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TULIPÁN GYERMEKOTTHON 

BUDAPEST 

KORONAHERCEG u.9. 

TELEFONI 109-02. 

Arjegrzék ingyen én bér mentve. 

Elsőrendű kanári tenyészdeI!! 
Ajánlok több éven ál lei yésztelt kanári madarakat, raehvk minden 

kiállításon kizárólag aranyérmekkel és 
magas tiszt leld íjakkal lellek kitüntette 
darabja 7 f»rinUól í« ínriniifi és fel¬ 
jebb ; iiőstpnyek á'50 frlti l 5 forintig. 
Leiszebb karácsonyi. njéfi ét névnapi 
ajándék. V a r j a J . neme." kanári ma¬ 
darak nagyi- nycszínje. Budapest VIII. 
kérőiét, Hunyadi-ulm 11. I. em. 14. 

A M A R G 1 T - C R E M E a főrangú hölgyek kbdvencz 
szépiló szere, az egész világon el van terjedve. 

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

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredé ti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget. 

A M A R G I T - C R E M E ártalmatlan, zsirtalan, vegy-
ilzta készítmény, a mely a külföldön általános fel limest keltett. 

Ara l X. Margit-szappan 7O üli. Marcit-pond ér l '20. 

Gyár t ja Fö lde* K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogna-Bzletben. 

Hölgyek figyelmébe 
Mielött_^divato6 női kézitáskát vásárolna, kérem 

: tekintse meg : 

PAPEK JÓZSEF 
bőröndös és finom bőr¬ 
áru készítő kirakatait 

Budapest, VüL, Sákécsi-út 15. 

Nemzeti Antiquarium 
könyv- és mükereskedés 

BUDAPEST, V., váczi-körut 42. 
Teszünk könyveket, nagy könyvtárakat, régi nyomtatványokat, 
okleveleket, híres emberek levelezéseit, festményeket, metsze¬ 
teket, mindennemű régiségeket alegmugaeabb áron készpénzért. 

NÉZZE MEG! 
vásárlási kényszer nélkül 

BALOGH GYULÁNÁL 
Budapest, Kossuth Lujos-ntcza 8. félemelet a 
szebbnél-szebb női éa férő fehérnemüeket, a jobbnál-jobb 
vászon és asztalnemű eket, akkor nem fog másból vásá¬ 
rolni l Speczialista mennyasszonyi kelengj e készítésében. 

„FAM OS" 
legjobb és legolcsóbb üti palaczk 
vadászoknak, turistáknak, betegeknek 
stb. különösen alkalmas! — •VÁMOS" 
legújabb palaczk italok hidegen vagy 
melegen tartására l — Hideget hide¬ 
gen, meleget melegen tart 24 
órán át minden előkészület nélkül. 
Legfinomabb műbőr burkolattal, szolid 
és tarlós kivitelben, leceavarható ku¬ 
pakkal, mely ivópohárnak használható. 

Árak: V* Jifer 8 korona, V* liter 10 korona, \ lifer \8 korona. 

Keleti J orvosi műszer és betegápol;si czikfcek gyárai 
Brest, IV 2., Koronaherceg-n. 17/1 

HALTENDERGER BÉLA 
ráafestő-, vegYtisztitó- és gőzmosó-gYára S S A 
ruliákat, felöltöket, télikabátokat, mindennemű ruha-
rjemüeket a legszebben tisztit és lest. — Gallérok, 
kézelők hófehérre tisztittatnak. — Alapítási év 1810. 

U A R G I T GTÖÜI 
FOKKÁS 

Beregmegye. 
(jomor, belek, húgyhólyag e különösen a legiő-
••ervek hurnto* bántalmainál igen jó hatáiú még 
-. .'. akkor is, ha vénetek e«ete forog lenn. .'. .'. 

Megrendelhető: ÉDESKTJTY L.-nél Budapesten és 
• forráa kezelősénénél Munkácson. 

Ezredéves országos 
kiálitás díszoklevél 

Ezredéves ors7ágos 
kiállítás díszoklevél 

MAGYAR FÉM- ÉS LÁMPAÁRU-
::GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG:: 
— — Budapest-Kőbánya. — — 

Petroleum - lámpák s z e s z - l á m p á k 
legegjízarübbtölalegpazarabbig. A U G 1 • GCJO1 C . '.'. 

Légszesz- és villamos 
::: csillárok, ::: 

Fém- és díszmíííárgyak. 
:: Valódi király-olaj :: 
alegjobbbiztonságipetroleum 

Raktárak: 
Budapesten : II., Szilágy Dezső¬ 
tér 3., V., Gizella-tér 1., VI., Te-
réz-körút és Király-utcza sarkán, 
VIII., Üllői út 2, Kálvin-tér sar¬ 
kán, X., Jászberényi út. Pozsony: 
Lőrinczkapu-u. Kolozsvár: Má¬ 
tyás király-tér 3. sz. Debreczen : 
Simonfl'y-utcza. : : : : 

Fa- és bársony beégető 
szerszámok és anyagok, lombfilrész, faragás, 

dús választékban 

Fiseher 
László-

nál. = = 
Jnwel fabeég-ető. 

Amaleur czikkek, kurcsolyák, háztartási és <gyéb rnsíruk üzlelében 
kaphatók. B n d a p e s t , í* ' . , K á r o l y - u 1. Vili sz. imllban. 
Tes-ék árjegyzéket kérni; ingyen és bementve küldőm. 

M 
RUST és HETZEL cs. és kir. udvari szállítók 

Gyári raktár: Budapest, IV., Váczi-utcza 5. sz. Telefon 73-25. 
a t. ez. közönség b. figycliii«-!)o ajánlják dűsaii Jelszereit raktárukat ni«i«i.««-in »~ :•••• —•---^ * 

Dús választék karácsonyi és njévi ajándékokban. 
Virágállványok, asztaldíszek, gyümölcstál tok, kávé-, tea-, 
joar-, likőr-, bor- és toilette készletek, képkeretek, stbi 

E t t m mm mm • 

voeszkozok 
a legjobb minőségben 

K-pes árjegyzék 
ingyen és bérmentve. 

saját gyártmányaikban. 

Dús választék nász , születés- és névnapi valamint 
egyéb alkalmi ajándékokban, íróasztal- és dohányzó¬ 
készletek, czukorkosarak, vajtartók, czigaietta-tárczák stb. 

ARGENTOR-EZÜST 
a legjobb minőségű 
cbinnezüst, tartós, 
könnyen kezelhető 
a használatban, v 

Képes árjegyiék la-
Bjen és bérmentve. 

További tióküzletek; Bécsben l.. KArtnerstr. 2G. VII., Mariabilferstr. 58. VIt., Kaiserstr. 83. Brünnben Ferdinands.rasse 11. stb. 

F>anJUin-l&nnl*t nyomdája, bndapest, IV., Egyetem-nMi» 4. u . 

VJSÁ 
f^^^~~—~ " ^ "A. 

50. SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITST PÁL. BUDAPEST, DECZEMBER 11. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Keáltanoda-uteza 5, 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. 

Egyes szám 
ara 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek : 

t Egész évre _ 
t Félévre _ _ 
l Negyedévre 

_ 30 korona 
_ 10 korona. 

5 korona. 

A fWU;fcronUcá>-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 

Külföldi előfizetésekbe* a postailag me£-
határozott viteldíj is csatolandó. 

A NEMZETI SZALON TÉLI KIÁLLÍTÁSA. 
A ; EGYIK GYŰJTEMÉNYES kiállítás, melyet a 

Nemzeti Szalon téli tárlata bemutat, Adrián 
és Marianna Stokes gyűjteménye, elsősor¬ 

ban nem művészeti czélokat szolgál. Eszköze 
akar lenni annak az annyira megszokott, lelke¬ 
sedéssel teljes hála lerovásnak, melylyel fajunk 
a hatalmas nyugat mindazon fiait környezi, 
kik néha-néha elvetődnek hozzánk hazánk 
szépségeit, népünk sajátságait újra és újra 
felfedezni, honfitársaik előtt ismertetni. 

Stokes és neje több izben jártak minálunk. 
Itt festett képeiből 1907-ben Londonban is 
rendeztek kiállítást; egy pillanatra tudomást 
szerzett ismét az angol sajtó a mi létezésünk¬ 
ről, sőt egy publiczista, A. C. Black, rájuk 
bízta Magyarországról Írandó művének illuszt¬ 
rálását. A hála lerováson túl azonban nem 
sok czélt szolgál képeiknek kiállítása, nem 
művészeti esemény, mert művészi szempontból 
kevés a mondanivalójuk. Hiába magasztalja 
tudásukat lelkes szavakkal a katalógus elő¬ 
szava, kiállított képeik nem győznek meg 

felőle: a kiállítók egyike sem kiváló festő, 
azok otthon maradnak a maguk szervesen át¬ 
élt, átérzett életében s nem járnak idegenbe 
ethnographiai benyomásokért. 

Adrián Stokes, a férj, a jelentékenyebbik. 
Pontosan kidolgozott, halvány aquarellstilus-
ban tartott képei egy szelíd, nyugodt, végte¬ 
len természeti hangulataitól megfosztott Ma¬ 
gyarországot mutatnak, nem a mi egünk mély 
kékjét, gomolygó felhőit, nem a mi tájaink 
életerős zöldjét. Igaz, hogy sok előkelő, le¬ 
higgadt vonást visz bele képeibe, de ez épen-

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSÁBÓL. — TEREM-RÉSZLET. 



1026 VASÁBNAPUJJSÁCK OÜ. SZÁM. 1910. 57. ÉVFOLYAM. 50. SZÁM. 1910. 57. ÉVFOLYAM. VASÁENAPI ÚJSÁG. 1027 

seggel nem a mi földünk hangulata, nem hű í 
megrögzítése a magyar táj karakterének, ha- i 
nem konvenczionális meglátási módja egy an- U 
gól gentleman-nek, ki a prerafaelizmus erőtlen * 
művészetén nevelődött. Mily előkelő lesz keze ; 
alatt még oly téma is, mint a hortobágyi 
pocsolyában fürdő disznók. Mily szentimentá¬ 
lis bágyadtság ömlik el a gémeskút képén, 
melyet Arany két sor verse is jobban jelle¬ 
mez. Nem, ez nem a mi világunk. A mi azon 
túl marad, a festő művészete épen nem ki¬ 
váló, nem egyéni, ennek a szelid, pontos, 
mindent jelentéktelenül előkelővé tevő halvány 
aquarellstilusban festő művészi iránynak a mi 
régebbi generácziónk elég ép ily jó, ha nem 
jobb, képviselőjét adja. 

Marianne Stokes képei egyszerű, becsülete¬ 
sen megfestett etnografikus illusztrácziók, mű¬ 
vészi igény és érték nélkül. 

A másik gyűjtemény hazai művészt mutat 
be, Jávor Pált, ki még nemrégen a szolnoki 
művésztelep tagja volt. Úgy a mint ez a gyűj¬ 
teménye itt áll, nem annyira fejlődést, mint 
inkább ingadozást mutat. Senki sem hinné el, 
hogy a 41. sz. conventionalis arczképet s a 
jobbnál jobb modern stílusban tartott csend¬ 
életeket egy ember festette. Arczképein még 
nem szabadult fel a művész, nem találta meg 
a maga egyéniségét, de nem találta meg az 
ábrázoltakét sem. Viszont mily nemesen egy¬ 
szerű, művésziesen megragadott, eredeti han¬ 
gulat ömlik el világos tónusú csendéletein, 
interieurjein, kerti képein. A «Szegény ember 
lakása» e a többi intim intérieur, csendélet, 
kerti kép azok a művei, melyek jövő fejlődése 
iránt sok reményt keltenek: ezek a képei 
azok, melyeken a fiatal festői gárda egy lel¬ 
kesen hirdetett jelszava a nagyvonalú, kevés 
elemből álló hangulati, szin és vonal egység 
keresése a leginkább sikerült. 

A tulajdonképeni tárlaton elsősorban Bed-
nár János nagyigényű képe a «Farsangi jele¬ 
net* ötlik szemünkbe. Egy díván ön heverő 
píerrot s egy női akt előkelőén tompított szép 
színekkel, jó vonalkompoziczióval, teljes han¬ 
gulati egységgel keltik fel a farsang bohókás, 
bizarr, symbolikus voltánál fogva mélyebb gon¬ 
dolatokat is keltő képzetét. Ezt a képét bát¬ 
ran a Műcsarnoki nagy képe mellé sorozhat-.;. 
juk. Finom tónusával egyik csendélete is ki- ( 
válik. 

Góth Móricz itt jobban van képviselve, mint 
a Műcsarnokban. Tengerparti képe, mely egy^ 
szerű eszközeivel Manetra emlékeztet, talán 
legjobb alkotása, ha ki is esik kissé eddigi 
modorából, melyet e kiállításon a «Zöld szek¬ 
rény* s a «Szeptember végén» képviselnek 
legügyesebben. 

Mintha ez a kiállítás az ingadozások tár¬ 
lata volna. Pentelei Molnár János két eddigi, 
szuggesztív modorában megfestett jó csend¬ 
élete mellett borongós tájképeket is állított ki, 
• Készlet a városligetből» czimű képét pedig 
mintha más, talán az azelőtti Boemm Eitta 
festette volna. Glatter Gyula viszont egy élet¬ 
erős, szinpompás, jó pleinair képpel lep meg. 

Barkász Lajos sötét, kemény színekkel erős, 
világos ellentéteket nyújtó tájképei szintén 
figyelemre méltók s Donáth József kiváló in¬ 
térieur képének láttára szinte sajnáljuk, hogy 
festőjük nem sok képpel szerepel. 

Monumentális hatásra törekszik színbélileg 
erősen stilizált képén Joachim Ferencz, Vala¬ 
mint Plány Ervin is, kinek plein»irban festett 
szent családja sok helyütt kiesik a maga stí¬ 
lusából. 

A portrát-k közül első sorban fíaáb Ervin 
erősen dekoratív elemekkel festett képe tűnik 
fel, mely azonban nem áll a Művészházbeli 
kiváló képe színvonalán. Zádor István női 
arczképe szintén komoly alkotás, Körmendi 
Frim Ervintől jobb képeket ad a Művószház. 

Sok csendélet, sok tájkép látható itt még a 
felsoroltakon kívül, sok, de nem oly jók, hogy 
különösebb emóeziót keltenének. Szerényen 
húzódnak meg a maguk szentimentális lágy-
ságával Tölgyessy Arthur képei. Komáromi 
Kacz Endre a Műcsarnokban jobb, Koszta 
József viszont itt még érdekesebb merev, tarka 
képeivel, Kató Kálmán tájai és Zord A. dél¬ 
vidéki képei is felemlíthetek. 

Boemm Eittátnem akarjuk a többi női kiállító 
közé sorolni, kik ez alkalommal sem tettek 
ki túlságosan magukért. Figyelemreméltóbbat 

'Bechnitz Elsa, Feszty Árpádné, Oppel Magda 
alkottak. A kiállítás termeit több sikerült szo¬ 
bor díszíti, Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobrai 
mellett Lányi Dezső szép női alakján, poé-
tikus, sejtelmes szobakútján pihent meg sze¬ 
münk. 

Farkas Zoltán. 

TÜRELEM. 
Tördelt, bús dallam minden énekem . . . 

Még meddig .tördelem ? 
Oly rég csaltok már, ékes délibábok! 
Oly rég-rég hallom már: Csak türelem 
Valóvá válnak a virágos álmok, 
Mikért gondverte lelkem úgy sóvárog! 

Te, mit erénynek hisznek, vallanak 
Birkák és szamarak 

Váltig hazudván, hogy rózsát teremsz te, 
Óh türelem, — zord, gyilkos sivatag 
Meddig járlak még, rontásodba veszve 
S örök rózsákhoz vágyva messze-messze ? 

Hisz tündérkert vár, ősi birtokom, 
Velem fogant jogon, 

Szent tündérkertje dicső sikereknek, 
Babéra tudja, jó], mint én tudom, 
Magjából, mely e pusztán nem ered meg, 
Ott dús fa nő, ott csak dicsőt teremtek. 

Botránkozzatok meg, szerénykedők 
Halk furfang, nyegle gőg! 

Sivár had, mely itt czélodhoz jutottál 
Boszúd engem, gyászkedvűt, tán lebőg 
De jól tudod ; több vagyok sokatoknál 
Bár sorsom lánczban, tar rögön botorkál. 

Biztassatok csak: Vesd virágodat, 
Vesd, ha meg sem marad. . . 

Eügyekbe hervadt virágok avarja 
ügy-e, majd termő talajjá rohad? 
így várjak tűrve hát a diadalra 
Gondom lánczát a rozsda míg lemarja? 

Csalódtok ! Gyűlik bennem szent erő, 
Lánczokat tördelő 

S elszállhatok majd szárnyán dalaimnak 
Szebb tájra, hol a hírnek fája nő 
És a dicsőség szent rózsái nyílnak 
Egy-egy földre szállt örökfényű csillag. 

Vagy — még rózsásabb lenne egykoron 
Diadalmámorom ? 

Jajt sírna csak s azt hinné dalnak ajkam ? 
És babérnak a tüskét homlokom? 
S majd isteneknél is már boldogabban 
Ujjongva vesznék itt a sivatagban?-

Telekéi Béla. 

MÁRIA KÉPE. 
Ott, a kis ajtó mélyén, három lépcső1 In^gasban, 
A szűrődő homály bán; 'úgy tűnsz föl szép leány: 
Mint egy fehér Madonna: karod leejtve lassan: 
Olyan Mária-szenynel tudsz nézni énr'eáBi. 
Ott, a kis ajtó mófyén, három lépcső magasban. 

Halványpiros akácznak virága hull hajadra., 
S homlokod dombja körül diadémnak borúi : 
Templomi alázattal omlik le ruhád fodra, 
A szellő közeledben halkan megtántorúl.". 
Halványpiros akáeznak virága hull hajadra. 

Én lelkem fölemelem hozzád, imádat szárnyán, 
Szivem dobogásával harangozott neked; 
Érinteni sem merlek, élő gyönyörű márvány; 
Csak a vérem zugása zeng esti éneket. 
Csak lelkemet emelem hozzád, imádat szárnyán. 

Oh szállj le oltárodról, Madonna, szállj le hozzám ! 
Remegő karom ível hidat lépted alá; 
Napraforgó virágként reád fordítom orczám, 
Szivemet leterítem elébed, lépj reá ! 
Oh szállj le oltárodról, Madonna, szállj le hozzám ! 

Oláh Gábor. 

A GALAMB PAPNE. 
REGÉNY. (Folytaién.) 

Irta Móricz Zsigmond. 

És nagyot nyújtózott és valami unalmat ér¬ 
zett. Minden összefüggés nélkül eszébe jutott, 
hogy mióta megházasodott, még egyszer sem 
lumpolt. Hát hiszen eddig sem volt lump frá¬ 
ter és szívesen lemond róla; de ha meggon¬ 
dolja, hogy ő a feleségének minden szórako¬ 
zást megad, hogy elfeledtessen mindent, a mi¬ 
hez azelőtt hozzá volt szokva: mégis csak nagy 
méltánytalanság, hogy ő meg semmit sem 
kap . . . Kell, hogy az ember kibeszélgesse ma¬ 
gát férfiak közt. Mindjárt jobban tűri a házi 
semmiségeket. Mert az igaz, hogy most mindig 
olyan haszontalanságokon kell törnie a fejét, 
a mit addig meg sem akart hallani. 

Bosszúsan fordította el a szemét a feleségé¬ 
ről, a kinek a szépsége a sötétben különben 
sem kápráztatta, s az ablak felé nézett. 

Isten ments, hogy valaha filozófiai gondola¬ 
tot bökjön ki! . . . Vagy pláne, hogy belefog¬ 
jon valami komoly könyvet olvasni! Vagy dol¬ 
gozni ! . . . Predikácziót nem irt azóta; az egy¬ 
ház ügyei mind restancziában; a lapok mind 
olvasatlanul kerülnek a konyhába, a hol siet¬ 
nek eltüzelni mind, hogy a vezérczikkek a ke¬ 
zébe ne kerüljenek. S mégis az a panasz, hogy 
soha sincs ideje a csókolódzásra azoktól az 
* utálatos könyvektől». 

Nagy keserűségek ezek egy férfiúi szívben. 
Pap Énók megértette, mért tépte ki magát 

Herkules az asszonyok karjai közül. Nagy em¬ 
bernek nem azért adott nagy erőt a végzet, 
hogy asszonyi ölelésben satnyuljon el. 

Ej, de mit, nem akar ő nagy ember lenni, 
csak jól akarja magát érezni. S neki szüksége 
van egy kis olvasásra, egy kis szórakozásra, 
egy kis diskurálásra, néha akár egy kis boro-
zásra is. És igenis ki fogja csikarni a feleségé¬ 
től, hogy minden családi perpatvar nélkül 
része lehessen mindezekben. Hát más férj mit 
nem csinál, még is szereti a felesége! Igazán, 
törvényben kellene biztosítani ezeket a jogokat. 
' Bosszús és fanyar mosolylyal vonta össze a 
szemöldökét; szeretett volna fel s alá járkálni, 
de nem mert, félt, hogy felébred a felesége. 

Az a nagy baj, hogy itthon az iroda! Ha 
valahol messze volna, akkor affektálhatna kedve 
szerint, hogy ilyen, olyan nagy dolgai vannak, 
a miket nem lehet elhalasztani, de az asszony 
itt egészen belelát a kártyájába s hiába kez¬ 
dene el most nagyképüsködni, hogy hivatalos 
órákat kell tartani; az asszonyka a szeme közé 
kaczag: talán hogy legyen hol újságot olvasni, 
mert az kellemesebb, .mint ő vele lenni! . . . 

Sóhajtott, sóhajtott, s elhagyta, meg újra 
kezdte a gondolkozást, míg végre rájött, milyen 
kicsinyes, milyen gyerekes ez az egész tűnő¬ 
dése, a mivel órákat tud eltölteni. 

Elmúlt a vacsora ideje, éhes is volt, fáradt 
is, szomorú is . . . hogy tud aludni az az asz-
szony! 

Mintha csak megérezte volna az asszonyka 
ezt a gondolatát, megmozdult s nagyon is éber 
hangon rászólt: 

- Csak hallgasson, csak még soká hall¬ 
gasson ! 

A férj megmozdult, de nem felelt. 
- Mért nem beszél? Én elmondok min¬ 

dent, a mi csak a szivemen van, de maga hall¬ 
gat. Én nem tudom, mit gondol. 

No hisz az jó volna, — gondolta magában 
a férj. — Egyéb se kellene nekem. 

- Különben felőlem hallgathat világ végéig, 
én már úgy sem törődöm többet vele, mit gon¬ 
dol, mit nem . . . De azt mégis szeretném tudni, 
min töri a fejét ennyi ideig. 

A férj sokáig gondolkozott, mit volna leg-
czélszerűbb mondania. 

- Azon, édes, - - mondta végül, - - hogy 
lehetsz te ilyen engesztelhetetlen. Tudod, hogy 
már elmúlt tíz óra? 

— Azt hittem, már legalább is tizenhárom! 
Egy örökkévalóság, a mióta várom a szavát. 

A férfi gyöngéden hozzá ment, térden mellé 
simult s meg akarta ölelni. 

- De hagyjon békén ! 
- Istenem, — nyögte a férfi, — hiszen nefi 

tudom, mi lenne kedvedre. 
- Azt nehéz is tudni! 

Erre a szóra, a mi Isten tudja miért volt 
megint halálos sértés a férjre, a nagy, erős 
embernek minden csepp vére a fejébe szállt. 
Ingerülten pattant fel. 

— Dehogy is nem tudom! Tudom én. Mi¬ 
helyt azt mondom, hogy alázatos szolgád va¬ 
gyok, a ki kész megalázkodni a végletekig, ak¬ 
kor mindjárt a kedvedre szólok. 
Ha magamat szidom és a fe¬ 
jemet a falba verem kínomban, 
akkor kedvedre teszek! 

_ Haha! 
— Hallgass! — rikoltott ma¬ 

gánkívül a férj. — Ne nevess. 
Nem nevetséges. Férfi vagyok 
és kihoz a sodromból az ilyen 
kegyetlenség. Kőszívű vagy s 
ha elveszíted a józanságodat, 
azt sem bánnád, ha rögtön meg¬ 
halnék is; rögtön, itt a szemed 
láttára. 

Elfordult, bár ezzel nem erős-
bítette szavainak hatását, mert 
koromsötét volt s nem lehetett 
látni, milyen kifejezés dühön¬ 
gött az arczán. 

Az asszonyka csendesen pi-
tyeregm kezdett. 

A férj pedig megint kijóza-
nodott s rájött, hogy megér¬ 
demelné, ha kalodába tennék 
egy hétre. Hát ő most ugyan mi 
az ördögért kiabált olyan na¬ 
gyon. Ez volt az az okosság, 
a mit úgy kieszelt. Hiszen már 
egészen elmúlt volt a dühe s 
elhatározta, hogy nem törődik 
semmivel. 

Óvatosan, hogy a nesz ne 
hallatszék, megvakarta a fejét 

sokára odajutok. Tudom, min töri a fejét. Már 
csak azt várom, mikor üt agyon. 

A férfin savanyú mosoly, savanyú érzés 
ment végig. Ilyet feltenni róla. 

Csöndben maradtak megint. Sokáig. Az óra 
ketyegett. Énók éhes volt, a feje szédült. Nem 
tudta, mi lesz vele. Botrány, a mi itt folyik. 

Zádor Islván : Női arczkép. 

állani az ágyad előtt és őrködöm az álmaid 
felett, ébren, míg ki nem békülsz. 

- Áh, lári-fári! - - mondta az asszony, s 
fülére húzta a takarót, hogy ne is hallja ezt 
az üres beszédet. 

A férje összecsikorította a fogát s konokul 
mondta magában. 

- No várj, hogy itt virra¬ 
dok! Bár elájulnék, vagy va¬ 
lami bajom lenne. 

S csakugyan hozzáfogott ott 
állani. Hogy gyorsabban men¬ 
jen a kimerülés, iszonyú me¬ 
rev hapták-állásba helyezkedett. 

Eltelt vagy öt perez, de már 
akkor alig birta. Az asszony 
hozzá fogott szabályosan léleg-
zeni, a miből azt következtette, 
hogy egész nyugodtan elaludt. 
Ez a megfigyelés elvette min¬ 
den erejét. Ezt már igazán 
nem tette fel a feleségéről. Ez 
barbárság. Kiesett merev tartá¬ 
sából, úgy sincsen annak semmi 
értelme, ha alszik az asszony; 
meg a sötétben nem is tudja, 
mi történik. 

Hanem valami könnyebb 
módszert kell kitalálni, hogyan 
lehet tüdőgyulladást szerezni. 

Gyorsan levetkezett, ledobta 
a czipőt; jó hangosan, hogy 
az asszony felébredjen rá. Aha, 
meg is mozdult. Hitetlen asz-
szony, most azt gondolod úgy-e, 
hogy az urad megunta a di¬ 
csőséget s lefekszik. Oh, de bor¬ 
zasztó nagyon csalódol. 

Egy ingben, mezítláb állott 
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A NEMZETI SZALON TÉLI KIÁLLÍTÁSÁBÓL 

és savanyú arczczal állapította meg, hogy 
bolondot tett egyszer! így sose lesz vége T 
morfondált magában. - - Én vadállat! Mégis 
csak vadállat vagyok, ki tudja, nem azért 
szólalt-e meg szegény kicsikém, hogy meg¬ 
kezdje a békülést, De miért is nem enged egy 
szóra? Minek kivan olyan nevetséges dolgot 
hogy annyira megalázzam magam. Ej, pedig 
mit. Az ördög vigye el az egész komédiát Mi 
szükségem nekem a férfiúi büszkeségre? Nekem 
házi béke kell, boldogság kell. Mert ha egyszer 
megdühödök, összetöröm azt a lámpát, 

A sötétben is megcsillant a szeme előtt a 
függőlámpa s ökölbe szorított jobbját felemelt 
az ártatlan jószágra. 

_ Feküdj le, drágám! - - mondta, nagy 
dühével arányban egyáltalán nem álló i 
'célt hangon. 

_ Majd lefekszem a temetőbe. Ugjia oem-

És ma karácsony van. A szeretet ünnepe. 
Hiszen ehhez képest eddig csak játék volt 

minden veszekedés! 
— Na, mi lesz? Nem szól? Nincs szava? -

tört ki az asszonyka. — Meddig várjak? — s 
felpattant. — Megkeserüli ezt maga még ! Meg-
keserüli ezt még maga! Holnap irok a mamá¬ 
nak, hogy válasszanak el magától, de addig 
nem is szólok hozzá egy szót! 

Ledobálta magáról a ruhát s egyúttal szét¬ 
túrta a saját ágyát; lefeküdt, 

Édes, — mondta a férj dühös békítés-
sel, — engedj meg . . . 

Hogy semmi válasz nem jött, békítő dühhel 
kiáltott: 

- Azt nem akarom megérni, hogy az én 
házamban olyan perpatvar üssön tanyát, a me¬ 
lyik hosszú ideig tart. Esküszöm neked, hogy 
hogy addig nem eszem, nem iszom, nem al¬ 
szom, míg ki nem békülsz velem. Itt fogok 

meg a szobában; le is lépett a szőnyegről a 
deszkára, mert hogy az hidegebb. 

Nagyon hideg volt. A szoba melege már egé¬ 
szen elmúlt. A jó feleség ilyenkor két lábdun¬ 
nát tesz a férj paplanára s ő ebben a farkas¬ 
ordító hidegben úgy áll, mint egy fakir. 

Várta az első prüsszentést. De az csak nem 
akart jönni. Pedig hideg volt; már annyira fá¬ 
zott, hogy megjött a józan esze. 

- Istenem, Istenem, mi lett belőlem, -
sóhajtotta magában. - - Mi lenne, ha valaki 
valaha megtudná, micsoda szamárságot teszek 
pap létemre. Illik ez komoly emberhez. S az 
asszony nem veszi észre. Szegény . . . Elaludt, 
s nem is tudja, mi van itt. 

A foga elkezdett vaczogni; ez már egy kis 
jele a sikernek. Hát mégis meg fog fázni, mert 
már szinte letett róla. hogy meghűljön. Biz¬ 
tosra vette, hogy belső bősége, vesztére, meg¬ 
menti a tüdőgyulladástól. Már pedig ha még 
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ennyi eredménye sem lesz ennek az éjszaká¬ 
nak : sohasem fogja megtaníthatni a feleségét 
arra, hogy vele ne játsszék. 

Elkezdte nem akadályozni a fogvaczogást. 
Már nem okoskodott, csak tett. Úgy vaczogott 
a foga, mintha borsót zörgetnének a dobban. 
Olyan gyönyörűen vaczogott, hogy csak úgy 
harsogott a csöndes szobában. 

De az ugyan vaczoghatott. Az asszonyka 
aludt már, mint a tej s álmában még neve¬ 
tett is, legalább valami olyan neszt hallott az 
ember. 

És bánatára ettől elállott a fogvaczogása. 
Most már csak fázott, libabőrös volt az egész 

teste s tudta, hogy olyan kék, mint a koppasz-
tott lúd. 

Kínjában nem tudott mihez kezdeni, újra 
elkezdett okoskodni. Volt ideje rá bőven, mert 
hiszen az óra egyre-másra verte a harangon a 
negyedeket s egyszerre csak meg sem állott 
a tizenkettőig. 

- Nem, ez nem mehet így tovább. Egy 
olyan asszonynyal, a ki órák hosszat engedi 
az urát állani a fagyban, nem lehet megélni. 
Ő nem lesz hozzá rósz, s ha megtörténnék is 
az a sajnálatos baleset, hogy nem pusztulna 
el ennek a mai éjszakának következményeké-
pen, akkor is el fognak válni. Mert ő, Pap 
Énók, most megedződik minden daczolásra s 
akkor az asszony itt hagyja... Nem baj, csak 
hadd hagyja! Mártír lesz. A boldogság már¬ 
tírja. 8 ha száz évig él is, az az egy bizonyos, 
hogy új asszonynyal nem lesz soha köze. Egy¬ 
részt, mert akármilyen rósz is ez az asszony, 
a ki ilyen nyugodt lelkiismerettel tud aludni 
a veszedelmek éjszakáján, mégis, ilyen asszony 
nincs több. Ezért érdemes itt állani fagyban, 
jégben! (De bolond volt, mikor levetkőzött.) 
Hanem más asszonyért soha! Nincs olyan asz-
szony a világon, a kiért még egyszer ezt meg¬ 
tenné, pedig most már bizonyos benne, hogy 
minden asszonyért kell valami efféle bolondsá¬ 
got tenni. . . 

Nagyot sóhajtott s kicsit köhintett. 
- Aha, — mondta, - - jön már, alattomo¬ 

san és lopva, de biztosan jön a betegség. S úgy 
dobogott örömében a szive. 

Csakugyan megfeszített figyelemmel sikerült 
egy kis torokreszelést venni észre a gégéjében. 
Nem köhögte ki, csak mikor már nagyon mu¬ 
száj volt. Hadd nőjjön, hadd gyarapodjék! Ez 
lesz a nemes bosszú! 

Szinté elérzékenyedett. Már látta magát a 
betegágyon, látta, milyen aggodalommal lesik 
a szeme pillantását. A felesége fenn virraszt 
éjfélutánig, s egyre-másra rakja a vizesboro¬ 
gatást a mellére, s beadja a kanalas orvosságot, 
meg a port ostyában... Tokaji bort fog adni 
gyermekkanálban s lesz idő, a mikor semmi 
egyebet nem kap, csak pezsgőt. . . 

Könny pezsdült a szemébe s szeretett volna 
odaborulni alvó kis feleségére, úgy sajnálta 
előre is. Szegény kis drágaság, hogy kétségbe 
fog esni, hogy vádolja majd saját magát s hogy 
mondja, ha én olyan rósz voltam is, neked 
kellett volna jónak lenned, ha én olyan haszon¬ 
talan voltam, neked kellett okosnak lenned. 
Minek tettél olyat, minek tettél olyat! 

Oly szivetszakgató hangon hallja ezeket a 
szemrehányásokat, hogy a saját férfiassága 
egészen elpárolog. Hozzá fog önmagával vi¬ 
tázni. Hiszen a férfiasságát már eléggé kimu¬ 
tatta. Egy óra is elmúlt; persze a félkettőt üti. 
Nem, nem szabad tovább szamárkodnia. 

Tesz! Okosat tesz. 
S kapja magát, minden habozás nélkül be-

búvik az ágyba. A jó meleg ágyba s hideg, meg¬ 
fagyott testét hozzá nyomja ahhoz az angyali 
forró testhez. 

Az asszony megmozdul, felébred, aztán csönd¬ 
ben marad. 

Az álom kimegy a szeméből, de mozdulat¬ 
lanul fekszik s még arra sem sziszszen fel, hogy 
jégcsap hidegség ijeszti meg. 

De egyikük sem tud elaludni. Úgy feküsz-
nek, mind a kövek, egymás mellett. 

Egy jó félóra múlva, mikor az óra elütötte 
a kettőt, s a férfi egészen felmelegedett már, 
az asszonyka megszólalt. 

— Hát megunta a dicsőséget? 
Nem volt a hangjában különösebb gúny, de 

azért a szó úgy megvágja a férfit, mint a szé¬ 
gyen ostora. 
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- Persze hideg volt. Aratáskor kellene ilyen 
henczegést próbálni. 

Énók azt hiszi, rögtön elveszti az eszét. Az 
asszony páratlan egyszerűséggel tudta mindig 
a legfájóbb sebet ütni meg. 

— Jaj bizony, ahhoz férfinak kellene lenni. 
— Asszony!... -r ordít fel állati hangon 

az ember. S egyúttal felugrik, aztán torkon 
ragadja az asszonyt. Mintha rögtön megfojtaná. 

- Csak rajta, - - hangzik az asszonyka 
metsző szava — ez könnyebb! Engem meg tud 
ölni, de ilyen hidegben, mezítláb . . . 

Mintha mind levagdalták volna, lemállottak 
a felbőszült férfi ujjai az asszonyka torkáról, 
a hol különben is olyan lágyan simultak meg, 
mint a karperecz a csuklón. 

Leszállott az ágyról, s vérbe könnyezett 
szemmel támolygott körül. 

- Majd mást tudok tenni, a mi még köny-
nyebb... — hörögte. 

A keze tétova járt s valami veszedelmes 
szerszámot keresett, de csak egy párna akadt 
a kezébe. Maznán állott, mert nem tudta, mit 
kezdjen vele. 

Pár pillanatig mélységes csönd volt. 
Akkor velőtrázó sikoltással kiáltott fel Icza. 

- Énók! 
S egy pillanat múlva ismét. 

- Énók! Félek ! Jaaj! 
Semmi nesz. Mintha halott volna a szo¬ 

bában. 
Az asszonyka kiugrott az ágyból s azonnal 

megtalálta az urát. 
Ott állott az s nem tudta mitévő legyen. 

Várta, hogy a föld talán csak megnyílik alatta. 
Az asszonyka átölelte s a nyakába kapasz¬ 

kodott, úgy tapogatta körül, mindenik kezét s 
újra minden kezét a sötétben, hogy nincs-e 
mégis valami ártó szerszám bennük. 

Nem talált semmit, a miben azonban nem 
akart megnyugodni, hanem rettegő hangon kér¬ 
dezte : 

- Édes, mit akartál tenni ? 
- Valami borzasztót!— mondta fojtott, ijedt 

hangon a férj. 
Mind a ketten megborzadtak s aztán szoro¬ 

san átölelték egymást. 
— Látod, látod, — pisszegett az asszonyka. — 

Ügy-e, hogy te nem gondolsz én rám. Nem 
bánod te, akármi lesz én belőlem. Inkább hagy¬ 
nál itt örökös özvegységben ilyen fiatalon, 
minthogy eyy szót kimondj. 

- De micsoda szót. . . angyalom! 
- Mit! Tudod te azt nagyon jól, mivel bé-

kíthetnél ki, de nem akarod kimondani. 
A férfi tudta, mi az az egy szó: az, hogy 

magára vegyen mindent. 
- Drágám, — nyögte ki, — hiszen tudom 

én jól, hogy mindennek én vagyok az oka. 
fin bántottalak meg téged... 

- De mivel, — nyafogott az asszony türel¬ 
metlenül. 

- Mindennel! — mondta a férj s aztán el¬ 
gondolkozott, mivel is. — Hogy az ördög vigye 
el azt a vén parasztot, — kiáltott fel, — hogy 
annak el kellett rontani a napomat, de ha még 
egyszer ilyen eset fordul elő, nem bánom, ha 
forradalom lesz is, de nem megyek nekik be¬ 
teget áldoztatni csak a délutáni templom után ! 

- Ez az, ez az! — nyöszörgőit az asz-
szonyka boldogan. 

- Lelkem. 
- És engedted, hogy mennyi ideig szenved¬ 

jek ! És nem tudtál ennyit mondani a vigasz-
tálasomra ! 

A nyakába ugrott és átölelte és most már 
kitisztult az egész zavaros ügy. Hát ez volt az 
a szó, a mely miatt egy keserves napot így 
kellett elszenvedni: ez a szó, hogy nem törő¬ 
dik többet a parasztokkal! a hivatásával l 

Győzelem, mert visszanyerte az asszonyt. És 
legyőzetés, mert egy súlyos lépéssel ment vissza 
a házasélet rabigájában. 

De az asszonykának szerencsére nem volt 
sejtelme erről a férji gondolatról s szerelmesen 
babusgatta az emberét. 

- Oh, te bolond, te kis bolondom. Gyere, 
mert hideg van, gyere drágám, gyere. 

> betakarta kis urát, hogy meg ne fázzék. 
Ugy-e, sose leszel rósz, úgy-e, sose! — 

gyügyögött hozzá. 
Ha rajtam áll, — kezdett okoskodni 

megint a férj. 
'-e, sose! — kiáltott rá 
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Sose, sose! - - állította az ember, meg¬ 
ijedve, hogy megint baj talál lenni. 

Az asszony megérezte ezt az ijedtséget s bol¬ 
dogan elmosolyodott. 

— Oh, te buksi, te, - - mondta, - - nincs 
ilyen buksi több a világon ! 

Azt elhiszem, - - mondta magában a férj, 
ilyen nagy szamár nincs, mint én vagyok. 

De ő is mosolygott; érezte, hogy most már 
megint jó hosszú ideig nem lesz bajuk egy¬ 
mással. 

S forrón megcsókolta a feleségét, a kinek 
egy pillanat alatt elfelejtett mindent. 

De az asszonyka hirtelen felült. 
- Olyan éhes vagyok, — mondta, - - nem 

is vacsoráztam. 
Az ura felnevetett. 
- Pszt! - - csitította az asszonyka, • - te 

csak maradj csendesen, én majd felkelek, gyu¬ 
fát gyújtok, keresek valamit. Valami jó t . . . 
pszt! tessék maradni, ki ne dugd a paplan alól 
még az ujjodat sem. Nekem nem fogsz meg¬ 
hűlni. Az én lelkemre, még egy náthát sem 
szerzel kis öregem . . . 

(Folytatása következik.) 

RÉGI TEMPLOMI RUHÁK. 
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az asezony. 

Műtörténelmünknek egyik érdekes fejezete & 
középkori templomi ruhákkal foglalkozik. Igaz 
ugyan, hogy árpádkorbeli ruhákból összefüggő 
sorozatot felmutatni nem tudunk, de a XV. 
és XVI. századból már egész sereg enemű 
emlék van birtokunkban. Sajnos azonban, egy¬ 
házi ruháink szakszerű és teljes ismertetését 
még mindig nélkülözzük. A jelen alkalommal 
tehát egy-két brassai remek egyházi ruhát 
szándékozom bemutatni, s ezzel is hazai mű¬ 
történelmünk ügyét néhány lépéssel előbbre 
vinni. 

Nincs nehezebb kérdés a műtörténelemben, 
mint az eredetiség kérdése; vagyis annak el¬ 
döntése, hogy valamely művészi termék itthon 
készült-e vagy a külföldön, utánzat-e vagy 
a művész eredeti munkája, és ha eredeti és 
itthon készült is, mily benyomások hatottak 
a művész fogékony lelkére? Azon folytonos 
és állandó összeköttetés, melyben az egész 
középkoron át az egyes európai államok egy¬ 
mással állottak; a művészi stílusok általános 
elterjedése; az egyes díszítő elemek vándor¬ 
lása, átvétele és fejlesztése; végül az egyéni 
érvényesülés azon szempontok, melyek egy-
egy remekmű megítélésével számbaveendők. 
Ismeretes dolog, hogy a középkori mesterek 
és legények messze országokat is felkerestek 
s a mi jót láttak és tanultak, azt itthon fel¬ 
használni törekedtek. Elég legyen itt csak az 
erdélyi ötvösökre hivatkoznom, a kikről tud¬ 
juk, hogy nemcsak a szomszédos Német- és 
Lengyelországban, hanem a távolabb fekvő 
Franczia sőt Törökországban is megfordultak 
hosszú, néha 10—15 évig tartó vándorútjukon. 
Viszont külföldi tanult mesterek és művészek 
gyakran felkeresték hazánkat. 

Az Árpádok korában a finomabb szöveteket, 
melyekből az egyházi ruhák készültek, kelet¬ 
ről - - Konstantinápoly, majd Szicziliából -
hozták, készítői a görögök és az arabok vol¬ 
tak. Ilyen a koronázási palást bélése (azelőtt 
misemondó ruha a fehérvári bazilikában). 
E szövetek legtöbbnyire biborszinüek (bizanczi 
hisszük) és állatalakokkal vannak díszítve. Az 
Anjouk idejében az olaszországi kelmék ter¬ 
jednek el mindenfelé, nálunk is. A különféle 
szinű drága selyem- és bársonykelmék vagy 
mintázva, vagy arany- és ezüstfonállal (szkó-
fium) átszőve voltak. A díszítést leginkább a 
növényvilágból vették, igen szerették pl. az 
egyházi ruhákon a gránátalmát. Különösen 
Lucca, Velencze, Genua és Firenze tűntek ki 
a drága selyem- és bársonyszövetek készítésé¬ 
ben. De a remek kelméket igen-igen gyakran 
ki is hímezték, még pedig oly gondosan és 
oly szépen, hogy ma is méltán bámuljuk 
azoknak finom teknikáját és helyes szinérzé-
két. Kihimezték a szövetet magát, de különö¬ 
sen a misemondóruhák (kazula) hátára és néha 
elejére is alkalmazni szokott kereszteket. 
E kereszteken domború hímzésben (relief) 
ékes mennyezetek alatt középen Krisztust vagy 
a Boldogságos Szüzet, jobbra-balra rendesen 
az apostolok mellképeit, alul ismét szentek. 

egész alakjait látjuk. A hímzés különféle tek-
nikája fontos az eredet eldöntésénél. Temp¬ 
lomainkban és különféle gyűjteményeinkben 
igen szép példányai maradtak fönn a keresz¬ 
teknek, többször drága gyöngyökkel elhalmozva. 
E kereszteket többször is átvarrták, úgy hogy 
általában régiebbek az alapszövetnél. A ke¬ 
reskedésben és a régi leltárakban is külön 
szerepelnek; a Eajna vidéke - - első sorban 
Köln városa - - híres volt a keresztek gyár¬ 
tásáról. Hasonlókópen külön szerepelnek a 
pluvialék (kappa) szélére varrni szokott vitták 
is, melyeket ugyancsak szentek alakjaival dí¬ 
szítettek. Mindkettőre jellemző példát látunk 
az alább ismertetett brassai egyházi ru¬ 
háknál. 

Hogy ezen drága szövetek csakugyan kül¬ 
földiek, az világosan kitűnik ama okmányok¬ 
ból, melyek a régibb hazai kereskedelemre 
vonatkoznak, így például tudjuk, hogy az er¬ 
délyi szász városok kereskedői, a kik jóformán 
monopóliumot élveztek e téren a magyar ki¬ 
rályok kiváltságlevelei folytán, az Anjou-kor¬ 
ban rendes összeköttetést tartottak fenn: 
Krakó, Prága, Bécs, Eegensburg, Bázel, Zára 
és Velenczével. Ide viszik nyersterményeiket, 
s helyette kész iparczikkeket hoznak. Saját 
termékeiket itthon és a szomszédos Moldva 
és Oláhországban értékesítik. Nagy Lajosnak, 
továbbá Zsigmond és Mátyás királynak az er¬ 
délyi szász kereskedők részére kiadott privi¬ 
légium-leveleiből nemcsak azt tanuljuk meg, 
hogy mely városok felé irányult a hazai ke¬ 
reskedelem, hanem azt is, hogy különösen 
milyen áruczikkeket hoztak be. így Nagy La¬ 
josnak 1370-ben a szebeni kereskedők részére 
kiadott okmányaiban azt olvassuk, hogy azok 
az országot Zára városában beszerzett tengeri 
és külföldi árukkal látják el (nregnum nostrum 
rebuset bonis maritimis atque extraneis locup- FEKETE BÁRSONY KAZDLA HÍMZETT KERESZTTEL. 

ABANYNYAL KIVARROTT S MINTÁZOTT ZÖLD BÁRSONY PALÁST. 

RÉGI MAGYAR TEMPLOMI RUHÁK BRASSÓBAN A XV. SZÁZADBÓL. 

KÉK SELYEM BROKÁT KAZULA. 

letentura). Másfelől ismerjük ezen áruknak 
jegyzékét is, a melyeket a zárai (Jadra) ki¬ 
kötőből hazahoztak, a mely kikötő abban az 
időben keleti és velenczei áruczikkeknek fő-
lerakodóhelye volt. Ezen áruk között ott sze¬ 
repel a finom selyemszövet; az egyszerű és 
mintázott bársony; a nehéz selyem damaszt¬ 
ból és bársonyból készült, aranynyal-ezüsttel 
gazdagon kivarrt egyházi ruha is. 

De arra is van adatunk, hogy külföldi ke¬ 
reskedők egész Brassóig is eljutnak áruikkal, 
így Eoso, firenzei kereskedőnek a brassói 
tanács 1512-ben 50 frtot fizet tartozása fejé¬ 
ben, s hogy mit vehettek tőle, arra viszont 
abból következtethetünk, a mit az 1523-i vá¬ 
rosi számadásokban olvasunk. Ugyanis a vá¬ 
ros 1522-ben a templomtól 200 frtot vett köl¬ 
csön, melynek törlesztésére 1523-ban 140 frtot 
fizet készpénzben és «quatuor vestes purpu-
reas» («mitsamtt den gulden kláydern»). Ezen 
érdekes adatból az aranynyal átszőtt selyem 
vagy bársony egyházi ruhák árára is követ¬ 
keztethetünk, mert hiszen ilyenről van ott 
szó. 60 frt nem látszik ugyan soknak négy 
darab ruháért, de ha a pénz akkori nagy ér* 
tekét veszszük, midőn ugyanis Brassóban egy 
középszerű háznak az értéke 50 frt, megért¬ 
jük, hogy 15 frt elég nagy ár egy darab szö¬ 
vetért. E szövetet aztán valószínűleg itthon 
szabták ki és varrták meg. A régi számadás¬ 
könyvekben gyakran találkozunk a «perell-
heffter»-ékkel, a kiknek mestersége többi kö¬ 
zött az egyházi ruhák varrása és gyöngygyei 
való díszítése volt. 

Szerény véleményünk szerint tehát a XIV. 
és XV. századból való díszes egyházi ruháink 
szövete külföldi, még pedig olasz eredetű, 
ezeket azután részben itthon szabták ki és 
varrták össze. A hímzés, úgy az applikált ke¬ 
reszt, mint a rávarrott szegély (vitta), szintén 
legnagyobb részt külföldről származott be 
hozzánk. De míg a szövetre nézve jóformán 
kizártnak tartom, hogy azok közül akár egy 
is magyar készítmény legyen, a hímzésre 
nézve már feltehetjük, hogy különösen az 
egyszerűbbek itthon készültek. A czímerek, 
melyeket néha az egyházi ruhákon látunk, 
úgy elhelyezésük, mint elütő teknikájukkal 
rögtön elárulják hazai eredetüket. 

Ezek után most már lássuk közelebbről a 
brassói ruhákat, két kazulát és egy pluvialet, -
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melyeket a többi közül mint típusokat válo¬ 
gattunk ki. A brassói fekete templomban 
ugyanis egész kis gyűjtemény - • összesen 
12 darab - - van ezen középkori ruhákból, 
melyek mind még abból a korból valók, mi¬ 
kor a szászok is katholikusok voltak. Mint 
érdekes dolgot felemlítem, hogy e ruhák egé¬ 
szen a legújabb időkig használatban voltak. 
Általában elég jól vannak konzerválva. 

Az első ábrán látható feszületes kazula az 
egyik típus. Szövete halványkék selyembrokát, 
mely gazdagon van díszítve élénkszínű leve¬ 
lekkel és virágokkal. A kazulát a pap a mi¬ 
sénél használja, neve a latin casa (kunyhó, 
sáíor) szótól ered, mert eredetileg köralakú 
volt tetején egy nyilassal; ezen harangalakú 
kazulák egész a XV. századig voltak haszná¬ 
latban, ekkor, hogy a pap könnyebben moz¬ 
gathassa kezét, oldalait levágták. E kivágás 
azután folyton növekedett s így jött létre a 
mai hegedű, illetőleg 8-as formájú idomtalan 
kazula. A bemutatott példány még a régi for¬ 
mát tünteti föl, de oldalain már rövidebb. 
A hátára varrott kereszt azok közül való, me¬ 
lyek a leggyakrabban fordulnak elő t. i. a fel¬ 
feszített Üdvözítőt ábrázolja, mely jelenet szo¬ 
ros viszonyban van a miseáldozattal. Alakja 
négyszögletes - - már nem az ősi csillagalakú 
kereszt - - s nem együtt készült a szövettel, 
úgy várták reá később. Keretét vastag arany¬ 
zsinór képezi, a háttér pedig szintén arany¬ 
fonálból alkotott háromszöges mintájú rajzot 
mutat. A feszület aranyszálai egy középpont¬ 
ból kiinduló és több egymásba helyezett hosz-
szúkás négyszöget formálnak. A szinbeli elté¬ 
rést itt is és más hasonló kereszteken a skó-
fiumot levarró selyemszálak változtatásával esz¬ 
közölték. A feszület fölött szakállas férfi alakjá¬ 
ban az Atyaistent látjuk, feje körül nimbusszal, 
kezei hiányoznak. A felfeszített Krisztus alakja, 
habár már erősen megkopott, de még így is 
jellegzetes; haja, szakálla és a töviskorona igen 
jól van megalkotva, a nimbusz pedig ma is 
olyan, mintha csak ma került volna ki a 
himzőművész tűje alól. Az alakok féldombor-
műben (relief) tűnnek elő, a mit úgy értek el, 
hogy azokat fehér vászonnal kibélelték. A ru-
kák rajzát más-más irányú letűzéssel eszközöl¬ 
ték, azok széleit pedig zsinórral jelölték meg. 
A mezítelen testrészeket (fej, kéz, láb) vagy 
egymás mellé helyezett fehérselyem szálakkal 
varrták ki, vagy pedig fehérvászonból kivágva 
rakták a megfelelő helyre s köröskörül letűz¬ 
ték. A feszület mellett jobbfelől Péter, balfelől 
Pál apostol mellképeit látjuk egészen a ke¬ 
resztény ikonográfia szabályai szerint kidol¬ 
gozva. A kereszt tövében pedig Mária és Já¬ 
nos állnak, fejük kissé rongált állapotban 
van, lábuk pedig már nincs is meg. Te¬ 
kintve, hogy a kereszt már erősen meg van 
kopva, a szövet pedig aránylag elég épnek 
mondható, fel kell tennünk, hogy eredetileg 
egy más szöveten volt, s ide csak később 
varrták föl. 

A második kép keresztjén Máriát látjuk 
szentektől környezve: ez a második szintén 
igen gyakori tipus. A kazula szövetéről nincs 
sok mondani valónk, egészen egyszerű fekete 
bársony s csak újabban alkalmazták reá a ke¬ 
resztet. A kereszten három egész és két fél 
alakot látunk: a főhelyet a Boldogságos Szűz — 
Patrona Hungáriáé - - foglalja el, karján a 
kisded Jézussal. Míg az előbbi kereszten a 
kompoziczió egységes volt, itt már az egyes 
alakok között nincs meg a szoros kapcsolat, 
s azért vannak egymástól elválasztva az erő¬ 
sen előre álló gótikus mennyezet által, melyet 
még két kis tornyocska (fiala) is díszít. Érde¬ 
kes megfigyelni, hogy a művész a skófium más 
irányú elhelyezése és levarrása által, mily 
ügyesen tudja megkülönböztetni a talapzatot, 
melyen a szentek állanak, a háttértől. Másik 
jellemző tulajdonsága ezen alakoknak a ruhák 
gazdag redőzete és merész hajlása. Mária mel¬ 
lett jobbra Júlia szüzet és vértanúi hímezte 
a művész, kezében tartja jelvényét, a keresz¬ 
tet; balra pedig Margit antiochiai szüzet látjuk, 
ki imádsága által a sárkányt meggyőzte, azért 
van kis sárkánykigyóval ábrázolva. E két szent¬ 
nek csak félalakja van meg, tekintettel a hely 
szűk voltára. Mária alatt álló helyzetben Ka¬ 
talin szűz és vértanú következik karddal kezé¬ 
ben; legalul pedig Apollónia ugyancsak szűz 
és vértanú foglal helyet jelvényével, a fogóval. 

Erdélyi fényképe. 
ILLYÉS BÁLINT, AZ ELHUNYT VOLT ORSZÁGGYŰLÉSI 

KÉPVISELŐ ÉS KÖLTŐ. 

Az egész hímzés különben aranyszálakból ké¬ 
szült és a kereszt köröskörül széles arany-
szegélylyel van befoglalva. 

Végül a harmadik képen a templomi pa¬ 
lástok típusát szemlélhetjük. Eredetileg ezen 
nagy köpönyegszerű palástok a papokat hiva¬ 
talos ténykedéseik közben a templomon kívül 
az idő, különösen az eső viszontagságai ellen 
védték (innen a latin «pluviale» elnevezés), 
hátul fejtakaróval (cappa, csuklya) voltak fel¬ 
szerelve. Később azonban e ruha a templom¬ 
ban is használatos lett, a kazulához hasonló 
díszes szövetből állították ki s hátul a régi 
csuklya emlékére pajzsalakú fityegővel látták 
el. A mi palástunk finom zöld bársonyszövete 
muslrázott, s a mellett arany guirlandedal ékes, 
stilizált nagy virágai pedig egészen magyaros 
motívumokat mutatnak, pedig nem hiszem, 
hogy hazai készítmény lenne. Azért említet¬ 
tem már föntebb is, hogy milyen nehéz dolog 
az egyes díszítő elemek proveniencziáját el¬ 
dönteni. A csuklya hasonlóképen gazdag nö¬ 
vényi ornamentikát mutat föl. A palástokat 
külön e czélra készült széles hímzett szegély-
lyel (vitta) látták el. A mi palástunkon is 
mindkét oldalon aranynyal hímzett szentek alak¬ 
jait látjuk, még pedig harmat-hármat. A hát¬ 
tér itt már nem gótikus, hanem renaissance 
díszítésű. A palástokat elől rendesen díszes 
csattokkal (monile, agraffe) fogták össze, melye¬ 
ken hazai ötvöseink remekeltek s a milyeneket 
gyűjteményeinkben többet is láthatunk. 

Dr. Gyárfás Tihamér. 

Sxabó János frRtiritnye. 
SZEBENY ANTAL, A BUDAPESTI I. KÉR. KÉPVISELŐJE, 

A KIT MOST ÜNNEPELTEK VÁLASZTÓI. 

II. RÁKÓCZI FERENCZ SZÉKELY SZÁZADA, 
Háromszék, a Mikes Kelemen s majd Gábor 

Áron szülőföldje, az elsők közt volt, kik ezelőtt 
két évszázaddal II. Eákóczi Ferencz kibontott 
zászlói alá sorakoztak. A törzsökös székely 
lakosság - - elenyésző kevés kivétellel - - kar¬ 
dot kötött a haza és nemzeti szabadság szent 
ügyéért. Máig is megvan a háromszéki székely 
kurucz had teljes összeírása, melyben minden 
háromszéki falu lakói névszerint föl vannak 
sorolva, mintegy 4—5 ezerén. A sereg zöme 
gróf Mikes Mihály háromszéki főkapitány, ké¬ 
sőbb kurucz főgenerális vezérlete alatt har-
czolt. Azonban Thaly Kálmán kötetekre menő 
jeles forrásgyűjteményében mégis sajnosán ke¬ 
vés adat van a háromszékiekről, ugyanannyira 
hogy Háromszéknek kurucz korbeli történe¬ 
téről még máig is alig tud valamit történet¬ 
írásunk. Minden egyes előkerülő, eddig isme¬ 
retlen adatot tehát féltő gonddal kell meg¬ 
mentenünk a végpusztulástól. Nincs közölve 
Thalynál sem az említett, igen érdekes össze¬ 
írás (az 1704-beli aldobolyi hadi lustra), sem 
az alábbi ((Generális Mustra Tabellán, mely 
a Tompa Miklós (kisboronyói), illetve Geréb 
József (árapataki) kapitány parancsnoksága 
alatti székely compániáról szól. Ez a com-
pania a Károlyi Sándor kurucz főgenerális 
hadtestébe volt beosztva s úgy látszik a Eá¬ 
kóczi testőreinek volt egyik része. A «Törté¬ 
nelmi Tár» (szerk. Komáromy András) f. évi 
I. füzetében van csak rövid említés téve (Zim-
rnermann E. «Adalékok II. Eákóczi felkelesé¬ 
hez ») a «Tompa Miklós uram hadainak Ká-
rolyban Anno 1709 okt. 13-án véghez vitt 
mustrájok»-ról. De, hogy az ily Generális 
Mustra mi képen ment végbe, azt részletesen 
csak az itt közölt Tabella mutatja be a maga 
egész valóságában. Ebből azt látjuk, hogy a 
csapatszervezés és számbavétel már a kurucz 
világnak, többnyire kevés rendezettségű és in¬ 
kább csak guerilla-szerű hadakozása idejében 
is, a legaprólékosabb gonddal és körültekin¬ 
téssel ment végbe, egészen a császári seregek 
franczia mintájára. Érdemesnek találjuk azért 
e 2CO éves, ritka és nevezetes okmányt facsi¬ 
milében bemutatni, közölve annak szövegmeg¬ 
fejtését is. Az eredeti okmány Gödri Ferencz 
sepsiszentgyörgyi polgármester tulajdona. 

A tabella felirata: Generális Mustra Tabella 
Felséghes Urunk II. Eakóczy Ferencz eő Fel¬ 
ségbe Tompa Miklós Kapitány Uram most 
Geréb Józsefi Uram Commandója alatt való 
Companeája mustraltatott az Vitkay Mezőben 
die 9. Junij A° 1710 melly találtatott ez 
szerint. 

A «Staab» rovatban fel vannak sorolva a 
főtisztek: kapitány Tompa Miklós uram he¬ 
lyett Geréb Józsefi uram, főstrázsamester Szom¬ 
batfalvi Péter uram, quártélymester Bőd Ist¬ 
ván uram beteg, adiutant Szabó István uram. 

Summa personorum effectivarum (a tény¬ 
leges személyek összege) 4. Obven. pro l Mense 
(egy havi járandóság) gyalogosok 20 és lova¬ 
sok 29. ín pecunia verő (pénzben) 230 rhe-
nus forint. Az percipiált pénzbüll beváltak 
154 rh. forintot. 

Volt a compániában (század) egy-egy főhad¬ 
nagy, vicehadnagy, zászlótartó, strázsamester, 
furier, három káplár, 4 recluta (újoncz), 66 gre-
gorius (közlegény), összesen 78 ember. Ob-
ventuo pro Mense (havi járandóság) 336 rhe-
nus forint. Portion verő equites (lovasok) 91, 
orales (gyalogosok) 86, vagyis cum Stabo (a 
törzskarral együtt) 120 lovas, 106 gyalogos. 
Pénzt pereipiáltak voluntarius compan. 716 rh. 
forintot, a törzskarral együtt 870 forintot. 
A további táblázat a csapat állapotát, a bete¬ 
gek, rabok stb. mutatja be. 

A táblázat után következő szöveg elmondja : 
Ezen Nemes Compániában vadnak Fő Had¬ 

nagyok az Actualisokkon kivőll Veres Bene¬ 
dek, Gödri Ferencz, Bodó István, Czerjek 
János, Ellekes Mihálly, Fazekas György Urai-
mék, Vice Hadnagyok Karancsi János, Nagy 
Moises, Ballogh Márton, Csullagh Márton ki 
most szabadult, Lengyel Páll Uram is, Győri 
György, Laczko András, Székelly Sigmond, 
Tako András, Item Zászló Tartó Szihalmi Já¬ 
nos uram. Item Strása Mesterek Bottos Páll, 
Benkő Joseff, Item Furier Nagy János. Ká-
szonyi János Uraimék. Item Fő-Strása Mester 
Szilvási András Uram, kik mivel az Begula-
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mentumnak Tenoratt excedállyák, bizom Méltós. 
Generális Gratiájára ott Installyanak eő Ke¬ 
gyelmek, Cseh János ki Strása Mester volt 
Eab Ecsedben most. 

Ezen Nemes Compania az utolszori die 10. 
Juny Anno 1709. Margittán Celebrált mustra 
után Percipiált kész Pénzt Nemes Szabolcs 
Vármegyébüll Eh. f. 658. Item Tompa Uram 
Eötvös Miklós Urtul Eh. f. 120. Tavaly ma¬ 
radtak adósok az Tabellában feli tett difficul-
tasok szerint Eb. f. 32. d. 30. Kétt V. Had¬ 
nagynak és 6. Gregariusoknak nemrégen kik 
most szabadultak adattak Eh. f. 132. in totó 
Ehenes f. 910. Eestal f. 40. Az percipiált 
Anglia és Paduay ki tölt; de az 9, végh Ee-
mekbüll percipialodott az Mustra Eubrikája 
szerint Sing N° 145 ha penigh 8. Végben per 
ulnas 18. Egyben pennigh Singett 17. in totó 
Singh 161 volt, megmaratt az Tiszteknél Singh 
N° 16 azért refundállyák, osztán, hogy csak 
olly kevés volt, Egy végben kellett volna 
Authentice Doceálni máskint egy Végh Ee-
mekben szokott lenni 24 s 25 singh, ez sze¬ 
rint fog praetendalodni. Az Csizmában pedigh 
62 párt adának perceptioban, ment Erogata-
ban N° 69, Supperallya cum 7, docealtassék 
miért, attul essik az hogy nem procurallyak 
az Contra Quietantiakatt kivenni, mellyeket 
iterato inurgállom kivegyék és kezemhez kül-
gyék Tiszt Uraimék. Mégh az tavallyi 3 Dolo-
mány, egy Salavári, 3 pár csizma, egy Mente 
difficultásban eltöröletlen van, azért Írásban 
doceallyák, külgyék kezemhez, máskint a Tisz¬ 
tek számott adni fognak az kinek incumbál. 

Erős Gábor Mustra 
commissariu* mpr. 

A XVI. SZÁZADI MAGYAR MADARÁSZOK. 
Bár a XVI. században férfiak és nők, ifjak 

és leányok egyformán keresték és élvezték a 
vadászat gyönyörűségét; bár - • ha módját 
ejthették, télen-nyáron jó kedvvel űzték azt: 
e kor rengeteg irott emléke között mégis 
hiába keresünk őseink e kedves foglalkozásá¬ 
ról kimerítő tudósítást, vagy részletes leírást. 
Köznapi dolog volt a vadászat, nem tartották 
érdemesnek papírra vetni. Ma aztán a sötétben 
botorkálhat, a ki a XVI. század legkedvesebb 
szórakozásáról akar egyetmást megtudni. Még 
a kutató is úgy érzi magát, mint a szegény 
kalászgyűjtő, a ki a puszta tarlón csak elvétve 
akad egy-egy kalá szócskára, s még abból is 
hiányzik a szemnek a java. 

A mi apróságot mi évek hosszú során 
összegyűjtögettünk, itt adjuk. Soványka dolog 
biz ez, de a semminél mégis több. 

A XVI. században Magyarország hallal és 
vaddal bőves volt. A vadhúst olcsóbban mér¬ 
ték, mint a háziállatok húsát, S volt idő -
például 1595 körül - - mikor még a nálunk 
táborozó császári seregeket is vadhússal táp¬ 
lálták. A fáczán mindenfelé vadon tenyészett. 
Nem Zrínyi Miklós az egyedüli, a ki 1562-ben 
azt írja, hogy «számtalan fáczán vagyon 
Sziget (vár) könnjül». Isten a megmondhatója, 
hány szarvast vertek föl a somogyi és a zalai 
gyolíán. Bakony erdei bővelkedtek vaddisznó¬ 
val. Hiszen akkor a vaddisznót bakonyinak 
is hívták, tehát bizonyos, hogy szép számmal 
lakták Bakony muzsdalyos erdeit. A hód akkor 
még kisebb folyóvizeinkben is bőséggel akadt, 
úgy, hogy szigonynyal és varsahálóval fogdos-
ták. Künigsberger generális például 1553-ban 
a török helyett Leoka vidékén a hódokat fog-
dosta. Farkas, medve, hiúz -- a mit jávoznak 
is hívtak - - elegendő akadt. Nyúl annyi volt, 
hogy a nyulászás a jobbágyoknak is szokásos 
mesterségük volt. 

Hát még viziszárnyas mennyi szálldogálhat 
nálunk? Hiszen az ország területének java 
része mocsártó, morotva, libhány, fertő és 
halvány volt, A míg sík területeink a vízi 
madarak boldog otthona volt, addig erdős 
bérczeinket. égbenyúló sziklahegyeinket a ra¬ 
gadozó madarak falkái lakták. Ezek is otthon 
érezték magukat nálunk. Eledelök bőven akadt. 
Hiszen a háború örökké folyt nálunk s így 
dögtest úton-útfélen akadt. Nem hiába mond¬ 
ták, hogy nálunk a vadmariarak pryomra » 
vitézek koporsójn. 

l. ^flZtt, 
Lgifp u 

',')« 
' 

* / » - -
/.-í^.v.^.J.-I^ 

Av 

r/.vfewMl 
\ 

" ' - - •• s-x. 

GENERÁLIS MUSTRA TABELLA II. RÁKÓCZI FERENCZ IDEJÉBŐL. 

Vad tehát bőven akadt, de - - mint Batt-
hyányiné irja 1558-ban — mer/fogni nem igen 
tudták! Ha a XVI. századi vadászatok ered¬ 
ményét latolgatjuk, csodálva tapasztaljuk, minő 
jelentéktelen préda jutalmazta a régi vadászok 
fáradozását. Bizony bizony nem hordták a 
zsákmányt szekereken haza, mint manapság. 
Maguk a vadászok is könnyen haza czipelhet-
ték, a mit fogtak. 

Ez a sovány eredmény az akkori vadász¬ 
fegyverek kezdetlegességének és a vadászat 
patriarkális módjának a következménye. Jám¬ 
bor eleink a XVI. században még nem ren¬ 
delkeztek használható lövőfegyverekkel s nem 
is szívesen vadásztak ilyenekkel. Vannak ugyan 
íróink, a kik azt hiszik, hogy őseink már Má¬ 
tyás királyunk korában lőtték a vadakat, de 
ez az állítás egyszerre kérdésessé válik, ha a 
XVI. századi nehéz és kezdetleges puskákat 
megtekintjük. Bizony egy sem arra való volt, 
hogy vele vadászszanak. S ha néha mégis 
használták az otromba és nehezen kezelhető 
puskákat, csak a nagyobb vadakra lőhettek 
velük némi kilátással. Sebesen repülő mada¬ 
rakra azonban merő esztelenség volt ilyen 
fegyverekkel vadászni. Nem is akadunk a 
XVI. század vadászati leírásai közt a pus¬ 
kára ! A rendelkezésünkre álló adatok közt 
például csak egyetlenegy említi a puskát. 
S ez az egy adat is vaddisznó-vadászatról 
szól. A többi kivétel nélkül a sólyommal, há¬ 
lóval, tőrrel és szagló kutyákkal való vadá¬ 
szatról szól. 

A sólymászat nálunk akkor élte virágsza¬ 
kaszát, mikor a nyugoti államokban már ha-
nyatlani kezdett. Ez az időszak a XVI. szá¬ 
zad, a mikor is férfiainknak és nőinknek 
egyaránt kedves és keresett szórakozása volt 
a ragadozó madarakkal való vadászás. Nem 
is akadt valamirevaló udvarházunk, a hol 
jeles sólymokat, rárókat, ölyüket és károly -
madarakat nem tartottak. Minden úri család¬ 
nak megvolt a maga madarásza, a ki a va¬ 
dászó madaraknak gondját viselte, s a ki a 
madarászat minden csinját-binját értette. Ezek¬ 
nek a derék madarászoknak sok részük volt 
abban, hogy a magyar vadászó madarak fi 
XVI. században európai hírre emelkedtek! 
Mert tudnunk kell, hogy czidó'tájt Belgium¬ 
tól egészen Törökországig 'mindenütt ismerték 
éi kerestek a magyar rárókat, sólymokat és 
nlyiikft. Uralkodók, herczegek és basák ke¬ 
resve keresték az alkalmat, hogy magyar va¬ 
dászó madarakat szerezhessenek. S ha ilyent 
kapnak, aranynál-ezüstnél nagyobbra tartják. 
Különösen nagy hírre vergődtek a H//Í/ /WÍ-
déki ráró-marlarak! Ezekről azt irják, hogy 
sebesek, mint az éj szaki pzél, s magasabbra 
szállnak minden sólyomnál. A külföldi írások 
a rangyar rárót /Jűt-s/irrf-naU vagy kékláln'i 

madárnak nevezik, s úgy írnak róla, mint 
Magyarországon honos madárról, mely legin¬ 
kább Nyitra- és Nógrádmegyét lakja. 

Hogy az uralkodók mennyire keresték a 
magyar rárókat és egyébféle vadászó madara¬ 
kat, erre nézve bőséggel áll rendelkezésünkre 
az írott emlék. A sok közül egynéhánynak 
sorát ejtjük itten. I. Ferdinánd egész uralko¬ 
dása idején nyaggatja a nyitrai püspököket a 
rárómadarakért. Bár elegendőt kapott, kérését 
gyakran megújítja. Sőt annyira megy, hogy a 
Balassákat királyi rendeletben szólítja fel sóly¬ 
mok küldésére. Mária királyné (II. Lajosnak 
Belgiumban lakó özvegye) is így tesz. Az 
1550. év június 14-én pl. a nálunk is jól ismert 
Eyczinger Ulrik bárót szólítja föl, hogy neki 
a nyitrai püspöktől rárókat (Blaufuss-Vogl) 
szerezzen. Aztán ő maga is ír ez ügyben 
(Turnhout várából) Thurzó Ferencz nyitrai 
püspöknek. »Az elmúlt években - - írja -
volt szíves nekem ölyveket küldeni. Most 
megint kéne néhány Nyitra vidékéről, mert 
az ottani ölyvek a legkiválóbbak s igen ma¬ 
gasra szállanak. Ha másféle kitanított vadászó 
madár is akadna, vagy kettő abból is elkéne.» 

Bornemissza (Abstemius) Pál nyitrai püspök 
1557-ben maga irja Nádasdi Tamásnak, hogy 
hét szép rárót, sólymokat és egy ölyüt küldött 
a királynak. Ugyanez a püspök 1560-ban 
magának a királynak irja: «négy sólymot 
küldök fölségednek, ketteje nagyobbfajta, ket-
teje meg kisebb; úgyszintén négy rárót és 
három ölyüt. Ha a madarászaim többet fog¬ 
hattak volna, én is többet küldöttem volna 
fölsógednekn. 

Az 1564. évben Miksa király kért a nyitrai 
püspöktől vadászó madarakat: «sólymokat, az 
ölyvek azon fajából, melyet bastardnak vagy 
kéklábú madárnak hívnak*. 

Olaszországban is jól ismerték a magyar 
vadászó madarakat. Hippolyt bibornok például 
Egerből tíz sólymot küldött Gonzaga Frigyes¬ 
nek. Ezek a sólymok nemcsak a kisebb mada¬ 
rakat fogták meg, de a vadludakkal, sőt a 
gólyákkal is elbántak és kitűnően értették 
a nyulászást. A XVI. században ezt még 
Olaszországban is rendkívüli dolognak tartot¬ 
ták, s csodálkozva írtak a magyar vadászó 
madarakról. 

De nemcsak a művelt országokban csodálták 
a magyar sólymokat. Törökországba is elju-
lott ezeknek a hire. S ha császári követek 
jártak Konstantinápolyban, a szultán meg a 
divánülő basák nem egyszer kértek rárókat 
és vadászebeket. Az 1547. évben például a 
a nagyvezér, aztán Eusztán basa kért ebeket 
(canes schanios) és sólymokat. Ha az erdélyi 
követek a portára mentek, sólymokat és ráró¬ 
kat majd mindig vittek magukkal. Az 1570. 
évben például Snász Tódor vitte a sztdttonak 
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az erdélyi fejedelem küldte sólymokat. A kö¬ 
vetkező évben Sebes Gáspár uram tizenöt 
jeles sólymot osztott ki a konstantinápolyi 
basák között az erdélyi fejedelem nevében. 
Ha a szultánnak ajándékot vittek, a főszerepet 
mindig a szép lányok, és a jó sólymok játsz-
ták. A magyarországi basák i« ilyenekkel szok¬ 
tak kedveskedni. S a jó kuscsinak (török soly¬ 
márnak) ugyancsak volt dolga, mig a csenge-
tyűs rárókkal és sólymokkal a portára ért. 

Ha már a külföldiek is sokat írnak, sok 
szót ejtenek a magyar sólymokról és ölyvekről : 
gondolhatjuk, hogy a magyar családok levele¬ 
zése sem szűkölködik az efféle nyilatkozatok 
nélkül. Bizony-bizony nyakrafőre írogatnak 
ők egymásnak a vadászó madarakról. Az 
egyik kérve-kér ilyeneket, a másik — ha van 
neki — jó szívvel küld. Ez csak a madará-
szás idejére kéri kölcsön, amaz kéretlen is 
meglepi ismerőseit sebes sólymokkal és jeles 
rárókkal. 

Az ilyetén levelek seregét nem szükséges itt 
fölsorolnunk. Elég, ha egyet-kettőt megemlí¬ 
tünk, mert hiszen a levelek legtöbbjét egyfor¬ 
mára ütötték. Egyik kökény, a másik gala¬ 
gonya. Azaz, hogy nem sok köztük a kü¬ 
lönbség. 

Zrínyi Miklós 1562-ben a Batthyány Kris¬ 
tóftól küldött ölyveket megköszönvén, megírja, 
hogy hasznukat veszi, mert Sziget körül szám¬ 
talan fáczán vagyon. 

Gyulay János is neszét vevén, hogy Batt-
hyánynak sok madara van, 1563-ban ő is 
hozzá fordult. «Tudjuk — írja latinul — hogy 
uraságodnak kisebb fajtájú ölyvei is vannak. 
Ne hagyjon minket egy-kettő nélkül. De egy 
szagló ebet, azaz fürjre való vizslát is küld¬ 
jön.* 

A Batthyányak imigyen sokfelé osztogatták 
az ölyveket és a karvalyokat. Viszont ha ne¬ 
kik ráró-madárra volt szükségük, a felvidéki 
uraktól kérnek. Az 1569. évben például Bánffy 
László Beczkó várából küld nekik rárómada-
rakat. Ugyanez évben Pálffy Tamás is tarto¬ 
gatott részükre két rárót. «Azonban - - irja 
György mester — az egyiket elszalasztottak 
volt! Aztán fentakadt volt; az lábát kissé 
sérleli, de meggyógyul.» Az 1573. évben Batt¬ 
hyány Boldizsár, Thurzó Ferencztől kér ráró-
kát. «Bárókat — feleli Thnrzó — bizony nagy 
örömmel küldöttem volna kegyelmednek, de 
bizony csak egy sincsen. Árvában volt egy, 
ennek sem mehetek végére, hova lett.» 

Zamaria Ferrandó főkapitány 1592-ben Zay 
Pétertől, e kor leghatalmasabb vadászától és 
madarászától kér karvalyt: «Tudom — irja — 
hogy kegyelmed bőves karvalyokkal. Azért im 
egy emberemet kegyelmedhez bocsátom. Ké¬ 
rem kegyelmedet, küldjön egyet.» 

Nádasdy Ferencz (a hires Fekete bég) Bécsbe 

és Pozsonyba is magával vitte vadászó mada¬ 
rait. Ezek között sprinczet (rárót) és kiköcsén 
madarat' is említ. A sprinczet jól ismerjük. 
Hogy a kiköcsén madár mi volt, arra nézve 
Zay Lőrincz uram 1583. évi levele adja meg 
a magyarázatot. Ebben a levélben Zay uram 
világosan megírja, hogy a kiköcsén nem 
egyéb, mint ölyü madár. 

Ilyen és e féle dolgot a XVI. századi leve¬ 
lek eleget említenék. A vadászó madarak azon¬ 
ban, a mikről bennök szó esik, nem mind 
iskolázott madár volt. A mi uraink egymás¬ 
nak többnyire olyan madarat küldtek, melyet 
csak azután kellett még betanítaniuk. Helyes 
szokás volt ez, mert hiszen ha valaki kitűnő 
vadászó madarat akart, magának kellett ok¬ 
tatnia, hogy a madár idejében megszokja a 
gazdáját. 

Az ajándékba küldött madarak tehát több¬ 
nyire olyanok voltak, miket akkor fogtak vagy 
akkor szedtek ki a fészekből. 

A vadászó madarak szedése a nyár derekán 
történt. Mikor a fiókák már szépen megtolla-
sodtak, kiszedték őket, még pedig rendesen 
sötét éjjel. Persze pontosan ki kellett számí¬ 
tani az időt; mert a ki nem fejlődött fióknak 
semmi hasznát sem vehették. Ha pedig már 
kifejlődtek, hamar elhagyták a fészküket, s 
igy a fészekszedők csak hűlt helyüket talál¬ 
ták. Zalatnaky György uram irja például 
1575-ben Batthyány Boldizsárnak: «elmentünk 
az ölyvekért, de ki nem szehettük őket, mert 
már elrepültek a fészekből! 

Mivel az efelé dolog gyakran megesett, a 
magyar urak idején meghagyták madarászaik¬ 
nak, hogy a fészkeket szemmel tartsák. Még 
ha táborban voltak, vagy ha fontos ügy tar¬ 
totta is őket kötve, a fészekszedésről meg nem 
feledkeztek. Zay Ferencz például 1559-ben 
messze földről irja a feleségének: «az sóly¬ 
mokat, rárókat, ölyveket, karvalyokat most 
ideje kiszedni*. 

A kiszedett fiókokat egy ideig nagy gonddal 
ápolták, hogy valami bajuk ne essék. Aztán 
július hó végén hozzáfogtak a tanításukhoz. 
A tanítást a madarászok is végezhették, de 
rendesen mégis maga a gazda oktatta a ma¬ 
darait. Zay Péter az egyetlen, a kiről tudjuk, 
hogy a karvalyait a morvái madarászok isko¬ 
láiba adta, noha ő maga is kitűnően értette 
a tanítás mesterségét. Hogyan történt ez a 
tanítás, eléggé ismeretes. A jól kiéheztetett 
sólymok vagy karvalyok fejére kapát vontak 
(hogy ne láthassanak), a lábukra meg zsine¬ 
get kötöttek s keztyüs kézen tartották. Aztán 
ugyancsak madzagon galambot bocsátottak el. 
A ragadozó madár megérezvén a zsákmányt, 
süvölteni kezdett. Erre levették a fejéről a 
kapát s madzagon a galamb után bocsáták. 
A ragadozó madár egy pillanat alatt elfogta 

a galambot De nem engedték, hogy felfalja, 
hanem sípszó vagy csengetyüszó mellett vissza¬ 
helyezték a keztyüs kézre, s ott adtak neki 
kellő hizelgéssel eleven galambot. Ily módon 
a vadászó madarak megtanulták, hogy a sip-
va»y harangszóra a gazdájuk kezére kell 
Vislszaszállaniok. Ha a madár már értette, 
mint kell a zsákmányra csapnia és a kézre 
visszaszállania, akkor zsineg nélkül bocsátották 
vadászatra. 

Az éjjeli ragadozó madarakat a magyar 
urak éjjel tanították ki. Zay Lőrincz például 
1583-ban Léváról írja a bátyjának: «Az ke¬ 
gyelmed karolyját tanítom. Abban vagyok 
nyughatatlan, mert éjfélig én magam hordo¬ 
zom, éjfél után Horvát! Tudom, hogy kegyel¬ 
med neheztel rám az karolyért, de ha kegyel¬ 
med ideadta volna a kiköcsén ölyvet (kyköchen 
ölyivet), én odaadtam volna kegyelmednek az 
karolyt érette, kit elhoztam». 

A kitanított vadászó madarakkal akkor 
kezdték meg a mulatozást, mikor a madará-
szás ideje elérkezett. Az urak madarászai 
ilyenkor rendbe hozták a térítő és a zsákos 
hálókat meg a kosarakat s alkalmas helyen 
fölállították azokat. A vadászó madarak ugya¬ 
nis nemcsak arra valók voltak, hogy egyes 
állatokat megfogjanak, hanem arra is, hogy 
a menekülő madarak falkáit, meg a nyulakat 
a hálókba kergessék. 

A betanított madarakkal nyulakra, foglyokra, 
fáczánokra, darvakra, gémekre, vadludakra, 
a kacsafélékre, például az igen kedvelt Bala¬ 
ton fuacskájára s más vizi szárnyasokra va¬ 
dásztak. 

A XVI. században a mieink a rabbá esett 
élő madarak java részét vesszős kaliczkába 
zárták, s a mennyire lehetséges volt, meg¬ 
szelídítették. Nagyon szerették a háznál a 
szelíd madarakat, különösen az olyakat, me¬ 
lyeknek a tollat a süveg vagy a kalpag díszí¬ 
tésére használhatták. A XVI. századból ránk 
maradt összeírások például minden magyar 
várnál megemlítik, hány szelíd darut tartanak. 
Ezeknek a darvaknak a kezelését külön dar-
vászokra bízták, a kik aztán a használható 
tollakat évenkint kiszedték. Pelérdy Ádám 
írja például 1572-ben Nádasdy Ferencznek: 
«Küldtem vala nagyságodnak valami daru-
tollakat, kiket nagyságod itt való darvai ne¬ 
veltek ». 

A darvakat úgy is szerezték, hogy fiatal 
korukban a fészekből kiszedték és megszelídí¬ 
tették. Ez a nehéz mesterség is a darvászok 
dolga volt. Az 1566. évben Ághy Miklós két 
szelid darut küldvén a nádorispánnénak, a kö¬ 
vetkező megjegyzést teszi: «A darvászt bocsá¬ 
tottam velük, hogy szerivel viselje és meg ne 
sértse őket és tollúkat meg ne törje. Ez idén 
is igen jártattam darufiakért . . . Az darvászok 
váltig forgódtaki). 

Mondanunk sem kell, hogy a XVI. századi 
madarászásnál a vadászebeknek is nagy sze¬ 
repük volt. Hiszen a nyulakon kívül ezek a 
madarak fogásához is értenek! Ezért vizsla, 
kopó és agár nélkül kevés madarászat és vadá¬ 
szat esett meg. Batthyányi Ferenczné 1558-ban 
kopókat kérvén, ezt írja a nádorispáhnak: 
«Vadam volna elég, de nem foghatom meg.» 
Póky Menyhárt is ilyenforma dolgot jelent 
1556-ban, írván: Hogyha fekü-vizslánk volna, 
foglyot bőven foghatna a madarász. Tuda¬ 
koztam egy fekü-vizsláról.» Igen gyakran 
szerepel a XVL századi levelekben a fürjre 
való vagy fürjésző vizsla, a nyulászó vizsla, 
a strázsát álló agár, a szelektől fajzott török 
agár. A legkiválóbb agarakat főagaraknak 
hívták. Debreczeni Menyhárt 1591-ben 125 
forinton szerez a töröktől egy ilyen agarat, 
melyről maga írja, hogy Eger táján nincsen 
mása. 

A XVI. században divatos kutyanevek kö¬ 
zött ezek a közönségesebbek: Kormos, Hajdú, 
Préda, Dervis, Rigó, Fecske, Cziczke, Fordíts, 
Cziterka, Dutka stb. 

Mint különlegességet megemlítjük, hogy a 
XVI. században szelídített párduczczal is va¬ 
dásztak. Báthory András irja 1551-ben Er¬ 
délyből : «Láttam János királynál egy pár-
duczot, kit néha nyúl után bocsátanak.* 

Takáts Sándor. 
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l. Fővámtér és Váczi-utcza sarka, a hol deczember 6-án házbeomlás történt. 2. A Stein-ház bontása az Eötvös-téren. 3. A Gizella-tér és Deák-utcza sarka. 
4. Dorottya-utcza 9. 

•HÁZBONTÁSOK A FŐVÁROSBAN. — Balogh Endolf fölvételei. 

SZÍNHÁZ. 
A barrikád; Paul Bourget drámája a Nemzeti Szín¬ 
házban. — Sárga liliom ; Bíró Lajos «vidéki törté¬ 
nete* a Magyar Színházban.— Meguntam Margitot; 
Pierre Wolff és Georges Courteline vígjátéka a Vár¬ 

színházban. 

A dráma és regény inkompatibilitásának 
elmélete nem titok előttem, de hogy miért 
ne lehetne jó regényből jó drámát csinálni, 
és megfordítva, sohasem láttam át; a művészet 
terén az a priori elméletek nem érnek sokat, 
a mi tegnapig lehetetlennek látszott, ma való¬ 
sággá lehet és a legkisebb tény halomra dönt¬ 
heti a legvaskosabb elméletet. Csak annyit 
engedek meg, hogy Bourget, a hires regényíró 
és essayista, ismét igen gyönge drámát irt: 
A barrikádot. Még azt is; hogy talán azért, 
mert regényíró. Tudván ugyanis, hogy az ő 
regényírói modora, a finom analízis, a másod¬ 
fokú, az analízis analízise, a színpadon nem 
hathat: a rendes módszerével ellenkezőt köve¬ 
tett, sutba dobott minden analízist és reflexiót-
lan valóságot akart adni. A miben ereje van, 
arról lemondott; a minek kedvéért lemondott, 
nem érte el. Nagy témának a fájába, a szo-
cziális kérdésbe, vágta a fejszéjét. A fát nem 
döntötte le, a fejsze szilánkjai pedig szanaszét 
hevernek, egyik-másik a favágót sebezte meg. 

Nagy műasztalos a dráma középponja, egyike 
azoknak a minta embereknek, kiktől a dráma¬ 
írókat nem lehet eléggé óvni. Ez a mienk 
iparában nagyhatalom, az életben is kifogás¬ 
talan. Kitűnően bánik munkásaival, a fia maga 
is szocziálista. Igaz, hogy a műasztalosnak 
(özvegy ember) gyöngéd viszonya van az egyik 
munkásnővel, de feleségül akarja venni. Ezzel 
veszélyezteti ugyan fia boldogságát, mert lehe¬ 
tetlenné teszi fiának egy másik igen konzer¬ 

vatív gyáros leányával való házasságát, de 
apa és fiú egyaránt hajthatatlanok becsület 
dolgában. Ezen mintaemberek ellen fordulnak 
a dráma földalatti hatalmai. A gyáros mun¬ 
kásai a legválságosabb üzleti helyzetben sztráj¬ 
kolnak, a sztrájkot az a munkavezető szer¬ 
vezi, a ki a gyáros fiának meghitt barátja, a 
gyáros szeretője pedig visszautasítja a gyáros 
felajánlott kezét, mert titokban a sztrájkszer¬ 
vezőt szereti. A sztrájkszervező is szereti ezt 
a nőt és talán inkább féltékenységből, mint 
szocziálizmusból szervezi a sztrájkot. 

Öt szerelmes ember sorsa és sztrájk: talán 
kissé sok ennek a gyönge alkotmányú drámá¬ 
nak a hajóján. Sok is, kevés is. Sok, mint szám, 
kevés, mint érdeklődés, mert egyik sem érde¬ 
kes. Az apa szerelmi ügye nem érdekes, mert 
el van intézve. A szeretője nem szereti és át 
fog pártolni a munkáshoz, a kit az előzmé¬ 
nyek nem bántanak. A fiú szerelmi ügye 
mondvacsinált nehézség, mert hiszen az apa 
házasságának meghiúsulásával nincsen semmi 
akadály. Marad a sztrájk. Az is elintéződik, 
mert a gyárosnak egy régi munkása, más 
sztrájktörőkkel szövetkezve, titokban elvégzi 
azt a munkát, melyet a gyárosnak szabott 
időre kell szállítania. Hol itt a dráma? Csak 
sok esemény van és semmi dráma. 

Az egyetlen drámai jelenet az, midőn a 
sztrájkszervező megtudja, hol dolgoztat a gyá¬ 
ros a sztrájktörőkkel és föl akarja gyújtani a 
rejtek műhelyet az elkészített árúkkal együtt. 
De a gyárosnak most nyíltan hozzá átpártoló 
szeretője megakadályozza benne és a rendőr¬ 
ség is végre megérkezik. A sztrájkszervezőnek 
ebből nem lesz semmi baja, sőt a gyárosok 
bojkottját is ki fogja heverni, mert a mi gyá¬ 
rosunk nagylelkűsége segíteni fogja, hogy ön¬ 

álló üzemet kezdjen. Egy baj marad: a sztrájk¬ 
vezér a sztrájk alatt az ivásra adta magát és 
veri a szeretőjét. Ennek ugyan semmi előz¬ 
ménye nincsen a darabban, de ha a dráma¬ 
irónak még annyi szabadsága se volna a drá¬ 
mában, neki, a teremtőnek, akkor érdemes 
volna-e drámairónak lenni? 

Ez se szerelmi, se szocziális dráma. A szo-
cziálizmus csak arra szolgál, hogy az izetlen 
szerelmi dráma gyöngeségétől elfordítsa a sze¬ 
münket, a szerelmi dráma pedig fűszerezni 
akarja az igen száraz szocziális drámát. Az 
egyik ló balra húzza a szekeret, a másik 
jobbra, kissé rézsut, úgy, hogy előre jutunk 
ugyan, de nagy zökkenésekkel. A fődolog benne 
mégis a szocziálizmus, melyet a szerző pártatla¬ 
nul akar bemutatni. De pártatlanság-e ez ? Az 
egyik oldalon csupa angyali ember, a mási¬ 
kon hálátlan és szörnyűséges népség. Egy vo¬ 
nás mégis impozáns, talán a szerző akarata 
ellenére: a munkások összetartása. De össze¬ 
tartanak, mint szél, eső, villám és földrengés: 
a rombolásban. Ez nem az igazság. 

Az előadás azonban igen érdekes volt. Aczél 
Ilona a gyáros szeretőjében nevezetes művészi 
erőt reveiáit. Igaz, hogy kissé herczegnöi volt, 
de vannak munkáslányok, a kik herczegnőb-
bek a herczegnőknél. Játéka szép és igaz. 
Pethes munkása némelyeknek durvának tet¬ 
szett, én igy szeretem és vad energiájában 
gyönyörűséget találtam. Gál és Somlai az 
érzelmes jóságot segítették diadalra. 

Bíró Lajos is a novellából és regényből 
ugrott a színpadra. Ez az ugrás sem sikerült, 
de a Sárga liliom színpadi hatása, úgy lat¬ 
látszik, igen nagy. Szeretem Bíró Lajos ro¬ 
busztus tehetségét és hiszem, hogy olyan tűz¬ 
hányó, kinek előbb sok mindenféle salakot 



1034 VASÁENAPI ÚJSÁG. 50. SZÁM. 1910. 57. ÉVFOLYAM. 

kell kivetnie magából, míg lángjai tisztábban 
lobognak. A Sárga liliomban kevés örömet 
találtam. Minthogy nagyon sokaknak nagyon 
tetszik e darab, könnyen meglehet, hogy az 
ón benyomásom igen szubjektív, próbáltam is 
ellenőrizni magamat, eszemmel fölibe kerülni 
benyomásaimnak, de nem sikerült, eszem is 
benyomásomhoz pártolt. Már 
a témát is viszszásnak talál¬ 
tam : Egy főherczeg (újabban 
nagyherczeg) kis vidéki gar-
nizonban. Két eshetőséget 
látok: bohózatot (a minek 
úgy örültem volna!), vagy 
komoly drámát (a mit szí¬ 
vesen elviseltem volna, ha 
a főherczeg ember is). Bohó¬ 
zatról szó sincs, komoly drá¬ 
máról sem, csak iszonyú sza¬ 
tíra van a két osztály ellen, 
mely a drámában úgy el¬ 
különül egymástól, mint olaj 
a víztől, az egyik a katona¬ 
ság a főherczeggel, a másik 
a polgárság. A szerző igazán 
pártatlan, nem úgy, mint 
Bourget, neki az egyik kutya, 
a másik eb. A katonák jó 
mulatós fiúk, sok pénzt köl¬ 
tenek, de egyébként igen 
egyszerűek, t. i. észben, igen 
nagyon egyszerűek, a fő-vagy 
nagyherczeggel együtt. A pol¬ 
gárok ocsmányok. Kapzsiak, 
érdekhajhászók, szájasok, ha¬ 
zugok, még csak nem is mu¬ 
latók, de mulatságosak sem. 

akarja kaszabolni a kávést és Peredy ebben 
megakadályozza, így is lehet ismerkedni. A fő¬ 
herczeg szeme, részegsége mellett is, megakad 
a fiatal leányon, a kinek, a mennyire ily álla¬ 
potban lehet, udvarol. Ennyi van idáig. 

A második fölvonásban a főherczeg elcsa-
latja az orvost hazulról, azután betör az orvos 

. TÜLKÖSÖK. 

bizonyos politikai szereplését már az előző 
fölvonások előkészítették (új párt létesült, mely¬ 
nek ő lesz a vezére), a pártja segítségével meg 
akarja torolni a herczeg gaz merényletét. De 
mindenki cserben hagyja. Pártja, melynek főbb 
embereit herczegék megvásárolják; húga is, 
a ki akar a herczeg szeretője lenni, mert ked¬ 

vező, esetleg még morgana-
tikus házasság is lehet a do¬ 
logból, végül pedig önmaga 
is cserbe hagyja, illetőleg 
megvásároltatja magát. Ez 
tehát a becsületes ember a 
darabban. De a drámában 
nem a szatíra hat, hanem 
egyes egyedül az emberrajz. 
Ebben a darabban ez hiány¬ 
zik ; van sok erős megfigye¬ 
lés, gyilkos gúny, meglepő 
ötlet, de se a herczeg, se a 
lány lelkét nem látom. Ha 
nincs lelkűk, akkor bohó¬ 
zatra kellett volna ítélni 
őket. - - Törzs leleményesen 
játszotta a herczeget. 

Mily üdítő ezek után csak 
gondolni is Wolf és Courte-
Jine bohózatára: Meguntam 
Margitot. Ezek ismerik e 
színpadot, de az életet és 
az embert is; Egy karrika-
turás alak a darab hőse, egy 
Lauriane nevű úr, a kit ér¬ 
demes nevén szólítani, mert 
egyéniség, ámbár karrika-
tura. Ez a Lauriane bo¬ 
lond, önhitt, szamár, gő-
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A LEGJOBB DUDÁS. 

A katonák határozottan szimpatikusabbak. ám¬ 
bár érdeket ők is tudnak hajhászni. De legalább 
uniformisuk vannak, fessek és vidámak. Azután 
hatalmasak, főleg a nagy- vagy főherczeg. Me¬ 
lyiket szeressem, melyiket szeressem ? Eég nem 
éreztem magamat ilyen kellemetlen társaság¬ 
ban. Mondják, hogy ez hű rajz. Lehet. De 
akkor az ördög viheti az egész emberi életet. 
Vagy csak a kis városban és garnizonban ilyen 
az élet? A cselekvény színhelye az első fel¬ 
vonásban vidéki kávéház. Először a polgárok 
fecsegnek és konspirálnak, azután a főherczegék 
mulatnak. Történni csak a fölvonás végén tör¬ 
ténik valami, t. i. hogy a kávéházba cseppen 
Peredy orvos a húgával, kit most hozott haza 
a klastrombóL Főherczegék még ott vannak 
és ismerkedés jő létre. A főherczeg t. i. össze 

A LEGJOBB TÜLKÖS. 

KANÁSZ-HANGVERSENY IPOLYSÁGON. 

lakásába és így akarja hatalmába keríteni a 
eányt Az orvos azonban elég korán vissza-
r és lelövi a fóherczeget, a ki azonban csak 

jelentéktelen sebet kap. Ez a cselekvény ge-
T ? - í-6 . , a z V188zás e lő t teQ». hogy egy előkelő üszt legyen az főherczeg vagy n a ^ herczeg, m i k é p k ö v e i h e t fll « J J ^ J g J 

01 Í V Z . a Z e m b e r ? A Z érzékiség hajtja? 
Oly fáradt és unottnak látszik. Vagy a hiú 
sag? Vagy mi? Én azt hiszem, a szerS hajt a 
A hős leikébe nem tudok belelátni. A hős föl¬ 
lépése csak akkor drámailag megokolt ha az 
orvos agyonlövi, m e r t a k k o r ez az igazi C8e-
lekveny megmdítására szolgál. Ha a hős élet-
S T n T Í f k ° r d Ő b b Ólű íe k e l l e « volna. 
)e nem él. A szerző rángatja dróton. 

Az utolsó fólvonásban az orvos, a kinek 

DUDÁS. 

gös, hiú, közönséges, de mindig mulatságos. 
Ha duzzog, ha udvarol, ha szamárkodik, ha 
szerehnes: mindig komikus, idétlen, muktsá-
hntkvf n e k l 5 e n ked™s szeretője, a ki még 
í e t S f f * \kÜ1Önbeű h W lehetne szeg 

tője? Ezt, mikor egyik barátja meglátogatja, 
a akarja engedni neki. Mert megunta, mert 
ostoba, mert önhitt, mert azt hiszi, hogy ő 
toe leányt elhódítani nem is lehet. Mikor 

an egyszer ott találja szeretőjét barátja 
ateher-,eben és barátja meg a leány kijelen¬ 

nek], hogy ezentúl együtt maradnak, ő 
kétségbeesésében megkéri a leány kezét. Miért? 
lerthui szamár, önhitt és mert a pillanat 

m L Í S N e b gyŐZDÍe k e l 1 a b a 4 i f a és 
meghoditam a megunt szeretőt bármibe kerül 
is. Nos hát elég sokba kerül. Én ismerem ezt 
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az embert. Ki nem ismeri? Néha elveszi a 
szeretőjét, néha válik a nejétől, néha meg-
csalatja magát; néha mindennap vasaltatja a 
nadrágját, néha csak piszkos inget ölt, néha 
udvari tanácsosi czímet vásárol, néha kifosz-
tatja magát, de mindig oly ostoba, oly önhitt 
és oly mulatságos. Ha Kürthy György játssza, 
akkor sikere biztos. Ez a fiatal színész már 
néhányszor meglepett bennünket vis-comica-
jával. De a közönség mindig elfelejti és min¬ 
dig meglepődik. Jó volna őt egyszer és min¬ 
denkorra beiktatni. 

Alexander Bernát. 

sok dudáltak egyenként. A verseny győztese 
a honti és az ipolypásztói kanász lett, * az 
előbbi a tülökből, az utóbbi a dudából. Egész 
estig tartott, míg a vármegye házán a fonog¬ 
ráf-felvételek megtörténtek. Természetesen a 
dolog egyenként történt, ígyTaz udvaron vá¬ 
rakozóknak alkalmuk volt egy kis tánczmu-
latságot rögtönözni. Egy pár öregebb kanász 
dudaszó mellett czifrázta a kanásztánczot a 
fiatalabb nemzedék gyönyörűségére, este aztán 
elvonultak mulatozni, mert ezt a pásztor soha 
el nem mulasztja, ha városba vetődik. Még 
éjfél után is szólott a duda a város több pont¬ 
ján. Képeinken a jelenvolt szereplők jó részét 
bemutatjuk az olvasónak. Dr. Györfly htván. 

csapás keletkezik, a melyet mi idézünk elő s 
a melynek mi szabjuk meg az útját. Ezt a 
kísérletet, mint tudjuk, 1752 szeptemberében 
Franklin Benjámin, fiának társaságában haj¬ 
totta végre először s roppant mód örült, a 
mikor ez tényleg sikerült. 

Ma, a mikor a felsőbb légrétegek meterio-
lógiai viszonyait hatalmas sárkányok útján a 
magasba emelt műszerek segélyével kutatják, 
az ilyen mesterségesen, de akaratunk ellenére 
előidézett villámcsapások aránylag gyakoriak. 
Persze sok kárt is okoznak, mert a levezető 
drótot teljesen elégetik. Ha a sárkány drótját 
jó villámhárítóval kötjük össze, a villámcsapás 
nem veszedelmes. Ellenkező esetben a kisér-

A N É P K O N Y H Á B A N . - Rudnay Gyula rajza. 

KANÁSZ HANGVERSENY IPOLYSÁGON. L MESTERSÉGES VILLÁMCSAPÁS.' 
A Magyar Nemzeti Múzeum meg akarván 

menteni a palóczság pásztorainak, nevezete¬ 
sen pedig a kanászok ősi zenéjét, Bartók Béla 
zeneakadémiai tanárt, a magyar népzene leg¬ 
alaposabb ismerőjét kérte meg, hogy fonog¬ 
ráffal vegye fel belőle azt, a mi megőrzésre 
méltó. E hó 13-án vasárnap utazott le Bartók 
Béla a Múzeum kiküldötteivel Ipolyságra. Maga 
a vármegye mindenképen kezére járt a Mú¬ 
zeumnak. A magyarlakta vidékről behivatta 
a kanászokat, de hogy szivesebben jöjjenek, a 
vármegye egyik közismert s minden kulturális 
czélért lelkesedő tisztviselője a legjobb tül-
kösnek és dudásnak díjat is tűzött ki. 

A verseny tulajdonképen nem akart nyil¬ 
vános lenni, de a város közönsége zajosan 
követelte, így aztán a piacztéren mutatták 
be a pásztorok művészetüket. Először a tül-
kösök fújtak egyenkint. Előkerültek az ősibb¬ 
nél ősi tülökdallamok teljes tisztaságban, 
mert a honti kanászokra még nem hatottak 
a különféle katonaindulók. Azután a duda-

Európában tudvalevőleg a zivatarok nyáron a 
leggyakoriabbak. Az őszi évszak előrehaladtá¬ 
val mind ritkábbak s végül már november 
havától kezdve igazán csak elvétve fordulnak 
elő s ha igen, úgy joggal csodálkozást kelte¬ 
nek. Pedig még ilyenkor is nagyon gyakran 
látunk hatalmas és jellegzetes zivatarfelhőket. 
Komor szürke fellegek vonulnak el fejünk fe¬ 
lett, szinte minden pillanatban várjuk egy-egy 
villám tüzének felvillanását. Legfeljebb futó 
záporeső, néhány szélroham s a fenyegető 
felhőgomolyok elvonulnak, mintha nem volna 
bennük egy szemernyi elektromosság sem. 

Bizony van ezekben a téli fellegekben is 
elég, de még sem annyi, hogy a föld és a felhő 
különnemű elektromosságai a közbenső szige¬ 
telő légréteg ellenállását leküzdve, kiegyenlí¬ 
tődjenek. Ha azonban a kettő közé valami 
alkalmas módon jól vezető aczélsodronyt he¬ 
lyezünk el, úgy e kiegyenlítődésnek mi sem 
állja útját s a villám az aczéldróton lesildik 
a felhőből - - a talajba. Szóval olyan villám-

létező életével játszik, mint például az elmúlt 
esztendőben Svédországban, egy tanár is, a ki 
nem lévén elővigyázatos, holtan terült el a 
reája pattant rettenetes villamos szikra csa¬ 
pása alatt. 

November hó 2-án Lindenbergben (Bran¬ 
denburg) a németek hatalmas tudományos 
léghajózási intézetében délután két órakor is 
felbocsátottak egy mű szer-sárkányt. Körülbe¬ 
lül 6500 méter hosszú drótot kieresztettek már, 
a mikor észrevették egy sötét, zivataros felhő 
közeledését. A kísérletet rögtön abbanhagyták, 
azonban már késő volt, mert egyszerre csak 
vakítót villant, óriásit dördült s a sárkány¬ 
drót motollája minden megterhelés nélkül for¬ 
gott tovább. A villám belecsapott a vezetékbe 
s 5750 méter hosszú drótot elégetett. E sorok 
irója másfél arasznyira állott a dróttól, de 
nem érzett semmit sem, mindössze a füle zú¬ 
gott s a szeme káprázott. A villámhárító te¬ 
hát jól működött. Az elégett drót füstje még 
sokáig lebegett a levegőben s így a kéznél 
levő fényképkészülékkel, hamarosan felvett 
képen azt be is mutathatjuk. A kép kissé sö-
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tét, jobb felvétel azonban a sötét, borús, esős 
időben nem volt kapható. A barnás-szürke 
füstgomolyok alakja mutatja, mint zsugorodott 
össze a megszakadás pillanatában a drót. Ez 
történt negyed négykor, a mikor is 2500 mé¬ 
ter magasságban benn a felhőben —11° C, 
lenn a földön + 4 ° C volt a hőmérséklet, 
holott a megfigyelés kezdetekor még +7° C-ot 
észleltek. A magányosan álló s fejünk felett 
elvonuló, aránylag kis kiterjedésű zivataros 
felhő tehát 3° C-al hűtötte le a levegőt, 

A sárkányokat a szél körülbelül rnég húsz 
kilométernyi távolságra vitte. Mindössze a le¬ 
zuhanásnál sérültek meg egy kissé; a mű¬ 
szer, a mely a levegő hőmérsékletét, nyomá¬ 
sát és nedvességét, valamint a szél erősségét 
mérte, teljesen ép maradt. A villámcsapás sem 
ezt, sem a sárkányokat nem érintette, még 
csak perzselés nyomai sem mutatkoztak. 

Dr. Massámi Ernő. 

ÉGI ÉS FÖLDI SZERELEM. 
REGÉNT. (Folytatás.) 

Irta N e e r a . - Olaszból fordította B a l l á I g n á c z . 

XIV. 
A zeni tben. 

Ippolito szinte teljességgel elfelejtette eddigi 
életfolyását. Semmi sem emlékeztette a házukra, 
a családjára, de a jövőjére sem gondolt. Lilia 
volt minden az ő szemében. 

Néha úgy érezte, hogy egy fiatal lánykát sze¬ 
ret benne, a kit feleségül akar elvenni; más¬ 
kor meg, a mikor lábacskái előtt térdelt, kicsiny¬ 
nek, egészen kicsinynek, gyengének és támaszra 
szorulónak érezte magát és a mikor Lilia «gyer¬ 
mekem »-nek mondotta, úgy érezte, hogy ettől 
a gyöngédségtől elszorul a szive és az anyai 
szeretet melege sugárzik most ő felé. Ilyenkor 
végtelenül nyugodtnak érezte magát, a minő 
még sohasem volt eddig, olyan biztonság-érzés 
fogta el, mint még eddig soha, mint hogyha ez 
a szerelem minden veszedelem ellen meg tudná 
védelmezni és oltalmazni. Viszont voltak pil¬ 
lanatok, a mikor nevetgéltek és tréfálkoztak és 
ilyenkor úgy érezte, hogy már rcgtől-rég, talán 
örök időktől fogva ismerik egymást és Lilia az 
ő meghitt barátnője, nővére, vidám társnője, 
a kire rábízhatja minden titkát és a ki olykor 
mint fönséges herczegnő jelenik meg előtte, a 
ki otthagyta ezernyi főből álló fejedelmi ud¬ 
varát és most csak ő érette él. 

Voltak órák, a mikor Ippolito úgy érezte, 
hogy szenvedélye nem áll egyébből, mint hálá¬ 
ból, rokonszenvből és csodálatból, de főként 
abból a titokzatos, ritka érzésből, a miről ifjú¬ 
ságának csapongó álmaiban álmodozott. Két 
szép, fiatul, értelmes emberi teremtés szive 
összedobbant egy gyönyörű, mámoros álomban. 

A természet csodálatához szokva, Ippolito a 
természeti képeket összekapcsolta valahogyan 
a saját érzéseivel. Figyelmét semmi sem kerül¬ 
hette el, a mi a földön élt és mozgott: meg¬ 
értette a rügy ujongó sarjadzását, a lehulló fa¬ 
levél panaszát, halk gyászát a szárán eltörött 
virágnak, az elhagyott fészeknek, a meddő pa¬ 
lántáknak és elhalt ágaknak. A fűben hanyatt¬ 
feküdve, szemét az ég felé emelve, megismerte 
a levegőben röpködő apró, alig látható ponto¬ 
kat a szédítő magasságban: a szilaj ifjú sasok 
röpülését . . . és reszketve, hangosan dobogó 
szívvel pattant fel fektéből, űzve, kergetve attól 
a homályosan felbukkanó érzéstől, ,hogy ő neki 
is a magasba kell emelkednie... Ó, felülemel¬ 
kedni a földi dolgokon, végtelen magasságból 
nézni le rájuk és egyszerre átlátni mindent! 
Fölemelkedni egy nagy szerelemben, a mely a 
halhatatlanság lépcsőjéig emelné! 

Csodálatos : a szenvedély, a mely egész való¬ 
ját megtöltötte, nem oszlott el, nem emésztette 
fel saját magát, de még inkább megerősítette. 
Énjének titokzatos mélyéből egy új, erőtelje¬ 
sebb, tökéletesebb ember bontakozott ki. Sze¬ 
retett volna valami nagy dolgot művelni, a 
melynek egyúttal mondhatatlannl gyönyörűnek 
is kellett volna lennie, mint valami templom, 
mint egy oltár, vagy még inkább egy örökké 
virágzó cserje, a melyből tűzoszlopok között 
élő tömjénillatnak kellett volna felszállnia az 
ég felé. 

Lilia kíváncsian és bámulattal telve nézte e 

VILLÁMCSAPÁS ÁLTAL ELÉGETETT SÁRKÁNY-DRÓT 
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fiatal lélek kifejlődését a szerelem csodás nap¬ 
fényében. Az ő érzései most már nem hasonlí¬ 
tottak Ippolito érzéseihez. A meddig csak tudta, 
követte lelkének szárnyalását és alkalmazkodó 
képessége olyan nagy volt, hogy voltak pilla¬ 
natok, a mikor lelkűk szinte tökéletesen össze¬ 
csendült. Megértelte Ippolito elsápadását és 
meg-megborzongását, de ő maga — hiába, -
nem tudott rögtön ugyanakkor elsápadni és 
megborzongani. 

A rózsa-erdőcske volt leggyakoribb menedék¬ 
helyük a forró nyári órák alatt. Itt valahogyan 
egy kis tisztást csináltak maguknak és egy 
függő bintaágyat erősítettek meg két fára. Lilia 
itt tartotta sziesztáját, fehér karját Ippolito 
nyaka köré fonva és abban a boldog tudatban, 
hogy ilyen közel lehetnek egymáshoz, elmond¬ 
ták egymásnak szereimiik történetét. 

Lilia magáénak tulajdonította azt az érde¬ 
met, hogy ő volt az első, a ki szerelmével kö¬ 
zeledett és hogy már akkor is szerette Ippoli-
tót, a mikor először hallott róla beszélni. Ippo¬ 
lito azt erősítgette, hogy ő már öröktől fogva 
szerette Liliát és minden szépben, minden 
álomban, művészetében csakis ő reá gondolt. 

Ippolito hirtelen erősen nézett Lilia sze¬ 
mébe és így szólt: 

— Hol voltál te májusban, a mikor én egy¬ 
másután három levelet is irtam neked és te 
egyikre sem válaszoltál? 

Lilia egy pillanatra lehunyta szemét, de 
azért rögtön felelt és közben gyöngéden és 
szeretettel simogatta az ifjú tömött haját: 

- A Eivierán, hiszen már mondottam ne¬ 
ked . ... 

És miért éltél ott olyan boldog napokat? 
— Mert éreztem, hogy te szeretni fogsz, — 

felelte Lilia és most felpillantott Ippolitóra. 
Szavainak őszintesége olyan kétségbevonhatat¬ 
lan volt, hogy az a kis hazugság, a melyet 
beléolvasztott, fel sem tűnhetett. 

- És az a nap, az a nap, a melyen először 
láttalak meg! Én azonnal megismertelek. 

- Én is. 
- Tudtam, hogy nem lehet más, mint te! 
- És én: hogy te ! 

Még szorosabban simult most Ippolito Li-
liához: 

- Meghaltam volna, ha nem szeretsz. Nem 
öltem volna meg magam, csak belehaltam 
volna. Egyszerűen, természetesnek látszó halál¬ 
lal, a mely biztosan utolért volna a te szerel¬ 
med nélkül. Oh, ha te tudnád, hogy mi az én 
számomra a te szerelmed ! Az Énekek énekének 
hangjaiban érezhetted! 

Lilia megindulva fordult Ippolito felé, hogy 
megcsókolja. Szent félelem reszkettette meg 
egész valóját. Érezte talán azon a homlokon a 
lángész bélyegét? 

Már Liliát is megsebezte egy rózsa tövise és 
mind a ketten meg voltak győződve, hogy 
ugyanaz a tövis volt, a mely Ippolitót is meg¬ 
szúrta. És azután egyszer, ugyanazon az éjsza¬ 
kán, mind a ketten ugyanazt álmodták: ott 
állottak a tó partján, a melyet a közeledő vihar 
felborzolt és mind a ketten megreszkettek, 
mintha egy láthatatlan kéz érintette volna 
őket. És megtörtént nem egyszer, hogy mind 

a ketten ugyanabban a pillanatban egy és 
ugyanazt a melódiát kezdték eldudolm. Min¬ 
den hozzájárult ahhoz, hogy lelkűket közös¬ 
nek érezzék és az elhagyatottságban, magá¬ 
nyosságban még erősebben fűzte össze a két 
szerelmest. És most Ippolito még jobban érezte, 
hogy a csodálat és hála adóját Lilia lábaihoz 
kell raknia, mert ime ő, a ki a legnagyobb 
hódításokra is igényt tarthat, a szegény, isme¬ 
retlen senkinek adományozta szerelmét és be¬ 
érte ezzel a szerelemmel, távol a nagyvilágtól, 
győzelmeinek színhelyétől, barátaitól és hó¬ 
dolóitói, a kik fejedelmi udvart alkottak volt 
körülötte. 

A kis rózsaerdőben volt egy mohos pad is, 
a mely a szalon pamlagára emlékeztette őket, 
a melyen ülve, Ippolito először csókolta meg 
Lilia kezét és Ippolito itt újból magáéban 
tartva ezt a drága kezecskét, hódolottal és áhi-
tatosan csókolta össze minden egyes ujját, a 
mikor a nagy türkizes gyűrű tűnt fel neki. Lilia 
ezt a gyűrűt állandóan ott hordta jobbkezének 
gyűrűsújján és Ippolito megkérdezte, hogy ta¬ 
lán valami családi ereklye. 

- Nem, — felelte Lilia, - - ajándék. 
A nélkül, hogy tudta volna miért, talán va¬ 

lami titokzatos ösztöntől űzve, Ippolito így 
szólt: 

— Gyönyörű ez a gyűrű, de sok rajta a bril-
liáns és ezért nem tetszik nekem. Ne viseld 
többé. 

— Egyszer már letettem a kedvedért, 
mondta Lilia mosolyogva, — hogy annál több 
hely maradhasson a csókjaidnak. 

- Tedd le, de . . . örökre ! 
— Gyerek! 
És Lilia, számot vetve egy szerelmes sze¬ 

szélyeivel, eltüntette a gyűrűt. 
A mint Ippolito ezt észrevette, végtelen há¬ 

lát érzett iránta ezért, úgy hogy Lilia sajnálni 
kezdte, hogy miért nem hozhat érte több áldo¬ 
zatot. 

— Én nem ajándékozhatok neked drága¬ 
köveket, — mondta most hirtelen Ippolito fel¬ 
törő szomorúsággal, — de ha módomban volna 
is. mégsem tenném, mert a drágakő sem egyéb, 
mint semmitmondó, jelentőség nélkül való kő. 
Ugyan mit is jelentenek ezek a kövek, a me¬ 
lyeket szimetrikusan összeillesztenek és a me¬ 
lyek azt a sok pénzt jelképezik, a melyet reá 
költöttek ? Ha az ember jól megnézi ezeket a 
sok ékszereket, a mint most őket készítik, min¬ 
den alkotó gondolat banális megvetésével, — 
hát igazán arra a gondolatra juthat, hogy épen 
annyi értelme volna egy csomó bankjegy lán-
czon való viselésének is. 

Mind a ketten felkaczagtak ezen a hasonla¬ 
ton és Lilia megjegyezte, hogy reméli, nem¬ 
sokára egy hatalmas diadémmal fogja őt Ippo¬ 
lito megajándékozni és ez csupa — csillagok¬ 
ból fog állani. 

- Csillagokból? 
- Igen, ha híres leszel. 

Ippolito homloka elborult, mert hirtelen 
eszébe jutott jövőjének gondolata, a melylyel 
foglalkoznia mostanában nem engedte meg a — 
szerelme. 

- Még büszke leszek reád! — folytatta ko¬ 
molyan Lilia. 

- Jobban szeretnél, ha hires lennék? 
- Hiszen már ezért szerettelek eddig is. 
- 0, egyetlen nap, egyetlen éjszaka híres¬ 

sége ! Látod, hogy meddig tartott. 
- De az a híresség, a melyre én gondolok, 

egészen más! --* mondta Lilia és ujjacskájával 
megérintette homlokát. 

- Azt hiszed ? — és Ippolito szive heveseb¬ 
ben dobogott. 

- Biztos vagyok benne. 

Félhónapja éltek már itt a villában, a nél¬ 
kül, hogy eszükbe jutott volna kisétálni. A ha¬ 
talmas, ápolatlanságában dús növényzetű kert 
elegendő volt a rövidebb sétákra és a pihenő 
órákra, de a mikor végre a tóhoz is kisétáltak, 
kedvük kerekedett csónakázni. A villához egész 
közel, elhagyott kis öböl nyúlott be a száraz¬ 
földre, de itt nem voltak csónakok. Hozattak 
tehát egy kis csónakot, hogy rövidebb vízi 
utacskákon begyakorolják magukat az evezés¬ 
ben, kezdetben egy hajós segítségével, később 
pedig magukban. 

Bár közel volt már augusztus vége, még min¬ 
dig erős volt a forróság. 
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- Ha holdvilágunk lenne, — mondták egy¬ 
másnak, - - ma este kicsónakáznánk. 

És holdvilágos volt az este. A mikor este, 
izzóvörösen feltűnt a hegyek mögül, mint va¬ 
lami égi csoda, — örömük nem ismert határt. 

Lesétáltak a parthoz, majd a fűvel benőtt 
lépcsőkön leszállottak egészen a vízig, előhúz¬ 
ták a csónakot, beleültek és megindultak Me-
naggio felé. A hold, a mely még alacsonyan 
állott, a tónak csak egy részét világította meg, 
míg másik része sötétben állott és a csónak 
a könnyed árnyékban siklott tova. 

Sohasem sejtettem, hogy az evezés ilyen 
édes-kellemes dolog, - - mondta Ippolito, mi¬ 
közben ügyelt arra, hogy az evezőket halkan 
merítse meg, nehogy a víz csapkodásával meg¬ 
zavarja a békés órák csendjét. 

- Különösen a tavon, itt szebb, mint a fo¬ 
lyón,'vagy akár a tengeren. Hogy úgy mond¬ 
jam, a tó inkább illik a szerelmesekhez . . . 
mert. . . nos, nem tudom, hogy miért, de úgy 
érzem, hogy így van ! 

— Ez igaz. A tó ölelése bensőségesebb, mint 
a tengeré és intimebb, mint a folyó. Nem ér¬ 
zed a hegyek lélegzetvételét, a melyek fölénk 
hajolnak, mint görbehátú óriások, a kik valami 
szent helyet védenek ? És a mi szobáink füg¬ 
gönyei, redői le vannak bocsátva. Körülüttünk 
sötétség, Lilia! Nézd ezeket a pompás kékes 

BABA-ISKOLA. — Kertész T. gyűjteményéből, 

és zöldes szőnyegeket, a melyeket a hold ezüst¬ 
szálakkal sző át! Melyik királyi pár dicseked¬ 
het el még ezzel ? 

- És ezzel a gyöngyös uszálylyal, a mely 
csónakunkat kiséri? 0, olyan szép, olyan cso¬ 
dás, mint egy tündér uszálya ! 

- A te uszályod ! És azok a topázok, a me¬ 
lyek a távolban ragyognak, ó, tudom jól, hogy 
a bellagiói nagy hotelek lámpái, de nem talá¬ 
lod-e te is olyanoknak őket, mint egy pogány 
istenasszony csillogó öve ? 

- Vagy még inkább, mint reszkető, izzó 
fogadalmi szivek egy oltáron? — mondta Lilia 
halkan. 

- Igen, igen ! — kiáltott fel Ippolito rajon¬ 
gással, - - fogadalmi szivek, valamennyi sze¬ 
relmesnek szive, a kik itt éltek és reszkettek 
e tó körül, az oltalmazó hegyek árnyékában, 
egy ilyen éjszakán. 

Szerette volna még hozzátenni: . . . és a kik 
úgy szerették egymást, mint mi! — de ezt a 
vallomást már kissé ügyefogyottnak találta. 

Apró községek és nyárilakok maradoztak el 
mögöttük és az erkélyek felől odaáradt az olea 
illata, a nyitott ablakokon át beszélgetés és 
nevetés hangja szállt feléjük, mialatt a csónak, 
a melyet a hold fénye még nem ért el, lágyan, 
zajtalanul siklott tova. Tremezzina kis öblöcs-
kéje egészen közel volt már hozzájuk. 

- Maradjunk a sötétben, — súgta Lilia, a 
ki egy terrasszon előrehajló alakokat vett észre. 

Ippolito egyenesen a part mellé kormányozta 
a csónakot, a hol az árnyék a tó fölé hajló 
tuják és szikomoruszok miatt még sötétebb 
volt. 

A mint tovább haladtak, a hold is egyre 
emelkedett. A túlsó part már éles körvonalai¬ 
val bontakozott ki előttük és a két part között 
a teli hold ragyogó sávot, ezüstös ösvényt vont 
a víztükörre. 

Mindkettőjüket egyszerre fogta cl a vágy, 
hogy beléevezzenek ebbe a bűvös ösvénybe. 
Ó, boldog tovasiklás ! Odaértek a ragyogó sáv¬ 
hoz és ebben a pillanatban mintha valami 
szent fény ragyogta volna körül Lilia fehér 
ruháját. Itt már senki sem ismerhette fel őket 
a partról. A kis csónak egyenes vonalban, biz-
losah szelte át a hullámokat és egyre messzebb 
hagyta el háta mögött Tremezzina villáit, a 
míg végre azok is a fák árnyékába olvadtak és 
egészen eltűntek. 

A tó közepére érve, Ippolito letette az evező¬ 
ket. Itt végre igazán egyedül voltak az ég és a 
mélység között, a végtelen csöndben. 

Égy pillanatra át is futott Ippolito agyán az 
alattuk rejlő veszedelem gondolata . . . Lilia 
most kihajolt kissé a csónakból, hogy a vizet 
pacskolja kezecskéjével. Egyetlen erősebb moz-
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dulat elegendő lett volna, hogy a csónak fel¬ 
boruljon és pár pillanat _raúlva mind a ketten 
eltűnjenek a mélyben. Átölelte Liliát. Hall¬ 
gattak. 

A hold körülragyogta őket, mint valami 
apoteozisban, mint egy álomban. 

— Esküdj meg, hogy szeretni fogsz örökké ! 
Lilia fölsóhajtott. 
— Esküdj ! 

- Miért kéred az eskümet? Szeretlek. Nem 
érzed, hogy szeretlek ? 

Ippolito e szavakat követő csókban mintha 
elfojtott zokogás fel-feltörését vélte volna hal¬ 
lani. 

- Annál jobban, a mint én szeretlek, tudd 
meg. nem lehet szeretni! 

Lilia most megborzongott: 
- Fázom ! — súgta. 

De nem az éjszaka híivösségétől reszketett 
meg. 

Ippolito azonnal megragadta az evezőket, 
hogy elérje a túlsó partot, még mielőtt a hold 
újból eltűnik. 

A mikor a szárazföldre léphettek, mind a 
ketten szükségét érezték még valamiféle moz¬ 
gásnak. Nekivágtak a partmenti útnak és kart 
karba öltve, megindulva ettől a nagy, különös 
csöndességtől, lassan sétáltak hazafelé. 

- Milyen elhagyott ez a part! 
— Ha a halál közeledne felénk, a segély¬ 

kiáltásaink nem juthatnának el emberi fü¬ 
lekhez. 

Még ott reszketett szivük mélyén a halál¬ 
félelem, de Ippolito megszólalt szenvedélyesen: 

- Nem, nem szabad meghalnunk! 
- Nem, nem, — felelte Lilia, - - az élet 

olyan szép! 
És valóban, mintha a halál gondolata még 

jobban felszította volna bennük a szerelmi lán¬ 
got, még szorosabban karoltak egymásba. Egy 
holdsütéses tisztáson megállottak és hallgatták 
a madarak csivogását, a fülemile-éneket. 

Nem tudták rászánni magákat, hogy haza¬ 
térjenek, a valóság érzése elveszett bennük és 
szinte öntudatlanul, gondolat nélkül haladtak 
előre a holdfényben. 

Egy távoli óra ütései ébresztették fel őket 
álmukból és ezek az óraütések olyanok voltak, 
mint emberi hangok, figyelmeztetések, a mi¬ 
alatt ők úgy érezték, hogy kiszakították már 
magukat teljesen a világból. 

- Lézzeno harangtornyának az órája, -
mondta Lilia megreszketve. 

— Mi az a Lézzeno ? 
- Egy elhagyott, csúf, szerencsétlen kis fé¬ 

szek ezen a parton. A balszerencse szülőfalujá¬ 
nak is szokták nevezni. Nyáron nincs hold¬ 
fénye, télen nincs napja. 

Ippolito tizenkét óraütést számolt és az utolsó 
ütés visszhangját is leste, a mely messziről, a 
tó felől visszhangzóit. 

- Lézzeno lakói most már milyen nyugod¬ 
tan alszanak! 

Ezeknél a szavaknál Ippolito hirtelen vízió¬ 
ján az otthoni házat látta maga előtt, de a kép 
Lilia melodikus kaczagására azonnal eltűnt. 

- És ha most látnának bennünket, azt mon¬ 
danák, hogy bolondok vagyunk! 

— Bolondok, igen, de a szerelem bolondjai! 
Még kószálgattak egy keveset, aztán vissza¬ 

tértek a csónakjukhoz. Lilia be akart szállni, 
hogy lefeküdjön benne és kipihenje magát. 

- Aludj itt ma éjjel, — mondta Ippolito és 
betakarta Liliát azzal a fehér sállal, a melyet 
magukkal hoztak. - - El foglak altatni a leg-
édesebb altató nótákkal és lassan, óvatosan fo¬ 
gok evezni, hogy fel ne költselek. 

- De szerelmem, én nem vagyok álmos. 
Csak itt akarok feküdni a lábaidnál és nézni, 
nézni téged! 

A csónak lágyan, nagyon lágyan siklott 
előre, hazafelé, a lezárt villák, elsötétített abla¬ 
kok előtt, az ünnepies, a mély csendben. 

XV. 
Ni. 

Átkutatták az egész házat, a kertet és a leg¬ 
kisebb zugot is^^merték már. Minden fához, 
minden talpalatnyi helyhez, minden bokorhoz 
boldog pillanatok édes emlékei fűzték őket. 
A míg a teli hold tartott, az éjszakákat a tavon 
töltötték, elmerészkedtek egész Balbianellóig 
is. de szeptemberben az éjszaikák mind hűvö¬ 

sebbek és nyirkosabbak lettek és a gyönyörű 
nappalok inkább hegyi sétákra csábították az 
embert. 

Egy reggel Ippolito, a ki már készen várta 
a lépcső alján Liliát, egy embert látott köze¬ 
ledni, a ki nagy kosarat czipelt a hátán. 
Mansa, a ki lépten követte, megfogta most a 
kosár egyik fülét és nagyon óvatosan levette 
az ember hátáról és az asztalra helyezte. 

- Mi ez? — kérdezte Ippolito szórako-
zottan. 

- A signora fehérneműje. 
- A fehérnemű? 
- Igen. Itt senki sem tudta volna kivasalni. 

A signora Milánóba küldte a komornáját. 
Ez a csekély és önmagában véve jelentőség-

telén dolog gondolkodóba ejtette Ippolitót. 0 a 
társaságban soha meg nem forduló emberek 
korlátoltságával Lilia elegancziáját szinte el¬ 
választhatatlannak találta gyönyörű lényétől... 
Mansa feloldozta a kosár kötelékét és a csip¬ 
kék, selymek, szalagok egész zuhataga vonult 
el Ippolito szeme előtt. 

— Megjött a kosaram? - - kiáltotta most 
Lilia, mialatt keztyűjét és napernyőjét kezében 
tartva, lejött a lépcsőn. 

Ippolito válaszolt. Félig tréfásan, félig komo¬ 
lyan mondta Liliának, hogy túlságosan elegáns 
és hogy ő nem méltó ennyi raffinementhez és 
fél, hogy elveszti őt. 

Lilia fejét rázta. 
- Hát nem igaz, hogy én egy valóságos 

paraszt vagyok hozzád képest? 
- Nem tudom, hogy mi vagy. Én csak azt 

tudom, hogy szeretlek és hogy soha, értsd meg 
jól, soha, de sohasem szerettem úgy, mint 
most, mint a hogyan téged szeretlek. Meg vagy 
elégedve ? 

Ippolito boldog volt. De a szive mélyén azért 
valami kis^ tőrszúrást erezett, a melytől meg¬ 
remegett. Ám ez a fájó érzés hamar eloszlott 
Lilia oldala mellett. 

De később, egyszerre csak, minden átmenet 
nélkül így szólt Ippolito : 

- Miért mondtad, hogy még sohasem sze¬ 
rettél úgy, mint most szeretsz? 

- Mert igaz. 
- Tehát ez azt akarja jelenteni, hogy már 

máskor is szerettél? Mást? 
Lilia vállat vont. Úgy látszik, a fiú túlságo¬ 

san naiv. 
Ippolito pedig elhallgatott. Úgy érezte, hogy 

lelkének teljes harmóniájába most valami za¬ 
varó, bántó hang csendült belé . . . De termé¬ 
szetesen ez csak egy pillanatig tartott, azután 
megint vígan beszélgettek, nevetgéltek és — 
szerelmeskedtek egész nap. a mi azonban nem 
gátolta meg őket abban, hogy mind a ketten 
észre ne vegyék, hogy már nem egészen őszin¬ 
ték egymáshoz és gondolataikat olykor-olykor 
elhallgatják. 

Délután, a mikor Lilia fáradtsága miatt nem 
akarta elhagyni szobáját, Ippolito magányosan 
sétálgatott a kertben és csak most vette észre, 
hogy a veteményes mögött egy kis falusi házikó 
húzódik meg, a melyet dús terhük alatt meg-
hajló ágakkal gyümölcsfák öveztek. Arra felé 
tartott. 

De miféle különös, vörös szirmú virág lehet 
az ott a petrezselyem-ágy mellett?. . . Két egy¬ 
másra hajló körtefa elzárta Ippolito elől a ki¬ 
látást, de az élénk vörös szin átvillogott a 
lombok között. Megkerülte a veteményes-ágyat 
és ekkor egyszerre ott állott előtte egy fiatal 
teremtés, akkora cska csak, mint valami törpe 
rózsatő, a melyen csak egyetlen egy bíborvörös 
rózsa virított ki. 

Ippolito váratlan ^megjelenésétől a kis terem¬ 
tés sem meg nem ijedt, sem zavarba nem jött. 
Rózsás lábacskáival ott állott a petrezselyem¬ 
ágyban és a mint bátor, nyílt tekintettel nézett 
az idegenre, olyan V9lt, mint egy kis király a 
saját birodalmában. És a mikor Ippolito mo¬ 
solyogva feléje közeledett, olyan méltóságtelje¬ 
sen nyújtotta feléje kezecskéit, hogy Ippolitó-
ból kitört a lelkesedés: 

— Ó, édes, drága gyermek! Ki vagy te ? 
Hogy hívnak? Mit csinálsz itt? 

Nem felelt azonnal Szemmelláthatólag még 
nem alakult ki benne tisztán a vélemény e felől 
az idegen felől, vagy talán sokkal inkább fog¬ 
lalkoztatta a szamócza, a melyet ujjacskái kö¬ 
zött tartott és lassanként eltüntetett 

jában. Pár pillanat múlva végre újból Ippolito 
szeme közé nézett és így szólt: 

— Ni. 
Ni ? . . . íme egy szó, a mi ugyan föltétlenül 

sokat fejez ki, — gondolta magában Ippolito, -
de mit akarhat ezzel mondani? 

Ebben a pillanatban egy egész fiatal asszony 
jött a házikóból a veteményes felé és a gyerek 
most így szólt: 

— Anya! 
— A bemutatás megtörtént, - - mondta Ip¬ 

polito nevetve. — Milyen bájos ez a gyerek! 
És ebben a pillanatban eszébe jutott, hogy 

már látott ilyen bájos gyermekarczot, de nem 
tudta, hogy hol. Csak homályosan gondolt arra, 
hogy a kis Jézus lehet ilyen Guido Eeni Ma¬ 
donnájának karján a bolognai székesegyházban. 

Az asszony átölelte a kis gyereket és meg¬ 
kérdezte, köszönt-e az úrnak. 

- Köszönt, — szólt közbe Ippolito, — de 
a mikor a nevét kérdeztem, olyasvalamit mon¬ 
dott, a mit nem értettem meg egészen. Azt 
mondta, hogy a neve — Ni. u 

— Ó, igen, ez a neve ! 0 maga adta saját 
magának. 

Közben Ni nekivágott a bab-ültetvényeknek, 
olykor el is tévesztette az utat, de aztán me¬ 
gint ráakadt az ösvényre és sohasem jött za¬ 
varba az akadályok miatt, a melyek útját ké¬ 
szültek állani. Valóságos kis varázsló volt ez 
a Ni. Minden arcz, a mely feléje fordult, egy¬ 
szerre mosolygóvá vált és az egész világ barát¬ 
ságos volt vele szemben. 

Lilia is mosolyogva simogatta meg fejecské¬ 
jét, ha séta közben találkoztak, de ha Ippolito 
meg-megkoczkáztatott olyas véleményeket is, 
hogy az élet czéltalan, ha ilyen kötelékek nem 
fűzik hozzá, — ilyenkor Lilia mély fájdalmat 
érzett. 

A veszedelem még nem köszöntött be, de 
felhői már gyülekeztek. 

(Folytatása következik.) 

A HÉTRŐL. 
Lehajtott fejjel és szomorúan be kell vallanunk, 

hogy a bűn már megszűnt szenzáczió lenni, vagy — 
mondjuk inkább úgy — még mindig nem tartunk 
ott, hogy a bűnt igazán szenzácziónak tarthat¬ 
nánk. Egyszerűen azért, mert nagyon is sűrűn 
találkozunk vele. A nagyvárosok kórházaira fehér 
zászlót tűznek ki, ha egyszer eltelik huszonnégy 
óra a nélkül, hogy új beteget vittek volna be a 
falaik közé. Esztendők telnek el, a míg ez a fe¬ 
hér zászló egyszer fölrepülhet a párkányra, mert 
a szenvedésnek és a szerencsétlenségnek nincsen 
pihenő napja. Nagy ritkaság az, ha huszonnégy 
óráig tétlenül marad. 

De előfordult-e még egyáltalában, hogy a napi 
események krónikása is kitűzhette volna a fehér 
zászlót büszke jeléül annak, hogy huszonnégy óra 
lefolyása alatt egyetlenegy bűnt se kellett felje¬ 
gyeznie? És van-e olyan fajtája a bűnnek, a mely 
testvértelenül, mint magában álló borzalom tudna 
megjelenni az esemcm ék arénájában ? Nem el¬ 
produkálja-e szinte minden héten a nyomor, a 
szenvedély, a gonoszság, a léhaság és az őrület 
szinte minden változatát az erkölcsi és a jogrend 
ellen való lázadásnak? 

Továbbá: szenzáczió-e még ma is az, ha kide¬ 
rül, hogy a diploma nem jelenti a nyomorúság -
tól való mentességet? Van-e olyan fajtája a dip¬ 
lomás pályáknak, a melyen nem látnánk embere¬ 
ket, a kik összeroskadtak a legelemibb ínség nyo¬ 
mása alatt ? Nincsen. Nagyon jól tudjuk, mert fáj¬ 
dalom, az élet nagyon is sok példával megtaní¬ 
tott rá, hogy a diploma már régen nem terített 
asztal, hanem sokszor hideg vaczka a legrettene-
tesebb nyomorúságnak. Ügyvédek, orvosok, diplo¬ 
más tanárok és mérnökök egy tömegében nem is 
jelentéktelen része ép úgy birkózik az ínséggel, ép 
úgy éhezik, fázik és nyomorog, mint egy része az 
asztalosoknak, lakatosoknak, napszámosoknak és 
más diploma-mentes embereknek. A különbség 
legfölebb csak az, hogy a diplomás szerencsétlen, 
a ki nagyobb árat fizetett a boldogulás belépő-
jég véért és nagyobb igényekkel is lépett át jövője 
kapuján, még fájdalmasabban, még keservesebben 
érzi a nyömorúrttg marását, a tízive még lázon-
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góbb, a keserűsége még lángolóbb, mikor az Ínség 
igáját húzza. 

Ez minden magyarázat nélkül is nyilvánvaló. 
Mi az oka és magyarázata tehát annak, hogy 
valahányszor a bűnbe esettek sűrű, szinte belát¬ 
hatatlan légiójában egy diplomás ember halavány 
és dúlt arczára esik a hir világossága, a magában 
nem rendkívüli bűn is rendkívüli arányokat ölt és 
olyan szenzáczió lesz belőle, a milyenné nem lett 
volna, ha a ki elköveti, nem egy mérnök vagy 
orvos, hanem mondjuk, egy bérkocsis vagy má-
zolólegény? Pedig egy nyomorúságba jutott bér¬ 
kocsis vagy mázoló se járhatta meg az ínségnek, 
a szenvedésnek, az éhezésnek keservesebb kálvá¬ 
riáját, minf az a nyomorult orosz mérnök, a ki 
rabolni és gyilkolni akart, hogy pénzt szerezzen 
koplaló családjának. Miért utódunk meg tehát 
jobban szörnyű kísérletén, mintha valami más, 
diploma nélkül való szegény éhenkórász követte 
volna el, a mit cselekedett ? Miért nem ez a meg¬ 
döbbenésünk első szava, hogy : 

•— Borzasztó, a nyomorúság mire viszi az 
embert! 

Hanem ez, hogy: 
- Borzasztó, hogy egy diplomás ember ilyet 

tehet! 
A magyarázat egyszerű. A diploma, ha jólétet 

nem jelent is föltétlenül, de jelent még valami 
mást, a mit a bűnbeesés veszedelmének a jóléttel 
szinte egyenrangú ellenszeréül szoktunk vallani. 
Jelent műveltséget. Jelent tanultságot. Jelenti az 
itélőerőnek és a mérlegelő képességnek nagyobb 
fejlettségét. Jelent egy nagyobb erkölcsi tudatos¬ 
ságot. Jelent több önuralmat. Jelenti az energiák 
fokozottabb fegyelmezettségét. 

Jelenti mindazt, a mire hivatkozni szoktunk, 
mikor azt hirdetjük, hogy csak a műveltség, a 
tanultság az, a mi szenvedéseitől, bűneitől, nyomo-
rúltságától megválthatja az emberiséget. 

És ez az, a minek rettenetes sérelme fölsajog 
bennünk, ha egy művelt és tanult embert a rabló¬ 
gyilkosság küszöbére dob a nyomorúság vérhabos 
hulláma. Ez az igazság sikolt föl bennünk ijed¬ 
ten, mint a kit homlokon ütöttek. Ennek az arcza 
torzul el egyszerre és lesz dadogóvá a nyelve, 
mintha mérget nyelt volna. 

A minthogy mérget nyelt valóban. Egy igen 
fájdalmas kiábrándulás mérgét. Meg kellett ismernie, 
hogy a maga hirdetett ereje nem olyan nagy, a 
milyennek joggal -szeretnek. Egy darab kenyér 
terhe alatt összeroskad. Főként olyan kenyér alatt, 
a mely — nincs. A műveltségnek kétségtelenül meg¬ 
van a maga bűntől mentesítő hatása, de csak 
addig, a míg egy darab kenyeret is tart a ke¬ 
zében . . . 

•c 
Ha mindazt a sok czipót, pecsenyét, pénzt és 

egyéb jót, a mit a könyörületes szivek a minapá-
han a Jancsics-rótre hordtak, a szerencsétlen orosz 
mérnök famíliájának küldték volna, ez a keserű 
tanulság megkímélt volna bennünket attól, hogy 
a szemünk elé tolakodjék. De maga a nyomorú¬ 
ság se okoz annyi bajt és tragédiát, mint a segítő 
szándék tájékozatlanságai. Hiszen ha a jótevés 
minden fillére odajutna, a hol igazán a legjobb 

helyén lenne, talán nem is lenne éhező ember a 
világon. 

De temérdek a téves czimzés, a miről a Jancsics-
rét most már födél alá került tüntetői nemcsak 
kaptak, de adtak is bizonyságot. Mert nemcsak 
azok írtak téves adresszt, a kik nekik küldték az 
el nem fogadott adományokat, hanem ők maguk 
is elkövettek egy hasonló tévedést. 

Azt a táviratot értjük, a melyet az angol kor¬ 
mányhoz intéztek hadihajóért, hogy ez, mint a 
portugál király családját, őket is fölszedje. Vár¬ 
ták-e valóban az angol hadihajó kikötését a Jan-
csics-réten ? Bizonyára nem. Ennyire naivak semmi 
esetre se voltak, a kik ezt a fullánkos tréfát ki¬ 
eszelték. Mi volt tehát a tervük vele ? Az, hogy 
kellemetlenséget okozzanak mindazoknak, a kik¬ 
nek a rajtuk való segítés inkább kötelességük 
lenne vagy lett volna, mint — az angol kormány¬ 
nak. Ez a távirat demonstrácziója volt annak, 
hogy a kik küldték, azoknak idehaza nincs hová 
fordulniuk. Mert itt senki se védi őket, senki se 
törődik velük. Se törvény, se hatóság, se em¬ 
berség. 

De hogy ez a fullánk valóban meg is szúrjon 
bennünket, hogy bennünk maradjon a mérge, 
ahhoz egy dolognak kellett volna bekövetkeznie. 
Annak, hogy valóban az történjék, a mit kíván¬ 
tak benne. Hogy valóban Anglia juttassa hajlék 
alá a budapesti hajléktalanokat. Ez teljes sikere 
lett volna a megszégyenítés! akcziónak. Ha így 
történik, minden ok meg lett volna rá, hogy pi¬ 
rulnunk kelljen Európa előtt. 

De — nem az történt. Az angol hadihajó nem 
kötött ki a Jancsics-réten, a hol állítólag három¬ 
száz család várta, holott megjelent Lisszabonban, 
mikor ott csak egy kilakoltatott család varia. Ha 
ebben van következetlenség, akkor bizonyára az 
angol kormány keserves dolga, hogy azt kimagya¬ 
rázza. Ha a Jancsics-rét tüntetői zavarba akartak 
hozni, vagy ki akartak pellengérezni valakit ezzel 
a távirattal, akkor bizony csak az angol kormányt 
hozhatták zavarba, mert róla derítettik Isi, hogy 
nem egyforma mértékkel méri királyoknak és pa¬ 
rasztoknak a — hadihajóit. De ez volt-e a szán¬ 
dékuk valóban ? Hát mit vétett az angol kormány a 
Hétház kilakoltatottjainak, hogy rajta töltötték ki 
a mérgüket ? Semmi kétség : itt is tévedés történt 
a czímzésben. 

* 
Különben még az se lehetetlen, hogy azok a 

szegény emberek ott a Jancsics-réten csakugyan 
várták az angol király hadihajóját, a mely Bucking-
ham palotába vigye őket és ez adott nekik erőt 
ahhoz, hogy a sáros füvön, szabad ég alatt hál¬ 
janak, holott — fűtött pinczében szalmazsákon is 
hálhattak volna. De a nyomorúságnak sajátságos 
a fantáziája. A kinek egyszobás lakása sincs, az 
nem egy szobáról álmodik a vágyában, hanem 
tizenkettőről. Melyik kis nyomorgó varróleánynak 
az az ábrándja, hogy egy szabómester veszi el? 
Pedig ez is kitűnő párthie lenne a számára, de 
azért mind — főherczegről álmodik. Nem a sze¬ 
rencséről, hanem a legnagyobb szerencséről, a mi¬ 
ben hinni nem, de a miről álmodni nagyon szé¬ 
pet lehet. 

Mert az ábránd maga is boldogít. Miért ne vá¬ 
lasztanok tehát belőle a legszebbet ? Hány ember 
van, a ki a puszta földön alszik csak azért, mert 
az ábránd aranyoszlopos, menyezetes ág\ áiól nem 
hajlandó lemondani egy • valóságos szalma¬ 
zsákért. 

Nem ezek közül való volt-e a szegény Kohler 
Mihály is, a ü t a héten holtan szedtek föl az 
utcza kövéről Brünnben? Megállapították róla, 
hogy éhen halt. Nem volt se lakása, se ennivalója, 
se egy fillér pénze. De találtak a zsebében — két 
sorsjegyet. Még pedig két nagy sorsjegyet. A kettő 
megért több, mint hatszáz koronát. Ha eladja 
őket Kohler Mihály, vehetett volna magának min¬ 
dent, a mije nem volt. Lakást, ruhát, kenyeret. 

De nem adta el. Inkább fázott, nyomorgott és 
meghalt éhen. Mert ha a sorsjegyet kihúzzák, 
Kohler Mihály milliomos lett volna. A saját pa¬ 
lotájában lakhatott volna, soha se járt volna gya¬ 
log és minden nap fáczánpecsenyével ronthatta 
volna el a gyomrát 

Nagyon sok embernek van sorsjegye, nagyon 
kevés csinál főnyereményt, de Kohler Mihálynak 
joga volt hozzá, hogy ő is reméljen. És nem volt 
hajlandó lemondani a milliójáról akkor se, a mi¬ 
kor egy hatos többet ért volna neki, mert az 
életét válthatta volna meg rajta. De Kohler Mi¬ 
hály inkább várt, várt akkor is, a mikor már 
szegénynek lehetetlen volt várnia. A gyomra sírt, 
jajgatott, morgott, a feje szédült, a szeme tüzelt, 
a szenvedés farkasai és kígyói vadul marták, de 
ő állta az ostromot, reszkető, kékülő kezeivel a 
szivéhez szorította sorsjegyeit és kétségbeesetten 
védte magát. 

— Nem adom a milliómat egy tányér levesért! 
Nem adom f Nem alkuszom és nem hagyom ma¬ 
gamat megzsarolni! Nem és százszor nem ! 

Nem is adta, nem is hagyta. És meghalt éhen 
az utcza kövén, de a millió nagyszerű ábrándjá¬ 
val kókülő szivében. A mi talán többet is ér egy 
darab olyan kenyérnél, a mit az életünk legna¬ 
gyobb álma árán vásárolunk. Mert ez a kenyér 
keserűbb a halálnál. Az igaz, hogy azért — mégis 
csak kenyér ! Mégis csak élet! 

Szigma. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Könyv a gyermekről. Míg külföldön az utolsó 

tíz év alatt óriási arányú és legalább részbén 
rendkívül termékeny irodalom keletkezett a gyer¬ 
mek problémájáról, filozófusok, Írók, pasdagógusok, 
társadalomtudósok, orvosok nagy buzgalommal és 
szeretettel vetették -magukat a jövő nemzedék ta¬ 
nulmányozására, sajátos lelki világának, fizikai 
szükségletének megfigyelésére — nálunk egy-két 
paedagógiai, tehát elsősorban az iskolai tanítás¬ 
sal foglalkozó könyvön kívül alig tudunk ebből 
a körből valami érdemleges munkát is fölemlíteni. 
Most végre megjelent egy könyv, a mely remél¬ 
hetőleg meg fogja indítani az ez irányú diszkusz-
sziót is s a mi fő, bele fogja vinni a nagyközönségbe 
is a gyermekkel kapcsolatos kérdések ismeretét s 
az irántuk való érdeklődést A kétkötetes könyvet 
Nádai Pál irta, czíme könyv a gyermekről. Munka, 
játék, művészet. Szerzője a nyugat-európai eszmék 
körében mozog, ismeri és felhasználja a tárgykör 
egész újabb irodalmát, de maga is, mint nyilt 
szemű megfigyelő és fogékony gondolkozó áll a 
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problémákkal szemben, élénk érzékkel, sokszor 
becsülésreméltó bátorsággal válogat a napirenden 
levő sokféle eszme között s megvan veink szem¬ 
ben a saját eredeti álláspontja. Nem paedagógus-
monka, a mit ad, a szónak iskolai értelmében, 
az élettel és társadalommal szoros kapcsolatban 
nézi a gyermeket, azoknak a társszerzőknek szem¬ 
pontjából, melyek környezetéből, a körülötte le¬ 
folyó életből hatnak rá a meghatározzák testi-lelki 
fejlődését. A gyermekszobából, a mesemondás vi¬ 
lágából, a játékokból indul ki ; mindjárt eleinte 
magrajzolja háttérül a gyermek lelki világának 
körvonalait. Szól a gyermek olvasmányáról, bele¬ 
állítja a nagyvárosi életbe, szembeállítja a termé¬ 
szettel, fejtegeti a kertnek a kultúrában s kivált 
a gyermek-kultúrában való fontosságát. A máso¬ 
dik kötetben azután a gyermeknek a kultur-ténye-
zőkhöz való viszonyát állapítja meg, szólva a mű¬ 
vészi nevelésről, az amatőrök neveléséről, a zene 
és színház hatásáról a gyermek életére, a táncz 
és a gimnasztika szerepéről. A befejező részek az 
erkölcsi és szocziális nevelés főszempontjait ad¬ 
ják meg s végül a napfényes házról mond el ér¬ 
dekes dolgokat. Ebből az átnézetből láthatni, hogy 
a könyv nagyon érdekes és fontos kérdést vet fel 
s már az sem kicsinylendő érdeme, hogy egyál¬ 
talán fölveti ezeket a nálunk csak igen hiányo¬ 
san fölvetett kérdéseket. Másik érdeme pedig, hogy 
olyan formában tárgyalja, a melylyel közel tud fér¬ 
kőzni mindenkihez, a minthogy a művelt nagy¬ 
közönséghez fordul, egyáltalán mindenkihez, a kit 
a gyermek érdekel. Ezért arra van hivatva, hogy 
széles körökben olvassák, hogy gondolatokat éb-
reszszen és gondolatokra figyelmeztessen s ily mó¬ 
don mozgatóan hasson az életre is. A könyvhöz 
Ignotus irt előszót. 

A primitív ember hajdan és most. Az a nagy 
érdeklődés, melylyel a művelt emberek sokasága 
újabban a társadalmi tudományok felé fordul, föl¬ 
élesztette az érdeklődést az emberi társadalom ős-
formái, a kezdetleges ember társadalma, életmódja és 
életföltételei iránt. Ennek az érdeklődésnek táplálá¬ 
sára eddig egyáltalán nem volt magyar könyv, 
mert a mi ethnographiai munka nálunk megje¬ 
lent, túlnyomó részben a szakemberekre nézve 
bír csak érdekességgel. Most végre kap a ma¬ 
gyar olvasó egy könyvet, a mely mindkét szem¬ 
pontból kapóra jön neki: formára a lehető leg¬ 
népszerűbb, minden szellemi megerőltetés nélkül, 
szórakozás módjára olvasható, egyszerű, élénk, 
derült hangon van Írva s e mellett a vad népekre 
vonatkozó ismeretek rendkívüli mennyiségét közli. 

csak közvet-
leniil! Fe¬ 
kete, fehér 

és színes HENNEBERG-SELYEM 
K 115-töl m-ként blúzok és ruhák számara, benn. és már 
elvámolva a házhoz szállítva. Dús mintaküldeméuy beim. 

Henneberg selyemgyáros, Zürich. 

A Bor- és Lithion-tartalmú 
vasmentes gyógyforrás 

Salvator 
kitűnő sikerrel használtatok 

vesebajoknál, • húgyhólyag bán¬ 
talmainál ésköszvénynél.aczukor-
betegségnél.az emésztési és léleg¬ 

zés! szervek hurutjainál. 
Húgyhajtő hatású! 

flUMStMl IínnT«B mtuthtti! 
Tdliira tluU! 

Kaplutti índufvaktraludéttlcbm fan • 
Strnie-Lirócm Salratort orrot- Vállalatnál 

Budapat, V. Rudolf-raktárt t. 

gRIDIKULOK 
pénz-, szivar-, levéltárczák 
állandó, nagy ríla«ztíkban legolcsóbb 

CSÁNGÓ 
—finom bőráru készítőnél — 
Bpest, Miizenm-kfirút 5 . 

A czím fontos! 

Tárgyalásra kerül benne a kezdetleges ember 
egész élete, még pedig nem iskolás modorban, 
népek vagy földrajzi eloszlás szerinti rendszerrel, 
hanem nagy szempontok alatt összefoglalón, ügy 
hogy az olvasónak szeme előtt fohnak le az em¬ 
ber első erőfeszítései életének fentartására s tár¬ 
sadalom és kultúra alkotására a legkezdetlegesebb 
kezdetektől a nomád életig, a mikor először ala¬ 
kul meg valami olyan szervezet, a mi már tár¬ 
sadalomnak nevezhető. S a mai tudományos 
álláspontnak megfelelően, hogy t. i. a mai vad 
népek körülbelül olyan életet élnek, a milyet 
Európa őslakói éltek a történelem előtti időben, 
beleveszi tárgyalása körébe ez utóbbiakat is, ér¬ 
dekesen elevenítve meg az ásatások töredékes 
adatait. Az a rósz pl., a mely a Cromagnón-bar¬ 
lang kőkorszaki emberének vagy a svájczi csölöp-
építm^nyek emberének mindennapi életét írja le, 
a könyv legérdekesebb és legtanulságosabb fejeze¬ 
tei közé tartozik. A könyv egyébiránt a legkez¬ 
detlegesebb állapotban levő népek életének rajzá¬ 
ból indul ki, a tűzföldi bonszülöttekből, az eszki¬ 
mókból s úgy halad a fejlődés mind magasabb 
fokain élő népekre: Alig hiszszük, hogy akadjon 
művelt ember, a kit ez a könyv nem érdekelne ; 
egyaránt alkalmas olvasmány az érettebb ifjúság¬ 
nak és a felnőtteknek. Igazi angol gyakorlati ér¬ 
zékkel van Írva ; szerzője Scott Elliot kiváló angol 
ethnografus és utazó, a ki a saját tapasztalatait 
is értékesíti benne. Czíme: A primitív ember haj¬ 
dan és most. Az angol eredetit Schőpflin Aladár 
fordította magyarra. 

A (Budapesti Szemléi) deczemberi számának 
nagyszámú érdekes és többnyire valami aktuali¬ 
táshoz fűződő közleménye között első helyen áll 
Wlassics Gyula tanulmánya gróf Andrássy Gyu¬ 
láról, illetőleg Wertheimer Edének e nagy állam¬ 
férfiúnkkal foglalkozó nevezetes monográfiájáról. 
Az elhunyt Székely Bertalan nekrológját Díváid 
Kornél irta meg. Váczy János Kazinczy történet¬ 
írói működéséről értekezik, Gragger Eóbert a né¬ 
met keretes elbeszélésről. Barríe regényének, a 
Maryaret Ogilvynek befejezése s Hegedűs István 
három verse adják a szépirodalmi olvasmányokat. 
A Szemle rovat közli Beöthy Zsoltnak a protes¬ 
táns irodalmi társaságban a magyar kultúráról mon¬ 
dott beszédét, d'lsoz Kálmán megemlékezését Er¬ 
kel Ferenczről, Voinoinch Géza nekrológját Tolsz¬ 
tojról. Az Éi-texitö rovat egy sereg magyar és kül¬ 
földi könyvet ismertet. A uHudapexti- Szemlét* 
Berzeviczy Albert és Beöthy Zsolt közreműködé¬ 
sével Voinovich Géza, szerkeszti s a Franklin-Tár¬ 

sulat adja ki; előfizetési ára egész évre 24 korona, 
egyes szám ára 2 korona. 

Új könyvek. 
Könyv a gyermekről. Munka, játék, művészet, 

Ignotus előszavával. Irta Nádat Pál, Budapest, 
Franklin-Társulat. Két kötet; ára 8 korona. 

A primitív ember hajdan és most. A kezdetle¬ 
ges ember élete, szokásai foglalatosságai, nyelve, 
hite, művészete, mesterségei, kalandjai, játékai stb. 
Irta G. F. Scott Elliut. Angolból fordította Sr/i«5/</K« 
Aladár. Negyvenöt képpel. Budapest, Franklin-
Társulat; ára 8 korona. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban: Borósnyói Bo-

BOSNYAI OSZKÁB miniszteri tanácsos, a budai év. ref. 
egyházrésznek egyik életre hivója, az egyházi helyi 
bizottságnak első elnöke, presbyter és a Nagypén¬ 
teki ref társaság elnöke, kit családján kívül egyháza 
is gyászol, 71 éves korában Budapesten. A budai 
református parochiális tanács külön gyá«zjelei*tés-
ben tudatta az egyház gyászát. — ri ÓIH-NAGY VIL¬ 
MOS, a ki a szabadságharcz több csatájában vett részt 
és tekintéjyes vagyonát is a haza oltárára áldozta, 
75 éves korában Lúgoson. — Szőkefalvi MDZSNAY 
LAJOS, negyvennyolczas homéd-vadászó'rvezető, 81 
éves korában Dicső-Szentmártonban. HEVEBDLB 
FEBKNCZ, nyűg. gimnáziumi lanár és festőművész, 
69 eves korában Budapesten. — Báró PIBET-BIHAIN 
LAJOS, cs. és kir. kamarás, főrendiházi tag, 49 éves 
korában Bécsben. — SZÁNTÓ JÓZSEF, főgimnáziumi 
igazgató, 55 é\ és korában Bozsnyón. — Csenedei és 
koplathi FBIDECZKY BÉLA főszolgabíró, 48 éves korá¬ 
ban Érsekújváron. — GEBLE LAJOS műépítő, 48 éves 
korában Budapesten. — OBÁL MIHÁLY posta- és táv-
iró-felügyelő, Körmenden. — GÖNDŐCS ISTVÁN, az 
erzsébetvárosi templom karnagya, az Országos 
Dalosegyesület titkára, 53 éves korában Budapes¬ 
ten. — Lévai Koós KÁBOLY, Kóburg herczegi intéző, 
Nógrád vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, 
42 éves korában Buzitán. 

Özv. IVÁNKA ÖDÖNNÉ, a borsodmegyei Szalonna 
községben. — PAULIK ANDOBNÉ, szül. pruzsinai Pru-
zsinszky Anna, 74 éves korában Nyitrán. — SKABNI-
CZET GYULÁNÉ, szül. Guérard Anna. 66 éves korában 
Galgóczön. — Özv. Sóskúti TABNOK JÓZSEFNÉ, szül. 
Hoschek Verona. 63 éves korában Budapesten. — 
SCHLETTER KÁBOLYNÉ, szül. Woczasik Gizella. 53 é\ és 
korában Budapesten. - - KONTBÁTOVICS VIKTOBNÉ, 
szül. Várasdy Etelka, 33 éves korában Lúgoson. 

Dr. Halász-féle ZAJVIZ 
FOuPOR 
FOGKRÉM 
FOGKEFE 
• legértékesebb 
orvosi száj- «-
fogápo ó- zerek 

Kaph. £^ógvtárak é- drogérákban. 

ÉR E K 
EZÜSTNEMUEK 
O R A K , njrvházi s?erek. anjrol. francija, 
khinaarnil diazlarfryak. f\Sn áron hme-
mheiök. Legújabb nngolrondsznrti 
—— fúelé.i módozatok. ̂ —— 
CJÍDftl lÍMAOM. «"Mr. ndr. reállitó, 
DARU A JAIlUO ékszer^.Kolozsvár. 
1911. év februárt-1 Fnda-
pest, rv., Klrvo-té- I. ez. 
Képes nagy irjvgyiék ingven. 

Svájczi selyem vámmentesen 
házhoz szállítva! 

Kérjen fekete, fehér vagy színes újdonságainktól m i n t á k a t ' 
Ciépon, Dnchesre , Cachemire , BLessalinv, Cötelé , 
Eol ienne, Shantung, Uonsse l lne 120 cm széléé, méte¬ 
renként l K 20 f.-töl kezdve. Bubáknak, blúzoknak stb.-nek való 
bársony és pel lnche, ógjBzintén h ímze t t blúzok, TO!»-
mint Iialiszt, pamut, vdszon- és selyemnihái — Mi csakis ga¬ 
rantáltan erős sdj mszfi eteket adunt el vám- és portomen-

t e sen d i rec t magámerfiknek. 

SCHWEIZEB & Co., LUZERN ü 24 (Sváicz.) 
SelyemkiviteL — Királyi udvari szállító. 

„ALTVATER" 

GESSLER 

JD;APEST, most: VI., Petőfi-ntcza 5. (Saját ház.) Telefon: 83—73. 

Női- és úri városi bundák 
f f f Nagy i-iiKtAr szörmegariiitiirákban, IcahAtoUban cs , 
' ' "«*rmej*tío.mátitoaiá; Divatlap íu^yen é« bérmentve. ' ' I 

fáj a feje ne tétovázzék, hanem 
_ = = = használjon azonnal 

s^Sa-a^^S^K^SíSáí1^ r é'i^ffss^SKfí^ 
^ » » urrosok által Iva. — Három doboznál ingyen postai szállítás. 

Beretvás 
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[BUDAPEST. 

EGYVELEG. 
* Halálos esések. Az 1909,910-ik esztendőben 

Kinet Miklós lüttichi aviatikusnak halálos lezuha¬ 
nása volt a 16-ik végzetes, halálos esés a magas 
légkörből. Az aviatikusokat mindez nem riasztja 
vissza, mert azóta is bátran űzik tovább e vak¬ 
merő sportot. G. L. 

SAINT-RAPHAEL 
FRANCZIA TERMÉSZETES HÓK 
-A- Éjyomoi' l e g j o b b bara/tja 
bevált anamia, ideg- és gyomorbajnál ég 

— lábbadozó betegeknél. = 
Kapható minden gyógyszertárban 6.— koronájával. 

Fó'r<iktár:Apofheke,Zumheil. Geist'Wien, I. Operngasse 16. 
K ü l f ö l d i s i k e r . Székely Aladár váczi-utczai fény¬ 

képész művészi fényképeit a The Ám. Photographer, 
a legtekintélyesebb angol fényképművészeti folyóirat 
három egymásután következő számában meleghangú 
elismerés kíséretében közölte. Örvendetes dolog, hogy 
a külföld is méltányolja művészi sikereit. 

A k í n a i a k már mielőttünk régen ismerték a leg¬ 
fontosabb találmányokat, mi t a papír, a porczellán 
stb. Az asztronómia és számtan náluk már rég mü¬ 
veit tudomány volt. Mesterséges fogakat ott már év¬ 
századok óta ismertek, mert a kínai nagy súlyt helyez 
fogaira. Hogy fogainkat el ne veszítsük, elégséges ha 
azokat reggel és este egy állalánoszn használt fog¬ 
ápoló szerrel tisztítjuk, mint a milyen a Sarg-féle 
Kalodont. 

Té l i é l e t a T á t r á b a n . Tátrafüreden élénken 
folynak az előkészületek a közelgő téli idényre és 
ezeknek igen kedveznek a rendkívül korán beállott 
erős havazások. Az egész Tátra vidékét már most 
félméteres hó fedi. Tátrafüred ezidén egészen új, leg¬ 
modernebb sporteszközökkel szereltetett fel, és a Tátra¬ 
füredi Téli Sport Club nemzetközi versenyek rende¬ 
zését vette tervbe. Az eddigi bejelentések után az idei 
téli idény igen élénknek ígérkezik; lakás csakis a 
Grandhotel igazgatóságánál rendelhető meg Tátra¬ 
füreden. 

N a g y g o n d o t o k o z különösen ékszer és óra 
bevásárlásnál a megfelelő czég kiválasztása, mert egy 
czikknél sem olyan fontos a bizalom kérdése, mint 
éppen ennél. Mint rendkívül szolid, megbízható be¬ 
vásárlási forrás Sarkadi Imre VIII., Ülltíi-nt 36. is¬ 
meretes e ajánljuk ezen hírneves czéget a t. közön¬ 
ség figyelmébe. E czég legmagasabb árakon fizeti a 
bril liánsokat, aranyat és platinát. 

A graramofon, mint házass&gközvetitő. 
Még a nyáron történt, hogy a Vörömarthy-utoza egyik 
házának második emeletéről meglepő szép hangú nő 
éneke hallatszott be a szemben levő lakásba, hol egy 
fiatalember hallgatta elbűvölve a szép trillákat. Sőt 
annyira erőt vett rajta a bámulat, hogy minden té¬ 
továzás nélkül átment a túloldali házba, kikérdezte 
a házmestert, hogy ki lakik abban a bizonyos lakás¬ 
ban és a czimet megtudva bemutatkozott az anyának 
és előadta, hogy őt kedves leányának bűvös hangja 
csalta ide és bocsássa meg tolakodását, de ő neki meg 
kell ismerni azt a széphangu hölgyet. Az anya váltig 
állította, hogy van neki egy 19 éves leánya, de koránt¬ 
sem énekel olyan elbüvölően, de a fiatalember csak 
nem tágított. Kölcsönös bemutatkozás után a leg¬ 
mélyebb hódolatát fejezte ki a kisasszonvnak a rend¬ 
kívül szép élvezetért és ekkor felvilágosították, hogy 
nem ő énekelt oly szépen, hanem a szomszéd szobá¬ 
ban levő grammofon, melyen egy világhírű énekesnő 
felvett lemeze bűvölte őt annyira el. De a fiatalember 
még most sem akarta elhinni, hogy nem a hölgy 
énekelt, végre is megmutatták neki a gépet és a le¬ 
mezt, melyet Budapesten Szénási és Kardos részvény¬ 
társaságnál, Amlrássy-ut 1. szereztek be. Legérdeke¬ 
sebb a dologban, hogy az ismeretség mégis házas¬ 
ságra vezetett, mely a napokban köttetntt meg a 
VI. kerületi anyakönyvvezetőnél. 

A b ő r d í s z m ű á r u ipar terjesztésén igen tevé¬ 
keny részt fejtett ki a közismert jó hírnévnek örvendő 
Csángó bőrönd- és finom-börárukészitő, Budapest, IV., 
Muzeum-körut 5. szám alatti üzletében levő áruival, 
u. m. ridikül, pénz-, szivar-, bankótárczák, utikész-
letek stb. utazó bőröndökben, melyekkel igen nagy vá¬ 
lasztékot nyújt a n. érdemü vásárló közönségnek a 
közeledő karácsonyi ünnepekhez. _ ^ _ 

SAKKJÁTÉK. 
2722. számú feladvány Herlaad S.-tó'l Badapest. 

A 2718. st. feladvány megfejtése Bchnster Zsigmondtól. 
Világot. 

1. Bh6 h5 

2. He5-c4 ... KdSxci 
3. d4xc5 t matt. 

Sötét. Világos, a. Sötét. 
Ba5-b5 (a. 1. .. _. a7xb6 

[b, o, d) 
Z„ (H«c5 . Kdóxcő 
3. Heö-H -f matt. 

1. .. ._ HcB— b7 
2. a6xb7 t. sz. 
3. Vg4-d7 f matt. 

rf. 
1. Hc5-e4 
•!. Vg4«e4 f ... Kd5-d6 
;j. Ve4xc6 f matt. 

1. '.. Hc5—e6 
2. Vg4—e4 f Kd5—d6 
3. Ve4xc6 f matt. 

1. .'. Ba5-»l 
t. H*5-d3 t Kd5-d6 
3. cHxcr, t matt 

Szerkesztői üzenetek. 
ígért a jövő. De profundis stb. Kirivó remi ni BZ-

czencziák, összeszedve mindenféle mezőkről, alakta¬ 
lanul szállongó eszme és hangulatfoszlányok, alakító 
erő nélkül. 

Két karácsonest. Nagyon fonnyadt már a sok hasz¬ 
nálattól az az ellentét, a melyből az egész vers szőve 
van s a megírásában sincs semmi frisseség, érdekes, 
új szin. 

Hegtalált elvesztett lélek. Érzelgös, zavaros kép¬ 
zelgés, nincs a történetnek semmi magva. 

A kis haldoklóhoz. Nászéj reggelén. Kezdetleges 
dolgok, nem nekünk valók. 

SÖTÉT. ~. l—\ ^ i / / , ». i> ""'jLt; "M <#t3» 

° 

d e 
VILÁGOS. 

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad. 

A 46-ik számban megjelent képtalány megfej¬ 
tése : Magasztos gondolatok ~és tiszta szív, ez az, 
miért Istenhez könyörögjünk. 

Felelős szerkesztő: Hoitey Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Badapest, IV., Realtanoda-n. 5. 

Kiadóhivatal .• Budapest. IV., Egyetem-ntoza 4. 

1ECHÍ1ER JÓZSEF 
/BUDAPEST 
ÁRJEGYZÉK INGYEN és 

IV. VÁCZI UTCA 8 

LEGALKALMASABB KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK 
Kristályaregekben ivó és asztali készletek, virág¬ 

vázák, különféle dísztárgyak. 
Porczellánban étkező, jour, teás, kávés, mokka és 

mosdó készletek. 
Modern f iiggőlámpák. Zlatnói üveggyári raktár 

DYORATSEK GUSZTÁV 

Soha többé! 
nem cserélek szappanommal, mióta a Berg-
mann-féle vesszőparipa - liliomtejszappant 
használom (egyedüli gyártók: Bergmann 
& Co, Tetschen a E.), mert az összes gyógy-
szappanok közül ez a leghatásosabb és ki¬ 
zárólag csak általa érhető el szép, gyön¬ 
géden puha és szeplőtől mentes arczbőr. 
Darabja 80 fillérért minden gyógyszertár¬ 
ban, drogériában és illatszerkereskedésben 
stb. kapható. 

BLÚZOK?*- RUHÁK 
FALUOI LÁSZLÓ 

oostum é» pongyolák 

Halló! Gyermekek!!! II-IU 
M dllü • Itt a gyorsvonat! M 01 lU 

Caak mechanikai játékok szereznek örömet. Kérjen á 
jegyzéket. — KLEIN DEZSŐ látszerész, Bndapeg 

Belváros Kecskemét i -n tcza 14. szám. 

LEGJOBB 

FOG-CRÉME1 

Ha lúdtalpa van • 
/a/ a Íá5a / 

Ik/tríii a szakorvosok által ajánlt szabad. Laufer-
IVtl J" l udtalpf űző prospektusát. — Egyedüli készítő 

SZÉKELY és TUS] 
;• (.. 'l&^if ortopfttl czipő-készitő 

^ « * Budapest, IT., Muzeum-kSrot 9. 
Képes árjegyzék 
mindennemű ezi-
pőkről ingyen. 

KÍNA BORA VASSAL 
kui kUlllUs 19O6. L«g-m»s»iahb kitűnt. 

Erőiltöizer gyengélkedők, virsiegouyek éf 
labbadoiok izámár*. étvágygerjesztő, ideg-

erői! tő és v«rj»vltó uer. 
Kitűnő fi. 7UUU-nil több orvosi vélemény. 
]. Serrmll«, «. i tír. rinri náilitc Trieste-Barcola. 

Viaérolhaló t gyógyuertirakbán félliteres üvegekben 
K S.ÖO, liiíres fivejeiben K i.80. 

Lohr Mária (Kronfusz) s 
csipke-, vegylti«ztltó-, kelmefestő-, szőnyegporoló-
é* szőrmemegóvó gyári-Intézete. *«* Telefon 57-O8 51 

Badapest, VIII. kerület, Baross-ntcza 85. szám. < 

Fiókok: 
IV., Kecskeméti-utcza H. 
IV., Eskü-nt 6. sz. 
V., Harminczad-utcza 4. 

VL, Andrásiy-ut 16. íz. 
VI., Teréz-karut 39. tt. 
Vin., Jouef-kSrat í u. 

OAHMTURAKAT 
ÉS KABÁTOKAT 
VÁSÁROLJON 

NAOY AMUHAZABAM 

HLIÁMlMfiíDTlT-* 

•íné vaun 
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Ezen könyv ingyen kapható, 
A hipnotizmns és személyes 

magnetizmas titkainak feltárása. 
A roch'ster new yorki Tudományos Intézet az imé'it egy a hi| nn-

lizmu-'. személyes magnelizmus és magnetikus gyógymódról tárgyaló 
ég Mtünést keltő könyvet bocsátott nyilvánosságra. A magi nemében a 
legcsodálatosabb é- legkönroebnen megérthető mű. mely valaha nyom¬ 
dából kikerüli Az intézet igazgat, sáin elhatárolta, huiry egy röviden 
kiszabott időn belál egy-egy ingyen példányt ad mindazoknak, akik 
komoly érdekeltséggel viseltetnek ezen cs»daieljts tudományágak iránt. 
A könyv a világ húsz leghíresebb, a hipnotizmussal foglalkozó specia¬ 
listája egyesölt munkastáganak az eredménye. Most már mindenki sa¬ 
ját otthonában díjmentesen tanulmányozhatja a liipnotizmus é szemé¬ 
lyes magnelizniu- titkait. 

NálunK 
újdonság! 

BOLCSESZI 

ASZEMELYES 
MACNETIZMUS; 
HIPNOTIZMUS. 

És SUCALLÁSRÓL 
\ 
Nett 

A HATALOM TITKA AZ EGÉSZSÉG TUDOMÁNYA. 
AZ ÉLET MISZTÉRIUMAI FEL VANNAK TÁRVA ELLÖTÜNK. 
NEW YORK 1NSTITUTE OFSCIENCE.ROCHESTER.NY. 

fflfflŐZfPTlKUS 

lynfk sz? rencsw össztfé- m 
!rel« folytán abörónívlismer- * 

hpfeHenzoman.cz fejlődik. 
flrhlmaHanságérólr^misKodik 
Dr fii UMffflN ZSIGMOND tor ker, 

Ifsválrótörwiiyszékiliires ve-
gyészprosppkhjsunkonlárharó 

! Ilifeles bizonyi hánya . 

Eredeii MEIDINGER KÁLYHÁK 
központi fűtésre szolfjaló kaloriférek, szellőzőráonk minden nagyságban. 

IV f L 

A hipnotizmus ax emlékez'tehi-tseget ele^biti és vasakaratui fejt 
ki bennünk. A túlságos »zemérmele-ségen erőt vesz : feléleszti a re¬ 
ményt, ösztönzi a dicsvágyat, a sikerre czé'zó elhatározásunkat és meg-
adja rekünk azt az önbizalmat, mely meggyőzhet mindenkit saját valódi 
értékünkről. Kulcsol nyujt a lelki ellenőrzés belső titkaihoz és lehetővé 
teszi azt. hogy bárkinek gondolatait és akczióit önkényesen ellenőriz¬ 
hettük. Ha megértetted ezl a nagysrerü és titokzatos tudományt, sngal-
lásokat plántálhatsz az emberi leiekbe melyeknek kivitelére egy nap 
alitt vagy akár egy év miilva is számithatsz. A saját r»sz szokásaidal, 
valamint betegségeidet, úgyszintén másokét mngad gyógyíthatod vele. 
Megszabadít álmatlanságod és idci:e>ségedlő . üzleti és családi gond-
jaidtól Xynmlian hipnotizálhatsz egyetlenegy szcmpil antásoddai tmhe-
reki't ezek tudta nélkül <-s őket akaratod s/erint erősen befolyásolhatod. 
Kifejtheted a legmagasib:. fokig benned szunnyadó zenei vagy drama-
tikai talentumot; megbővitheied jövedelmedet; kiierjeszlheted telepa¬ 
tikus és jövőbe utó telié segédet; érdekfeszilő és tréfa- hipnotikus elő¬ 
adásokat tarthalsz; kivinságod sterint bizt«si'hatsz számndra szerel¬ 
met ei örök barátságot; megönzheie'l magad mások brfoKása el én ; 
fínancziális tekintetben nagy sikert araihalsz és hatalomra tehetsz szeri. 

A new-yorki intézet garancziát nynjl arra. hogy i.ir ck aicik.il a 
titkokat feilárja, melyek a mondottak eléré-ére tezemek A hipnotiznm; 
legnigyo b és legsikeresebb iskolája. Az ii térit, mely szabadalmazva 
vts az államtól, lievált minden adott Ígéretet, ila ingyen péMányi kivan. 
szíveskedjék csupán czimél így tíz filléres be ye,"ü levelező lapon<•New 
York Instanté «f Scieoce Department 114 B, KmhcMer. New-York, 
l'.S.A » dinihez beküldeni ét az ingyenpéldányl postafordultával díj¬ 
mentesen megkapja. 

Fa- és bársony beégető 
szerszámok és anyagok, loiubfdrész, faragás, 

dús választékban 

Fischer 
László-

Jnwel fabeésrető. 
Amatenr czikkek, korcsolyák, háztartási és egyéb vasáruk üzletében 
kaphatók. B u d a p e s t , I v., K&roly-n 1. VIII. sz. boltban. 
Tessék árjegyzéket kémi: ingyen és bérmentve küldöm. 

VÁSÁRl-ÁSnÁLtiűYELJÜNritVEttJEÖíKC 

Az angol elité hölgyvilág 
e világhírű kedveucz pú¬ 
dere ügy iiiiiiőség'ben, 
hatásban, mint színben 
felül áll az össze* puder-
készitményeken. Nemcsak 
szépít hanem ápolja is 
az arczbőit és meiraka-
ditlyozza a viiunieilik 
kúpződésút. Készíti 

| Brilisch Antiseptic PowderLab. 
Kaphaló -i nagyságú dobozban és 
fehér, krém, réi a, ha ványrózsa 

ti-isiinl'c'ii az összes drogé¬ 
riákban g\óg' Iá rak bán és illatszer-
i'nli'iekli n .Magyarorsz.vez -kepv. 
Háncs Milán gyógvsz Tel. l2-."><>. 

(DATJERBRAND) 

Legolcsóbb ftttés. A hideg beálltával 
egyszer kell befűteni és egész télen 
át ég. A szobákban kellemes és meleg. 

EISLERésVÉRTES 
Meidinger-kályhák gyára Budapest, VLAndrássy-ut 41. 

Árjegyzékek és költségvetések bérmentve. 

l l "IT I I MÉRNÖK ÉS GYÁROS 

A \ K v J L Y Budapest, VII., Garay-atcza 10. 
Központi és gőzfűtések, légszesz- és vízvezetékek, csatorDÚzások, szallőzteté-
sek, szivattyúk, vizerőművi emelőgépek stb. — Tervek, költségvetések, jöve¬ 
delmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. ^ — _ — — _ _ - ^ ^ ^ _ _ ^ — _ — 

Cs. és kir. fensége József főher-
czeg udvari szállítója. 

Gyár és iroda: 

SZOLOOLTVANYOB 
szol vesszők és finom érme léki buiok be-

'• szenesére legmelegebben ajauljnk a eg-
jobb hírnévnek örvendő 

SZŰCS SÁNDOR FIA 
•lolőtelepet Bihardlóssegen. 

Kepe* a 'íegvzekeriaoulságos uriilommai ingyeD és bérmeBtve 
kfiid a cég. Éten árj«g>zéknek egvetim b áiboi <emsz.l<»i ni má-
n>azni mert 30 mimli-nkii érdeklő dolgot tartalmaz. Tehát senki 
ei ne molaszua egy levelezálapon kenu. Olcsó ár és pontos ki¬ 
szolgálás l óbb ezer r l ismen levél. Készlet: t millió 

í 

MARGIT 
Beregmegye. 

ffomior, belek, kogyhóljac l különösen a legió-
Msmjjfc huruto* bántál máinál Igen jó hatáaá még 
•. .-. akkor i«, ba versesek esete forog i«nn. .'. .*. 

M«gr«icUlh«to : É D E S K U T T L - n é l Budapestra é« 
a forrie k»a«löségénél Mnnkaogon, 

KOZMETIKAI GYÓGYINTÉZET Fennáll 1892 óta. 

ionos Dr. JUT1S5Í J t o bőrsjóejisi, 

tllKd llogy tudományos alapon, szolidan dolgozunk. 

szatorresi 

Széoséárontó bőrbaiokat jó.u"̂  T l l e t l ?y6«yilnnk. '»>alfa-
nás. kiütés, mitesszer, zsirossíg, 

szárazság, vörössé^ sth.) 

Felesleges képződményeket »y"».i«>«"' eiuroiiiMk (lencse 
' szemölcs, anyajegy, sebhely szór) 

természetes utón pótolunk (simaság, üdeség, szín, haj). 
eszt't'llailaf! rendbehozunk (ráncok, öre-
gek, süppedések, ferdülések stb.). 

Elváltozott 
A készletek ára bő használati utasítással: Egy teljes késeiét 1O korona, egy próbakészlet 5 kor. 

csinosra formázunk, bármi oka is van a torzulásnak. 

^r. Jutassy ^Oéves tapasztalatai alapján késziil-
nck ; nem csodaszerek, ncm kendőzőszerek. ha¬ 

nem orvosságai a kozmetikai bajoknak ; ártalmatlanságakért és 
biztos hatásukért Úr. Jutassy viseli a felelősséget. 

iíc7lotínnkhon csoportosítva vannak mindazon szükséges sze-

ebíieiemiuen ^ ^ eszk5l5i melyck az illelő Slép
ft
séghiba 

gyökeres elmulasztására szolgálnak. 

1. Bőrkoptató-készlet 
barna arcot, a szeplót, májfoltot gyökeresen dmulasűják. 

2. Bőrgyógyitó-kószlet [S^i 
nyen piruló arcok ápolására (mallá tételére) szolgál ; gyógyilja 
a bo rá tká t (mitesszerj, a pa t t anás t (vimmerli). a bőr -
likacsokat (pórus), a lul-áí,.s izzadást. vörös kezet, 
vörös orrot, fagyási foltokat. 

3. Bőrápoló-készlet 
kéz borét konzerválják, i i d i t i k ; a kényes, száraz, hámlós, 
durva, érdes, Iibabőrös, sömörös bőrt finomítják, p u h í t ¬ 
j á k , s i m í t j á k ; a pelyhfidt bőrt felfrissítik, s megmentik a 
további fonnyadáslél ; a r á n c o k a t eltüntetik. 

D*" A ki a megfelelő készletet nem tudia 
mefrvalasztanl, annak sremélyesen vagy 
levélben díjmentesen adnak felvilágo¬ 
sítást. A Dr Jut.a«sy-féle készlet«k és 
hajfestéken kaphatok minden ryógytZKr. 
tarban és drogériában. -

4. Bőrhámlasztó-készlet 
rnsoka t a benne ülő évtizedes mitesszerekkel egyiu ; eltünteti 
a pa t t anások nyomait , a lencsefoltokai és a kisebb seb¬ 
helyeket (himlőhely); les?edi a legmakacsabb szeplőlés máj¬ 
foltot, a lángvörös rótsapattanást és a kékes borvirágot is. A bör-
hámlasztás körülbelül egv heti szobafogsággal jár. 

O T T p i f t i o ^ ó a ^ liajfestés nagy gondolád, mert a hajfej-
• J - I - C l J l C a L t / 5 . tekék közt kevés az ártalmatlan és megbíz¬ 
ható. Dr . Ju tassy főorvosunknak hosszú tapasztalatai alap¬ 
ján végre sikerüli olyan hajfestéket előtíremteoie, mely ez idő 
szerint a legtökéletesebb : tudniillik csak a hajat fogja, a fejliőrt 
nem, a fehérneműt nem piszkitja, természetes szint ad, mely nem 
lakul és szinekben nem játszik, a kezelés igen egyszerű, idegen 
segítséget nem igényel és sem a hajnak, sem a fejbőrnek nem 
árthat. Egy ad>g Dr. Jutassy féle hajfesték á r a használati 
tilasitással 10 K és kapható a következő hét színárnyalatban : 
vorösesszöke, v i l ágosuőke , hamvasatoké, vilá¬ 
gosbarna, gesztenyebarna, fekete. 

: Főraktár:: 

KOZMETIKAI GYÓGYINTÉZET 
Budapest, IV. kér. KosMith Lajos-utcza 4. szám. 
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VIII. Rakocz 
fahfeJDMtáségü áruk 

HÜTTL TIVADAR 

Bőrszékjpar 
Kendi Semmelweis-u. 7. 

porczellángyáros és nagy* 
kérést Cs.kír. üdv. szállító 

BUDAPEST, - V , 
DOROTTYA* tt, 
Bel- és külföldi por-
cellán-, fayence- és 
ü v e g á r u k legna¬ 
gyobb választékban. 
Használati és dísz¬ 
tárgyak. :: :: :: :: :: 

Legújabb képes árjegy-
zék kívánatra ingyen és 
bérmentve küldetik. ::: 

ANGOL B O R B U T O R készítése, festése és reno¬ 
válása saját mühelyemben. Ebédlőszékek, iroda-
f otelek valódi bőrrel. Ülőbútor állványok kárpitozása 

Székátalaki tusok l 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGÜSZTÍVE 
ZONGOBATEBIEI 
Bpest, csakis Gizella-tér 2. 
IRI/m-ZONGORÁK 
IDnvflegyedüli képviselete 
:: Telefon. 

IBACH-.ongorat játszanak én ajánlanak : 

Backhaus, Dolmány!, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb. 

Alkalmas karácsonyi ajándékok 
ügy fiuk, mint leányok számára, 

Játék újdonságok. Nagy választék játékokban. Társasjátékok. 

Simplex írógép, mely-
lyel tökéletesen lehet gép¬ 
írni, ára 17'— korona, na¬ 

gyobb 24.— korona. 

Gyüjts a jö¬ 
vőre ! *z ame¬ 
rikai Regiszter 
Pénztár haszná¬ 
latával mindenki 
kényszerítve van 
a megkezdett gyűj¬ 

tést befejezni, 
mert a bedobott 
összeget jelzi, ki¬ 
venni pedig csak 
akkor lehet, ha 
10 K van benne 
Felnőttnek, mint 
gyermeknek egyaránt alkalmas ajándék karácsonyra. 

Ara 4.50 korona. 

Ajánlja BÜK ÁCS 

JATÉKKERESKEDÉS 
A «HÓFEHÉRKÉHEZ» 
Budapest, IV. kér., Egyeteoi-utcza 1. sz. 

Köhögés 
rekedtíégel, hurutot, görcsös kö¬ 
högést gyorsan és biztosan meg¬ 
szüntetnek az orvosilag kipróbált 
K A I S E B - F É L E WBU.- :: 

l ° l • ' ' " • • • " - T . - ^ . . 

a bárom fenyővel. 
55UU hiteles bizonyítvány a biztos 
sikerről tanúskodik. Csomag 50 és 
40 lill. gyógytárakban és drogé¬ 
riákban. F r . K a i s e r Gregenz, 

:: Vorarlberg. :: 

W 'ESZELT BUDAPEST 

Havasi Gyopár Grém 
Nagy tégely._ _ 
Mosdoviz 
Szappan 
Poder_ 

_ l korona 
l korona 

_ 70 iillér 
l korona 

Főraktár: Wol f gyófryUr 
Koloisvár , Hudapeslen 
kapható : Török gyógytár 
K irály-n.es Operagyogy-
«• t a r Andrássy-oL <i 

Téli és nyári sportczikkek nagy választék¬ 
ban. «Rohonczy-Columbus5)-korcsolyák és 
«Achilles»-bokaszijjak főraktára. «Les Ale¬ 
xander)), Mars, Hercules stb. korcsolyák. 
Jéghockey, Sportszánkók, Davosi Ródli, 
Flexible Flyer Bobsleigh, Tobbogan, Ske-
leton, hó- és jégsport-sapkák, keztyük, 
Sweaterek, hóczipők, halina csizmák leg¬ 
jobb minőségben. Lawn-Ten-
nis, Golf, Croquet, Football 
stb. Testedző szobatornaszerek. 

Árjegyzék bérmentve küldetik. 

f^ALDERONI ÉS TÁRSA 
f ^ BUDAPEST, V., GIZELLA-TEK 1. SZÁM. <Ha»n-palot».) 

Szemüvegek és orrcsiptetök arany, double, ezüst és teknősbéka foglalattal. 
Színházi látcsövek « Irglinomebb üvegekkel. Női ny»le« Uttsövek gyöngy¬ 
ház, teknősbéka és disz-zu-
mánoz burkolattal. Üis/es ki-
viteiü rugts lurgnotiek. Ane-
n.id baromiterek finom szer¬ 
kezettel egyszerű és díszes ki-

- vi élben. —^—— 
Szoba, ablak, fürdő rg asz¬ 
tali hőmérők, üitzes keretű 
nagy itóüvfgek. Slereo.sk np 
szrkrénjek és teleskop- k. Ar-
jrgyzék ingyen é- bérmrnlve. 

Riessnep-Kályhák, 
o világ legjobb ét használatban legtakaré¬ 
kosabb1 folytonígöi Egészségi szempontból 

a legideálisabb rendszer. 
Egyszeri betüzelessel efléSZ téléi lO. 

miáltal a sok fáradsággal és költséggel járó 
mindennapi betüzeles megtakarítatik. Ll-
tbaió tOz. eredeti biztonsági szabaljozfl 

Gázömlés »aoy robbanás teUeseo ü -
Zárva. ellenben mindig egyenletet és egész¬ 
séges melegség, különösen o szoba alsó 
légrétegeiben is t 
Egyedüli elárusít ás. nagy választék és raktári 

Ringeisen Testvérek 
BUDAPEST Y, 

Firl.i vii»KJuallJta, 19OO: Grand Prlz. 

Kwizda Besütntion-Fluidja. 
Mosóvíz lovak számára. egy jjveg a ra K ÍSO. — üdvari éa 
verseny-istállókban töl>b mint 4(1 éve hasznilaihan ; nagy fá¬ 
radalmak után újra erősít, az ínak merev-égét megszünteti él 

a lovit Irainingben kiváló képességűvé teszi. 

Kwizda Bestitntion-Flnidja 
MÓjegv. c/imke ea rwaupolas védve. Hsak 
íz itt látható véiljfgvgye! valódi. Kapható 
minden gyógyszertárban «s drogériában. — 
Képes árjegyzékek ingyen és benn. 

: Törők József R{ 
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Legfinomabb HACKER-féle 

TÖRLEY 
ALISMRN GASIhO-RÉSERVÉ 

evőeszközök, teljes készletek, gyertya¬ 
tartók, szivargarnitarák, jardiniérek, 
kávé-, tea-, mokka- és Ukörkészletek 

stb. dns választékban 

Kényelmes havi lefizetésre 
AUFBECHT és GOLDSCHMIED atéda 

ELEK 

A M A R O I T - C R E M E t főrango tölgyek kedvencz 
szépítő szín, u égisz világon el van terjedőé. 

Piritlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr 
izonnal [elveszi és kiváló hatása már pár i r t lefolyása alatt 
észlelhető. 

Mivel a M A R G I T - C R E M E T utánozzák és hamisít¬ 
ják, tessék eredeti tédjegygyel lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készitménvért Tállal a készítő mindennemű felelősséget. 

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

Ara l K. Marg-it-siappan 7O 011. Marg i t -pond ' r l '20. 

G y á r t j a F ö l d e i K e l e m e n laboratóriuma A r a d o n . 
Kapható minden gyógyszertár, illatszer- és drogna-Szletben. 

Ezredéves országos 
kiálitás díszoklevél 

Ezredéves őrs ágos 

kiállítás díszoklevél 

MAGYAR FÉM- ÉS LÁMPAÁRÜ-
::GYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG:: 
—— Budapest-Kőbánya. 

Pelroleum-lámpák 
legegyszerűbbtől a legpazarabbig. 

Büdapesí, IV., Kdroíy-hörnf 10. 
Képei kinaeiflstárjegyiék kívánatra infyei 

KOCSIÁRUCSARNOK 
BUDAPEST, VIL, RAKÓCZI-ŰT 72. 

A monarchia legnagyobb kocsiraklára. * Árjegyzék ingyen. 

A budai Szl.-Lükácsíiirdő 
• Jsasrjszállodájában* és <Thermali-
Bzállodájában szoba teljes ellátással na¬ 
ponként 10 koronától feljebb. Minden 
szoba kilátással a Danára. Kénes iszap¬ 
fürdők és iszapborogatások. Fürdőismer-
tetést díjmentesen küld :: :: :: :: :: 
:: Szt.-Lukácsfürdö részvénytárs. 

•S? 
Többszörösen kitüntetve, 
1869-ben a magyar or¬ 
vosok és lermészelviis 
gálók fiumei vándorgyö 
lésén 40 arany pályadii 

jal jutalmazva 

Láz ellen! 
Nem keserű t 

Legjobb szer Űz, váltó 
Iái, malária ellen, kóló 
nősen gyermekeknek, * 
kik keserű chininl be¬ 

venni nem képesek 
Valódi. H46C 

ha minden egyes piros 
csomagolópapíron 

Rozsnyay Mátyás 
névaláírása olvas¬ 

ható. 11166 

gyógygseretán 
Arad. Szabadság-tér. 

Gyorsgőzmosógépek, rnbamángorlók, facsarok 
utolérhetetlenek minőség és teljesítőképesség tekin¬ 
tetében ! Legolcsóbb arak. Katalógus Ingyen és 
bérmentve. Képviselők karestetnek. 

TITANIA-MÜVEK, WELS 9 Ob.-Oest. 
Magyarországi vexerképviselö: Takács Oszkár, Budapest, 
:: VI., Nagymezö-mcza 49. izám. : : 

Légszesz- és villamos 
::: csillárok, ::: 

Fém- és díszmőíánjyak, 
:: Valódi király-olaj :: 
alegjobbbiztonságipetroknm 

Raktárak: 
Budapesten: II., Szilágy Dezső¬ 
tér 3., V., Gizella-tér 1., VI., Te-
réz-körút és Király-utcza sarkán, 
VIII., Üllői-út 2, Kálvin-tér sar¬ 
kán, X., Jászberényi út. Pozsony: 
Lőrinczkapu-u. Kolozsvár: Má¬ 
tyás király-tér 3. sz. Debreczen: 
Simonfl'y-titcza. : : : : 

Hölgyek figyelmébe 
Mielfitt divatos női kézitáskát vásárolna, kére 

tekintse meg 

PAPEK JÓZSEF 
CB. és kir. udvari szállító 
bőröndós és finom bőr¬ 
áru készítő' kirakatait 

Budapest, Vffl., Bákócai-út 15. 

RATIONAJLIS 

Cementpadlólapok 
gyártására szállítunk modern 

hyd raulik us és konyokemeltyfl-
préseket kéz- és gőzerőhajtásra, 
továbbá az összes segédgépeket, a. m. 
keverés, csiszolás, élesítés, zúzás, 
osztályozás stb.-re. Saját munka¬ 
képes szerkezetek. Különlegességi 

PT;.QfSP£RY & Co. 
M8. asámo árjegyzék ingyen ! 

DHArillamosság a nagyothall ftk szolgálatában. 
A nasyotballás a villamos MIKRO 
I'HON" AKUSTIK készülék hasi 
nálata által azonnal megszűnik. 
Ezen korszakalkotó villamos halló 
készülék a mikrophon és telephon 
alapelvein van szerkesztve és > 
most már minden knlti> -államban 
* legjobb sikerrel alkalmazuiik. 
A készülék * mikrophon segélyé¬ 
vel felfogja és gyűjti a hangokat 
és a telephon íital megerősítve 
természetes módon vezeti azokat 
a fölhöz. A készülék nagyon kény-
nven kezelhető és kényefnese* »i-
selh'ti a mellénvzsebnen is. Egy 
teljesen fölszerelt Akustik készület 
ára elegáns tokban 3 Voltos, na¬ 
gyon tartós elemmel K 60.— 

Képes árjegyzéket kívánatra küld: 
ti készülékek gyára, 

Bpest, Koronah«roseB-«te~ 17. 

POSTATAKAREK-PÉNZTÁK -. 
/*AGYAR-CHEOUE-SZÁ/*LA . 
OSZTRÁK CHEOUE S2Áni.A 8<t7956. 
SÜRGÖMY-czl/v\: „CARTONAGE" 

•TELEFOM: <M-48-

51, SZ. 1910. (57. ÉVFOLYAM.) 
SZBRKESZTŐ 

HOITSY PÁL. BUDAPEST, DECZEMBER 18. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Reáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek : 

(Egész évre _ 
Félévre _ _ 
Negyedévre _ 

_ 2O korona. 
_ 1O korona. 
_ 6 korona. 

A íVilágkronikát-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetéaekheí a pontátlag meg¬ 

határozott viteldíj la csatolandó. 

ZELENKA PÁL. 
1839—1910. 

A MAGVAK EVANGÉLIKUSOK egyházi főemberei 
között nem volt egy sem, a ki az utolsó 
tizenöt-húsz év alatt annyit szerepelt 

volna s oly nyomatékkal a közvélemény nyil¬ 
vánossága előtt, mint a tiszai egyházkerület 
most elhunyt nagyérdemű püspöke, Zelenka 
Pál. Nyúlánk, magas, paposán elegáns alakja 
feltűnt mindenütt, a hol megjelent, előkelő, 
finom modora megnyert mindenkit, a kivel 
érintkezésbe jutott, egyetemes nagy művelt¬ 
sége, politikai tapasztalata és tapintata a köz¬ 
élet minden helyzetében meg¬ 
találtatta vele azt a módot és 
mértéket, a melylyel a közélet¬ 
ben fel kellett lépnie. Ezért a 
mikor az evangélikus egyházat 
nevezetes alkalmakkor reprezen¬ 
tálni kellett, őt választották ki 
a legtöbb esetben a hívei. 

Egyéniségének ereje és értéke 
azonban nem merült ki a rep-
rezentálásban. Bár tudományos 
képzettsége is kiváló, egész va¬ 
lójában a gyakorlat embere volt, 
jeles adminisztratív tehetség, ve¬ 
zetésre termett férfiú. Mint a 
miskolczi eklézsia lelkésze s 
mint húsz éven át püspök, egy¬ 
aránt jelentékeny egyház-szer¬ 
vező és vezető munkát végzett. 
A miskolczi egyház anyagi vi¬ 
szonyait rendezte és virágzásra 
juttatta harminczhat évi lel-
készkedése alatt, belső életét is 
kifejlesztette, iskoláit, jótékony¬ 
sági intézményeit gyarapította, 
úgy hogy ma a miskolczi egy¬ 
ház a legjobban szervezett egy¬ 
házak közé tartozik. 1878-ban 
árvíz pusztított Miskolczon, ak¬ 
kor rendkívüli buzgalmat fej¬ 
tett ki az árvíz-károffultak ér¬ 
dekében. Innen érthető az a 
nagy tekintély, melyre már 
aránylag fiatal korában jutott. 
Alig volt több harmincz éves¬ 
nél, mikor 1869-ben főesperessé 
választották; ugyanekkor egy¬ 

házkerületi főjegyzőnek is meg akarták válasz¬ 
tani, de ő maga még fiatalnak tartotta magát 
erre az állásra s csak öt évvel később fogadta 
el, Eészt vett ez idő óta egyházkerületének 
minden fontosabb dolgában, meg az egyete¬ 
mes egyház főbb dolgaiban is ; az egyetemes 
gyámintézetnek pedig lelke, évtizedek óta ve¬ 
zető szelleme volt s ő is képviselte külföldön, 
a Gusztáv Adolf-egylet főgyűlésein. 

Püspök-jelölt volt már régebben s mikor 
Czékus püspök halála után 1890-ben a tiszai 
kerület püspöki széke megüresedett, igazán a 
közbizalom emelte a püspöki székbe. Ezzel 
csak feltűnőbb letF a szereplése, - - egyebek¬ 
ben addigi munkáját folytatta fokozottabb ará-

ZELENKA PÁL 

uyokban. Rövid idő múlva bejutott, mint a 
két, hivatalában legidősebb evangélikus püspök 
egyike a főrendiházba, a hol állásához méltó 
módon szerepelt, nem keresve a feltűnést, de 
híven képviselve egyháza álláspontját minden 
fontosabb kérdésben. 

Nagy feltűnést keltett 1895-ben az a lépése, 
hogy lemondott püspöki állásáról. 0 ezt az 
állásfoglalást az akkor életbelépett zsinati tör¬ 
vényekből folyónak tartotta, melyek a püspöki 
hattáskört átalakították, s bár az egyház köz¬ 
véleménye nem osztozott benne, ragaszkodott 
meggyőződéséhez. Lemondása különben nem 
jelentett változást, mert újra megválasztották 
általános lelkesedéssel. Főrendiházi jogosultsá¬ 

gát azonban egy időre elvesz¬ 
tette. 

Nagy kitüntetés érte 1898-ban, 
mikor a német császár meg¬ 
hívta útitársának a jeruzsálemi 
új evangélikus templom felszen¬ 
telésére tett útjára. E hosszú 
utazás alatt közeli személyes 
érintkezésbe jutott a császárral 
s az őt környező világi és egy¬ 
házi méltóságokkal s méltó mó¬ 
don képviselte itt is a magyar 
evangélikus egyházat. Egy iz-
ben istentiszteletet is tartott a 
hajón s német nyelven prédi¬ 
kált a császár előtt. Kevesen 
jutottak magyarok II. Vilmos 
császárral oly közeli összeköt¬ 
tetésbe, mint ez utazáson 'ő. 

Hivatalából kifolyóból gyak¬ 
ran megfoidult Budapesten s 
politikai és társadalmi körök-
hen egyaránt sok rokonszenvet 
keltett maga iránt. Mindenütt 
megállta helyét, a hová állítot¬ 
ták s minden új szerepkörében 
gyarapította érdemeit egyháza 
felvirágoztatása körüL 

Az utóbbi években észreve¬ 
hetően megcsappant a munka¬ 
ereje ; betegség kezdte emész¬ 
teni, a melynek most áldozatul 
esett. Az erőteljes, alig hetven¬ 
egy éves férfiú szemlátomást 
hanyatlott le s a halál csak még 
nagyobb szenvedésektől váltotta 
meg. . 

•ük füli-élele. 


