
TUDJA 
azt manapság mindenki, hogy a 
legrégibb időtől származó visz-
ketegségi bőrbajok és izzadás 
ellen csak az: «Erényi Icli-
thyol Salycil» bizonyult tel¬ 
jesen megbízhatónak. Ki tudja, 

VASÁBNAP1 ÚJSÁG 

HOGY 
hány viszketegséges ember hasz¬ 
nál na szívesen az ((Erényi 
Ichthyol Salycil»-t, ha bir¬ 
tokában lenne ennek a hirde¬ 
tésnek ; 

NINCS 
olyan lény a világon, aki meg¬ 
tűri arczon, kézen, vagy a test 
bármely részén a bőrbántalmat. 
Igaz," hogy akadtak ezelőtt 

KÖZTÜNK 
egyesek,akik lábizzadásban,kéz-
izzadásban, hónai jizzadásban 
szenvedtek és mit sem tettek 
ellene. Ma 

AIJIÍ 

• • • 

- Ö n 
puderozza 
magát? 

Igen! 
)ta Magyarországon is 

50 
fillérért árusítják a híres 

DIANA 
PÚDERT, 
azóta minden nap. szívesen 
használok púdert, mert a 

MAR 
vége ennek az időnek. Mert a 
valódi oc Erényi Ichthyol 
Salycib) néhány nap alatt 
tökéletesen megszabadítja az 
embereket a fent léirt kelle-
me'tlen börbántalmaktól; 

SEMMI 
sem bántja az emberiséget any-
nyira, mint a viszketegség, bőr¬ 
bántalom, kipállott testrész, 
hónaijizzadás, lábizzadás és az 
ezekhez hasonló borhibák. Ép¬ 
pen ezért rendeljen egy nagy 
doboz eredeti: 'Erényi Icn-
th>ol Salycil-t. Ára 3 K. 
Főraktár: Diana-gyógysz., 
Bpest, Károly -körút 5. 

pnder 
pnder 
pnder 
púder 
piíer 
púder 
pnde 

. a legkellemesebb illatú 
• púder 
. a világ legfinomabb 
• púdere 
. a legártalmatlanabb 
• púder 
. az arc-, kéz- és honalj-
• izzadást megszünteti 
. a szeplőkéspaltanások 
• láthatatlanok 
. az arcon gyönyörűen 
• tapad 
. az egész arcot előkelőén 
• mattá teszi 

F. mint finom hintőport,az 
•egész világon használják 

Postán a legkisebb megrendelés 6 doboz 
Diana-púder 3 '- kor.-ért utánvétellel. 

Magyarországi föraktáros: 

Erényi Béla 
gyógyszerész 

Budapest, Károly-körút 5. 

Ugyanitt megrendelhető: 
Diana-krém, Diana-szappan, 
kézápoló és szépitőszer 

50 fillérért 

KINEK 
van igaza? Annák-e, aki 44 fil¬ 
lérért vesz egy valódi Diana-
sósborszeszt, vagy ki ugyan¬ 
ezen összegért vesz egy Diana-
sósborszesz utánzatot.' 

VAN-
nak emberek, akik évek óta a 
valódi Diana-sósborszeszt 
mint étvágygerjesztőt czukorra 
cseppentve mint elsőrendű házi¬ 
szert használják. Ezeknek 

IGAZA? 
illetőleg igazuk van, mert azt 
mondják, hogy: a mi biztos-
az biztos! E mellett még mint 
legjobb maszirozószert hasz¬ 
nálhatják hülési fájdalmaknál. 

DE MOND-
jak azt is, hogy a leghevesebb 
fogfájást is megszünteti. 

EGÉSZ 
kötet köszönőlevél igazolja, 
hogy munkás emberek, irodai 
alkalmazottak, szellemileg meg¬ 
erőltetett egyének, ügy napköz¬ 
ben, mint lefekvés előtt masz-
sziroztatják Diana-sósfoor-
szeszszel fáradt tagjaikat. 
Kicsi, nagy férfi, nő, 

PÁRTATLANUL 
szegény és gazdag egyaránt fel-
sóhajl: Diana-sósborszesz 
első segitség a házban. 

44 filléres üvegekben az 
egész országban mindenütt kap¬ 
ható. 
Vigyázzon jól a hamisítvány okra 

38. SZ. 1912. .(59. ÉVFOLYAM.) H 
SZERKESZTŐ 

OITSY PÁL. BUDAPEST, SZEPTEMBER 22, 
Szerkesztőségi iroda : PV. 'Vánnegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal : IV. Egyetem-ntcza 4. 

Egyes 
ára 40 

szám 
fillér. 

Előfizetési 
teltételek: 

{Egészévre _ _ 
Félévre 
Negyedévre _ _ 

2O korona. 
10 korona. 
5 korona. 

A íVilágkróntkát-val 
negyedévenként 1 koronával 

több. 
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. szám. A BÉCSI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSKÓL. — Az oltári zsentséget vívő kocsi, melyben Van Bossnm biboros, papai legitas és a bécsi érsek ultek 
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ROZSDA 
Irta özendeOárdayOlöa 

— A kisasszony? - - szólt az öreg ember, 
kétkedőén nézve szembe Ritával. De egyszerre 
csak mosolyogni kezdett. Fényes, fiatalos fekete 
szemei tetszéssel siklottak végig Rita arczán és 
alakján. 

- Krisztus ucscse, igaza van a nagyságos 
kisasszonynak. Nem kell ide senki más, ha a 
lelkem kisasszonyként a kézibe, vagyis inkább 
a szemibe veszi a dolgot. 

E közben Ardód elé érkeztek. Zászlókkal dí¬ 
szített, zöld gallyakkal bevont diadalkapu ékes¬ 
kedett a falu legelején. Ismét durropott a mo¬ 
zsár, a czigány lelkesedéssel reszelt a hegedű¬ 
jén, a lakosság éljenzett és ellepte az egész 
főutczát. 

Rita nem nézte az ünneplő tömeget, hanem 
a házsorokon átkémlelt és tényleg látta a tető 
nélküli, fekete, elhagyott romokat. Azután szem¬ 
ügyre vette az iskolásgyerekeket és azok bizony 
véznák és sápadtak voltak. 

A menet egész a kastélyig kisérte őket. 
A kastély igazán megérdemelte a kastély ne¬ 

vet. Szép barokk stilben épült nagykiterjedésű 
főúri lak volt ez, nagy terraszokkal, impozáns 
feljáróval, boltíves nagy ablakokkal. Nem olyan 
földszintes, oszlopos tornáczos, kisablakos egy¬ 
szerű lakóház, a melyet nálunk rögtön kastély¬ 
nak keresztelnek, mihelyst nemes ember lakik 
benne. 

A négyesfogat szép ívben kerülte meg az 
óriási pázsii köröndöt és ép a feljáró előtt állt 
meg. 

Itt elbúcsúzott a plébános, mert a még kora 
reggel érkező püspököt és főispánt kdl fo¬ 
gadnia. 

A parasztság azonban benne volt a lelkese¬ 
désben és annyira éljenzett és zajongott, hogy 
Flóra néni kénytelen volt az erkélyre kilépni 
és megmutatni magát a népnek. 

Rita az üvegajtó mögül nézte a jelenetet és ' 
roppantul sajnálta, hogy Flóra néni vonásait 
nem tudta megörökíteni. Az eleven, törékeny 
báróné, a ki eddig kizárólagosan csak saját tár¬ 
saságabéli emberekkel érintkezett, most rop¬ 
pant nehezen tudta megtalálni a hangot, a 
melyen társadalmilag jóval alatta állóakkal kel¬ 
lett volna beszélnie. De látszott a jó bárónén, 
hogy ezen ünnepeltetés által igen imponál saját 
magának. 

Túlkarcsú termetét teljes hosszában kihúzva 
állt ott az erkélyen. Ránczos, hervadt gyermek-
arczát ünnepélyes redőkbe vonta. Bodros, ezüs¬ 
tös fejét vékony hosszú nyakán gépiesen for¬ 
gatva, jobbra-balra bólintgatva köszönte meg a 
spontán ovácziót. 

A nép végre éljenezve elszéledt. Flóra néni 
még ott marasztotta a tiszttartót vacsorára, a 
kivel rengeteg megbeszélnivalója akadt. Rita 
figyelmeztetésére, hogy a holnapi nap bizony 
fárasztó és mozgalmas lesz, végre nyugodni 
tértek. 

Rita sokáig nem aludt el. Szép szőke fejé¬ 
ben terveket kovácsolt. 

Éles szemével észrevette már, hogy a mióta, 
részint gyásza, részint nyomott kedélyhaugulata 
miatt, csupán az egész sima fehér ruhákra és 
feketeszalagos kalapja viselésére szorítkozott, 
azóta Flóra néni nem leli többé örömét az ő 
megjelenésében. Rita jól látta, hogy Bécsben 
is, Pesten is, mindig a nélkül, hogy előzetesen 
megkérdezte volna őt, lemondott nevében min¬ 
den meghívást s látogatásait is az ő kísérete 
nélkül tette meg. 

Rita látta és érezte a veszedelem közeledtét, 
hogy maholnap egészen komornájává fogja őt 
degradálni. 

Részben tehát a saját érdekében, részben hogy 
Csermák bácsi ügyein jobban lendíthessen, elő¬ 
szedte tehát bőröndjéből legszebb toilettjét a 
másnapi ünnepségre. 

Remek halványlila puha selyemből készült 
ruhát. Hozzá finom fehér rizsszalmából készült 
nagy, fehér stmccztollakkal és halványlila or¬ 

gonavirágokkal díszített kalapját, Selyemrojtok-
kal díszített lila selyemnapernyőjét. 

A mint másnap reggel ezen díszben belépető 
Flóra néni szobájába, az egészen meglepetve 
nézett reá. 

- Nézd, nézd Riterl, de kihúztad magad. 
Na, fognak nézni a megyei urak! 

Flóra néni is gyönyörűen feldíszítette magát 
az alkalomra. Ezüstszürke charmeuse toiletteje 
valódi csipkékkel volt díszítve. A főherczegnői 
capote után rendelt kócsagos kalap is valóságos 
remek volt. Valami hosszú ezüstszürke palást¬ 
féle borult vállairól hátul végig az egész öltö¬ 
zeten s a karcsú asszony szinte impozáns be¬ 
nyomást tett. 

Rita jó kedvre kívánva hangolni nagynénjét, 
nem fukarkodott a bókokkal és itt is, ott is 
talált valami igazítani valót. 

Épen elkészültek egymás megbámulásával, 
midőn hatalmas hangzavar, éljenzés és lódobo-
gás elavulta, hogy az ünnepi diszkiséret eljött 
a templompátrónáért. 

Flóra néni büszkélkedve ültette maga melle 
szép unokahugát a négyesfogatú bintóba, pedig 
előttevaló nap akár a podgyászszekérre is ülhe¬ 
tett volna, oly kevéssé törődött vele. 

A jó Flóra néni olyan üresfejű és kizárólag 
csak külsőségek által befolyásolható asszony 
volt, hogy egy jól öltözött egyén akkor is im¬ 
ponált neki, ha az illetőnek a ruháit ő maga 
fizette is. 

A templom előtti téren már ott állottak a 
megyei urak. A főispán, egy elegáns, nyurga 
öreg úr, kissé gyanúsan fekete bajusszal, sie¬ 
tett a báróné üdvözlésére, visszahozva emlé¬ 
kébe, hogy valamikor együtt tánczoltak a pest¬ 
megyei megyebálon. Flóra néni bemutatta őt 
líitának, mire a főispán egy sor feltűnően fehér 
fogat villogtatott ki fekete bajusza alól. Azután 
sorra bemutatta a hölgyeknek a többi urakat. 
A környékbeli birtokosok családjai is mind el¬ 
jöttek és felfrissítették a bárónéval a régi isme¬ 
retséget. 

Egy feltűnően díszes öltözetű, pufók képű. 
minden igyekezetének daczára igen vidékies 
modorú ficsúr furakodott most Rita mellé. 

- Bodoky Gáspár, szolgabiró vagyok.. 
Rita leküzdötte az ellenszenvet, melyet a 

nyegle fiatalember megjelenése benne keltett s 
szívélyesen társalgóit vele. 

Bodoky Gazsi nem tudott hova lenni a gyö¬ 
nyörűségtől. Mikor a hölgyek már rég bevonul¬ 
tak a templomba, ő még mindig a templom¬ 
téren állt s hol hátratolva, hol a szemébe húzva 
sastollas kucsmáját, egyre csak azt hajtogatta : 

-- Tyűh az angyalát, micsoda istennő! No 
de micsoda istennő! 
• Orgonával, énekkel, zeneszóval folyt odabenn 
a templomban a nagymise. A két szép festett 
ablakon betűzött a nap. Tarka üvegein a leg¬ 
szebb színekben törtek meg wugarai. Pajkosán 
futkostak fel-alá a czelebráló püspök mitráján 
és gazdagon himzett misemondó ruháján. Tüzes 
zöldbe borították a ministránsgyerekek göm¬ 
bölyű fejét, szép haragoslilára a boldog plébá¬ 
nos kopasz tarkóját, aszkétikus sárgába fürösz-
tötték a segédkező fiatal papok komor arcz-
vonásait. 

Flóra néni, a ki csak esküvők és ünnepé¬ 
lyességek alkalmával szokott templomba járni, 
ájtatosan kulcsolt kezekkel bámult fel a kegy¬ 
úri paddal ép szemben lévő üvegablakra, melyen 
elég jól találva térdelt az ő képmása védszent-
jének lábainál. Igen jól esett neki az a tudat, 
hogy a templomot megtöltő egész néptömeg 
mind őt nézi és tiszteletteljesen bámulja. 

Rövidlátó szemeit összehúzva, jóindulatúan 
mosolygott, ha itt-ott egy simára olajozott, fel¬ 
pántlikázott leányfej, vagy pedig egy fehérre 
nyírott fiúkoponya helyet fúrt magának a tö¬ 
megben, hogy azután csillogó ostoba bogár¬ 
szemekkel, tátott szájjal bámészkodjék a "temp¬ 
lomi uraságra ». 

A nap forrón tűzött be az ablakokon. A temp¬ 
lomban egyre fülledtebb lett a levegő. Az ün¬ 
neplő parasztság arcza mind pirosabbra és fé¬ 
nyesebbre vált. Flóra néni emelkedett hangu¬ 
lata és hirtelen támadt népszeretete daczára 
kénytelen volt észrevenni, hogy erős «népszag» 
bontakozik ki a sok, dohos ládákban őrzött 
ünneplőruhákból. 

Valóságos megkönnyebbülés volt tehát reá, 
nézve, mikor az általános mozgolódásból észre¬ 
vette, hogy a szertartásnak vége van. De azért 
mégsem akarta a sekrestyén keresztül elhagyni 
a templomot, hanem Ritától és az uraktól kö¬ 
vetve, a tiszteletteljesen széjjelnyomuló nép 
által szabadon hagyott keskeny úton fejbólo¬ 
gatva ünnepélyesen ' ivonult. Rita ragyogóan 
szép megjelenése által előidézett «Jézus, de 
szép», «Aunye be gyönyörűi) halk felkiáltáso¬ 
kat nagy boldogan mind a saját személyének 
szólóaknak véve, jó hangulata még néhány fok¬ 
kal, emelkedett. 

Éljenzés, zene és mozsárdurrogás közt ko¬ 
csira szállt a. társaság s a kastélyhoz hajtatott. 

A park egy terraszszerűén emelkedett részén, 
nagy árnyas tölgyek alatt ügyesen és csinosan 
felállított, virágfüzérekkel díszített nagy, elől 
nyitott sátor alatt volt a lakomára terítve. 
A báróné vezetése alatt kellő lassúsággal vo¬ 
nult át a parkon a vendégek menete a sátorig. 
Rita igen megörült, midőn látta, hogy számára 
a főispán és a szolgabiró közt volt terítve. Mo¬ 
solyogva intett le az asztal végén szerényen 
meghúzódó Csermák bácsinak, a ki kezeit dör-
zsölgette az asztalsorrend láttára. 

Denneburgnó a püspök és a főispán között 
trónolt. Roppant örült, hogy az uraknak any-
nyira tetszett a sátor eszméje, melyet nyugod¬ 
tan magának vindikált. Örült annak is, hogy a 
sátor alatt elterülő réten felállított asztaloknál 
lakmározó nép olyan festői látványt nyújt, de 
ezúttal csak mint szinfolt hat és sem vigságuk 
zaja, sem ételeik szaga nem zavarhatja a ke¬ 
gyes pátróna érzékeny szerveit. 

Denneburgné főleg a püspökkel foglalkozott 
és a plébános is erősen igénybe vette őt. így a 
főispán kedvére beszélgethetett Ritával, a ki¬ 
nek szépsége egészen felvillanyozta a különben 
podagrás öreg urat. 

- Mégis csak vétek, hogy a bárónó oly rit¬ 
kán, azaz mondhatjuk, .soha sincs itt. Legszebb 
kastély, legszebb birtok széles e határon az 
övé és soha feléje se néz. Nagyságodnak egy 
kissé reá kellene beszélnie a bár ónét, hogy 
töltsön évenkint legalább egy pár hetet itt. 

- Hiszen rábeszelném, - - felelte Rita tet¬ 
tetett őszinteséggel, — hisz én is nagyon sze¬ 
retem a falusi életet. De hát látja kedves mel-
tóságos uram, 'nagynéném beteges és nagyon 
fél olyan helyen tartózkodni, a hol nincsen 
kéznél orvos. Látja, Cserény két órányira van. 
Hja, ha Ardódon állomás volna, az egész más 
volna, akkor nagyon igyekeznék Flóra nénit 
reávenni, hogy évenként hosszabb időt töltsön 
itt. így azonban nem merem a felelősséget vál¬ 
lalni. 

- Hja, Ardód olyan jelentéktelen kis hely,— 
veté ellen a főispán. 

Rita erre előszedte az összes, Csermák bácsi¬ 
tól szerzett adatokat. Előhozta a gyümölcsszál¬ 
lítást, a téglagyárat. Utalt az elszegényedésre, 
a kivándorlásra, stb. Sejttette a főispánnal, 
hogy milyen nagy házat vinne nagynénje, ha 
hosszabb időn át itt tartózkodna. Hogy mily 
pompásan egyesíthetné az ő teljesen neutrális 
házában a megyének a politika által teljesen 
összeveszett és széthúzó társaságát. Elárulta, 
hogy milyen könnyen befolyásolható a báróné. 
Hogy mennyit tenne a faluért. Hogy ő maga 
mennyire szeretne falun lenni, különösen vá¬ 
lasztások idejében. Mikor is lesznek a válasz¬ 
tások? Tavaszszal? Jaj de érdekes volna. I>e 
persze ha nincs állomás, nem is meri propo¬ 
nálni nagynénjének . . . 

Egyszóval Rita oly ügyesen használta sze¬ 
meit és szavait, hogy az erősen montírozott 
főispán már a pecsenye után kezet adott reá 
Ritának, hogy tavaszig lesz állomás Ardódon. 

Beszélgetésüknek véget vetett a plébános 
pohárköszöntője. A báróné egészségére ürífve 
poharát, díszes, virágos szavakból akkora gló¬ 
riát szőtt Flóra néni üres, boclros feje köré, 

.liogy elég lett volna a fél mennyország szent¬ 
jeinek. A plébános pohárköszöntőjét követte a 
főispán és azután még sorban egy egész csomó, 
mely alkalommal Flóra néni számtalan kiváló 
tulajdonságáról nyert tudomást, melyek révén 
rögtön mélységesen meg volt győződve arról, 
hogy ő Ardód és általában az egész emberiség 
jól tevője s tisztán a világ javára tartózkodik 
ezen a nyomorult földtekén. 

A sűrfi felköszöntők közt levő csekély szü¬ 
neteket felhasználta Rita másik szomszédja, 
Bodoky Gáspár, az «ellenállhatatlan Gazsi» 
néven ismert szolgabiró, hogy beszélgetésbe 
bocsátkozzék Ritával. 

Az első obligát banális kérdés persze az volt, 
hogy hogy tetszik neki Ardód és vidéke? 

- Ardód igen kedves hely, de hát a vidékét 
csak repülőgépen lehetne megnézni, - - volt a 
bökkenő válasz. 

- Ejnye nagysád, ugyan miért? 
- Mert oly roppant roszak az utak, hogy az 

ember ha ki akar kocsizni, már az első félórá¬ 
ban kettéharapja a nyelvét, a kocsi elveszti a 
kerekét és a ló kitöri mind a négy lábát, mi¬ 
előtt egy kilométernyi utat megtett volna. 

- Kérem, kérem, az út Cserénybe egészen 
tisztességes, — szabadkozott a szolgabiró. 

- Oh igen, Cserénybe, de Vartyánba ! Pedig 
arrafelé van a szép erdős vidék. Csodálom, 
hogy egy ilyen úri megyében megtűrnek ilyen 
utat. 

- Hja, a község indolens, - - vétó oda a 
szolgabiró, — mér rég meg kellett volna javí¬ 
tania az utat. Az utolsó erdővágás óta olyan 
rósz az az út, tetszik tudni, a faszállítástól. 

- A községé volt a vágott erdő? 
- Ah dehogy, a megyéé . . . a község sze¬ 

gény, aimak nincsen eideje. 
- No kedves szolgabiró úr, most megfogtam 

magát! — nevetett Rita az ő bájos, gyöngyöző 
gyermeknevetésével. — A megye rontja el az 
utat és a szegény községtől kívánja a javítást! 
Hát szép dolog ez ? Azután nem is hinném, 
hogy községi út lenne az olyan főútvonal, mint 
az Ardód-Vartyáni. 

- Ajaj, nagyságos kisasszony, magát kitaní¬ 
totta valaki, csak tudnám, hogy ki? — morgott 
bosszúsan a szolgabiró. 

— Ej-ej, itt valami érdekes vita keletkezik,— 
szólt át az asztal túlsó feléről Radák Gida, a 
szomszéd új birtokos, a kiről igen tudta min¬ 
denki, hogy nagyon keresi az összeköttetéseket 
itt is, Pesten is, a hol politikai klubba jár, -
mert tavaszszal fel akar lépni kormánypárti 
programmal. 

- Azt hiszem, össze tudnék veszni az ösz-
szes megyei urakkal, - - felelte Rita moso¬ 
lyogva. — Ez a szegény Ardód olyan mostoha 
gyermeke a megyének . . . még iskolája sin¬ 
csen. Nézzék ott azokat a sovány csitri gyere¬ 
keket - - Rita a sátor előtt elterülő pázsit szé¬ 
lére mutatott, a hol csendesen összebújva, 
mntatóujjukat a szájukba dugva guggoltak és 
álltak a falubéli gyerekek s halkan sugdolódzva 
bámulták az úri népet. — Nézzék meg csak 
őket s képzeljék el, hogy ezek az apró kölykök 
télen-nyáron, hidegben-melegben, két órányi 
utat tesznek meg Cserénybe és vissza, hogy 
egy kis ábc-hez jussanak. Hát nem lelketlen-
ség ez? 

Radák és a szolgabiró összenéztek. 
Nagy megkönnyebbülésükre Denneburgné ép 

megadta a jelt az asztalbontásra. A czigány rá¬ 
zendített egy ropogós csárdásra. A nép tánezba 
fogott és az úritársaság köréjük csoportosulva, 
kedvteléssel nézte őket. 

Bodoky meghajtotta magát Rita előtt. 
- Egy csipetnyi csárdást szabadna kérnem ? 

Eita a vendégsereg nagy éljenzése közt fel¬ 
kelt és tánezba állt vele. Gyönyörűen tánczolt. 
Lassan, negédesen. A társaság kört képezett 
körülöttük. Bodoky büszke volt és boldog. 

Az első újra után Riía megállt. 
- Jézusom, nagyságos kisasszony, csak nem 

hagy itt egy újra nélkül, — suttogta ijedten 

Bodoky, a ki féltette hires csárdástánczos re-
nomméját. 

- Tánczolok én még akár hármat magával, 
ha megígéri, hogy utána néz az útjavításnak. 

- Mindjárt holnap beülök az irkafirkákhoz, 
Isten engem úgy segéljen, - - fogadkozott a 
pezsgőtől és Rita reászegezett meleg tekinteté¬ 
től felbuzdulva a kipirult Bodoky. Azután úgy 
elkezdett aprózni és olyan szép, negédes faj-
magyar tánczot produkált, hogy a többi tán-
czos mind abbahagyta és csak a szép párt 
nézte. 

- Egy ujrát, nekem is egy ujrácskát esede-
zem, - könyörgött Radák. 

- Ha megígéri, hogy Ardód iskolát kap, — 
válaszolt nevetve Rita. 

Radák félrehúzta a száját. 
- Na várjon csak, - - fenyegetődzött Rita 

tréfásan, — eljövünk tavaszszal a nagynéném-
mel és úgy fogok korteskedni maga ellen, hogy 
megbánja. 

- Lesz iskola, lesz ! — kiáltá Radák, ijedt¬ 
séget tettetve, pedig tényleg megszeppent egy 
kicsit. Tudta jól, hogy nem megvetendő ellen¬ 
fél egy szép női kortes. 

- Olyan tanítónővel, a ki háziipari iskolát 
végzett? — követelődzött tovább Rita. 

- Akár olyannal, a ki az összes tudomá¬ 
nyok tudora, — hagyta rá Radák s átvéve Ri¬ 
tát Bodokyiól, alaposan megforgatta őt s ne¬ 
vetve jegyezte meg: — Bodoky már letánczolta 
az útjavítást, most én tánczolom le az isko¬ 
lámat. 

Számos hintő közeledett, a környékbeli bir¬ 
tokosok családjait hozva, a kiket a báróné még 
reggel a templom előtt nagy szivélyességgel 
meghitt egy kis délutáni parasztbálra. 

Csakhamar hangos jókedv verte fel az eddig 
évekig elhagyott park árnyas utait és öreg este 
lett, mire a vendégek elbúcsúztak a vendégsze¬ 
rető Flóra nénitől, a ki megígérte, hogy tavasz¬ 
szal visszajön, s akkor majd hetedhét határra 
szóló mulatságokat fog rendezni. 

Hintő hintő után gördült ki a park kapuján 
s Flóra néni túlboldogan és holtfáradtan tért 
szobájába. De azért nem akart lefeküdni, mert 
még egy csomó apró diadalt akart elmesélni 
Ritának. 

- Tavaszszal lejövünk vagy két hónapra,— 
tervezgetett kigyúlt arczczal. — Roppant ked¬ 
ves a szomszédság. Egész új generáczió nőtt 
fel, a mióta nem voltam itt. Nagyszerű lesz, 
meglátod . . . Nem is hittem volna, hogy any-
nyira szeretnek engem itt a környéken, igazán 
jól esik . . . S hogy ünnepeltek, de hogy ünne¬ 
peltek, mint egy fejedelemnőt. 

így csevegett bele a késő éjszakába a jó Flóra 
néni. Az ablak alatt felcsendülő czigányzene ve¬ 
tett csak véget tervezgetéseinek. Bodoky Gazsi 
adott éjjeli zenét Ritának, de Flóra néni nyu¬ 
godtan a maga kontójára vette, bár erős fan¬ 
tázia kellett hozzá, hogy elképzelje, hogy ő 
légyen az a «Csak egy szép leány a világom). 

Másnap délben a fiatal megyei urak mind 
lóháton kisérték ki a hölgyeket Cserénybe a 
vasúthoz. A falu végéig mind kiszaladt a falu 
lakossága is s lelkendezve éljenzett. 

Cserényben is nagy tömeg várta őket az állo¬ 
máson. Kendőlobogtatás, éljenzés és a Rákóczi¬ 
induló hangjainál indult meg a vonat, a mely 
a két fáradhatlan vándormadarat ismét kivitte 
Magyarországból. Denneburgné Salburg mellett 
egy barátnéját akarta meglátogatni, mielőtt 
Münchenbe megy rendes őszi tartózkodására. 

Rita nagynehezen talált alkalmat, hogy a 
cserényi állomáson titkon megsúghassa az 
öreg Csermáknak a tegnap esti vívmányokat, 
az uraktól kikaczérkodott Ígéreteket Az öreg 
ember szemeibe könnyek szöktek, midőn hálá¬ 
san megcsókolta Rita keztyűs kis kezét. 

Denneburgnénál az emelkedett hangulat 
Gráczig tartott. Este már kissebbfajta rosszul¬ 
létről panaszkodott és reggelre már ismét be¬ 
borult a láthatár. Fájdalmai voltak a csípőjé¬ 
ben. Vándorvesegörcsöket és ischiást emlege¬ 
tett s magánkívül volt. 

Rögtön sürgönyöztetett Ritával barátnéjá-
nak, hogy ne várja, mert megbetegedett B 
egyenesen Münchennek veszi útját, a hol 
Geheimrath Grosskopfot akarja consultálni. 

Geheimrath Grosskopf volt Flóra néni csoda-
rabbija. Minden évben legalább egyszer felke¬ 
reste és az ő tanácsa szerint választotta tartóz¬ 
kodásának helyeit. 

Rita hiába igyekezett nagynénjét mulattatni 
és elterelni kellemetlen képzelődéseitől. Flóra 
néni szinte sértésnek vett% hogy nem akar 
hinni bajának komoly voltában és szemre¬ 
hányásokat tett neki, hogy nem érdeklődik az 
ő állapota iránt. Már jó ideje szünetelő sze-
szélyeskedése újult erővel tört ki rajta s Rita, 
a ki már kissé rózsásabb világban kezdte látni 
az életet, kétszeresen érezte függő helyzetének 
keserves voltát 

Alig várta, hogy megérkezzenek Münchenbe, 
mert remélte, hogy a csalhatatlan Geheimrath 
mihamarabb véget fog vetni nagynénje bajá¬ 
nak, mely szerinte csupán egy könnyű rheuma-
tikus hülésből állt, melyet Denneburgné a 
templomszentelós napján szerzett a kerti ün¬ 
nepély alkalmából, mivel hogy nem volt meg¬ 
szokva este oly soká időzni a szabadban. 

Rita már megszokta, hogy úgy utazzék, mint 
egy koffer. Flóra néninek semmi érzéke sem 
volt a természeti szépségek iránt. Rendesen 
lehúzta a függönyöket az ablakoknál s amolyan 
fólálomfélében töltötte az időt, melyből csak 
itt-ott ocsúdott fel, hogy Ritától valamit kíván¬ 
jon. Nem szerette, ha Rita valamit kérdezett » 
tájat illetőleg. Ő sohasem tudta, merre vannak, 
csak egynémely állomásnál emlékezett, hogy 
ott jó kávé van, emitt jó gyümölcs, amott friss 
tormáskolbászt adnak be a kupé ablakán, más¬ 
hol meg kicsi palaczkokban jó bort stb. Hegy, 
völgy, folyó, az neki mindegy volt. 

Nagy megkönnyebbülésére szolgált tehát Ri¬ 
tának, midőn végre útjuknak vége felé közeled¬ 
tek. Örömmel látott a sok apró táska és holmi 
leszedegetéséhez, mihelyt a derék szélesképü 
bajor kalauz bejelentette, hogy «Náchscbte 
Stat schon Minchen». 

Flóra néni rengeteg sóhajtások és nyögések 
között szállt le a vonatról, s nyafogva imboly-
gott Rita karján a tömegen keresztül a kocsiig. 

Türelmetlenkedett, a míg Rita elhelyezte és 
elrendezte a podgyászt Jajgatott, hogy ebben 
a hűvös esti levegőben még jobban meg fog 
hűlni. De mikor Rita a nagy úti piáidét akarta 
reá borítani, rögtön leczibálta magáról. Hogy 
ő nem fog mint egy maskara végigkocsizni a 
városon. 

Megérkezve a Parkstrasseban fekvő elegáns 
hotel elé, Rita mindenekelőtt nagynénjét segí¬ 
tette ki a kocsiból s az elösietö portás gond¬ 
jaira bizva őt, felügyelt a pod gyászdarabok le¬ 
szedésére. Ép be akart fordulni a portálé alá, 
midőn Denneburgné izgatottan reászólt: 

— A ridikülöm! Nálad van a ridikülöm? 
— Nincs, Flóra néni. 
- Akkor a kocsiban maradt 

— Mindent kivettem a kocsiból. Nincsen 
már benne semmi! 

— Ej, a párnák közé csúszhatott. Siess csak, 
nézz utána. 

Rita gyorsan kiperdült az utczára s fellépve 
a kocsi hágcsójára, keresgélni kezdte a táskát 
a párnák között. 

A kocsis, a ki eddig a kapott fuvardíj át¬ 
olvasásával volt elfoglalva, nem vette észre, 
hogy Rita ismét kijött a kapuból s fellépett a 
kocsira. Zsebretéve tehát a pénzt, kihúzta a 
bak mellől az ostort és a lovak közé csapott. 

A kocsi megindult. Rita a váratlan rázkódta-
tiis által elveszítve az egyensúlyát, siköltva te¬ 
rült el a kövezeten. 

A rémült hótelszemelyzet kifutott és felsegí¬ 
tette őt. Rita a lábaira próbált állani, de fáj¬ 
dalmas szisszenéssel, félig aléltan kapaszkodott 
a portás széles vállaiba. 

- Jessus Rita. . . nem tudsz te vigyázni? — 
zsörtölt Flóra néni türelmetlenül. - - Jer már, 
itt kegyetlen léghuzam van. 

- Bocsánat báróné, én azt hiszem, a kisasz-
szony komolyabban megsérült, — szólt Denne-
burgnéhoz fordulva az időközben megjelent tit¬ 
kár, figyelmesen tekintve a szép leány halott¬ 
halvány arczába. Emeljék a kisasszonyt óvato¬ 
san a liftbe és kisérjék a szobájába, 36—37. 

Ezzel a titkár felsietett az emeletre és utasí¬ 
totta a szobaleányt, hogy készítsen párnákat a 
chaise longuera. 

Flóra néni ezalatt dúlt-fúlt odalenn a hall¬ 
ban. Zsörtölt, hogy mindenki Rita körül forog 
s őt, a ki pedig olyan beteg, ott hagyják egye¬ 
dül a léghuzamban. 

(Folytatása következik.) 
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NOGI TÁBORNOK HALÁLA. 
A "Vasárnapi Újság» figyelmes olvasói még 

élénken emlékezhetnek Claude Farrére *A 
csata* czimü regényére, melynek közlését 
nemrég fejeztük be. Ebben a regényben van 
egy jelenet, mikor a csuszimai tengeri-csata 
előtti órában két japán tengerésztiszt, az 
európaias szellemű Joriszaka marquis és a 
konzervativ, régi módi japán Hirata Takamori 
gróf vitáznak s a marquis elmondja, hogy 
eleinte nem bírta beleélni magát az európai 
szellembe és gondolkodásmódba, - - egészen 
át kellett alakulnia az agyvelejének, hozzá 
kéllett idomulnia az európai agyvelőhöz. 

NOGI TÁBORNOK. 

Fordítva is ugyanígy áll a dolog. Az európai 
embernek, ha a japán nép szellemébe, bizonyos 
erkölcsi és szellemi jelenségeibe be akar ha¬ 
tolni, ép úgy át kell idomulni, mint a japán¬ 
nak, a ki meg akarja érteni az európai dolgo¬ 
kat. A Japánban megforduló utazókat már bizo¬ 
nyos külső jelenségek is meg kell hogy lepjék. 
A japán léleknek és életnek legkitűnőbb európai 
ismerője, az angol Lafuidio Heinn. a ki fél 
életet töltött Japánban s szintű azt lehetne 
mondani, lelkileg eljapánosodott, mondja, hogy 
még a nép kézmozdulatai is, mikor eszközei¬ 
vel bánik, egészen mások, sokszor egyenesen 
ellentétesek, mint a mieink. A kovács kupo¬ 
rogva dolgozik üllőjén, olyan formájú kalapács¬ 
csal, a mellyel semmiféle nyugati kovács nem 
tudna bánni, hacsak hosszas gyakorlattal kü¬ 
lön meg nem tanulná. Az asztalos a gyalút 
maga felé húzva gyalul, ínig az európai aszta¬ 
los eltaszitja magától. Mindig. a baloldal a 
jobb és jobboldal a bal: az ajtózárak például 
Japánban úgy nyílnak (bábról jobb felé), a 
hogy nálunk csákódnak és fordítva. A japán 
varróleány nem a czérnát dugja be a tű fokába, 
hanem a tű fokát húzza rá a czérnára. Mind¬ 
ebből az a benyomás támad, hogy a japán 
nép fizikailag is oly kevés rokonságban áll 
velünk, mint valami más planétáról való nép. 

Ezek alatt a külsőségek alatt ép oly külön¬ 
böző, sőt ellentétes a belső. Nincs az a fel¬ 
nőtt európai - - mondja Hearn — a ki valaha 
meg tudta volna teljesen tanulni a japán nyel¬ 
vet. A japán ember szellemi alkata olyan for¬ 
mákban alakul ki, a melyek a nyugati ember 
fizikai fejlődésével jóformán semmiben sem 
közösek. Ennek a népnek az eszméi nem a mi 
eszméink, az érzései nem a mi érzéseink, erkölcsi 
élete számunkra még ki nem derített gondolat és 
érzés-régiókat jelent. Szokásos szólásaik mind¬ 
egyike, ha nyugati nyelvre fordítjuk, remény¬ 
telen nonsenssé válik, viszont pl. a legegyszerűbb 
angol mondatnak szó szerinti japán fordítását az 
olyan japán, a ki nem tanult idegen nyelve¬ 
ket, képtelen volna megérteni. Megtanulhatod 
a japán szótár összes szavait, mégse' tudod 
magadat a legkevésbbé sem megértetni, hacsak 
egyúttal meg nem tanultál japán módra gon¬ 
dolkodni. Hogy az ember úgy használhassa a 
japán nyelvet, mint egy született japán, ahhoz 

Hearn szerint újra kellene születnie, tökéle¬ 
tesen átalakult agyvelővel. 

Ha már az is, a mi az embernek felszínén 
vau, ennyire idegenszerű és megközelíthetet¬ 
len az európai gondolkodás számara, hogy 
érthetnők meg azt, a mi minden ember lenye¬ 
nek legmélyebb gyökeiéiben van, azt az erkol 
csőt, a mely cselekvéseinek legbensőbb rugója? 
Hogy érthetnők meg az olyan cselekedetet, 
mint Port-Artúr megostromlójának, Nogi tábor¬ 
noknak feleségestül elkövetett öngyilkossága 
Muczuhitó császár temetése napján? Hogy 
érthessük meg azt a világfelfogást, mely sze¬ 
rint az öngyilkosság, mely a mi fogalmaink 
szerint mindig a kétségbeesés ténye, bizonyos 
esetekben erkölcsi kötelesség, máskor meg a 
felmagasztosulás örömmel végzett, elszánása ? 
Ha még úgy ismeri is az európai észjárású em¬ 
ber a japán vallási és erkölcsi fogalmakat;, a 
nép történetét és jelenlegi állapotát, legfeljebb 
a puszta tényeket konstatálhatja, lényegüket, 
értelmüket, a mögöttük rejlő erkölcsöt nem 
érezheti át. 

A japán társadalmi szervezet lényegében a 
hűbéri viszonyon alapszik, a mely azonban 
sokkal szigorúbban van keresztülvíve, mint az 
európai népek középkori hűbérisége volt. Hű-
bérurának, a kinek hatalma, sőt - - kivált a 
császárról lévén szó - - a személye is isteni 
eredetű, köszönhet a hűbéres mindent: vagyo¬ 
nát, családi tűzhelyét, szabadságát és életét. 
Ebből folyólag magától értetődik, hogy mind¬ 
ezen javai bármelyikét bármikor zúgolódás 
nélkül feláldozza urának. Ez a kötelesség -
ez ismét az ősök tiszteletével, az eredeti japán 
vallás alapjával kapcsolatos - - nem szűnik 
meg az úr halálával. A hogy a szülők szelle¬ 
mei élő gyermekeiket kötelesek élelemmel el¬ 
látni, ép úgy kell szolgálni az elhunyt úr 
szellemét azoknak, a kik, míg élt, engedelmes¬ 
séggel tartoztak neki. Nem szabad megenged-
niök, hogy uruk kiséret nélkül, egyedül jár¬ 
jon az árnyak birodalmában, legalább né¬ 
hánynak közülök ̂ kötelessége követni urát a 
halálba. Ebből a gondolatmenetből keletkezett 
a japán társadalom kezdetleges korában az 
emberáldozatok szokása. Ezek nz áldozatok 
eleinte kötelezők voltak, később önkéntesek 
lettek. Nagy temetéseknél az ilyen emberál¬ 
dozatok elengedhetetlenek voltak egészen a mi 
időszámításunk szerinti első századig, a mikor 
a császárok betiltották. Az önkéntes áldozat 
azonban, hogy a hübérúr halálakor a vazal¬ 
lusok megölték magukat, tovább is fenmaradt. 
Az önfeláldozásnak ezt a nemét /</mt-nak 
nevezik; a hagyomány szerint 1333-ban ke¬ 
letkezett, a mikor az utolsó Hojó-uralkodó, 
Takatoki öngyilkos lett és vazallusainak epy 
része követte példáját, harakirit végeztek magu¬ 
kon. Valószínű azonban, hogy a szokás sokkal 
régibb és szervesen fejlődött ki az emberáldo¬ 
zatokból. A katonai rend hatalmának fellendülé¬ 
sével a jintsi mind nagyobb tért foglalt s a 
XVI. században általános tiszteletben állott a 
katonai nemesség, a szamuráj előtt. Hű vazal¬ 
lusok becsületbeli dolognak tartották, hogy 
uruk halálakor megöljék magukat, - kísérői 
akartak lenni a szellemek birodalmában, úgy 
tekintették a jumit, mint a szamuráj kivált¬ 
ságát. A XVII. században még általános ér¬ 
vényű katonai szokás volt s egy-egy dajmió 
(főúr) halálakor 15-20 vazallusa ölte meg 
magát. Japán egyik legnagyobb uralkodója^ 
Tjéjaszu szigorú rendeletet adott ki ellene, de 
a szokás tovább is fenmaradt. Hifii-ben újabb 
kegyetlen rendeletet adott ki az akkori sogún 
és a büntetést kiterjesztette annak családjára 
is, a ki junsit követ el. 

A borzalmas szokás azonban annyira bele 
volt gyökerezve a népbe, hogy még így sem 
lehetett kiirtani még máig sem, akár 
nálunk a párbajt. Hearn maga is tanuja volt 
néhány /t/nst-esetnek. Többek között abban 
az időben, a mig ő Japánban élt, egy tizen¬ 
négyéves fiú megölte magát, hogy ura elhalt 
gyermekét a túlvüágon is szolgálhassa. Nyil¬ 
vánvaló, hogy ilyen junsi volt Nogi tábornok 
öngyilkossága , is szeretett ura és császára 
temetésekor. És magával vitte a halálba a 

feleségét is, mert a hagyományhoz hű japán 
asszony a halálba is követni akarja férjét, 
hogy ott is szolgálatára legyen. Az ilyen asz-
szonyi öngyilkosság, melyet a holt férj iránti 
kötelesség ősi ideálja inspirált, gyakran meg¬ 
esik még ma is. Mindig a feudális kor szabá¬ 
lyai szerint végzik, az asszony fehér ruhába 
öltözik. A khinai háborúkor a csatában elesett 
Aszada hadnagy felesége, mikor megtudta férje 
halálát, megtett minden előkészületet a ha¬ 
lálra ; levélben elbúcsúzott rokonaitól, rendbe 
hozta mindenféle ügyeit, kitakarította a házát, 
fölvette halotti ruháját, gyékényeket terített 
ki lakásuk alkovjában, odaállította férje képét 
és halotti adományokat rakott ki eléje. Aztán 
leborult az arczkép előtt és egyetlen tőrdöfés-
sel átszúrta a nyaka ereit. Ez a jiyai, az 
asszonyok harakirije: ők mindig a torkukat 
szúrják át úgy, hogy elvágják az összes arté¬ 
riákat, míg a férfiak a hasukat vágják fel. 

Az eddigi adatok nem mondják meg vilá¬ 
gosan, vájjon Nogi tábornok harakirivel ölte-e 
meg magát, neje pedig jigoival, - minden 
valószínűség a mellett szól azonban, hogy 
igen. Mert a ki annyira ragaszkodik az ősök 
hagyományaihoz, hogy hódol a junsi általá¬ 
nos, érvényét már rég elvesztett szokásának, -
az bizonyára betartja az ősi czerimóuiálét is. 
Nogi tábornok halála mindenesetre kiáltó 
figyelmeztető jele annak, hogy a japánok -
még az európai műveltségüek is - - eltanul¬ 
hatták a mi czivilizácziónk minden vívmányát, 
átvették fegyvereinket, katonai szervezetünket, 
hadihajóinkat, technikai eszközeinket, tudo¬ 
mányunk eredményeit, — de mindez csak 
külső réteg, a mely a lélek gyökeréig nem 
hatol. Az agyvelejük japán maradt. S. A. 

Vrhliczky Jaroszláv, (1853- 1912) a csehek legkitűnőbb 
költője, Arany és Madách cseh fordítója , 

ÍN MEMRIAM. 
Vrhliczky Jaroszláv. — 

l 
Föld ősanyánk ! fogadd kebledre lágyan 
Az én anyám, az egyetlent, a drágát; 
Vesd illatos virágokból a,?, ágyát: 
Édes nyugalmat leljen a halálban. 

Arany szive, mely szórtn rám sugarát 
A harczban is enyhen, mint lámpafény, 
S melytől búcsúzom most örökre én : -
Ragyogjon csillagként búm éjjelén át! 

Hadd tűzzön a szivembe ez a fény : 
Ettől föllángol tán örökre benne 
A szeretet, a jóság, a remény. 

Hogy úgy iniut ő, - ha szűk napokat látok. 
S ha sorsom még oly vigasztalan lenne : 
Tudjam szeretni én is a világot. 

Fordította Elek Alfréd. 
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A PÓK. 
ELBESZÉLÉS. IRTA P. ÁBRAHÁM ERNŐ. 

Mónus András betegen feküdt az ágyában 
és bámult kifelé az ablakon. 

Odakint futó felhők kergetődztek az égen 
s a nap bujósdit játszott a hátuk megett. Mó-
nus András nézte s ölte vele az időt. 

Egyszer aztán az ablakfa mellől, az egyik 
hasadékból, előbújt egy nagy piszkossárga pók, 
felmászott a felső ablakfára, szálat eresztett, 
lebocsájtkozott rajta, oldalt megint felkapasz¬ 
kodott, szőtt-font, szaladgált a frissen eresz¬ 
tett selymes szálakon. Mónus András csak 
nézte, hogy csillózik az egyre sűrűsödő finom 
hálón a napsugár. A pók pedig nem törődött 
semmivel, csak kötött, bogozott, futkosott, s 
a munka izgalmában mintha minden másról 
megfeledkezett volna. 

- Hát van esze a bolondnak, hogy megint 
csak odaszövi a hálóját, mikor tegnap is le¬ 
verték, meg tegnapelőtt is ! - - dörmögte Mó¬ 
nus András. 

Sehogyse fért a fejébe. Végre is kikiáltott a 
konyhába: 

- Anyjuk ! Gyere már be, anyjuk! 
- Mi baja megint? - - nyitott be az asz-

szony békétlen kedve. 
- Megint ott van . . . 

— Hol ott? 
- Ott az ablakban. A pókháló. 
- De sok baja van vele! Nem nézheti ? — 

pöfögött az asszony s seprűt kapott a kezébe, 
hogy leseperje. 

- Ne bántsd! - - kapta meg a szavával az 
asszony kezét az ember. 

- Hét ? Tán otthagyjam csudának ? — zsém-
belt az asszony s újra emelte a seprőt az ab¬ 
laknak. 

- Ne bántsd, mondom! - - kiáltott Mónus 
András. Erő, parancsolás volt a hangjában s 
az asszony csodálkozva bámult rá. 

- Ne bántsam ? Tán dísznek akarja ? 
- Akárminek! Tegnap is leverted, tegnap¬ 

előtt is. Oszt ma mégis megint csak odaszőtte. 
Hát nem hiába, hogy mindig újra odászövi. 
Oka lehet rá. 

- Hát ha oka lehet rá, törje rajta a fejét! 
Ráér! — vágta be az asszony az ajtót nagy 
mérgesen. 

Mónus András pár pillanatig bámult a be¬ 
vágott ajtóra s azután csendesen mondta: 

- Jobb is! - - Arra értette, hogy az asz-
szony kiment s megint magára maradt. 

Újra figyelni kezdte a pókot. Az mozdulat¬ 
lanul gubbasztott a hálójában. Az ajtó-csapó-
dásra meglapult s még mindig várt, figyelt. 
De hamarosan megnyugodott s folytatta meg¬ 
zavart munkáját. 

- Hát nem buta jószág ? - - járt egyre a 
Mónus András fejében. — Nincs száz más 
hely, a hova szőhetne ? Épen csak odaszövi. 
A honnan kétszer is leverték. Mikor mennyi 
sarok meg szeglet van a szobában ! De miért 
épen odaszövi? 

Sehogyse fért a fejébe s tépelődött, gondol¬ 
kozott. Néha a felhők, egy-egy madársuhanás, 
zaj, miegymás, el-elvonták a figyelmét a pók¬ 
ról, de hamarosan csak megint megakadt a 
szeme rajta. Már készen volt a hálója s 
ott ült mozdulatlanul, nyugodtan a közepén. 
A szellő néha meg-meghimbálta hálóstul, de 
csak pihent ott tovább is csendesen, hall¬ 
gatva, várakozva. Csupa titok, csupa rejtelem 
volt. Puha volt, lomha volt, utálatos volt. 
Mintha csak halott lett volna. 

Nyitva volt az ablak s néhány légy az ab¬ 
lakfákon mászkált. Szállingóztak, repdestek, 
egyik-másik meg is csapta a háló szélét, olyan¬ 
kor a pók megrezzent, hirtelen, görcsösen, pár 
pillanatig mozgatta az első lábait, várt, figyelt, 
míg csak rezgett a megcsapott háló. Azután 
összeesett megint, lomhán petyhüdten. 

Este bejött az asszony. Hallgatva, dérrel-
dúrral tett-vett. Még tartott a mérgéből. Az 
ember várta az alkalmat a beszédre, de hiába. 
Végre is neki kellett kezdenie: 

Ládd-e hé, én már tudóm. 
— Mit tud? 

- Hogy mért szőtte a pók a hálóját épen 
az ablakba. 

— Törődöm is vele, akármért! vetette 
oda az asszony kurtán. 

- Már pedig nem akármért, hanem azért, 
mert esze van - - mondta az ember s felfújta 
magát gőgösen, öntelten. 

Az asszony megszegte magát, annyira nem 
várta, a mit az ura mondott. 

- Esze van? Tán a magáé meg elment, 
hogy ilyet beszél ? 

- Esze van, mondom! 
- Mikor odaszövi a hálóját, a honnan két¬ 

szer is levertem. 
- Csakhogy nem azért szövi ám oda, hogy 

leverd ! 
— Hát? 

Xa hát akkor! Ha nem tudod, mit be¬ 
szélsz? 

Maga tán kitalálta ? - kicsinyelte az 
urát az asszony gúnyolódó hangon. 

- Ki! • mondta az ember rendületlen 
nyugodtsággal. - - Mert ugy-e szőhette volna 
a szobaearokba, vagy az ágylábához, vagy más¬ 
hova ? Van elég zug. Találhatott volna. Oszt 
mégis csak az ablakba szőtte! Mért? 

Elhallgatott s az asszonyra nézett. Nem 
mintha választ várt volna, de hogy a maga 
diadalmas szavát egy kis szünettel előkészítse. 

Felemelkedett fektéből s büszkén mondta : 
Mert ott kapja meg az eledelét leg¬ 

könnyebben ! 
— Na hiszen! Maga nagyon kitanulta! -

nevetett az asszony sértő kihivással. 
- Szamár vagy! - utasította rendre az 

ura. - - Úgy van, a hogy mondom. Mert ugy-e 
hogy a pók légygyei él. Azért szövi a hálóját 
is, hogy táplálékot fogjon vele. Oszt a légy is 
nem mind a világosságot szereti-e? Azért gyűl 
az ablakba is, mert ott éri a legtöbb nap. 
Meg a szobából be, meg ki is nem az ajtón 
meg az ablakon keresztül repül valamennyi? 
Hát azért szőtte oda a hálóját. Mert esze van. 
Mert tudja, hogy ott akad bele legkönnyebben 
légy! 

- Ezen törte a fejét idáig? - - csúfolódott 
az asszony. - - Csak soha másra ne legyen 
gondja! - - zsörtölődött elégedetlenül. Végig¬ 
mérte az urát s bevágta maga után az ajtót. 

— De érti, ha be kell vágni az ajtót! -
dörmögte Mónus András. - Ezért kell az 
embernek az asszony! Hogy pereljen, zúzzon, 
vágjon! Hát van esze az embernek, hogy úgy 
esenkedik utánuk? Érdemli csak egy is? 

Jól esett a lelkének, hogy ha csak maga 
előtt is, de mégis kisebbíthette az asszony¬ 
népet. 

- Nem ér valamennyi együttvéve egy tűz¬ 
rakás fát! Még annyit se! Na hiszen, ő ta¬ 
lálta volna ki! Hátha egy esztendeig mindig 
törte volna rajta a fejét! Akkor sem! 

Na hát! 
Egy kicsit megpihent a «na hát» után. Na¬ 

gyon jól érezte magát. Elégedett volt és büszke. 
Diadalmasan nézte a pókot. Valahogy úgy 
érezte, hogy köze van hozzá, mióta kitalálta 
a titkát. Feltápászkodott az ágyról s az ablak¬ 
hoz ment, hogy egész közelről láthassa. Az 
mozdulatlanul, sunyin pihent a hálójában, 
alattomosan. Mónus András először életében 
nézett végig egy pókot alaposan. Összerezzent: 

- De utálatos egy féreg - - gondolta. -
Még szeme is van. Most nem pislog vele csak 
egyet sem. Vájjon lát-e most engem? Fél-e 
tőlem ? Ni, hogy mereszti ! Légynek se szeret¬ 
nék ám lenni. Brr! Hogy a véremet kiszivia' 
Buh! 

Megint megremegett, fázósan, idegesen. Meg 
nem merte volna fogni a pókot kézzel egy 
félvilágért. Undorodott tőle; annyira undoro¬ 
dott, hogy félt. S csak nézte babonásán, bor¬ 
zadó utálattal. 

- Hogy milyen állatokat teremt az Úristen ! 
De hát mi szükség is az ilyen pókra? Hogy 
a legyet pusztítsa? Hisz a hány pók, annyi 
millió légy! Most, hogy elgubbaszt itt óra¬ 
szám ! Meg se mozdul. Csak hallgat, a szemét 
mereszti és vár! Az ember azt se tudja, mi a 
gondolatja? Mert hogy tud ilyen hálót szőni? 
Kimérni se lehetne jobban! 

Egyik gondolat a másikat kergette Mónus 
András fejében. Egész misztikummá növelték 
előtte a pókot. Valami ellenséget, visszataszí¬ 
tót, félomlítőt érzett benne. A pók pedig csak 
ült a hálója közepén, szétterpesztett lábakkül, 
mozdulatlanul, szemmeresztve, puha, piszkos-
sárga potrohával. Mintha csak visszanézte 
volna Mónus Andrást. Meredten, támadásra 
és védekezésre készen. 

— Megölöm - - támadt fel az ösztön Mónus 
Andrásban. Körülnézett s a seprűn akadt meg 
a szeme. Kezébe vette s a háló felé emelte. 
A pók abban a pillanatban hirtelen végigira-
modott a hálón s eltűnt az ablakfa egyik hasa¬ 
dékában. 

Mónus Andráson hirtelen meglepetésében 
végigfutott a hideg, megborzongott, ijedt ide¬ 
gességgel eldobta a seprőt, az ágyához szaladt, 
borzadozva visszafeküdt s utálkodó iszonyattal 
nézte az üres hálót. Várta, vissza mászik-e 
a pók? 

Jó egy pár perez telt el. Akkor a pók elő¬ 
bújt rejtekéből s lassan, óvatosan a háló szé¬ 
lén maradt az ablakdeszka mellett. Csak az 
első lábait mozgatta alattomosan, idegesen. 
Azután neki bátorodott, visszamerészkedett a 

. háló közepéig s megint szétterpeszkedett szem¬ 
telenül, lomhán, utálatosan. 

Az asszony a konyhában tett-vett s behal¬ 
lott a zaja. 

- Hát nem jobb az ilyen buta asszony¬ 
nak ? - - ötlött a Mónus András eszébe. -
Nem törődik semmivel, csak hogy felseperjen, 
felmosogasson, főzzön, dolgozzon. Én meg 
csak fekszem itt s ki nem tudom verni a fe¬ 
jemből ezt az utálatos ronda férget. 

Dühösen, gyűlölködve gondolt a pókra. 
- De mi közöm hozzá? Csak előbűjt, oda¬ 

kötötte a hálóját az ablakba s azóta nincs 
nyugtom! Egy apró féreg s így megzavarja az 
embert! 

Izgatott volt, lázas volt. 
- De hát eddig mért nem gondolkoztam 

én idiig soha ilyesmin? — villant meg a 
fejében hirtelen. 

Egy pillanat alatt elmúlt hetek, esztendők 
egész sorát futotta át a fantáziája: 

- Hiszen nem első pók, a mit látok. De 
mért néztem meg olyan akkurátusán épen ezt ? 
Pedig hány meg hány millió van ? Minden¬ 
nap lát az ember! S mind ilyen csodálatos. 
Hallgatnak, várnak s az ember nem érti őket. 
Ott van a keresztes pók. Mind milyen egy¬ 
forma karikásra köti a hálóját! Hogy tudja, 
hogy a többi is úgy köti! Soha el nem té¬ 
veszti ! Még véletlenül sem ! Oszt lám a kaszás 
pók! Az meg hálót sem köt. Csak mászkál a 
falakon az utálatos lábával. Az ember elta¬ 
possa, azért a lábával kaszál tovább. 

Fecske suhant el az ablak előtt. 
- Lám, a fecske is ! - - kapta meg a gon¬ 

dolatával Mónus András. 
- Milyen más madár, mint a veréb! Mi¬ 

lyen szép fekete a háta, úgy fénylik, mint a 
bársony. A hasa meg fehér. Oszt az ember 
soha se bántja. A veréb ! Az szemtelen, szürke, 
csiripoló madár. Nincs semmi titka. Csak fa-
Iánk. De a fecske ! Milyen más ! Miért ? Szinte 
mintha szent volna! Őszt hogy megérzi a te¬ 
let! Elmegy, az ember azt se tudja, hova s 
tavaszra megint csak visszatalál. Az ember 
vissza nem találna. 

Először gondolkozott életében Mónus And¬ 
rás ilyen dolgokon s érezte, hogy valami 
rendkívüli történt vele. A mi tárgy csak a 
szemébe akadt, mind máskép látta, mint ré¬ 
gen. Minden megett érzett valami titkosat, ért¬ 
hetetlent. Szinte idegen lett neki a szoba. 

Az asszony behozta a vacsoráját. 
Tedd le, oszt kimehetsz! - - mondta neki 

a gazda gőgösen. 
Az asszony bámult rá pár pillanatig, de 

azután nem törődött a dologgal s egykedvű 
bosszúsággal csak ennyit mondott: 

- Bolond kend! - - azzal kiment. 
Mónus András még csak utána se szólt, 

Minek? Egy asszonynak? A ki csak eszik, 
iszik, dolgozik, oszt azután nem törődik sem-
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mivel. Se a pókkal, se a fecskével. Se mással. 
Pedig minden olyan érdekes a világon! Még 
a legutolsó fűszál is. Mert milyen csuda az, 
hogy az egyik magból fű lesz, a másikból fa, 
oszt soha el nem téveszti egyik sem. Oszt 
mindegyik a földből lesz. Egy kis magból nagy 
terebély borús fa! Levéllel, virággal, gyü¬ 
mölcsösei. 

Érezte Mónus András, hogy dagad a lelke 
ezekre a gondolatokra. Szeretett volna is már 
szabadulni a gondolataitól, de nem tudott. 
Keresztül-kasul kergetöztek a fejében. Nem 
hagyták pihenni, valami homályos ösztönt 
keltettek fel benne. Már régóta este volt s 
úgy érezte, hogy a sötétség tele van valaki¬ 
vel. Valami roppant nagy, érthetetlen, félel-
mes hatalommal. Félni kezdett, kiverte az iz-

Megint eszébe jutott a pók s bámult az ab-
*>®®®<2>®®®®®<2 

SZEDÁN. 
Visszaemlékezések. — Irta Lakatos László. 

Az ütközet, -a miről itt szó lesz, az 1870-ik 
esztendőben történt, szeptember hónapnak első 
napján, Szedán körül és a legújabbkor törté¬ 
netírói tudományos szempontból is bőven fog¬ 
lalkoztak vele. Én, a ki - - őszintén megvall-
juk - - léhasággal vagyok megverve, nem fo¬ 
gom ennek a nagy és világtörténelmi napnak 
teljes krónikáját megírni, hanem beérem egy 
picziny epizódnak az elmondásával. Mentsen 
engem és léhaságomat az, hogy viszont ez a 
picziny epizód hiányzik a nagy történetirók 
munkáiból. Ez az epizód sokkalta is jelenték¬ 
telenebb, mintsem, hogy megérdemelné, hogy 
komoly és tudós történetíró följegyezze azt, 
vagy egyéb módon bíbelődjék vele. 

* 

Tehát ez már este történt. Úgy hat óra 
felé. A németek, a kik Bazeille és Doncbéry 
felől olyan rettenetes számban törtek elő, 
mintha csak, akár a júliusi gabona, egyene¬ 
sen a földből érkeznének, a francziákat egé¬ 
szen beszorították a szedáni katlanba. A csá¬ 
szár - - III. Napóleon - - ezen a napon már 
a harmadik, hadvezért látta megkínzott csa¬ 
patainak élén. Reggel még Mac Mahon, a 
szebasztopoli hős parancsnokolt fölöttük. Mac 
Mahon megsebesült és ő maga Ducrot tábor¬ 
nokot nevezte ki helyébe. De ez is csak né¬ 
hány óráig győzte és végezetül is gróf Wimpf-
fennel, egy osztrák származású és fölöttébb 
tehetségtelen főtiszttel próbálkoztak. Sziveseb¬ 
ben neveztek volna ki tehetségesebbet, de hát 
nem volt más, nem volt jobb, külömb. Van idő, 
a mikor a császárok is megszorulnak és így 
lett ennek a napnak ebéd utáni óráiban gróf 
Wimpffenből fővezér. 

A poroszokkal és a bajorokkal ő sem bírt. 
Nem csak azért, mert tehetségtelen volt, ha¬ 
nem azért is, mert az ütközetnek ebben az 
órájában már egyetlen franczia sem birt volna 
az ellenféllel. Wimpffen nem is azért vállalta 
a megbízatást, mintha a legcsekélyebb biza¬ 
lommal is lett volna saját maga vagy a vál¬ 
lalkozása iránt, hanem vállalta, mert úgy pa¬ 
rancsolták. Gróf Wimpffen katona volt és egy 
pillanatig sem jutott eszébe, hogy a felsőbb 
parancsnak lehet nem engedelmeskedni is. 

- Vállalom - - gondolta magában az oszt-
rák-franczia mágnás - bár tudom, hogy itt 
nincs már szó semmiről, csak arról, hogy én 
viseljem a fele- lősséget - - azért. 

(«Azért» - - ez a bukást, a vereséget jelen¬ 
tette, de Wimpffen még gondolatban sem merte 
ezeket a csúf szavakat agyában meggörgetni.) 

Majd így gondolkodott a gróf: 
Viselni a felelősséget ilyen dologért, 

viselni ártatlanul, viselni a történelem előtt 
és egy szót sem szólni, ez is egyik neme a 
hősiességnek, sőt ez a legnagyobb hősiesség. 

Ezeket gondolta WTimpffen, a minthogy 
minden embernek meg van adva, hogy min¬ 
dig és mindegyik cselekedetére megtalálja a 
mentő filozófiát. Ezzel a jótéteménnyel élt 
Wimpffen is és azontúl nem gondolkozott 
tovább. Nem törődött a háborúval, a katonák¬ 
kal, magával sem, csak egyetlen gondja volt. 
Az, hogy mentői távolabb legyen a császártól, 
a ki ezen a napon érthető — szerfölött 

lak felé, hogy vájjon ott ül-e még a háló¬ 
jában? De sötét volt az éjszaka s nem tudta 
tisztán kivenni. S egyre csak arra gondolt, 
hogy felkel és megnézi. Maga se tudta mért, 
csak valami húzta, hogy nézze meg. Félt fel¬ 
kelni s egyre jobban izzadt. Végre is felkelt 
s az ablakhoz ment. A pók ott pihent a háló 
közepén. Olyan titokzatos, olyan csendes volt, 
mint az éjszaka. Félelmetesen hallgatott. 

Mónus András szinte megbénulva bámulta, 
Azután az éjszakába . nézett ki az ablakon. 
Holdtalan, sötét, csillagos éjszaka volt. A nagy 
csend tele volt titokkal, félelemmel. A csillagok 
is mind mintha csak Mónus Andrást nézték 
volna. S mintha mindegyik valakinek a szeme 
lett volna. 

Verejtékezve bújt vissza az ágyába Mónus 
András s egészen a fejére húzta a dunyhát. 
Melege volt s csak izzadt, hánykolódott félel-

ideges volt és idegességével magát is, a kör¬ 
nyezetét is kínozta. 

¥ 

A császár ideges volt. Egész délelőtt az 
vott és későbben is. De azután a délutáni 
órákban, a mikor Wimpffen példájára a töb¬ 
biek is megszöktek mellöle és a császár az 
alprefektura épületében egyedül maradt, az 
idegessége elült. A csáasár neuraszténiás em¬ 
ber volt, mondhatni hisztériás és a nagy iz¬ 
galmakat nála hirtelen és minden átmenet 
nélkül nyugodtság szokta felváltani. Ez a nyu¬ 
godtság nem petyhüdtség volt. Ellenkezően, 
ezek voltak a császár legjobb órái. Ilyenkor, 
ha új gondolatot nem is termelt, kitűnően tu¬ 
dott szemlélődni és ilyenkor összeszedte, össze¬ 
gyűjtötte magát. Most is ilyen órája volt a 
császárnak. Ilyen órája, a mikor eszébe jutott 
minden és azért semmi sem bántotta és semmi 
sem fájt neki. 

Most is minden az eszébe jutott. A rejtélyes 
születés és ifjúságának pompás és kalandos 
nyomorúsággal teli évei. A mikor néhány szál 
ember élén tört be Cherbourgba... a jó Roth-
schild, a kitől Wlesbadenben állandóan pénzt 
kért és a ki állandóan adott . . . Straszburg, a 
hol föl akarta lazítani a helyőrséget, de a 
polgár-király, az esernyős Lajos Fülöp, elfo¬ 
gatta öt és Ham várába záratta.. . Onnan 
ácslegénynek öltöz've megszökött, pipával a 
szájában, gerendával a vállán. . . De azért az 
a két esztendő, a mit ott töltött, keserves 
volt és betegségét, a mitől most sem tud lóra 
szállni, ott szerezte . . . Azután képviselő lett, 
majd köztársasági elnök.. . Istenem az állam¬ 
csíny . . . a császári korona.. . Milyen szép is 
volt e z . . . de csak eleinte... Azután jöttek a 
Victor Hugó csipkelődései, a küzdelmek . . . 
Az európai udvaroknál nem kapott feleséget 
és ő elvette a szép spanyol n ő t . . . Bosszúból 
tette . . . De azután megint minden szép let t . . . 
A krimi győzelem . . . Khina . . . Solferino . . . 
a megvert osztrák császár kezet fogott vele.. . 
a párisi világkiállítás . . . Viktória királynő 
«mon cousin»-nek szólította ő t . . . a fény.. . 
a Tuilleriák . . . fia, a császári herczeg . . . 

Oh, életének ezek az utolsó évei jók vol¬ 
tak. Szépek. Gyönyörűek. Most már nem saj¬ 
nált értük semmit, fiatalságának rossz kaland¬ 
jait, a pénztelenséget, a megaláztatást, sem¬ 
mit. Hiszen, a kínzó betegségétől eltekintve, 
mindez mar elmúlt. Szép dolog volt - - í g y 
utólag a hegytetőről visszanézve - - ez a li¬ 
hegő ifjúság... A játék megérte a gyertyát... 

De — gondolta hirtelen a császár -
ha még egyszer kellene kezdeni. Újra, elölről, 
újra lent . . . Nem, ez borzasztó volna. 

Máskor a császárt ez a gondolat, az hogy . 
újra mélyről, profundo kezdje, megőrjítette 
volna. De most a nyugodt órája volt és úgy 
rázta le magáról ezt a zaklató gondolatot, 
mint a kutya fürdő után a vizet. 

* 
Hét óra volt. 
— Most — gondolkozott fönnhangon Wimpf¬ 

fen - most elküldöm a császárhoz a stafé¬ 
tát. Mondja meg neki, hogy nincs tovább. 

A fővezér magához kérette Reille lovasszá¬ 
zadost, egy fölötte kellemes fiatalembert, a 
kit a császár is nagyon szeretett. Wimpffen 
tudta és azért is őt küldte a förtelmes üze¬ 
nettel ura elébe. 

mében. S nem tudta, elaludt-e már, vagy éb¬ 
ren van. Csak kidugta a fejét a dunyha alól, 
hogy bámulja a pókot. Sötét volt az egész 
szoba, csak az ablakon bebámuló ég volt tele 
csillagokkal. 

A csillagok nézték Mónus Andrást. Az egész 
ablak át volt szőve pókhálóval, azon keresztül 
nézték. Hidegen, kémlelve, érthetetlen titok¬ 
zatossággal. A pók pedig ott ült a háló köze¬ 
pén. Ellenségesen, üveges, mirigyes szemmel 
meredt Mónus Andrásra. Akkora volt a szeme, 
mint egy alma s maga is egyre csak nőtt, 
potrohosodott. Kapált, hadonázott a lábával, 
mászni kezdett, lassan, komolyan, hangtalanul, 
egyenesen Mónus András felé. Gyilkosán má¬ 
szott, kérlelhetetlenül, utálatosan, éhesen, fa¬ 
lánkan. Mónus András pedig csak feküdt az 
ágyában, verejtékezve, tehetetlenül, s se kiál¬ 
tani, se mozdulni nem tudott. 

Még nem múlt el a császár jó órája, a 
mikor Reille kissé sápadtan megérkezett az 
üzenettel, a mely nem volt Írásos. Szóbeli 
volt. A századosnak úgy kellett az üzenetet 
elmondani, szórói-szóra, a hogyan azt neki a 
tehetségtelen és óvatos Wimpffen meghagyta 
és ez — hogy az üzenetet szóban kell átadni -
százszorosán kínossá tette azt számára. 

A császár végighallgatta az üzenetet. Nem 
feszengett, nem idegeskedett, úgy hagyta a 
Wimpffen üzenetét, a Reille szavait a fülébe 
futni, mintha vadászatról vagy a brazíliai 
császár unokájáról vagy más ilyen lényegte¬ 
len dolgokról jelentettek volna. 

- Nos Reille - - szólt III. Napóleon csá¬ 
szár - - mit tegyünk? 

A nagy megindultságtól egyetlen szó sem 
tudta a lovasszázados ajkát elhagyni. 

Napóleon fölénnyel, sőt némi szánalommal 
tekintett a fiatal tisztre. Kissé mintha sajnálta 
volna a neki oly különösen kedves embert, a 
ki most ennyire a szivére veszi a dolgot. Pil¬ 
lanatig úgy tűnt Napóleonnak, mintha a há¬ 
rom fővezér bukása, a vereség, minden, nem 
az ő, hanem a fiatal Reille katasztrófája 
volna és már-már őt kezdte sajnálni. (Nem 
mosolygott a Reille rémületén, a császár en¬ 
nél sokkal is jobban szerette a fiatal lovas¬ 
tisztet.) De hogy véget vessen a határozatlan¬ 
ságnak és az egész kínos helyzetnek, Napóleon 
hirtelen rászólt Reillera: 

— Reille, ma ebéd után elaludtam és a 
nagy nyári hőségben megizzadtam. Tudja, 
hogy mennyire gyűlölöm ezt, inkább, mint 
bármit a világon. Parancsolja meg, hogy hoz¬ 
zanak nekem friss inget. 
. — Sire, ez nem lehet, - - szólt Reille. 

— De hogyne lehetne! A többit, a csatát, 
majd elintézzük aztán később. Az első a friss 
ing, a tiszta ing, Reille. 

— gire _ 8Zólt Reille könnyezve - - nem 
lehet. Már ezt sem lehet. Napok óta el va¬ 
gyunk vágva a világtól és a mit ma reggel 
adtak a felséges úrra, az volt az utolsó tiszta... 

A császár megborzadt. Érezte magán, a fe¬ 
hér ruháján a test nedvét. És ekkor mintha a 
fiatalságának nyomorát is újra érezte volna. 
A császár reszketett. 

- És a táborban holnap sem kapok tisztát ? 
— Nem . . . Sire . . . Nincs . . . 

Kár volt - - szólt a császár - - hogy 
Parisból nem hoztunk magunkkal többet. De 
persze, ki számított akkor arra, hogy ilyen 
gyorsan végünk lesz. Persze, a porosz király¬ 
nak, annak van. És nékem a jövő héten sem 
lesz itt, a franczia táborban . . . 

A százados nem felelt. Nem tudott felelni. 
A császár hirtelen kardjához kapott, a mi 

ott feküdt leoldva a szobának egyik sarkában. 
Reille szólt ezután a császár — 

fogja ezt a kardot. Az én kardomat És ve¬ 
gyen maga mellé egy fehér zászlós embert is. 
De a kardot, azt vigye maga. Lovagoljanak 
át a porosz táborba és adja át Vilmos király¬ 
nak ezt az üzenetemet, de szó szerint mondja : 

- A francziák császára fájlalja, hogy nem 
eshetett el csapatai élén és most a porosz ki¬ 
rály ő felségének adja át kardját. 

A császár, a ki a mondat fogalmazásával 
különösen meg lehetett elégedve, azt még egy¬ 
szer a százados fülébe mondta. Azután a szá¬ 
zados elindult a porosz tábor felé. 
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ZULOAGA ÉS BRANGWYN. 
Az Ernst-múzeumban egy igen érdekes ki¬ 

állítás nyílt meg a napokban, mely a római 
nemzetközi kiállitás-nak két nagydíj nyertesét 
mutatja be, Ignaczio Zoloagát és Frank Brang-
wint. Mindketten évek óta nevezetességei a 
nagy internaczionális tömegtárlatoknak, mind¬ 
ketten sokat csodált, sokat támadott jelenségei 
a nyugat művészeti életének. Már elmondtak 
róluk pro és kontra minden szót, nálnnk a 
napokban fedezték fel őket, azaz, hogy egészen 
helyesen fejezzük ki magunkat, nem mind¬ 
kettejüket, hanem csak Zuloágát. Napilapjaink 
kritikusai, tisztelet az egyetlen egy kivételnek, 
Elek Artúrnak, valósággal dicshymnugsal fo¬ 
gadták. Miközben az elmaradt Spanyolország¬ 
nak meg-megveregették vállát, kijelentették, 
hogy ez az újabb színtelenedé ország ismét 
egy csodaszerű művészeti nagysággal ajándé¬ 
kozta meg Európát, nem kisebbel mint Velaz-
quez és Goya voltak. Nagy belemélyedéssel 
magyarázták témáinak irodalmi vonatkozású 
tartalmát, megcsodálták kifejezésmódjának tra-
gikaí erejét, rajzának biztosságát, utolérhe¬ 
tetlen jellemábrázoló képességét. A sorok 
közt ütöttek egyet-kettőt az impresszionistákon 
is, miközben szorgalmasan kölcsönözgettek 
Camille Mauclairnek egy francziánál ritka 
hozzánemértésről tanúskodó kis tanulmányá¬ 
ból, mely a katalógus előszavának van le¬ 
nyomtatva. Valósággal tüneményszerű csodás 
művészt fedeztek fel Zuloagában. a régi pik-
tura hatalmas nagy tradiczióinak új életre kel¬ 
tőjét, a kinek egy rövidebb czikk keretében 
sajnos nem lehet az emberiség háláját leróni, 
mert köteteket érdemel. Majdnem kivétel nél¬ 
kül mind Brangwyn kisebbítésével végezték 
czikkeiket, mert Zuloaga nagysága mellett 
nem tudták a jó tulajdonságait méltányolni. 
Elveszett a nagy ember mellől minden per¬ 
spektíva, melyet a XIX. századnak kis művé¬ 
szete nyújthat, mert ezt mellesleg megjegyezve, 
legtöbbjük nem ismeri vagy nem érti. Csak a 

múlt legnagyobb eredményeivel mérték a fe-
nomént, kiben felfedezték Velazquez jellemző 
erejét, Greco magasztosságát, Goya vadságát, 
de arról már kevesebb, tőt majdntm gemmi 
szó sem esett, hogy mit tanult Zuloaga a 
francziáktól, a németektől, hogy festési módja 
igen nagy változásokon ment át az elmúlt 
évtizedben. Ez mind teljesen érthető volna, 
ha csakugyan oly képzőművészeti nagysággal 
állanánk szemben, mint a hogy hirdették, de 
viszont kissé bosszantó, ha nem így áll a 
dolog és disszonáns akkordot vegyít abba 

az őszinte örömbe, melyet e kiállítás felett 
éreztünk. Kétségtelen ugyanis, hogy az P>nst-
múzeumnak e kiállitása nálunk eseményszámba 
megy, teljesen függetlenül attól a kérdéstől, 
hogy Zuloaga korszakalkotó feslő-e avagy sem, 
egyszerűen azért, mert a külföld egyik ünne¬ 
pelt s támadott és ezért érdekes művészét 
mutatja be, kinek képeit közönségünk szélesebb 
rétegei alig s európajáróink is csak felületesen 
ismernek. 

Mindenesetre első pillanatra meghökkentő 
tulajdonságokkal rendelkezik ez a spanyol 

SEGOVIA. 

FONÓ ASSZONYOK. 

festő. Ma, midőn ismét megújulóban vannak 
vágyaink egy nagyarányú felületeket betöltő 
erőteljes, sőt hatalmas festészet után, nagy 
vásznakat fest és az élet átszimbolizált, tragi¬ 
kussá növeszteni kísérelt jelenségeiből válogatja 
tárgyait. Nincs egyetlen egy alkotása sem, 
melyről meglepő biztosság ne tekintene le a 
szemlélőre. Nincs közöttük egy sem, mely 
olyasmit árulna el, hogy alkotójuk küzködött 
a kifejezésben, hogy leküzdetlen rlisszonanczia-
ként valami is visszamaradt volna lelkében. 
Mindent úgy fest meg, a hogy akarja, mert festés¬ 
technikája neki könnyű játék. Növeli képeinek 
hatását az ethnografikus különösségekben rejlő 
tárgyi romantika, mely a naiv szemlélőt mindig 
lenyűgözi, különösen ha a művész számítás¬ 
ból mindenféle jól elburkolt fogással fokozza 
hatását. 

Zuloaga alapjában véve nem más, mint egy 
szerfelett ügyes virtuóz a szónak rosszabb ér¬ 
telmében véve a dolgot, abban a jelentésében, 
mely a routinier-rel összeesik. Lehetetlen meg 
nem látni minden alkotásán, hogy mennyire 
a hatásvadászatra vannak beállítva, hogy 
mennyire nem a művészeti érzékelés és meg¬ 
látás gyönyörűségeiből, hanem csakis értelmi 
számításokból származnak. Az a tragikai nagy¬ 
ság, melyet világfelfogásában nálunk meglát¬ 
tak, lehet, hogy értelmében megvan, de művé¬ 
szetében nincsen meg, • Delacroixszerű erő 
helyett kiszámított és erőltetett színészi pózo¬ 
kat kapunk. Abból, hogy a megsebzett Krisztus 
alatt, kiből vérsugarak fakadnak egy spanyol 
lány vigyorog, e puszta ténynél több még 
nem következik, ha a képről lerí az egész 
összeállítás hazug és át nem érzett volta. 
Goya demonikus vízióit kár ilyesmikkel együtt 
emlegetni, mert azok igazán viziók voltak és 
úgy is vannak ábrázolva, hogy azoknak lát¬ 
szanak. Még különösebb eredményeket ad a 
Grecoval vagy Velazquezzel való összehasonlí¬ 
tás. Természetesen, ha abból indulunk ki, 
hogy Zuloaga egyik képére egészen nyugodtan 
lefest emlékezetből egy Grecofejet, hasonlónak 
tarthatjuk azt, ki vakon kölcsönöz és utánoz, 
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de ha ismerjük Greco sor¬ 
dinált szenvedélyességtől át¬ 
hatott minden izében fes¬ 
tői művészetét, nem kisér-
lünk meg balul sikerülő 
párhuzamokat. A világ ösz-
szes művészeinek legarisz-
tokratikusabbika, Velezquez 
sem kerülhette ki sorsát, 
hogy összehasonlítsák Zu-
loagával. Az ő kimond¬ 
hatatlan nyugalommal, lé-
lekbemélyedéssel, minden 
olcsó hatáshajhászás nélkül 
megfestett örök lélekanali-
ziseit, melyek tele vannak 
a festői ábrázolás, a szín, 
a rajz ritka szépségeivel, 
kár emlegetni ezek mellett 
a groteszk jellemzetességet 
kereső, színházi pózokba 
rángatott alakoknál, kik 
vadak, borzalmasak, démo¬ 
niak szeretnének lenni, de 
még sem azok. 

És a festési mód ? A mi 
elvégre is a legfontosabb. 
Egy síkba nyomorított, le¬ 
vegőtlen, plasztika teljes 
hiányával festett képek. Aztán csupa köl¬ 
csönzés hol Goyától hol Grecotól. A képe 
egyik felén Grecós, a másikon Goyás alak¬ 
zat és ecsetkezelés, de egyéniség csak a válo¬ 
gatásban van. Sokat tanulgatott a francziáktól, 
nem hiába él közöttük. Meglátszik ez első¬ 
sorban tájképein, melyeken Delacroix-emlékek 
Czézanneszerű földolgozásban láthatók. Ezek 
tanúskodnak legjobban technikájának nagy vál¬ 
tozásáról is. Míg azelőtt a mély színeket sze¬ 
rette és sokat alkalmazott áttetsző lazurszineket, 
most inkább át nem tetsző fedő festékeket 
használ. Azelőtt hírből sem ismerte a kékes 
árnyékokat, most nem veti meg őket. Azelőtt 
a tájképet csak futólagosan háttérnek vetette 
oda Goya modorában, most az újabb francziák 
és németek hatása alatt aprólékos, dekoratív 
gonddal részletezve kezeli. Ha egyáltalában 
lehet nála szó a művészi megérzés őszintesé-

DÁNIEL BÁTYÁM ÉS CSALÁDJA. 

géről, némelyik tájképe ,az, melyben annak 
nyomait felfedezni véltük. 

Egészben véve már mint a művészeti életnek 
a nagyközönséghez szövődő jelensége is ér¬ 
dekes ember, ki hasonló sorsot visel magán, 
mint az eddigi routinierk: a ma tapsait s a 
holnap feledését. 

Frank Brangwyn a ma élő rézkarczolók és 
rajzolók egyik legjelesbbike nem szorul védel¬ 
münkre, sem arra, hogy kiemeljük Zuloágával 
szemben. A kiállításon legjobb lapjai közül 
is láthatók egyesek. Heroikus ábrázolásaival, 
ha nem is ért fel a legnagyobb rajzolókhoz, 
mindig komoly, őszinte, átérzett egyéni művé¬ 
szetet tudott nyújtani. 

Az Ernst-múzeumban látható harminczhat 
rézkarcza jól jellemzi művészetét. Elénk állítja 
a mai rajzolás legjelentékenyebb romantikusát, 
ki mesterien érti művészetének technikáját is. 

Csakhogy Brangwyn nem 
válik sohasem üres mester-
kedővé, az eszköz nem lesz 
czéllá kezében. A modern 
élet heroikussá növelhető 
oldalai bilincselik le, ezért 
lett a munka, a gyárak, a 
mozgalmas utczai élet köl¬ 
tőjévé. A legmesteriebb kar-
czain mégsem ez a valóság¬ 
tól elforduló stilizálás kap 
meg, hanem a fény és ár¬ 
nyék szerfelett gazdag re-
gistére. Fényt a fényben és 
mélyebb árnyékot a már 
mély .árnyékban alig tud 
ma valaki jobban rézkar-
czon kikozni. A mai szín¬ 
telen, hideg, unalmas angol 
művészetben úgyszólván az 
egyedüli önállóbb jelenség, 
ki nem elégszik meg hazája 
szalonművészetével. Nyug¬ 
talan, ki nem elégített em¬ 
ber, ki végig bolyongta már 
az egész világot, mindig új 
és új dolgokat keresett és 
csodált meg, de csak ön¬ 
magát és gomolygó roman¬ 

tikáját tudta megtalálni. Annál, a mit meg¬ 
alkot, Brangwyn mindig többet akart volna 
adni, mindig visszamarad képein valami belső 
megoldatlanság, valami kuszaság, valami egy¬ 
másra halmozódás. Ez a küzdelme tulajdon¬ 
képen a romantikus küzdelme, ki többet hal¬ 
moz össze, mint kellene, mert így véli meg¬ 
közelíteni ideálját, melynek kifejezésére kevesli 
az egyszerű eszközöket. 

Néha megpróbálja, hogy Rembrandttal ver¬ 
senyre keljen. Egyik karcza, azt hiszem, a 
Koldusok ünnepe czimű, jó példa erre. Kemb-
randt csodás vízióinak, bármily túlzások is, 
megvan a maguk realitása és őszinte egysze¬ 
rűsége : heroismust sohsem keresnek — de sok¬ 
szor mégis heroikusok. Brangwyn hatalmasabbá, 
mozgalmasabbá akarja ugyanazon thémát tenni 
és íme, erőtlenebb maradt, nem múlta felül, sőt 
el sem érte nagy mesterét. Farkas Zollmi. 

BRÉVAL KISASSZONY CARMEN SZEREPÉBEN. 

ZULOAGA FESTMÉNYEI AZ ERNSZT-MÚZEUMBAN. 

VIDÉKI VIADOROK. 
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RÉGI KÖVEK, RÉGI LEGENDÁK. 
— Római érdekességek. — 

A római Capitoliumon megfordult min¬ 
denki, a ki járt az «örök város»-ban. De 
minden ezredik Róma járó ha látta a tarjjéji 
sziklát, a mely pedig száz lépésnyire sincs a 
Capitolium gyönyörű patinás Max Aurélius 
lovas-szobrától. Az igaz, hogy a Baedéker 
nem is igen rajzolja ki az utat, a mely odáig 
vezetne és ha valaki lent, a Forum-rá torkoló 
szűk utczácskákból pillantaná meg a Rupe 
Tarpeia-t, mindenre gondolna inkább, sem¬ 
mint arra, hogy valaha innen taszították le a 
régi rómaiak a halálraítélteket. A meredek, 
egészen függőleges falu sziklát benőtte már a 
fő, alatta házak épültek és a házak ablakai¬ 
ban — igazi olasz módra - - a mosott fehér¬ 
neműt szárítgatják . . . 

Egy lépés csak a Capitoliumtól a tarpéji 
szikla. És egy lépés az Aracoeli templom is, 
a hol Szent Ilona földi maradványait őrzik a 
Saiilo Bambino szobrával együtt. Közel száz 
lépcső vezet föl ehhez az ódon templomhoz. 
a melynek árnyékában a halhatatlan capito-
liumi libák gágogtak évszázadoknak előtte. És 
ennek az ütött-kopott vén templomnak van egy 
kis szobra, a Santo Bambino, a mely poétikus, 
különös hivő-sereget csábít ide, minden évben, 
Nagykarácsonytól Vízkeresztig... Ilyenkor vnn-
nak itt ugyanis a gyerek-prédikácziók, a Santo 
Bambino előtt. A fönséges hangulatú vén 
templom föhajójának antik oszlopait ilyenkor 
aranyszegélyü vörös brokáttal díszítik — való¬ 
ságos óriási vörös pantallókba bujtatják őket -
és a balhajó egyik kápolnájában drága művü 
jászolban kiteszik közszemlére a felöltöztetett 
szobrot, a kis gyerek-Jézust. Fején arany 
korona, drága kövekkel kiverve, egész teste 
(helyesebben a pólyája) tele aggatva vagyono¬ 
kat érő függőkkel, aranylánczokkal, ékszerek¬ 
kel, fogadalmi szivekkel, úgy hogy csak épen 
a szobor feje látszik ki a sok arany, ezüst, 
gyémánt ajándékból. Körülölte pedig ott áll¬ 
nak a pásztorok, nyájaikkal, a mint az istálló¬ 
ban született Megváltót imádják. 

A tündériesen - - ezer és ezer villanylám¬ 
pával - -' kivilágított boltivek alatt pedig egy 
kis szószék van fölállítva. Egészen kis szószék, 
a melyen el sem férnének talán komoly pré¬ 
dikátorok. De nem is azok kapaszkodnak föl 
ide ilyenkor, hanem apró, nyolcz-tiz éves 
gyerekek, lányok, fiúk, a legalsóbb néposztály¬ 
ból és azok szónokolnak itt. 

És minden esztendőben el is mondják a 
Santo Bambino legendáját, a mely szerint 
sok-sok száz évvel ezelőtt egy szerzetes elza¬ 
rándokolt az Úr Jézus szülőhelyére és mert 
nem volt pénze, hogy ott valami drága emlé¬ 
ket vegyen, hát faragott magának egy szob- . 
rőt, a mely a csecsemő-Jézust ábrázolta. 
A mikor aztán hazafelé indult, hajóját óriási 
vihar érte utói és a kapitány parancsára. 

l 

A SANTO BAMBINO SZOBRA A RÓMAI ARACOELI 
TEMPLOMBAN. 

minden fölös terhet a tengerbe kellett dobni. 
A Santo Bambinot is a tengerbe vetették, de 
az nem merült el és a mikor később szeren¬ 
csésen partot értek, a hajó oldala mellett. . . 
ott találták a szobrot. 

Az Aracoeli gyerek-Jézus szobránál - - és a 
legendájánál - - talán még érdekesebb a Santa 
Mária in Cosmedin templom szobra, az az 
óriási triton-fej, a melyet a római nép Bocca 
della Veritá-n&k (az Igazság szájának) neve¬ 
zett el. 

Róma ez ősi templomának - - a mely már 
az ötödik században is fönnállott — előcsarno¬ 
kában áll ez a másfél méter átmérőjű hatalmas, 
ijesztő tekintetű emberfej és a misztikusság felé 
erősen hajló római nép vakmerő fantáziája 
egész regényt fűz ehhez az élettelen főhöz. 
Hiába állapították meg tudós archeológusok, 
hogy ez a triton-fej valamikor a Claudius-víz-
vezeték egyik csatornájának volt a fedőlapja, 
a néphit még ma is csak a legendának hisz. 
Annak a legendának, a mely szerint ez az 
emberfejü kő valamikor Róma legfelsőbb itélő-
birája volt Ha valakit hazugsággal vádoltak, 
vagy valakinek nyilvánosan meg kellett esküd¬ 
nie, hát kezét bedugta a köszájba. És ha az 
illető hazudott, vagy hamisan esküdött: a 
kőszáj megharapta a kezét. Ezért kapta ezt a 
félelmetes, misztikus nevet is, hogy: 
Szája. 

Az igazság szószólója — ha mindjárt éle¬ 
sebb és csipősebb nyelvű szószólója is — volt 
a középkori Rómában az az antik szobor¬ 
csonk, a mely ott áll a Piazza Navona köze¬ 
lében, a Palazzo Braschi egyik szögletén. Ez 
a torzó: a Pasi/uino. 

Mint jóformán minden kődarabnak Rómá¬ 
ban, úgy ennek is meg van a maga legendája. 
Ez a szobor volt az, a melyre valamikor a 
latin- és "olasz-nyelvű, csípős epigrammákat 
ragasztották, a pasquillek őseit, a melyek kí¬ 
méletlenül kikezdték az «örök város» nagy 
urait, de még egyik-másik pápát is. Folengo, 
a későbbi szicziliai püspök, a ki a tizenhato¬ 
dik század elején mint barát Rómában élt, 
humoros verseinek egyikében - - a melyeknek 
«Maccharoniche» volt a gyűjtő-czímük 
megírta Pasquino eredetét is, a maga külö¬ 
nös, tréfás és csúfolódó modorában. Ezek 
szerint Pasquino egyenest a mennyországból 
jutott Rómába, a hol osteriát nyitott és mint 
jókedvű ficzkó olyan tiszteletre tett szert, hogy 
a szenátus szobrot készíttetett róla és azt a 
Palazzo Orsini (a mai Braschi-palota) előtt 
állíttatla föl. Pasquino, a kinek sokfajta rendű 
és rangú emberekkel volt dolga, alaposan ki-
ösmerte az emberek hibáit és ebbéli tudomá¬ 
nyát nem is rejtette el a véka alá. Ez azon¬ 
ban már nem tetszett a nagyuraknak, bepa¬ 
naszolták a pápánál, a ki száműzte ebből a 
világból, az egész földről és a mennyország¬ 
ból is. Egész Róma sirt ezen és akadtak fő¬ 
papok, a kik Pasquino érdekében szót emel¬ 
tek a Szent Atyánál, a minek meg is lett az 
a következménye, hogy Szent Péter utóda 
visszavonta előbbi ítéletét, sőt még ajánlóle¬ 
velet is adott Pasquinonak az ég szentjeihez 
és csak azt kötötte ki, hogy az ég kapujában 
osteriát kell nyitnia, a hol majd a jóltáplált 
prelátusok kényelmes otthonra találhatnak. 
Pasquino így visszajutott a menyországba, 
de szelleme lent maradt a földön és beleköl¬ 
tözött a róla faragott szoborba, a mely most 
ő helyette folytatta hivatását, hogy az embe¬ 
reknek megmondja az igazat. 

A színes fantáziájú Folengo e kis históriá¬ 
ban messze elkalandozott a valóságtól. A Pas¬ 
quino ugyanis nem is Pasquino szobra, hanem 
csak töredéke egy antik szoborcsoportozatnak, 
a mely Menelaost Patroklos tetemével ábrá¬ 
zolta. A Pasquino nevet pedig csak a tizen¬ 
hatodik században (igaz, hogy a legelején) 
kapta, egy Pasquino nevű szegény humanis¬ 
tától, a ki a szoborral szemben lévő házban 
lakott. Csípős, ötletes verseket irt ez a tudós 
humanista és azokat a szoborra aggatta. Az 
örök város diákjai, a kik szerették a tréfát, 
örömmel ragadták meg az alkalmat, hogy 
újabb mulatságot szerezzenek maguknak: kö-
rülsereglették a szobrot és sietve írták le a 
tréfás verseket. A római nép is részt vett a 
tréfában és lassanként Pasquino mester neve 
ráragadt a szoborra. 

Bulla Ignácz. 

FARKAS ÖDÖN. 
1851—1912. 

A magyar zenei élet legújabb eseménye, Far¬ 
kas Ödön halála, nagy veszteséget jelent Az ő 
hivatala és hatásköre első sorban a Kolozsvár 
város fenhatósága alatt álló, maholnap száz¬ 
éves, zeneiskola igazgatósága volt; de halálát 
az egész ország zeneköltóse és énekművészete 
sínyli meg. Mikor 28 éves fiatalember létére 
megbízták az akkor hatvanesztendős zenekon¬ 
zervatórium vezetésével: a «szabad művészeti) 
idegen nyelvű oktatóit magyarrá tette, majd a 
kis keretben működő intézetet annyira fejlesz¬ 
tette, hogy egy tuczat tanára ma már 500 nö¬ 
vendéket nevel s úri hölgyek és egyetemi taná¬ 
rok is ülnek az intézeti zenekarban, mely fényes 
hangversenyein oly nagyszabású műveket is 
tolmácsol, minő Beethoven kilenczedik szim¬ 
fóniája; - - mégis zeneköltői és énektanári 
nagysága teszi nevét maradandóvá. 

Első kenyérpályájáról, a mérnökségről, vég¬ 
kép letérítette 1875-ben az Országos Zene¬ 
akadémia megnyílta. Itt nekifeküdt a zene¬ 
szerzésnek, persze már meglehetős előkészült-
séggel; s már a kövelkező év augusztusában 
első operáját hozta színre: «A bayadér» czím 
alatt. Egész családját fogva tartotta a zene bű-
bája: ennek a kótfelvonásos operának is szöve¬ 
gét testvérbátyja Lajos irta (a ki nemrég mint 
rendőrtanácsos halt meg), a czímszerepet pedig, 
a budai színkörben, testvérhuguk Ottilia éne¬ 
kelte. Az első nagyobb műnek sok részlet¬ 
szépsége volt, főleg az együttesek művészi 
kidolgozása tanúsította a fiatal zeneszerző 
hivatottságát. Farkas Ödönnek egyéb elfog¬ 
laltsága sokáig nem engedte, hogy új operát 
irjon; mikor végre a szintén keletindiaitárgyú 
«Vezeklők» czímű dalművével elkészült, a vi¬ 
szonyok, illetőleg az új operaház élére állított, 
többé-kevésbbé szakértő vezetők mostohasága 
kilencz évig útját állta annak, hogy a sok jeles 
tulajdonsággal ékes darab szinre kerüljön; csak 
rég elismert nevek — Erkel, Liszt, Goldmark, 
Mihalovich, Sárosi (az «Atala» szerzője), Hu-
bay — fémjelzésével ellátott operákat mertek 
előadni, s mire Farkasnak a régibb nagy-operai 
stílusban irt művét meghallhattuk 1894 tava¬ 
szán : akkorra Mascagni világhódító «Paraszt 

FARKAS ÖDÖN. 

becsület»-e, meg a lassan, de bizton előnyomuló 
wagneri zenésdráma teljesen elfordította úgy a 
tágasabb zenekedvelő közönség, mint az alapo¬ 
sabb képzettségűek ízlését. A magyar zeneszer¬ 
zők pártfogójának, Káldynak kellett az opera¬ 
igazgatói polczra jutnia, hogy Farkasnak ma-
gyarstilusú dalműve, a «Balassa Bálinti), már 
a millennium gazdag műsorán megjelenjék; 
ebben sok frisseség, könnyedség járult a jeles 
szerző szokott erényeihez. Utolsó operája, a 
csodálatosan drámaiatlan szövegű «Tetemre¬ 
hívás », 1900 őszén a Takáts nagy művészetére 
bízott gyönyörű áriákkal s híressé vált tárogató¬ 
körzenéjével minden szivet meghódított. S még 
egy szép sikere volt Farkas Ödönnek az opera¬ 
házban, bár nem operával: a «Kuruczvilág» 
czímű programmzenéjével, a Rákóczi hamvai¬ 
nak hazaszállításakor (1906- októberben) tar¬ 
tott díszelőadáson. 

Egy Kolozsvárott előadott, szintén magyar -

zenéjü operájának «Tündérforrás•> czímű sike¬ 
rültebb részleteit Farkas ki'>s<ilil> más műveiben 
használta fel. Irt ő számos másfajta, kisebb-
nagyobb művet ie: vonósnégyest, szcrenádot 
(ezzel pályadíjat nyert a Nemzeti Zenede jubi¬ 
leumán), számos dalt, balladát. «Szondi két 
apródja* a budapesti filharmóniai hangver¬ 
senyek egyikén aratott sikert stb. Szerzeményei¬ 
nek Legnagyobb részét a Kolozsvárott alakult 
«Erkel-társasági) adta ki. 

Farkas nem az óneklömadarak módjára ösz-
töiiszerüon daloló zeneiró volt, hanem hivatá¬ 
sát komolyan felfogó, helyesen, sőt mélyen 
gondolkodó, öntudatos művész. E felöl nem¬ 
csak partitúrái a szakértőt győzik meg, hanem 
minden olvasóját is azok a programmértekezé-
sri, melyeket az igazgatása alatt állt konzer¬ 
vatórium 1903. és 1904. évi értesítőiben közölt 
a művészi zenéről, H a zeneiskolák hivatásáról. 
A mit ő itt a művészet nemzeti jellegéről 
mond — s nemcsak elmosódó általánosságban, 
hanem részletpéldákkal teljesen megvilágítva,— 
az olyan meggyőző, hogy akkoriban úgyszólván 
az egész sajtót bejárta és mindenütt visszhan¬ 
got keltett. Abban is nagy igazsága volt, hogy 
az ének — mint a zeneművészet első és leg¬ 
magasabb becsü jelentkezése — fontosságát és 
tanítására fordítandó legnagyobb gondot egy¬ 
szersmind nemzeti kötelességül hirdette. A ma¬ 
gyar ritmuson s az énekszöveg és a zene egy¬ 
öntetűségén fordul meg egész zeneművészetünk 
nemzeti jellege. 

És itt oltódik be Farkas Ödön sokoldalú és 
sokérdemű tevékenységébe működésének leg¬ 
újabb és legszebb virágot hajtó ága: az ének¬ 
tanítás. Kitűnő könyve: «Az énekhang» (1907) 
lelkiismeretesen beszámol arról, hogyan képe¬ 
sítette széleskörű tanulmánya az énekhang új 
felfogására; s hogy az ő új énektanító mód¬ 
szere nemcsak a papíron megálló, holt for¬ 
mula : azt tanítványainak száma és sikere élő 
példaképen igazolja. Királyi operaházunk új 
nemzedékében a legértékesebb, s általánosan 
is ilyennek elismert, Bosnyákné Sándor Erzsi 
és dr. Székelyhidy Ferencz hangja és énekmű¬ 
vészete, a kik tudásukat, sikereiket mesterük¬ 
nek köszönhetik. 

A magyar ének- és zeneművészet .története 
maradandó helyet biztosít Farkas Ödön ne¬ 
vének. A' /• 

A TARPÉJI SZIKLA. A BOCCA DELLA VERITA. A PASQUINO SZOBRA. 

PÉTER ÉS VENDI. 
Eegény. — Irta J. M. Barrie. 

(Folytatás.) 

Péter persze csak bolondította őket, mert 
hiszen senki sem tudhat repülni, ha előbb nem 
hintettek rá tündér-port. Szerencsére, a mint 
említettük, Péter egyik keze be volt maszatolva 
tündér porral. Ráfújt egy keveset mindegyikükre, 
még pedig a legpompásabb ered meny nyel. 

- No most mozgassátok így a vállatokat -
mutatta — és aztán rajta ! 

Valamennyien az ágyukon voltak és a vitéz 
Mihály kezdte rá először. Azaz hogy nem is 
akart tulajdonképen elindulni, csak elindult és 
azonnal rá már átrepült a szobán. 

- Repültem! - - kiáltott, még mindig a le¬ 
vegőben lebegve. 

János is elindult és a fürdőszoba ajtajánál 
találkozott Vendivei. 

- Jaj, de pompás ! 
— Óriási! 

- Nézz rám ! 
— Én rám nézz ! 

- Én rám ! 
Távolról sem tudtak olyan elegánsan repülni, 

mint Péter, akárhogy is, bukdostak egy kicsit, 
de a fejük a mennyezet felé lebegett és annál 
talán nincs gyönyörűségesebb dolog a világon. 
Péter eleinte kezét nyújtotta Vendinek, de ettől 
el kellett állnia, mert Tink ezen nagyon is fel¬ 
bőszült. 

Röpködtek föl-le, körbe-körbe. Vendi mind 
azt mondta, mennyei dolog ez. 

- Hát most már mért ne mehetnénk ki -
mondta János. 

Természetesen ez volt, a mire Péter csab; 
tóttá őket. 

Mihály kész volt erre, azt akarta megpró¬ 

bálni, mennyi idő alatt tud billió mérföldet át¬ 
repülni. Vendi azonban habozott. 

- Hableányok! — mondta Péter. 
- Oh! 

— Tengeri kalózok is vannak ott. 
- Kalózok! - - kiáltotta János, felkapva ün¬ 

neplő kalapját - - Menjünk mindjárt. 
Épen ebben a pillanatban sietett ki Darling 

úr és Darlingnó asszonyság Nanával együtt a 
27. számú házból. Kiszaladtak az utcza köze¬ 
pére, hogy fölnézzenek a gyermekszoba abla¬ 
kába. Igen, az ablak még mindig csukva volt, 
de a szoba ragyogott a világosságtól és a mi a 
legszívszaggatóbb volt, láthatták, hogy a füg¬ 
gönyön három hálóruhás kis árnyék forog 
körbe-körbe, - - nem a padlón, hanem a le¬ 
vegőben. 

Nem is három árnyék, hanem négy! 
Reszketve nyitották ki az utczai kaput. Dar¬ 

ling úr rohanni akart fel a lépcsőn, de Dar-
lingné intett neki, hogy menjen halkan. Azt 
szerette volna, hogy a szive is halkan dobogjon. 

El fogják érni még idején a gyermek szobát? 
Ha elérnék, micsoda édes érzés volna nekik, — 
mi is megkönnyebbülve lélekzenénk fel, de ak¬ 
kor hova lenne a mese? Másrészt, ha nem ér¬ 
nek is fel idején, ünnepélyesen megígérem, a 
végén minden jóra fog fordulni. 

Idején feljutottak volna a lépcsőn, ha azok a 
kis csillagok nem figyelték volna őket. Csak¬ 
hogy a csillagok egyszerre feltárták az ablakot 
és az a legkisebb csillag bekiáltott: 

Vigyázz, Péter! 
Péter erre tudta, hogy egy pillanatot sem 

szabad elveszíteni. 
- Gyertek — kiáltott parancsolóan és hir¬ 

telen kisurrant az éjszakába. János, Mihály és 
Vendi utána. 

Darling úr és Darlingné asszonyság és Nana 
már későn rohantak be a gyermekszobába. 
A madarak elrepültek. 

IV. A repülés. 
•Második utcza jobbra, aztán egyenesen előre 

reggelig..) 
A mint Péter mondta Vendinek, ez volt az 

út Nincsország felé, de még madarak sem, ha 
térképeket vittek volna is magukkal és nézeget¬ 
ték volna a széles útkeresztezőknél, még ők sem 
találtak volna oda ezután az irányítás után. 
Péter persze, úgy mondott mindent, a hogy 
épen eszébe jutott. 

A pajtásai eleinte vakon hittek neki és olyan 
nagy gyönyörűségük telt a röpülésben, hogy 
azzal pazarolták az időt, hogy körülröpködték 
a templomtornyokat és egyéb magas tárgyakat, 
melyek megtetszettek nekik. 

János és Mihály versenyt rögtönöztek, Mihály 
tér-előny t kapott. 

Röstelkedve gondoltak arra, hogy az elébb 
még pompás üczkóknak gondolták magukat, 
mert körül tudták röpülni a szobát. 

Még nemrég. De milyen reg ? Már a tenger 
felett repültek, mikor ez a kérdés Vendit komo¬ 
lyan aggasztani kezdte. János azt gondolta, ez 
már a második tenger és a harmadik éjszaka. 

Néha sötét volt, néha világos, hol nagyon 
fáztak, hol meg melegük volt. Csakugyan éhe¬ 
sek voltak-e időnkint, vagy csak tetették, mert 
Péter olyan furcsa új módon tudta őket etetni ? 
Úgy tett, hogy utána repült a madaraknak, a 
melyek emberi lények számára is ehető elesé-
get" vittek a csőrükben és elkapta tőlük. Akkor 
a madarak repültek utána és visszavették tőle. 
Mérföld számra kergették így egymást nagy 
vidáman, végül is a jóbarátság kölcsönös ki¬ 
fejezésével váltak el. Vendi kissé megütődve 
né/te, hogy Péternek fogalma sincs róla, hogy 
ez- mégis kissé különös módja annak, hogy 
valaki a vajaskenyerét megszerezze, sőt hogy 
azt sem tudja, hogy erre más módok is vannak. 

Azt, hogy álmosak, igazán nem tetették. 
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Csakugyan álmosak voltak, már pedig ez ve¬ 
szedelem volt, mert a mint elbóbiskoltak, azon¬ 
nal lezuhantak. Az volt a csúnyaság, hogy 
Péter ezt nagyon mulatságosnak találta. 

- Itt megy már megint - - kiáltotta nagy 
vígan, mikor Mihály lehullott, mint valami kő. 

— Mentsd meg, mentsd meg! - - kiáltott 
Vendi, rémülten nézve az alattuk elterülő ke¬ 
gyetlen tengerre. Erre aztán Péter átsurrant a 
levegőn és megragadta Mihályt épen abban a 
pillanatban, mikor már-már belehullott a ten¬ 
gerbe. Nagyon kedves volt, a hogy ezt tette, de 
mindig várt az utolsó pillanatig és érezni lehe¬ 
tett, hogy a saját ügyessége érdekli, nem pedig 
egy emberi élet megmentése. A változatosságot 
is szerette és az a sport, a mi az egyik pilla¬ 
natban elragadtatásba hozfa, a következő pil¬ 
lanatban már nem vonzotta, úgy hogy mindig 
megvolt rá a lehetőség, hogy a legközelebbi 
alkalommal, ha leesel, nem törődik veled és 
enged, hadd essél. 

Ó tudott a levegőben aludni a nélkül, hogy 
leesett volna, de csak hátán fekve és lebegve a 
levegőben. Ez azonban legalább részben attól 
volt, mert olyan könnyű volt, hogy ha az em¬ 
ber mögéje került és ráfújt, akkor gyorsabban 
haladt. 

i— Legyetek hozzá udvariasabbak — suttogta 
Vendi Jánosnak, mikor «jer-utánam»-ot ját¬ 
szottak. 

- Akkor mondd meg neki, hogy ne hen-
czegjen — mondta János. 

Mikor ugyanis «jer-utánam»-öt játszottak, 
Péter szorosan a víz színe felett repült és röp¬ 
tében megérintette minden czápának a farkát, 
mint a hogy az utczán az ember végighózza 
az ujját egy-egy vaskerítésen. A többiek nem 
nagy sikerrel próbálták utánozni, úgy hogy a 
dolog meglehetősen henczegés színében tűnt 
fel, kivált miután ő minduntalan hátranézett, 
hogy hány czápa-farkat hibáznak el. 

- Kedveseknek kell lennetek iránta — biz¬ 
tatta Vendi az öcscseit. - - Mit csinálnánk, ha 
elhagyna minket? 

~— Visszamennénk — mondta Mihály. 
- Hogy találnánk haza nélküle? 
- Hát akkor mennénk tovább. 

— Ez borzasztó volna, János. Mindig csak 
tovább kellene mennünk előre, mert nem tud-
nók, hogyan álljunk meg. 

Ez igaz volt; Péter elfelejtette nekik meg¬ 
mutatni, hogy kell megállni. 

János azt mondta, hogy a legrosszabb eset¬ 
ben is nem kellene egyebet tenniök, mint foly¬ 
ton egyenesen előre haladni, mert a föld göm¬ 
bölyű és így előbb-utóbb eljutnának a gyermek¬ 
szobájuk ablakáig. 

- És ki szerezne nekünk ennivalót, János? 
- Hát én is egész ügyesen ki tudtam kapni 

a falatot a sas csőréből, Vendi. 
- Igen, — huszadszori kísérletre - - emlé¬ 

keztette Vendi. - - D e még ha ennivalót tud¬ 
nánk is így szerezni, látod, hogy beleütődünk 
a felhőkbe és egyéb mindenfélébe, ha ő nincs 
mellettünk és nem nyújtja a kezét. 

Csakugyan folyton csetlettek-botlottak. Most 
már erősen tudtak repülni, bár még mindig a 
kelleténél többet bukdácsoltak, de ha felhőt 
láttak szembejönni, mennél jobban igyekeztek 
kikerülni, annál biztosabban belebotlottak. Ha 
Nana velük lett volna, biztosan borogatást tett 
volna ilyenkor Mihály fejére. 

Péter épen nem volt velük s ők meglehetős 
elhagyatottnak érezték magukat egyedül. Péter 
annyira gyorsabban tudott repülni, mint ők, 
hogy ha kedve kerekedett, hirtelen elillant elő¬ 
lük úgy, hogy nem is láthatták, - - valami 
kalandra, melyből nekik nem juttatott. Mire 
aztán visszakerült, elnevetgélt valami iszonyú 
mulatságos dolgon, a mit a csillagnak mon¬ 
dott; mire azonban hozzájuk ért, már elfelej¬ 
tette, mi volt az. Máskor meg mikor visszatért, 
hableány-pikkelyek ragadtak a testére s mégse 
tudta biztosra megmondani, mi történt vele. 
Ez bizony nem csoda, ha bosszantó volt olyan 
gyermekeknek, a kik sohase láttak hableányt. 

— Már pedig, ha ezeket a- dolgokat olyan 
hamar elfelejti, hogy várhatjuk tőle, hogy em¬ 
lékezni fog mireánk? 

S valóban, néha mikor hazatárt, nem emlé¬ 
kezett rájnk, legalább is nem jól emlékezett. 
Vendi ezt biztosra vette. Látta, hogy villan fel 
a szemében a felismerés, mikor egy-egy napra 

Eötvös Károly legújabb arczképe, melyet szemesi 
villájában vettek fel. 

elhagyta őket; egyszer meg épen meg kellett, 
hogy mondja neki a nevét. 

- Vendi vagyok, — mondta ingerülten. 
Péter nagyon röstelte a dolgot. 
- Azt mondom neked, Vendi, hogy vala¬ 

hányszor azt látod, hogy megfeledkezem rólad, 
csak mondogasd, hogy: «Vendi vagyok» és 
akkor eszembe fog jutni. 

Ez persze nem volt valami megnyugtató do¬ 
log. Hogy azonban kárpótolja őket, megmutatta 
nekik, hogy kell mereven kifeküdni az erős 
szélbe, a mely az ő útjuk irányában fújt. Ez 
olyan kellemes változatosságot nyújtott, hogy 
többször is megpróbálták és úgy találták, hogy 
így baj nélkül tudnak aludni. Hosszabbakat is 
aludtak volna, de Péter hamar belefáradt az 
alvásba és csakhamar felkiáltott kapitányi hang¬ 
ján: ((induljunk most neki.» így hát néha-néha 
czivódva, de egészben véve jókedvűen közeled¬ 
tek Nincsországhoz, mert sok holdváltozás után 
mégis csak elérték és a mi még főbb dolog, az 
egész úton meglehetős egyenes irányban men¬ 
tek előre, a mit nem annyira Péter vagy Tink 
vezetésének köszönhettek, hanem annak, hogy 
a sziget folyton vigyázott rájuk. Csak így tudja 
bárki is elérni a varázslatos partokat. 

— Ott van — mondta Péter nyugodtan. 
- Merre, merre? 
- A merre a nyilak mutatnak. 

Valóban millió meg millió arany nyíl muta¬ 
tott a sziget felé a gyermekeknek, — vala¬ 
mennyit barátjuk, a nap irányította, mert a 

Weinwurm A. fölvétele. 
Molnár Viktor, a Nemzeti Múzeum régiségtárának 
47 év óta szolgáló laboránsa, ki most szolgálataiért 

miniszteri elismerésben részesült. 

aap azt akarta, hogy biztosak legyenek az út-
jukról, mielőtt elhagyja őket éjszakára. 

Vendi, János és Mihály lábújjhegyre álltak 
a levegőben, hogy mennél előbb meglássák a 
szigetet. Különös dolog, de el kell mondani, 
hogy valamennyien azonnal megismerték és 
nem úgy üdvözölték, mint olyasvalamit, a mi¬ 
ről régóta álmodtak és most végre meglátják, 
hanem mint jól ismert barátjukat, a kihez 
visszatértek vakáczióra. 

- János, nézd, ott a lagúna! 
— Vendi, nézd, ott ássák bele a teknősbókák 

a tojásaikat a homokba. 
— Mondom neked, János, ott látom a törött 

lábú flamingódat. 
— Nézd, Mihály, ott a te barlangod. 
— János, mi az ott a bozótban? 

- Egy farkas a kölykeivel. Vendi, én azt 
hiszem, az ott a te kis farkaskölyked. 

- Az ott az én horpadt oldalú csónakom. 
- Nem lehet az. Hiszen mi elégettük a csó¬ 

nakodat. 
- Mégis csak ez az. Mondom neked, János, 

látom a rézbőrüek táborának fiistjét. 
- Hol? Mutasd meg, én majd megmondom 

neked abból, a hogy a füst gomolyog, hogy 
háborús úton vannak-e. 

- Ott ni, a Csoda-folyón túl. 
- Most már látom. Bizony, ugyancsak há¬ 

borús úton vannak. 
Pétert kissé boszantotta, hogy ilyen sokat 

tudnak a szigetről, de csakhamar megjött a 
diadala, mert a gyerekekre egyszerre csak T&-
jött a félelem. 

Akkor jött a félelem, mikor a nyilak eltűn¬ 
tek, sötétségben hagyva a szigetet. 

Odahaza, a régi időkben Nincsország mindig 
kissé sötétnek és fenyegetőnek kezdett látszani 
a lefekvés ideje táján. Olyankor fel nem kuta¬ 
tott területek támadtak rajta és szétterjeszked¬ 
tek ; fekete árnyékok mozgolódtak bennük, a 
zsákmányra induló vadállatok bőgése ilyenkor 
más lett és mindenek felett az ember elvesz¬ 
tette abbeli biztonságát, hogy győzni fog. Az 
ember bizony örült annak, hogy az éjjeli lám¬ 
pák égnek. Még annak is örült, ha Nana meg¬ 
mondta, hogy hisz az ott csak a kandalló és 
hogy az egész Nincsország csak képzelődés. 

Persze, azokban a napokban Nincsország csak 
képzelődés volt, de most valóságos, meglevő 
dolog. Éjjeli lámpák pedig itt nem voltak és 
minden pillanatban sötétebb lett és hol van 
Nana? 

Eddig külön-külön röpültek, de most oda¬ 
húzódtak Péterhez. Az ő közönbös modora is 
eltűnt ekkor már, a szeme ragyogott és vala¬ 
hányszor hozzáértek a testéhez, egy szikra pat¬ 
tant rajta keresztül. Most már a félelmetes 
sziget fölött voltak, olyan alacsonyan repülve, 
hogy néha-néha a lábukat súrolták a fák. Semmi 
ijesztő nem mutatkozott a levegőben, de hala¬ 
dásuk lassúbb és megerőltetőbb lett, mintha 
ellenséges erőkön keresztül törték volna útju¬ 
kat. Néha beleragadtak a levegőbe, a míg Péter 
rá nem csapkodott az öklével. 

- Nem akarják, hogy kikössünk — magya¬ 
rázta. 

—Kicsodák? — suttogta Vendi megborzongva. 
De Péter nem tudta vagy nem akarta meg¬ 

mondani. Tinker Bell a vállán aludt, de most 
felköltötte és előre küldte előőrsül. 

Néha himbálózott a levegőben, figyelmesen 
hallgatózva, füle elé tett tenyérrel, aztán megint 
olyan csillogó szemmel meredt lefelé, hogy a 
szeme szinte két lyukat fúrt a földbe. A mikor 
ezzel megvolt, akkor ismét nekiindult. 

Bátorsága szinte megdöbbentő volt. 
- Akartok egy kalandot? - - mondta egy¬ 

szerre Jánosnak vagy előbb akarjátok a 
teátokat ? 

Vendi hamar rámondta, hogy előbb a teát 
és Mihály hálásan szorította meg Vendi kezét. 
A bátrabb János habozott. 

- Miféle kaland? — kérdezte óvatosan. 
- Amott egy kalóz alszik a pampaszban, 

épen alattunk — mondta Péter. — Ha akarod, 
lemegyünk és megöljük. 

— Nem látom, - - mondta János hosszú 
szünet után. 

-— De én látom. 
- De hátha fölébred — mondta János kissé 

hüledezve. 
Péter felháborodva felett: 

- Hát csak nem hiszed, hogy azalatt ölöm 

meg, a míg alszik? Előbb felébresztem és az¬ 
tán ölöm meg. így szoktam mindig tenni. 

Ugyan! Hát már sokat öltél meg? 
Tömérdeket. 

János erre azt mondta, hogy: ez aztán az 
óriási dolog! De mégis azt határozta, hogy 
jobb lesz előbb teázni. Megkérdezte, van-e épen 
most sok kalóz a s/igeten, mire Péter azt 
felelte, hogy soha sem volt meg annyi. 

- íü most a kapitányuk? 
Hűk — felelt Péter és arcza nagyon ko¬ 

mor lett, mikor ezt a gyűlölt nevet kimondta. 
Mihály erre sírva fakadt és még János is 

csuklott beszéd helyett, mert ők mind a ketten 
jól ismerték Hukot a híréből. 

— A Fekete szakáll barátja - suttogta 
János rekedt hangon. - Ö a legrosszabb az 
összes kalózok között. 0 az egyetlen, a kitől a 
Hegyes-szakáll félt. 

— Ez ő — mondta Péter. 
— Milyen ember? Nagy? 
— Most már nem olyan nagy, mint a mek¬ 

kora volt. 
— Hogy érted ezt? 
— Levágtam belőle egy darabot. 
- Te? 
- Igenis én, — felelt Péter élesen. 

— Nem akartalak megbántani. 
— Jól van hát, no. 
— Dehát micsoda darabját vágtad le? 
- A jobb kezét. 

— Hisz akkor most már nem tud harczolni. 
- Dehogy nem tud ! 
- Balkézzel? 
- A jobbkeze helyén vashorog van és ezzel 

karmol. 
- Karmol? 
- Ha mondom, János — mondta Péter. 
- Igeu-
- Egy dolog van - folytatta Péter - - a 

mit minden fiúnak meg kell Ígérni, a ki alat¬ 
tam szolgál. Ezt neked is meg kell Ígérned. 

János elsápadt. 

- Ez pedig az - - folytatta Péter - - hogy 
ha Hukkal nyílt csatában találkozunk, át kell 
őt engedned nekem. 

- Megígérem — mondta János lovagiasan. 
Ekkor már repülésük nem volt olyan félel¬ 

metes, mert velük röpült Tmk is, a kinek 
fényénél meg tudták különböztetni egymást. 
Szerencsétlenségükre azonban Tink nem tudott 
olyan lassan repülni, mint ők s azért körben 
folyton körülöttük kellett repülnie s ők ebben 
a körben repültek, mint valami dicsfényben. 
Vendmek ez nagyon tetszel t, Péter azonban 
rámutatott a dolog árnyoldalára. 

- Azt mondja nekem — mondta — hogy a 
kalózok megláttak minket még a sötétség be¬ 
állta előtt és elővontatták a Long Tömőt. 

- A nagy ágyút? 
- Igen. Most meg természetesen látják a 

Tink fényét és ha kitalálják, hogy mi is itt 
vagyunk, akkor biztosan belénk röpítenek egy 
golyót. 

- Vendi! 
- János! 

— Mihály! 
- Mondd meg neki, hogy menjen innen 

azonnal - - kiáltottak mind a hárman egy¬ 
szerre, de Péter ebbe nem egyezett bele. 

- Tink azt hiszi, eltévesztettük az utat -
felelt mereven - - és meg van rémülve. Csak 
nem hiszitek, hogy elküldöm, hogy járjon egye¬ 
dül, mikor meg van rémülve? 

A fénykor egy pillanatra megszakadt és 
valaki szeretettel csípett egyet Péteren. 

- Hát akkor mondd meg neki — könyörgött 
Vendi, hogy oltsa ki a fényét. 

- Nem tudja ám kioltani. Ez az egyetlen 
dolog, a mit a tündérek nem tudnak. Csak 
akkor alszik ki magától, ha Tinli elalszik. Akár 
a csillagok. 

- Hát akkor mondd meg neki, hogy alud¬ 
jon el azonnal. 

— Csakhogy nem tud ám elaludni, a mikor 

nem álmos. Ez a másik egyetlen dolog, a mit 
a tündérek nem tudnak. 

- Én pedig azt hiszem — morgott János — 
ez az egyetlen két dolog, a mit érdemes ten¬ 
niök. 

Erre János kapott egy csípést, de nem sze¬ 
retetteljesét. 

- Csak volna valamelyikünknek zsebe -
mondta Péter. — Abban bo/.lmtnók. 

Sajnos ii/.onlmn, olyan sietve indultak el, 
hogy négyüknek egyetlen egy zsebük se volt. 

Péternek szerencsés ötlete támadt. A János 
kalapja! 

Tink beleegyezett, hogy kalapban utazik to¬ 
vább. Csak azt kötötte ki, hogy a kalapot vigyo 
valaki a kezében. János vitte előbb, ámbár Tink 
titokban azt remélte, hogy Péter fogja vinni. 
Később Vendi vette át a kalapot, mert .lános 
azt mondta, hogy mindig boleütödik a térdébe 
repülés közben. E/, pedig, mint látni fogjuk, 
bajt okozott, mert Tinker líellt nagyon busman-
tóttá, hogy le vnn kötelezve Vendinek. 

A fekete kemény kalapban a fény tökéletesen 
el volt rejtve. Csendben repültek tovább. A Icg-
csöndesebb csönd volt ez, a mit csak valaha 
ismertek. Csak valami messziről jövő csobogás 
zavarta, a melyet Péter úgy magyarázott, hogy 
vadállatok isznak a gázlónál. Aztán valami 
súroló hang hallatszott, a mi származhatott a 
fák összesúrlódó ágaitól, de Péter azt mundla, 
a rézbőrüek köszörülik a késeiket. 

Aztán ezek a hangok is elhallgattak. Mihály 
borzalmasnak találta őzt a csöndéi 

- Csak csinálna legalább zajt valami! -
kiáltott fel. 

Mintha felelet lett volna a kívánsága, a le¬ 
vegő megrengett a legiszonyúbb dörrenéstől, a 
mit Mihály valaha hallott, A kalózok rájuk 
sütötték a Long Tömőt. 

Dörrenése csakúgy visszhangzóit a hegyek¬ 
ben és a visszhangok mintha böszülten ezt 
kiáltották volna: 

(Fo)3"tatás8 következik^ 

1. Somogyi jelenet Kolozsvári edith,Jalsovitzski Irén Kulcsár Alisz. FIttler Böske,Enessy Edith és LEhotczki Mariettta.-2. CzigánytanyaKÁlmán Sári,Teller Mária, Jalsovitczky Margit ,Széchenyi Eliette 

grófnő ,Zalán Tomi,burger Sándor. Enessy Móczy A BALATONFÖLDVÁKON T A R T O T T M Ű K E D V E L Ő I ELŐADÁS. 

m. 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A Rothschildok. A pénz, kivált a nagyon sok 

péns mindig valami varázszsal vonja magához az 
embereket s a modern társadalmi életnek alig van 
érdekesebb problémája, mint a nagy kapitalista 
vagyonok keletkezése, szaporodása és megtartása. 
Európa legnagyobb, igazán elmondhatni, történeti 
fontosságú vagyona, a mely már-már egyet jelent 
az óriási gazdagság fogalmával, a hothschild-vagyon, 
a melylyel az egész emberiség életére kiható jelen¬ 
tőség dolgában semmiféle más család vagyona nem 
mérhető össze, még az amerikai híres multimil¬ 
liomosoké sem, mert ennek hatása jóformán tel¬ 
jesen Amerikára szorítkozik s az európai népek 
gazdaságára legfeljebb csak közvetlenül hat ki s 
nincs az a nemzetközi politikai szerepe, a melynél 
fogva a Rothschild-pénz hatását megérzi minden 
ország, sőt — ha öntudatlanul is — minden egyes 
ember. Ekkora hatalom egy család kezében ter¬ 
mészetesen nagyon érdekes dolog; mindenkit ér¬ 
dekel keletkezése, élete, elterjedése, azok a csator¬ 
nák, a melyeken átfolyik az egész világ gazdasági 
szervezeteibe, hogy meggyarapodva folyjon vissza 
és mindenkit érdekelnek azok az emberek, a kik 
ezt a roppant gazdagságot megteremtették, kezelik, 
szétbocsátják és visszaszivják. Ballá Ignácz tehát 
tagadhatatlanul érdekes tárgyat választott most 
megjelent könyvéhez, melyben a Kothschild-ház 
történetét irta meg. Hozzá még évfordulója is van 
az idén a Rothschildoknak: most szeptemberben 
van száz esztendeje, hogy a modern kor legnagyobb 
pénzdinasztiájának megalapítója Main- Amschcl 
meghalt. Ez az egyszerű, szegényes viszonyok közül 
kiemelkedett kis zsidó ügynök emelte a családot 
a gazdagságba, ő mutatta meg öt fiának a módokat, 
a hogy a vagyont gyarapíthatják, a maga üzleti 
genialitásával azt lehet mondani, úgy állította be 
a pénzét, hogy az úgyszólván magától is gyara¬ 
podott, további kezelőitől alig kívánt többet, mint 
az alapító által kijelölt nyomok követését Az 
egész üzlet szellemét, alapelveit, módszereit ez az 
öreg Maier Amschel állapította meg, úgy hogy 
fiainak tutajdonkópen már nem is kellett olyan 
nagy üzleti lángelméknek lenniök, hogy az apa 
kezdeteiből megcsinálják a világ-czéget. A Roth-
schild-háznak különös szerencséje, hogy a családi 
tradiczió érintetlenül fenmaradt benne, a fiúk hí¬ 
ven, kötelességtudóén léptek az apák nyomába, — 
a czég, a vagyon szinte úgy tűnik fel kezükben, 
mint viilami saját, önálló életet élő dolog, a mely¬ 
nek ó'k csak kezelői, haszonélvezői, a mely azon-

Menyasszonyi ruha-selyem 
minden színben, méterenként l E 35 f-töl feljebb. Bér- éa 
vámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyüite-

ményt postafordultával kaid 

H E N N E B E R G selyemgyáros Zürich. 

bán ép úgy rendelkezik velük, a hogy ők rendel¬ 
keznek vele. Ballá István terjedelmes könyveben 
beéri a novellisztikus hangon elbeszélő krónikás 
egyszerű szerepével, a Rothschildokról szóló iro¬ 
dalomban felhalmozott adatoknak élénk csopor¬ 
tosításával és elmondásával, — a család törteneté¬ 
nek egyetemes történeti fontosságára, a nemzetek 
gazdasági életével való kapcsolatára nem terjesz¬ 
kedik ki, valamint azokra a közgazdasági és tár¬ 
sadalmi szempontokra sem, melyekre a Rothschild-
név minduntalan figyelmeztet. 0 csak elmondja a 
család gazdagságának történetét, népszerűén, igye¬ 
kezve az olvasóban mennél nagyobb érdeklődést 
kelteni és mennél szélesebb körű olvasóközönségre 
számítva. Az érdeklődés felkeltésének legerősebb 
tényezője a tárgy maga, a mely nagyon megköny-
nyíti az iró dolgát, de az iró is megtette a ma¬ 
gáét, az érdekes tárgyat ügyesen, a nagyközönség 
kívánalmainak és színvonalának szem előtt tartá¬ 
sával dolgozta fel. 

Arany János magyar verselése. Dr. Sziklay 
Ferencz egy kis ritmus-történeti tanulmányt adott 
ki e czím alatt; előre bocsátva a magyar versnek 
és történetének rövid vázlatát, sorra veszi azokat 
a magyaros versformákat, melyeket Arany külön¬ 
böző műveiben használ s igyekszik mindenütt^ ki¬ 
mutatni használatuk módját. A füzetet szerző úgy¬ 
látszik első sorban a tanuló ifjúságnak szánta ; az 
eredmény, melyre eljut, az, hogy Aranynál a nép¬ 
költéssel egyezőleg a magyar vers egyetlen hang¬ 
súlya a mondat értelmi hangsúlya, a szótagszám 
nem a legfontosabb a versben, sőt az aprózással 
és hialusok betoldásával emelni lehet a kifejezé¬ 
sek erejét, hogy a szótagok időmértékével fokozni 
lehet az elevenséget és plasztikusságot, de ez tel¬ 
jesen a tartalomhoz simul s más szabályt ráhúzni 
nem lehet s hogy költészetében hangsúlytalan 
kezdet, útelemőző is van. 

A «Jó Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja szeptember 22-iki számába 
Ábrányi Emil irt verset, G. Miklóssy Ilona el¬ 
beszélést, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögő Dö¬ 
mötör lakodalmának mulatságos történetét, Gyula 
bácsi érdekes czikket ir a szerecsen gyerekekről, 
Zsoldos László vidám történetet mond el, szép ké¬ 
pek élénkítik a tartalmat, Zsoldos Benő egy szép 
angol vers fordítását mutatja be, Zsiga bácsi mu¬ 
latságos mókát mond el, Szemére György folytatja 
regényét. A rejtvények, szerkesztői üzenetek egé¬ 
szítik ki a szám gazdag tartalmát. A ijó Fajtás»-t 
a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára negyed¬ 
évre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, egész 
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évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. Mu¬ 
tatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal (TV. 
kér. Egyetem-utcza 4.) 

Új könyvek. 
A Rothschildok. Irta Ballá Ignácz. Budapest, 

Singer és Wolfner; ára 7 korona, 
Arany János magyar verselése. (Egy fejezet a 

magyar ritmusfejlődés történetéből.) Irta dr. Szik¬ 
lay Ferencz. Fehértemplom. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : PLOSSZEK IST¬ 

VÁN negyvennyolczas honvéd, ügyvéd, a veszprémi 
takarékpénztár volt igazgatója, 88 éves korában 
Veszprémben. — CORNIDES GSÖRGY m. kir. főerdő-
tanácsos, az ungvári állami erdőhivatal főnöke, 
66 éves korában Ungváron. EASCHEL ANTAL 
esperes-plébános, Krassó Szörény vármegye tör¬ 
vényhatósági bizottságának tagja, 62 éves korá¬ 
ban. — Dr. GEEISIGER MIHÁLY városi tiszti főor¬ 
vos, 61 éves korában Szepesbélán. - - KOVÁCS MIK¬ 
LÓS földbirtokos, vármegyei törvényhatósági bizott¬ 
sági tag, 83 éves korában Mezőszilváson. — Kis-
szalóki és lucsimai Várady-SzAKMÁBY TIHAMÉR a 
kassa-oderbergi vasút-társaság nyűg. felügyelője, 
56 éves korában Budapesten. - - HATOLKAY GÍÜLA 
székesfővárosi kezelőtiszt 48 éves korában Buda¬ 
pesten. - - Csurgói KÉTLY ISTVÁN ügyvéd, Pest 
vármegye tiszti ügyésze és tiszteletbeli főügyésze, 
a budapesti ügyvédvizsgáló-bizottságválasztotttagja, 
ügyészségi megbízott, 39 éves korában Budapes¬ 
ten. - - Ifjabb PATAKL MIBLÓS postamester, Pest¬ 
vármegye bizottsági tagja, 32 éves korában Kőcse¬ 
ren. - - V. SZALAY AURÉL, 18 éves korában Buda¬ 
pesten. — SZELES GYÖRGY nyűg. kir. törvényszéki 
biró, 43 éves korában Kecskeméten. 

Özv. CÍÁRICH JÁNOSNÉ, szül. Eébay Amália, 
84 éves korában Nagybányán. — Ozv. VÁRY SZABÓ 
ANTALNÉ, szül. nagybócsai Sárközy Paulina, 76 éves 
korában Budapesten. — DILLMANN JAKABNÉ, szül. 
Egger Janka, 61 éves korában Budapesten. — KAL¬ 
MÁR LAJOSNÉ, szül. Sinaiberger Ilka, 50 éves korá¬ 
ban Budapesten. 

EGYVELEG. 
* A világ legrégibb múzeuma. Ezer év előtt 

Japánország fővárosa Nara volt, a hol az akkor 
uralkodó Sonin császár múzeumot alapított. .Ez a 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és fSütlet: A főváros első és legrégibb 

fül R;iriKs.ii tó f*' oslpketisstlt6,Te«ytis«tlt6 
lll.,tUT088-U.ad. «. kelmefestő »y4rl Internete. 

FI okok: H., rő-ntou 37. IV., Eskn-nt 6. IV., Keosk.mítl-
ntosa 14. V., Harminczad-n. 4. VI., Taréi-korát 
38. VI., Andrassy-nt 18. VIII., Joisef-kőrnt 8. 

Dr. Miszné 
fűzöterme 
Bpest, 1Y., Váci-B. 7. L em 
Telefon 142—45. szám. 
Ajánlja kizárólag mérték után 
készöld 

halcsontnál kuli 
fűzőit. 
Haskötők, melltartók 
mérték szerint. 
smertető árjegyzék díjtalan. 

l 

is mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint 
unom, puha bőr és fehér teint elérésére és megóvására 
nincs jobb szappan, mint a világhírű «Steckenpferd» 
liliomtej-szappan. Védjegye iSteckenpferdi, készíti 
Bergmann <fe Co. czég Tetschen a,'E. — Kapható min¬ 
den gyógyszertár-, drogéria-, illatszei tár- s minden e 
szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. — Hasonló-
képen csodálatosan beválik a Bergmann-féle <Manera> 
liliomtej-krém fehér »s finom női kezek mepóvá-
eára, euuek tubusa 70 filléiért mindeuátt kapható. 

Elsőrendű Z O N G O R Á K 
mtate khrteOa, afik ét hanoitok 

FARKA-SHAZI &S BIRÓ 
zongoratermeiben, Budapest, V., Vád-kirnt ÍZ 
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NE 
VEGYEN 

Országos 
B»to .Idomát az..Ml kap u ü i Haiiílesyliöteönzö' 

.„..„SZIVATTYÚT, 
FECSKÉN DÓT Ssi 
Központi Szivattyú- és Gépíorgalmi Vállalattól 
Bpest, VI.,Teréz-körút 50. (Gyár-u. 25.) Telefon 47-52. 
Elsőrangú honi gyártmány. - - Olcsó árak. 
A Bpeiti Szivattyú- és Qépgyár R.-T. gyártmányainak főelariisitdtelepe 

(Rózsavölgyi és Társa-féle) 
Intézet 

Ki.ánalra házhoz i, 
most Budapest, IV., Sütő utcza 6/V. félem. 

Kölcsönöz vidékre is. T e s s é k tájékoztatót kérni 

múzeum, a melynél régibb nincs a világon, ma is 
abban az állapotban van, mint mikor először be¬ 
rendezték. Sem nem gyarapodott, sem nem fogyott. 
Kromwel Ottó berlini múzeumi igazgatónak al¬ 
kalma volt a narai múzeumot megtekinteni és 
most egy berlini lapban beszámol arról, hogy mit 
látott benne. Nos, az ősrégi japán múzeumot éven-
kint egy napra nyitják meg, és pedig áprilisban, 
a mikor egy külön bizottság megszemléli az egyes 
termeket és megvizsgálja, hogy nem hiányzik-e 
valami a leltárból. A múzeum mintegy 3000 tár¬ 
gyat tarlalmaz és pedig legnagyobb részben a ja¬ 
pán dekoratív művészet ősrégi alkotásait: gyönyörű 
fa- és lakk munkákat, festett bútorokat, finom 
szöveteket, zománczozott tárgyakat. Mindezeknek 
származása bizonytalan, de valószínű, hogy leg¬ 
nagyobb részük Khinából való, mert többnyire 
exotikus jellegűek. Természetesen valamennyi tárgy 
idősebb 1000 évesnél. 

Az iV ílúsan illusztrált beldiszituiények 
részére szolgáló album megjelent. Ezen prak¬ 
tikus útmutató a lakberendezés terán, mely többek 
közt úttörő újdonságot szőnyeggyártmáuyoliban, füg¬ 
gönyökben stb. tartalmaz, a szőnyegház-butorház 
Sebein S. csász. és kir. udvari és kamarai szállító, 
Wien I., Bauermarkt 10, 12 és 14, czég által azon 
olvasók részére, kik lapunkra hivatkoznak, ingyen és 
bérmentve küldi meg. Levelezőlap elégséges. Egy 
nagyon érdekes újítást képeznek, ebben a műben a 
valódi keleti szőnyegek háromszinü műnyomatos 
kivitelű föleges típusai. 

A család öröme egy elsőrendű zongora, melyet 
bármilyen kivitelben, kényelmes fizetési feltételek mel¬ 
lett szállít a hírneves Farkasházi és Biró czég, Buda¬ 
pest, V., Váczi-körut 12. 

Pompás képgyfljteményt állított össze a 
Dr. Gaspary & Co., Markranstadt, Leipzig melletti 
gépgyár különböző épületekről, melyek betonfalitég¬ 
lákból és ürtörubökből épültek és czementcserepekkel 
lettek fedve. Nagyban támogatta a czéget ezen törek¬ 
vésében az egész világon elterjedt vevőközönsége. 
A fényképek klisémásolatai tetszetős külsejű brosúrába 
vannak fűzve és fényes bizonyságát nyújtják annak, 
hogy a czementárúk, mint építőanyagok, a világ szá¬ 
mos országaiban milyen nagy elterjedtségnek orvén 
denek. De bizonyítják egyúttal azt is, hogy a dr. Gas¬ 
pary féle gépek és formák tért hódítottak az egész 
\ilagon. A gyűjtemény impozáns külsejű épületei 
közül itt csak felemlítjük a német gyarmatkerületi 
hivatalépületet Dualában (Afrikai Kamerun), mely a 
magyar származású Schmidt-czég czementárúgyárából 
kikerült ürtörnbökből épült. Érdekes pl. egy terje¬ 
delmes papírgyár gyárépülete Sziléziában, melynek 
felépítésére szükséges homokanyagot a közeli Odera 
folyóból emelték ki és portlandczementtel megkeverve 
l ','-2 millió falitéglát készítettek belőle. Salaktéglákból 

készült épületek fányképmísolatait is talaljnk a 
gyűjteményben. Erre vonatkozólag megemlítjük a 
württembergi mekánikus pzövőgyárat, melynek fel¬ 
építéséhez 700 m3 ily salaktégla használtatott. Aki a 
czementárák értékesítését, avagy azok előállítását 
illetőleg tájékozódni óhajt, annak figyelmébe ajánljuk 
a fennebb emiitett céget, mely a -Módéin épitöanya-
goki czimü brosürájával és egyébként is készséggel 
szolgál mindennemű felvilágosításokkal. 

SAKKJÁTÉK 
2815. számú feladvány Owen L-tői, Nisnij-Novgorod 

SÖTÉT. 

1*1 

Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki latvan (flajáu-
hadhdza). — A •Ltibieti Gazdasági Kattinóa (Leibici). — 
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — tCiengeri 
Caitinot (Ctenger). — Király Mihály (Zaita). — Kunz 
Rezső (Trmetrékrii). — Budai Sakkozó Tártatág (Iludapett). — 
Patkó Imre (Talpai). 

Szerkesztői üzenetek. 
Éj. Van benne néhány jó sor, az egésznek azonban 

kevés a tartalmit ahhoz a pntlietikns hanghoz képest, 
a melyen B?óL 

Nyári emlék. Lomha reggel. Lendület nélküli, gya-
logjnró pró/.n, a melynek k.ilti.ii'l h IIM'^I'I ínrf; kiri-
vi'ililui tcsx.i a/, liofj.v M'i'f- iin'xljúra rövid sorokra van 
vagdahu. 

Hári Jancsi a nagy gyakorlat után. Valami i'lc/.-
lap ini''u' lus/.nálhiitná is. nrkünk, a kik irodalmi 
Icempontok s/rrint diilgo/.unk, alantas a/, ilvcn humor. 

Falusi élet szimbóluma. Sirató dal Jókora csomó 
vcrst't küldőit li<>, ilc Ir '̂aláhh teljesebb képet alkot¬ 
hattunk miiyiniKniik arról, hogy mit akar és Jnit 
tud ina clóini. Mr}> tcljoson a forrongás zavaros ntá-
dininiiliiin MIM; Ir-itiihli vcn-p inü '̂i H MIII valami, a 
mi arra vall, liiigy költői ór/ó-ck bizgatják, de mindez 
mindig csak a versek mögött van, nincs kifejezve. 
Néha egy villanás rjry s/.ó, egy fordulat, a mi jó, 
épen azt árulja el, mennyi minden, legtöbbnyire 
épen az maradt a tollaban, a minek benne kellene 
lennie a versben. 

t b o d e i g h 
vrtioos. 

Világos indul és a második lépésre mattot ad. KÉPTALÁNY. 
A 2812. sz. feladvány megfejtése Feigl Miksától. 

Söt-t. Világos. lilágos. a Sutét. 
1. He7—d5! . . . Fg2—f3 (b.3. 1. __ . . . . Ke4xd5 

fi) (a, b, c, d) 2. Yc7-c5 t 
2. Tc7—f4 t 

i>. c . 
1 . Fg2—M 1. . . . — 1)5x04 
2. Vc7-h7 t 2. Yc7xc4 t 

<L 
1. _ Fg5-d2 t 
2. Hc4xd2 f 

H e l y e s e n f e j t e t t é k m e g i Merényi Lajos. — Geiat 
József és Stark Vilmos. — A t Budapesti Sakk-kört. — 
A tfiidapesti Jll. kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. -
WyBchogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Btulapett). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Sebért (Fákért). -
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-Szentldszló). — A 'Győri 
Sakk-kört. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). -
A tZboríi Tárxnikört. — A iKaloctai Katholikut Kort. — 
Veöreös Miklós (Zircz). — Jfj. Hnbay Bertalan (tíodiát-
ujlak). — A iDunaJöldvdri Egyenlöiégi kört (Dunaföldvár). 

A t Vasárnapi Ujság» 34-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Keserű a tűrés, de édes a 
gyümölcse. 

• Felelős szerkesztő: lloitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV„ Vinne*ye-u. II. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
vese- és hólyagbajoknái, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható ásványvizkereskedésekben és SPHIIITFS ÁGOST &**r+LlPóc* SJv.torforrá^yáluimt, 
_ gyógyszertárakban. V^"1 B»d«pest. V., Rudoif-rakp«rt «. 

^^m 

Cement-fedőcserép-gyártó gépek, 
Beton-nrtömb-gyártó gépek, 
Cement-falazótégla-gyártó gépek, 

Mt csatornázási alapcsövek. 
^f Formák: betonoszlopok stb. gyártá-
U sara. Kotorok. — Hengerművek. 
m Betonkeverőgépek. — C/ement-

M lupsíij tolók. 
m Dr. GÁSPÁRT & Comp. gépgyára 
fl Markraustádt, Leipzig mellett. 

f Kérjük gyárunkat meglátogatni. 228. számn ár-
^ t jet'yzék ingyen. 

5 kilé nj, jó fosztott, por-
menten E 9-60, 5 kiló Jobb 

, K li '—,5 kilA fehér, pehely-
pnha, fosztott K 18—, 24—, B kiló hófehér, pehelj-
pnha fosztott K 30.—, 36—, *?'-

"Afmouah! 
KÉSZ AGYAK 

|piro» áw-
huzatból, 
|ól meg-

töltTe, 
l dtmyha, vagy 1 derékalj 180 cm. hó szu, 116 cm. széles K 10'—, ti'—, 
) 5 ' _ és 18'—, Z méter hossza, 140 cm széles K 13—, 15'—, 18 — és 
21'—, | fejvánkos 80 cm. hossza, 5H cm. széles K 3'—, 3'50 és *'—, 
90 cm. hossza, 70 cm. széles K 47)0 és 5'50. Kcsziti's minden tetszés 
szcritti rairetben is. 3 rétü szrmatiarzok l ágyra E fi'—, iobbak 
K aj--—. S/i'-tkm ís ntéinét mettt birmentvc 9 K-tél feljebb. Becserélés 

és visszaküldés a postakőllBÍg megtelilése eenében megengedve. 
S a c b s e l B e n e d e k , L o b e s 6U. Pilsen mellett. (Csehország.) 

KAUCSUK-CIPŐSAROK 
DOBOZA, 

MINŐSÉGE: 
ARANY 

Rendk 

Remek 

• •* l * 

lúuli 
elmé-C Q 

R k i m a g 05! ó Í5merW5 jelei. 
Clkrápi5 egyedüli 

műm 
SZŰCSÖK 

J BuDAPEST,FdÖfÍ-ü5 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS / , 

^ 

>c 

)) 

AMORÁ5SY-UTZ7 
/ l 

^ / 
Divatlap díjtalan. "^H 

Olcsó szabott árak. ik̂ írt' 
T 8rvr*o 
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V ' L^VXl^l 

t l f i rTc i/ x^ü'Nfc u r i u 111 i 
VEZEIEK./MN. ntiKULi 

.^.Ai'^^^'VX. .. 

Nincs vezetéke! Nincs kanőcza! Bárhavi 
vihető! Semmi körülmények között fel nem 
robbanhat! Tartóssága örökös, a leg¬ 
messzebbmenő jótállás mellett! 

100gyertyafény erősségű világí¬ 
tása óránkint átlag4fi//.-be kerül 
Kívánatra árjegyzéket ingyen és bérmentve küld: 

Wiktorin és Társa 
Budapest, VIII. kér., Baross-ntcza 1. szám. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVÉ 
ZOH60BATEBMEI 
Bpest, csakis Giiella-fér 2. 

Telefon. 

IBACH-ZON60BÁK 
egyedöli képviselete. 

I BACH-zongorát j&tszanak és ajánlanak : 

Backhanu, Dohnányi, Pugnol, Afice Ripper, Sauer, Steíaniay stb. 

Ni 

l rdnljon minden ér-
_ deklódo, U súlyt 

\-.r*f fektet elsőrendű faj-
__ tiszta anyagra. :: 
GYÜMÖLCSFACSEMETÉK 

- r ,'ttk. díszcserjék, tűlevelűek, kerl-
tesnovenyék, bogy og-yftmölcsüslt stb. stb. 
SZŐLŐOLTVÁNYOK, 
il. túrna áru) európai Ín amerikai sima 
gyökeres vesszők (Oktató disi' 

kívánatra ing-yen.) 

FISCH mm 

Központi fűtések 
alacBonynyomáongőz-éB inelegvizfútések. Szellőző 
berendezések. Központi melegvizkészitő telepr-k. 
bzántótelepek mindenféle ipari czélokra. 

Eredeli MEIDINGEB-kályhák 
Meidinger töltő-, szellőztető és szabályozó kályhák 
és kalonferek. 

FOLYTONÉGŐ 
KÁLYHÁK 

Legolcsóbb fűtés. A hideg beálltá¬ 
val (egyszeri berntés mellett egész 
télen át ég és a s/obákban egyen¬ 
letes és kellemes a meleg). 

Eisler és Vértes 
Meidinger-kályhák gyára ég köz¬ 
ponti fűtések berendezési vállalata. 

Budapest, ? l , Andrássy-út 41. 

|V|ARGIT-
CRÉME Margit-szappan 

Mn íVt nnn/faii " f/'̂ angu hölgyek kcdrencx s/.épitő szere, az 
IKiarglI • pOUUB" égés/ világon el van terjedve. Páratlan hatása 

1 K 20 fill szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azon-
nal felveszi és kiváló lialása tnár pár óra le¬ 
folyása alatt észlelhető. Mivel a Margil-crémel 
utánozzák és hamisítják, lessék eredeti védjegy-
gjjel lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen 
készítményért vállal a készitö mindennemű 
felelősséget. A. Margit-créme ártalmatlan, zsir-
talan vegytiszta készítmény, a mely a kül¬ 
földön általános feltűnést kellelt. Ara l kor. 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógyszertárban, illatszer- és drogua-üzletben. 

Kocsié Pu csa r n o k 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

4 monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

l kg. s/ürke foszlott ásytoll 2'80 K, jobb 3-50 l'élszArkn u 
4-50. s/én 5-50, finom fehér 0 00. jobb 7.00 hóiVIiér 8-50 hkf.KÍ. 
tinóin !)T>0 K. -Tisza eryöngrye. saját különl(a»,J3í 
legkiválóbb Agyloll 10 M és lir,t) K. Pehely hófehér min 
•Jürint ! ) ' - , !(>•-, U - . 11! . l.T.-,(). l-l :><) K kg.-ként _ jr.2 
ásrynemii: l párna 8»X">8 i'in. linóm anginlokban iól m 
löltvc :> (12. (i()7. 7'57 K. l dunvha KiOXllU cin 10-20 11 o-
M-45 K. Két személy s diinyha 200XHOcm. 12'70. 14-63 17-38K" 
Készlet tels/t's szerinti iiH'rc'tcklK'ii és niinöségben.Xagy raktár • 
kész alsólep <lök. pnplniilcpeilók, kész párnaliajak ésliimzeii 
niii ingekben, valiimini a viléghirü szepesség1! vászoné 
a^zlaliirniiiekben. Pa - l an és matraczg-yár. S/.élküldésut-in 
vélti'l. 15 kurouától feljebb bérmentve. Meg nem felelőt kiese 
rólunk, vagy n ]iénxl vKsznadjuk. — Kérje nagy kénes 

i r eg-yzékünket ingyen és biTinentve. g 
Magyar Kereskedelmi Vállalat , Miskolcz 90. szám 

Az önműködő 

-PISZTOLY 
a szakértők 
zsebpisztolya! 
Kilenczlövetü. 
7 65 mm. kaliberű. 
Az egyednl! pisztoly a világ-piaozou, amelynek csöve 
löveg közben épp olyan erősen és megbízhatóan van elzárva. 
mint a legújabb katonapuskáké, tehát a lövőnek 

a legnasyobb biztonságot 
és a legkitűnőbb lövésl eredményt nynjtja éj e mellett 
kényeim fen zsebben hordható. Háromszoros biztositója 
van legtökéletesebb kivitelben. Félkézzel kényelmesen lel-
hu'ható én bármikor leereszthető kakasa. 
Minden részében teljesen kicserélhetvén gépmnnkával készíti a 

Fegyver- és Gépgyár R.-T. 
Budapesten. 

Kapható a bel- és külföld minden jobb fegyverkereskedéséten. 
Különféle nyelvű leírás díjmentesen rendelkezésre áll. 

Nagy válaszlék 
bel- és külföldi 

Minius Jakab 
tapéta raktáraiban 

Budapest, Fákoczi-ut 6. 
a Bazár-udvarban. 

NUTH KAROLY 
Cs. és kir. fensége 
József főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Bndapejt, VII. kér., Garay-utcza 10. 
Központi TÍZ-, lég- és gőifütések, légszesz és Tiziezetéket, csatornázások, 
szellőztetések, szivattyúk, vizeróművi emelőgépek stb. - - Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

Tiszta a lumínium, szép, egészséges és tartós 

POLGÁRI KONYHAKÉSZLET 
, ' . J ' 2 5 d a r a b Pa t i kus 

áll, minden háztartásban nélkülözhetetlen. - • -

Ara komplett 4 O korona. 
IfaiéklOcm 

1-2 
U 
IH . l 
18 . | 

llábaslácm 
l omeleusiilő 

10 • : l te serpenyő 
1H . 11 fedő Iá óm 
3i> . l . U • 

Hozxá állvány keményfából darabja 6 korona-

1 fedő 16 cm 
l • Irt • 
l . 20 . 
l pecsenyesütő 
l okörszenisiilö l sz. 

l átnyomns ila 
l merő 
l habverő 
l cilromnyomó 
l loas iin'i 

Nagy konyhakészlet, 
neaéz mi n.ll. ábra szerint 

Urasági konyhakészlet 
különösen nehéz min. III. 

Tiszta alumínium 
Fazék. 

Tis/ta nliiiniiiiiun 
Lábas. 

Tisxta alumínium 
Tojássütő. 

K 1-70 
K 2-20 
K 2-70 
K 3-60 
K 4-50 

_ K —90 12 cm K — 65 
— K 1-20 14 cm K —'80 

K 1-50 16cm K l — 
_ K 1-80 18 cm„ —K l'20 

NA6T KÉPES ÁBIEGYZEK Aluminium-társaság 
Wien, l., Kárntnerstr. 28. 

l. oszt. Háztartási cikkek. 
II. oszt. Asztalkészlet, evőeszközök. 
" out. Utazási és turistacikkek. 

IV. oszt. Ajándéktárgyak és újdonságok 
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Az ország 
legelőnyösebb 

ékszer, óra, ezüstnemü 
és iparművészeti tárgyak 

beszerzési forrása. 
S á r g a J á n o s Készpénzésangoli.endsz Legdivatosabb 

„ászár és királyi udvari száUitó karperecz órával . 
A1r*zerész é s m ű ö t v ö s rcSKlClUZcIcSre IS. 

, , , H karátos arany „ 90 K. 
Budapest, l"., KljjYO-ter 5. eS Vidékre választékot küld \ l 4 . ' • bőrszíjjal... 28 . 

, „>. / i • 'i t- ín Ezüst bőrszíjjal... 16 « Kolozsvár, Mátyás kiraly-ter Iá. Árjegyzék ingyen. Aczéi « _~'_ u , 

:: Kizárólag elsőrangú készítményt) :: 

Vadászfegyverek, 
REVOLVEREK 

\ Flóbertek 
kényelmes havi 

részletfizetésre 
kaphatók 

ll ír l. 
BUDAPEST. 

Irodák: V., BÁLVANY-UTCA 18. 
Üzlet: VI., ANDRASSY-UT 1 . SZ. 

l Szíveskedjék fegyver-1 
• árjegyzékünket kérni.! 

A m, kir, szab, osztálysorsjáték 
VI. osztályának húzása 

1912 szeptember hó 25-től október hó 23-ig. 
A XXX-ik sorsjátékban rövid idő alatt még 

10 millió 555,000 koronát 
sorsolnak ki készpénzben. 

TI. oszt. Tételsorsjegyek ára: 
(új vevőknek) 

Egész sorsjegy 160 K 
Fél « 80 « 
Negyed « 40 « 
Nyolczad « 20 « 

Megújítási árak: 
(akik már 5 osztályba részlveltek) 

Egész sorsjegy 24 K 
Fél « 12 « 
Negyed « 6 c 
Nvolczad « 3 « 

Sorsjegyek utánvéttel vagy az összeg előzetes 
^ beküldése ellenében rendelhetők meg. . ^ 

,... TÖRÖK A. éslARSA££ 
Legnagyobb osztálysorsjegy-üzlet, 

Budapest, IV. kér., Szervita-tér 3. szám. 

Fiók1, V., Yáczi-körut 4, Távirati czim: „Törökék" Budapest. 

Rozsnyay 
Mátyás chininczukorkája íztelen 

chininbó'l 

Többszörösen kitűnt. 
1869-uen a magyar or¬ 
vosok és természetvizs¬ 
gálók fiumei vándor-
gyül^sén negyven arany 
pályadíjjal jutalmazva. 

Láz ellen! 
Nem keserű!! 
Legjobb szer láz, váltó-
láz, malária ellen, kü¬ 
lönösen gyermekeknek 
a kik keserű chinin 
bevenni nem képesek. 
Valódi, ha minden egyes 
piros csomagolópapiroson 
Kozsnyay Mátyás 
névaláírása olvasható. 

Rozsnyay Mátyás 
gyógyszertára 

Arad, Szabadság-tér. 

GhtntD. 

OAfl 

A KRIEGSTER-féle 

„flKflCIfl-KRÉ^ 
2—3 nap alatt minden arcot fehérré simával 

a üdévé varázsol. Kltávo it szepIŐt, raájfoltot,! 
mitteszert. pattanást, ráncokat stb. Ara 2 kor.l 

/A. KBIÉGNfíB-fée 

„AKACIA" SZAPPAN 
kellemes illatú, tartós és üóii ő hatása. Ára l kor J 

A KBIEGNEB-féle 

„AKÁCIA-PUOER, 
meevód a nap és szél befolyása 

ellen. Ára Ikpr. KRIEGNER 
glőgiMertáriian, Budapest 

Kálvin-tér. •* 

MÍG eddig a régi bőr¬ 
betegségek, a legkü¬ 

lönbözőbb súlyos ideg¬ 
bajok, á sápkór, a női 
arczot eléklelenitö pat¬ 
tanások s a női nemi 
szervek folyóssal kom¬ 
binált hurutos megbe-

aradi-

viiben vastartalonunal 

minden eddigi arsen-

könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztok 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬ 
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk) 
paradi arsen vastartalmú gyógyvizet Magyarorsz. összes 
postaállomásaira 6 K SÓ f.-ért bérm. szállít a főraktár 

ÉDESKUTY L, cs. és klr. üdv. szál¬ 
lító BUDAPESTEN. 

Kapható minden gyógy tárban és megbízható fűsierkereskedésben. 

Csak K1-80 az új amerikai MI6HOI FOTOOBAFÁLÓBÉP 
Elegáns és precziz kivitelű, ngy nta-
zásra mint kirándulásra alkalmas, ÍX.4 
cm. nagy, teljes felszereléssel. Minta 
kép és oktatás, mely után minden 
kezdő mindenelökéezültségnélkülfény¬ 
képezni és a képeket elkészíteni tndja. 
Utánvét mellett csak 1'80 K-ért kap-

i hatóLeop. Schachter, Wien 811XVI2. 
— — Lerchenfeldergörtel 5. 

Kizárólag elsőrangú készítmények. 

1-fehé.rifteiiiiíe.b: 
kényelmes havi lefizetésre. 

Szíveskedjék képes fehér¬ 
nemű árjegyzéket kérni. 

Elek és Társa R.-T. 
Biidopest, 
Kívánatra a portóköltség viselése ellenében megtekintésre Is szállítunk. 
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TUDJA 
azt manapság mindenki, hogy a 
legrégibb időtől származó visz-
ketegségi bőrbajok és izzadás 
ellen csak az: «Erényi Ich-
thyol Salycil)) bizonyult tel¬ 
jesen megbízhatónak. Ki tudja, 

HOGY 
hány viszketegséges ember hasz¬ 
nálná szívesen az «Erényi 
Ichihyol Salycil»-t, ha bir¬ 
tokában lenne ennek a hirde¬ 
tésnek; 

NINCS 
olyan lény a világon, aki meg¬ 
tűri arczon, kézen, vagy a test 
bármely részén a bőrbántalmat. 
Igaz, hogy akadtak ezelőtt 

KÖZTÜNK 
egyesek,akik lábizzadásban,kéz-
izzadásban, hónalj izzadásban 
szenvedtek és mit sem tettek 
ellene. Ma 

- n 
puderozza 
magát? 

ItlBl 
Katii 

l Igen! 
ta Magyarországon is 

50 
fillérért árusítják a híres 

IMA PÚDERT, 
azóta minden nap szívesen 
használok púdert, mert a 

KINEK 
van igaza? Annak-e, aki 44fil¬ 
lérért vesz egy valódi Diana. 
sósborszeszt, vagy ki ugyan¬ 
ezen összegért vesz egy Diana-
sósborszesz utánzatot. 

VAN-

Nini AT 

fflÁR 
vége ennek az időnek. Mert a 
valódi «Erényi Ichthyol 
Salycil» néhány nap alatt 
tökéletesen megszabadítja az 
embereket a fent leirt kelle¬ 
metlen bőrbántalmaktól; 

SEMMI 
sem bántja az emberiséget any-
nyira, mint a viszketegség, bőr¬ 
bántalom, kipállott testrész, 
hónaljizzadás, lábizzadás és az 
ezekhez hasonló borhibáit. Ép¬ 
pen ezért rendeljen egy nagy 
doboz eredeti: Erényi leh-
thyol Salycil-t. Ára 3 K. 
Főraktár: Diana-gyógysz., 
Bpest, Károly -körút 5. 

púder 
pad 
púder 

. a legkellemesebb illatú 
• púder 

,. a világ legfinomabb 
• púdere 
. a legártalmatlanabb 
• púder 

QI» . az arc-, kéz- és honalj-
Cl • izzadást megszünteti 

. aszeplőkéspáttanások 
• láthatatlanok 

N A. 
" ! " 

a z a r c o n gy°ny° r u e n 
tapad 

. az egész arcot előkelőén 
" mattá teszi 
.mintfmomhintőport,az 
«egész világon használják 

Postán a legkisebb megrendelés 6 doboz 
Diana-púder 3'- kor.-ért utánvétellel. 

Magyarországi f öraktáros : 

Erényi Béla 
gyógyszerész 

Budapest, Károly- körút 5. 
Ugyanitt megrendelhető: 

Diana-krém, Diana-szappan, 
kézápoló és szépitöszer 

5O fillérért "•• 
Franklin-Társul* nyomdai Budapert, IV„ E^vetem-ute,* 4. ^ n ~ 

nak emberek, akik évek óta a 
valódi Diana-sósborszeszt 
mint étvágygerj esztőt czukorra 
cseppentve mint elsőrendű házi¬ 
szert használják. Ezeknek 

IGAZA? 
illetőleg igazuk van, mert azt 
mondják, hogy: a mi biztos-
az biztos! E mellett még mint 
legjobb maszirozószert hasz¬ 
nálhatják hülési fájdalmaknál. 

DE MOND-
jak azt is, hogy a leghevesebb 
fogfájást is megszünteti. 

EGÉSZ 
kötet köszönőlevél igazolja, 
hogy munkás emberek, irodai 
alkalmazottak, szellemileg meg¬ 
erőltetett egyének, ügy napköz¬ 
ben, mint lefekvés előtt masz-
sziroztatják Diana-sósbor" 
szeszszel fáradt tagjaikat. 
Kicsi, nagy férfi, nő, 

PÁRT1TUNDL 
szegény és gazdag egyaránt fel¬ 
sóhajt: Diana-sósborszesz 
első segítség a házban. 

4 4 filléres üvegekben az 
egész országban mindenütt kap¬ 
ható. 
Vigyázzon jól a hamisítványokra. 

39. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOJTSY PÁL. BUDAPEST, SZEPTEMBER 29. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Yármegye-utcza 11. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utoza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési f Egészévre _ _ 3O korona. A <Vil<ígfcróní*d>-val 
' Félévre _ _ _ 1O korona, negyedévenként l koronával 

Negyedévre _ „ 5 korona. több. teltételek: 
Külföldi előfizetésekhez a postailag mig-

hatarozott viteldíj iá caatolandó. 

RIPPL-RÓNAI JÓZSEF KAPOSVÁRI KERTJÉBEN. - Balogh Rudolf fölvétele 




