telefonszám 41— 48.

5 FLUID:

Siirgönyczim : Cartonage.
berendezve. ^—^^—

Kígyó -védjegy-

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

Az elismerö-levelek egész tömege igazolja, hogy használata
mellen ai arczbőr zsíros tapintata megszűnik, nem fényes
a nap, levegő, szél és hideg nem tehetnek benne kárt. Az
arcz üde. bársonypuhasigu lesz tőle, börhámlás. kiütés
::
méjfoll, böraika, szeplí nem éktelenkedik rajta. ::

Csakis az a p á c z a védjegyű az igazi. A légzőszervek niinden megbetegedése, köhögés, vérköpés, rekedtség. hörghurut,
™~™^^^
tüdó'baj, gyomorgöi-cs és más gyo¬
morbajok, minden belső gyulladás
ellen, továbbá étvágytalanság, rossz
emésztés, székrekedés stb. ellen biz¬
tosan hal. Külsőleg, szájbetegségek,
fogfájás, égett sebek, kiütés, nyilalás
és különösen influenza ellen stb.
használ. 2 kicsiny vagy 6 duplaüvcg,
,
T
»Ky egy nagy családi üti üveg 5 K.
T H I É R R Y A . gyógysze¬
rész egyedül valódi C E N T I F O L I A - K E N O C S E meglepő,
csalhatatlan és utolérhetetlen gyógyilóhatása még a régi, só't rákos
sebeknél, sérüléseknél, daganatok¬
nál, gyuladásoknál, kiütéseknél; eltávolit minden idegen anyagot, genyedést, sokszor fölöslegessé teszi a
fájdalmas operáczióu 2 tégely 3'60 K
A.ThierryinPregrada Cüim : Schutzentrel - Apotlieke
bti Rohltsch-SuerbruniL
des A. Thierry in Fregrada bei
Bolutsch. Förakt. Török J. Budapest.

a legideálisabb szépitöszer és amellett tel¬
jesen ártalmatlan, miről az alábbi hivatalos bizo¬
nyítvány tanúskodik :

Budapest, VI., Aiidrássy-ut 2. szám.

Élvezet
a vasalás, ha a szab.

A Kriegner-féle Créme de Margnerite k i z a r ó l a g a K O R O N A . g y ó g y s . e r t á r b a n kap¬
ható, B u d a p e s t , K á l v i n - t é r (liaross-utcza sarok)
bgy tégely ára 4 korona.
l'ostai szétküldés naponta.

kényelmes,

óriási időmegtakarítást
jelent. A fujtatás, k'bálás felesleges. Ha meg¬
kísérli, elragadja és to¬
vább ajánlja.
.'. .'•

Postai szétküldés utánvéttel, v.
a pénz előzetes beküldése ell.

„r
korona.

11. Hari.nya
n r fekele l é r d
^ ~ 6árjegyzék
P ár P r i m aingyen
° és bementve
*Képes

ízléses és szolid kivitelben
teljes lakberendezések kész¬
pénz vagy részletre kapható

u,

füzös> fekete

+Soványság. +
Szép, telt testidomokat, gyönyörű
keblet nyerhet a törvényileg védett,
«BÜSTERIA» erőporonk ál¬
tal, arany éremmel kitün¬
tetve: Parisban 1900, Ham¬
burgban l'JOl, Berlinben 190.'!.
Hízás U-8 hél alatt egész 31) fontig.
Szigorúan szolid, nem ámí¬
tás. Számos köszönetnyilvá¬
nítás, lloboza használati utasí¬
tással 275 K. A pénz postautal¬
ványon beküldése, vagy utánvét
mellett, beleértve portó is. Hygienisehe Institut Dr. Franz
Steiner & Co., Berlin 57.,
Königgriitzerstr. 0(5. Lerakat
Magyarország részére : Tőrük .1,

Sárkány J.

gyógyszertára Budapest, VI..
Rirály-uteza 12. szám.

butoriparosnál, Budapest,

vil., Grisébet-körnt 26. sx

Az olvasóhoz. - - Car¬
MOST JELENT MEG! TARTALOM:
men Sylva élete. - - Carmen Sylva a

Carmen Syha
-

sevrőbőrből, bőrsarokkal a legújabb divat szerint
= = ^ = =
10 korona.
= = = = : =

ANGOL BŐRBUTOR készítése, festése és renová¬
lása saját műhelyemben. Ebédlószékek. iroda-fotelok
valódi bőrrel.
i»
ülőbútor állványok kárpitozása
Székátalakitások!

BOTOR

MEZEI JENŐ Bpest, Kecskeméíi-u. 13.

_/
és
müvei.
élete

Irta PUTNOKY MIKLÓS.

költő. — Költemények magyar fordítás¬
ban. — Carmen Sylva, az elbeszélő —
Részletek a suttogó hangok ez. műből.
Aforizmák, epígrammák. — Két Erzsébet.
8-r. 206 I.

elsőrangú
angol gyártmányok,

Angol sportczikkek

műhely és raktár.

:: :: :: Saját készitményü női

raketek
és labdák

a három fenyővel.
5500 hiteles bizonyítvány a bi/los
sikerről tanuskodik. Csomag 20 és
40 lill. gyógy tárakban és drogé¬
riákban. F r . K a i s e r Öregen:,
::
:: Vorarlberg.

Kwizclfi'féle FLTJID

üzletben. Ara K 2.80.

Divatos kézimunkák
és hozzávaló kellékek, függöny k o n g r é , 110 széles mtr. l k o r . ,
remek sodrottszáln kongré futov. m l U i e n x kezdve, anyaggal 4 K !

Rég bevált aromatikns
bedörzsölés az inik és izv k erősítésére és edzésére.
T i ták, kerékpározók, va¬
dász,
és lovasok által siker¬
rel ha ;nálva elő- és utóerösitésre nagyobb túrák után,
mint segitŐBzer köszvény,
rheuma, icchias, zsábánál.

valódian kapható a gyógyszer¬
tárakban. — Főraktár:
Török József gyógyszerész¬
nél Budapest, Király-utoza Iá,
Andrássy-ut 26.

használja. Tiszta, gyors,

Lawn -Tennís

rekedtséget, hurutot, görcsös kö¬
högést gyorsan éa biztosan meg¬
szüntetnek ai orvosilag kipróbált

Egész üveí ára K 2.—
Fél üveg1 ára K 1-2O.

hamurostát
tűzbiztos,

* + * * Eielőtt. KBeCTTJSZ. * * * *

Gyár^VUI., lBaro«»-ntc«a 85.l
FiAkflzlotek: IV., BakO-iU 6, VI, AndrinT-út 16,1
VIII, J,,7.se(-liftriU 2, IX, Calvtn-tér 9, V, Harmln-J
czad-utcza S, VI, Teréx-kOrút 39.

Köhögés

PAPAI és NÁTHÁN

M. kir. áll, vegykisérleti állomás Budapest.
DlíiZFflibKOLfl-ruiflJDONO
BÉKRSMEb
UOAPEST-MEUET7

l

Egyéb kerti bútorokról, valamint vas- és réz•— bútorokról árlapokat díjtalanul küldünk. —

Vezérképviselö A r a k és
FehérBndapest V I I I
J ó z s e f - k ö r n t 33. sz.
Képes Icirás ingyen és l.érm.

A Kriegner-féle Créme de Marguerite

Hivatalos bizonyítvány.
A budapesti m. kir. vegykisérleti állomás részéről
ezennel hivatalosan bizonyitlatik, hogy Kriegner Gvörgy
gyógyszertára állal gyárion C r é m e de M a r g n e r i t e arcikenöcs fémalkalrészeket, festékanyagot vagy
egyáltalában a szervezetre ártalmas hatású anyagot nem
tartalmaz.
Liebermauu dr.
a m. kir. álL vegykisérleti áll. vezetője.

ILOHR MÁRIA

250 cm, kertiernyő,
95 cm, vasasztallal ára66K.

V t:ii£2ti klü!d«n!tBj'ek, kedvező lemezeseié fölvétel. Ár áa
lamezjegyiék Ingyen és bérmentve.

ki nálunk részletfizetésre

Hirdetések

D ÁLLÓ FF TEA

okvetlenül eltűnik görvélyb a i z s a m o m használata által.
t palack '2 korona, írjon azonnal
F a s s m a n n J . L. gyöpvszerészhez, K i r á l y h i d a Moson-m.

Hölgyek figyelmébe „író angyal11
Mielőtt divatos női kézitáskát vásárolna, kérem

egy millió korona,

(elvetetnek Blockner I. hirdetőirodájában, Bpest, IV., SUtó'-u. 6.

Feketére fest * Hófehérre tisztit

és bér
mentve AUJUUIII
küldőm meg
szölövesszőröl
borról nagy
nagyIrirrTTPTl
í.
szoiovesszorüi és uurroi
ucruioiiive
meg
k é p e s á r j e g y z é k e m e t m£j c l í a ki c z i m é t t u d a t j a .
Ezen könyvet még az is kérje, a ki rendelni n e m a k a r , mert
ebből m e g t a n u l h a t j a a s z ő l ő t e l e p í t é s t s e mellett sok
szólőkép van benne. Szó'ló'oltványokiiól ti más egyéb európai és
amerikai sima és gyökeres vesszőkből, a világhírű J D e l a w a r é ból állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár mellett. T5bb«zer
e l i s m e r ó l e y é l , közte több lierczegi és grófi uradalomtól. Czim :
SZŰCS S Á N D O R F I A s/olótelepe B i h a r d i ó s z e g .

esetleg

Bpest,TO.,Baray-n. 9. — Arjegyi- ingy.

G r a s l i t z , (Csehország) ajánl csakis
elsőrangú, legs/ebb hangú, modern
hasgirányu, napjiali énekes ogi''«zséges
madarakat, kiilué? mindenhová egész
éven át, a madaraknak élő és egészsé¬
ges állapotban való megérkezé-étick
jótállásával, t-i papi próbaidő. UtánVftlel K K, 10 K. 1-2 K. Leglinomabb
olőénekesck Ift K-tól áll K-ig. Nö-tények a lesjobb fajta 3 K. Kitüiite'vc
arany és ezüst érmekkel és liszteletdijakkal. Utolsó kitüntolés: London,
érdem kér , diplomn. nagy aranyérem.
M i n d e n vevő k e l l e m e s e n
lepődik meg a madarak
szép és k e l l e m e s é n e k é n . N a p o n t a köszönőlevelek.
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:: Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert ::

INGYEN

Magyar Camera-Ipar

GOLYVA
kanárimadár
tenyésztés
- JOHANN DÖRFI,ER,
és görvélykór

flALTEi\BEROER

(az iparművészeti múzeummal szemben).

Backhaus, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Saiier, Stefaniay stb.

Legnagyobb,
világhírű ....

hetenként sok 100 ruhát.

Budapest. Vitt..5 ullői-út -36.

IBAúH-Eongorat játszanak és ajánlanak :

NagT-szállodájftban é« Thcrmal-szállo¬
dájában lakás teljes ellátással naponkint 10
koronától feljebb. Minden szobától fűtött folyo¬
sók vezetnek az iszapfürdőkhöz. Természetei
forró-meleg kénes források, iszapborogatások.
Prospektust küld a
Szt.-Luídcifürdő RétzvénytAri. Budapest, Budán.

:

VÁLLALATÁNAK

Sarkad! Imre

ejjedűl i képviselete

Téli fürdökura.

(DUNAPART l c o n s o ) =

ingyen és bérmentve

-zoNGORÁK

—

=

LAKÁSBERENDEZÉSI

costuin ée pongyolák
Epést, VI., Andrá8By-út 48.
Divatlap ingyen I!

Kérj én képes
árjegyzéket

ZONGORATERMEI
Bpest, csakis Gizella-tér 2.

::

BUDAPEST, IV., VIGADÓ-TÉR 1. SZÁM

BLÚZOK'-? RUHÁK

J^SÁKNAPI ÚJSÁG.

Ára 4 korona.

Kapható Lampel 7?. könyvkereskedése (Wodianer T. és T iái) r.-t.-nál, Budapest,
VI., Jíndrássy-ut 21. szám és minden könyvárusnál.

FootbaU, Goli, Póló, Croquet.
Sport-czipók, sweaterek, sap¬
kák, stb. Testedző tornaszerek.
Árjegyzéket bérmentve küld:

WESZELY ISTVÁN
angol sport-, gumim- és acéláru-üzlet

Budapest, IY„Yáczi-ntcza 9.

Minden n§ szeret

hatalmának, vagyis szépségének fenntartására áldozni és
helycsen teszi, hiszen azért nő, hogy szép legyen. Az elcsulitó vörös orr. szeplő, májfult, mitesszer, patianás, rán.•Z"k, foltok, minden arrzlisztátlanság és borhiány ellivolilása kötelesség* a nőnek, vétek volna rút arcz?zal élni. ha
van megbízható tökéletes szer, mely szépséget teremt. Álla
iában a legjobban szeretik a K r i e g n e r - f é l e s z é p i t ö s z e r e k e t és pedig az

AKACIA-KEEM,

$£^^Sy^X-

resen eltüntet, te'je-en ártalmatlan, feliérit, ildit. simít és
szépít.
. _ „. u r a 2 k o r o n a .

AKÁOIA-SZAPPAN

AKÁCIA-PUDER

^lrar^„r!
1 a ns

s,:,,:: v a,, if ,r":i

tisztátlanságok ellen ... _
A r a l korona.
A ki ezeket a szereket hasznilja, annak nem kell vénü¬
léstől tartania, szépségének hatalmát megtartja a legmaga¬
sabb korig- Kaphatók az ö-szesgyógytárakban. Postai szét¬
küldés naponta.

Kriegner gyógyszertár
Budapest, Kálvin-tér (BarosM-utcza 2).

10. 87.AM

VASÁBNAPI ÚJSÁG.
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•: Valódi brünni szövetek

R Ó Z S AT E J
kitűnő teint-ápolószer

, UO. 5 7 . 6YFOLYAM.

2E

halzsamszappan>itünö
hoaá fogápoló száj60 t.
vizK1.7t).togporSSf.

az 1910. évi tavaszi és nyári idényre.
:: Egy szelvény :: l szelvény 7
l szelvény 10 K
3-10 méter hosszú l szelvény 12 ]J

TAN N INGE N E

elegendő teljes férflrnhához
(kabát, nadrág é«i mellény)

Halálos iideséget kölcsönöz i bőrnek

Hetekig megmarad és nem engedi festékét.
Sotétszöke, barnára és feketére.

::

l szelvény 15 K

l szelvény 17 K
l szelvény 18 K

ára csak
:: l szelvény 20 K
Egy szelvényt fekete szalonkaliálhoz 2O.— K-ért, éppngy f»|.
öllöszővolekél, lurUlalodenl, selyrmkamgarnt gyári árakon küld
a mindenütt ismert ntegliizliiló és szolid posztégyári raktár

ANTON J. CERNY, Wien, levélczim
XVIII. Cári Lúd wigrstr. 6. Lerakat I. Maxmllianstr .9.
Raktár; gyógyszertárakban, parfümériákban slb.

Siegel-Imhof, Brünn 126
Minták ingyen és bérmentve.

L e g o l c s ó b b és legjobb bi>szc-zc-i forrás
Magyarországon grammntVinok és Iciiie/i'kbcn
T Ó T H J Ó Z S E F prammofon gyári nagy rjku
Szeged, Könyök-ntcza 6.
! ! ! Kérjen ingyen árjegyzéket ! ! !
Viszonlelárusílók keresletnek.

tanyay Popsin bora.
Kellemes iztt, kiváló jó hátáén ezer

étvágytalanság, rendet¬
len emésztés és gyomor¬
gyengeség ellen.
Étkezés közben véve, megóv a gyo¬
mor-terheléstől. Egy üveg ára
3 kor. 2O fül.
Kapható:

minden gyógyszertárban
valamint

ROZSNYAY MÁTYÁS
gyógyszertárában

ARAD, Szabadság-tér.

Nagy előnyére szolgál mindenkinek, ha szövetszükség¬
letéi directe a gyártás helyén Siegel-Imhof czégnél rendeli. Óriási forgalma miau állandóan a l e g n a g y o b b
választék a Icgnjabb szövetekből.

A M A R G I T - C R E M E a főrangú hőlgyuk ktdvencz
szcpitö szere, az egész világon el van terjedve.
Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr
azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra lefolyása alalt
észlelhető.
Miv, ] a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬
ják, tessék eredeti védjegyével lezárt dobozt elfogadni, meri csak
ilyen készitményért vállal a készítő mindennemű fe'elösséget.
A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirulan, vegyiszta készítmény, a mely a külföldön általános feltűnést keltett.
A r a l X. Margit-szappan 7O fill. Uargit-ponder 1'20.

HÖLGYEK JÓLTEVŐJE

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon.
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogna-iizletben.

legjobb szerkezetű
::: haskötő!! :::

Dr, Gaspary-féle gépek
és gyártási rendszere mindenütt kipróbált és
mint elsőrendűnek ismeretesek. — Homok, kőbányahulladékok, salak stb. ilyen anyagokból,
falazótéglák. tetőcserepek, padlólapok, csator¬
nacsövek, vályúk és egyéb termékek előállítá¬
sához szükséges gépek és formák külömbö'ző
árban. :: :: Kérjük gyárunk megtekintését.
::
328. számn általános jegyzék ingyen.
::

Dr. GÁSPÁRT & Co.

llármily megrendelés teljesítése szigorúan mintáim és figyelmes.

Ilygienikus és kozmetikai sikerei fe¬
lülmúlhatatlanok. Támaszt nyújt és
egyszersmind kellemes nyomással öszszeszoriija a hasfalakat, miáltal az erős
füzestől eredő és minden egyéb altesti
bajokat orvosolja. Áldásos a viselése
gyomor-cs bélbajosoknál, liasmíitétck
után, viselős állapotban és szülés
után, vándorvesében szenvedőknek ;
kiválóképon ajánlható nagy, vagy lógóhasuaknak (kiknek csinos karcsúbb
alakot formál). — Mértékvételrs
hölgykiszolgálat! — Ú J D O N ¬
S Á G ! ! nummiharisnyák varrás nél¬
kül (egyenletes kellemes nyomás).
Görcsfr, dagadt láb, izületi csuz, meg¬
vastagodott izületek és egyéb lábbajók
ellen. Képes kimerítő árjegyzéket in¬
gyen és bérmentve küld:

arczára minden szeplős és pattanásos
nő, mert restelli, hogy arcza tele van

csúnya szeplővel és pattanással, holott Európában több mint egy millió nő állitja, hogy a

Diana-Krém és a Diana-szappan
lemossa a szeplőt és pattanást az arczról.
Tiszteli Gyógyszerész url
Sokat hallottam már ai ön Uiana-<7tppanáról és eddig mindenütt csík dicséretet hallottam,
megpróbálkozom én is vele tehát. Tessék küldeni egy danb Diina-szippint, de olyat, hogy min¬
den szeplőm i s pattanásom elmúljon [öle. Hí jónak bizonyul i Diana-szappan, ngy sokkal töb¬
bet hozatok és ajánlani is fogom mindenkinek, ügy mint ahogy nekem is ajánlották. Kérem azon¬
nal küldje a Diana-szappant.
Kiváló tisztelettel N a g y I c t v á n n é .
Kedves Gyógyszerész url
Hintán egyazerre elláttam magam Diani-crémmel,
iMana-crommel. Diana-szappannal
Iliina-szappannal és Diana-pnderrel
Diani-piiderrel hu¬
lmosabb időre,
n kérek
kéek ugyan semmit, de Mívesen irok önnek néhiny sort azon ve*zamosabb
időre, ezúttal
ezúttal nem
Wien
kellemes
tallózásról,
mit
az
ön
bőrápoló
szereinek
köszönhetek.
Tudja
kedves
Erényi
úr
-,...., ..,,c,i.,o ,,.j,u,..-iui, mii öt \ju uuripiiio szeremet Koszonneiei. ludja kedves Krényi úr,
«ng,m
menni
engem igáién
igazin égés,
egész boldoggá lett.
lelt, mm
mrri valósággal
valósiggal szégyellem pár héttől ezelőtt társaságba menni,
olyan vörös volt az irczom és kezem ti'le volt s a bőröm pattanással, ma pedig minden elbizako¬
dottság nélkiil merem mondani, hogy kifogástalan szép a bőröm, llazalias üdvözletét koldi
Mrs. Mary Smith.

l

SZABOTT, LEGOLCSÓBB ARAK! „,

orvosi miiszcr és testegyenesitii eépék R yá r a Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcza 17. szám. Telefon 13-76. Alapítva 1878.

:: MARKKANSTADT, Leipzig mellett. ::

Fátyolt borit

».

Igen tisztelt Uram l
hirdetett holmikkal, de az ön Diana-

J isztelt Gyógyszerész ár
ár ll
Tisztelt
Narvon izivp^n minim h. íki y s o r r a m e
Diana-sElításokat. m.rt^ élik
' ^y«gtatna, hogy szállit-e ön ide Abbáziába
vevők S £ £ * i ? u *%LS*£S
" a " ™ ^ * azt hLem, önnek is előnye, ha a

DIANA-PÚDER
, amely szín olyan nők arc z á n látható, kik á d á t o ' a s ^ S t e fl
Egy ív^léfiely Diana-crém (nappali és éjjeli
Esy na«v darab Di»
l kor. 5O túl.
hasznáialra)
! &,.. 5 O m,
Oiana-szappan
Egy Oveglésely Diana-crém (csak éjjeli használatra)
Egy nagy doboz
50
, drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje meg a központból:

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5 .
(A legkisebb megrendelés is fordnlópostával utánvéttel eszközöltetik.)

FŐMUNKATÁES

SZERKESZTŐ

17. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Beáltanoda-utcza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

HOITSY PÁL.

szám
ára 40 fillér.

MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Etetési í
jeltételek : { Negyedévre

_ 16 korona.
_ 8 korona,
4 korona.

A «Ví/dgícroníícd»-val
negyedévenként 80 fillérrel
több.

kőből faragott magyar czímerrel. Itt készítette

BUDAPEST, ÁPRILIS 24.
Külföldi előfizetésekhez a poatailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

emlékének alsó részére kivánt márványba fa¬

A MAGYAR SZENT KORONA ADOMÁNYO¬ Szilveszter pápa síremlékét Damkó József, a ragva elhelyeztetni. A lateráni káptalan azon¬
ZÁSÁNAK EMLÉKMŰVE RÓMÁBAN.
római magyar szobrászati díj első nyertese. ban nem volt hajlandó a relief kedvéért eltá¬

magyarok, kik idegen vezetőre Damkó a díjat a magyar szent korona ado¬ volítani a síremlék alsó részén levő egykorú,
szorultok az Örökvárosban, vájjon ész- mányozását ábrázoló domborművű mintájával IV. Szergiusz pápa által készíttetett sírfelira¬
revettétek-e a lateráni bazilika neveze¬ nyerte el, melyet Fraknói püspök a pápa sír¬ tot, emlékét a régi, a X. század elején újjátességei között azt az egyszerű barokk sír¬
emléket, mely a főhajó jobboldali második
pillérének külső oldalán van elhelyezve? Ha
talán feltűnt ez a sok pompás emlék közül
kirivó dísztelen cenotafium és figyelmesebben
megnéztétek, csodálkozva pillantottatok meg
felette egy kicsiny piros-fehér-zöld lobogót. Megilletődve siettetek oda és ha sikerült megfej¬
tenetek a latin sírfelirat értelmét, sokáig áll¬
tatok előtte, miközben megelevenedett előttetek
az egykorú jámbor krónikás elbeszélése:
(dstván - - irja Hartvik, Szent István kirá¬
lyunk életirója - - atyja halála után a negye¬
dik esztendőben elküldte Asztrík főpapo.t az
apostolok küszöbéhez, hogy az apostolok fe¬
jedelmének, Szent Péternek utódjától, II. Szil¬
veszter pápától áldását kérje a pannoniai ré¬
szeken támadt új kereszténység számára, hogy
az esztergomi egyházat érsekséggé avassa és
a többi püspökséget is erősítse meg, egyúttal
őt is szilárdítaná meg kegyelmesen királyi
korona adományozása által. A római pápa
mindent, a mit kértek, jóakaróan megadott,
azonfelül keresztet is ajándékozott, mit a ki¬
rály előtt vigyenek apostoli jelvény gyanánt.
Én apostoli vagyok - - így szólt - - de ő va¬
lóban Krisztus apostola, ki által oly nagy
nemzet téré meg.»
Ki tudja, hányan elkerültétek II. Szilveszter
pápa lateráni síremlékét és nem emlékeztetek
Szent István királyról. Ezentúl lehetetlen észre
nem venni többé. Művészi síremlék emelkedik
a regi helyén és hirdeti II. Szilveszter és
Szent István dicsőségét.
Az emlékmű meczénása Fraknói Vilmos
püspök. Ez az áldozatkész főpapunk építtette
fel a többi nemzet példájára a római magyar
művészházat, mely 1904 óta évente két festő¬
nek és egy szobrásznak ad otthont/műtermet
és ösztöndíjat, a kik ennek fejében megsza¬
bott művet tartoznak készíteni. Eóma falain
kívül, a Corso d'Italián, gyönyörű villaváros¬
ban, a pretorianusok egykori táborának ódon
szürke falaival szemben fehérlik gyászoszöld
piniák és cziprusok között a román stílusú
A MAGYAR SZENT KOKONA ADOMÁNYOZÁSÁNAK EMLÉKMŰVE A RÓMAI LATEKÁNI TEMPLOMBAN. Damkó Jóiseftói.
magyar művészház, homlokzatán fehér mész¬

EÓMAJÁEÓ

