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Most jelent meg:

Az 1909. í»í~

ADÓTÖRVÉNYEK
Az adótörvények egyedüli kiadása, mely a tör¬
vények szövegén kivit' a törvények javaslatának
általános indokolásai s a képviselőház és főrendi¬
ház pénzügyi bizottságának jelentését is közli.
Jegyzetekkel ellátta
Dr. M Á R K U S D E Z S Ő
a m. kir. Cnria kisegítő bírája.

Tartalom:
Bevezetés.
Az egyenes adók reformjának alapelvei.
(Min. indokolás cs a képviselőház pénzügyi bizouságán.-ik jelentése.)
1909: V. t.-ez. A földadókataszter kiigazításáról és a
löldudú százalékának megállapításáról.
1909:
VI. t.-cz. A (lázadóról.
1909 • VII. t.-cz. A tőkekamal és járadékadóról.
1909: VIII. t.-cz. A nyilvános számadásra kötelezeti
vállnl.itnk kereseti adójáról.
1909:
IX. t.-cz. Az általános kereseti adóról.
1909.
X. t.-cz. A jövedelemadóról.
1909: XI. /.-ez. A közadó kezelísérol
1909: XII. t.-cz. A közszolgáltatások egyesitett keze
léséről.
Betűrendes tárgymutató.
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Szerkesztőségi
Kiadóhivatal:

iroda:

IV. Eeáltanodar-utoza 5.
IV. Egyetem-utcza 4.

HOITSY PÁL.
Egyes szám
ara 40 fillér.
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Külön kiadásban megjelentéit:
1. Az általános kereseti adó — A jövedelmi adótör¬
vények egy füzetben.
Ara 3 korosa.
2. Nyilvános számadásra köteleiéit vállalatok kereseti
adója.
Ára 1-20 korom.
Kiadja a Franklin-Társulat
Budapesten.
Kaphatók:
LAMPEL R. KÖNYVKERESKEDÉSE
(Wodianer F. és Fial) r. t.
Budapest, VI. kér., Andrássy-út 21. szám
és minden könyvkereskedésben.
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JÓSIKA MIKLÓS BÁRÓ
ÖSSZES MŰVEI.
Sajtó alá rendezte:
BADICS -F-ERENCZ.
HAYDN KISMARTONBAN.

NagyiBombat
KololSVÍr,TÖVÍB.

Új végleges teljes kiadás.

Ssatmár-Németi,
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Kiadja a Franklin-Társulat Budapesten.
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II. Rákóczy Ferencz.
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MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Előfizetési
feltételek: \ Negyedévre

_ 18 korona.
_
8 korona,
_
* korona.

A t ViídgkroniJcdt-val
negyedévenként 80 fillérrel
több.

(1760—1790) még osztrák életrajziról előtt
is részleteiben a legkevósbbó ismert. Tudjuk,
hogy 30 tagú kitűnő zenekar élén állott, a
melynek játéka és műsora - - hiszen Haydn
műveit is ők játszották először — messze föl¬
dön híres volt. A mester fizetése 1000 írtra
rúgott, a mihez teljes ellátás járult. Herczegi
gazdája nemcsak jó lelkű főúr volt, hanem
maga is képzett zenész, a ki több hangszeren
játszott, legszívesebben a baritonon. Ha Má¬
ria Terézia vagy más magas személyiség tűn¬
tette ki látogatásával a herczeget, akkor Haydn
rendesen valami új operájával vagy symphoniájával kedveskedett. Maga Mária Terézia
nem egyszer mondta a herczegnek: «Ich fahre
sehr gerne nach Eszterház» és a fejedelmileg
vendéglátó herczeghez a zenész és zeneked¬
velő előkelőségek mind nagyon süivesen jártak.

B«
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FŐMUNKATÁRS

SZERKESZTŐ

22. SZ. 19 09. (56. ÉVFOLYAM.)

E G Y NAGY zenész halálának századik évfor¬
dulóját ünnepli az egész művelt világ
és ebben az ünneplésben részt kell ven¬
nünk nekünk magyaroknak is, mert Haydn Jó¬
zsefnek élete folyása, működése és érzése a
magyaroktól nem volt idegen. Első volt a világ
nagy zenészei közt, a ki a magyar zene ere¬
detiségét, értókét fölismerte és azt felhasználni
kezdte.
Fiatal férfi korában került a magyar fő¬
uraknak vagyonban, de a művészetek pár¬
tolásában is legelsőjéhez: Esterházy Miklós
herczeghez, hol lángelméje megizmosodott, ki¬
bontakozott és a hol későbbi nagy hírnevének
első fokára eljutott.
Mária Teréziával és József császárral élén
az udvar és a főúri Bécs is gyakran lejárt
Esterházy herczeghez Kismartonba és Eszter¬
házára, de az ott töltött 30 év alatt egy vál°g>tott zenekar élén, a melynek ő volt a
*eje,. mégis volt Haydnnak érkezése tömérdek
isteni derültségű remekművét megalkotni és
Mozart felléptéig korának legelső zenészóvó
válni.
Az Esterházy herczegnél töltött 30 esztendő

" " ^ ^ ^—

Mária Terézia 1772ben, mikor Pozsonyban
lakó leányának, Mária
Krisztinának volt ven¬
dége, Grassalkovich
herczeget is megtisz¬
telte látogatásával. Ez
alkalommal az estebóden Haydn vezette a
zenekart és előadták
kedvelt operáját, a Ro¬
land lovagoi. Minden¬
kinek felette tetszett.
Ez időben adta ki
két zenedarabját («Sei
Sonati per Clavi C.
Vienna 1774» és a
«Trois Sonate Op. 37»),
egyik Esterházy her¬
czegnek, a másik Es¬
terházy Mária herczegnőnek van ajánlva. Első
kiadásuk ma a legna¬
gyobb ritkaságok közé
tartozik
Bessenyei György, a
testőr-költő, leirja Es¬
terházy zenekarának
remek játékát; Haydn
nevét bár nem említi,
de mi tudjuk, hogy en¬
nek a csodás játékú
zenekarnak
a lelke
Haydn volt

BUDAPEST, MÁJUS 30.
Külföldi előfizetésekhez a postaUag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

«Sehol olyan hely nem lehetett, mint Esterháza, mely minden részben valamely kis ki¬
rályságot mutat* — mondja Bessenyei az
Estcrházai vigassáyok-lotai s aztán igy festi
Haydn zenekarának csodálatos játékát:
«Ebédjek elmúlik, muzsikát kezdenek,
Az aranyos szobák játékkal eltelnek,
Zúdul a hang hamar s lármáját indítja ;
De magát hirtelen ismét csillapítja.
Vidámít egyszerre, majd megint elaltat,
Hol felriadást tesz, hol csendesen nyugtat:
Mintha szárnyat fűzne a szív érzéséből
S repülni akarna az ember mellyébó'l.
Úgy van a muzsika felzendült hangjával ;
Nem tudja, mit tegyen, nyűglődvén magával.
Vergődik tiizében s mindig fohászkodik
Most csendesen örül, majd ismét bánkódik.»
Később az opera-előadást így írja l e :

HAYDN JÓZSEF. —AzEszterházánlévőegykori olajfestmény után.
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lyeket magyar versszövegre emeletén; (ma a ház «Haydn-muzeum» és
alkalmazzanak, így pl. mikor egész utcza «Haydn-Gasse»); kis zongoráig
Verseghy Ferencz hat ma¬ próbálva ki legmagasztosabb zeneműveit ík*
gyar éneket kiadott: («Eö- évszakok»-at és «A teremtés»-t.
vid értekezések a muzsikáról
1808-ban a bécsi főúri világ az öreg és be
hat énekkel, Bécs 1791») az tegeskedő mestert meg akarta, lepni a Tereni
egyik dal a Haydné, *Mit íes-nek nagyszabású előadásával. Az ősz mes"
busologsz árva szivem;»(né¬ tért hordszóken hozzák el a régi egyetem
met szöveggel 1781-ben je¬ aulájába. Parókásan jött el, de mégis fázott
lent meg nZwölf Lieder von a mit mikor a mellette ülő Esterházy herHaydn» között, hol is úgy czegnő észrevett, saját drága indiai sahwljákezdődik: «Ihr missvergnug- val takarta be az ősz mestert; példáját követte
ten Stunden.») Azonképen a Lichtenstein herczegnő, (született EsterházyBécsben élő és zeneértő Mar¬ leány, a kinek ajánlotta Hűmmel a Balli
ton József, ki Csokonait ongaresi-t (Magyar tánczok), aztán a többi
felette kedvelte, Haydnnak főúri hölgyek, úgy, hogy a nagy aggastyán nem
1784-ben megjelent 12 dalá¬ fázhatott meg. Egy évre rá meghalt (május 31).
ból a 7-ik számút («Fliess,
Születése helyén a magyar költő feleségé¬
ja wallend fliess ín Záhren») nek, Bacsányinó Baumberg Gabriellának ver¬
Csokonai Hamar követje a sei vannak az emlékoszlopra vésve és a má¬
tavasznak czímű dalára al¬ sik magyar költő, Csokonai zengi róla há¬
kalmazta. Ez 1803-ban jelent lásan :
meg Bécsben; «a szerző iránti
Ellobban Stuver remeke
szivességbőlBergen által rézre
S a Haydn bájos éneke
metszette Marton József.*
A csillagokig elrepül.
Eddig azt hittük, hogy ez
a szép dal magyar szöveggel
Dr. Fabó Bertalan.
Csokonai munkáinak első ki¬
adásával 1813-ban jelent meg,
még Bartalus is csak így
PÜNKÖSTI ÉNEK.
tudta: most tudjuk, hogy a
Szemrehányás-asl és KossoÓh szállj le ránk Szentlélek Isten,
witz Remény-é\el együtt egy
Mennyei, élő, szent tüzeddel,
külön dalfüzetben 1803-ban
Fagyos voltunkból engesztelj fel l
jelent meg: úgyhogy a köl¬
Oh szállj le ránk Szentlélek Isten,
teményeire
irt
szép
dalokban
ESTERHÁZY MIKLÓS HERCZEG, HAYDN PÁRTFOGÓJA.
Elég volt már — tettekre fázva, —
még a betegeskedő Csokonai
Néznünk az égre tétovázva.
is gyönyörködhetett.
aA mulató sereg bemegyen egy helybe,
Még a később oly ellenszenvessé vált «GottÓh szállj le ránk Szentlélek Isten,
Hol letelepedik tsendesen egy rendbe,
erbalte»-nek Haydntői származott szép zené¬
Éneklés hallatik a Játék-Piaczon.
Elég
volt nem mernünk remélni,
jét is egyszerre, egy napon mutatták be Bécs¬
Beszélni kezd a szív a nyilt ajakon,
S hitvány sóhaj tozásból élni ! . . .
ben
és
Pesten
1797
november
16-án,
a
mint
A sok énekesnő egymás után kijő,
ezt a «Pressburger Zeitung» feljegyezte.
Mondják nótáikat s buja mellyek felnő.
Óh szállj le ránk Szentlélek Isten,
Mikor a mester második londoni utjából haza
Az égő erdőkben édes szavok hallik,
Lobogtasd fel hitünk világát,
Érzésében a szív bádjad s szunyadozik.
érkezett, a magyar hangszeres műzene már kez¬
A kis Vénuszoknak mosolygó szemek lett,
dett kialakulni a pár év előtti nemzeti felbuz¬
Vedd el a lelkünk gyávaságát!
Melyekbe Kupidó ezer nyilakat tett.
dulások folyományaként; a pozsonyi diétán
Kik a nagy láng között, mint Istenasszonyok
is már ekkor magyar és bécsi zenészek kezd¬
Óh szállj le ránk Szentlélek Isten,
Büszke pompájikkal úgy mutatták magok,
ték
ezt
az
újfajta
muzsikát
kissé
kultiválni;
Legyünk
mind vértanuk inkábban,
Néha panaszosán nyújtották énekek,
Haydn is ez időtől fogva használt fel művei¬
Mint igy tengődjünk, szolgaságban !
Kis zokogásokkal magyarázván szivek,
ben magyar témákat, pl. a hires G-dur trió¬
Az édes fájdalom keserge szemeken,
ban, sőt 1802-ben meglepi Esterházy herczeFél jaj, fél vigaszság tévelygett nyelveken,
Óh szállj le ránk Szentlélek Isten !
Titkos tiizeikbe szemök nedvesedéit,
get egy «Hungarischer Nationalmarsch»-sal.
Újítsd rajtunk, szegényeken meg
Hová a kívánság lopva elegyedett.
Fájdalom, ez még ma is kiadatlan. Esterházy
" Csodáját pünköst ünnepednek !
Énekek tsendesen bádjadással húzták,
herczegnél utóda a karmesteri szókben a szin¬
Melyekkel a szivet kötözték, oldozták.n
Szabolcska Mihály.
tén magyar (pozsonyi születésű) Hűmmel volt,
ki ugyanezen időben irta egyik szép sonatá1790-ben Haydn Bécsbe költözött, miután ját, melyet Haydnnak ajánlt.
a fiatal herczeg évdiját élethossziglanivá tette,
Mi magyarok eddig csak egy művét adtuk
BUDDHA.
sőt előbb 1400, később 2000 forintra föl¬
ki
szép kiadásban; a 40-nes években ugyanis
emelte.
Elmegyek akkor a halál hegyébe,
iskolai czélokra kiadta a magyar főpapság
Bécsben a nagy mestert rajongással ünne¬ «A megváltó hét szavá»-t Garay János ver¬
És minden horgonyt fölszedek örökre,
pelték és nem sokára két nagy utazást is tett seivel; igen szép, ízléses kiadvány.
Kik kapaszkodtak görcsösen a rögbe,
Londonba, a honnét babérral, de csengő tal¬
Ezen években az öreg művész már nagyon
És vetek horgonyt a végtelenségbe,
lérokkal is megrakodva érkezett haza.
visszavonultan él bécsi kis lakóházának első
Elmegyek akkor a halál hegyébe.
Esterházy herczegtől való távozását a ké¬
sőbbi legenda úgy adja elő, hogy egy új symphoniájával búcsúzott volna el, a melynek
előadásánál egyik hangszer a másik után el¬
hallgat, mig végre az utolsó hangnál a szerző
karmester is leteszi vezénylő pálczáját
Az eset megtörtént ugyan, de máskor; t. i.
a herczeg nagyon sokáig időzött egyszer Esterházán és a családos zenekari tagok már
nagyon vágytak haza Kismartonba; kívánsá¬
guk tolmácsolását Haydn végezte el ilyen gyen¬
géden és szép muzsikával. A herczeg bizony
n é n haragudott érte.
Londontól Bécsig temérdek zenész és zene¬
író ajánlja neki művét, így az angol Johnes,
aztán a kezdő Beethoven (Sonate Op. 2.) a
M. le docteur L Haydn ( t i. az oxfordi-egye¬
tem tiszteletbeli doktorrá avatta), továbbá Hűm¬
mel és sokan mások; a minek az aranyos
kedélyű öreg művész mindig igen örült. Még
élete utolsó éveiben is mutogatta a berlini
Eeichardtnak azt az arany foglalatú és dombor¬
művű ébenfaszelenczét, a melyet Esterházy
JLy
herczegtől nemrég kapott ajándékba; benne
e
díszes allfum volt a herczegi család minden
tagjának aláírásával.
-—^
A magyarok a kedves öreg embert Bécsben
is fölkeresték, főleg hogy dalaiból egynéme¬
HAYDN KIADATLAN MAGYAR NEMZETI INDULÓJÁNAK ELEJE. - Az eredeti kézirat hasonmása.
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HAYDN-FÜZET CZÍMLAPJA, MAGYAR KÖLTŐK VERSEIRE.

HAYDN DALAIT ÉNEKLŐ FŐÚRI PÁR.

HŰMMEL SZONÁTÁJA, MELYET HAYDNNAK AJÁNLOTT.

Elvetem a szivem a hűvös folyóba,
A sok beteg lázt hűsítse ki árja,
Foszlcdjék szét, mint megholt madár szárnya
A kín s gyönyör száz megviselt atomja,
Elvetem szívem a hűvös folyóba.

hez, fölkapták, vállaikra emelték s úgy hor¬ mennyi ideig tartotta a gyűléseit Nógrád¬
dozták körül a teremben. Ő kézzel-lábbal kapá¬ megyében, Füleken.
lózott s rettentőn izzadt egész teste.
- Úgy van ! Helyes ! Ez az igaz. Elfogadjuk!
Luzsénszky föltette a kérdést:
- Sohase még nem mentem ilyen forsponton. Ne okoskodjék kegyelmetek. Hihihi! Jaja¬
- A kik elfogadják, emeljék fel a kezeiket!
jaj ! Csiklandós vagyok.
Mint ha madársereg rebben, olyan sustor¬
Halotti mosolyt öltök ajakamra,
Csupán
egyetlen
hang
ellenkezett.
gással
emelkedtek fel a kezek a levegőbe, csak
Szemem behunyom végbúcsút se véve,
Hebehurgya
beszéd!
Majd
mi
viszszük
el
Görgey
dobolt a magáéival idegesen a zöld
Kiszórom minden emlékem a szélbe,
a
megyeházunkat.
Azért
sem.
Ők
vigyék
el
on¬
posztón.
Megfagy a vágyam meleg zivatarja,
nan a városukat, ha nem tetszik nekik.
- Halljuk Görgeyt. Halljuk, halljuk!
Halotti mosolyt öltök ajakamra.
Ezt a kappanhangot legott lehurrogták
Görgey felállt s fejét töredelmesen lehajtván,
volna, ha nem lett volna a fiatal Palocsayé, s tompa hangon monda, mintha egy pinczéből
Kezemet, jaj, e bűnös vén szolgámat,
Ki simogatott bűnre s ki vert, bántott,
ha a fiatal Palocsay nem lett volna báró.
beszélne föl:
Ki reszketett és nem, sohasem áldott,
A bárót ugyanis boszantotta, hogy a bélai
- Kénytelen vagyok elszenvedni mindazo¬
Égnek tartom — mely ellen annyit lázadt —
kupecz egy csapásra ilyen pozicziót szerzett kat, miket az Isten rám mért s ezek közé soro¬
Kezemet, jaj, e bűnös vén szolgámat.
magának a szepesi nemességnél.
zom azt is, a mit a vármegye parancsol. Vagyis
Szerencsére azonban ott volt a gyülekezet¬ maradok a helyemen.
Tenyerem nyitva az ég felé tartom,
ben Máriássy György, a kit viszont az boszanA nagy szó végre ki volt mondva. Olyan
Feketeségét záporok hadd mossák,
tott,
hogy
ő
nem
báró,
minélfogva
erős
ostora
éljenzés
hasadt fel erre, mely a szó szoros
Fehérítgesse égi világosság.
és
nyesegetője
volt
az
arisztokrata
nyegle¬
értelmében
megrengette a falakat, mert sza¬
Az örök égbe nyúló sziklaparton
ségeknek.
0
emelkedett
most
fel
s
korholó
kasztott
abban
a szempillanatban, mikor a
Tenyerem nyitva az ég felé tartom.
hangon czélzott egy az imént hallott közbe¬ «maradok»-ot kimondta, egy majdnem öles
szólásra. Nem tudja, ki mondta, de nem is nagyságú olajkép, mely Görgey Pál édesanyját,
Álljak szoborként, megbékélten, holtan
akarja
tudni, mert hálátlan szó volt az egy Palásthy Erzsébetet ábrázolta, zöld bársony
S majd szent jeléül égi bocsánatnak
derék
fórfiú
iránt, ki áldozatkészségét a maga mentében, strucztollas csepesszel a fején, le¬
Kezembe égi fecskék fészket raknak.
Egy kis fecskének fészkét tartsam ottan,
egyszerű modorában nyilvánítá, a miért nem esett a falról s nagy robajjal zúzódott össze
Álljak szoborként, megbékélten, holtan.
gáncs illeti, de koszorú. (Felkiáltások: Éljen rámája a padozaton.
Bodor Aladár. Quendel!) Bár ebben az alakjában ő se fo¬
- Eosz ómen, - - súgta Horánszky Dávid
gadja el Quendel uram nagylelkűségét, mert Jekelfalussy Balázsnak. — Erzsi néni megmoz¬
minek volna ide megyeházat építeni arra a dult a falon. Ezt a Palit szerette, beczézte leg¬
rövid időre ? Hiszen még a tenger is elpárolog jobban a gyerekei közül.
A FEKETE VÁROS.
lassankint, nem hogy a lőcseiek haragja el ne
REGÉNY.
(Folytatás.)
Görgey maga is elsápadt a látványra s fázépárologják! Hanem mégis a Quendel uram konyan folytatá:
Irta MIKSZÁTH KÁLMÁN.
indítványában van benne a tetszetős kibontako¬
- Megmaradok, de kívánom, hogy erről a
zás
magja.
Ne
építsünk
semmit,
hiszen
itt
van
mai
értekezletről protokollum készíttessék s
De iszen nem volt már ez nevetséges alak
ez
a
vendégszerető
tágas
kastély,
határozzuk
azt minden jelenlevő aláírja. Megmaradok, de
többé. Nagy dolog az ékesszólás, de a pénz se
bolondság, annak is megvan a maga kisugár¬ el, hogy a megyegyűléseinket ezentúl bizony¬ csak azon föltétel alatt, ha egy lélek sincs
talan ideig Görgőn tartjuk. Olyan egyszerű ez, jelen, a ki távozásomat kívánja.
zása (kivált ha jóra használják), mint a hata¬
mint a Kolumbus tojása és van, sajnos, elég
Körülnézett a sas-szemeivel, de bizony nem
lomnak vagy a lángésznek, mely glóriát fon a
praeczedens ilyenre. Lám, Pestvármegye is volt itt olyan életunt ember.
homlok körül. Hatan is odaugrottak Quendel-
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- Nincs, nincs, egyetlen lélek se!
Pedig ki tudja? Hátha mégis volt egy lélek;
egy, a ki már a testét levetette, és itt lebeg abban
a teremben, a hol a fia felől határoznak. Egy
lélek, a ki megmondta a falnak: «ereszd el azt
a szöget» és megmondta a szögnek: «ereszd el
azt a képet, a ki én voltam», hogy jelt ad¬
hassak. »
így intéztetvén el közmegelégedésre a kínos
ügy komoly oldala, a többi részletek az óvrendszabályok, a taktikai eljárás inter pocula
kerülnek tapétára; az ebéd készen volt, szakácsnék, kukták, felszolgáló huszárok nagy
lázban sürögtek-forogtak Marjáknó lármás fel¬
ügyelete alatt, csak feltálalni nem tudtak, mert
a nagy termet előbb ki kellett szellőztetni s
aztán megteríteni, de ez olyan sebesen ment,
hogy szinte egy percznek látszott, kivált mert
azalatt betoppant Lőcséről Grodkovszky vár¬
nagy friss hírekkel, melyek közt a legneveze¬
tesebb, hogy a tegnapi biróválasztáson, mely
késő estig tartott Gosznovitzer és Nustkorb
között, nagy küzdelem után Nustkorb András
uram győzött hét szavazattal s igen békés ter¬
mészetű beköszöntő beszédet tartott, melyben
egyáltalán czélzás sem történt a Görgey elleni
boszúállásra.
Mindez vidám hangulatot teremtett a megyei
uraknál, még maga a mindig komor alispán is,
a ki az asztalfőn ült Palocsay báró és Luzsénszky közt, a mint a finom lúdgége-levest
odahozták, egy kis tréfát csinált, a felszolgáló
huszárt figyelmeztetvén:
- Quendel uramhoz kell vinni a tálat elő¬
ször, mert ő kegyelnie a legéhesebb s az ő
éhsége adta neki azt az ötletet, mely voltaképeni igazi fundamentuma annak, hogy én
ezentúl is kenyérben maradhattam.
Quendel uram arcza csupa napsugár lett,
hálásan pislogott erre a kitüntetésre, a szemeit
is behunyta, mintha rózsavízzel fecskendeznék.
Azután is derült volt az alispán egész nap,
nyájasan bucsúzgatva a széledező vendégektől.
Egyike volt a legutolsó távozóknak Quendel, a
ki magát az alispán grácziájába ajánlva, kifej¬
tette, hogy ha már megmondta, mégis szeretne
itt Görgőn építeni valamit, a mivel segítsé¬
gére legyen a jó ügynek, boszantaná, ha azt
mondanák, hogy csak a szája jár, azért hát
adjon el neki az alispán úr egy darab fundust
itt valahol, nem messze a kastélytól, hogy
ő oda egy fényes vendégfogadót emeltet,
kocsiszínekké], istállókkal, a vitézlő nemesség
kényelmére, előre látható lévén, hogy ha a
gyűlésekre, restoráeziókra nagy számmal ér¬
keznek, nem férnek el mind a kastélyban, de
mit is keresnének ott, kivált a bocskoros gyön¬
gyei a szent koronának? Ha azok is a kas¬
télyba szállnának, akkor az úri része nem
erezné magát jóL Egyébként a nagyobb urak
is szeretik a fogadói életet, a hol a saját Ízlé¬
sük szerint mulathatnak, kivált ha jók a borok
éa szépek a szobalányok.
Görgey a szokásos szólamokkal szabadko¬
zott, hogy sok jó elfér együtt arra a kis időre,
s hogy nem fogadhat el ilyen szívességet sen¬
kitől, minek okozna magának haszontalan költ¬
séget Quendel uram.
•— Hiszen úgy értek, instálom, hogy a ven¬
déglő az enyim lenne, vagyis én adnám bérbe
egy arra való traktorosnak, ki tejbe-vajba fürösztené a tekintetes nemességet. Ha a saját
kedveért nem engedi a téns alispán úr, hát
engedje enyim kedvemért.
Az alispán a vállát vonogatta.
— Hiszen ha mindenáron ablakon akarja
kidobálni a pénzét, hát én miattam építtethet.

HAYDN LAKÓHÁZA KISMARTONBAN.

Elnéptelenedvén a ház, a gazda mégis nyá¬
jas és közlékeny maradt s este jóízűen elborozgatott Grodkovszkyval, kit ott marasztott éj¬
szakára (no, lesz ebből otthon patália) s mi¬
után jó későn hálószobájába vonult, az ambituson találta Bibókot, ki a karabélyos, lándzsás
őröket változtatta ajtaja előtt, barátságosan beszólítá a levetkőzéshez, hogy azalatt, míg Preszton a csizmáit lehúzza és a lábait vakarja
(melyek egy téli táborozáskor elfagyván, azóta
rettentő módon viszkettek), megbeszélje vele
a védekezési intézkedéseket. Presztou eltávo¬
zásával, miután megállapodtak arra nézve, hogy
Toporczról, a hol Görgey Jánosnak három
ágyúja van, mihelyt az utak megjavulnak, el
kell hozatni mind a hármat, azt kérdezte
Görgey:
- Van-e valakije, a kit a kezelésükre be
lehetne tanítani?

HAYDN SÍREMLÉKE KISMARTONBAN.
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Van. A két öcsém. Értelmes, ügye8
ficzkók.
- A Bibókok született jó katonák.
- Gondolom, - - felelte kurtán, dölyfösen
- Nos és hogy van most a család együtt? —
tudakolta kíváncsian.
- Béke van.
- Csodálkozom a történtek után, — dünynyögte az alispán, - - igazán csodálkozom.
- Hát annak az a titka . . .
- Ugyan mi?
- Hogy az öreg már semmit sem tud és
még semmit sem gyanít, hogy az asszony már
semmit sem nélkülöz és még semmit se fe¬
cseg ki . . .
- Ördögöt! — csóválta a fejét Görgey, iro¬
nikus mosolylyal. - - Hát kegyelmed, ezredes?
- Én meg hozzájárulok és nem unok meg
semmit, — egészíté ki Bibók.
- Szóval maga tökéletes ember, ezredes, —
fejezte be Görgey, egy hatalmas ásítással. Úgy látszik, ma aludni fogok. Csak hadd járja¬
nak az emberek odakünn, csak járjanak s jól
kopogtassák lándzsanyéllel a köveket.
így volt nekik megparancsolva, mert a kopo¬
gás, vagyis a biztonság-érzet csillapította a föl¬
zaklatott idegeit, ha a kopogás megszűnt a
folyosón, a beállott halálos csendben ijedten
riadozott fel.
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Iciszabott útjukon a soha meg nern álló ezüstvizű folyók és patakok. Minden új színbe öltözködék, csak a lőcsei polgárok maradtak feke^
tében . • •
A határ vidám volt, mert a borsó az idén is.
pirosló virágokat hozott, de egyéb piros szint
nem igen lehetett ott látni. Megbotránkozott
velna azon a magisztrátus és a fertálymesterek
ü«yeltek is, letépvén s elkobozván a vásárra ér¬
kező parasztasszonyok fejéről a piros kendőket.
• — Hát nem tudjátok, istentelenek, hogy eb¬
ben a városban gyász van ?
Görgőn ellenben vidám zajt, pezsgő életet
teremtett az alispán és a város között kiütött
háború. Vendégek, peres felek, tanácskozó
-nagy urak rajzottak oda. Minden napra esett
valami nevezetesebb eseméfiy.
Június utoljának egyik szép csillagos, hold¬
világos estéjén könnyű bricska kocsi gurult be

kecske a szoptatós dajkájuk piczi korban, máj
a pecsenyéjük, aludttej az italuk, hát ugyan
mitől volna menyecskékhez való vérük? Meg
az is baj volt, hogyha egy-egy szekér jött az
úton, mindig abban kellett hagyni a tánczot.
így most is, mikor az említett könnyű kocsi,
meg a társzekerek jöttek.
Bibók uram észrevevén, hogy a szekerek az
urasági udvarba fordultak be, letette a kancsót s utánuk szaladt, nem minden aggodalom
nélkül. Ki az ördög az ilyenkor? És mi lehet
azokban a roppant ládákban ? Hátha katonákat
csempésznek be az udvarba bennök a furfan¬
gos lőcseiek? Derengett a fejében valami ilyen
történet, valami mesebeli országból, a hol egy
ló hasában vittek be katonákat, de úgy rémlik
neki, hogy a ló fából volt, vagy hogy talán a
katonák voltak fából, az ördög tudja jobban.
(Folytatása következik.)

Borkonyinak voltak, keserűen, de mégis bele¬
törődik ebbe a nagy megcsalatásba. S ha fa¬
lusi ember, magyar csizmás, régi módi Nagyúr,
akkor sűrűén káromkodik is hozzá, a míg
csak a szemét be nem lepi a koldus-köny,
a köny.
Az öreg Borkonyi két fia úgy elhagyta az
apját, mintha ez az úr lett volna a legidegenebb ember, a kivel találkozniuk kellett. Az
öreg Borkonyi nem volt sok húrra hangolt
lélek, tehát küldte, elég nyugodtan, a tömérdek
pénzt a két fiúnak hónap elsején és sokszorsokszor hónap-közben is, ha kellett. Fázott,
félt, szitkozódott, egyáltalában érteni, egy csöp¬
pet megfogni, sőt sejteni se tudta, mire kell
manapság ennyi pénz jólnevelt, úri legények¬
nek. 0 is élt városban, mert völegénységének
szép idejét Kolozsvárott töltötte, de neki nem
kellett annyi pénz, holott a vőlegény-sor is
sokra kötelezte. És külömben is, miért nem
házasodnak a fiuk, mikor már harmincz éve¬
sek elmúltak mindaketten és ő, az öreg, vala¬
mikor huszonnégy esztendős korában feleséget

IX. FEJEZET.
(A kis Rozáli sorsában változás áll be.)
Csendesen folytak a napok és egyformán,
csak a hideg volt hol nagyobb, hol kisebb, ha
ugyan valaki mérte volna. Lőcsén unalmasán
telt el a farsang, az asszonyok zúgolódtak.
Nustkorb uram elfoglalta a birói széket s mint¬
hogy sokan rósz néven vették tőle a békés
magatartását, a közvélemény megnyugtatására
megkezdte a port a tárnokmester előttj a.vérszegélylyel bekerített terület iránt. Görgey
megidéztetett a bíróság színe elé, de czélszerűnek tartotta meg nem jelenni s ín contumatiam (makacsságból) elveszteni a port. Fogvicsorgató kutyának konczot kell odavetni! •
A por csakugyan elveszett s a város ünne¬
pélyesen beiktattatott az ily furfangosán elharácsolt Görgey-birtokba, a mit nagy lakomával
ültek meg a városház pinczéjében, de ez a kis
falat még csak emelte a diadalmasok megtorlási éhségét, a Görgey engedékenysége nem
vált be ügyes sakkhúzásnak, mert a lakomán
tüzelő beszédek tartattak, melyek a boszúállás
érzetét hevítették és glorifikálták. Ugyanott
merült fel az az eszme, hogy a Nustkorb And¬
rás uram bíróságával megürült tanácsosi állás
senki mással be ne töltessék, mint a fialal
Fabricziussal, a kinek egy másik Görgey a
nilét vágta meg párviadalban. Ebből a fiatal
emberből kell nevelni Lőcsének birót. Ebben
van bátorság. (Ez annyit jelentett, sub rosa,
hogy Nustkorb uramban nincs.) Ez fel tudja
áldozni a vérét vá/osáért. Valóságos hérosznak
nőtt meg a közönség szemében e fiatal ember,
ki jelenleg még külső országokban végzi a
tanulmányait, vagyis épen azért, mert nincs
szem előtt. Ám az a baj, hogy még nincs
huszonnégy éves, s arról esik sok sürgető szó,
h°gy e gy küldöttség menjen Leopoldhoz Bécsbe,
mely a nagykorúsítását kérje s egy levél utána,
hogy jöjjön haza.
Ily tervek közepette múlt el lassan a tél, a
szép napfényes május aztán lehúzta a hegyekről-völgyekről a nagy fehér bundájukat, a mely
alatt aludtak és rájuk adta, a kit mi illet, szürke
kopott ruhát a hegyeknek, haragos-zöldet a
völgyeknek. Felzúgtak újonnan nőtt lombjaik¬
kal az erdők s mentek, mendegéltek örök időkre

J Ö V E L S Z E N T L É L E K ÚRISTEN. — M. Krajna János festménye,

a Görgey-portára, a melyen két kabátos úrféle
ült. A kis kocsi után három nehéz társzekér
húzódott, óriási ládákkal, a milyenekben mes¬
teremberek kirakodó vásárokra viszik a porté.kájukat.
Görgey még nem feküdt le, a kanczelláriában olvasgatott kedvencz klasszikusaiból, Bibók
ellenben átellenben mulatott egy hevenyészett
sátor alatt. A Quendel uram készülő vendéglő¬
jének falaira ugyanis ma húzták fel a tetőt,
felvirágozván a szarufákat mályvarózsákkal és
akáczvirág-bokrétákkal, egy kis áldomást ittanak ácsok és kőművesek. Az ármádia vezére
persze ki nem maradhatott innen. Egy hordó
csapra volt ütve és a duda is szólt. A paraszt
menyecskék és leányok az urasági kerítés mel¬
lett várakoztak, hogy mikor viszik őket tánczba.
Volt is egy-két fordulat a poros megyei úton,
e
gy-egy életrevalóbb ács előintett egyet-egyet a
fehérnépből, de hát nem lett abból nagyobb
mulatság, mert leginkább kőművesekből állt a
mulató csoport s azok többnyire csámpások,

FIUK AZ APJUKNÁL.
Elbeszélés. — Irta Ady Endre.
Az utczák az ember születése előtt kezdőd¬
nek, de nem éri végüket az ember a halállal,
a mit az öreg Borkonyi sem tudhatott jobban,
mint mások. Az öreg Borkonyi régi, nehéz,
magyar, falusi csizmáival megkésett egy kicsit:
beczammogott, bevénült egy új, bolond világ
sáros utczáiba. Az öreg úr, a kit Nagyúrnak
beczézett a környék, úgy képzelte, hogy ő még
mindig a régi utczákat tapossa s nagyon cso¬
dálkozott. Valójában neki volt igaza, ha cso¬
dálkozott, mert az Élet nevezetű városban vagy faluban? - - igazán mintha megbabonázottak volnának az utczák. Elindul csöndesen
vagy gyorsan, nyugodtan vagy izgalommal az
ember s észre se veszi, hogy az utczák átlop¬
ták egy másfajta világba. Az utczák kezdődnek
ugyanis kezdet nélkül, cserélgetik, váltogatják
járókelőiket, új és új világokon nyújtóznak
által. S az ember, a ki megjy, jár, él, néz,
csak az utczák sötét, messze, örök torkait látja
és csak néha eszmél föl riadtan, hogy ime
már nem az ő világában van. Ha fiai, gyer¬
mekei vannak az embernek, miként az öreg

hozott. Még jó, hogy meghalt az anyjuk, mert
annak talán még jobban tudna fájni a fájda¬
lom s a szeme is hamar záporozott szegény¬
nek. Sírt rögtön, ha nem tudott valamit meg¬
értem s hogyan tudná most érteni a két el¬
idegenült fiát?
A fiúk pedig csak néha-ritkán, látható una¬
lommal kukkantottak le Borkonyra s örültek,
ha minél hamarább visszaszaladhattak.
- Legalább ott, fent, Pesten együtt laktok,
együtt éltek ugy-e? - - kérdezte a szegény
Nagyúr minden látogatásnál a fiait.
- Mit gondol, apám, - - mondotta Ákos,
az idősebbik fiú, - - nem falu az a Pest s
Jenőnek is másképen illik élnie, nekem is.
Jenő, a fiatalabbik Borkonyi, képviselő volt.
neki nyilván másképen kellett élnie, mint a
bátyjának: ő hotelben lakott Ákos pedig több
volt, mint Jenő, úr, csak úr, beczézett, kedves,
előkelő, szeretnivaló úr, a kinek külön, úri
lakás dukált Az öreg Borkonyi állott a fiaival
s e furcsa csodákkal szemben gyámoltalanul,
csalóka utczák közepén, még káromkodni is
későn jutott eszébe. Csak látná őket közelebb¬
ről, az életüket, de Pesten ő hiába látogatta
meg őket, mert ott semmit se látott. Beszál-
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lásolták egy pompás fogadóba, ebédre, vacso¬
rára vitték, színházba, fölszármazott, rokon,
úri családokhoz s az öreg Borkonyinak már
a harmadik napon szédült a feje. Ő is örült,
mint a fiai, ha Borkonyról elutazhattak, örült,
hogy a feje nem szédül s hogy megint a fa¬
lujában lesz, a hol mégis csak jobban tudott
tájékozódni. Itthon elrejtőzött a Nagyúr, tíz
szobája volt hozzá, vagy kocsiba ült és dühös
fiiránkozással hordatta meg magát a birtokon.
Itt, csak itt, egy tagban, szép, áldott, régi,
jó hatezer hold föld, minden talpalatnyi be¬
lőle hű, mint az édes apa.
•K

Az öreg Borkonyi hirtelenül ravaszságra
adta akaratlanul vén fejét, a mikor már túlsá¬
gosan, gyermekesen sokat búsult. Levelet írt
a fiainak, hogy ő a végét érzi s itt jön az
utolsó nyár, az ő utolsó nyara, adjanak neki
ebből a nyárból legalább egy hónapot a fiuk.
Jöjjenek haza, de úgy, mintha igazán haza¬
jönnének, Svájcz vagy Osztende helyett, hív¬
janak vendégeket. Borkony csodaszép, az er¬
dők hűsek, a Szamos fölér egy álmos tenger¬
rel, a kert pompás, az öreg kastély kiöltöz¬
ködött.
A fiuk keserves tanácskozások után elhatá¬
rozták, hogy haza muszáj jönniök, haza fog¬
nak jönni s évödtek egymással.
- Borkonyra aligha hozhatod el a valóban
pompás kis Józsa Etát, - - csufolódott Ákos
az öcscsel, a képviselővel.
- Igenis elvihetem, - - válaszolta kaczagva
Borkonyi Jenő, — olyan uriasszony édesanyja
van Etának, a kivel akárhova el lehet menni,
tudod.
S a fiuk megírták, hogy örömmel jönnek,
bár ők már elígérték ezt a nyári hónapot, de
tudnak a dolgon valahogyan segíteni. Jenő
bejelentette a vendégeit, özvegy Józsa Zsoltnét
és a leányát, Józsa Etát s Ákos is a magáét,
Kály Miklóst és a feleségét.
Tartoztak is félig-meddig ezzel ennek a
négy embernek, a kik egy kicsit már valóság¬
gal a Borkonyi-család tagjainak érezték ma¬
gukat. De nyugtalan volt mind a két fiatal
Borkonyi, még azután is nyugtalan, a mikor
az öreg úr, a szegény Nagyúr levele megér¬
kezett. Nagy tisztelettel üdvözölte levelében,
jóeleve az öreg Borkonyi a fiai vendégeit, jöj¬
jenek Borkonyba, mintha hazajönnének.
Próbált régi, magyar, falusi ember szokása
szerint a família-nevekről eligazodni az öreg
Borkonyi: milyen Józsák, micsoda Kályk ?
No, majd megválik s az öreg, bús ember egé¬
szen meglegényesedett a nagy, buzgó vendég¬
várásban s vele együtt egész Borkony meg¬
fiatalodott
«Ezt a Jenőt még csak értem, - - töpren¬
gett s elég vidáman töprengett az öreg úr, —
az az Eta okvetlenül pompás leányzó lehet.»
«De ezek a Kályék hogyan jönnek Ákos¬

hoz,* - - s nem adta volna sokért, ha egy
leány jönne Borkonyra az Ákos vendégeivel
is. S az öreg úr vidáman topogott régi, ma¬
gyar, falusi csizmáiban, mintha ismerős utczán
járna. S akkor is nagyon örült, a mikor a két
ócska hintót, melyet eléjük küldött, meglátta
messziről közeledni. El nem vette az öreg úr
édes kedvét, nyájasságát, hogy a fiukat még
satnyábbaknak, öregedőbbeknek látta, mint a
múltkor. Ő piros volt s hacsak nem búsult,
ragyogó szemű, a haja fehér-fekete, szakálla,
bajusza is. Mi éri ezeket a gyerekeket ott
fent, Pesten, hogy ezek majdnem gyermek¬
korban megsárgulnak s elhullatják a hajukat?
A fiuk kissé zavarodottan, de nagyon figyel¬
mesen segítettek a vendégeiknek s vezették
őket az apjuk elé. Kály úr nagyon elegáns,
komoly, sőt komor szakállas úr volt s a fe¬
lesége egy alig húsz esztendős barna tündér.
Özvegy Józsa Zsoltné méltósággal, mely izgató
kaczérságot leplezett roszúl leplezve, szállott
ki a hintóból. Józsa Eta pedig aranyos sző¬
keségével, rózsás arczával, nevetésével úgy ug¬
rott az öreg Borkonyi elé, mint egy váratlan,
fiatal Öröm.
Oh, ez szép nap volt, éjszakába lopózó,
fölséges, szép, falusi nap/ tele izgatottsággal
és örömmel.
Talán az volt a szerencse, hogy a sok izga¬
lom, esemény elálmosítoiia a szegény Nagy¬
urat. Még a Józsa Eta kicsi, csengő hangja,
mert Eta énekelt is vacsora után, megtüzesítette s megkönnyesítette a szemét. Azután
karonfogta a tiszttartót, a ki majdnem olyan
öreg ember volt mint ő s a ki velük vacso¬
rázott.
Míg a szobájába ért, megjött álmosan is a
hangja az öreg úrnak s majdnem nótázva
mondotta, egyenesen a tiszttartó fülébe:
- Micsoda leány ez az Eta, de látszik az
anyjáról is, mert az se lehetett utolsó leány
a maga idejében. Az asszony, az a Kályné,
az talán még különb, de kár, hogy asszony,
a teremtósit.
A tiszttartó, az* öreg Dénes, alig tudta el¬
némítani s szobájába vezetni a Nagyurat, a
szegény öreg Borkonyit. S a Nagyúr azzal
aludt el, már ébren álmodni kezdte, hogy
neki két csodaszép menye van s öt-hat uno¬
kája, édes, piczi, apró jószágok.
*
Három nap múlva - - s a napok olyanok,
mint a csukott függönyű szobák - - a z öreg
Borkonyi kint, a földeken sétált nyögve, ros¬
kadozva Dénessel, a tiszttartóval. Az öreg Dé¬
nes próbálta támogatni, vigasztalni, de a sze¬
gény Nagyúrral nem lehetett beszélni.
- Ne beszéljen, hiába beszél, Dénes, vén
szamár maga is, épen olyan, mint én voltam.
Én figyeltem két napig — hamarabb is észre¬
vehettem volna - - Dénes, fiam, itt csúnya
dolog történt. Az a Kály mindig arra igyeke-

zett, hogy a felesége és Ákos nyugodtan együtt
' lehessenek. Az a kis szőke tündér, az az Eta,
az, Istenbocsáss, még talán szinésznő is l e .
betett.
Az öreg Dénes iparkodott, húzogatta a vál¬
lait, beszélt, dünnyögött, de a Nagyúrral nem
lehetett birni:
— Ne szamárkodjék, Dénes, én látok min¬
dent, ezekből én sohse kapok menyeket.
És ezt olyan rettenetes fájdalommal mondta
az öreg úr, hogy a fiai hahotáztak volna, ha
hallják.
— Holnap megebédelünk s a fiúk és a ven¬
dégek ki fognak kocsizni. Engem vigyen azalatt
egy paraszt szekér lopva ki a szőlőbe, a szü¬
retelő házba. Ha majd ők hazaérkeznek, mondja
nekik, hogy elutaztam vagy meghaltam, a mit
akar. De abban a házban, a hova én a fiaim
anyját hoztam, az én fiaim nem mulathatnak
olyan nőkkel, a kik nem lesznek a feleségeik.
És megint olyan fájdalmasan mondta ezt
az öreg Borkonyi, mintha már az is fájna
neki, hogy ez a két nő se az ő fiainak a
felesége.
így történt, még délután elutaztak a fiúk
és vendégeik s egyéb baj nem történt. Afelől
szinte nagyon is biztos volt az öreg úr, hogy
az ő kopaszodó fiai nem követnek el már
szamárságokat. Nem haragudott azonban sen¬
kire és semmire, csak az utczákra, a melyek
őt olyan helyre vezették, a hol sem a háza¬
kat, sem a szokásokat nem ismeri.

AZ 1863. ÉVI LENGYEL SZABADSÁGHARCZ EMLÉKEIBŐL.
Az 1795. óv óta elnyomott és leigázott len¬
gyelek állandó összeesküvésben éltek három
hatalom, különösen az orosz zsarnoksággal
szemben. Titkos szövetkezetek kötötték egy¬
máshoz a lengyel hazafiak szivét láthatat¬
lan szálakkal s ilyen titkos társulatok hozták
létre az 1831 október 29-iki szabadságharczot
s az 1863-ban, január 31-ikén kezdődött s
ugyanazon évi deczember hó végén szeren¬
csétlenül végződött fölkelést, melynek idei,
45-ik évfordulóján, díszes emlékszobrot lep¬
leztek le a lembergi honvéd-temetőben, a ma¬
gyar küldöttség jelenlétében. Ebben a teme¬
tőben számos elesett magyar is pihen.
Az 1863. évi fölkelésre az orosz kormány
erőszakos ujonczozása adott alkalmat, s az
önkényuralom idején csak magában Varsó¬
ban - - egyetlen éjszaka alatt - - több, mint
kétezer lengyel ifjat fogtak el s hurczoltak
börtönbe, az öt varsói erődbe. Pár hónap
múlva a kegyetlen januári hidegben gyalogo¬
san szállították őket tovább Oroszországba.
Ezalatt az erőszakos ujonczozás tovább folyt
egész Orosz - Lengyelországban. Ha a csa¬
ládja köréből kiragadandó fiú elrejtőzött, vagy
már előre elutazott, az erőszakos katonaság az
apját, a bátyját, s ha nem volt, valamelyik
rokonát vitte magával kezesül.
Az erőszakos ujonczozás után azonnal meg¬
kezdődött az általános felkelés, s Lengyel¬
ország nyugati részén, az erdőkben, nagyobb
csapatokban gyülekeztek fegyveresek, a kik
éjnek idején több kisebb orosz helyőrséget
megleptek, lefegyvereztek s futásra kényszerí¬
tettek. II. Sándor czár lassanként 150,000
embert mozgósított és fővezérnek a szabadságharcz leverésére nagybátyját, Konstantin
nagyherczeget nevezte ki.
A nagyherczeg ezt megelőzőleg a varsói
kerület kormányzója volt s maga is alig tu¬
dott menekülni Varsóból, a hol csakhamar
megalakult a lengyel nemzeti kormány, élén
Czartoryski herczeggel, Ortega Guttry, Woliniewitz és Dzialinszki gróffal.
Ez a nemzet védelmét szervező kormány
később Parisba tette át székhelyét, minthogy
alapos volt a kilátás arra, hogy III. Napóleon
hadat üzen Oroszországnak. A franczia csá¬
szár már előzőleg küldött segítségül Lengyel;
országnak mintegy 1000 főre menő afrikai
zuáv-katonát, valamint az angolok is nagyban
készülődtek, hogy az orosz kikötőket körül¬
zárják, míg a svéd király Finnország felől
készült 30,000 emberrel betörni.
Ezt a szép tervet azonban sikerült Gorcsakoffnak meghiúsítani, főleg azzal az Ígérettel,
hogy a szabadságharcz leverése után Lengyel¬
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országnak alkotmányt adnak. Az alkotmány
ugyan már az 1815-iki bécsi kong¬
resszus elhatározta, de ez mindig csak Ígéret
maradt, A lengyel fölkelők csapatai az oro¬
szok rettenetes kegyetlenkedései folytán napn ap után szaporodtak, s a tizenkét hónapig
tartott véres hadjárat alatt guerilla-harczot
folytattak a mindinkább szaporodó oroszok,
illetve a vad kozák lovasság hordái ellen.
A lengyelek fölkelő seregei eleinte nagyobb¬
részt csak vadászpuskákkal s kaszákkal voltak
fölfegyverezve, s az ágyúkat is csak erős, ke¬
mény tölgyfából készítették, a mit erősen
körülabroncsolva, legfeljebb tizenöt-húsz lövésre
használhattak csak, s már az első ütközetnél
hasznavehetetlenekké váltak. Vezérük, Langievitz tábornok nagy szerencsével harczolt. Nem¬
csak több ütközetben verte meg az oroszokat,
hanem apránként több ezer hadi foglyot ejtett
Sachedniovnál, majd Wengrownál, és ezenkí¬
vül még vagy tizennégy, kisebb-nagyobb csa¬
tában. 1863 márczius 4-ikén Langievitz Len¬
gyelország diktátora lett. Oldala mellé az
1831-iki fölkelés egyik hősét, Wisoczki tábor¬
nokot rendelték.
Langievitz a Zagoscze melletti győzelem
után elkövette azt a hibát, hogy egy nagyobb
lengyel csapat átvétele czéljából osztrák terü¬
letre lépett át. Itt egy Szalay nevű Nádasdy
huszárfőhadnagy elfogta és Ferencz József csá¬
szár rendeletére a brünni várba internálták a
győzelmes fölkelővezért.
A lengyeleket azonban nem csüggesztette
el vezérük váratlan elfogatása, hanem Wisoczki
tábornokot tették meg fővezérüknek, a ki több¬
kevesebb szerencsével harczolt a folyton ér¬
kező orosz testőr-vadászezredek ellen. Kons¬
tantin nagyherczeg csapatait balszerencse ül¬
dözte, a litvániai lengyelek is felkeltek, míg
végre a czár Muravieff tábornokot küldötte
Varsóba. Ez a vérszomjas ember minden el-
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fogott népfölkelőt 24 óra alatt kivégeztetett.
A katonáknak csak az altestükbe czéloztatott
és félig élve dobatta be az áldozatokat az
előre megásott sírokba. A talpig feketében
járó lengyel honleányokat a fekete ruha vise¬
lésétől eltiltotta, s minthogy ezek másnap is
hasonló gyászban jelentek meg Vilna utczáin,
több, mint 80 gyászruhás hölgyet korbácsoltatatott végig. Azokat a nőket pedig, a kiket

háromszor-négyszer is gyászruhában találtak,
irgalmatlanul kivégeztette.
Hogy végre sikerült leverniök a lengyeleket,
azt az oroszok a hirtelen beállott kemény, téli
időjárásnak köszönhették.
A dicsőségesen végigharczolt lengyel szabadságharczban 1848—49-iki honvédek s szabad¬
ságszerető magyar ifjak vettek részt, köztük
Csáky Kálmán gróf, pécsujfalusi Péchy Gyula
nyűg. honvédőrnagy, s Hermán Ottó, érdemes
tudósunk is. A magyar harczosok sorában küz¬
döttek még epelközi Bornemisza Zuárd, Schmied
Pál és Glóz Bertalan, volt aradi lakosok, nyu¬
galmazott osztrák tisztek.
A lembergi 1863. évi szabadságharczosok
hadastyán-egylete az idén elhatározta, hogy
a még élő magyar harczosokat díszes emlék¬
lappal fogja megajándékozni a negyvenötödik
évforduló alkalmából.
Egyik képünk az 18G3. évben elesett, s a
lembergi honvédtemetőben nyugvó lengyel hon¬
védeknek ez évi május 3-ikán leleplezett em¬
lékszobrát ábrázolja.
Markó Miklós,

ERZSÉBET KIRÁLYNÉRÓL,
Irta Festetics Mari grófnő.
A (Vasárnapi Újság* számára fordította Dóczy Lajos.*

Hő vágy tölti el szivemet, Erzsébet király¬
néról beszélnem - - nem azért, hogy e kevés
sorba belefoglalhatnám bensőségteljes érzel¬
meimet, hanem hogy igaz dolgokat mondjak
el, arra valókat, hogy Erzsébet császárné és
királyné belső életéről helyes fogalmat nyer¬
jen a világ
• hogy megismerjék e ritka
asszonyt, a ki rideg és tisztátalan áramla-
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* Báró Dóczy Lajos írótársunk e czikket egy levél
kíséretében küldötte be hozzánk, melyből a következő
sorokat idézzük; Festetics grófnő egy német Eevue
fölszólitása folytán a császár-jubileum alkalmára név¬
telenül irta meg Erzsébet királynénk e megható és
intim megfigyelésekben gazdag jellemrajzát. Az essay
ama szemle csekély elterjedtségének daczára azon
körökben, hol a boldogult királynét, életét, jellemét
és sorsát közelebbről ismerték, méltó föltünést kel¬
tett. Egy még magasb állású hölgy, ki a királynéhoz
és nemzetünkhöz még közelebb áll, mint a kiváló
udvarhölgy, úgy nyilatkozván e munkáról, hogy ez
a legmeghatóbb és egyszersmind legigazabb, a mit a
felséges királyasszonyról irtuk s hogy kár volna, ha
szélesebb körökben, különösen Magyarországon nem
terjedne, örömmel engedtem Festetics grófnő hízelgő
fölszólitásának, hogy a munkát magyarra fordítsam.
A magasztos lelkű udvarhölgy, kit a királyné évtize¬
deken át bizalmával és szeretetével kitüntetett s ki
az Andrássy család körében egy második otthont
lelt, oly jól beszél magyarul, hogy bátran vállalkoz¬
hatott volna a magyar szöveg szerkesztésére is. De
ha már rám ruházta a szép tisztet, viselnem kell a
felelősséget is és a grófnő kivánatára nevezem meg
magamat mint fordító, biztosítván az olvasót, hogy
az eredeti stylusa külömb, mert közvetlenebbül folyik
egy gyöngéd lélek finom ízléséből, mint a második
kézből jövő átültetés.
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toktól szorítva és megriadva lépésről-lépésre
mindinkább magába vonult, úgy hogy mind
kevesebben lettek azok, a kik őt valójában
fölfogni és méltatni bírták. Legtöbben
mentségükre mondom
meggondolatlanul
ismételték ama hazugságokat és rágalma¬
kat, melyeket mások, egészen határozott okok¬
ból és jól kieszelt szándékkal e nagyeszű
és nemes nőről terjesztgettek, kicsinyes em¬
berek módjára csupa aprólékos mellékdolgok¬
kal feledtetni akarván a fejedelemnő nagy tu¬
lajdonságait. Féltek a császárnő szeplőtlen és
magasra törő gondolkozásától, okos fejétől,
mely rögtön eltalálta az igazat, és mindenkor
tárgyilagosan állt szemben a jóval és a roszszal - - oly tulajdonság, mely ép' oly kevéssé
mindennapi, mint a szivét és elméjét egyaránt
eltöltő jogérzet.
E törekvések mögött azon remény lappan¬
gott, hogy idővel meg lesz törhető az, mit
fejedelmi hitvesére gyakorolt befolyásnak ne¬
veztek, a ki a legmelegebb szeretettel és a
legbensöbb bizalommal csüggött a királynén.
A befolyás e körökben annyit jelent, mint
a politikába való beavatkozás és az ezzel járó
fondorlatok.
A királyné mind a kettőtől idegenkedett.
Nem avatkozott ő az állami ügyekbe és a po¬
litikába - - szerette az egyenes utakat. Az
intrika tőle távol esett, sohasem igyekezett
egyéni eszméket érvényesíteni, igaz volt ő
lelke minden ízében. Az egyetlen alkalom, a
mikor előtérbe lépett, a Magyarországgal kö¬
tendő kiegyezés volt. De ekkor bátran és
egyenesen lépett fel, álarcz nélkül, meggyő¬
ződésének nyíltságával. Befolyása pedig, me¬
lyet különben sokan szerettek volna felhasz¬
nálni, ha a királyné egyátalán hozzáférhető
lett volna, olyan volt, mely minden asszony¬
nak díszéül, minden férfinak áldásául válik:
t. i. enyhítő és kiegyenlítő, mikor a hullámok
magasra csaptak. És a mit tett, mind az ő nyu¬
godt, előkelő modorában tette, osztentáezió

nélkül. Egész csendben kivánt vigasztalni, se¬
gíteni, támaszt nyújtani, feltűnés nélkül, ke¬
vés szóval.
A császár és király megható szavai legjob¬
ban jellemzik az ő mivoltát. Lovaglás köz¬
ben a királyné a külföldön nehéz esést szen¬
vedett, mely veszedelmes agyrázkódással járt.
A királyt komoly államügyek Bécshez lánczolták, nagy aggodalmai ellenére nem siet¬
hetett Francziaországba és szivét emésztette a
gond. Lelke gyötrelmei közt e szavakra fa¬
kadt: (i Mivé is lennék nélküled, ki életemnek
jó angyala vagy!»
A királyné «nebántsvirág* (mimosa) ter¬
mészet volt. Minden gyengédtelen, nyers érin¬
tés sebzetté, mindinkább önmagába szorította
vissza, mígnem annyira összeforrott a magá¬
ban léttel, hogy beérte önmagával és övéinek
kis köre, könyvei és tanulmányai - - a ter¬
mészeti szépség keretében
• egész világát
képezték. Ha a reprezentáczió szüksége állott
elé, csak habozva lépett ki e keretből, mely
hiszen az ő drága gyermekét is magába fog¬
lalta, a kinek zavartalanul szentelhette szere¬
tetét és gondozását — boldogság, melyet csakis
legkisebb leánya körül jutott egészen és tel¬
jesen élveznie. A szigorú etiquette ezt csá¬
szári anyáknak nem engedte - - és Erzsébet
királynéban első gyermekei születésekor nagy
fiatalságánál fogva nem volt meg a bátor¬
ság arra, a mit Valéria főherczegnőt illető¬
leg minden kérdezgetés nélkül egyszerűen
igénybe vett. Bármily nehezen határozta rá
magát, hogy visszavonultságából kiszállva díszebédekben és ünnepségekben részt vegyen,
mégsem habozott soha szerepelni, mikor arról
volt szó, hogy megjelenésével valamely nemes
czélt szolgáljon, a bátorságban példát adjon,
a királynak, a kihez a legbensőbb és a leghőbb ragaszkodás fűzte s a kinek jóságát, sze¬
retetét és bizalmát egész teljében felismerte
és méltányolta, minden alkalommal és kemény
megpróbáltatásokban gazdag életének nehéz
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perczeiben támaszul szolgáljon. 0 maga bal¬
sorsot és nehéz csapásokat oly önuralommal,
méltósággal és nyugalommal viselt cl, mely
csakhamar átragadt azokra is, a kiket gyámolítani, támogatni és vigasztalni kivánt. Kü¬
lönösen ez irányban igéző volt jósága és ke¬
gyessége - - így a kórházak, irgalmas intéze¬
tek, kolerabetegek és sebesültek látogatása¬
kor. Mindig bejelentés nélkül jelent meg, mert
az ügyért jött s nem tüntetés okából. A mon¬
archia súlyos napjaiban sűrűn kereste föl a
sebesült katonákat; a ki ilyenkor látta, soha¬
sem felejti el, a mint igazán a vigasztalás
angyalaképen ment ágytói-ágyhoz, a nyomor¬
tól könnyekig meghatottan, minden szenvedő
számára egy-egy enyhe, vigasztaló, bátorító
szót találva és mindig az igazit; mint kér¬
dezte kívánságait s mint vállalta el a betegek¬
nek üzeneteit távoli kedveseik számára. Min¬
den szem örömben csillogott közeledtére és
átszellemült hálatekintet, r áldásteli óhajtások
közt, követte a bucsúzót. És haldokló emberek
sápadt ajkairól is hallottam rebegő imádságot
a jó királynéért.
Sohasem jutott eszébe, hogy önmagát vesze¬
delemtől féltse. E tekintetben felejthetetlen
előttem egyik látogatása a kolera-kórházban,
a hol mint a királyné kísérőjének, úgy kellett
kikönyörögnöm az engedélyt, hogy a betegek¬
hez is elmehessek. Ott, hol az emberi nyomorúság legmegrázóbb alakjában, kendőzet¬
lenül közelíti meg azokat, kik nem egy nagy
eszméért, nem a hazáért és a dicsőségért hal¬
nak meg, ott nagy volt a királynő, nagyobb
az Isten szeme előtt, mint valaha egy földi
asszony. A könyörület egészen elfeledtette vele,
hogy minden lépése halálos lehetett. Bejelen¬
tés nélkül jött, némely ágyon holt tetemek
feküdtek, fehér lepedőkkel borítva. Egészen
közel egy igen fiatal ember a rettentő nya¬
valya végső stádiumában vonaglott. Arcza
izzott a forró láztól, szeme még fénytől sugár¬
zott, míg a halál már föléje borította árnyé¬
kát; teljes eszméletén volt. Az orvos tovább
akarta vezetni a királynét, de őt az esdeklő
tekintet, melyet a haldokló rávetett, nem en¬
gedte tovább menni. A fiatal ember fölnézett
hozzá, a ki oly könyörületesen tekintett rá,
mintha segítséget és vigaszt várna tőle, las¬
san és nehezen emelte feléje kérő kezeit és
ajkai ezt mormogták: ((Meghaljak? Ily fiata¬
lon!» Ekkor a királynő még közelebb lépett,
megfogta a ragályban haldokló ifjú kezét és
angyali hangon, alig hallhatóan suttogott
hozzá : «Nedves a keze, de meleg, - - ez jót
jelent.» A derűt, mely a beteg ember arczán
felvillant, sohasem birom elfelejteni, ép oly
kevéssé a határtalan jóság és a végtelen kö¬
nyörület kifejezését, melylyel a királyné tovább
haladt. Estére kelve a szegény ifjú már halva
volt.
Mindent, a mit a királyné tett, teljesen és
hiánytalanul szokott megtenni. A mily kevés
kedve telt ünnepélyes alkalmakon való szerep¬
lésben, ha egyszer ráhatározta magát, oly báj¬
jal, nyájassággal és szeretetreméltósággal re¬
prezentált, hogy minden jelenlevő el volt
ragadtatva és a legkajánabb roszakarók is el¬
némultak. Büszke volt mindenki a királynőre
és lehetett is. Megjelenése varázsának nem
birt senki ellenállni, mert mindenből, a mi
szép és jó, az volt meg benne, a mit legjob¬
ban csodál az ember. Magasztos volt, bájos,
kedves, fénytől sugárzó és mégis oly termé¬
szetes és egyszerűen előkelő : egy dicső aszszony és királynő. Tudta, hogy szép és értéke
szerint becsülte is szépségét, de csak eszté¬
tikából, nem hiúságból. Mert a mi más aszszonynak gyönyör, a szépség megbámultatása,
neki kínos volt; elpirult, mikor a látcsövek
feléje irányultak; cseppet sem tekintette dia¬
dalnak. Személyiségének ezen hatását észre
kellett vennie s finom érzékenységét bizonyára
fájó fulánk gyanánt illette a gondolat, hogy
csak szépségét és fejedelmi voltát vették
számba, ellenben gáncsot kerestek minden¬
ben, a mi benső lényéből eredt és nagy tehet¬
ségű lelkének tanúsága volt. Mert ő jó volt a
szó legmagasztosabb értelmében. Nem volt
rajta egyetlen jellemhiba, nagy és nemes volt
minden gondolata és érzése. Csak két tulaj¬
donságnak volt híjával, melyeket azonban
más halandó sem tudva és szándékkal bir
kiküzdeni, melyek úgyszólván öntudatlanul
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érlelődnek meg és szűrődnek le az emberben,
midőn a gyermekkor édenéből fokonként megy
át az élet rideg valóságába: t. i. a szellemi
fegyelmezettség és a mértéktartás.
A királynénak ily átmenet nem jutott. A vál¬
tozás hirtelenül állított be nála. Az ős fák szellős zöld lombozata, mely az atyai kertben a
zsenge lány fölött ringatózott, egy varázsütés¬
sel eltűnt és gyermekded fiatalságában ott
látta magát a császái'i trónus bibor baldachinja
alatt, túlmagasodva mindenki felett, nem csak
földi nagysággal, hanem a báj, a kecsessóg, a
szépség és fiatalság teljével. Benső szeretet és
lelkesült bámulat központjának érezte magát.
A magasztalás, a legenda, és nemsokára az
irigység és megszólás tárgya lett! A császár
a maga gyopárszálát maga választotta ki s
úgy és olyannak szerette, a mint a maga ott¬
honában találta. S épen ez volt az, a mi a
hagyománynak és a megrögzött fogalmaknak
meg nem felelt s a mi nem engedte, hogy
tradicziószerű császárnő legyen, azaz az udvari
páholyban, az udvari hintóban és az udvari
ünnepségeken csak a kiválasztottaknak látható.
Ez élessé tette a kritikát. De a ki őt valójá¬
ban megközelíthette és megismerni törekedett,
rabja lett teljes életére és az ellene irányzott
nyilakat ép oly fájdalmasan érezte, mint ő
maga. Hogy e körökben is találkoztak oly
emberek, kik e fiatal leiekbe mérget csepeg¬
tettek, igen szomorú dolog. Ez okozta, hogy
a fiatal fejedelemasszony kerülni kezdte az
embereket, nem mert gyűlölte őket, hanem
mert félt tőlük. A gyűlöletet nem ismerte,
idegen volt az az ő szivétől. Nagylelkűen tu¬
dott megbocsátani és bizonyára soha tudato¬
san senkinek nem ártott, senki ellen panaszt
nem emelt. A király oly mélyen szerette őt,
hogy csak egy szavába került volna, hogy kör¬
nyezetéből mindenkit eltávolítson, a ki fölada¬
tának vélte, hogy a császárnőt kisebbítse,
sőt - - mondjuk ki egyenesen — szidalmazza.
A császárnak sejtelme sem volt róla, hogy ez
irányban mi és mennyi történt házassága első
22 évében. Az uralkodónőben megvolt a lelki¬
erő, hogy hallgasson. «Hiszen a ki engem szid
is, azért szeretheti a császárt és híven ragaszkodhatik hozzá.» Nemes érvelés; de az én szi¬
vem azt súgta: hogy ha én valakit szeretek,
nem bírnám azt ócsárolni, a kit ő legjobban
szeret a világon. A felséges asszony sohasem
szólt ezekről; nagyon is jól tudta, mily igaz¬
talanok tudnak lenni az emberek, s mily meg¬
gondolatlanul és hamar csinálnak nagy bajt
a legaprólékosabb dologból. Hogy mily kegyet¬
lenül lehet egy szivet megsebezni, azt elég
keserűen tapasztalta. Örömest tért vissza mind¬
annyiszor Gödöllőre vagy Lainzba, a hol fesztelenül mozoghatott. Hiszen ezt a vágyat az
erdei nyugalom után még honi erdőiből hozta
magával, a hol szabadon és kénye szerint kel¬
hetett, álmodozásainak és hajlamainak áten¬
gedhette magát. Onnan hozta az Isten alkotta
szabad természet rajongó, szenvedélyes szere¬
tetét és mély megértését is, onnan az érzést,
hogy ezen mérhetetlen tér és gazdagsághoz
képest minden egyéb apró és hivságos, az em¬
ber maga csak atom a teremtő mindenható
kezében. Onnan hozta a csöndes elmélázást,
a mély érzést, ellenállhatatlan egyszerű és ere¬
deti voltát és tiszta, szűzies lelkületét. Olyan
volt, mint a liliom és úgy is hullott el, csak¬
hogy a fehér harmatgyöngy helyett csillogó
rubint reszketett rajta, egy vércsöpp, egy csöpp
a szive véréből!
Ilikor a fejedelmi ara csöndes possenhofeni
kastélyát otthagyta, hogy a büszke császári
Burgba költözzék, a jövendő fejlés öntudat¬
lanul megvolt a fiatal, mondhatni a gyermek¬
szívben. Otthon minden oly természetesnek
tetszett: a repkény ölelte megszokott, kedves
ház, a kert, az erdő, az anya gondozása, a
testvérek eleven sürgése. Az új környezet ko¬
molysága, a szokatlan, nyomasztó légkör a
natal nő benső életét gyors és teljes kifejlésre
fakasztotta. Harminczhárom éves korában a
csaszárnő ott volt, a hova más nő csak ötven
eves korában jut el: majdnem közömbösen
nézte a világ forgását. Az emberek szenve¬
dései, küzdelmei és gyötrelmei iránt meg volt
z érzéke, de az emberek örömeit már nem
"rtette meg. Az úgynevezett nagyvilág fölszí¬
nes mulatságai, a hol a csalfa látszat elnyomja
a
valót, őt nem vonzotta. Tanulmányokra adta
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magát, különösen nyelveket tanult, komoly és
tartalmas könyveket olvasott s noha írásban
sem volt közlékeny, magában mégis az írás¬
sal a legvonzóbb módon foglalatoskodott.
Volt müérzéke, igen finom fölfogása min¬
den iránt, a mi szép és jelentős, és erősen
érdeklődött a tudomány iránt, de legerőseb¬
ben a természet vonzotta őt. Ennek varázs¬
birodalmában járni oly élvezete volt, melybe
sohasem fáradt bele. Lelki szükségévé vált.
Szerette a szellős magaslatokat, az erdőt, a
ligetet; szerette az alpesi világ merev szikláit,
éles bérczfokait és nyúlánk tornyait. Valósá¬
gos vágygyal fordult szeme a legmagasabb
bércztetők felé és gyönyörrel követte a ködsávok játszi lebegését, a mint hozzásimultak,
körülvették, aztán leereszkedtek a mélységbe.
Szerette a mérhetetlen tengert, akár nyugal¬
mában, akár a vihartól felkorbácsoltan. Ezer
gondolatot és érzeményt keltett föl benne e
látvány; de legjobban szerette a nap elmerültét követni a tengerben. Mily méla, fájdalmas
volt ilyenkor tekintete, mintha arra gondolna,
hogy szeretteinek e^gy-egy életnapja merül le
a végtelenségbe! És szerette a felhőtlenül
világító ég alatt békésen elterülő síkságot, s
szerette az erdő mély, hűs árnyékát és a ki¬
látást a mosolygó, eleven, duzzadó vidékre,
mely mint bájos életkép tárult ki előtte. A ki¬
rályné sohasem volt oly hozzáférhető, oly köz¬
lékeny, .mint Isten szabad ege alatt. A termé¬
szet lehelletétől az ő lelke felnyílott. E dicső
óráknak mennyi drága emlékét őrzöm lelkem¬
ben ! E vándorlások közben nemcsak egész
lényének ellenállhatatlan varázsát élvezhettem,
hanem nem egy kedves kis epizód merült föl,
melyekre meghatottan gondolok vissza, mint
a királyné értelemteljes jóságának, természe¬
tes és emberszerető érzésmódjának mindannyi
tanuj elére. Egyike e kis élményeknek e perczben oly elevenséggel merül föl, hogy nem
állom el nem beszélni. Igaz, hogy csak a
tényt birom közölni; ama dicső kedély lehel¬
letét, illatát bizony senki sem adhatná vissza,
az már csak álom, elfoszlott, elmúlt!
Úgy látom, mintha tegnap történt volna,
az édes nyúlánk termetet a sötét gyászruhá¬
ban az ő különös ruganyos és könnyű lép¬
teivel az erdő szélén haladni; hajadon fővel,
a kalap az övhöz erősítve, s napernyő a ke¬
zében. A budai hegyeket jártuk, — életének
utolsó éveiben volt ez, egy ragyogó szeptemperi nap délutánján. A királyné az árnyékban
járt, szeme előtt — igéző látvány gyanánt —
a dunai ikerváros terült el a búcsúzó nap
arany- és biborfényébe mártva; átellenben a
királyi vár mint egy óriási korona nyúlt fel a
kék láthatárba. Egyszerre megállt a királynő
és egy hatalmas fa felé mutatott. Alatta a
puha pázsitra terülve, mély álomban egy ván¬
dor feküdt; szegényes, bár tiszta öltözete, hal¬
vány, még alva is bús arcza mutatták, hogy
imette súlyos gondokkal küzködhetett. A ki¬
rálynő halk léptekkel közelebb lépett, részvét¬
tel tekintett le raja és nála levő minden pén¬
zét jegyzőkönyvecskéjének egyik lapjába gön¬
gyölítve, a kis csomagot az alvó kalapja mellé
tette, aztán ép oly óvatosan, a mint jött, távo¬
zott, előre mosolyogva a szegény ember kel¬
lemes ébredésén
Aztán sietve kezdett tá¬
vozni, de hirtelen megállott, és visszafordult,
mert eszébe ötlött, hogy hátha hivatlan kéz
meghiúsítaná az alvónak szánt kellemes meg¬
lepetést? A szegény embert még mély álom¬
ban találta, a kis csomag még érintetlenül ott
hevert a kalapja mellett. A királyné egy perczig gondolkozva habozott, aztán azt súgta
nekem: «Nem - - fölkelteni nem szabad. Ta¬
lán épen jót álmodik — kegyetlenség volna
fölébreszteni. Ezzel lehajolt, a pénzt a kalap
alá tolta, és távozott, - - némi aggodalommal,
hogy vájjon meglesz-e kis cselének sikere?
Harmadnapra jó szíve teljes megnyugvást me¬
rített a következő sorokból, melyek egy hírlap
újdonságai közt megjelentek :
^Vannak még jó tündérek? Tegnap este
a budai hegyek egyik kis korcsmájában egy
szegényesen öltözött ember elköltötte szerény
estebédjét. A közelében ülő vendégek arról
beszélgettek, hogy Erzsébet királyné ezt a dél¬
utánt a budai hegységen töltötte, udvari hölgye
kíséretében. Erre a szegény ember fölugrott
helyéről és ragyogó szemekkel közeledett a
beszélgetők asztalához. «Tehát ő volt!» Aztán
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elmondotta, hogy aludt el tegnapelőtt az erdő
szélén, mint ébredt föl napnyugtakor, mint
nyúlt kalapja után és hogy ott lelte a kis
papircsomagot. «Ha még volnának tündérek»
sóhajtotta, «akkor tán segítséget remélhetnék.*
És ott talált egy sor tiszta aranyat!... És
leírta, hogy mily nyomorban voltak otthon
felesége és gyermeke, hogy munkája nem volt
és azzal a szándékkal ment a hegyek közé,
hogy kolduljon családja számára... de nem
tudta magát rászánni... És hát vannak még
angyalok s az övé a királynő volt!... Isten
áldja most és mindenkorra!...»
Ő Felsége tehát meg volt nyugodva, hogy
az adomány jó kézbe jutott. De hozzá tette:
Mégis kár volt, hogy az újságba került
Hisz oly természetes dolog...
A gyémántos korona nyomta az ő gyengéd
homlokát. A természet kedvencz gyermekének
komor és nyomasztó lehetett kezdettől fogva
a bécsi Hofburg levegője. Nyár felé Laxenburggal cserélte föl, a hol József császár sze¬
retett élni. Ez is bizonyára fejedelmi lakhely
volt, de a pompás régi fák mély árnyékával
a mélabú egész felhői is terülnek le a kert
pázsitjára és virágágyaira.
A kastély ódon és termei sötétek. A nap
nem igen fór hozzá, valami szomorúság lebe¬
gett a ház fölött. Itt élt a fiatal királynő, ide¬
genektől körülvéve, mint egy ismeretlen ele¬
mek körébe zárva — naphosszat egyedül!
Betöltetlen vágyakozás, csöndes merengés, méla
tűnődés közben folyt le az idő, hogy ne kelet¬
kezett volna benne az elhagyatottság mondhatatlanul nyomasztó érzete? Fájdalmasan vi¬
selte ura távollétét - - mert a császár, kor¬
mányzati ügyeitől elhalmozva, az egész napot
Bécsben töltötte. Bizonyára ő is úgy fájlalta
az elkülönzést, mint a királynő - - s csakis
rendíthetetlen, minden más. érzést legyőző köte¬
lességérzete tette neki elviselhetővé. A király¬
nénak nem volt ily elfoglaltsága, se foglal¬
kozási köre. Egyedül maradt vágyakozásával,
körülötte csupa csend. És szíve összeszorult,
mert nagy különbség van a magány közt,
melyet keresünk, s a közt, mely fogva tart.
melyet keresünk s a közt, mely fogva tart.
A császár szerető szemét ez a hangulat ter¬
mészetesen el nem kerülhette. Már egyik leg¬
közelebbi nap hajnalán - - még ott csillogott
a harmat a füveken - - a fiatal uralkodó az
ő drága gyöngyét Bécsbe «szöktette.» De a
két szív öröme nem soká tartott. «Egy had¬
nagynak* - - így szólt a kemény Ítélet, «meg
van engedve, hogy kis feleségével kora reggel
könnyű határon a városba hajtson,
de
császárhoz ez nem illik.» S a fiatal fejede¬
lemnő ismét magára maradt és magányosságában tovább szőtte szomorú álmait. Ez a
magány lassan-lassan fájdalmas megszokássá,
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idővel pedig szükséggé válik. A benső meleg
érzés, a megrendíthetetlen bizalom, a szívbéli hajlam, mely a nőt urához fűzte, érin¬
tetlen marad Erzsébet szívében, csak a meg
nyilatkozása másforma, mint közönséges halán
dóknál, kiknek meg van engedve, megszólás
és gáncstól menten azt az utat járni, melyet
szerető szív oly könnyen megtalál.
Lehetetlen nekem meghatottság nélkül gon¬
dolni a nagyasszonyra - - s ez az érzés el
nem fog hagyni síromig. Ez talán onnau van,
hogy a mi fölötte lebegett, az a szellemi, né¬
ven nem nevezhető, szóval ki nem fejezhető,
leírhatatlan «Valami», talán móg erősebben
uralkodott rajtam, mint személyének magasz¬
tos és elragadó szépsége. És ez a Valami még
ott lebegett feje fölött, mikor utoljára látták
szemeim. Szép maradt ő még ezen utolsó
órában is, ama rémületes fájdalom közepette,
mely orczáit elhalványította, redőkbe húzta
homlokát — s a ragyogóan dicső uralkodónőt
Mater dolorosává változtatta. Akkor is — a
fájdalom csak még meghatóbbá tette vonásai¬
nak szépségét.
De hát még, mikor először állhattam vele
szemben, mily igéző, mily kábítóan szép volt!
Nyúlánk, magas, gyengéd, finom volt - - tün¬
dért véltem látni. Azután a hangja ! Az a halk,
enyhe szó édes borzongással illette meg a szí¬
vet. Vonásain a mélaság bizonyos árnyalata
uralkodott, melyet könnyen és meglepő gyor¬
san egy leirhatatlanul bájos, pajzán mosoly
tudott fölváltani, - - eleinte csal; szemeiben,
s csak onnan szállva finom ajakára. Akár¬
hányszor láttam is, mindig újból vágytam rá
és lestem föltünését. Egyik oly ellenállhatat¬
lan volt, mint a másik s nem szűnhettem
meg eltűnődni azon, hogy mi lehet ama mélaság forrása. A mosolyon kevésbbé lünöiltem, mert ama fiatal napokban még könnyen
akadt alkalom a pajzánságra. A nap is könynyen tör át a felhőkön - - s akkor a végzet
vas marka még nem zúzta volt össze az anyai
szívet. Ettől fogva bizony eltűnt a mosoly
örökre.
A szellemi érintkezésben a királynő igen
elénk és élénkítő volt. Sohse fáradt bele az
ember társalgásába. Ötletei üdítők voltak, s
eredetiek, mint logikája és eszejárása. Mindig
újat fedezett fel benne az ember, mindig meg¬
lepőt. Finom szövetű, komplikált természet
volt - - rá is ért saját lelkének minden moz¬
zanatát meglesni s a végtelenig tudott eltű¬
nődni és kutatni. Mily ellenállhatatlan vult,
mikor néha bájos jókedvében valami eszmét
vagy állítást vetett föl, melyről igen jól tudta,
hogy paradoxalis és problematikus. Oly ügye¬
sen állította föl és szőtte egymásból theziseit,
hogy végül is győztes maradt. Egy kis sophistikát, egy kis ötletességet vegyített a vitatko¬
zásba, de alapjában a logika ritka szigora
képezte fegyverét - - mindig pedig majdnem
szemfényvesztő gyorsasággal^ hozott elő új ér¬
veket, a hol épen találta. És ilyenkor arcza
gödröcskéiben és fényes szemeiben felvillant
geniális pajzánság látszott, mennyire gyönyör¬
ködik hallgatóinak ámulásában, a kik a várat¬
lan és elmés fordulat által le voltak fegyve¬
rezve. Hogy mily bájos volt, mikor egy ily
kis diadalt előkészített, azt leírni lehetetlen;
most is, a míg e sorokat irom, elevenen ér¬
zem ezt a varázst és órahosszat tudnám azt
az érzést utána álmodni — akkor persze
csöndes elragadtatással, ma csak kimondha¬
tatlan szomorú ággal. A hogy a kedvesség
egész teljét látom, melylyel az alkotó őt pa¬
zarul felruházta, úgy felmerül előttem az első
évek mélabúja is, mely lehelletszerűen lebe¬
gett vonásai fölött —- s a fia halála utáni
korból az a fájdalmas tekintet, mely mintegy
segélyt esdve révedezett a távolba, az a tekin¬
tet, mely oly szívhasítóan érintett, hogy az
ember örömest adta volna oda saját életét,
hogy eltűntesse.
Szent Orsolya a maga mártyrhalálát előre
megálmodta. Carpaccio csodálatos festmény¬
ben mutatja a szent nőt: édes álom a mély¬
séges béke kifejezését varázsolta a fiatal
arczra; csak az ajk körül lebeg egy méla mo¬
soly, mely sejteti, hogy az álomlátás fájdal¬
mas. Talán a királynő segélyt kereső tekinte¬
tében is már jelentkezett ama tragikus vég¬
zet homályos sejtése, mely a királyt egyetlen
támaszától, a birodalmat a császárnétól és
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királynétól megfosztandó volt - - mely őt, a
gyöngéd, finom, bájos lényt, a minden izében
királynőt durva eszközökkel, könyörtelenül a
hideg kövekre dobta, halálra sebezve egy gyáva
gyilkos gaz kezétől? Nem félt ő a haláltól —
hisz, mikor lesújtott rá a gyilok, a fájdalom¬
nak egy hangját sem hallatta - - hanem tán
csak a durva kéz érintésétől keresett ama
sejtelmes tekintet menekülést, ama szörnyű
kéztől, az orgyilkos erőszakos kezétől
Aztán
szabadultan feküdt ott, de mozdulatlanul is,
disz és virág nélküli koporsóban, a császárnő,
a királynő, a mártyr! Mély béke volt a ne¬
mes vonásokon, a most is fényteli, hullámzó
hajzattal mint halottas koszorúval a gondtól
immár mentes homlokon; a sötét pillák mé¬
lyen becsukódva a sápadt orczákra, és a régi
fájó mosoly az örökre elnémult ajkakon. Az
átszúrt szív fölött összetett kezekben olvasó és
egy kis kereszt. De a nagy kereszt, melyet
oly sokáig hordania kellett, le volt róla véve...
Aztán hoztak neki virágot is. Lábainál ibolya¬
csokor volt és sok pompás füzér, mert tudták
ott is, hogy életében nagyon szerette a virá¬
got. De nekem egy kis bokréta tetszett a leg¬
ékesebb adománynak, mert a háladatosság kö¬
tötte és öntözte néhány könycseppel a szerény
csokrocskát.
Egy kis fiú hozta. Mikor kérdezték, hogy
ki és mit akar, félénken mondta: «a szegény
úrnőnek, ki ott benn fekszik, hoznám ezt a
pár szál virágot." - - «Hát ismered őt?» —
«0h igen. Hisz délelőtt a városba ment — én
a hidon álltam és sírtam. Ö megállóit és
kedvesen kérdezte : Miért sírsz ? Talán éhes
vagy? Nem, mondtam, hanem az anyám pénzt
adott, hogy húst vegyek — s most verést
kapok. Az úrnő egy pár szót szólt egy má¬
siknak, a ki vele volt, áltól pénzt kapott és
kezembe tette. Arany volt, egészen megijed¬
tem ; akkor ő mosolygott s azt mondta: De
most mindjárt menj haza, ne mutasd meg
a pénzt senkinek, mert valaki elvenné tőled —
s most már ne félj, nem fog megverni az
anyád. Aztán elment. Délután hallottam, hogy
a jó hölgy halva van s hogy ő császárnő
volt — most elhoztam neki ezt a virágot.» —
«Magad akarod odatenni?» - - «Nem, szólt a
fiú, nem bírnék rá nézni.» És könnye csor¬
dulván, hirtelen elszaladt.
A kis ibolyabokréta a dicső asszony lábai¬
nál illatozott. Ki számlálhatta volna meg a
csokrokat, ha minden jótétemény, melyet ő
csöndben és titokban nyújtott, virágszállá vál¬
tozva, oda került volna koporsója elé...?
Utolsó tette is jó tett volt.
Béke vele : a dicsővel, a ki Isten adta igaz
királyi voltával egyszerűen járt az emberek
közt, dísz és fényesség nélkül — béke a jó,
meleg, nemes szívnek! Ámen.

Garibaldi magyar tisztjei, az olasz egység
bajnokai, hova lettetek? Ötven év sem múlt
el még a nagy küzdelem óta, s mégis nagy
temető rejti a Garibaldi-emlékek javarészét.
Elköltöztek egymás után Teleki Sándor, Fri¬
gye si, Éber Nándor, Bethlen Gergely, Eberhard tábornok. Meghalt Türr István, Garibaldi
vezérkari főnöke, Nápoly kormányzója, s alig
két hete borúit a föld itthon, Budapesten,
Darbay-Scheiter György ezredesre, a kit á
capuai hős nevén örökített meg a Garibaldi¬
korszak története. A marsalai dicső ezer híres
magyar vitézeiből már csak talán Óváry Lipót,
a nemrég nyugalomba vonult országos főlevéltáros ól közöttünk.
Ezek a magyar hősök mind az olaszországi
magyar légió tagjai voltak, a magyar légióé,
melyet a villafrancai béke után feloszlattak,
szabadságharczosaink nagy keserűségére. Sok
magyar tért vissza akkor hazájába, vagy széledt el szerte a világban. De voltak köztük
elegen, a kik nem tágítottak a szabadság ügye
mellől, s ezek Garibaldihoz csatlakoztak.
Volt az Olaszországban maradottak közt beszélte egykor nekem e hősök egyike — vagy
kétszáz huszár, s ezekből alakult meg a híres
piacenzai huszárezred. Ragyogó daliák voltak,
régi Eákóczi-korabeli uniformisukban. Nép¬
szerűek is voltak. Az olasz nép rajongott éret¬
tük. Tisztjeik nagyobbrészt magyarok voltak
s a legénység zöme is magyar. Bethlen Oli¬
vér gróf, Bem tábornok egykori szárnysegéde
volt az ezredesük. Volt is reá gondja, hogy
ne essék csorba ezredének magyar karakterén.
A zenekarát ő maga tanította be füttyszóval
a magyar nótákra, s minthogy az ezred, olasz
szokás szerint, zeneszóval szokott vonulni a
templomi misére, a Rákóczi-marstól, a Kossuth-nótától, a Klapka-indulótól és a legszebb
magyar daloktól visszhangzottak a régi olasz
egyházak boltozatai. E hazai hangok zené¬
jével vonultak 1860 június első vasárnapján,
a statútum ünnepén, a piacenzai huszárok Vik¬
tor Emánuel szard király elé is. Ezredesük
nagy hatással mutatta be őket. Maga előre
lovagolt fehérszőrű paripáján, lovát térdre ej¬
tette, midőn a király elé ért, aztán parancs¬
szavára elvonult az ezred a gyönyörű látvány¬
tól megbűvölt király előtt.
A magyar vitézségnek és a magyar becsü¬
letnek ragyogó példáival szolgált Garibaldi
magyar huszárjai közt Darbay- Scheiter György
ezredes, kiről e sorok szólnak. Magyar becsü¬
letről szólok, és méltán, holott Darbay György
a haza fogadott gyermekei közül való. Böl¬
csőjét nem magyar földön ringatták. AlsóAusztriában született nyolczvankét évvel ez¬
előtt, 1827 márczius 17-ikén s osztrák dsidáshadnagy volt 1848-ig. Akkor, lelkesedésből,
a magyar ügy pártjára állt s mint honvéd¬
huszárfőhadnagy küzdötte végig a szabadságharczot. Világos után menekült, in contumaciain halálra ítélték, s ette a száműzetés ke¬
nyerét. Tisztelt és becsült tagja volt a magyar
emigrácziónak, magyar a nevében is, mert
német nevét már a szabadságharcz idején a
magyaros hangzású Darbayra változtatta át.
Menekültségének első állomása Anglia volt,
hol művelt ifjú létére tanítással tartotta fenn
magát. Aztán Olaszországba ment, és belépett
abba a magyar légióba, melynek élén Ihász
ezredes állt, Kossuth barátja. Midőn ez a
légió — 1859-ben — feloszlott, Darbay sok
magyar társával az olasz egység katonája lett,
Egyike volt a marsalai ezernek, s utóbb, mint
a felszabadító sereg tagjának, része volt Ná¬
poly bevételében. A dicsőség napja Capuánál
sütött reá legmelegebben. Döntő jelentőségű
csata folyt le itt. A királyiak sietve vonultak
el Nápolyból s október másodikán megtámad¬
ták Garibaldinak a Volturno folyó mögött álló
huszonötezer önkéntesét. A Garibaldisták nagy
bajjal állhatták meg helyöket a királyiakkal
szemben, kiket a capuai vár ágyúi is támo¬
gattak. De a győzelem mégis az övék lettHogy így történt, abban fő része volt Darbay ezredesnek, ki huszárezredének éj idején,
parancs ellenére vezényelt támadást az ezre
dét körülvevő különítmény ellen, s győzelenar6
vezette katonáit — s a magyar légió maroknyi
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gyalogságának, mely hősi kitartással fogadta
a királyi lovasság támadását, holtan is hagyta
az ütközet terén két tisztjét: Flieglt és Kanyukot. Darbay ekkor kapta meg az olasz
királyi savoyai lovagkeresztet s ez időtől fogva
emlegették őt e díszítő jelzővel: a capuai hős.
Garibaldinak hű embere maradt mindvégig.
A második szicziliai hadjárat idején, 1862-ben,
a királyiak Darbayra vetették szeműket s őt
akarták megnyerni vezéréül azoknak a királyi
csapatoknak, melyek utóbb Aspromontenál kö¬
rülzárták és megsebesítették Garibaldit. Dar¬
bay visszautasította a neki felajánlott szere¬
peit. Vállalkozott reá más - - sajnos, az is
magyar ember volt.
Az általános amnesztia idején, 1867-ben,
Darbay visszatért Magyarországba. Itthon is
maradt haláláig. 1871-ben megnősült, felesé¬
gül véve régi gyermekkori barátjának, komócsai Pelátby Józsefnek özvegyét. Elég hamar
elvesztette hitvesét, örökségül kapta tőle vagyo¬
nát s értékes belvárosi házát. De nemes lelkü¬
letével nem magáénak, hanem felesége első
házasságából származó gyermekeiének tekin¬
tette a jelentékeny vagyont. Ó maga szeré¬
nyen élt, megosztva életének munkáját nem
nagy szabású gazdasági tevékenysége és az
öreg honvédek ügyeinek istápolása közt Má¬
sodelnöke volt mindhaláláig az 1848—49-és
honvédegyletek országos egyesületének s fel¬
ügyelőbizottsági tagja az 1848—49-es magyar
királyi honvédmenedékháznak. Egyébként ne¬
mes igénytelenséggel járt közöttünk, lelke mé¬
lyén ápolva a jó öntudatot: a capuai hős
öntudatát!
—a.
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A KOLOZSVÁRI ÚJ EGYETEMI KÖNYVTÁR. — A repozitórium második emeletéről.

nincs egyetlen elrejtett szeglet, vagy zugoly
sem, hanem annak minden egyes udvara meg¬
közelíthető, tehát az egészet széles kocsiút
fonja körül, a mi tisztaság, kényelem és fő- •
ként tűzbiztonság szempontjából megbecsül¬
hetetlen tulajdonsága. Ily alaprajz mellett az
épület tisztasága, világossága, rendje és biz¬
tonsága kifogástalannak mondható. Az alap¬
rajz kitűnősége eredményezte azt is, hogy le¬
hetővé vált az épület belsejében teljesen tiszta,
egyenletes és közvetetlen világítást, minden
oldalról szabad levegőt nyerni. Ez az alaprajz
az épület tömegét okosan tagolja, az egyes
épületrészeket szerencsésen elkülöníti egymás¬
tól, de a nélkül, hogy az egésznek szemmel
látható egységét megbontaná. Minden részé¬
nek különálló, egymással nem érintkező fedele
is a lehetőségig csökkenti a tűz veszedelmét.
Az így önállósuló részek az épületnek belső
tagolását és elrendezését is megkönnyítik. A
főtengelyen fekvő középrészen a nagy közön¬
ség számára szolgáló helyiségek : az előcsarnok,
ruhatár, nagy olvasó-terem, a katalógus, az
előadó és kiállítási termek vannak elhelyezve,
az íves összeköttetésekben a hírlap- és folyó¬
iratolvasók, balra az igazgatóság, jobbra a
könyvtári tisztviselők munkatermébe torkollanak. így azután a három olvasóterem az épü¬
let középső részén valóságos czentruma a
könyvtári életnek, úgy a forgalomnak, mint a
szolgálatnak. A főépület első emeletén a specziális gyűjtemények és a hozzájuk tartozó
dolgozó, a második emeleten a múzeumi levél¬
tárak és a levéltári dolgozó nyertek helyet.
A gyűjtemények részére készült termek min¬
denütt tömör fallal záródnak és a közönség
részére szolgáló helyiségektől teljesen elkülö¬
nülnek. Alsó és felső födémük vasbetonból
készült, a mi tűzi veszedelem ellen számított
óvóintézkedés. Vasbetonból valók a főépület
és a repozitórium lépcsői is.

Kolozsvárt az egyetem és az erdélyi mú¬
zeum egyesített könyvtárai elhelyezésére szánt
új épületet 1906 júliusában kezdték építeni,
ez év februáriusa elején nyitották meg és a
minap, május 19-én, föl is avatták. Ez a há¬
rom dátum jelzi az épület történetét. Ez a
könyvtár egy darab Nyugat itt, a keleti határ
czentrumában, az új Magyarországnak hiteles
bizonyságlevele, melyre a záradékot és a pe¬
csétet az avatáson megjelentek élén az avatást
vezető miniszter, gróf Apponyi Albert ütötte rá.
Itthon és a külföldön magára áll, nem épen
azért, mert a legújabb vívmányok gyakorlati
alkalmazásán túl a fejlett tehnika eredményeit
okosan használta föl, hanem mert a mellett,
hogy a könyvtár építési tudományának min¬
den kívánságát megvalósította, fölfogásban és
épületi típusban is haladást jelent s mert be¬
rendezésében és fölszerelésében meglepetést
keltő újításokat kínál. Nem érdektelen meg¬
jegyezni, hogy az elfogadott terv minden vál¬
toztatás nélkül került kivitelre és hogy az elő¬
irányzott költségvetés keretében még némi
megtakarítással készült el. Ez bizonyára a
tervezés meggondoltságát és megbízhatóságát
jelenti, de jelent még mást is, megérteti, hogy
az építész és a szakember együtt dolgozott
benne. Mert csak így lett elérhető, hogy egyik
a másik munkáját nem zavarta össze és egy¬
mást segítve kiforrott munkát adhattak.
A Mikó-utcza bal oldalán az egyetem orvosi
karának intézetei és a Karolina országos kór¬
házzal kapcsolatos klinikái állanak. Velők
szemben fognak emelkedni az egyetemnek az
erdélyi múzeummal szerves összeköttetésben
Mivel az egyes gyűjtemények mellé terve¬
álló intézetei. E czélra az állam már nagyobb
területet vásárolt előre és e telektömb élén, a zett külön dolgozó és olvasótermek természe¬
bzent-György térre vágó sarkon, a könyvtárat tesen osztják meg a látogatókat, két czélt sike¬
meg is építette, mely mint imponáló és biz¬ rült ezzel elérni. Először azt, hogy a könyv¬
tató bevezetés régi remények megvalósulásá¬ tári anyag mindig a saját természetének meg¬
felelő kezelés és felügyelet alatt jut a közön¬
val kecsegtet.
A teleknek letompított sarkán emelkedik a ség kezébe, másodszor azt, hogy a czentrális
két emeletes főépület homlokzata, melyből az olvasóteremmel együttjáró bajokat el lehet ke¬
utcza vonalán és a keleti oldalon egy-egy rülni. Ma még szokatlan, de mindinkább hó¬
szárny, középen a főtengelyen egy-egy emele¬ dít a deczentralizált olvasótermek gondolata.
tes épület indul. E három tagot gyengén hajló Mivel a nyilvános könyvtártól senkit vissza¬
ivek kötik össze és a keleti szárny végé¬ utasítani nem szabad, gondoskodtak egy kü¬
hez egy különálló nagy vasbeton épület kap¬ lön álló és az alagsorban elhelyezett népkönyv¬
csolódik. Ez a tulajdonképeni könyvtár, (repo- tár fölállításával arról is, hogy a tudományos
zitórium,) mely a főépülettel még a-főtenge¬ munkát nem végző közönség a saját igényei
lyen elhelyezett olvasóterembe vivő fedett fo¬ szerint használhassa a könyvtárt. Ily módon a
város minden rétege bízvást keresheti föl a
lyosón keresztül közlekedik.
könyvtárat,
meg fogja benne találni a
Az alaprajznak ily elrendezése következté¬ maga helyét,mert
műveltsége
és igényei szerint
ben alakult udvarok az alagsorban átjárókkal őt megillető tudományos vagy
szórakoztató és
vannak összekötve, vagyis az egész épületben

e mellett mívelő anyagot és eszközöket. Az
egész könyvtárban hat olvasó- és dolgozóte¬
remben egy időben 18:2 és a népkönyvtárral
együtt 252 ülőhely nyílik meg az iskolán kí¬
vüli tanulás és nemes szórakozás vagy komoly
tanulmány emberei számára.
Az alaprajz világosságából kitűnik, hogy a
könyvtárnak bármely látogatója egyenesen és
mindenki kikerülésével juthat oda, a hova
menni akar. így azután senki nem zavar sen¬
kit, nem jár keresztül termeken, a hol semmi
keresni valója nincsen, ezért úgy a hivatalos
belső munka, mint a kiszolgálás zavartalanul
folyhat és fölösleges kérdezősködéstől vagy
zaklatástól mindenki ment marad. Ilyképen az
épületben alig vannak távolságok és a mik
vannak is, azokat is csökkentették részint az¬
zal, hogy az inkább egymásra utalt helyisé¬
gek közelebb vannak egymáshoz, részint azzal,
hogy az érintkezés és a forgalom gyorsítására
a kínálkozó vívmányokat fölhasználták. Az
egész épületben külön házi telefon köti össze
a hivatalos és forgalmi helyiségeket, lift és
emelőgép végzi a könyvszállítás és kiszolgálás
nehezét. A könyvtári hivatal és a könyvkötő
műhely egymás fölött vannak elhelyezve és
közöttük kézi lift szolgál és a házi telefon
közvetíti az érintkezést.
Az olvasóteremben minden olvasónak 120
centiméter széles és 80 centiméter mély asz¬
tal áll rendelkezésére, minden asztalon irószerszám, sülyesztett tintatartó, tolltartó, ol¬
vasótámla, irómappa és az asztal bal oldalán
emelkedő polczos állvány. Az asztalok lapján
elmés és felette gyakorlati újítást találunk. Az
asztal jobb széle ki van vágva, olyanformán,
mint a zongora födele. Az olvasó nem kény¬
telen görnyedezni az egyenes vágású asztal
mellett s az eléje állított székek elhelyezésé¬
ben körülbelül 60 centiméter távolságot nyer¬
nek. Ez pedig nagy építési megtakarítást je¬
lent.
Az olvasótermek tőszomszédságában vannak
a könyvtári hivatal helyiségei és ezek megint
a repozitórium közvetlen szomszédai, így az¬
után a tisztviselők a közönség és a könyvtári
repozitórium gyors kiszolgálására egyaránt
képesek.
A repozitórium is kétemeletes. De az alagsor¬
ban egy teljesen világos és száraz helyiségben
a hirlapkönyvtár, alatta egy másik száraz és
szintén világos pinczehelyiségben a duplumok
és csonkaságok vagy hiányos munkák nyertek
helyet. A földszint és a két emelet közbe eső
üvegfödémmel két-két könyvtári emeletre osz¬
lanak, ily módon kilencz könyvsor van egymás
fölé helyezve. Az egész repozitórium hoszszában három czellára van osztva, ezek egymás¬
tól izoláló tömör monierfallal és ajtókkal
választódnak el, úgy hogy tűz esetén mindig
csak egy czella anyaga foroghat veszedelem-
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egyetem könyvtára részére és eddig valami
tíz kisebb könyvtárban is használják.
A könyvtár épülete telekkel, berendezéssel
és fölszereléssel az egy millió hétszázezer
koronát sem éri el. Tervét Korb Plóris és
Giergl Kálmán fővárosi építészek, a könyvtár
igazgatójával, dr. Erdélyi Pállal egyetértve
készítették s az építkezést dr. Tóth Lajos
miniszteri tanácsos elnöklete alatt működő
építő bizottság vezette.
Borsai.

FÉRFIAK.
A Nemzeti Színház bemutatója.

AZ ÉPÜLET KÜLSEJE.

ben. A külső légnyomás legyőzésére az új
rendszerű fenesztra ablakokat alkalmazták. Ket¬
tős, vaskeretbe foglalt és légmentesen záródó
ablakok, alkalmasak arra, hogy belső gyulla¬
dás esetén ellenálljanak a külső levegőnek,
és arra, hogy külső tűz ellen megvédelmezzék
a repozitórium anyagát.
A repozitórium végében külön és attól tel¬
jesen tömören elválasztott falak között külön
lépcsőházak vannak, az egyikben a paternoster jár, a másikban a lift. Az így elkülö¬
nített lépcsőházak igen jól beválnak, mert
először nem szolgálnak tűz esetén a láng és
füst kéményéül, azután rajtuk keresztül sem
por, sem meleg nem s/áll föl, hogy fent a
tető alatt fölhalmozódva, rongálja a könyv
kötését, vagy a port fölszállítva, beporolja
az egész könyvanyagot. Tisztaságot és bizton¬
sági czélt egyképen szolgálnak, a közlekedést
könnyítik. A könyvanyag elhelyezésére a könyv¬
tárigazgató Erdélyi Pál szabadalmazott áll¬
ványrendszerét fogadták el. Ez a ma divatos
bármely külföldi állványrendszerrel mérkőzik.
Jóval egyszerűbb, azután könnyebb kezelésű,
sokkal tisztább, segélyével a legkisebb terület
is kihasználható és mindezek tetejében még
valamennyinél olcsóbb is. A kolozsvári könyv¬
táron kívül ezt rendelték meg a József mű.

Férfiakról kívánt Biró Lajos drámát írni, de
művében a főszerepet nő játssza. Egy buda¬
pesti dúsgazdag bankár-lányról van szó, a ki
irtózik a jelentéktelen férfiaktól s rendkívüli
erőteljes, vakmerő férfit kivan, még ha az
illető bűnös előéletű lenne is. E hajlama
daczára a leány előbb egy jelentéktelen gróf¬
nak igéri oda a kezét, majd a gróftól mcgundorodva, egy még jelentéktelenebb kalan¬
dornak, a ki még csak nem is önálló szélhá¬
mos, hanem csak egy merész pénzhamisítónak
akaratnélküli bűnsegédje. A leány azonban az
óhajtott nagy egyéniségnek hiszi a kis kalan¬
dort s nejévé lesz. Csakhamar azonban belátja
tévedését s megtalálja a keresve keresett nagy¬
szabású jellemet, a vakmerő pénzhamisítót, az
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A férj alapjában jobbravaló ember volna, hisz
minden bűnös terv a pénzhamisítótól indult
ki, a ki ide-oda ránczigálja s kitanítja a sze¬
gény, akaratnélküli embert. Mióta állítható az,
hogy a bűnszerző démon az igazi jeles, a sze¬
rencsétlen áldozat pedig a megvetendő bűnös?
S miért annyira gyarló a gróf, a ki pedig
nem hamisított pénzt s még csak bűnsegéd
sem volt a pénz forgalombahozatalánál? El¬
fogadható-e az, hogy ez alakok hitvány, pulya
embereknek lepleztessenek le s csak a pénz¬
hamisító álljon büszkén, fölemelt fővel, mintha
az újkor Messiása lenne?
Biró Lajos alaptévedése az ő világfelfogásá¬
ban rejlik. E dráma szerint az az igazi nagy¬
ság, a ki, bármily téves vagy bűnös irányban
halad is, de a megszokott átlagos emberek
útjától eltér. Ellenben gyarló és silány az oly
ember, a ki nem mer s nem tud bátran a tisz¬
tes konvenczionális útról eltérni. Ez a felfogás
személyesül meg a nagy egyéniségnek, a pénz¬
hamisítónak alakjában. Erezte a szerző, hogy
ha e tételt egész leplezetlenül mondja ki, nyílt
ellenmondásra talál a közönségben. Azért festi
a pénzhamisítót úgy, mintha az korszakalkotó
nagy tudós volna. Az energiák állandóságának
törvényét kutatja s találja meg a műben.
Világraszóló magyar lángelme, a ki csak azért
hamisít pénzt, hogy nagy theoriája felfede¬
zéséhez kellő anyagi eszköze legyen. De ha
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cselő leírásokkal, sem sok okoskodással nem
akasztja meg a mesét s így ébren tartja kö¬
zönsége figyelmét. Szerzőtől, a ki eddig csak
mint elbeszélő szerepelt s ki e művel lép fel
először színpadunkon, ez figyelmet érdemlő
jelenség.
A szereplők közül a tudós alakjában Pethes
nyújtott erős, férfias egyéniséget. Od>~y & gróf
hálátlan szerepével küzdött meg sikeresen.
A bankárlányt a színház újonnan szerződött
tagja, Aczél Ilona játszotta.

Palágyi Lajos.

•A MAKRANCZOS HÖLGY.»
A Magyar Kir. Operaház ttjilonsága. 1909 május 20.
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igazi férfit, a kiért sóvárgott. Hajlandó férjét
elhagyni s a pénzhamisító karjaiba dőlni, de
mivel a pénzhamisító épen akkor egy nagy
találmányon dolgozik, nem ér rá asszonynyal
foglalkozni s elutasítja a szerelemsovár höl¬
gyet. Az asszony erre — immár negyedízben —
változtatja a szerelme tárgyát s csakhogy fér¬
jét megcsalja, első szerelmének, a grófnak laká¬
sára megy. A nagy egyéniség helyett, a kit
folyton emleget s a kiért mindenre kész, be¬
érte két kis egyéniséggel. Hogy jellemének
színváltozása teljes legyen, végül leleplezi a
világ előtt a nagy egyéniséget, a kit állítólag
mindenekfölött szeret, pénzhamisítónak kiáltja
ki s börtönbe juttatja, férjét, a bűnsegédet
pedig ezzel öngyilkosságba kergeti.
Ügy véljük, hogy a szerző nem indokolta
kellőkép e női alakot. Jelentékeny modern
nőnek gondolta, holott inkább érthetetlen. Ha
csak kiváló férfit kivan, miért veti magát kö¬
zönséges tuczat-emberek karjaiba? Ha a kiváló
férfit végre megtalálja s megszereti, miért lesz
annak is árulójává? Szerelmi indulatainak
többszörös hirtelen változásaival azt a hatást
teszi, hogy inkább kiszámíthatatlan érzéki ség
vezeti, mint vágy egy nagy egyéniség után.
S aztán meg miért látja a nő is, meg a szerző
is nagy egyéniségnek a pénzhamisítót, holott
az aránytalanul tisztességesebb férjet s a grófot
csak kis egyéniségnek látja? Hát az egyéniség
nagysága a bűn nagyságában rejlik?
A szerző ferde világításba helyezi alakjait.

elhinnők is azt, hogy egy legújabb magyar
tudós ilynemű korszakos fölfedezést tett, mél¬
tán kérdezzük, okvetlenül szükséges-e ehhez a
pénzhamisítás ? Kopernikus, Galilei, Kepler,
Newton s az emberiség nagyjai pénzhamisítás
nélkül is létre tudták nagy alkotásaikat hozni.
Csak a legmodernebb irodalom állítólagos nagy
tudósainak jelleméhez tartozik a sötét múlt és
a bűnös hajlam. Mintha igazi nagyság nem
épen a jellem kiválóságával járna együtt.
S el nem fogadhatjuk a szerző állítását, a
melylyel művét befejezi s hősét tisztára mosni
igyekszik, hogy t. i. a tudós hős világraszóló
felfedezésével busásan fizeti vissza a világnak
azt a nagy kárt, a melyet neki szélhámos¬
ságával s pénzhamisításával okozott. Sőt ezzel
.még fokozza a kárt, kettős romlást idéz elő.
Szédelgéseivel anyagilag károsítja a világot s
végül fennen emlegetett tudós voltával a tudo¬
mány nemes, tiszta, eszményi voltába vetett
hitet rendíti meg s azt a felfogást terjeszti,
mintha tudományos érdem vagy kiválóság el¬
vetemült jellemmel járna együtt s emberi gaz¬
ságoknak szolgálhatna köpenyül.
De bár sem a szerző felfogását, sem alak¬
jait nem fogadjuk is el, azt el kell ismernünk,
hogy erős érzéke van a gyorsan czélja felé
siető színpadi cselekmény iránt. Eltérőn bizo¬
nyos divatoktól, a melyek a drámai cselek¬
mény helyett környezet-rajzot s aprólékos fes¬
tést nyújtanak, a szerző mesét ad, sem pepe¬

Félszázada rég elmúlt, hogy a KisfaludyTársaság megindította Shakespeare teljes ma¬
gyar fordításának kiadását. Azóta irodalmi
nyelvünk változott, a Társaság is tervbe vette
a magyar Shakespeare nyelvének átdolgozását
mai nyelvérzékünk, nyelvhasználatunk igényei¬
nek megfelelően. Ilyen újításra szorul már
czimében is «A makranczos hölgy» ; a mai
irodalmi nyelv «nő»-nek mondaná az elavult,
különben is kevésbbé általános jelentésű, inkább
magasrangú nőt jelentő «hölgy» nevet. A di¬
vatját múlt czím semmi esetre sem növeli a
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és rendszeres megsértése persze csökkenti az
élvezetet.
Pedig a nálunk eddig egészen ismeretlen
Goetz zenéje olyan minden ízében gyönyör¬
ködtető, olyan dallamos és arányos, a szöveg
értelméhez, hangulatához ragaszkodó és színes,
mintha a legismertebb nagy mesterek egyike
írta volna, talán Volkmann vagy Schumann.
Igaz, hogy Volkmann sohasem próbálkozott a
színpaddal, Schumann is csak egyetlen operát
írt: a sokszor, de mindig sikertelenül életre
keltett «Genovéván-t. Goetz zenéje szinszerűbb,
mint az említett ábrándos klasszikusoké, de
azért hiányzik belőle az a kitörő erő, az az
egyszerre megrohanó hév, a melynek a közön¬
ség rögtön megadja magát. Szép, mesteri erő¬
fokozások, a bájos fő dallam kisérő szólamai¬
nak szépsége, művészien megszerkesztett kar¬
énekek, — megannyi élvezetes részletet jelen¬
tenek; csakhogy nem olyan fülcsiklandó az
egész, mint, teszem, «A fekete dominón vagy
«Márthan zenéje, s nincs benne az az elemi
erejű szenvedély, mint a «Bajazzók»-ban;
igazi aranytartalma azonban: jellemző ereje
és szöveg nélkül is ható zenei szépsége, egy
szóval: művészi értéke, nagyobb. Nem egyszer
problémát old meg, a minő magának Shakespeare-nek nem jutott eszébe: az ABC-re
épített szerelmi vallomást már Widmann ki¬
aknázta, az idézett betűre építvén egy-egy
bók fő szavát; Goetz ezt azzal tetézte, hogy az
illető verssor dallamát az ABC-ről ebievezett

MISS RANDOLPH UTAZÁSA.
EEGÉNT.

(Folytatás.)

Irta C. N. és A. M. Williamson.
Ezt már igazán nevettem. Azt hiszem, soha¬
sem hajlandóbb az ember a kaczagá«ra, mint
ha valami rettenetes dolog majdnem bekövet¬
kezett, ele mégis elmaradt. Ámde midőn leg¬
javában nevettem, hirtelen némi fájdalmat
éreztem. A balkéz csuklója erősen sajgott,
egyik gyors lüktetés a másikat követte, mintha
mindegyik sietne alkalmat találni, hogy fáj¬
dalmat okozzon. De nem szóltam egy szót
sem, mert az egész csak csekélységnek tet¬
szett. Brown biztosított, hogy egészséges, mint
a makk, elkábult ugyan és egy perczig eszmé¬
letlen volt, de csak azért, mert megütötte a
fejét esés közben. Kíváncsi voltam, vájjon tud-e
valamit Mary néniről, de ezt a kényes tárgyat
nem mertem megpendíteni. Hiszen különben
úgy sem történt baja Mary néninek. És 'nem
volt-e sokkal rendkívülibb a Jimmy esete.? Az
automobil — úgyszólva — «talpraesett*, Jimmy
pedig oly keményen kapaszkodott a kormányrúdba, hogy bár ő maga ki nem zökkent ülő¬
helyéből, az egész kormányzó-gépezet kicsava¬
rodott. Meggyőződött ez utóbbiról Brown, ki a
gépezetet megvizsgálta egyik olajlámpánkkal,
melyet a szekeres lámpásán gyújtott meg. Ha
nem olyan kitűnő szerkezetű kocsi a Na-
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hangok közül épen az idézett nevűvel kezdi —
s a mellett pompás, kerek egészet nyújt. Vagy
milyen igazi művészi vonás : mikor Petrucchio
először emlékszik Katalinra és rögtön felébred
hódító vágya : kedvtől duzzadó, induló jellegű a
dallama; később, a lágyabb érzelmek felülkerekeclésekor, ugyanez a dallam lassúbb, bensőbb,
gyöngédebb lesz, egészen az elbűvölő szerelem
nyelvén szólal meg. A túlpikáns modern ze¬
nével el iiem rontott, egészséges ízlésű közön¬
ség örülhet, hogy ilyen szépségekben gazdag
zeneműhöz jutott; rajta áll, hogy megtöltse
az operaházat «A makranczos hölgy» előadá¬
sain, hogy ez a nagy értékű és kedves darab
állandóan a műsoron maradjon.
Előadása is megérdemli, mindenekfelett Takáts élettől duzzadó, pompás Petrucchiója; de
S. Szamosi Elza Katalinja is egyforma jó volt
a hatalmaskodó jelenetekben s az alázatos nő
alakjában. A szelíd Bianca (Ambrusné), az ő
kezéért vetélkedő ál-tanítók : Lucenzio és Hortensio (Arányi és Mihályi), a nagyon kicsinyre
zsugorodott szerepű szolga Grumio (Hegedűs),
a leányok apja (Szendrői), sőt a komikus szabó
is (Kertész) — mind jól játszottak. A zenei
rész lelke, Kerner karnagy, talán mindnyá¬
juknál inkább megérdemelte a bemutató elő¬
adás estéjének őszinte, meleg tetszészaját.
Kereszty István.

MŰHIMZÉSEK.

darab vonzóerejét; ez pedig kár, mert a pom¬
pás vígjátékból írt operával az egyetlen ma¬
gyar operaház a legszebb, legérdemesebb mű¬
vészi alkotások egyikét illesztette műsorába.
Igaz, hogy «A makranczos nő» zenéjének
stílusa is divatját múlta; ez nem volna baj,
ha a művet már harmincz év óta adnák Buda¬
pesten, hiszen sokkal régibb fajta darabokat is
szoktak adni; de a közönség, ha valamit elő¬
ször kap: újszerűséget vár tőle, valami meg¬
lepőt. Ez a legfőbb hódító elem nincs meg
Goetz Herrmann zenéjében; a Zürichben
1876-ban elhunyt zeneköltő 3(1 éves koráig
sok mindent alkotott, a miből mint igazi
nagy tehetséget ismerjük meg, de sem úttörő
lángelme nem volt, sem az akkor még nem
diadalmas nagy úttörőnek: Wagner Kikárdnak legnagyobb szabású zenésdrámáit nem is¬
merte, belőlük nem tanulhatott. Különben is
olyan jellegű zene, a minő a germán istenek
és Nibelung-fajzat történeteihez, a mondái kor¬
ban élt Tristan óriási szenvedélyéhez vagy a
nürnbergi mesterdalnokok nehézkes czéh-hagyományai ellen vívott küzdelemhez kellett:
ilyen nehéz fegyverzetű, pathétikus, hatalmas
zene épen nem illett volna «A makranczos
hölgyi) olasz levegőjű csel-vígjátékához.
A tartalmas Shakespeare-darabot operaszö¬
veggé dolgozza a schweitzi, számos költőt és
művészt adott Widmann-család egyik tagja,
József Viktor; az előjátékot elhagyta, az öt
felvonást négyre szabta, szinte sűrítette a cse¬
lekményt, a szétfutó szálakat összébb kötötte,
úgy, hogy az opera-alakban a darab meséje
sokkal áttekinthetőbb és logikusabb. A szelíd
Bianca három kérője közül az egyik hiányzik,
a másiknak apja nem szerepel, stb. S igy
sokkal egyszerűbbé, nem akarjuk mondani,
szegénynyé lett a darab. Egyszersmind — 6
ezt érdeméül rójjuk fel az írónak - - a Sha¬
kespeare korában kedvelt durva hangot és
magának a hősnek, Petrucchiónak állatszelidítőhöz illő nyerseségét letompította, szelídí¬
tette; így sokkal illőbb is a mindig ideali¬
záló zenéhez. A szövegben csak apróbb hibá¬
kat találunk, a minő például az, hogy a házsártos, úrhatnám Katalin ellen késő este fel¬
lázadó és szolgálatát már-már elhagyó cse¬
lédség nagyon is gyorsan hajt a szép szóra
és megy vissza, a már el nem tűrt igába.
Azonban ez is csak a «makranczos» házi
zsarnokot jellemző epizód, nem az előttünk
folyó dráma oszlopos jelentőségű, szerves al¬
katrésze. - - Sokkal súlyosabb kifogás alá esik
a szöveg magyar fordítása; a helyett, hogy a
zene egyedül parancsoló igényeinek megfelelne :
azzal sokszor hadilábon áll, a zene hang¬
súlyát már önkénytelenül is követő énekesekre
ilyen hangsúlyozású mondatokat kényszerít:
• Mit B,lnom én?» (e helyett: *MIT bánom
én?»), vagy: «Hamis vagy ÁM magad!» (e
helyett: HAmis vagy ám 3/4gad!»). A hall¬
gatóság magyar nyelvérzékének ilyen súlyos
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pier, helyrehozhatatlanul megrongálódott és
tönkrement volna, ámbár abban a kellemetlen
kényszerhelyzetben, hogy a huszonöt láb ma¬
gas útról le kellett zökkennie, okosan meg¬
választotta a helyet és elég sima kaszálóféle
térségre zuhant. Egyetlen gummiabroncs sem
sérült meg, egyáltalában semmi kár nem esett
a kocsin, kivéve azt az egyet, hogy Jimmy vad
nekirugaszkodása a kormányzó-gépezetet ren¬
detlenségbe hozta.
Ebben a gépezetben van valami rúdféle alkat¬
rész, melyet újjal kellett helyettesíteni, mielőtt
ismét útrakelhettünk. Mikor ezt hallottam, máiigen roszúl éreztem magamat, mert a csuklóm
erősen fajt és dagadni kezdett. Brown a szeke¬
ressel beszélgetett és mindketten egyetértettek
abban, hogy legjobb volna a podgyászt és a
pokróczokat a legközelebbi faluba, Le Beaussetbe vinni és ott éjjeli szállást keresni. Brown
kész volt Toulonba menni, ott az új géprésze¬
ket beszerezni és azokkal másnap korán reggel
visszajönni.
Még mindig nem szóltam a fájó kézcsukló¬
ról. Én Mary nénivel az országút ereszkedőjén
felkapaszkodtam, miközben Brown, Jimmy és
a szekeres átrakták a holminkat. Mikor a bal¬
eset történt, a szekér Le Beausset felől jött és
nem e faluba tartott, mindamellett gazdája
kész volt visszafordulni és a holminkat elszál¬
lítani. A szekéren Mary néni is helyet foglalt
ládákon és málhadarabokon, mint Marius Carthago romjain, a többiek — köztük magam
' 8 — gyalog ballagtak a szekér után vagy egy
mértföldnyire.
Le Beausset — mint azonnal kitűnt — piczi
helység és egyetlen vendéglőjében csak egn kis
szobácska volt kapható, a többi szobákat
ugyanis néhány durva, önző modorú keres¬
kedelmi utazó már előbb kivette. Ezek, bár
még korán volt, épen ebédeltek a forró és nem
kellemes illatú salle á manyer-b&n, melynek
csukott ablakai minden csepp friss levegőt tel¬
jesen kizártak.
Ügy vélekedtem, hogy most már szabad az
általános figyelmet magamra vonnom, nem vá¬
dolhatnak feltünési viszketegséggel érte. Szóvá
tettem tehát, hogy fáj a kézcsuklóm és orvost
kértem, ki megvizsgálná, vájjon nem tört-e el
valamely csontom. Brown azonnal eltűnt, oly
hirtelen, mint az ördög a bábuszinházban, de
majdnem rögtön visszatért hosszú képpel és
azzal a leverő hírrel, hogy Le Beaussetnek
nincs se sebésze, se letelepedett orvosa. Kocsit
se találhatott, még kerékpár sem akadt, melyet
ily későn akár pénzért, akár szívességből ren¬
delkezésére bocsátottak volna. Kész volt azon¬
ban Brown lehető gyorsan Toulonba sietni,
hogy pnnét orvost hozhasson, így is persze
attól kellett tartani, hogy sokáig tart, míg az
orvosi segély megérkezik, mert Toulonig tíz
martfűidet tett ki a távolság. Feleúton a nagy¬
város és Le Beausset között Ollioules nevű kis

helységnél valószínűleg már villamosra ülhetni
ugyan, de így is, tekintve a hosszú utat, csak
órák eltelte után érkezhetik az orvos.
«Ha így áll a dolog, - - szóltam erre, —
együtt megyek önnel Toulonba. Úgy érzem,
nem állhatom a hosszú várakozást. Menetköz¬
ben majd elfelejtem a fájdalmat és a mint meg¬
érkezem, azonnal gyógyíthatják csuklómat.»
Azonnal az ellenvetések egész özöne zúdult
Mary néni ajkairól és a szóáradatnak csak ak¬
kor vethettem gátat, midőn arra utaltam, hogy
Toulonba érve, haladéktalanul küldhetők ké¬
nyelmes kocsit és mindjárt éji szállást is fogad¬
hatok mindnyájunk részére.
<iJól van, de itt egyedül nem maradhatok és
nem akarok maradni, ez már tiszta dolog», jelenté ki kedves nagynéném, és bár annyit
prédikált nekem az ellen, hogy a szabadság,
testvériség és egyenlőség szellemében bántam
szegény Brownnal, nem habozott egy perczig
sem, midőn arról volt szó, hogy egyedül gépé¬
szem oltalma alatt engedjen Toulonba, csak¬
hogy Jimmy Payne, mint hűséges lovag, ő mel¬
lette maradhasson. Maga Jimmy, mint könnyű
volt észrevenni, semmikép sem rajongott ezen
eszméért, de mivel excentrikus balesete alkal¬
mával jól megüthette magát, nyilván vissza¬
riadt a hosszú gyaloglástól. Már Le Beaussetbe

menet nagyon osztentativ módon sántított min¬
den egyes lépéskor. Brown attól tartott, hogy
én sem leszek képes az utat megtenni, de én
biztosítottam, hogy a gyaloglás kevésbbé alkal¬
matlan lesz nekem, mint a hosszú bizonytalan
várakozás, és azt hiszem, az arczomról is le¬
olvashatta, hogy igazat mondtam. A sok kése¬
delem után mégis csak félhat volt, mikor útra
keltünk és még sötét sem lett volna, ha felhők
nem tornyosulnak, melyek nyugatról jőve, az
egész eget elborították.
Fogalmam sem volt róla, hogy milyen útra
kelünk, de Brown sem tudta, mert ezen a vidé¬
ken sem gyalog, sem kocsin nem utazott soha,
hanem csak vasúton. Elindulásunk után rnég
nem sok idő telt el. rnidőn egy mély és ka¬
nyargó hegyszoroshoz jutottunk, a hol igen
kényelmesen elmetszhették az ember nyakát és
minden bokor mögött rabló leskelődhetett. Sö¬
tét is volt, csak olykor-olykor csillámlott fel a
holdfény, midőn a téntafeketeségű felhőknek
hasadékán át szeszélyes utat keresett egy-egy
sugár. Alig hogy a rablók gondolata eszembe
ötlött, mire szivem is gyorsabban dobogott,
egészen ama zene taktusában, melylyel az
intrikus színpadra lépését kisérik, két elmosó¬
dott alak bukkant fel a mély sötétségből. Mere¬
dek sziklafal zárta el az utat egyfelől, a másik
oldalon pedig beláthatatlan mélységben hegyi¬
patak zúgása hallatszott s ebben elveszett a
fülre nézve a suttogó hang, melyen Brownnak
szólottam, minélfogva beszéd helyett erősen a
karjába kapaszkodtam.
A két férfi hangosan csevegett, még pedig
olaszul. «Ah, olasz rablók, annál roszabb!»
gondoltam; de Brown bátran jó estét kívánt
nekik és ők bárányszeliden válaszoltak, egy¬
szersmind félreálltak, hogy elhaladhassunk
mellettök. Gyorsan előre rugtattam, minden
pillanatban várva, hogy kés fúródik a hátamba,
de puszta képzelet volt ez, semmi életveszé¬
lyes szúrást nem éreztem, habár a nemes pár
folyvást nyomdokunkban haladt, míg csak a
hegyek közül kijutva, Ollioules városába nem
értünk.
Soha ezelőtt nem méltányoltam úgy a villa¬
mos kocsi előnyeit, mint a midőn az most ven¬
dégszerető fényben ragyogott élénkbe, várva
beszállásunkat. Felugortunk a kocsira, mely
villámgyorsan elszállított és a kgjobb hotel
ajtajáig vitt bennünket Toulonba. Úgy találtuk,
hogy ott mindnyájan kaphatnánk szállást, de
Brown most egészen a maga kezébe vett min¬
dent, nem engedte, hogy én bárkivel szóba
álljak, gyorsan igen szép szobába vezettetett
és vállalkozott nemcsak orvost hívni hozzám,
hanem arra is, hogy kocsit szerez, mely Mary
néni és Jimmy után mehessen.
Mielőtt Ollioulesban a villamosra ültünk, a
a sötétben nem vettem észre, hogy Brown visz
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Szövegét és zenéjét irta:

Pap

Zoltán.

Lassan. Hallgató.
• NEK.

Ró

Kalács lisztet ö - r ö l - t e - t e k

ka - rá - csony,

zsi

Ró-zsi

Haj - nal-ban a

Mért

ma-lom-ban ;

tö-ri-tek a fe - je-tek,

Rózsi, Rózsi! nekem nehéz gondom van:
Kalács lisztet őröltetek
Hajnalban a malomban.
Nincs most ünnep, se húsvét, se karácsony;
Mért töritek a fejetek,
Mért töritek kalácson?

magával valamit. De a kocsiülésre letette egy
elég súlyos bőröndömet és a saját kézitáskáját,
melyben, míg automobilon jár, összes holmiját
tartja.
• Minek hurczolta mindezt ide?» — kiáltot¬
tam fel.
«0h, arra kellett gondolnom, hogy valamire
szüksége lehetne, mielőtt a többiek ideérkez¬
nek és nem akartam, hogy én miattam alkal¬
matlanságuk legyen.))
Ugy-e szép volt ez a gondosság részéről ? És
nekem igen jól esett, hogy a bőröndömre nem
kellett várakoznom. De csak gondoljuk el,
mennyire kifárasztotta izmait szegény Brown !
Háromnegyed hétre volt, mikor a hotelben
szobámba vonultam vissza és tiz perczczel ké¬
sőbb megérkezett az orvos. Gondolhatni már,
hogy a doktor megnyugtatott kézcsuklóm ál¬
lapotára nézve, különben nem Írhattam volna
le oly körülményesen ezt a kalandos történe¬
tet, mely mindannak daczára, a mi eddig tör¬
tént^ azt a benyomást fogja rád tenni, hogy jól
végződött, minthogy kijelenthetem,hogy "egyet¬
len szép lányod* egészen jól érzi magát. Csak
egy kis ficzamodás az egész, nem egyéb; és a
mit az orvos rendelt, az bámulatraméító módon

né -

kém

ne - héz

gon - dóm

Nincs most ü n - n e p ,

se

Mért tö-ri-tek

ka-Iá

J

van:
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delve, de lehetőnek tartottam, hogy még el
nem indult, irtani tehát egy-két sort Brownak
és mellékeltem a sürgönyt. Mary néni szörnyen
fél az égiháborútól, de mindenesetre oktalanul
cselekedett, hisz az égiháború nem tarthatott
reggelig- Nagyon boszantott a dolog, de nevet¬
nem kellett, ha Jimmyre gondoltam. Milyen
mérges lehetett!
Ha idejekorán értesít Mary néni, talán
mégis - - szégyenszemre • hálószobámban
maradtam volna; de most már késő volt más¬
kép intézkedni. Mikor befejeztem az öltözkö¬
dést, lementem, mintha semmi sem tör¬
tént volna és körülnéztem Brown után, kit
félnyolczra a csarnokba rendeltem. Szent Is¬
ten ! Mennyire meglepődtem, midőn estólyöltözetben láttam magam előtt, szép fekete
kabáttal és fekete nyakkendővel. Akár herczegnek is bevált volna. Némi gondolkodás, melyre
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dekea beszélgetést folytattam Brownnal, ki min¬
denféle részletet mondott el életéből, persze
csak erős nógatásra, mert sokkal szerényebb,
mint Jimmy Payne. Foglalkozása, bár oly ki¬
tűnőn ért hozzá, mélyen alatta áll. Nagyon
szeretném, ha jobb, méltóbb alkalmazást talál¬
hatnál számára. Nincs erre mód?
Már megviradt és én saját szobámban Íroga¬
tok, várva a kocsi érkeztét. Mary néni jön
majd Jimmyvel. Ismét sürgönyöztek.
Gondolatban már a Riviérán vagyok, de oly
különös, nyughatatlan érzelmeim vannak; féligmeddig szomorkodom, pedig nem tudom, miért,
és ez annál együgyűbb részemről, mert gyö¬
nyörű időnk van. Gyaníthatólag a sajgó kéz¬
csukló tesz idegessé.
Szerető lányod,
Molly.
(Folytatása következik.)
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melynek ebben az időben ünnepe ne lenne. A ke¬
resztény világ a Szentlélek megjelenését vagyis er¬
kölcsi jelentésében a lelkeknek a keresztény ta¬
nok magasságához való hozzáemelkedését ünnepli
benne. Legyen ez ünnep megtartása harmonikus a
forrásával. Legyen a lelkek szárnyaló és örvendetes
hozzáemelkedése az igazsághoz és az eszmények
megértéséhez. Mert ez a boldogulás útja úgy az
egyesek, mint a nemzetek számára !
#
Városok kongresszusa. A polgármesterek kong¬
resszusából kialakult a városok kongresszusa, még
pedig bizonyos mértékben állandó karakterű intézménynyé, a mennyiben határozatba ment, hogy a
magyar városok vezető férfiai ezentúl minden há¬
rom esztendőben országos tanácsba gyülekeznek.
Ez a határozat csakúgy, mint az érdeklődésnek az

hús-vét se

csőn?

r

Kézfogódat ne tekintsd te ünnepnek,
Mikor meghal valaki, már
Azután csak temetnek.
Ne nézd, ne nézd : mátkaságod milyen lesz . . .
Rózsi, Rózsi! imádkozzál,
Imádkozzál Istenhez!

enyhítette a fájdalmat. Hála Istennek, hogy a
balcsuklót érte a baj, nem a másikat. Te is
hálás lehetsz ezért, különben levél nélkül ma¬
radtál volna. Ilyen körülmények között sajno¬
sán nélkülözöm komornámat, de egy hőtelbeli
igen kedves fémmé de chambre segített öltöz¬
ködni, és bámulva tapasztaltam, milyen könnyű
félkézzel boldogulni.
De most valami mást kell egész nyíltsággal
közölnöm veled, Apuskám.
A hotel meglehetős tele volt; még egy nap¬
pali szobát sem lehetett kapni, különben fent
ebédeltem volna; de arra mégsem tudtam rá¬
fanyalodni, hogy plebejus módon, hálószobám¬
ban költsem el az ebédemet. Másrészt azzal a
gondolattal sem tudtam megbarátkozni, hogy
bekötött kézcsuklóval a salle á manger-b& ér¬
kezve, ott talán közszemle tárgya legyek, mi¬
dőn félkézzel igyekszem a húst összevágni.
Midőn tehát Brown ismét az orvost készült
hivni, mintegy odavetve azt mondtam neki,
hogy legalkalmasabb volna, ha ezúttal velem
ebédelne a salle á mantjer-ban. Meglepetten
nézett rám és kissé habozni látszott, mielőtt
kijelentette, hogy szerencséjének tarja kíván¬
ságom teljesítését. Majdnem sajnáltam már,

hogy azt az ajánlatot tettem, de nem akartam
hátrálni és különben is mi mást tehettem
volna? Brown egész külseje, modora nagyon
úrias és soha tiszteletlenséget nem enged meg
magának; velem tehát egyet kell értened ab¬
ban, hogy két baj közül a kisebbet választot¬
tam. És mikor elhatároztam, hogy együtt ét¬
kezünk, ez abban a hiszemben történt, hogy
Mary néni még lefekvés előtt érkezik meg
Jimmyvel, tehát csak pár órán át leszek el¬
hagyatva és oltalmazó nélkül. De még öt perczet sem töltöttünk a hotelben, midőn ismét
szakadt az eső, valóságos özönvíz támadt, dörgött és villámlott; és mialatt a csinos fenime
de chambre rámsegített egy igen helyes csipke¬
blúzt, melyet Brown a nagy bőröndben hozott
el, nagy meglepetésemre sürgönyt hoztak szo¬
bámba. Eleinte tévedésre gondoltam, de igazán
nekem szólt a sürgöny. Brown, mielőtt mi ket¬
ten a többieket elhagytuk, Le Beaussetben, meg¬
említette, melyik a legjobb touloni hotel, a hol
szobát kell fogadnunk és így Mary néni tudta,
hová kell sürgönyöznie: «Ne küldjenek kocsit.
Inkább itt maradok égiháború miatt. Remény¬
lem, ellehetsz nélkülünk.»
Tudtam, hogy a kocsi már meg van ren-

C S E L É D L E Á N Y . —NeográdyAntal rajza,

azonban nem volt időm, arra indított volna,
hogy ne tegyek megjegyzést, de a váratlan lát¬
ványra felkiáltottam és erre ugyan elszégyeltem magamat, mert Brown is erősen elpirult.
Igen alázatosan megjegyezte, hogy nem akart
szégyenemre válni, ha már megtiszteltem őt és
megengedtem, hogy ma este némileg más minő¬
ségben legyen szolgálatomra (így fejezte ki ma¬
gát, nemde elég ügyesen?). Ennélfogva elhatá¬
rozta, hogy felveszi azt a fekete öltözetet, me¬
lyet Mr. John Winston ajándékozott neki. Reményli, nem veszem rósz néven.
ütóvégre alaposan megfontolva a dolgot, miért
s vettem volna rósz néven? így hát senkitől
háborítva, szépen megebédeltünk egy kis
asztalkánál, melyen csinos ernyős lámpák és
szép virágok álltak. A vendégek már oszolni
kezdtek és senki sem talált valami feltűnőt
rajtunk. Fiatal házaspárnak nézhettek ben¬
nünket, mely más emberektől semmiben sem
különbözik, legfeljebb mi képzeltük, hogy a
'bbieknél elegánsabbak vágyunk. Nagyon ér-

a hatalmas mértéke, a melyet a most megtartott
kongresszus képe mutatott, egyaránt bizonysága an¬
Pünkösd. A három nagy ünnep között tartalma nak az általános ráeszmélésnek, hogy minálunk a
szerint a legelvontabb, a mennyiben a csoda, mely városok várossá tételének érdekében idáig vajmi
lelkét és forrását adja, a művészetnek bármely esz¬ kevés történt és rengeteg a tenni és pótolni való.
közével a legnehezebben megérzékíthető és pün¬ Talán semmi se fejlődött ki minálunk később és
kösd ünnepe azért mégis hatásában és jellemében lassabban, mint a városfejlesztési érzék, a melynek
csak olyan határozott, mint többi megszentelt test¬ a működése, a föladata természete szerint kettős
vérei a testamentomban és kalendáriumban. Kará¬ irányú. Az egyik az, hogy a berendezkedés terv¬
csony a szeretet ünnepe, húsvét az örökkévalóság szerűségének segedelmével a város vagy megmentse
ihletéséé, a legnagyszerűbb csodáé, pünkösd, a a lakói számára azokat az előnyöket, a melyeket a
Szentlélek Maradása, az érzések tiszta és derült föl¬ falu téresebb, levegősebb, nyugodalmasabb élete és
emelkedéséé. Valami igen kedves, napfényes har¬ elhelyezkedése ad az embereknek, vagy megfelelő
mónia van benne, valami az érkező tavasz leikéből, intézményekkel kárpótolja őket ezekért a termé¬
valami, a mi összhangzatos és rokon a május leve¬ szeti előnyökért A város másik föladata, hogy a
gőjével és illatával. A gazdagabb, az éltetőbb élet e benne összesereglett külömböző energiákat a kul¬
megérkezésében, leszállásában van valami elemien turális haladás minél kamatozóbb értékeivé tegye.
ünnepi és bizonyára nem egészen véletlenség, hogy Ez a kettős föladat bőségesen elég anyagot ad egy
a pünkösd talán a legáltalánosabb ünnep vala¬ egészen külön tudománynak, mesterségnek vagy
mennyi között, annyiban, hogy alig van vallás, a művészetnek és önáltatás lenne tagadnunk, hogy
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ennek az anyagnak a túlnyomó nagy része nálunk
ínég - - feldolgozatlan. Van néhány városunk, a
mely csakugyan város ennek a szónak modern ér¬
telmében, de egész sereg olyan városunk van, a
melynek a városi rangját nem képének, intézmé¬
nyeinek és életének városiassága, hanem csak a
statútum és a lélekszám adja. A modern emberi
településnek olyan berendezései is hiányoznak be¬
lőlük, a melyek nélkül ma már egy nagyobbacska
falu sincs a nyugati országokban. Ez a magyará¬
zata, hogy mi magunk is meglepődünk, mikor a
statisztikából azt látjuk, hogy Magyarországnak
több harminczezernél nagyobb lakosságú városa
van, mint például Ausztriának. És ez a magyarázata
bizonyára annak is, hogy Budapest, mint város
szinte a kizárólagosság erejével emelkedik ki vá¬
rosaink seregéből. Temérdek aránytalanság szűn¬
nék meg és a kulturális haladásnak igen sok lap¬
pangó értéke jönne forgalomba, ha a városvezetés
művészetének sikerülne a nagy magyar városok
erőit a modern kialakulás irányában működésbe
hozni. Örömmel látjuk, hogy az erre illetékes em¬
berek lelkében a fogékonyság is megvan, a törekvés
is megvan, hogy így legyen és ezért nagy bizalom¬
mal várjuk a városok kongresszusának eredményeit.

uralkodójuk esküjének, akkor ennek az eskünek a
hitelét maga a szultán se érezheti föltétlennek.
A nemzet esküje — a hol az alkotmány ilyet kö¬
vetel — a király vagy császár, szóval az uralkodó
esküjének szól, lényegében vele egy; akármelyik
gyöngül tehát, ez meggyöngítése az egésznek. Az
egyiknek az esküje annak szól, a kinek a másik
magát esküdte és ereje addig tart, a míg ez valóban
az is marad. A török képviselők hííségesküjének
föltételessége árnyékot vetett volna a török szultán
esküjének a föltétlen hitelére. Már pedig az esküszeges ott kezdődik, a hol az esküben való kétel¬
kedés.
•K
A pénz szerelmesei. A szabadkai rémdráma bor¬
zalmas anyagából kiveszünk két mondást. Az egyi¬
ket a meggyilkolt Haverdáné ajkáról őrizték meg
az ismerősei. Ez a tragikus végű asszony, a kiről
köztudomású volt, hogy uzsoráskodással foglalkozik,
több ízben is megtette a következő kijelentést:
— Szeretném fölhasítani a bőrömet, hogy alá¬
dugjam a pénzemet és ha meghalok, magammal
vigyem a síromba.
Az élete semmi olyan adatot nem ad, hogy a
mit mondott, komolyan is ne gondolhatta volna. —

A másik nyilatkozat & leányáé, az egész borzalom
főszereplőjéé, a ki mikor még biztosságban tudta
magát és soha ki nem derülő, titoknak gondolta
iszonyatos bűnét, egy újságírónak ezt mondta : .
- Alig várom, hogy megkapjam az örökségemet.
Sok pénzt kapok, elég lesz — egy esztendőre. Mert
egy esztendő alatt el fogom verni az utolsó garasig l
Neki is nagyon el lehetett hinni, hogy csakugyan
megtette volna, ha a végzet nyakába nem veti a
hurkot. Hiszen Haverda Máriának volt már máskor
is pénze : akkor is elverte, a mint hogy elvert min¬
den értéket, a mit a nem is fösvény sors a kezére
adott. Bizonyosan elverte volna az örökségét is.
íme : a pénz szerelmesei l Az egyik lemond az élet¬
nek minden szépségéről, minden melegéről, min¬
den tisztább érzésről és minden emelkedettebb
gondolatról, hogy halomba gyűjtse, mint a félté¬
keny lovag a szerelmesét, fogságban tartsa, életének
nincsen más öröme, mint hogy benne vájkálhat és
a halál gondolatában az a legrettenetesebb neki,
hogy oda magával nem viheti. A másik meg legyilkoltatja a tulajdon szülőanyját, hogy hozzájut¬
hasson és — elverhesse, mohó tékozlással, gőzölgő
szenvedelemmel. Az egyik az életnek minden érté¬
kén pénzt vásárol, a másiknak meg minden áron
pénz kell, hogy gyönyört és mámort vásároljon
rajta. Az egyik a pénz igavonójává teszi magát csak
azért, hogy hurczolhassa, a másik befogja a pénzt
féktelen indulata száguldó szekerébe, hogy veszett
iramban rohanhasson végig az alantas gyönyörűsé¬
gek vérharmatos és a szenvedelem párájával telt
mezőin. Ha a gyűlöletnek égő és gyilkos indulatá¬
val állanak is egymással szemben, ha csupa ellentét
is, a miben megnyilatkoznak, ezek a lelkek roko¬
nok egymással, mert mind a kettő halálos betege
egy beteg szerelemnek, a mely megöli őket: gyilkos
kezével az egyiket, hóhér kezével a másikat. A pénz
pedig, a melyért úgy lihegtek — mily groteszk
ötlete a végzetnek l — míg az egyik a sírban, a
másik a börtönben, — odább áll egy harmadikkal,
egy betörővel! íme: ezért halt meg az egyik és
ezért lett gyilkossá a másik !
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érte, a beható és szeretetteljes foglalkozás révén
szinte személyes viszonyba lép vele, küzd érdeké¬
ben a balvélemények ellen, a német források nyo¬
mán támadt téves megítélés ellen. Észreveszi
hibáit, de mintegy önmaga előtt is mentegetni
igyekszik. Ez talán elfogultság, a melyet az objectivitást kívánó történeti kritika meg is ró. de
viszont közvetlenebbé és színesebbé teszi a képet,
melyet elénk rajzol s jobban odaköti az olvasó
figyelmét mondanivalóihoz. Mindig vonzóbb dolog,
ha valamin megérezzük, hogy a szeretetnek is volt
része megcsinálásában, mint a szenvtelen tárgyi¬
lagosság. E mellett a könyv szerzője teljesen ura
tárgyának, adat-készletét jól válogatta össze s ki
tudja domborítani, a mi Napóleonban jellemző és
egyéni. A mi kultúránk kétségkívül gazdagszik e
könyvvel, a mely nagyon alkalmas eszköze annak,
hogy a nagy közönség szélesebb köreiben is he¬
lyesebb és alaposabb vélemények keljenek Napó¬
leonról.
Berkeley. A XVHL századi angol filozófiának
egyik alapvetőjét, Berkeley t, nálunk nagyon keve¬
set emlegették eddig; nemcsak hogy nem volt egy
műve sem lefordítva, hanem még olyan sem igen
akadt filozófusaink közt, a ki behatóbban foglalko¬
zott volna vele. Most végre felhívja rá a figyelmet
dr. Diencs Valéria — körülbelül az első magyar nő,
a ki tudományosan foglalkozik filozófiával - - a
uFilozofiai irók tára» legújabb kötetében. Két
tanulmányát fordította magyarra: az egyiknek
czíme «Három párbeszéd Hylas és Philonous kö¬
zött* s az angol gondolkodó egyik főművének, az

VÉRTES-KATONÁK PIHENŐJE.

vagy a-mint apró dolgokra nagy hangot pazarol.
A fődolog mégis csak az, hogy máris tud művészien
látni és néha megtalálja azt a szót is, a mely a
látottak költői kifejezésére épen a leginkább alkal¬
mas. És, a mi szintén nem utolsó dolog, teljesen
őszinte és jóhiszemű s ezt érezteti velünk, — még
fiatalos affektálása is az, érezzük, hogy nem akar
vele becsapni, sőt maga is komolyan veszi. Persze,
ínég iskolára van szüksége, nyilvánosságra, a mely
önmaga előtt is kellő világításba állítsa dolgait,
időre, a mely megérlelje belső életét, tapasztala¬
tokra, melyek tudatos, biztos művészetté fejleszszék,
a mi benne ma még tapogatózás.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET,
Napóleon. Most kerül először a magyar olvasó
kezébe olyan könyv, mely Napóleon csodaszerű
pályáját és alakját igyekszik egységes képben elénk
állítani. A terjedelmes könyvet Fodor Sándor prelátus-kanonok írta s kétségtelen köszönetre köte¬
lezte vele a magyar közönséget. A lelkes és buzgó
szerző Napóleonnak emberi jellemét vagy az ő
szavával élve, ethikumát igyekszik elénk állítani,
nyilvános szereplése csak mintegy háttérül, emberi
alakjának megvilágítására szolgál. Napóleon mint
ember is rendkívüli varázszsal van rá, lelkesedik

•K

Az eskü. A török képviselők elvetették azt az
eskü-mintát, a melylyel föltételes hűséget fogadtak
volna a szultánnak és föltétlenül esküdtek hűséget
a padisahnak. El lehet rajta tanakodni: helyesen
cselekedtek-e vagy helytelenül, nemes-e, férfias
volt-e elhatározásuk motívuma vagy szolgai és bizantikus ? A motívumok kutatásáról le kell monda¬
nunk, mert hogy ki milyen érzésből vagy fölfogás¬
ból cselekszik, azt hitelesen és bizonyosra megálla¬
pítani nem lehet. Ezt csak a jó Isten tudta, a ki
belelát a szivekbe és a vesékbe. De hogy politikai¬
lag bölcs és etikailag helyes volt-e ez a loyalitás, ez
már inkább mérlegelhető. Törökországban most
dobtak le a trónról és vetettek fogságba egy szul¬
tánt, a ki az esküjét megszegte. A bűne nyilvánvaló
volt és a megsértett erkölcs boszuja rajta be is tel¬
jesedett. Lehet-e ebből olyan következtetést levonni,
a mely a szultánok esküjének hitelót és szentségét
megcsökkentené ? Bizonyára lehet, annál is inkább,
mert iiem Abdul Hamid volt az első és az egyetlen
uralkodó, a ki a népe szabadságait és jogait bizto¬
sító esküt meg nem tartotta. A trónusokon is em¬
berek ülnek. De azért a mit tenni lehet, aat tenni
még nem mindig és nem okvetetlenül bölcseség.
Sőt akárhányszor épen az ellenkezője. A mennyire
joguk volt a törököknek ahhoz, hogy az esküszegő
szultánt elcaapják, annyira joguk, sőt kötelességük,
hogy az új szultán esküjében megbízzanak. Régi
dolog, hogy a gyanakvás a bűn útcsinálója és ha a
török nemzet képviselői nem hisznek föltétlenül az
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Ábrándok, álmok. Kitűnő költőnk, Szabolcska
Mihály egyebek közt a következőket irja Sziklay
György ily czím alatt megjelent kötetéhez írt elő¬
szavában : uraikor a kötetet átlapoztam, még egy¬
szer jól meg kellett néznem a nevet is, meg s
dátumot is, mely alatt ezek a versek termettek,
mert mintha a Kazinczy ék iskolájának a levegője
csapott'volna meg». Ezt a megfigyelést megteszi
mindenki, a ki Sziklay György verseit olvasgatja;
mintha szerzőjük fölött nyomtalanul suhant volna
el a magyar élet és költészet Bajza József óta,
mintha Petőfi, s az utána következők nem is
daloltak volna. Ennek a kötetnek szerzője egye¬
nesen Bajzáék Biedermeyér-stílusába esett vissza:
ugyanaz az édeskés lágyság, ugyanaz az érzelmes
póz, ugyanaz az abstrakt beszédmód s ugyanaz a
csinos, de kissé feszes verselés. És ez nem tuda¬
tos beleérzés egy elmúlt kor hangulatába, hanem
önkéntelen kifejeződése egy a költészetbe szerelmes,
lényegében dilettáns léleknek. Kissé különös lát¬
vány, nincs is sok okunk örülni neki, - - miért

emberi ismeret alapjairól szóló értekezésnek ered¬
ményeit foglalja össze benne népszerű előadásban,
a másik az «Értekezés a látásnak egy új elméleté¬
ről« czimet viseli s a szerző eredeti látáselméleté¬
nek foglalata adja tartalmát. Az elsőben a gondol¬
kodás történetében alapvető perceptio-elméletét
fejti ki, a másikban pedig a látás adatainak értéke¬
lésére vonatkozólag állapít meg térszemléletünk
magyarázatában ma is érvényes tételeket. Berkeley
gondolatai az angol filozófiára rendkívül terméke¬
nyítők voltak s Hűmé útján termékenyítőleg hatot¬
tak Kantra is, az újabbkori angolok is minduntalan
hozzá folyamodnak. A mi filozófiai irodalmunknak
is nyereségére szolgál két egész gondolkodására
jellemző művének fordítása, melyet dr. Dienes
Valéria igen gondos jegyzetekkel s egy Berkeley
pályáját és gondolkodását formásán jellemző tanul¬
mánynyal is megvilágosított.

A KÁVÉHÁZ ELŐTT.

A «SOROMPÓ» MARGITSZIGETI ÜNNEPÉRŐL.

Szomorú szemmel. Figyelemre méltó verskötet
viseli ezt a czimet; nyilván egészen fiatal ember,
Gyóni Géza, a szerzője. Több benne az ígéret, mint
a beváltás, az útját kereső fiatal ember összes ismer¬
tető jeleit megtaláljuk verseiben. Sok melegség, sőt
frisseség is, sok naivitás, a mely nagy merészséggel,
jóhiszemű erőlködéssel emelget olyan súlyokat,
melyekről mi már rég tudjuk, hogy belül üresek, a
fiatal szem megdöbbent bámészkodása olyan dolgo¬
kon, melyeket mi már rég megszoktunk s egészen
mindennapiaknak találunk. Akad egy kis öntudat¬
lan póz, kaczérkodás azokkal az érzésekkel, a me¬
lyekkel minden valamire való fiatal ember szokott
kaczérkodni egy-egy elérzékenyült pillanatban.
A hang nem mindig biztos eszköze mondanivalója
közlésének, néha kevés, néha sok, a szerint, a mint
mélyebb dolgokkal küzködik s nem győzi hanggal,

NÉPGYŰLES A HIPPODROMBAN.
A PÁRISI POSTÁSOK

SZTRÁJKJÁBÓL.
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A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok ke¬
reseti adója. Jegyzetekkel ellátta dr. Márkus Dezső
Budapest, Franklin-Társulat; ára 3 korona.

HALÁLOZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napokban: Felsőkubini és
demónfalvi KUBINYI ALBERT 48-as honvédfőhadnagy
m. kir. udvari tanácsos, az eperjesi ágostai hitval¬
lású evangélikus I. egyház örökös tiszteletbeli feiü^
gyelője, Báros váimegye törvényhatóságának és
Eperjes város képviselőtestületének tagja Eper¬
jesfan. — Papi BALOGH KÁLMÁN 1848 - 49 és honvédszázados Lyukva-pusztán 95 éves korában. — Ógyallai SZABÓ KÁLMÁN, Bars-vármegye nyűg. árvaszéki
ülnöke és törvényhatósági bizottsági tagja, 62 éves
korában Aranyosmarótcn. — KEINÉL VILMOS dr.

nyűg. cs. és kir. első osztályú főtörzsorvos, a har¬
madik osztályú vaskorona-rend lovagja, a koronás
arany érdemkereszt tulajdonosa 62 éves korában
Komáromban. — FÜRDŐK ISTVÁN nyűg. magyar kir.
honvédezredes, a katonai érdemkereszt és több
érdemrend tulajdonosa, 74 éves korában Budapes¬
ten — LIESZKOVSZKY PÁL pápai kamarás AlbertiIi-sán. — SZABÓ JÓZSEF anyakönyvvezető, református
egyházi főgondnok, iskolaszéki elnök, 54 éves korá¬
ban Kecskeméten. — FÜLÖP DÉNES m. kir. pénz¬
A SZOMBATHELYI ISKOLA MADAR-NAPJA. — Baltaváry Imre fölvétele.

Örüljünk a virágnak, a mely már hervadtán nyílik
ki? Mennyire távol élhetett ez a szerző a mai
élettől, hogy ennyire el tudta magát különíteni
korától, melynek egy gondolata, egyetlen formája
sem talál benne visszhangra! Még a nyelve is
olyan, mintha a harminczas évek óta egy lépést
sem fejlődött volna a magyar költői nyelv s még
mindig Kölcsey és Bajza volnának mesterei. Mint
lélektani jelenség nem érdektelen az ilyen, de
költői élvezetet csak azoknak szerez, ha vannak
még többen is ilyenek, — a kiknek lelki dispozicziója azonos a szerzőével.
A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok
kereseti adója. Az 1909-iki adótörvények egy ré¬
széről külön kiadást bocsátott közre a FranklinTársulat. Külön kötetben adta ki nevezetesen a
nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti
adójáról (1909: VIII. t.-ez.) és a jövedelemadóról
szóló törvényeket. E kiadásnak nagy előnye, hogy
az általános és a miniszteri indokoláson kívül közli

a képviselőház és a főrendiház pénzügyi bizottságá¬
nak jelentéseit is s ezzel teljes felvilágosítást nyújt
mindenkinek, a ki adó-ügyben tájékozást keres
benne. A szöveget dr. Márkus Dezső, a kúria kise¬
gítő bírája látta el jegyzetekkel.
Új könyvek.
Napóleon. Irta Fodor Sándor prelátus-kanonok.
Dr. Marczali Henrik előszavával. 15 képmelléklet¬
tel. Budapest, Singer és Wolfner; ára 8 korona.
Berkeley. I. Három párbeszéd Uylas és Philonous
közt. IL Értekezés a látásnak egy új elméletéről.
Fordította dr. Diencs Valéria. (Filozófiai irók tára
21-ik kötet.) Budapest, Franklin - Társulat; ára
4-40 korona.
Szomorú szemmel. Versek, írta Gyóni Géza.
Budapest, Lampel (Wodianer) részvénytársaság.
Ábrándok, álmok. Költemények, írta Sziklay
György. Előszóval ellátta Szabolcska Mihály. Buda¬
pest, Lampel-Wodianer részvénytársaság; ára 4
korona.

JOBB SELYEM asváio*n"

ügy őii főbiztos 55 éves korában Nyirmada község¬
ben. •— Sepsiszentkirályi IMBEH JÓZSEF birtokos,
Alsófehér vármegye törvényhatósági bizottsági tagja
70 éves korában Nagyenyeden. — POLGÁR FEBENCZ
királyi bírósági végrehajtó 48 éves korában Újpes¬
ten. — JÁVORSZKT GIÖBGY asztalosmester 47 éves
korában Győrött. — Bigómezei VANTSAY MIKLÓS
földbirtokos 74 éves korában Czeczén. — ZIFFEB
KÁROLY dr. orvos 60 éves korában Budapesten. —
IHÁSZ JENŐ Vasvármegye törvényhatósági bizottsá¬

gának tagja, 50 éves korában Nagyrákoson. — PRÁGÉB BÉLA gyógyszerész 66 éves korában Nagykani¬
zsán. — HOMONNAY GÉZA hivatalnok Budapesten.
Özv. boldogasszonyfai IGMÁNDY IGNÁCZNÉ, szül. neyédi Botka Ágnes 88 éves korában Keszthelyen. —
Özv. tornkaházi TOMKA ZSIGMONDNÉ szül. Galánffy
Ida életének 66 éves korában Miskolczon. — Özv.
HÜBNEB ÁGOSTONNÉ szül. Selle Kamilla 68 éves korá¬
ban Veszprémben. — POSCH KÁROLYNÉ szül. Házas
Mariska 32 éves korában Szombathelyen. — Özv.
BOJ JÓZSEFNÉ szül. Serits Ilona Budapesten. EHLESBEK EMILNÉ szül. Ulmer Leopoldina, Erlesbek
Emil máv. főmérnök özvegye 58 éves korában Buda¬
pesten. — MEDVECZKY ISTVÁNNÉ szül. Haraszthy Gi-

'rj(i. ÉVFOLYAM

zella, 51 éves korában Ungváron. — Nagyenyedi zsebben hordható, ára 6 K. Kapható gyógytárakban és
ENYKDY MIKLÓSNB szül. Biróy Izabella 56 éves korá¬ szaküzletekben, a hol nem volna, megküldi a Pulinnban Dunaharasztiban. — Lukanényei LÜKA MÁBIA greii-váilalat, Budapest, VII., Dohány-utcza 7. sz.
Prospektus díjtalan.
2643. számú feladvány Dr. Gold Sámueltől, New-York.
77 éves korában Dunaharasztiban. - - KJRÁLTFFI
SPÁNYI PIROSKA 53 éves korában Budapesten. •—
D i a n a sósborszesz mint háziazer kapható az
GÁLLÁ JÓZSEFXÉ szül. Goldmann Gizella 39 éves egész országban. Köztudomású, hogy bedörzsöléeekre
korában Budapesten. - - Iklód-szentiváni SZENT- a legalkalmasabb. Nagyon kellemes hüsitő. Az összes
IVÁNÍI MARIANNE, iklód - szentiváni Szent - Iványi fodrászüzletekben fejdörzsölésre és borotválkozás után
Gábor és neje, szül. zólyomi Wagner Hortenze 17 arczfecskendezésre az urak használják. A fájdalmakat
csillapítja.-Masszírozásra általánosan minden
éves leánya Budapesten. - - TAQÁNTI ETELKA. Ta- azonnal
csakis Diana sósborszeezt használnak. Egy
gányi Nándor kir. pénzügyi tanácsos leánya 24 éves házban
üveg 44 fillér.
korában Nyitrán. — DASEK MÁBIA, Dasek Bálint dr.
A Szent István tornyánál is magasabb az él¬
ezredorvos és neje, szül. Péchy Irén tizenöt hóna¬
vezet, mit az az étel nyújt, a mely a Kálmán-féle
pos kis leánya Kisszebenben.
szab. Biborpaprikával van fízve. Árjegyzéket ingyen
küld Kálmán József paprikanagykereskedő Szeged,
Dugonics-tér 16.

SAKKJÁTÉK.

EGYVELEG.

* Két költő n y i l a t k o z a t a a harmadikról. Aubrey
de Vére írja ezt a jóizű történetet. Egy és ugyan¬
azon nap beszélt Tennysonnal és Wordsworthtal
Burnsró'l. « Olvassa Burns pompás apró dalait, for¬
mákban olyan mindegyik, mint az eperszem, s
olyan csillogók, mint a harmatcsepp. Kedvükért el¬
felejti az ember Burnsnek azokat az ostoba komoly
verseit. D A másik költő meg azzal dicsérte Burnst,
hogy ő az a nagy szellem, a ki visszahozta a költé¬
szetet a természethez. «Persze, csak komoly versei¬
ről szólok; azokat a bolondos dalait jobb ha el¬
felejti az ember. »
H a s z e r e t i a finom és elegáns úri ruhát és rend¬
kívül jutányosán akar hozzájutni, keresse föl Fái Géza
nri szabó termeit, Budapest, Szervita-tér B., I. emelet.
Angol szövetkülörilegességek. — Kitűnő szabás, pon¬
tos és előzékeny kiszolgálás.
Tavaszi szezon előrehaladtával tisztelettel kéri
Faludi László czég blúz különlegességek, ruhák, pon¬
gyolák divatáruMza (Budapest, VI., Andrássy-ut 48.,
Oktogon-tér) tisztelt megrendelőit, hogy ezidei tavaszi
szükségletét mielőbb eszközölje, hogy a czég még
kellő időben szállítani tudja. Mesés csipke és hímzett
blúzok ; divatlap ingyen. Telefon 162—72.

:

BELEGZÉS

Világpatent.
(D. R. P. 210, 22^,)

Magyar 43775. Osztrák
37053. Angol 18710. Franczia 389702.
és a légző"ervek
idillt
(krónikus) h u r u t j á t ellen orvosilag ajánlott kiválóan
hasznos gyógyitómód. A készülék használatra készen

nem létezik!

A Bor-teLithion-taruűmu

Kérjen mint&kat tavaszi és nyári ujdonságalniból
ruhák és blúzok számára : Ottoman, Liberty, Cotolé,
Cr^pe de Chine, toulsine, Taffettas, Moussellne
120 cin széles, méterenként l kor. 2u lill.-tól kezdve feke¬
tében, fehérben, egy- és többszínűben, valamint hím¬
zett billiók és ruhák batistbcl, szövetből, vászon- és
selyemből. Csakis garantált szolid selyemkelmét árusítunk
közvetlen magánfelcknek bérmentve és elvámolva
a házhoz.

Salvatorfortás

SCHWEIZER & Co., LUZERN U. 24. (Svájcz.)
Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító.

kitűnő sikerrel használtatik

vesebajoknál, a húgyhólyag bén
(almainál ésköszvénynél.aczukorbetegségnél, az emésztési és léleg¬
zés! szervek hurutjainál.
Húgyhajtő ha tású!
«m«<itk«t<<
Tettem UiiU!
Mipstw. Brüttr ídokity L infl.

Virágok és illatozó rózsák között

*$$$?
^**

ify
^jjö
<i>
f
Újdonság I

Törv. védve.

PENZTÁRCZA
elszakíthatatlan.
Egy darab botból.
Apró pénznek külön mélyedés.

MORD"

3.- korona
kizárólag csak a késiitínél

CHINA-BOR VASSAL
XrerUaikna kiállítás 18O6 X^gaagasabb kit unt.
Erősitöszer gyengélkedők, vérszegények és
lábbadoiók számára, étvágygerjesztő, ideír 12666
ero.it* és vérjavite « e r .
KitfinS
te.
oUUO-Dél több orvosi *«I«mény
J. SERRAVÁLLÓ, Trie.t* Baroela.
vt^MthMi a gyigyiierUnkbtnfeUitóresfiwgekbea
á 1 1 8 0 , égési Utent Sve(«U>«o á K 4.%.

Vidékre utánvéttel.
3 darabnál portómentes.

Csángó Henrik bőrdíszműves
Bpest, Muzeum-körat 3. sí.

pompásan elülhet az ember, de itt is megéghetik, hogy meghűlünkAzonban, ha ön meg is hütőtte magát, még nem szükséges, hogy izzasztó •
fürdőkre, teára és borogatásokra gondoljon. Tessék egyszerűen egy dobói
Fay-fél« valódi soleni ásTány-nastillát venni és meglátja, hogy ismét
a régi lesi. Doboza csak 1 K 25 f.-be kerül és minden gyógyszertárban.
drogneriában és ásványvizkereskedésben kapható. VezérképviselSwg
Ausztria-SUgyarorsiág részére : W . T h . G u n t z e r t , W i e n , IV/1,
Grosse Neugasse 27.

SteckenpferdLiliomtejszappan
legenyhébb szappan
:: a bőr részére. ::

SAVANYÚVIZ.

ezreseket

Szerkesztői üzenetek.
Finálé. Naivan szentimentális történet, nincs benne
semmi, a mit érdeklődéssel lehetne olvasni.
A reggeli és esti csók. Mondva csinált ellenli't,
csak úgy rí le róla az erőlködő szándékosság. Egyéb¬
iránt a megírásában sincs egy csöpp érdekesség sem.
Tavaszi rege. Fiamhoz. Nagy eszmék. A rege-féle
halvány, lélektelen és üres, akkor se tetszett volna,
a mikor az effélék divatban Voltak. A másik kettő
sem ér többet.
Hajnalhasadás. A mit leír, csakugyan szép dolog,
de nem szép, a hogy leírja. Már pedig a művészet¬
ben nem a nyers anyagnak kell szépnek lenni, ha¬
nem a feldolgozásnak ; durva agygabnl is lehet remek
szobrot csinálni, aranyból pedig kontár-munkát.
Visszajövök érted. Ön képzőköri szavalás, sok szó,
kevés az alja.
.Ha majd. Régi érzelmes nóták szövegére emlékez¬
tet, ömledező, olvatag, édeskés, tartalmatlan és sem¬
mitmondó.
Csak még egyszer láthatnálak. Ha mégegyszer.
Isten veled. Az afféle kórődzést, hogy valaki egyszer
megcsókolt egy leányt s aztán váltig erről dalol,
eped, zokog, panaszkodik és dicsekszik, — csak na¬
gyon fiatal korunkban szoktuk szénnek tartani. De
akkor is csak úgy, ha valaki mű\ész kezével írja
meg, nem pedig egy önképzőköri titkár kezével.
A halál. Kevés készülettel fog a nagy témához, pedig
bicskával nem lehet nagy tölgyet dönteni.
Bár sohase hittem. Tűszúráe. A bibliából stb.
intelligensen, de költői lendület nélkül írt dolgok, a
nyelvük fáradtan tapad a földhöz, elmélkedésein,
képein, erősen érzik a kigondoltság.
Akarom. Várni. Telő vannak reminis/,czeneziá\;il, - meg kell várni, mi forr ki belőle.

költöttek a franczia
és angol hölgyek szépitőszerekre addig,
mig nem ismerték

Világos indul és a második lépésre mattot ad.
A 2616, sz, feladvány megfejtése dr. Gold Sámueltől.
a
1. F.lr. ct
M - b S (a) ' 1. .
Bhixcí.
-.'. V,|:< ,15 t Kböxb*
2. Vd3-f5 t Kc5 c-li
3. Hb5—a3 \ matt.
3. d7 -d8 - H t matt.

v

KEPTALÁNY.

A 18-ik számban megjelent képtalány megfej¬
tése : Ott kell beszelni, a hol káros hallgatni.
Feleifia szerkesztő: Hoitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Keáltanoda-u. 5.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utoza 4-

a Diana-krém és
Diana-szappan

elsőrendö bőrápoló tüneményes hatását, különösen a szepíök és pattanások el¬
tüntetésénél. Ma már azonban teljesen tudatában vannak annak, hogy a Diana-krém
és Diana-szappan lemossa a szeplőt és pattanást az arczról és kezekről. :: :: :: :: ::
VE GYE

SZÍ

BIZONYÍTVÁNY.
Ezennel bizonyilom, hogy az Erényi Béla budapesti gyógyszerész úr ál¬
tal fari/alomba l'wzott Dia'na-crémet és Diana-szappant megvizsgáltam és
""•íjntlapiiollam, hogy ezek a bőrre semminemű ártalmas alkatrészeket nem
tart•lalinuznak. Vegyi összetételükről ítélve, ügy az arcz- mint kézbőrre fino¬
mító és tisztítószerül legjobban ajánlhatom.
Budapest, ÍSU7 márczius 18.
Dr. TELBISZ JÁNOS,
kir. keresk. és váltótörvényszéki hites vegyész.

BIZONYIT7ÁNV.
Alólirott ezennel
Alulírott
ezennel bizonyilom,
bizonyítom, hogy az Erényi
Erényi Béta
Béla gyógyszerész
gyógyszerész úr, buda¬
m
pestiti lakostól bemutatott Diana-szappant, Diana-arc:crtmeí megvizsgálva,
kban fémmérgekct. maró hálása ragy külső használatkor ártalmas egyet
azokban
ragokat nem találtam, miért is nevezett szépítő-, bőr- és hajápoloszerek
anyagokat
ártalmatlanok és így használatuk ellen kifogás nem emelhető.
Kelt Budapesten, 19U5 rnáiezius 1">.
Nyilvános oegykitérleti állomás
Dr. .YAT.V.l.V.Y ZSIGUOXD m. p.
kir. keresi;, és váltótörvénysziki hites regyész

DIANA-PÚDER
púdert

§

természetes égvéfiy««
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Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli
l kor. 5O fill.
használatra)
Egv üvegtéöely Diana-crém (csak éjjeli használatra)
l kor. 5O fill.

Egy nagy darab Diana-szappan

l kor. 5O fill.

Egy nagy dóhoz Diana-púder szarvasbőrrel együtt
(fehér, rózsa, vagy sárga színben) l kor. 5O fill.

Kapható egész Európában a gyógytárakban, drogériákban és parfümériákban. Aki nem tudja saját helységében beszerezni az rendelje meg a központból:

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly körút 5.
(A legkisebb megrendelés is fordulóposlával utánvéttel eszközöltetik.)

29. szAia. 1909. 56.

VASÁKNAHUJSÁCK
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ÁM.

BLÚZOK É-RUHÁK

MARGIT
gyomor, belek, húgyhólyag s különösen a légzőiiervek hurutos bántalmainál igen jó hatású még
.'. .'. akkor is, ha vérzések esete forog fenn. .'. .'.

FALODI lASZLÖ

Megrendelhető: É D E S K U T Y L.-nél Budapesten és
s forrás kezelöségénél Munkácson.

ALSÖ-TÁTRAFÜRED

használjon eredeti Karpáti-féle

BENZOETEJ-CREMET *
*
*
*
*
*
*

mert és az egyedüli ideális kéz W arrztinomitö, csodála¬
tosan eltüntet, szeplőt és minden bőrtisztát= lanság-ot.
=
Ára utasítással l korona, 6 doboz rendelésénél bérmentve
küldi az egyedüli készítő : K á r p á t i J á n o s gyógyszer¬
tára A r a d / I . lipesten kapható Török J.-nél Király-u. 12.
Török S. operagyogyt. Andrássy-út. Dr. Egger gyógyszer¬
tára Váczi-körnt, Neroda .N'ándnr drogériája Kossuth Lajos:: : : utcza. — Utasítást díjtalanul küld a készítő. : :

*
*
*
*
*

*•

e

9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Liptóinegyében, a kassa-oderbergi vasút
Liptó-Tepia állomásától félórányira fek¬
szik, közel a Kárpátokhoz, az 1609 méter magas, nagyobbrészt
mészkötartalmu «Chocs» nevű hegy délkeleti tövénél, 599 m. a
tenger szine felett létező regényes völgyben. Ezen völgy a «Chocs»hegynek mellékágaitól, észak és nyugat felől Szmrekova, kelet felől
pedig Plieskától környeztetik, ügy hogy ezek s a hozzájuk csatla¬
kozó magaslatok által a szélhuzam ellen kedve/öleg védve van.
A kies völgy délfelé lassankint tágul s a fürdőhelytől alig 20 percznyi távolban szemlélhető Liptóvármegyének nyíltabb térsége, melyet
a keletről nyugat felé ömledező Vág folyó hasit. Ezen folyó mellett
a Szent-Miklóstól Rózsahegyre Teplán át vezető országút ez utóbbi
községben egy Lucski felé haladó mellékutra oszlik, mely folytató¬
lag a fürdőhelytől — egy észak felé csörgedező s a környéket üditő
patak mentében - - a magaslatokon kanyarodó ivezelekben Árva¬
megyébe vezet. Lucskinak hegyvidéki éghajlata aránylag enyhe; kö¬
zép hőmérséklete május, június, július, augusztus és szeptember hó¬
napokban -f- 14'8 R., azonban május és szeptember hónapok nagyon
változók, ezekben a hőmérséklet 0 és + 22° R. között ingadozik.
Az államkincstártól 1872-ben Tholt N. János vette át e kies fürdő¬
helyet, mely ez idő óta évről-évre rohamosan fejlődik s ma hazánk
egyik legmodernebb fürdőhelye. A fürdőnek gazdag ásványvízforrá¬
sai 55 D-m.-nyi tért foglalnak el. A kitörő viz a már emiitett
70 ü - m . tág fürdötükörben felfogatik, melyben 3 óra alatt meggyülemve 1'30 m. mély vízállást képez. Hőmérséklete a víznek
+2ír2— +27° R. A viz lerakódik a fürdőtükör falaira s a fürdő¬
ruhát és az elvezető vízcsatornákat hosszmenetükben bevonja, sőt
az emberi testen is, kivált a vízállás magassága színvonalán, több¬
szöri fürdés utáö rozsdás szenet képez. Különösen javallott Lucskifürdő használata: 1. A vérhiányból eredő szervezeti táplálás zava¬
rainál. 2. Azon véralkati bajoknál, melyek a szervezet hiányos táp¬
lálási viszonyainál fogva idült befolyású kóralakokat képezvén, görvélykór megnevezéssel jelöltetnek. 3. Az előrement súlyos vagy
idült bajok, vagy az előhaladt kornak megfelelő testszervezeti gyen¬
geségnél, igy hagymáz, váltóláz, bujakór után, csonttörések után
visszamaradt taggyengeségnél, kicsapongó életmód utóbajaiban és
öregkori gyengeségben. 4. A légzési utak hurutos kórnemeinél, idült
hörghurut, a mellhártyalob izzadmányainak renyhe felszívódásánál
s a gumókor kezdetében stb. A gyógyidény Lucskin május 15-től
szeptember végéig tart, mindamellett június, július és augusztus hó¬
napok enyhe időjárási viszonyainál fogva legajánlóbb fürdőző idő¬
szakot képeznek. A lakások Tholt fürdőtulajdonosnál Liptó-Lucskin
rendelendők meg. Szobák napi ára l'20, 1.60. 2.—, 3.— és 3.60
korona. ,gynemü egy napi használatra 30 fillér. Kiszolgálás 20 f.
naponta. Étkezés rendes vendéglői árakkal. Gyógydij az egész fürdő¬
idényre személyenkint 12 K, családjegy 36 K. Telefon összeköttetés.

ucslii-gyógyíüríQ

costum és pongyolák

Beregmegye.

*

*

*

*

*

*

'Jfnécjileg védett

NŐI KALAP-BŐRÖND
vizmenteg barna vitorlavászonnal bevonva, 4fé¬
nyezett kernényfa yédő léezrzel, nickel aarobvédovel, nickel zárral és erős teh^nbör fogóval.

<C cm hosszú, 30 cm szíles, ilí cm magas, 2 kalapnak 6 K
51 « t M f i 3( • t 3 i S«
5C • i 4f c t 18 i « 4 • 9<
Törvényileg vú.lett

COUPÉ-BŐRÖND
vizmentee bírna vitorlaváBzonna! be¬
vonva, + fényezeit keményfa védöléczczel, nick*-l earokvédökkel, nickel zár¬
ral és erős tefaénbör fogóval hölgyek és

GTSTO G Y F Ü K I> Ő.
í)40 méternyire a tender szine f.letli maga-sághan, a Magas Tátra
gyönyörű fenyvesei közepén fekszik. N y i t v a j ú n i u s 1-to
szeptember 15-ig. '
P.VnÖVPCykiiífik • I ^ p f ü r d ő j e , kapcsolatban a h a v a s i l e y e UJfUgJftJiíntMUi . g ő v e l , páratlan hatású a lestöbb női bajnál.
Mint k l i m a t i k u s g y ó g y h e l y versenyezhet már 900 méter
magasságánál fogva bármely más elsőrangú hasonló teleppel. —
V i z g y ó g y i n t é z e t e , külön a nők és külön a férfiak részére, a
vizkeze.és összes procedúráira, pontosan szabályozható zuhanyok¬
kal, 'illamos fényfürdó', gőzszekrény stb. kifogástalanul van beren¬
dezve. — A s z é n s a v a s f ü r d ő k — dr. \\ agner-féle — ké¬
szülékkel lesznek előállítva. — F e n y ő f ü r d ő k készítésére csakis
a törpefenyő friss hajtásai lesznek felhasználva. — A b e l é g z é s i
g y ó g y m ó d (ínhalatio) használatára két fülke van berendezve,
melyeknek levegőjét porlasztóit sóoldallal és fenyó'kivonattal telitik.
M a s z á z s é s v i l l a n y o z á s fnrdó'oríosilag alkalmazva. :: .:
Fiiidőorvos D r . P A P P S A M U , megyei tb. főorvos.
f V!Í0VÍaVflllflffik ' Különőstn mindennemű idült női bántalmak. vérUJfUSJfjaittllalUt . SZ(,génység és sápkór, izom-és iziileti csuz. bél¬
és gyomorbajok és mint utogyógymód más, kül. lióvvizftirdó'k után.
24 o legnagyobb kényelemmel és villamos vilá¬
g í t á s s a l berendezett szoba és kitűnő vendéglő.
A vendégek lelszésnk szerint étlap szerint étkezhetnek vagy teljes penzió¬
ban. Nemzeti zenekar, kávéuáz, gyógy terem bel- és külföldi lapokkal,
gazdagon felszerelt könyvtár, croquet, lawn-tennis és kuglizó-pályák sth.
Hegyi kalauzok, liátaslovak, bérkocsik mindig kaphatók. Tömeges ki¬
rándulóknak renJkirű.i árengedmény.
M. kir. posta-, lávirda- és táv- Tulajdonos a Késmárki Bank
lieszélö-hivatal Alsó-Tátrafüred.
Részvény-Társulat.
V a s n t i á l l o m á s : I'oprád-Felka, onnan vilamos vasút vezet a für¬
dőbe. — Tudakozódást vagy lakásmegrendelést az alulirl fürdőigazgatósághoz kérünk czimezni :
H O R T I VALERfiirdőigazgató, A l s ó - T á t r a f ü r e d Szepesm.

urak részére
60 cm hosszn. .3:1 cm széles. 21 cm májas 7 k"
Vidékre megrendelőnek ntón
:: Wttfl esikfizöltetiiek. :

PAPEK ÍCZSEF rjőröndös ts Unom bőráru készítő

Budapest, VIII., Kakóczi-nt 15. B.

EZÜSTNEMÜEK
•gryhisl szerek, órák, ang-ol.f ranoim
é»kina«znst d i s z t á r g r y a k gyári
ároa a I c g - n j a b b ang-ol rendszer

S E R A l L-A RCZRENOCS,

££..n.bto~k részletfizetésre
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Sárga
János ékszergyárostól
Kolozsvárit. - Képes
nagy árjegyzék ingy.

Ü t i l á d a , h ö l g y e k és n r a k részére,
világos vizhatlaD vitDi-lavászunnal be\onra, egv Krii-i
ll"SS/.:l
811
011
k
22.24.27.

.'i-'ii. EZ. B a r n a v a g y f e k e t e t e h é n b ő r ¬
b ő l , kuli->('-al zárható, sái-garéz-zár és álh.-ijlókkal. linóin bólc- éa ln-liil ccy oldalzseb.
ll«.-sza
Ül
.,, iill l M 70 HM.
A n g o l t á s k a (iípviiiolsjn mint az 5'Jli >/ t.
bai-na hal. nyü>iüs vMci-Nivászonból. nikkel vár- rs
átkaitok.

40

Árak

,'J31. sz. K e t t é n y i l ó ü t i táska, i.arna tehén-

(bőrből, finnin., kuli-scsal zárható zár. két tolózár,
•átkötő szíjakkal, ripsz bélés, belül elválasztó rekesz
irománytáskával és lecsatoló szíjakkal.
Ho-wza
.!S ,Vi (il) tia 70 cm.
5i7. A n g o l r n h a b ő r ö n d , finom disznó¬
bőrből, két feksíir-zár, belől egy betét, erős bélés.
Hossza
60
65
70 cm.^
ArTK"'

^477^

5 O ^

Ára K

5»5.—}

Herknlesz-koffer,valódi orosz fournir-leme<bnl készüli állvány, eró's vilorlavászonnal bevonva,
olajfestékkel fn-tvo. a lének mellett barna sávok¬
kal, finom biztonsági zárak, erős béléses bőrfogó.
50 snlymegtakaritás. Urak részére

Ára K

(törv. védve)

Hattyú gycyytár
Budapest. Aréna-út

BÖRSZEKIPAR
l nvui »r» l koron* BŐ flllír.

LADPEB szabadalmjzotl és orvosilag jónak

'tűr ludtaluak*
r^ére
mely bármely cipőbe alkalmazható Kizárólag kapható :

Székely ÉS Tsa
Budapest, IV„Muzeum-kflrut 9.
Eagy raktár a bokarazokhöi alkalmas
cipókben.

Kendi Antal Bpest, IV. Károly-u. 2.

Anol bőrbutor
renoválása saját műhelyemben.

Ebédlő.
székek,
iroda-fote¬
lok valódi
bőrrel.

Ulíbutor áll¬
ványok kár¬
pitozása,
Székátalakitások.

_

Bpest, IV., Koronaherceg-u. 17.

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Mfg eddig a régi bőrbetegségek, a legküloobözöbb súlyos
idegbajok (neurasthenia, vitustancz). a sápkór, a női
arczot pléktelenito pattanások s a niíi nemi szervek
tolyásokkal kombinált hurutos megbetegedéseinek
kezelésénél csekély értékű idegen vizekre voltunk utalva,
addig ujabban

PARÁDI ARSEN
olyan kincsünk ran, mely minden eddigi arsensavas viinél
(Roncegno Levioo) hatásosabb, könnyebben emészthető s
manapság már, minthogy legelőkelőbb orvosi tekintélyeink fel¬
karolják s a fogyasztók egész serege dicséri hatásait, hazánkban
csaknem kizárólagos keresletnek örvend.
Kgy postaláda J7 palaozk) párád! arsea Tastartalmn
izet
Magyarország öeszes postaállomásaira 6 korona 5
érér
bérmentesen wzállit a

Főraktár: ÉDESKUTY L.
Kapható minden gyógytárban ée megbiiható fnaterkereskedéiben.

::

Kizárólag eredeti, legjobbaknak elismert

gépek és lemezek.

SCHMID NOVÉREK-nél
Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz.J^f^.
Valasztékknldemények, kedvező lemezesére fölvétel.
lemezjegryzék ingjen és bérmentve.

és

<§*épség hódit mindenütt!
csak a dr. Wimmer MrPipacsvirágcróm és szappanlehet elérni, páratlan' szépítő és ifjitó a vüágon ;
erem 2 korona, szappan l korona.

ífff.JJ> Hllást, őszülést alaposan csak a

Petrolin-

•ftfkenocs
szüntet meg; Petrolin-hajszeszszel
larolgása miatt sohasem érheti el, mint Petrolinnajtenoescsel. Ára 3 korona. Forduljon bizalommal az

Ideál-irodába

Budapest, Üllői-ut 61.

Torok J. gyógyszertára, Király-uteza 12. szám alatt.

Számtalan hála- és elismer ő-levél.

70.-

76.-

88.™

HELLER M. Utódabőröndös-mester
A „Titania"

B u d a p e s t , V I I . , K á r o l y - k ö r n t 3 . Sörgönyczim: «BŐRÖND* Budapest.

gyorsgó'zmosőyép
minde

folrilmnl
leiaimal

" niosógékon-

pet bármely

kurrencziához tartozzék (olyanokatis, meljek nagylármával
és pia^zi reklámmal hírdettetnek) ;
hófehérre harmad annyi
időben, mint azelőtt ;
* f'hérnemüt eddig
el nem ért módos ;

megtakarít £

gramofon

110 cm.

Kérem e?.en árlapot (ös^zclia'-onlitás rzéljából is)
megőrizni és engem becses megrendelésükkel meg¬
tisztelni.

g'jorsiiikkelezí)

rokkantak és lábbadozók
számára.
Utczán és
szobában leendő haszná¬
latra. Jótállás mellett a
legjobb kivitelben, eredeti
:: gyári árban szállít ::
V Pl UTÍ I orvossebészi miiÍAtiLu 11 J, és kütszergyáros

egy b e t é t t e l .
Hl)
9()
100

ÁraK~ 5 4 ~ 6 2 ~ 7 O ~ ~~78.Hölgyek részére 2 betéttel és egy kalaprekesz. Magasabb alak.
Hossza
90
100
110 cm.

A «FENTCKLI]\T»

Betegtoló-kocsik

3 9 . 4 4 . - 4 8 . - 53.^~~ 6 0 7 ^

54li. sz. (Ugyanolyan forma, mint az üí7. szám)
A n g o l r n h a b ő r ö n d , barna vitorlavászonnal
borítva, valódi disznóbőrrel besz^gve, linóm zár.j
két zárvédő, belül egy betét, linóm bélés. s
Hossza
60
65
70 cm.i
Ára K
24 50
25.50
26.50

Hossza

az aruzoi iisztitja, fehéríti és barsonypuhava tesm. Egy
t é g e l y á r a l k o r . 4O HU., k i s t é g e l y á r a 7 0 flll.
SeraU-Bcappan, Epo-szappau kitűnő toilett szappa¬
nok a kenőcs használatához. S e r a i l - c r é m e nappali
használatra, S e r a i l . p o n d e r kiváló finom arczpor há¬
rom színben, fehér rózsaszín és eremé. Egy doboz ára l kor.
Készíti R O Z S N T A T M A T T Á S gyógyszertára,
Aradon, Szabadság-tér.
1229*

is;— is.—

:ÍD ."icm.
2 0 . -22.

Üti láda, hölgyek t>s urak részére,
világos vagy barna vízhatlan vilorlavászoniial be¬
vonva, erős bői-fustók és es;y belét.
Hossza
80
90
100
110 cm.
Ára K
24.— 2 6 ^
^= 3 3 7 ^

Nagyon fontos!

azonnal benikkelez minden készülék
nélkül bármilyen fémtárgyat. Nél¬
külözhetetlen katonáknak, kerék¬
párosoknak, mekan urasoknak, késműveseknek és pus kamu veséknek,
vendéglősöknek, egyáltalán minden¬
kinek. Egy üvegben harmincz nikkelezéshez elegendő anyag van, ára
1.70 K. Három üveg ára 4.80 K.
Legfinomabb alpakka-nikkel egy üveg
2.40 K, három üvejf 6.t;Ű K. Szét¬
küldés utánvétellel. Hr. F e n i c h e l
Wien, IX., Alímüttcrgasse 3/XII.

;«

O L C S Ó de jó.
Sokezeráll üzemben éa ugyan:: eonnyi az elismerőlevél. ::
Of
Próbára is. ~ * 9
Titania - mángorló.
17-féle

ban 2— .i
keményTahenRerrel.
mindenár¬
fokozatban
33K-1ÓI
feljebb, öt
_
évi jótállás
Titania-lorrófacsaró.
elsőrendű paragnmmi henger¬
rel. Prospektusok, plakátok és
referencziák ingyen. Képvise¬
lők kerestetnek.,
TITANIA- MÜVEK
W e l s , Felső-Aosztria il). sz.
G jártának különlegességek
gyanánt : mosógépeket, takarnaány-fiilleszlöket, Tetőgépetel, szénagereblyéket, szegecs¬
fecskendőket. kulönzökel, stb.
Készleth'zctéMk szívesen eoK«dt4>tn«k

Mindenki

ingyen kap

egy nagyított képet, ha bármilyen
fényképet 80 (iller levélbélyeg mel¬
léklésével hozzánk beküldi, csak
azért, hogy intézetünket ismerősei
között

ajánlja.

Festészeti miiintézet
Budapest,
VI., Nagymező-n. 66 24.

Telefon 118-7;.

PÁRISI BRILLIANS KIRÁLY
Budapest, VII.,Erzsébet-körút 34.
Ajánlja a mai kor legjobb ékszcrntánzatait,
m i n t : modern broaokat, gyűrűket, fülbevalókat, fésű:: ::
két, karkötőket, nyak- és óralánczokat.
:: ::

Legolcsóbb bevásárlási forrás
saját készitményü

nap- és esernyőkben;
egnagyobb választék eredeti franczia

reform -fűzőkben,
melyeket
mérték
szerint is készítek.
nn|1
és esPrD
fl ár

"
y sy Bndapest, Király-u. 16. és Deák Ferenc-u. 18.

SZENT LÁSZLÓ (Püspök) Hévviz-gyógyfürdö
Nagyvárad mellett, Kernáts János fürdőbérlő kezelése alatt.

Kényelmes közlekedés. Vasúton Nagyváradtól Vi, kocsin *lt órai távolban. Május—angtuztns
hónapokban naponta 12, vasárnap- és ünnepnapokon 16 vonat közlekedik Nagyváraddal. A va¬
súti állomás a fürdőtelepen van.

Ai európai hlrfl 11° c. meleg természetes hévviz janivá van: »i izületek é s ixmo* o»nio»
bantalmalnal, idült n különösen savas izületi loboknál, csonttörések éa kfilőnöscu
Tlssumaxndt vastag-odásokaál; köszvénynél éa annak különböző al.vkiáinál; ideg-bajok¬
nál, melyek rheumaticns alapon keletkeztek (iscaiasnált; kn.önböző bőrbajokna,. végre
női bajoknál; belsőleg-: heveny és idült gyomor bán talmakoál, májbajok én vesekövol
•setéiben. Állandó fürdőorvos: dr. Hagy Zgnáox.

A különböző igények szerint berendezett nagyszámn szobák napi ára l kor. 20 f. és 6 kor.
között váltakozik. Gyógyterem (Cursaloni hírlapokkal, zongora, könyvtár és tekeMztidlal. Terraszok szép kilátással. Éttermek, czukrászda, sétahelyek a fiirdőtelepen és a mellette elterülő
őserdőben. Az erdőben jó tekepálya és Lawn-Tennis. üt tokorfürdö és három kádfürdőn Wvfil
mórfürdőkis vannak rendszeresítve. Újonnan épült uszoda uszástanitással és homok karával.
Fordok 4O fillértől l kor. 20 fillérig. E l s ő r e n d ű , k i t t m o , á l l a n d ó zenekar. — Telefoaössseköttetés N a g y v á r a d d a l . Villanyvilágitás. A legszebb kirándulás és ezóratozási iely.
Konyha és vendéglő a bérlő saját vezetése mellett P r o s p e k t u s t kívánatra küld a

22. SZÁM. 1909. 56, Í.VFOLYAM.

VASÁRNAPI ÚJSÁG,

472

villanyerőre berendezett

szőnyeg pori ó, megóvó
= és javító intézete. =
Telep fIII,,flap-u.10. Iroda: YIII., Gyöűgytyuk-u. 7,
Elvállal lelkiismeretes és pontos kiszolgálás mellett
szőnyecjtisztitást, megóvást és javítást.
Szőnyeg-megóvásra száraz és =
szellős helyiséggel rendelkezem.
/

Úgyszintén elvállal ablak-, lakástisztitást, szobabeeresztést,
valamint lakások pormentesitését és biztos fóregmentesitését.

Telefonértesítésre (telefonsz. 53—55) azonnal házhoz küldök.

Öv ÉS kézitfiftn

AT E J

kitűnő tcint-ápiilús/i-i1
2 K
fiatalos iidi'ségi'l kölcsönöz a bőrnek.
lialzsanisauppan hozzá
60 f.

pénz-, szivar- és levéltárcza
különlegességeket állandóan
raktáron tart

OSAN
TANNINGENE

Budapest, IV., Mnzeum-körnt 3.
iininiiiiiiiinii mini l l

ANTON J. CZRNY, Wien, levelezi m

V

XVIII. Cári Lati wig-s tr. 6. Lerakat I. Maxmilianstr. 9,
Raktár: gyógyszertárakban, parfüincriákiian slli.

iiiiiiiiiiiniiiii • "M ín iiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiii iiimii iiiiiini s::, •»!!»:.

egyi tisztítás, ruha- - ^
—===— festés, g őz mosás
czimü ismertető füzetet bárkinek bérmentve

Küld H a l t e n b e r g e r B é l a , K a s s a .

S

Legjobb! Divatos szabás!
Elegáns, ízléses kivitel !

GYÓGYFÜRDŐ Ungmegyében.

Páratlan és csodás hatású arczszépitfi és
finomító a Földes-féle

Margit- créme

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

MOST ÉS
MINDIG,

Kwizda-féle Resiilulions-fluid
Egy fiveg ára 2 K 80 !•
40 év óta az ad vari- éa versenyistállókban van használatban na^yobb strapáknál elő- éa ntoerö8it8ül, inak merevségénél,
stb. az idomitásnál kiváló
munkára képesíti a lovakat
Kwl«da-f«le

Restitntions - fluid
csak a mellékelt
védjegygyei va¬
lódi. Képes ár1
jegyzéket ingyen
és bérmentve
Főraktár: Török JOZSet gyógy¬
szerész, Budapest, Király-n. H
éR Anrtrásuv-nt $6.

BEDÖ JÓZSEF
=

főúri czipész

Készít uriésnői CZIPŐ különlegességeket,
:: sport- és disz-csizmákat. ::

Telt kebel elérésére.
Szép telt alakot, gyönyörű keb¬
let 6—8 hét alatt érhetni el a
törv. védett oBüsterlao nevű
arany éremmel (Paris 1900,
Hamburg 1901, Berlin 1903) ki¬
tüntetett orientális erőporunk
használata által. 30 fontnyi hí¬
zás biztosítva. Ártalmatlan. Fel¬
tétlen reális, nem szédelgés.
Sok elismerölevél. D o b ^ hasz¬
nálati utasítással 2 marka.
Postautalványon v. utánvéttel
(portó külön) Hyg-ienisclies
Institut D. Pranz Steiner
& Co Berlin 57. Königgratzerstrasse66. Budapesten kapható:
Török Józsefnél, Király-u. 12

egyszeri" és állandó használatnál
egyaránt a legkitűnőbb

hashajtószer a Califig,
mert föltétlenül hatásos s emellett oly
enyhe, hogy még a leggyengébb ter¬
mészetű ember, asszonyok és gyer¬
mekek is bízvást használhatják.
Ideális bél és gyomortisztitó a
„Califig" s ezért egy háztartásból
sem szabad hiányoznia.
Kapható minden gyógyszertárban. Nagy fiveg 3 kor. Kis
üveg 2 kor. Figyeljünk vasát lásnát a védjegyre.

CALIFIG

=

Budapest, IV., Váczi-utcza, Yároshiztéri ideiglenes áruház.

+Soványság. +

vOnvMálHtát lOrand JYtei 1900.

mosóvíz lovak Márnára
Szóvédjegy, czimke és csomagolás védve.

A.A.A.A.A.A.

•iiiiiiiinnniiiw

ZOBRANCZ

fnriti

Szerkesztőségi iroda: IV. Keáltanoda-ntcza 5.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-ntcza 4.

FIGYELEM!!!
:: ÖO.OOO pár czipő! ::
4 pár czipő csak K 7.5O
Több nagyobb gyár fizetésképte¬
lensége következtében megbizattam
nagyobb mennyiség árunak rlailására mélyen elölállitási áron alul.
Eladok tehát 3 pár úri. 2 pár női
fűzős czipőt jól elkészítve, elesánsan kiállítva összesen 7 K 5ÜIÍ1Lért. — Nagyság ozenliméterekben
adandó meg. — Küldés utánvéttel.
S. U R B A C H czipő - kivitel
K r a k a n 8 8 . Kicserélés meg¬
engedve, vagy a pénzt visszaadom.

Szép keblet szerel¬
ni, ma már nem ké¬
pez titkot a hölgy¬
világ előti,a mióta
a f P i l u l e s Orlenlalesi(keleti labdacsok)
csodálatos ha¬
tása ismeretes.
Ezek a pilulák
valóban
azon tulaj¬
donsággal
bírnak,
keblet kifejlesztik, megszilárdítják
és nijáalakitják. ép ügy a nyak és
vállesonlok üregeit megszüntetik
az által, hogy a kebelnek kecses
teltségct kölcsönöznek a nélkül,
hogy a derekat kibővítenék. A
k e l e t i p i l u l á k főleg keleti novénykivonatokból készülnek s ai
árla'lmas arzéntől teljesen mente¬
sek. Hatását nem szabad hasonló
czélú más külső vagy belső hasz¬
nálatra szolíáló szerrel összete-;
veszteni. Egy több mint 20 én
eredmény a F i l u l e s O r i e n t a l e s hírnevét megerősítette annyi¬
ra, nogy úgy a lialal leánynak,
mint az asszonynak az egyedül
eszköze arra. hogy telt s szíjam
kebelre tegyen szert. Könnyu és
diskrét kezelés, tartós eredmény
már 2 havi használat után. Egy
üvesecske használati ulasitással
6.4,'ikor., utánvéttel6.75 kor. tóraktár Budapesten Tőrök Jop«
VI., Király-uteza l"2. Prágában
Fr. Witlek & Co.Wassi-rgasse K

hanem
Ma fáj a feje rve tétovázzék,
= használjon azonnal Bcrctvás-pastillát
B-FV^I ^ . l ^ t l ^ •- ^.

mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja
B o r o t v á s T a m á s gyógyszerész ~ "

Ara l korona 2O fillér. — Kapható minden gyógyszertárban.
* * * Orvosok által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai

SZERKESZTŐ

HÓIT S Y PÁL.
Egyes szám
ára 40 fillér.

A KÉKSZAKÁLLÚ HERCZEG.
Irta Pékár Gyula.

CSÁNGÓ bőrdiszmű-készitő

Hetekig megmarad és nem enfíedi fesU'ki't.
Sötótsx.őkérc, barnára és feketére

Qlaubersós, hideg-, kénes, cos vii. Gyomor- él májbetegek magyar Karlsbadja.
Fürdőidény: május 15-tól szeptember 15-ig. Előidény: május
15-tól június 1-ig. Utóidény : szeptember 1-tól szeptember lö-ig.
30 % árengcdménynyel > lakisoknál.
Ez a maga nemében páratlan gyógyvíz, mint ivógyógymód biztos
segélyt nvnjl gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs
székrekedéseknél enyhén, oldólag hat, májbajoknál, epehomok és epe¬
kövekre oldólag hat. Vértódulá soknál, szédülések, hüdések. gutaülési
rohamoknál vérelvonólag. felszivólag hat, csiuos és köszvénves bantalmaknál e kór okozta erjési termékekre, elrakódásokra az izületek¬
ben, azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, szivclhájasodás ellen, czukorbelegségeknél. vesebajosoknál ügy a czukor-, mint
a fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja.
Mint fürdő különféle izzadmányokat, daganatokat, izületi és csontbántalmakal. csonlszút kedvezően oszlatja. Görvélykóros daganatok,
fekélyek ellen, méh és méh közötti izzadmányok, hashártva izzadm anyuk felszívódását elősegíti, a legkülönfélébb makacs idült bőrbetességek ellen bámulatos gvorsan hat.
Vasúti állomás: «z Alföldről és l'est felöl jövőknek Ungvár,
a felvidék és illetve Kassa felöl jövőknek Nagy-Mihiily, houuan ké¬
nyelmes bérkocsikon l és Va óra alatt elérheiö.
A viz otthon is sikerrel használható. Ára: egy nagy láda 44) üveg¬
gel 20 kor., kis láda 20 üveggel 11 kor. A víz a vasúton szállítási
kedvezményben részesül.
Megrendelések és tudakozódások : i'Szobráni'Z gyógyfürdő
igazgatóságának Szobráncx gyógyfürdő" aSnamdlí Posiaés távirda-allomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : I)r. Russay
Gábor Lajos.
A fürdő igazgatósága.

23. SZ.1909.Í56. ÉVFOLYAM.)
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A

ANTIK mithologiák rég eltűntek az istenek
alkonyában, elhagyatvák a régi hitek Olimpusai, de a mithosz-teremtő hajlam azért,
szerencsére, nem halt ki az emberiségből. Éb¬
ren van az, mert ösztönként gyökerezik bennünk,
tovább teremt, csak újabban a világ haladásá¬
val e teremtés másként nyilatkozik meg. A régi
mithologiák mind csak vallási alapon képződ¬
tek, holott az, a mit én «modern mithologiának» akarok nevezni, híjával van
ily specziális vallási alapnak. E
modern mithologia nem a félő
és hivő, hanem a kereső, tudni
akaró, gondolkodó ember alko¬
tása és szimbólumai ennélfogva
nem az isteni, hanem az emberi
élet nagy színjátékának a hősei.
Kik e hősök, kik ez újabb, intellektuálisabb Olimpus lakói ?
l''«nszt, Don Jüan, Hamlet, a
Bolygó zsidó, a Bolygó hollandi,
Don Quijote és a többiek... nép¬
képzelem, vagy egyes lángelme
alkotta örök típusok, kik min¬
den élőknél elevenebben élnek,
s mind az embernek földi nagy
tragédiájából születtek világra.
Ismerjük őket: a hamleti «lél
és nemlót.) rejtelmei közt hány¬
kolódnak majdnem mindannyian.
Mert foglyok vagyunk emberi te¬
hetetlenségünk ketreczében: bor¬
zasztó a halál, de lám a Bolygó
zsidó pl. azt igazolja, hogy az
örökké élés tán még borzasztóbb
lehetne . . . Szökni e földi rab¬
tétből a szabad Végtelen felé!
Ám hogyan és hová menekül¬
jünk? Ezt kisérlik meg Fauszt
és Don Jüan; előbbiben az em¬
beri ész, utóbbiban az emberi
sziv akarja megostromolni az
e
get Don Jüan a szenvedély
öundenhatóságában hisz, s egyet¬
len nagy szerelem által akar is¬
tenné lenni e földön: ezt a lidérezfényt űzi ő, ezt keresi hiába
ezerkét asszonyon

át, s ezért

GILLES

FŐMUNKATÁRS

MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Előfizetési í IJg^f*" _
{eltételek.- \ Negyedévre

_ 16 korona.
_ 8 korona,
_ 4 korona.

A i Világit roniftd>-val
negyedévenként 80 fillérrel
több.

lesz a női nem üldözőjévé, a míg csak a le¬
genda kőszobra pokolba nem taszítja. . . Nos,
ép mint az asszonyok üldözőjét kell kiemel¬
nem itt Don Jüant, — van ugyanis a modern
mithologiának egy másik, még szörnyűbb hőse,
ki e réven rokona, hogy úgy mondjam, kisöcscse neki: a Kékszakállú herczeg.
Lássuk csak kissé ezt a furcsa atyafiságot.
Hát tényleg egy kor, egy világnézlet, és spanyol-franczia különbséggel — egy latin faj
szülöttei mind a ketten. A sötét középkor
folyamán úgyszólván egyszerre lép a nők lelki
és testi két hóhérja a világ elé. Első kérdé-

BUDAPEST, JÚNIUS 6.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

sünk mindjárt: honnan ez antagonizmus, mely
a férfit a nő ily esküdt ellenségévé avathatta?
Mindjárt magától fog kínálkozni a válasz, de
hogy a Kékszakállú herczeg szereplését meg¬
érthessük, előbb pillantsunk kissé hátra az
előzményekre. Nem a férfiak, hanem az aszszonyok történetébe. Mert hisz Don Jüan és
a Kékszakállú herczeg csak a férfigőg ellen¬
zékét, boszúérzetét képviselik a női szabadságharcz históriájában, - - annak ép legkritiku¬
sabb pillanatában.
Csak e női szabadságharcz főbb momen¬
tumaira vessünk egy pillantást. Ezredéves világ¬
küzdelem ez asszony és férfi
közt: ott folyik le a világhis¬
tória eseményeinek a felszíne
alatt. Tudjuk, hogy a nő az an¬
tik világban mindvégig szolga:
fajfentartó cseléd, ki örökké gyám¬
ság alatt áll, - - előbb az apja,
aztán a férje, később afia,eset¬
leg az unokája gyámsága alatt.
Szógyenítő helyzet; többször lá¬
zadnak ők e nyűg ellen, ily lá¬
zadás az amazonok s a Sappho
hetairáinak a fellépése,
de

DE RAISFRANCZIAMARSALL (l 404-1440), A KÉKSZAKÁLLÚ HERCZEG EREDETIJE.

igazában csak a kereszténység¬
gel jő megváltás az asszonyok
számára. A kereszténység konczedál először lelket a nőnek; a
szeretet, könyörület új hite az
elnyomottakkal együtt hozzá és
neki is szól. Nemcsak, — hanem
szemben előbbi elnyomatásával,
mindjárt diadalmas polczra emeli
az asszonyt. A szeretettel együtt
felmagasztalja szerelmét is, —
és micsoda biztosítékai vannak
ennek! A Boldogasszony anya¬
sága úgyszólván szentté teszi
minden nő anyaságát s a Mag¬
dolna példája bocsánatot biztosít
a szerelemmel vetkezett megtérőknek. Egyszeribe mesésre nő
az egykori rabszolga hatalma; ő
segíti diadalra az új hitet s a
keresztény római pénzeken csak¬
hamar megjelenik a császárok
képe mellett a császárnék pro¬
filja is. Már beavatkoznak a kor¬
mányzásba, sőt a bizánczi Theodorákban a világhataLmat ragad-

