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Közel két ezredév viharai szágultak már 
;i paradicsomi átok bilincsei alól felszaba
dult főid felett és mi még ma is lelkesült 
hévvel zengjük angyali kar megható éneke 
után. Dicsőség a magasban Istennek, bé
kesség a földön az embereknek.

1 )icsöség Istennek ! e lelkesült dicshym- 
nus átszáll az angyali ajkakról az ember 
szivébe. Midőn a kereszténység ébredő haj
nalán az éj siri csendjében, a világ egy 
félreeső zugában Betlehemben először hang
zottak e szavak lágyan, édesen, akkor az 
ember mély álomban szenderget és önma
géval meghasonulva, Istenétől elpártolva 
tengette nyomorult életét. De a jámbor 
pásztorok által futó tüzként terjedt el az 
angyali jelenés csodás ténye, az égen ra
gyogó szokatlan fényességű csillag hirdette, 
hogy megnyílt az idők terhes méhe és meg
szülte a várva várt Üdvözítőt.

A jámbor pásztorok elhagyják csendes 
éjjeli tanyájukat és az angyal hivó sza
vára sietnek a betlehemi jászolyhoz, hogy 
bemutassák hódolatukat az uj királynak. 
Égi jeltől vezéreltetve messze napkeletről 
előkelő vándor utasok jönnek, hogy a kis 
.lézuska lábai elé rakják ajándékaikat és

igy megdicsőitsék ama rozoga istálócskát, 
mely szerencsés volt az ég és föld kirá
lyát magába foglalni. Dicsőség Istennek!..

És a szende gyermek, ki ott pihen á 
jászolyban, durva szalmaágyon már szüle
tése első pillanatában Isten dicsőségét hir
dette. Hisz az ő élete betlehemi jászolytól 
a véres Golgotháig nem volt más, minthogy 
az Atya dicsŐittessék. Dicsőség Istennek !

Ott találom a jászoly mellett a legtisz
tább Szüzet, az újszülött gyermek anyját- 
Csöndesen imádkozik; imádsága: „Magasz' 
talja lelkem az Urat!" Imádság közben 
belemerül szt. Fia nézegetésébe és csodálva 
látja, hogy a názárethi köszöntés igy va
lósult. Odahajol szt. Fia és forró leheleté
vel melengeti kisded Jézusának hidegtől 
kékülő tagjait. Gondolatai gyermekénél, Is
tenénél időznek és halk óóhaj repül szüz- 
tiszta kebeléből. Dicsőség az Istennek!

A csodás dolgok szemléletébe elmerülve 
ott láttam szt. Józsefet a bőid. szűz tiszta 
jegyesét. Gondolataiban elmereng a pátriárkák 
és próféták jövendöléseim, melyek im telje
sedésbe mennek, és hő hálaima szakad 
fel kebeléből a nagy mindenség Urához, a 
választott nép Jehovájához: Dicsőség a 
magasban Istennek !

Csak a bűnös szendereg mély álomban* 
álma nyugtalan lelki ismeret íurdalásaitól

felriadva békét, nyugtot keres háborgó szi
vének. Hiába, az ártatlansággal égbe szállt 
a lélek békéje is ! Jól tudta ezt az emberi
ség, azért könyörgött a próféta szájával, 
szüntelenül az Éghez: ,Egek harmatozzatok 
és felhők csepegjétek az Igazat (Isai 45.) - 
És az egek harmatoztak, a felhők megnyíl
tak és leszállt a földre a paradicsomi bűn 
által száműzött béke, bekopogtat szegény
hez és gazdaghoz tudós és tudatlanhoz 
egyaránt, hogy köztük .elhinthesse a béke 
áldásait. Béke veletek !

Szegény vézna beteg családapa fekszik 
nyomorult szalmaágyon, uzsorás hitelezői 
már vánkosát is ki akarják huzni feje alól 
és ő kétségbeesésében már-már iszonyú 
szitokra nyitja ajkait, hogy átkozza az Is
tent, ki őt szegénységre, betegségre kárhóz- 
tatta, de tekintete a kereszten lüggő elha
gyatott Üdvözítő képére esik és megakad 
a torkán a szitok, az átok .. . Béke veled.! 
véli hallani a keresztről és ő megnyugszik 
sorsában.

Vagy a sorsüldözött, kinek gazdaságát 
elhamvasztotta a tűz, vetéseit elverte a 
jég, gyermekeit megölte a dögleletes mi
rigyhalál, vájjon ki fogja őt megmenteni 
attól, hogy kétségbeesésében önmaga ellen 
ne emeljen fegyvert? Talán a világ, vagy 
az emberi tekintetek fogják őt ettől vissza-
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Most, hogy a női kaszinó alakulóban van 
majdnem minden társaságban feszegetik azt a 
társadalmi kérdést: mennyire jogos és megenged
hető a nőknek ama aspiratiója, hogy a férfiúnak 
szánt küzdelmeket ők is vívhassák s a zajos vi
lágban meg a nagy társadalomban ugyanazt a 
helyet foglalhassák le, melyet a  mindenek Terem- 
tője a  férfiúnak kijelölt.

Nem feladatom ezen intentió jogos vagr jog
talan voltát eldönteni. Ha akarnám, sem tehetném, 
Pedig nem riaszt vissza az a közmondás: szólj 
,.Mzat 8 b itörik  a fejedet; mert a legrosszabb 
esetben is, mikor a női kritika kidühöngte ma
gát. már kényszerzubbonyt erőszakolnának ream, 
de azon keresztül is tudnék im  még kiabálni. De, 
hogy ezt a kellemetlen inczidenst kikerüljem, in
káid. szolidáris leszek a mai szemüvegen áttekin
te tt udvariassággal, mely nem igazat állitam sze
ret, hisz elve: emberszólis nem igaz mondás.

Nagy a pro- és nagy a contra-tábor. Ez utób
binak vagyok kive s a  mit elmondok, az egy oly

társaságban történt meg, melyben a jelenlévő fér
fiak a nők cosmopolitai hitvallásának egytől-egyig 
ellenszegültek. Nem voltak itt negélyező nők, kik 
az értelmes és megokodatolt beszédet nevetéssel 
és gunynyal megvetik és a homályos kérdésre 
még homályosabb feleletet adnak. Nem uralkodott 
rajtuk delicatesse, az úgynevezett finomság, mely 
a világos észt siirü köddel elfödné; nem ál-esprit, 
mely képzelődik. Egy volt bennük: a fátyolozott 
esprit. S mig a nők a fátyolt mind sűrűbbé tenni 
iparkodtak, találkozott a férfiak között egy, ki a 
fátyolt lerántva, szembe szállt a korszellemmel, a 
csapongó női szeszélylyel és túlkapásokkal.

A női társaságnak volt egy kiválóan müveit 
alakja, ki a társaságot vezette bőséges ismereté
vel és nagy tanulságával. Szelleme classicai ido
mokba volt oltva. Büszke magas alakja, imposáns 
testtartása, ragyogóan tündöklő arcza, átható azur- 
szeme nagyon elbűvölte a férfiakat s bizony nem 
kis lelkiismeretességgel, pártatlansággal kellett bír
nia annak a férfiúnak, ki önállóságát vele szem
ben megtartani s kritikáját elfogultság nélkül 
megmondani tudta.

Nagy páthossal elmondott beszéde, melylyel 
az egész társaság figyelmét mindvégig lekötötte, a 
következő.

— Nekünk, szerény életviszonyok között élő 
nőknek, szent kötelességünk, hogy vérünkön ne 
türjük meg azt a gyalázatot, melyet nemtelen ko
runk rajtunk elkövetett. Kizárnak mindenünnen; 
együgyüeknek, hétköznapiaknak tartanak bennün
ket. Miért ne törekedjünk mi maradandó dicsőség 
után V Szépséggel meg vagyunk áldva, de ez csak 
ideig-óráig tartó, hiúságot ápoló disz, hulló virág; 
csak külsőségeken alapul s pillanatnyi szeszélyeket 
szül és ápol. Szépségünk s varázsló hatalmunk tu
datában alcovistáinkkal mindent megtehetünk, a 
mit véghez vinni akarunk. De ez mulékony tett, 
mert a külső formaságokról á legdíszesebb máz is 

gyorsan lehullik. Egy biztos s el nem tűnő örök
ségünk van, ez a szellem. Evvel éljünk, ennek ut
jain haladjunk s a mi homlokunkat is halhatat
lanság fogja övedzni. Tehát a tudás vágyát kell 
ápolnunk, ennek létezését kell a hervadó szépség 
helyén biztosítani. Kutassuk tehát, mely eszközök
kel, mily alapon és hogyan történjék ez ?

E kérdések gorduisi csomóját a férfi világ 
utánzásával kell megoldanunk. Ha fejedelmi nők 
mint Mária Teréza, vagy orosz Katalin teljesítették 
azokat a feladatokat a királyi székből, melyek 
férfi erőt igényelnek, miért ne tehetnek mi egytől- 
egyig ugyanazt. (Vége küv.)
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tartani? Az emberek kaján irigységgel ör
vendeni fognak bukásán s talán önmaguk 
kergetik a szerencsétlent a halálba . . .  De 
nem . . . tekintete megakad az Üdvözítő 
alakján, ki a nagy kereszt fájdalmas sú
lya alatt kékülő ajakkal susogja feléje. 
Béke veled . . .  És ő uj életre ébred, uj 
életkedvet kap.

A busongé, az árva, az özvegy egyálta
lán az emberi nem minden rétege tőle 
várja a békét, azt a békét, melyet a világ 
nem adhat.

Érdemes dolog tehát lélekben a betle
hemi szegényes istállóba lépni, itt megta
láljuk az emberi szív legnagyobb gazdag
ságát. Nem sötét nekem már az istálló, 
belül találom József, Mária hitét, ez nekem 
elég világosság, kivül az ég fényét, ez a 
soknál is több bizonyíték. Belül minden 
csendes titokszerü, imádkozik Mária, József, 
imádkoznak a pásztorok, magam is lebo
rulok az isteni kisded előtt és követem 
példájukat. Kívülről hallom az angyali sze
ráfhangokat magam is közbevegyülök az 
angyali seregnek és méltatlan lélekkel zengem. 
Dicsőség a magasban Istennek, békesség a 
földön az embereknek.

P, Blatius.

Lavil Chinából.
Lapunk felelős szerkesztőjének öcscse, Wil- 

finger József egyedüli magyar hittérítő az alábbi 
levelet küldte hozzánk a pogányok országából, 
Chinából. A levél Tsche-Kiang „Haimen" f. évi no
vember 4-ről van keltezve és folyó hó deozember 
19-én érkezett hozzánk.

Levelében mindenek előtt boldog nóvünnepet 
kíván bátyjának, lapunk felelős szerkesztőjének 
és pedig Haimenből, a hová október hó 31-én 
Mingpoból érkezett. A jelenlegi hittérítői kerülete 
Taytschon, hol már több keresztény család is van 
s igen őrül annak, hogy számára ily kerület 
jelöltetett ki. Müo Thaddáus hitküldór oktatja őt 
a chinai nyelvre s valószínű, hogy már karácsony
kor tartja az első hitszónoklatát chinai nyelven.
A chinaiak szellemileg igen gyengék, beszédjük 
és gondolkozás módjuk egy európai gyermekéhez 
hasonló, természetük szolid és megnyerő különö
sen a keresztényeké Tsehe-Kiangban. A hittérítők 
már Európai ruházatban is járhatnak, csak az ét
kezés módját kell szigorúan betartaniok, mi csak 
ugyan chinai. A chinaiak t. i. egy közös tálból ét
keznek, mihez azonban sem kanalat, sem kést vagy 
villát nem használnak, hanem körülbelül 17 cmter 
fapálczika szolgál nekik evőeszközül, melylyel az
tán miután chinaiak többféle ételt állítanak egy
szerre az asztalra, hol ebből, hol abból tetszésük 
szerint böködhetnek, s mint írja, ez a legnagyobb 
csendben történik.

Az ételeket már úgy készítik el konyhában, 
hogy ahhoz kés, villa, kanálra egyáltalán nincs is 
szükségük. A mit pedig iszik, az csak is a chinai 
ital, a tbea.

Emlékül, s hogy a magyar nyelvet el ne fe
lejtse, a „Muraszombat es Vidékének" az utána 
küldését kéri.

Érdekes levelét pedig igy fejezi be: sorsom
mal teljesen meg vagyok elégedve, sőt többet talál
tam Chinában, mint a mit Európában hagynom 
kellett.

Leveléhez egy igen érdekes névjegyet is mellé
kelt, mely a hittérítőnek saját chinai nevét jel
képezi. Lang-Khá-Tschung stb. Hazámat s titeket 
üdvözölve, maradtam szerető öcséd

Wilfinger József,
apostoli misaion&ris.

Hifik
—  Boldog ünnepeket kíván t. olvasóinknak 

a szerkesztőség

— Megyebizottaági tag válaaztáeok.
A muraszombati járásban folyó hó 21-én tartott 
megyebizottsági tag választás alkalmával megválasz
tattak a muraszombati választó, kerületben. Gró 
Batthyány Zsigmond és Agustich Pongráez nyug- 
kir. járásbiró. A battyándi kerületben : Csaplovics 
Ferenc z és Keresztury Kálmán körjegyzők. A vas- 
hidegkuti kerületben: Saáry József kir. járásbiró, 
Sinkovich Elek szolgabiró és ObU Mihály körjegyző.
A tótkereszturi kerületben: Berke József lelkész 
és Szeredy Viktor körjegyző. A felső-lendvai kerü
letben, miután lapunk zártáig értesítést nem kap
tunk valószínű, hogy a felléptetett jelöltek : Sinko
vich Dénes áll. tanító és Kassay József pénzügyi 
igazgatót választották meg egyhangúlag.

— Óvoda-ünnepély- Folyó hó 22-én ta r
tották meg a helybeli áll. óvodában a karácsonyi 
ünnepélyt Muraszombat város közönsége nagy ér
deklődése mellett. A közönség nem csalódott vá
rakozásában, mert a kis nebulók bátor fellépése 
és feleletei igazán megörvendeztették a szüléket 
és jelenlévőket, m iért is csak teljes elismeréssel 
és köszönettel lehetünk a fáradságot nem kímélő 
óvónőnk, az Irma néni iránt.

— Pásztorjáték. Folyó hó 24-én volt az 
iskolás gyermekek részére a pásztorjáték előadva, 
mely minden hízelgést kerülve, kitünően sikerült. 
Miért is t. olvasóinknak, a 26-án tartandó előadásra 
felhívjuk a figyelmét. A szerkesztőség.

— Értesítés. Mivel az iskolás gyermekek 
által Hétfőn d. után előadandó pásztorjáték iránt 
óriási az érdeklődés azért tudatjuk a m. tisztelt 
közönséggel, hogy a pásztorjátékot újév napján 
délután 4 órakor meg fogjuk ismételni. Egyebek
ben megjegyezem, hogy költségkímélés szempont
jából külön meghívók nem bocsáttatnak ki. 
csak egy iv köröztetik. Ha valakinek neve abból 
tévedésből kimaradt volna, azt itt a nyilvánosság 
ttján ezennel meghívjuk. C s is z á r  J á n o s  rendező, 
S z l e p e c z  J á n o s ,  pénztáros.

— Lopás. Furcsa körmönfont lopást köve
te tt  el folyó hó 17-en Skállát Dénes József Dobrai 
János helybeli vendéglősnek éthordó pinczérje. 
Zserdiny Márton cserencsóczi lakos vígan mulatott 
a nevezett vendéglőben, mig csak földig le nem 
itta  magát. Hisz beszámitliatlan állapotban pénz- 
tárczáját az asztalra csapta s valószínűleg el is 
szundikált mellette, mely alkalmat a nevezett ét
hordó pinczér fel is használt és abból 5 drb. tízest 
ki is lopott. A káros fél az elkövetett lopásról 
jelentést te tt a helybeli csendőrségnek, ki a nyo
mozást meg is indította s a tolvajt a nevezett 
éthordó pinczér személyében ki is derített*, ki a 
lopást beismerte s az á drb tízest vissza is adta, 
melyet az éttermében lévő tükör alá rejtett el. 
A csendőrség letartóztotta s a bűn jelvényekkel 
együtt átadta a helybeli kir. járásbíróságnak, hol 
majd elég ideje lesz az elkövetett lopás felett 
elmélkedni s ujjait egy kissé rövidebbrs szabni.

— Meghívó. A mezővári önk. tűzoltó-egylet 
saját pénztára javára Mezőváron, ifj. Kühár István 
vendéglőjében 1699. évi január hó 7-én zártkörű 
ténozmulatságot rendez.

— Választás. Iparos tanoncz iskola láto
gatására 20 iparhatósági megbízott lett megvá
lasztva és pedig: Antauer József, Pintarics Vincze, 
Fiiszár József, Marics János, Huszár József és 
Csenár János. Az ipar lajstromok ellenőrzésére: 
Meixner Mátyás, Dobrai János és Pojbics József. 
A műhelyek vizsgálására: Bauer János, Friskics 
Iván, Benkó Iván, Wachta József, Loncsár János, 
Szlepecz János, Adanits János, Kontrecz Mihály, 
Kohn Lipót, Vukán János, Lipsa Miklós. Elnök 
ett Antauer József, jegyző Hoffmann Manó.

— Halálozás. Kühár János, messze vidéken 
ismert vásári szabó f. hó 24-én bosszú szenvedés 
után Muraszombaton meghalt. Nyugodjék békében.

— Mibe kerül a  jubileumi emlékérem? 
A honvédelmi minisztérium értesítése szerint a fö
lös számban készült jubileumi emlékérmeket és 
tiszta selyem saallagokat az igényjogosultak az 
előállítási áron megszerezhetik. Az érem darabja: 
17 kr. a szalagé: 15 kr.

— Gyógyszertár. A belügyminiszter Nagy- 
Német-Szent-Mihályon önálló gyógyszertár felálli-

MURASZOMBAT ES VIDÉKÉ -
tását engedélyezte, s a személyes jogosítványt 
Vineze Árpád szentmihályi lakos okleveles gyógy
szerésznek adományozta, ki azonban a múlt na
pokban meghalt.

— T anító i k inevezés. A vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Fritz Tivadar okleveles ta 
nítót a kis-nardai állami elemi népiskolához 
rendes tanítóvá nevezte ki.

— V ásári to lvaj. Inasits József magasfoki 
csavargó bevonult Körmendre az országos vásár 
alkalmából. O tt czirkált föl-alá, akár csak a csen
dőr-járőr. Egyszer azonban a  csendőrök nyakon 
csípték Jóskát, aki ugyanis Rottmann Miksa sáto
rából ellopott egy pár czipőt. Lakhelye amúgy sem 
volt Jóskának, hát adott neki a járásbíróság.

— A tó tla k i korcsm ában Koltai Pál 
berkeházi és Balecz Ferencz tótlaki legények iddo- 
gáltak a minap a tótlaki korcsmában, csendben, bé
kességben. Csönd és békesség mihamar fölbomlott 
azonban, mikor a bor megoldotta nyelvüket. Ha
marosan egymásnak mentek és Balecz zsebkésével 
úgy megszurta Kottáit, hogy ez súlyos sérüléseket 
szenvedett A beismerésben levő Baleczot följelen
tették a muraszombati kir. járásbiróságnál.

— K ir a b o l t  m é h e k . Háry Károly domon
kosfai lakos zümmögő méhraját, f. hó lő-én éj
jel ismeretlen Tettes ellopta. Hasban székeltek a 
szorgalmas méhek és most üres a fészkük. A tol
vajt ke.'esik.

— M erénylő cz igán y . Lakatos Teréz 17 
éves domonkosfai leány f. hó 16-án a kapornaki 
erdőben folytatta ú tjá t Hodos felé. Az erdőben 
azoeban Czene Ferencz kapornaki csavargó czi- 
gány megtámadta és ellene merényletet akart el
követni. A szegény leányt Krányecz Dániel domon
kosfai lakos, kit útja éppen arra vezetett, mentette 
meg a merénylő czigánytól, kit a csendőrök legott 
le is tartóztatták. Tettét beismerte és most a szent
gotthárdi kir. járásbiróság börtönében ül.

— D royfuss ü gyb en  oly szomorú szerepet 
játszó Walsyn-Esterházy volt franczia őrnagy nevét 
sok lap előszerettel egyszerűen csak Esterházynak 
mondja, ami sok olvasóban azt a téves hitet támaszt
hatná, hogy az a kétes erkölcsű ur a magyar 
Esterházyakkal, valamely mkoni összeköttetésben 
áll, pedig sem a herczeg, sem a gróf Esterházy 
család, nem vallja őt magáénak. A család herczegí 
ága, melynek majorescója, csak a múlt hóban nő
sült, Magyarország legnagyobb földbirtokosa, a 
grófi család, részint dunántúli megyékben nagyki- 
terjedésü birtokok tulajdonosa, részint erdélyi mág
nások, ezek egyike Gróf Esterházy Géza a nevétől 
ország szerte ismert cognacgyárat alapította meg 
évekkel ezelőtt, de valamennyi tagja e nagyhírű 
magyar mágnás családnak erkölesi tekintetben. 
Minden kétségen felül álló feltétlenül gentleman, 
a kikkel egy lélekzetre Walsyn kalandor ur nevét 
még kiejteni sem lehet a nélkül, hogy meg ne 
bántaná az ember, az Esterházy nevét fogosan 
viselő és arra büszke családot, mely Magyarország
nak több nagy férfit szolgáltatott már.

C S A R N O K -

Irodalmi esemény.
(A Nagy Képes Világtörténetről.)

Esztendő munkája lesz, megtelj ességében fek
szik majd előttünk az a hatalmas munka, melyet 
Dr. Marczali Henrik vezetése alatt a mai törté
netírás legjobb mesterei írnak, a Franklin Társu
lat és Révai Testvérek Irodalmi Intézete pedig 
most kezd füzetenkint a magyar közönség körében 
terjeszteni. Aki csak az első füzeteket látja, még 
nem lesz vele tisztában, hogy épen nemzeti szem
pontból micsoda korszakos lépését jelenti ez a 
munka a magyar tudományosságának, mert ezek a 
füzetek még ott járnak az emberiség bölcsője kö
rül, s nem tüntetik fel ennek az uj világtörténet
nek azt a legbecsesebb újítását, hogy nemzeti 
szemmel kutatja, s kiséri mindeuhol a magyarság 
életét, szereplését, a világgal való összeolvadását. 
A magyar nemzet ugyanis kései gyermek é6 öreg 
népek dőltek már a sírba, mikor ő még csak 
először látja a világot. De innen aztán egészen uj 
a metódus és az olvasó ámuló fogja látni, hogy a 
világ nagy konczertjében hogyan rezeg végig az a 
kis melódia, mely nekünk legbecsesebb, mert a 
mi melódiánk, a mi történetünk.

_____ 1898. deczember 25.
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A nemzeti szem, mely a nagyvilági sokada- 
1 ómban is meglátja a kis magyarságot, mint gyer
mek az édes szelőjét, az teszi ezt az uj világtör
ténetet teljesen magyarrá, s a közönség már a 
munka derekán észre fogja venni, hogy ez az első 
világtörténet, amely igazán magyar.

I)e tájékoztatást ad már az első füzet is, a 
melyben dr. Marczali Henrik becses előszava igy 
vázolja a munka tervrajzát.

„Szép és költői volt a classikus világ felfo
gása, mely az emberiség bölcsője köré helyezte az 
aranykort. Mély értelmű a bibliai hagyomány, mely 
a paiadicsom kertjében lá tta az első emberpár 
hazáját, honnót Isten haragja űzte ki és tette „e 
munkás világbele “ Talán még elragadóbb a múlt 
század bölcselkedőinek álma, hogy az emberiség 
a felvilágosodás utján ellenállhatatlanul halad a 
boldogság és tökélesedés magasztos czéljai felé. 
De a történetírás hiába keresi az Edent a földön, 
legrégibb hagyományaink is háborúról, pusztulás
ról. ínségről szólnak. A haladás végtelenségét sem 
látja teljesen igazolva. Nagy a mienkhez hasonló 
culturák vesztek el: nem mindig a jobb volt az 
erősebb is. Észleljük az egyes nemzetekben felme
rülő, erőre jutó életjelenségeket, látjuk őket küz
deni, győzni, majd elomlani. Bukások okait meg
találjuk magokban, megtaláljuk a helyettük felül 
kerekedő eszmék nagyobb erejében és hatásában. 
l)e oly határozott elvet, mely akár folytonos ha
nyatlást, akár folytonos emelkedést jelölne, nem 
lelünk. A történet lényege a küzdelem, a változás; 
mig az emberiség él, ép oly kevéssé ismerheti a 
mennvország csendjét, mint a sir nyugalmát. Ér
jük be azért a fejlődés szerényebb nevével! rizs- 
Báljuk a tényeket, örvendjünk az emberi lélek sok
féle tevékenységének szemléletén: a legrejtettebb 
okok, a legmélyebb és legáltalánosabb törvények 
felderítésére tudomány nem vállalkozhatik.

Lemondáson, gyengeségünk fájdalmas beisme
résén kezdjük. De midőn szükebbre vontuk a ha
tárt. kizárva körünkből mindazt, a mire csak a 
vallás vagy az elvont elmélkedés mondhat kész fe
leletet, i lég mindig óriásnak, szinte megdöbbentő
nek látszik feladatunk. Nagyobbat ennél alig tűz
het maga elé az emberi elme.u

Midőn igy szükebbre vonta a határt, sokkal 
határozottabban folytatja.

Az emberi közösség élete az, melynek megis
merése feladatunk. Egyének, rendek, sőt nemzetek 
is csak annyiban érvényesülnek, a mennyiben mun
kájuk az egészre bizható. Egy embernek vagy nem
zetnek élete csak annyiban történet, amennyiben 
része a világtörténetnek. Magában, különállitva, 
érthetetlen, előzményeit, hatását csak az egésznek 
reá való befolyása és az, mivel munkájával az egész
nek fejlődéséhez járult, magyarázhatja meg.

Nem zárja ki ez a fölfogás az egyesek, osztá
lyok, és népek müvének méltányoláaát. Minden, a 
mi történet, egyes embertől indul ki, mindennek 
előbb aránylag csekély körre van hatása, csak az
tán szövődik be az egész kornak tudatába és vá
lik küzdelem és átalakulás utján általános törté
neti ténnnyé. A mi az egyén, vagy nemzet életéből 
nem az i yen munkára vagy küzdelemre vonatkozó, 
az nem is történet. Minden személyes vagy nem
zeti munkának az általánosra való hatásánál mér
legelése adja meg perspectiváját, igazi értékét. A 
mii talán a megszorítás által egyes vonásokból 
vészit, azért bő kárpótlást nyújt a szintérnek, ame
lyen megjelenik és működik, óriási nagysága. El
szigetelt ember vagy állam nincs: minden csak 
egy-egy lánczszem az események végtelen sorában. 
A legnagyobb is csak a közösség körében érvénye
sülhet, és a legkisebbnek törekvése és munkája is 
hozzájárul az általános fejlődés müvéhez.

Közelebb jutottunk problémánkhoz. Vezetőnk, 
tehát nem lehet egyéniség, bárminő kiváló az, még 
csak nemzet vagy állam sem, bárminő hatalmas 
részt szabtak maguknak a történet körébe*. Irá
nyunkat azok az eszmék állapítják meg, melyek a 
történet körében felmerülnek, mozgást, küzdelmet 
változást idézve elő. Nem magok az eszmék, hanem 
megvalósulások előbb csekély, közben, aztán álta
lános hatással, azon szándékkal, hogy állandók, 
maradandók legyenek: intézmények által. Midőn 
az eszme valamely politikai társadalom, vagy gaz
dasági szükségből megszületik, magán viseli ere
detének, születésének bélyegét, nem elvont, hanem 
bizonyos, tényleges feltételek közt jö tt létre és 
megtestesülése, állandósítása soha sem megy rég
be anélkül, hogy az illető körök a maguk felfogá
sukhoz, saját viszonyaikhoz és gondolkodási mód
jukhoz ne szabnák. Az általánosnak és részletesnek 
ez a folytonos érintkezése a történet műhelyének 
legszebb, legtaikább szövedéke. Ismétlés, egyforma
ság nem fordulhat elő benne, minden élő, történeti 
egyediség a leghatalmasabb külső befolyással szem
ben is megtartja egyéniségét. Mint a napsugár, 
mely egyformán világítja be a földet, de külön
böző színekben verődik vissza a tárgyak minősége 
szerint, melyekhez ért.

Ebből következik aztán, hogy általánosításnak, 
állandó typusok alkotásának a történetben nincs

helye. A legáltalánosabb szempontok kitűzése mel
lett is megtartja jogát az egyes tény, a történeti 
ismeretnek részlete. í  gy a mint az eszmék hiánya 
lélektelenné teszi az előadást, úgy homályossá és 
ingadozóvá válik az. ha az egyes tény tis tázva 
nincs, hanem önállóság nélkül olvad be a hasonlí
tásoknak ködös zűrzavaros tengerébe. Ezért az álta
lános eszméket kereső, az egyes jelentéseket össze
fűző elmélkedés mellett egyenrangú tényező gyanánt 
lép fel a részletekbe ment, egész az aprólékosságig 
bonezoló históriai kritika. Mit is érne az olyan okos
kodás, a mel)nek alapjául szolgáló lények nem 
teljesen igazak.

De van-e egyáltalában történeti tudomány V 
Nem tapasztalhatjuk-e napról-napra, hogy a leg
egyszerűbb mindennapos tényeket annyiféle árnya
lattal adják elénk, hogy még a résztvevőnek is ba
jos tudnia a teljes igazságot. Nem tudjuk-e, hogy 
amit évszázadokon át ájtatos hittel könnyezett 
nemzeteknek, korszakoknak hagyománya, azt me
sének, igen csekély történeti alkotó részeket ma
gában foglaló mondának mutatja ki a tudományos 
megrostálás. Nem mondták-e az igazság némi lá t
szatával fable convemce-nek az egész megirt törté
netet? Hol keressük tehát a tudományos meggyő
ződésnek és a jogosult kétkedésnek határát V

Valójában úgy áll a dolog, hogy a mihez két
ség fér, annak édes-kevés köze van az előadó^tör- 
ténethez.

A történelmi kritika szétszedte, különböző ko
rokban létesült alkotórészeire bontotta azt a köny
vet, melynek betűjét szent igazság gyanánt tiszteli 
a népek nagy része: a bibliát. De mi benne iga
zán történeti, a prófétai lélek ihletése, az egy-isten 
uralom megalapítása a földön, az igaz és szilárd 
marad mint a kőszikla. Milyen keveset fogadunk 
már el abból, mint Livius Róma keletkezéséről és 
növekedéséről m esél! De bárminő kétesek is az 
egyes nevek és számok, Róma politikai és katonai 
jogi és gazdasági világuralma megdönthetetlen löny 
marad. Minő sirár és üres a középkor első száza
dainak reánk maradt történelmi irodalma, mennyi 
kétség fér minden adatához. De azért a modern 
népek megtelepedése, állami szervezkedése végbe
ment, és arai azon sötét századokban történt, an
nak mai napig is érezhető a hatása.

így, egy más szempontból nézve is, azon ered
ményre jutunk, hogy a történet anyagát első sor
ban az eszmékben és azokat megvalósító intézmé
nyekben keressük, ne pedig egyes személyekben, 
vagy egyes intézményekben.

Mi, akik láttuk, mennyire váltja be a Nagy Ké
pes Világtörténet ezt a mélységes programmot, 
elárulhatjuk, hogy modernebb és teljesebb világ- 
története még nem volt a világ egyetlen nemzeté
nek sem, mint ez lesz. Világosság, teljesség, érde
kesség — ezek az irányuló momculumok az előadás
ban, s mintha a tudományos czélt a művészet még 
inkább elő akarná segíteni, az illusztrácziónak 
igazán kimeríthetetlen bősége tarkítja a/, elmon
dott eseményeket. S ezek nem a sablonos meg
szokott illusztrácziók. Nem azok az elképzelt, hazug 
képek, amelyekben több a fantázia, mint az igaz
ság és szépség, hanem csupa olyan művészi repro- 
dukezió, mely az egykorú emlékeket, a világ összes 
múzeumaiban szétszórt történeti ereklyéket hozza 
az olvasó szeme elé. Valósággal úgy van, hogy a 
historikus elbeszélését olvasva, elvonul az olvasó 
szeme előtt a világ minden múzeuma, s a kellő 
helyen megmutatja mindazokat a csodás ereklyé
ket, melyek abból ae időből, Írásban, képben vagy 
kőben ránk maradtak. Soha szebb és teljesebb 
galéria nem kínálta még a látványosságait publi
kumnak, mint a Nagy Képes Világtörténet kép
gyűjteménye. Az embernek a történet olvasása köz
ben az az éraóse támad, hogy átálmodja magában 
az egész világ életét és újra látja mind azt a cso
dát, amit elmúlt és uj világon kultúrája a meg
teremtett.

Aki ezt a Nagy Képes Világtörténetet könyv
tárába igtatja, mintha egy múzeumot vinne a há
zába. S olyan csodás múzeumot, amelyben a ké
pek és tárgyak maguk is ékesen beszélnek, s azon
felül a tudomány legjobb mesterei a legteljesebb 
kommentárt adják melléjük. Gyönyörűsége lesz a 
szemének, gazdagodása az elméjének. A legigazibb 
házi kincs.

Irodalom.
N incs párja a napi sajtóban a Pesti 

Hírlapnak tartalombőség és elterjedtség tekinteté
ben ; de nincs párja abban sem, ahogy ezt a bő 
tartalmat minél változatosabbá teszi, uj és uj ro
vatokkal egészíti ki s végül nincs párja az előfize
tő közönségnek egész éven át nyújtott kedvezmé
nyek tekintetében. Munkatársai a legjelesebb pub- 
czisták és tárczairók ; köztük a tárczairók legelseje: 
Tóth Béla, Murai Károly, Kóbor Tam ás; vezér- 
czikkirói: Kenedi Géza, Beksics Gusztáv, ifj. Ábrá

nyi Kornél, Balogh Tál, Vázsonyi Vilmos. Rovatai, 
melyekkel szintén páratlanul áll a napi sajtóban :' 
a sakk-rovat, a • bélyegkedvelők rovata s a bőséges 
vegyes- és szerkesztői üzenet-rovat. Mindennap kivé
tel nélkü 20— 24 oldalnyi teredelemben jelenik meg, 
vasárnap és ünnepek 32—3(>—40 oldalon s ára 
mégis csak annyi, mint jóformán' csak fele annyit 
adó lapoké. Éhez járulnak a külön kedvezmények : 
minden hónapban minden előfizető kis jegyzéknap- 
lót kap díjtalanul, s minden évben karácsonyi aján
dékul egy nagy képes naptárt; az előfizetők fény
képeikről potom áron életnagyságu arczképeket 
készíttethetnek a kiadóhivatal utján s féláron 
rendelhetik meg a Párisi Divat czimü nagy és di: 
szes heti divatlapot. Aki még nem volt eddig előfi
zető s most az uj évforduló alkalmából legalább 
negyedévre előfizet (3 frt 50 kr.), az megkapja a. 
Pesti Hírlap nagy képes naptárát az 1899. évre 
ingyen és bérmentes megküldéssel: megkapja to
vábbá Abonyi Árpád jeles novella és drámaírónk. 
A plivai rózsa czimü kitűnő regényének a Pesti 
Hírlapban karácsonytól újévig megjelenő részét külön 
lenyomatban és részesül a régi előfizetőknek nyúj
tott minden kedvezményben. Mutatványszámokat 
is lehet levelezőlapon kérni a kiadóhivataltól i Buda
pest, V. Váczi-körut 78., a Pesti Hírlap palotá
jában) Előfizetési dij egy hóra 1 frt 20 kr., 
2 hóra 2 frt 40 kr., negyedévre 3 frt 50 kr.. a 
Párisi Divattal együtt negyedévre 4 frt 50 kr. 
Legjobb és legelterjedettebb lap ma hazánkban a 
Pesti Hírlap. Aki még nem tudná azt, siessen meg
győződni róla.

A M agyar Hírlap albuma az idén is 
gyönyöiü lesz, még szebb, mint aminővel ez a ki
tűnő lap minden évben kedveskedni szokott előfi
zetőinek. Megszokta már a közönség, hogy irodal
mi eseményszáma vegye ezeket a díszes albumokat, 
amelyeket Magyarország irói és művészi kiválósá
gainak a szine-java alkot meg nagy ambiczióval. 
A Magyar Hírlap karácsonyi és újévi ajándéka 
évről-évre olyán meglepetés, amelyre az egész tá r
sadalom méltán kiváncsi, mert hiába marad meg 
az a meglepetés, lényegben díszes albumnak, de 
az album tartalma mindenkor uj, különös szenzá- 
czió. Az idén valóságos történelmi becsű diszmü ez 
a karácsonyi album: méltó arra, hogy mint irodal
mi kincset őrizzék meg azok, akik hozzá jutnak. 
Hozzá ju t pedig mindenki, aki a Magyar Hírlapra 
előfizet. Ingyen, teljesen díjtalanul kapja meg ezt' 
a gyönyörű munkát minden előfizetője a Magyar 
Hírlapnak, akár állandóan járatja a lapot, akár 
csak most kezdi járatni. Mi sem természetesebb, 
mint hogy ennek a kitünően szerkesztett, teljesen 
független helyzetű, semmiféle pártszempontok alá 
nem rendelt lapnak a népszerűsége és közkedvelt
sége állandóan fokozódik. A magyar irodalom atya
mestere, Jókai Mór, egész szépirodalmi munkás
ságával a Magyar Hírlapnak van lekötve s ide Írja 
legújabban pompás regényeit és tárczáit. Hetenkint 
egy-két tárczát s évente legalább két regényt, úgy 
hogy Jókai Mór neve állandóan szerepel a Magyar 
Hírlap hasábjain. Fenyő Sándor szerkesztő mellé 
egész serege sorakozik a legkitűnőbb munkatársak
nak. Csakis igy lehet a Magyar Hírlap anuyira vál
tozatos és mindenre kiterjedő. Az egész lap a köz
érdek hü tükre. Vezérczikkeit a legelső publiczis- 
ták írják. Tárczái megannyi szépirodalmi alkotások. 
Van a „Társaság" czimmel mulattató rovata a 
napi érdekű események megbeszélése czéljából. Ilirei 
a legkitűnőbb forrásból va*ók s kivétel nélkül Hi
telesek. Szerkesztői üzenetei a közönséggel való 
benső érintkezés érdekes adatai. Minden előfizető
nek szives készséggel felel a szerkesztőség bárminő 
kérdésre. S mindezenkivül itt van a sok kedvezmény, 
amiben a lap előfizetői részesülnek, akik nagyon 
olcsón kapják az Évszak csimü képes divatlapot , 
úgyszintén a Kis Világ czimü képes gyermeklapot, 
valamint a Magyar Szalon czimü pompás illusztrált 
folyóiratot. A Magyar Hírlap regényei mind köny v- 
alakban jelennek meg; könnyen megőrizhetők ily- 
formán, ami szintén csak a Magyar Ilirlap kedvez
ménye. A Magyar Hírlap előfizetési árai ezek : egy 
hóra 1 frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. A szer
kesztőség és a kiadóhivatal Budapesten van a 
Honvéd-utcza 4. szám alatt.

A  „Pesti Napló" karácsonyi ajándéka
Páratlan kedvezményt nyújt előfizetőinek a „Pesti 
Napló", Magyarország legrégibb napilapja, mely a 
jövő évben megalapításának félszázados jubileumát 
éri meg. Minden előfizetői, kik a jövő évi január 
hó 1-től kezdődőleg, habár negyedévi részletekben, 
de legalább félévre rendelik meg a „Pesti N apló"-t: 
teljesen ingyen kapják meg az Arany-Zichy-Albu- 
mot. Arany János balladáinak Zichy Mihály rajzai
val illusztrált fényes diszkiadást, mely 12 frt ért 
képvisel. E pazar fénynyel kiállított diszmü, mely
hez fogható még alig jelent meg a magyar könyv- 
piaczon, külső és belső értékénél fogva egyaránt 
a legbecsesebb ajándék, amivel magyar lap valaha
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kedveskedett olvasóinak. A „Pesti Napló" elfizeté-' 
si á ra : egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedév
re 3 frt 50 kr., egy hóra 1 frt 20 kr A „Pesti 
Nipló* kiadóhivatala: Budapes, VI, Teréz-körut 
23. s/áin.

Paris D ivat Az ily czimen máris a rnyira 
megkedvelt divatlap mos, lép a: V. évfolyamba. 
Hogy a társadalom minden osztálya annyira meg
szerette, annak ok i főkép abban rejlik, mert min- 
denik megtalálja benne, a mit keres. Eredeti pári
si modeil-ruhák nyomán, fényképfelvétellel készült 
képei a valódi párisi elegánciával való öltözködést 
teszik lehetővé az előkelő hölgyeknek : a takaréko
sakat pedig abban segítik a lap szabásmintái és ki
merítő magyrázatai, hogy mindezen elegáns ruhá
kat otthon is elkészíthessék. A szerkesztőség, leve
lezés utján tanácscsal is segítségére van a hölgyeknek 
minden kérdésben ; a lap többi terét a társadalmi 
élet, a lakás berendezés, az illem, a kézimunkák, 
háztartás, konyha legfontosabb kérdéseivel foglal
kozó czikkek töltik ki. Minden szám még egész 
ívnyi illusztrált regénymellékletet is ad a legked
veltebb modern franczia regényírók müveiből. Ad 
még a lap mellékletül díszes színezett divatképe- 
ket és szállá: mintákat is. Mutatványszámokat is 
lehet levelezőlapon kérni a kiadóhivataltól (Buda
pest. V., várzi-körut 78., a I’esii Hírlap palotájában). 
Előfizetési díj negyedévre 2 frt, félévre 4 frt, egész 
évre 8 f r t : a Pesti Hírlappal együtt negyedévre 
4 frt 50 kr., félévre í» frt, egész évre 18 frt.

— Komoly irány, könnyed szellem, hatá
rozott nemzeti törekvés jollemzi a „Magyarország" 
politikai napilapot. Nem hajlong ide-oda, nem üzér
kedik politikai meggyőződéssel, egyenes és nyílt, 
mint a magyar ember lelke, azért fért annyira közel 
a magyar nemzet szivéhez. A „Magyarország" fél 
évtizedre visszanyúló múltjában páratlan előhaladást 
tett. A müveit magyar társadalom befogadta, meg
kedvelte és nagyra nevelte, úgy hogy ma már a 
„Magyarország" a legellerjedettebb és legolvasottabb 
lapja a magyar közönségnek, A „Magyaroszág" 
valósággal irányt szab és egyesíti maga köré a 
müveit magyar társadalmat. Bartha Miklós az ő 
páratlanul ragyogó tollával megragadja az elméket, 
úgy hogy politikai és társadalmi különbség nélkül 
mindenki meghajlik az ótollának szépsége és varázs
ereje előtt. A „Magyaroszág" minden sorában 
komoly és emelkedett, nem hódol a modern léha
ságnak, de eleven, gyors és szórakoztató. Azért 
kedvelt lapja a magyar családoknak. A „Magyar- 
ország" felelős szerkesztője Holló Lajos orszgy. 
képviselő, kívüle közéletünk és íróink kitűnőségei
nek egész sorozata tartozik a Magyarország-hoz, 
igy Inczédy László, Pázmándy Dénes, Móra István, 
Yértessy Arnold. Bartók Lajos, Szabóné Nogál Janka 
és a régi és uj irói nemzedék sok más jeles tagja.

A „Magyarország" előállítási módja a modern 
technikai haladásnak igazi példaképe. Bécscsel, Ber
linnel és az ország nagyobb városaival direct tele
fon-összeköttetéseket tart fenn, híreit és tudósítá
sait a leggyorsabban és a legalaposabb forrásokból 
meríti. Ez teszi lehetővé, hogy a „Magyarország" 
a többi lapokat egy félnappal megelőzi. A „Magyar- 
roszág" reggel már az ország legtávolabbi részei
ben is ott van. Hozza a kineritő országgyűlést, 
a bel- és külföldi tőzsdei tudósításokat, kitűnő re
gényeket, tárczákat, stb. stb. A „Magyarország" 
előfizetési ára egy évre 14 frt, negyedévre 3 frt 50 kr., 
egy hóra 1 frt 20 kr. Az előfizetési pénzek posta- 
utalványon a „Magyarország" kiadóhivatalába — 
Budapest, küldendők
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„H U N C A R I A” S
MÜTRÁCYA, KÉNSAY- ÉS YECYI-IPAR-RÉSZYÉNYTÁRSASÁC O

vezérképviselösége §
Vas, Sopron , Z a la  é s  Som ogy m egy ék re  Q

Melis és Pintér Szom bathe ly, -  séll K á lm án -u fcza  7. sz. o
----------------- - ... oA jánlunk  a ta v a sz i idényre a

Super foszfátot, chilisalétromot, tiágya-gipszet, ammóniák légeny-trágyát. X
Szö lö trágya -kom pozicz ió t, m ely m indenütt kitünően bevált. O

KAIMTQT, melynek kíZáfÓligOS el árusítási jogát b iru k ; ezen speCZÍáliS réttrágyát — foszforsavval 
együttesen alkalmazva — eredeti áron árusítjuk

Melis é s  Pintér Szombathely, Széli Kálmán utcza 7. sz.
M- kin. államvasutak gépgyárának,
M elichár Ferencz cs. és kir. szab. vetőgépgyárának, 3—1*■ Q
B ácher Rudolf cs. és kir. szab. ekegyárának kizárólagos képviselősége. Q

S V  Tejgazdasági gépek ás eszközük, gazdasági magvak, összes g zdasági szükségleti czikkek. zsákok. O 
ponyvák, olajok, zsiradékok elárusitása ás kőszén képviselőt. - V e  O
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N y ilt té r . )
Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőséget a szerit. 

D őli e p ly p m  4;> krtn l 1-1 frt <»5 krig méterenként 
UQII OCIjCili valamint fekete, fehér és színes Menne- 
herg-selyeni 45 krtól 14 frt (!5 krig méterenként — a 
legdivatosabb szövés, sziu és mintázatban. I’rivát-fogyasz- 
toknak póstabér és vámmentesen valamint a házhoz szál
lítva, m intákat pedig postafordultával küldenek, Menne- 
berg  (•. selyenigyáral (cs. és kir. udvari szállító) Z ürich
ben. Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ra
gasztandó. 4
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8g Előfizetési felhívás

„ K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K "
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy ifjú és 
öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" minden évben négy külön beköthető regényt ad
mellékletül előfizetőinek.

ingyenes

Hirdetések.

Két fiú tanonczul

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" boritéka szellemes és szórakoztató csevegések, illetve kérdé
sek és feleletek tárháza és igy az előfizetők díjtalanul közölhetik gondolataikat az Elő
fizetők postájáéban. ”

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" előfizetési ára a „Hölgyek Lapja" czimü divatlappal és 
lön beköthető „Regénymelléklet“-tel együtt: és a kü-

6 frt 
3 frt 
1 frt

— kr.
— kr. 
50 kr.

előfizetési összeget és azonkívül még 80 kr- 
re beküldi, elismerésül még külön 4 legújabb

azonnal felvétetik
Hartner Károly és Fia

v a s -  és f i i s z e r k e r e s k e d é s é b e n ,
M uraszom bat.

Egész évre 
Félévre . .
Negyedévre

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" annak, a ki 
csomagolási és postaszállítási dijat egyszer 
regényt küld ingyen és bérmentve.

a UitA ' ,KÉP.ES CS" LADI.|UBP01';‘ mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld mindazoknak 
a kik eziránt — Iegczelszerubben levelezőlapon — hozzáfordulnak. kUak’

A „ K É P E S  C S A L Á D I L A P O K " kiadóhivatala
I»U.1«|.CH|, >»,!«*,.nlrM 14. (s»j4t házában. >
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