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S rosmegye Singlér községében, Eperjestől két órányira; kies fekvésben, gazdag ős fenyves közepette, 657 méter a tenger szine felett

SZULTÁN-FORRÁS vizét 1909. évben
dr. Weiser István fővegyész, főiskolai ma¬
gántanár analizálta. A Szultánvíz bőr- és
dús lithion-tartalmánál fogva páratlan a
vese- és hólyagbajok ellen. Cukor¬
betegségeknél, csúzos bántalmaknál,
továbbá a légző- és emésztő-szervek hurutos
bajainak gyógyítására kiválóan alkalmas. Mint
húgyhajtó és húgysavoldó gyors és sikeres
hatásánál fogva egyedülálló az egész konti¬
nensen. A bilini, faschingeni, preblaui, radeini
hasonló külföldi gyógyvizek hatás tekintetében
elmaradnak a Szultán-forrás vize mellett. Nincs
kellemetlen mellékíze. Az orvosok hólyag- és
vesebántalmaknál mint páratlanul álló szert
rendelik. Külföldi exportra fényesen bevált és
már ma több külföldi városban elismerik gyógyhatását. Tiszta, kellemes ízű, természetes szén¬
savdús, állandó Összetételű. Steril-csiramentes
és a mar palackozott víz sem tartalmaz
pathogen baktériumokat. A Szultán-forrás nem¬
csak páratlan gyógyvíz, de kellemes ízénél és
csiramentességénél fogva a legalkalmasabb
élvezed ital és egyúttal óvszer a vízzel tér- ,
jeszthető fertőző betegségek elien. A forrás
vezetősége ez okból a hygienikus viszonyok¬
nak megfelelő óriási töltőházat építtetett. Ki¬
emelendő, hogy a Szultán lithíon-gyógyforrás
vállalat tulajdonosai, Holénia Béla, Huszár
Béla és Weinberg Gyula urak ennek az első¬
rangú élvezeti és gyógyvíznek bel-és külföldi
elterjesztése által közgazdasági szempontból
is elismerésre méltó tevékenységet fejtenek
ki, amennyiben a hazánk felső vidékén amúgy
is határtalan mérvet öltött kivándorlást kor¬
látozzák azáltal, hogy számos munkakereső
embernek állandó foglalkozást nyújtanak. A kormány által
a XVI-ík nemzetközi orvosi kongresszus külföldi kormány¬
képviselői tiszteletére a Park-Klubban adott fényes estélyen is kizárólag a Szultán-forrás vizét szolgálták fel és
ez alkalomból előkelő napilapjaink: Az Újság, a Budapesti
Hírlap, a Pesti Hírlap, a Pester Lloyd stb. kivétel nélkül
igen elismerőleg emlékeztek meg a Szultán-forrás párat¬
lanul álló termékéről.
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Az alábbiakban közzétesszük a) dr. Pálfy Mór, a
Magy. Kir. Földtani Intézet főgeológusának véleményét,
akit messze, hazánk határain túl is mint kitűnő tudóst
ismernek; b) dr. Weiser István kir. fővegyész, főiskolai
magántanár elemzését.

a) GEOLÓGIAI ÉS HYDROLÓGIAI VÉLEMÉNY.
„A singléri völgy mentén halad végig a vetődési vonal,
amely vonalon a föld mélyéből feltör a szénsavgáz. E szén¬
savgáz a vetődési vonal mentén telíti a fennebb említett
idősebb képződményektől összegyűjtött vizet és a szén¬
savval telített víz a (vele érintkező) kőzetekből kioldja
azokat a gyógyító hatású ásványi anyagokat, amiket a
A
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chemíai elemzés kimutatott, a Szultán-forrásban
különösen a tekintélyes mennyiségű lithiumot.
E vetődési vonal mentén a singléri völgyben két
helyen törnek fel a szénsavgázzal ily módon telített
vizek. Egyik a Singlér községben levő Szultán-for¬
rás, mely a Singlér patak hordalékán át fakad a
felületre, a másik ettől körülbelül 1000 méterre
északra Szinyelipócz község határában a Salvatorés a környékén levő források, amelyek nagy¬
kiterjedésű láp közepette jutnak a felületre.
Látható tehát a hydrológiai és geológiai viszo¬
nyok ezen leírásából, hogy úgy a singléri for¬
rásnak, mint a Salvator-forrásnak teljesen
ugyanaz a képződési módja s minthogy a szén¬
savval telített víz mindkét forrásnál hasonló
képződményekkel érintkezik, a vízben oldott
anyagoknak is hasonlóknak kell lenniök. És
tényleg, ha a két forrás chemiai elemzését
összehasonlítjuk, feltűnő a megegyezés, sőt az
egyes alkatrészek mennyisége is nagyon közel
áll egymáshoz. A Szultán-forrásnak annyiban
előnyösebb a helyzete, hogy az a singléri patak
hordalékának közepette fakad és láp nin¬
csen körülötte. A ^ a a * z á a l » ; j ^ e m ^ a ^ w » tatja, hogy majd mindenik szénsavas víz,
amelynek közelében lapos területek vannak,
esőzés vagy hóolvadás után jodoformszagú.
A jodoformnak vagy ahhoz hasonló vegyüle¬
teknek képződése még nincsen kellőleg tanul¬
mányozva, de alighanem a lapos területen
szénsav vagy szénsavas víz jelenlétében végbe¬
menő oxydatiós folyamatoknak kell tulajdoní¬
tanunk . . . stb. Budapest, 1908 november hó
11-én. Dr. Pálfy Mór, a Magy. Kir. Földtani
Intézet főgeológusa."
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A SOPRONI ÚJ SZÍNHÁZ.
régi kulturális hagyományai¬
nak hódolt, mikor egy évvel ezelőtt elha¬
tározta, hogy régi színházát átalakíttatja.
Az átalakítás elkészült s oly gyökeresen ment
végbe, hogy tulajdonképen egész új színház¬
nak tekinthető, a réginek csak a külső falaiból
tartottak meg annyit, a mennyit lehetett, s az
új színházat most karácsonyra nyitották meg.
Sopron színházi élete a legrégibbek egyike
az országban. A vagyonos és művelt német
polgárságban, a Bécscsel s egyéb nyugati or¬
S O P R O N VÁBOSA
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szágokkal való érintkezés, a virágzó gazdasági
élet, a művelődést meggyökereztető iskolák
már a XVIII-ik század közepén fölébresz¬
tették a szinházi törekvéseket. 1769-ben már
állandó színházat létesítettek. Természetesen
német színház volt, az akkori német színpad
műsorával, a bécsi színház hatása alatt. De
az elsők egyike volt az országban, - - csak
Pozsonynak volt előbb színháza. A régi sop¬
roni színház 1834-ben leégett B 1841-ben épí¬
tettek helyébe újat, azt, a melynek helyébe a
mai került. Ez a színház is a német színé¬
szet számára épült, de már 1846-ban magyar
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Í6-479
0-2701
15-210
5-210
06910
0'660
0'660
0-0219
0-084
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összes szénsav (CO,} = 27" l gramm 10,000 cm.1 vízben.
1908 november 4-én általam személyesen vett vízmintában az
összes szilárd maradék mennyisége l '7090 gr. literenként, egy-két
év előtti mintában pedig 1*7160 gr. Ezen adatok, valamint a fenti
összetétel alapján a singléri Szultán-forrás vize állandó összetételű,
elsőrangú lithium-tartalmú bicarbonatdús ásványvíznek minősítendő.
Budapest, 1909. január hó 15-én. Dr. Weiser István, kir. fővegyész,
főiskolai magántanár.

címü

"Uághírű angol orvosi szaklapnak 1909.
évi november hó 10-iki számában egy mind¬
nyájunkat nagyon érdeklő, magyar vonatkozású cikk jelent meg és az a ritka
kitüntetés ért minket, hogy e kiváló szaklap vizünkkel részletesen is foglalkozik,
a többek között jelzi, hogy a húgysavat oldó magyar ásványvizek között hatá¬
rozottan az úgynevezett Szultán-forrás termékét illeti meg a legelső hely,

A londoni kiállításon a SZULTÁN-FORRÁS vizét
kiváló és állandó vegyi összetételéért tüntették ki.

K K Kútkezclőség : Eperjes.

Főraktár: WAHLKAMPFÉS GÖRÖG
ásványvíz-nagykereskedő cégnél

Budapest, V., Zoltán-utca 11. sz. •- Telefon: 42-55.

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

szinészek is j&tszottak benne H ettől fogva a
németek mellett mind gyakrublwn l ml l átszőtt
magyar szó a soproni s/.inpiicloii. hogy aztán
a legújabb időkben kiszorítsa a németet. Az
új színházban már - - így litiiúm/.tn a város
tanácsa — állandó német színtársulatnak -nem
lesz helye. 8 ezt jelképezi & szinlni/ külsejé¬
vel is: magyar stílusban építette fel tervezője,
Medgyaxzay Ttenkó István, a ki nemrég a
veszprémi színházzal is fényes bi/miysagat
adta rátermettségének s a ki a színházépítő
technika terén érdekes és jelentékeny újításo¬
kat is megvalósított.

b) A SINGLÉRI SZULTÁN-FORRÁS ANALYSISE.
7'5° C.
A víz fagyáspontja
A forrás hőmérséklete
A víz fajsúlya
l'0023
Osmosis nyomása
Elektromos vezetőképessége
0.002370 l, Ohm cm.
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Az 1769-ben épített régi soproni színház alaprajza.

A magyar stílusban épített soproni új szín¬
ház külseje szinte feltűnően egyszerű. Sima
vakolat az egész felület, de a főpárkány igen
gazdagon van díszítve alumínium eresz-csator¬
nákkal és magyar ornamentikájú barna zománczos cserepekkel. A sima falfelületet dí¬
szítik még a könnyed és díszes körvonalú
erkélyek, az egészen újszerű vasbeton ablakok
és a főhomlokzaton levő nagy színes sgrafffitto-kép. A kép, melyet Storno Ferencz sop¬
roni festőművész tervezett, a szóló és képző¬
művészetet, különösen pedig a vígjátékot és
tragédiát jellemzi modern teknikában.
Az épület mindegyik részén már kívülről
látható, mi a rendeltetése. Az előcsarnok és
a lépcsők része a legalacsonyabb, már maga¬
sabban emelkedik ki a nézőtér görbült teteje,
a mely mögött még magasabbra nyúlik a
színpad teteje. Az öltözők része ismét ala¬
csonyabb, ügyesen elrendezett kis ablakokkal.
A színpadi épületrész óriási felületű csupasz
falában megmaradt a régi színház s a bejáró¬
nál is felhasználta a művész a régi színház
dór oszloptörzseit is, melyeket azonban az új
stílusnak megfelelően átalakított. Ezeken az
oszlopokon, melyek nagy erkélyt tartanak,
vasbetonból való oszlopfejek vannak.
Az oszlopos főbejárónál három ajtó vezet
be a színházba, melyek közül a középső a
földszinti előcsarnokba nyílik, míg a két szélső
a II. emeleti erkélyre és a karzatra vezető
lépcsőkre nyitja meg az utat. A színház olda¬
lán is két-két ajtó vezet be a földszinti tágas
előcsarnokba, a honnan négy ajtón át jutunk
a két oldalról páholysorral övezett nézőtérre,
mely kétemeletnyi magas és mind a két eme¬
letén a régi középpáholyok helyén tágas er¬
kélyek vannak. A drágább helyekre igyekvő
közönség a földszinti előcsarnokban gyüleke¬
zik és a ruhatár elhagyása után vagy közvet¬
lenül a földszintre, vagy a csarnokból nyíló
lépcsőkön át az I. emeleti társalgóba jut. Ide
torkollik a II. emeleti páholyok lépcsője is.
A karzat közönsége más bejárón át az előbbeni lépcsőkarokat keresztező külön lépcsőkön
jut fel egyenesen a II. emeleti előcsarnokba.
Mindezek a lépcsők kétoldalt, de csak egy-egy
lépcsőházban vannak, a mi egészen új elren¬
dezés.
A nézőtér egészen eltér a megszokott sab¬
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lonos aranyozott díszítésektől és nyugodt egy¬
szerűségével hat. Minden egyes páholy kö¬
nyöklője külön kis ívvel kanyarodik, úgy,
hogy kényelmesen ülhet mögöttük a néző.
A mennyezet minden festmény és szobrász¬
munka nélkül, egyszerű gipszszel van vakolva
és a szellőző nyilasok gazdag magyaros orna¬
mentikával vannak kiképezve. Ezeket körül¬
fonja az üvegfüzérekből összeállított villamos
mennyezetvilágítás, melynek számos villamos
lámpája pazar fényt áraszt a nézőtérre. A vilá¬
gításnak ez az ügyes elrendezése nemcsak a
fényhatást emeli, hanem a könnyűség hatását
is kelti, mert nincs benne sötét ércztömeg, a
mi az egészet nehézkessé tenné és foltokat
okozna a megvilágításban. Ezenkívül minden
egyes páholyban is van egy-egy villamos
körte.
A nézőtér színe az eddigi sablonos bordó
szín helyett rozsdabarna, mely felfelé mind¬
inkább világosodik, míg végre a mennyezet
úgyszólván egészen fehér.
A jó látást illetőleg igen sikerültén van az
új színház nézőtere építve. Még a legkedve¬
zőtlenebb helyekről is igen jól lehet látni.
Az akusztika, Medgyaszay rendszere szerint,
a kettős tetőfelület által, mely mintegy a he¬
gedű szekrényének felel meg, bámulatosán lágy
és a leghalkabb hangokat is hallhatóvá teszi
még a legtávolabb helyeken is.
Az alsó színpad sülyesztői alatt van a köz¬
ponti gőzfűtés helyisége, a honnan az egész szín¬
ház egyszerre fűthető és szellőztethető. Öltö¬
zőkkel is bőven el van látva a színház, még
a vendégművészekről sem feledkeztek meg, a
kiknek külön öltözők állanak rendelkezésükre.
Az öltöző-szobák elég tágasak s mindegyikben
van vízvezeték. Az öltözői részben van a gond¬
nok kétszobás lakása, az igazgatói iroda, a
nappali pénztár, a szabó, kellékes szobája, a
könyvtár és egyéb raktárak.
Megfelelő számú kijárókról is gondoskodott
a tervező. Külön kijárok vannak minden hely¬
ről kétoldalt ki a szabadba. Igen ügyesen nyert
megoldást a zenekar elhelyezése is. A mélyí¬
tett zenekarból két oldalon teljesen különálló
egyenes folyosón juthatnak ki a zenészek.
Az új színházban 900 embernek van helye.
Építése körülbelül 250,000 koronába került.

AZ ELJÁTSZOTT ÖREGSÉG.
A hogy nőnek az árnyak,
A hogy fogynak az esték,
Ügy fáj jobban és jobban
Az eljátszott öregség.
Ez az én két vén szemem
Habár sok szépet látott,
Mosolygós öreg úrként
Nem látja a világot.
Nem fogok bocsánattal,
Víg arczczal tündökölni
S fiatal vétkek fölött
Pálczát tréfásan törni.
Emlékezni se fogok
Kedvesen zsörtölődve
Ősz hajjal, piros arczczal
A régi jó időkre.
Heves, ál ifjúsággal,
Oh, ezerszer jaj nékem,
Megöltem jövő magam,
Az én szép öregségem.
A hogy nőnek az árnyak,
A hogy fogynak az esték,
Ügy fáj jobban és jobban
Az eljátszott öregség.
Ady Endre.

FAKÓ RITMUSOK.
Rózsák, hajoltan reszketők, fehérek!
- Már semmitse kérdek! -- Most egyszerű, nyütszemű minden, ugye ?
Hogy majd keseredik illata, fakul a szine,
Tudja előre a virág. Csoda nincsen!
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Oly bölcs a virág és oly egyszerű minden! Néma rózsák, fehérek !
— Mégis pirulóu, félszegen vágynám nyúlni ma értek,
Hogy mondhassa egy halk mosoly: «Akárcsak egy leány |»
lAitmos. lehajtott, halvány rózsafó'k !
Ki méri az időt?
Tán dús örökömet még őrzi az élet ?
Tán kiadta ar.'szem vagy busásan ígért? Mim van, a mit veszthetek, hogy veszteni féljek,
Egy kivirult lehetőségért, — egy pillanatért ? —
Mi jussom - - hogy ép ilyen csókra várok,
A hogy az ajkam illet egy virágot?
Pátylas lehetőségek! - Szent, tömjénszagu rózsák!
Egy templomhajón át
Szállt egykor e hervatag illat,- s száll ma felém.
Ama májusi este, — az a Mária-ének, Várón lehajtott leányfejek; közöttük én,
Fojtott imám, szűz titkom, akkori lelkem. — Oh élet,
Csúf, zagyva évek! —Láng, füst l Túl, messze látom-e még
Az ostyát testté bűvölni a pap fehér kezét ?
— Csak rózsák ! Ti téli rózsák, fáradtan pihegők !
Legyen ! - - Hívom őt! Mi lesz velünk a jólfűtött szobákban,
Virágok, mitől félünk, — meddig élünk'.'
Kényszeredett, mímelő illat, — hazátlan,
Tengő üvegház-illúziók ; — s végetek, — végünk,
—Távozó ifjúság ez, — mitudjuk; —reménytelen,
Mint bucsúcsók egy kézre, ha profán szemek figyelnek.
Kaffka Margit.

A KONT-ESET.
- Fantasztikus regény a "X"XT. századból. Irta Szemére György.

(Folytatás.)

Az őrült gőggel tért ki a részletes felelet
elől, mellbecsapta magát:
— Kont, a kemény vitéz vagyok.
A Garay versét nem ismerte Kanut.
- Jó, de mikor született? — okvetetlenkedett a gőgös őssel.
Kont megcsóválta hatalmas üstökét.
— Hát — s felsóhajtott, — csakugyan igaza
volt az én Garay komámnak. Ennyire sülyedt
a magyar, hogy vértanúit sem tartja számon!?
Csak a lantosok tudnak róluk, azokra pedig
fittyet hány a nemzet!
— Aha, — kiáltott fel az öreg Szentmarjay,
vékonyát fogva, hogy a kaczagás ki ne csat¬
tanjon a száján. - - Uraságod az a Kont, a ki
összeesküvést forralt Zsigmond király ellen.
- És — tódította az őrült, - - a ki ezért
a merészségért lefejeztetett. . . Tehát — kons¬
tatálta boldogan, - - mégse felejtettetek el, be¬
csapott Garay . . . De megállj, imposztor fenyegette meg a jó poétát, — ezért bevádol¬
lak; nem érdemled meg a harmadik eget.
— Ott találkozott uraságod Garayval? kérdezte nekibátorodva a sunyi Klimanóczy.
- Ott. Egy rangban voltam vele. Nekem az
összeesküvés miatt ötszáz esztendő kellett ah¬
hoz, a mihez neki negyven is elég volt. . .
Hiába, - - sóhajtott Kont, - - a lantosoknak
az egek is kedveznek.
- Bruhaha, — tört ki Kanut akarata elle¬
nére, - - hát az égben is van protekczió ?
- Van. Protekczió csak a hetedik égben
nincs. Ott, a legfelső fokon, teljes a rény.
De ezt már senki se állottá meg kaczagás
nélkül. Kitört a jókedv zivatarja: a fényes te¬
rem csak úgy harsogott bele. Az urak, vesz¬
tükre, megfeledkeztek róla, hogy őrülttel van
dolguk.
Kont felpattant, mintha aczélrúgó lökte
volna fel és megfenyegette a rovására mulató
társaságot.
- Elég legyen a nyiharászásból, mert ütök!
A kaszinó_ urai megszeppentek. (A roham!
A roham !) Összeszedték minden tapintatukat,
hogy kíbékítsék a megvadult bolondot.
Papa . . . pardon! - - kérlelte hebegve
Klimanóczy, - - mi nem uraságodon nevet¬
tünk, csak a pompás vicczein.
A többiek is mentegetődztek, hajlongtak és
vigyorogtak neki. . .
Jó magyar természete volt Kont úrnak; az

udvarlástól egyszeribe úgy lelohadt a mérge,
mint az ökörhólyag, a mibe tűt szúrtak.
—• Nohát — s fújt egyet, - - tanácslom is,
hogy tisztességgel legyetek, ha köztetek vagyok.
— Meglesz . . . Jók leszünk . . .
- Akkor, — bökte ki Kont úr s egy nagyot
ásított hozzá, - - adjatok egy kis gyömbéres
bikahúst s egy kupa bort a tetejébe, mert rette¬
netesen megéheztem útközben... Nem csuda —
tette hozzá, — hisz nyolcz milliárd mértföldet
utaztam két hajtásra.
- Ha szabad kérdeznem, — kérdezte most
már szerényen Szentmarjay, — merre tetszett
jönni és honnan?
— Mondtam már egyszer, — hujjantott rá
az őrült, — hogy a harmadik égből. Mindössze
a Saturnuson tartottam stácziót.
- És - - érdeklődött ugyancsak szerényen
Gekszi gróf, - - milyen alkalmatosságon méltóztatott utazni ?
Kont készséggel válaszolt.
— Letörtem egy darabot egy közeli csillag¬
ból és ráültem, de előbb, hogy ne világítson,
betakartam az éj legsűrűbb fátyolával.
- Ej-ej, és hol van most az a csillagdarab?
- Ott hagytam, a hol leszállottam, a Eákos
mezején. Gondoltam: mit czipeljem az ükuno¬
kám palotájába, a földön úgyse lehet rajta lova¬
golni.
•— Az ám . . . És meg tetszett találni az ük¬
unokája palotáját?
- Hogyne, hiszen mindenttudó szellem vol¬
tam mindaddig, a míg a szobájába léptem;
csak ott vettem magamra a butító porhüvelyt.
Az urak csak ámultak-bámultak. Oly könynyed és biztos volt az őrült ember minden
felelete,, mint a tudósé, a ki úr a tudománya
felett. Őrült volt, de (azt mindenkinek be kel¬
lett látnia) rendszer volt az őrületében.
- Persze, — folytatta magától az égi utas, most már megbántam kissé a komédiát... Ez
a fránya gúnya is vágja a hónomat: szűk.
- Ugyan — kérdezte Kanut, csakhogy mond¬
jon valamit, — kitől tetszett a ruhát kapni?
- Az ükunokám adta rám, — válaszolt az
őrült egyszerűen. — Az égben nem csinálnak
ruhát.
Kont úrnak, hogy egyszer szóba hozta, egy-

.
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szeribe tűrhetetlenné lett a frakkja. Addigaddig feszengett benne, mig csakugyan meg¬
repedt a hóna alatt.
- Hál' Istennek ! — kapott az alkalmon, —
most már legalább levethetem ; rongyos ruhá¬
ban nem járhat Kont vitéz.
Mondván, csakugyan lehányta magáról a
frakkot s a Gekszi gróf kezébe nyomta.
— Ne, tedd el valahová . . .
A fiatal gróf átvette gépiesen, hamarjába az
se jutott eszébe, hogy letegye. Csak nézte és
nevetett. De egyszerre csak meglátott rajta va¬
lamit, a mitől menten befagyott a mosolya.
- Nini, — hadarta elhülve, - - ez a frakk
csakugyan a Hédery Gábrisé.
- Úgy látszik, — súgta Kanut a fülébe, rádragadt a barátunk mániája.

A KOLOSTOR-UTCZA, HÁTTÉRBEN A VÁROSTORONYNYAL.
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- Az övé, — erősítette Gekszi sápadtan,
egy szabónál dolgoztatunk . . . jaj!
Torkán akadt a szó, egy székbe totytyant.
A czimborák hozzásiettek és körülállották.
- Miiéit?
- A Gá-Gá-Gábris frakkja, — gágogta sze¬
gény Gekszi harmadszor is s a foga elkezdett
vaczogni, mert kirázta a hideg.
- Légy eszeden, — okosította Szentmarj ay
halkan, — mi következik abból, ha a Gábris
frakkja is?
— Az, hogy . . . ho-ho-hogy hátha csak¬
ugyan a Kont inkarnált szelleme! . . . Igen
okosan beszélt... Csak nézzetek a szemébe...
Nem örült az az ember egy csöppet sem.
A czimborák szánakozóíag rázogatták a fejü¬
ket . . . Szegény ideges Gekszi, vélték, meg¬
kapta az őrültséget, mint más az influenzát.
- Ne szamárkodjál, — eszelte Kanut, — a
józan ész azt mondja, hogy még azon esetre
is, ha csakugyan a Gáboré ez a frakk, legföl¬
jebb ellopta nz az őrült csirkefogó.
De már igen benne volt Gekszi gróf a spiriüszták szent őrületében, néni engedett belőle
egy jottányit sem.
- Ne-ne-nem, — hebegte, — a Ko-Ko-Kont
szelleme.
Az urak összenóztek. Klimanóczy kiszaladt,
hogy utána nézzen a mentőknek.
Kont ezenközben megunta, hogy senki sem
foglalkozik vele s hogy súgnak-búgnak a háta
megett, megsürgette előbbeni kérését.
— Hát mi lesz azzal a bikahússal? Éhen
csak nem veszhetek magyarok között!
Az urak megbiztatták:
- Azonnal Kont úr, a szakács főzi már a
bikahúst. . .
- Mondja csak, kedves ős, — faggatta az
őrültet a javíthatatlan Szentmarjay, - - hogy
került kegyed az unokájától így egymagában
a mi társaságunkba ? Miért nem kisérte el ked¬
ves ükunokája?
- Az nagyon egyszerű, - - válaszolt Kont
úr készségesen, — az éhség hozott ide. Az ük¬
unokám ugyanis kétszer is elájult, mióta meg¬
érkeztem. Még talán most is ott hever az
asztal alatt. Hát, mondok, keresek magamnak
egy vígabb házat, a hol enni is kapok, a he-
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- Akkor mitől ájult el?
Konlnak nem volt ideje felelni. A lépcsőház¬
ból súlyos lépések kongása hallatszott be a te¬
rembe s egy parancsoló hang harsány rendel¬
kezése.
Az urak föllólekzettek . . . Végre megérkez¬
tek a mentők. Legfőbb ideje volt!
Csakugyan! Nyilt az ajtó s megjelent benne
a Klimanóczy feje.
— A mentők! — kiabálta be társainak, aztán
visszakapta a fejét, hogy előrebocsássa az egye¬
sület embereit . . . Négyen voltak. Tagbasza¬
kadt, markos legények. Velük jött az orvos is.
Elsőnek ő lépett be. Hóna alatt ott fityegett
a kényszerzubbony.
A fogdmegek körülfogták főnöküket. A ka¬
szinótagok borzalommal vegyes érdeklődéssel
néztek elébe a lefülelési műveletnek.
Az orvos ravaszul, szép szóval kezdte :
- Kedves uram, — szólította meg az őrül¬
tet, - - önön nincs kabát. . . Szabad egygyel
megkínálnom ? Ez épen passzolna önre.
Az őrült általános meglepetésre, első szóra
elfogadta a kínált kéuyszerzubbonyt. Még oda
is tartotta karjait a fogdmegeknek, hogy meg¬
könnyítse a dolgukat.
- Zsupsz! - A két markos legény egy¬
kettőre belerázta a beteget a szomorú zub¬
bonyba. Most már a kabátújjak hátrakötése
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tik veretű hős sziluettje. Feje kevélyen hátracsuklott, szeme szinte szikrázott az elszántság
tüzében.
Az orvos hozzálépett.
- Tévedni tetszik, — csöndesítette betegét,—
nem vérpadról van itt szó, inkább javát akar¬
juk uraságodnak; ápolni, szeretni fogjuk, mert
beteg.
- Beteg a menydörgős ménkű ! — szitko¬
zódott Kont úr. — Ismerem én már — foly¬
tatta, — ezeket a jámbor fogásokat. Be akartok
csapni, hogy könnyebb legyen a dolgotok, mert
tudjátok, hogy Kont vitéz ingyen nem adja
meg magát! Átlátok a szitán !
Az orvos nem okoskodott tovább. Megadta
a jelt a négy emberének.
- Eajta!
A fogdmegek rávetették magukat az őrültre.
Ki a kezét, ki a lábát, ki a nyakát kapta el.
De hajna, nem használt az erőlködésük sem¬
mit. Kont úr egyet pördült a sarkán s úgy
széjjelhányta elszánt támadóit, hogy alig lehe¬
tett őket összeszedni az asztalok és kanapók
alól.
Felséges látvány volt. Az uraknak meghűlt
a vérük. Az orvos bámulatában szinte elvesz¬
tette ítélőképességét.
- Ez nem emberi erő, - - motyogta. —
Ilyen embert nem szül mai anya.

GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN SZOBRA.

lyett, hogy elájuljanak tőlem . . . Ez a ház itt
igen ki volt világítva, mondok, e helyt valami
áldomást tarthat a gazda, jutni fog belőle ne¬
kem is.
Szörnyű gyanú czikázott át a Kanut agy¬
velején . . . Hédery elájult az őrült szerint (még
most is ott fekszik az asztal alatt). Mitől ájul¬
hatott volna el? Nyilván leütötte az őrült. . .
(Ezzel megkerült a frakkérdés kulcsa is.)
- Urak, — jelentette ki magából kikelve, —
én szaladok a Hédery-palotába. Ki tudja, mi
történt Gáborral?
A Kanut fejében megfogant gyanú egyszeribe
végigvonaglott az egész társaság lelkén. Hiába
állította az őrült:
- Nincs a gyereknek kutyabaja se, csak el¬
szédült, mint az egynapos liba.
Az urak most már beszüntették úgy a félel¬
met, mint a kedélyeskedést; idegenül, gyűlö¬
lettel nézték az ártalmatlannak tartott, de im¬
máron közveszélyesnek bizonyult őrültet. Kanutnak (mielőtt távozott volna) volt annyi
bátorsága, hogy szóra is váltsa indulatát.
- Mit csinált a gróffal? — támadt rá Kont
úrra. — Bizonyára megütötte !
Kont megbotránkozott az inszinuáczion.
- Ütötte a manó. A saját ükunokámat csak
nem fogom bántani.

— Hát magyarázd, — biztatta Kont úr, csak sebesen, mert irtó éhes vagyok.
Héderi Gábris pózba vágta magát a társa¬
ság előtt.
— Uraim, - - fogott a beszédbe illő czerimóniával, — van szerencsém nektek bemutatni
ükapámat, Héderi illetve hédurvári Kont vitézt.
Emeljetek előtte kalapot, vagy miután nincs
kalap a fejeteken, hajtsatok neki térdet. Tekintve,
hogy vértanúhalált halt érettünk, ez a tiszte¬
let sem lesz neki sok.
Az uraknak (már amúgy is odáig voltak a
kiállott izgalmaktól) vógkép összezavarodott az
eszük, (íme, Gekszi után (íábrist is megőrjí¬
tette az őrült!) Térdet természetesen nem haj¬
tott senki sem. Tátott szájjal, sápadtan lesték
a Gábor gróf további szavait.
- Mint látom, — folytatta ez, — meg vagy¬
tok döbbenve. Nem csuda. Magam sem lehet¬
tem elkészülve arra a nagy megtiszteltetésre,
a melyben az egek engem, az egész hazát, bol¬
dogult ükapám szellemének reinkarnálása által
részesítették.
- Hát nem is a te szép szemedért jöttem
le, — szólt közbe Kont úr, — hanem mert a
hazára hivatkoztál. Gondoltam: ha csakugyan
veszélyben a haza, lejövök közétek emberi for¬
mában, hogy ne csak tanácscsal, tettel is szol¬
gáljam a szent ügyet.

A VÁROSHÁZA A VÁROSTORONYNYAL.
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következett volna, de ez már nem ment olyan
szaporán. Azaz sehogyse ment. Kont úr gya¬
núra kapott s mint csattogó agyarú vadkan a
szelindekfalkát, lerázta magáról a két beteg¬
ápolót.
- Miért akarjátok hátrakötni a kezemet? —
ordította s rázta oroszlánüstökét. - - A mai
királyotokat nem bántottam én.
Az urak csak dűltek-hűltek . . . Kont sze¬
repéhez következetes marad az őrült a kény¬
szerzubbony igája alatt is . . . Jellemes őrült,
annyi bizonyos!
- Zsigmondot sem ráztam volna meg, folytatta Kont úr, — ha meg nem sérti vala a
nemesek törvényeit s az esküjét, a mit ezekre
a törvényekre tett. De megsértette ! . . . Én nem
tettem egyebet, teljesítettem legszentebb köteles¬
ségemet. S vértanúhalált haltam a hazámért...
Azt hittem, — folytatta szenvedelemmel, — sár¬
kányok fognak támadni minden vércseppemből
és ime, azt kell látnom, hogy mulyák vagytok;
a helyett, hogy megrázná sziveteket az ősi vir¬
tus csak a nevem említésére is, másodszor is
vérpadra akartok hurczolni egy ötszáz évvel
ezelőtt elkövetett hősi tettemért. Dicső nemzet¬
ségnek törpe ivadékai, — fejezte be, — tányérnyalók : fogadjátok megvetésemet!...
A döbbenet mély csendje állott be a Kont
szavai nyomán. Alakja a kényszerzubbony idét¬
len szabása ellenére is fönségesen domborodott
ki a csoportképből, csakugyan mint egy an¬

- Hát — szólt s újabb támadáshoz gyürkőzött Kont vitéz — nem is mai anya szült
engem. Ha még most se hiszitek, bebizonyítom
nektek másképen is.
Alig ejtette ki a fenyegetést, forgószélnél
sebesebben, a saját ingénél fehérebben, égnek
meredő hajjal, nyakkendőtelenül egy czingár
kis alak viharzott be a társaságba.
- Urrak! — kiabálta magából kikelve, megjött az ükapám.
A kaszinótagoknak most már csakugyan elállott a lélekzetük...
- Csakhogy itt vagy végre! — üdvözölte
Kont úr az újonnan érkezett urat. — Ez a
hitvány had erővel vérpadra akart czipelni.
Hédery Kont Gábor gróf (ő volt a megrémült
kis alak) majd hanyattesett, midőn meglátta
Kont urat a kényszerzubbonyban.
- Az Istenért, - - hápogta, — vegyétek le
róla a kényszerzubbonyt! . . . Bocsánat ükapa, - - mentegetődzött, összetett kézzel az
őrülthöz lépve, — egy végzetes tévedésbe estek
az urak: nem tudhatták, hogy az ükapámmal
van dolguk.
Azzal leránczigálta Kont úrról a kényszer¬
zubbonyt.
- Hát nem akartok felakasztani? — kér¬
dezte Kont úr lelohadva.
- Nem, nem, nem, — állította az ükuno¬
kája, —majd megmagyarázom nekik az esetet...
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- Ai.lott légy érte, ükapám !
zengedezte Gábris gróf, majd így folytatta fölvilágosításait:
- Az asztalkám mellett ülök és elmélye¬
dek ; hivom a szellemeket: a jó angyalt és az
ükapámat. Az asztalka rögtön reagál; elkezd
ugrálni, í r n i . . . Nemsokára transzba esem. A jó
angyal és ükapám közvetlenül beszélgetnek ve¬
lem. Oda vagyok az áhítattól. Mint rendesen,
arra kérem ükapámat, segítsen ezen az árva
nemzeten; adjon valami honmentö tanácsot,
hiszen az, a ki meghalt a hazájáért, el nem
felejthette azt az egekben sem.
Nagyot fújt Gábris, aztán újra felvette be¬
széde fonalát:
- És ime, dicső elődöm meghallgatta forró
könyörgésemet. Többet tett, mint a mennyit
kértem tőle . . . «Várj, — üzent le az égből, felveszem régi porhüvelyemet és leszállók hoz¬
zátok személyesen, csak valami gúnyáról gon¬
doskodjál, mert i t t az égben nincs szabó.»
Mondván, a másik pillanatban már lent is
volt az ükapám . . . Persze elájultam a meg¬
hatottságtól . . . De hamarosan felocsúdtam.
Az a gondolat, hogy ükapám nem fog felöltöz¬
ködni tudni:_ a kétségbeesés megedzette ide¬
geimet . . . Ám — vallotta be Gábris, — csak
addig tartott a lelki erőm, a meddig el nem
készültem ükapám toalettjével. Akkor újra el;
ájultam az asztal alá s ott voltam, valameddig
fel nem locsolt a komornyikom . . . Első dol¬
gom volt — folytatta előadó, — megkérdezni
tőle, hol az ükapám? Rettenetes pánik fogott
el az eltűnése miatt. Kiszaladtam az utczára,
mint egy őrült, kérdezősködtem, futkostam,
míg végre, hála a magyarok Istenének, meg¬
találtam köztetek . . .
— Éhes voltam, azért szöktem el, - - vilá¬
gosította fel Kont vitéz aggódó ivadékát.
. . . Gekszi gróf, hogy agyáról (a Gábris
előadása folytán) eloszlott a homály, egysze¬
ribe meggyógyult. Helyette azonban a többi
úr betegedett meg, mint a kiknek agyveleje
még nem érkezett megemészteni a csudát. — ^
A Kont biztos magatartása, a frakk meg¬
világított eredete, a Hédery előadása, melynek
minden egyes szava összhangba volt hozható
az őrültnek vélt idegen állításaival: olyan per¬
spektívát állított az urak szeme elé, a melytől
megzsibbadtak az érzékek és felborult az ítélő¬
képesség egyensúlya.
Száz kérdés kavarodott össze az elmék ho¬
mályában : Csuda történt-e csakugyan, vagy
megőrült Hédery Gábor is ? De akkor hogy ke¬
rült össze a két őrült ? Mi úton jutott az ide¬
gen a Gábris frakkjához? És mikép fejthető
meg, hogy a két őrült állításai teljesen fedezik
egymást? . . . Vagy nem is őrültek? Össze¬
beszéltek? Csaltak? Vagy valaki harmadik sze¬
mély szuggesztív hatalma űzött velük rémes
j á t é k o k a t ? . . . Aztán mikép magyarázható meg
az idegen emberfeletti fizikuma, aczélkarja,
négy ápolót megszégyenítő ereje? Hogyan kevély, antik mozdulatai ? Nyilt tekintete ? Hang¬
jának őszintesége, szenvedelme, midőn másod¬
szori vérpadra hurczoltatása ellen tiltakozott?
A józan ész a Kontók javára billentette
volna a mérleget, h a a csudának preczedense
lett volna a földön. De abban (bár Hédery há¬
rom példát is tudott rá) senki se hitt. Ilyen¬
formán megbukott a józan ész, az urak kép¬
telenek voltak a megfoghatatlant valónak el¬
fogadni : a csuda nem csuda, csak a véletlenek
csudálatos végzetes összejátszása; Kont valami
svindler akrobata, a ki megbabonázta
Héderyt,
mert az csak mégse lehet, hogy egy máltai
lovag roszhiszeműleg csaljon.
Ez hát rendben lett volna, a kérdés most
már csak az volt: mitévők legyenek az u r a k ?
Kiadják-e a szélhámost a mentőknek, vagy
elzárassák őt ? Avagy egyszerűen kilökjék az
utczára ?
Mindegyik eszmének meg volt a maga bibéje.
A kilökés, a vasgyúró roppant erejénél fogva,
aligha lett volna foganatosítható. Az elzáratásra nem volt elegendő ok. Maradt volna az
őrültekháza, de az ellen meg Hédery tiltako¬
zott . . . Vagy őt is a svindler mellé csukassák,
ha okvetetlenkedik ? . . .
A kaszinótagok összesúgtak-búgtak, tanács¬
koztak, veszekedtek, s végre is abban állapod¬
tak meg, hogy meg kell eszelni H é d e r y t : ne
gördítsen akadályt az ükapja
megfigyeltetése
elé. Úgyis kieresztik, h a épeszűnek bizonyul.
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Azzal, mint a kinek semmi köze többé az
ügyhöz, meghajtotta magát és kivonult em¬
bereivel.
Az urak tanácstalanul meredtek utána .
Már most mitévők legyenek? Ismét összedug¬
ták a fejüket, hogy kitaláljanak valamit.
Hédery megharagudott a hitetlenségükért.
- Még most is kételkedtek ? - - fakadt ki
idegesen.
Az urak megvonogatták vállukat.
- tikapa, — fordult Gábris gróf
Kanthoz,bizonyítsd be nekik valahogy a személyazo¬
nosságodat.
Erre meg Konl ú r vonogatta meg a vállát.
- Hogy bizonyítsam b e ?
- Idézz egy szellemet és tétess vele csudát.
- Ez egy eszme, — helyeselte Kont az ötle¬
tet s mindjárt ott állóhelyében megidézte a
Garay János szellemét.
- Garay János, kérlek csak egy szóra.
Attól, a mi ezután történt, kővé vált volna
bárki is, nemcsak a jelenvolt urak. Az óra megállott; a villamos csillárok kialudtak s egy
Hakki bey, római török nagykövet, kinek
surrogásszerű
nesz támadt a sötétben.
felajánlották a nagyvezérséget.
- Itt vagyok! — szólalt meg egy mély, síri
hang.
Kapaczitálták a kis embert, de az hallani
- Tégy valami csudát, - - kérte Kont, —
sem akart a merényiéiről.
mert az urak kételkednek bennem.
- Megőrültetek ? - - rikácsolta. - - Az én
- Megteszem, Kont vitéz, - - mondta az
ükapámat, a vértanút őrültek közé csukatni! előbbeni hang s nyomában fülsiketítő robaj
Inkább meghalok . . .
támadt a teremben. Egy pillanat múlva újra
Az orvos szerencsére tárgytalanná tette a kigyúltak a csillárok.
megindult disputát.
A föld emberei fellélegzettek. Kont büszkén
- Méltóságos uraim, — jelentette ki tiszte¬ állott a helyén. Hédery megdicsőült mosolylettel, — jelen esetben, a mániának annál a lyal ajkán mutatott rá a csudára, a mit Garay
válfajánál, a melyet az orvosi vélelem bete¬ János szelleme ükapja kérelmére végbevitt.
günkkel szemben megállapít, tüzetesebb meg¬
— Nézzetek o d a . . .
figyelésre nincs szükség. A diagnózist egyes
Az urak odanéztek. Már félni se tudtak, anyazonnal konstatálható fizikai tünetekből tíz nyira elfogódottá tette lelkűket az a látvány, a
perez alatt is meg lehet állapítani.
mely szemük elé tárult. A szalon összes bú¬
Hédery a haját tépte.
torai tótágast állottak a levegőben: a székek,
— Nem engedem megvizsgáltatni! - - kia¬ szekrények, az óra, még a csillár is.
bálta. — Ez kegyeletsértés ! Infámia!
A kaszinó urai akaratuktól megfosztottan,
Szerencsére Kont kedélyesebb volt unokájánál. mint álomjárók, szótlanul Kont elé járultak,
- Hagyd őket, fiam, — csillapította kedvelt félkörbe állottak és térdet hajtottak az immár
vérét, - - hadd vizsgáljon meg a fizikus. El¬ elismert vértanú előtt.
végre — tette hozzá, — nem csuda, ha őrült¬
Az intett nekik, hogy nem kivan ennyi hódonek hisznek. Hiszen te is fölfordultál, mikor a latot.
szobádba pottyantam. (Azzal az orvoshoz for¬
— Köszönöm, fiaim, — mondta. — De most
dult.) Legyen vége a komédiának; szedje elő már egy perczig sem várok tovább. - - Tette
a birkalapoczkáját és rakja meg a tüzet.
hozzá. - - Hol az a bikahús ?
(Folyt, köv.)
Az orvos mosolygott.
— Engedje meg uram, hogy a magam methodusa szerint járjak el.
HAKKI BEY.
- Azt se bánom, — mondta Kont.
V. Mehemed szultán, az ifjú-török bizottság
Az orvos leültette a vitézt, belenézett a sze¬
mébe, megütögette a térdkalácsát, itt-ott csí¬ kívánsága szerint, Hakki bey római török nagy¬
pett a nyakán, fülén és egyebütt található gya¬ követet hivta meg a nagyvezéri állásra. Hakki
nús izmain. Felállította, leguggoltatta emberét, Ibrahim bey negyvenöt-ötven éves férfiú. Nagy¬
tükröt tett a szájába, aztán . . . megfordult a tehetségű, művelt török, ismeretes szabadelvű¬
sarkán, a műveleteinek eredményére idegesen ségéről, de nem az ifjú-török párt tagjai közül
való. A forradalom után alakított első török
kíváncsi urak felé.
- Nem őrült, - - jelentette ki síri csend¬ minisztériumnak közoktatásügyi minisztere
volt, eléggé rövid ideig, aztán római nagy¬
ben, — ép és egészséges, mint a makk.
követté nevezték ki. Eómába utaztában Buda¬
pesten megállapodott, megfordult a Nemzeti
Kaszinóban, meglátogatta régi ismerősét s
atyjának, Eemzi effendinek barátját, Vámbéry
Ármint, s több ismeretséget kötött. Ha el¬
fogadja a nagyvezéri állást, ő lesz az első
török nagyvezér, ki a török hódoltság ideje
óta Budapesten járt.

kitúrja, táplálékkeresés közben. Igaz, hogy
ugyanígy beszélhetnénk a hasznosnak mon¬
dott vadak kártételéről is, minthogy vala¬
mennyien számottevő kárt tesznek alkalmilag
a művelt földeken; kivéve a zergét, a mely
igazi kulturterületre a maga jószántából nem
is kívánkozik; de ezek az emberi táplálkozás
ozéljaira alkalmas hús-vadak legalább bizo¬
nyosan felhasználhatók erre és a mi a kér¬
dést eldönti: valósággal fel is használtatnak.
Mégis kivétel a vaddisznó, a mely, ámbár
kitűnő táplálék, azért nem a hasznos, hanem
a káros vadak közé számítandó, már legalább
a törvény értelmében. Pedig semmivel sem
kártevöbb, mint a milyen a szarvas tud lenni;
kivált a hol tenyésztik, és így sok van belőle ;
holott a vaddisznóból százszámra menő konda
ma már sehol sincsen, mint a hogy szarvas¬
ból az ilyen százon felül levő falka némely
területen éppen nem ritkaság.
Az, hogy a czigány megeszi az ürgét, mitöbb, a rókát is, nem teszi ezeket az állato¬
kat «hasznosakká». Ellenben a vakond telje¬
sen a szerint hasznos avagy káros, a hoqyan
él; sőt a hol él. A mezőkön majd mindig
hasznos; a kertekben pedig igen gyakran ká¬
ros. A gereznája szempontjából a haszna leg¬
feljebb ugyanaz, a mi bármelyik ragadozóé, a
mi megint más lapra tartozik.
Az imént felsorolt hasznosokon kívül, a
többi emlősünk mind vagy egyenesen raga¬
dozó, vagy legalább is kártevő; kivéve még a
feltétlenül hasznos szárnyasegeret, meg a ro¬
varirtó cziczkányt. A károsok gárdája tehát a
következő: medve, farkas, hiúz, róka, nyest,
nyuszt, menyét, görény, vidra, nyércz, borz,
vadmacska, pele, mókus, ürge, poczok, egér,
hörcsög, üregi nyúl és végül a vaddisznó.
A földi kutya olyan ritkaság, hogy ezt csak
épp említem. De se kárát, se hasznát nem
tudom.
Mindezek kártevő vadállatok, s az ember
szándékos segítsége nélkül, sőt az ember elle¬
nére, az embernek kárára, esetleg veszélyére
élnek. Számszerint a fajtáik körülbelül a négy¬
szeresét, vagy akár ötszörösét is teszik a hasz¬
nosak számának. Hisz' egyik-másiknak a fel¬
soroltak közül fajtaváltozásai is vannak, mint
a mókusnak, a mely van vörös is, fekete i s ;
vagy az egérnek, a melynek egyik válfaja a
törpe-egér; a menyétnek, a melyből a hölgy¬
menyét mégegyszer akkora, mint a közönsé¬
ges menyét stb. stb.
De nagyon eltérnék tulajdonképen vett té¬
mámtól, ha az összehasonlításban a látszólag
csekély eltérések lényeges mivoltát magyaráz¬
nám. Hisz' most csak nagy ragadozóinkról
óhajtok egy —• bár helyszűke miatt ugyan¬
csak kisméretű — ismertetést adni.
Nagy ragadozónk - - persze magyarországi
fogalmak szerint — három van. A hiúz, a
farkas és a medve. A sorrendet a szerint vet¬
tem így, a hogyan megállapítható a szereplé-

A KÉT ÖSSZEÜTKÖZÖTT VONAT.

sok veszedelmessége, még pedig nem éppen
csak az ember személyének a szempontjából.
A hiúz a mi ragadozóink közt a legigazibb
hóhér, a melyet tehát első helyre teszek. Ezer
szerencse, hogy aránylag kevés vau belőle,
mert a hol csak egyetlen egy pár is jelent¬
kezik és családot alapít, ott egyszerűen isten¬
csapásává válik mértföldnyire terjedő erdős
területeknek is. Az «egy család" alatt mind¬
össze legfeljebb négy egyed értendő. A szü¬
lők, meg a kölykek; a melyek nagykorúsá¬
gukig folyvást tanulósorban vannak az öregek
mellett, ámbár a maguk szakállára is igen
hamar kezdenek dolgozni.
Egyetlen ilyen hiúz-család sok ezer holdnyi
erdőség nemes vadját az utolsó szálig ki birja
irtani, ha ideje van r á ; s ennek az időnek
éppenséggel nem kell hosszúnak lennie. Nem¬
csak az emlősnek kérlelhetetlen hóhéra a
hiúz, hanem a földön fészkelő szárnyasnak is,
a mire rávetheti magát. Siket- és nyirfajdfészkeknek épp oly gaz pusztítója, mint az őzés a szarvasállománynak. Talán a vadkan az
egyetlen, a melyet respektál; de a malaczos
koczát kiséri és a malaczait elorozza; magas
fatönkökre szökik a sivalkodó malaczczal, a
hová a röfögő haragos emse nem birja kö¬
vetni. H a aztán a malaczsírás vérbe fulladva
elnémul: a buta vadkocza tovább vonul és
nem kéri számon hiányzó gyermekét.
A hiúz levág mindent, a mi útjába kerül;
az útja pedig mindenütt elvezeti a sziklás
szakadékok közt is, a lombos fák ágain is, a

NAGY RAGADOZÓINKRÓL.
Irta BÁKSONY ISTVÁN.

Klobucsár Vilmos táborszernagy, honvéd főparancs¬
nok, a kit báróvá nevezett ki a király.

Magyarország faunájában az emlősök arány¬
lag kevéssé vannak képviselve. De még ebben
is jóval több a ragadozó- és kártevőféle, mint
a hasznos. Ha a házi állatokat nem számít¬
juk (a mint hogy azok csakugyan külön
kasztba is valók), akkor a közfogalomban is
ilyennek elismert hasznos emlősünk tulajdon¬
képen csak ötféle "van. Ezek: a nyúl, az őz,
a szarvas, a dámvad és* a zerge. <iHasznos»
alatt tudniillik elsősorban és rendszerint az
értendő, hogy valamely' állat alkalmas arra,
hogy tápláléka legyen az embernek. A más¬
fajta hasznosság külön osztályba tartozik;
például a vakondé, a mely hasznos azzal,
hogy pusztítja a föld alatt levő rovart, gilisz¬
tát, férget, s a többi; ámbár káros is lehet,
a mikor a kulturnövényzet gyökerét feldúlja,
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hol meglapulva lesi zsákmányát, mint arisztnkrata rokona, az afrikai párducz. Féktelen
és vérszomjában kielégíthetetlen; gyilkolásvágyn telhetetlen; ott hagyja a leolt állatot,
ha a vérét kiszívta; dögre csak akkor megy,
ha maga vágta le az élőt, de ezt is csak ak¬
kor teszi, ha új zsákmánya nem akadt azóta,
mert a meleg vér mindene. Ma itt van, hol¬
nap o t t ; rendes lakóhelye jóformán nincsen
is, vagy csak igen rövid ideig tartja azt meg.
Elképzelhetetlenül nagy területeket kóborol
össze behúzott karmokkal s így haladtában az
egérnél is nesztelenebb tud lenni. Embert rit¬
kán támad meg, de h a rávetemedik, akkor
borzasztó. Vérengző kedve szinte csillapítha¬
tatlan és így sokkal többet gyilkol, mint a
mennyire szüksége volna. Ez teszi minden
más ragadozó legfélelmesebbjévé. Tisztán csak
hegylakó, és erdei rejtőzőhclyeiröl csak a leg¬
ritkább esetben vált ki síkságra, ámbár erre
is van eset. Az alföld népe csupán híréből
ha ismeri; de a hegylakók közül is kevésnek
adatik, hogy színről-színre lássa. A hegyi
pásztornép legtöbbet tud róla - - a saját ta¬
pasztalataiból. No meg egy-egy ritkaságszámba
menő szívós hiúzvadász, a ki az egész életét
ennek a kis tigrisnek az üldözésére szánja.
Méltán, mert tudunk esetet, a mikor egyetlen¬
egy hiúz egy őzvadban gazdag erdőrésznek
körülbelől ötven-hatvan darabot tevő állomá¬
nyát vissza-visszatérő gyilkolásaival rövid félév
alatt teljesen kiirtotta.
Eögtön a hiúz mellett következik ő [minden
gonoszságaival a farkas. Ez az alattomos
orv, a mely valaha országszerte ösmeretes volt
hazánk területén, a hol épp úgy lakta az al¬
földi nádasokat és nagyobb erdőket, mint a
bérezés felsővidékeket. Hogy mennyire meg¬
ritkult, azt gondolhatni abból, hogy a Bakonynak százezer holdat meghaladó területén harmincz év óta egyetlen farkas sincs már. Sőt
a mai Bakonynál sokkalta vadabb, honti he¬
gyekből is legalább ugyanennyi ideje, hogy
végképen eltűnt; pedig ott - József főherczeg ő fensége szerint - - valóságos máramarosi jellegű bérczrészletek is vannak. Hanem
hát itt már mindenütt sok a mozgás, a zaj
a mit a farkas el nem tűr, ki nem bír. Ő
neki vad magány kell, a minő csak ott lehet,
a hol ember alig, vagy igen ritkán fordul
m e g ; sőt a hol m é g meg sem fordulhatott, a
minő volt a nagy lápok hozzáférhetetlen vi¬
lága, így aztán a kultúrához közelebb jutó
területekről részint elpusztították, részint maga
tűnt el onnan, tovább vándorolván. Farkas¬
tragédiák már csak a félreeső, elhagyott vidé¬
keken vannak; de hogy máig is vannak, ar¬
ról a hírlapok közléseiből néha értesülünk.
Szerencsére csak kivételesen, télen, zord idő¬
ben, a mikor a különben gyáva farkast az
éhség vakmerővé teszi. Olyankor annál gono¬
szabb, mert többedmagával szeret kóborolni,
kirándulni, vadászni, rabolni, gyilkolni. Falánk s így örökké éhes vadállat a farkas, a

44

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

Schinidichen Ödön amatőr-fölvétele.
CSAISUN KÍNAI HERCZEG KÍSÉRŐIVEL A FIUMEI TORPEDÓ-GYÁRBAN A TORPEDÓ-LANSZIROZÓ CSARNOKBA
MEGY, HOGY MEGNÉZZE A TENGERALATTI LÖVEGEK KILÖVÉSÉT.

melynek a telhetetlensége közmondásos. Az
erdei vadállománynak épp úgy réme, mint a
mezei pásztornépnek. A zsákmányát nem veti
meg dögállapotában sem, hanem ha hagy be¬
lőle valamit, arra szívesen visszatér; sőt a
kitett dögre is könnyen pályázik, a mit gyak¬
ran fizet meg az életével.
Míg a hiúz fészkét megtalálni csak a leg¬
nagyobb véletlenségből lehet, addig a farkas
a beavatottak előtt maga árulja el az ottho¬
nát, ámbár nem ilyen czéllal teszi, a mit tesz.
Tudniillik, a mikor a fiai már el-elkalandoznak a «ház körül», a vén farkas ordítvabőgve jelzi éjjel az érkezését a zsákmánynyal,
a mivel ki tudná, honnan jön. Mert a fészke
közvetetlen közelségében nem szivesen garáz¬
dálkodik. Jól tudja, hogy azzal magára vonja
a figyelmet. A kán-állott ember keresi a kár¬
tevőt s ha ráakad, megtorlást vesz rajta. De
hogyan keresse a nagy erdőségek mértföl¬
dekre nyúló rejtekében? A hol a vén farkas
a legjáratlanabb sűrűségek közt és patakmed¬
rekben vonul órákhosszat! A mikor a meg¬
fojtott bárányt vagy juhot, malaczot stb. odáig
czipelte, a hol már a végtelen hallgatás ha¬
zájában közel van a családi otthona, ott aztán
már ő maga sem tart többé veszedelmes meg¬
lepetéstől. Megáll, leteszi zsákmányát maga
elé és bőg. Hosszú, vontatott, bőgő ordítással
jelzi a fiainak, hogy jön. Azok megértik és
felelnek neki. Örvendezve, vigan, gyerek-far¬
kashangon üvöltenek feléje. És ezzel pecséte¬
lik meg sorsukat. Mert ha a folyvást éber
vadőr, vagy erdész, a ki éppen kint bolyong
akkor is, hallja ezt: egyszersmind megtudja
belőle, hogy hol, melyik völgyben kell keresni
a pokolfajzatait. A hol tehát gyanú lehet arra,
hogy farkas tanyázik fa 'j környéken, ott persze csakis addig, a míg a vén farkas maga
hordja haza a pecsenyét cseperedő magzatai¬
nak - - a farkasordítás hű utánzásával meg¬
szólalásra lehet csábítani a kölykeket, hogy
saját magoknak árulóivá váljanak. De mennyi
ügyesség és gyakorlat kell ehhez ! Különben
kár minden fáradságért, sőt a vad még gya¬
nakvóbbá, óvatosabbá válik. A farkas kiordítás ideje főképen a nyár első fele, a mikor a
kölykek már körülbelül három hónaposak.
Olyankor már kezdenek ők is «merni». Éjjel
egy kicsit kóborolnak; de még csak közel a
tanyájukhoz. A vén farkas épp' ezért hivja
össze őket. A kiordításnak tehát korábban, de
még sem nagyon korán kell történnie, mielőtt
az igazi megszólal. Mert az igazi gyakran
csak egyszer bőg s arra a kölykek nem vá¬
laszolnak, csak összesereglenek ^ s éhes öröm¬
mel várnak. A cselvetés pedig ezzel be nem
érheti Megfelelő szünet után — úgy tíz perez
időközzel - - újra kell ordítani, s a türelmet¬
len kölykek akkor rendszerint felelnek. Azt

hiszik, hogy a szülőjök hivja őket. De a hol
két, legfeljebb három ordítás után is csönd
van, ott nincs farkasfészek a közelben, föl¬
téve, hogy a kiordítás egyébiránt jó volt. így
lehet megtudni, hol rendezzük a nagy erdők
rengeteg területein is sikerrel a hajtást, far¬
kasra. Fölséges élvezet egy jó farkasordítóval
várni az éjszakát az ilyen farkaslakta erdő¬
ben, s hallgatni a pokoli hangversenyt, a mit
a válaszoló kis farkasok rendeznek, miközben
süt a hold a csöndes, beezüstözött erdőségre.
f^Ma már sokkal kevesebb a farkas Magyar¬
országon, mint ezelőtt csak egy kis ember¬
öltővel is. De azért sok van még a Kárpá¬
tokban és Erdély bérezés erdőségeiben, sőt a
szelídebb fekvésű, de még nagy erdővel és
járatlan környékkel tarka vármegyékben. A hi¬
vatalos adatok arról, hogy hány farkas esik
el évenként vadászok kezétől, eléggé hiányo¬
sak ; mégis több százra teszi a hivatalos ki¬
mutatás az elejtett farkasok évi számát. Vala¬
mikor a télidőben szánkán vagy szekerén uta¬
zónak még a sík Alföldön is el kellett ké¬
szülnie rá, hogy farkassal találkozik; most
ellenben már igen ritkán eszi ki a farkas a
kéményseprőt a csizmájából, még a felsőbb
megyékben is.
A kultúra terjedésével kiszorul, elfogy, el¬
pusztul. De odáig még hosszú idő van és a
mai generáczió egy részének még sok kárt
tehet a farkas ott, a hol van.
Vadászni rendszerint hajtókkal, vagy les¬
ben szokás rá. A hol hajtok terelik a vadá¬
szok felé, ott a legsűrűbb völgyek alján sur¬
ran el s így az ilyen katlanok táján van a
legjobb «állás». A les sokkal kényelmesebb.
Ott a kitett dögre várjuk a farkast; de ha
rossz széllel lessük, akkor hiába; már pedig
a kóborló farkas minden oldalról meglephet
bennünket.
A farkas feltétlen pusztulásra ítélt raga¬
dozó, a melynek még a magvát sem igyek¬
szünk meghagyni, mint például a magyaror¬
szági legnagyobb ragadozónak, a medvének, a
mely tulajdonképen jóval kevésbbé káros,
mint a farkas.
A medve ugyanis szíves örömest vegetáriá¬
nus, a mi a farkas sohasem. A medve, a mi¬
kor valami gyümölcse, szamóczája, málnája,
stb. van: teljesen be tudja érni e félével; sőt
a zöld takarmányt is fogyasztja, más hijján.
így hát az élete nem okvetetlenül csak gyil¬
kolásra van berendezve. Ha rákap a legelő
nyájra, levág belőle egy-egy darabot, s annál
nagyobb lehet a kártétele, mert nagy kifejlett
ökröt is könnyen legyűr; a hol pedig teheti,
megöli a lapuló szarvasborjút; de már magát
a kifejlett erős szarvast s a fürge őzet ugyan¬
csak ritkán lepheti meg úgy, hogy veszélyes
legyen rajok. A mikor legveszélyesebb lehetne,
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nagy hóban, erős télen, akkor ő maga is a
barlangjába vonul és ott alszik. Ellenben az
örökké éber és éhes farkas épen ilyenkor a
legkérlelhetetlenebb. A szegény elcsigázott vad
nyomán haladva, a közelébe jut s aztán kez¬
dődik a'.borzalmas hajsza, a mikor a szarvas¬
tehén nehéz súlya alatt beszakad a szironyos
hó és az éles jégmorzsák véresre dörzsölik
karcsú lábszárát, a melyet csak gyönge szőrözet
föd. Ilyenkor még az erős vadkant is lefüleli
az összeverődött s együtt vadászó farkasfalka.
Ellenben a medve sohasem .szövetkezik társas
vadászatra, s még ha együtt van is egy pár
medve, azt rendszerint szoros családi kötelék
okozza. A míg a bocsok kicsinyek, addig a
hím medve is törődik velők; később pedig,
ha már a maguk lábán élhetnek, még sokáig
kisérik anyjokat, a kiben baj esetén vakme¬
rőén elszánt védőt találnak. De seregestől,
mint a farkas, a medve soha sincsen. Lakó¬
helye feltétlenül csak a legelhagyottabb szik¬
lás hegység, s a síkságra legfeljebb igen kü¬
lönös, kivételes esetben vált ki, de akkor is
csak a hazájával (a neki való erdős terüle¬
tekkel) határos síkságokra, a melyeken esetleg
átvált a másik hegyre, a mint ezt már ta¬
pasztalták a megriadt pásztorok.
Hatalmas ereje aránylag eléggé elfogadható
békeszeretettel párosul. Ha őt nem bántják, ő
sem támad. Az embert elkerüli és menekül
előle. A farkas, erős télen, nagy éhségében,
az embert is megtámadja, kivált ha a farkas
többedmagával van. A medve, a mikor semmi
táplálókhoz sem juthat, a barlangjába vonul.
Ez pedig éppen az erős tél idején történik.
Máskor a medve, ha mást nem, hát gyökere¬
ket eszik s a mint már említettem, vegetáriá¬
nus, tehát nem koplal olyan feltétlenül, mint
a zsákmányt nélkülöző farkas, a melyet az
éhsége végképen elvadít és vakmerővé teszen.
Legbizonytalanabb tanyás a hiúz a három
közt. Néha egyetlen éjjel garázdálkodik vala¬
hol s aztán hetekig nem tudni róla semmit
sem. Utána következik a farkas, a mely szin¬
tén rengeteg térségeket bír bebarangolni, be¬
kalandozni, de mégis hamarább kerülhet puakacső elé. A medvének egyik havasról a má¬
sikra átváltani semmi; de ha valahol jól érzi
magát, akkor ott egy darabig szivesen meg¬
marad, ha mindjárt csak úgy is, hogy haj¬
nalra egy pár mértföldnyire talpal, s aztán
este indul vissza oda, a hol zsákmányt remél,
mint mostanában a betléri medvék, a melyek
heteken át kaptak lópecsenyét, hogy egy helyre
szokjanak s ott aztán sikeresen lehessen haj¬
tást rendezni rajok.
Valószínű, hogy a három nagy ragadozó
közül a medve él meg majd nálunk legto¬
vább ; nemcsak azért, mert lakóhelyet még
igen-igen sokáig háboríttatlan területeken is
találhat magának; hanem azért is, mert a
legkevesebb oka van az embernek arra, hogy
őt halálra keresse, üldözze, mint a hiúzt meg
a farkast. Hiúzt és farkast kímélni abszurdum.
A medve ellenben az ő félreeső szirtes hava¬
sain el lehet a nélkül is, hogy igazán tűrhe¬
tetlenné váljék. Persze, czukros kenyérkével
sohasem fogjuk őt jóltartani; a hol elénk ke¬
rül, ott, ha tehetjük, elejtjük. De már az is
nagy különbség ő maczkóságára, ha nem vi¬
seltetünk iránta azzal a kíméletlen gyűlölet¬
tel, a mivel a farkas és a hiúz iránt. Ez az¬
tán azt is 'okozza, hogy kevésbbé üldözzük.
El tudnám képzelni, hogy egyszer valamikor
bizonyos fokú kíméletben is lehessen része,
mint kiveszőben levő érdekességnek, a mely
már csekély számánál fogva sem tehet többé
számottevő kárt.
Ma még - - alig gondolná olvasóim leg¬
többje - - medvét is egy pár százat ejtenek
el Magyarországon évenkint. Minthogy ezt is
a hivatalos kimutatások állítják, tehát csupán
csak az lehetséges, hogy többet ejtenek el.
Olyat is, a miről a kimutatás nem tud.
így állunk mai napság hazánk nagy raga¬
dozóival. Minthogy folyvást pusztítjuk őket,
folyvást fogynak. Egyszer majd elérjük azt is,
a mit Francziaország már régen elért, hogy
nem lesz nagy ragadozónk.
De ezt nem a vadászok okozzák. Hisz a
vadászat éppen ezekre az óvatos bestiákra
rendkívül bizonytalan. Némelyik jó és prak¬
tikus vadász esztendőkön át vadászik nagy
ragadozóra és alig sikerül neki néhányat el¬
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ejteni. A vadászat veszedelmeit az óvatos nagy
ragadozó könnyen elkerüli. Hisz' ha csak úfíy
csúszik is el a vadász közelében, lövéstávolságnyira, hogy észre nem vettük, va.uy nem
bírtunk kellő pillanatban rálöni: már meg¬
menekült, s csak annál vigyázóbbá \alik,
minthogy okult.
Más módja és útja van az igazi sikernek.
Ez az emberi rosszaságnak legkegyetlenebb
fajtája: a mérgezés.
Ehhez képest a török is jelentéktelenek.
A rendkívül gyanakvó vad a tört is megejti,
elkerüli; kitér előle. De a méreg úgy kínál¬
kozik neki, hogy arról nem sejt, és ez a vég¬
zete.
Eddigelé a sztriehnin volt a ragadozó álla¬
tok halálos veszedelme. Ez a borzasztó mé¬
reg, a melyből egy késhegynyivel egy ló tete¬
mét is úgy lehet preparálni, hogy a melyik
bandita belekóstol, az menthetetlenül el is
pusztul. (Föltéve, hogy a méreg friss, tehát
jó és teljes hatású.) A sztrk-lmines falat nem
alkuszik. A melyik vadállat lenyeli, azt né¬
hány másodpercz múlva elkezdi marozangolni
a belső görcs. Ott vonaglik a helyszínén, a
míg gonosz páráját ki nem adja. Olyan terü¬
leten, a hol vadászok egy hosszú télen át alig
egy tuczat rókát bírtak lőni, azt is sok után¬
járással : a sztrichnines falat segélyével a tél¬
utó néhány hetében egy pár száz róka került
nyúzó kés alá.
De még a sztrichnin is kismiska az új mé¬
reghez, a czinnkálihoz képest, a mely csak
mint a vadmérgezésnek az eszköze új, egyéb¬
ként elég régi rettenetesség.
Csakhogy nem tudtak eddig úgy bánni vele,
hogy a ragadozóvad megkóstolhassa. Egy pár
évvel ezelőtt ezt is kitalálták. Cacao-vaj kap¬
szulákba tesznek belőle egy pár csöppet s ezt
a kapszulát a vad útjába, járása tájékára he¬
lyezik. A vaj szag csábít s a ragadozó bestia
az a csekély kis falatot igazán gyanútlanul
veszi fel. De ha csak annyira is megnyomja
a nyelvével, hogy a kapszula szétnyílhat: a
belőle kicsurranó egyetlen csöpp cziankáli a
gutaütés hatásával, a villámcsapás erejével öli
meg a pákosztos állatot. Még egy lépést sem
ér rá tenni. Összeesik és vége.
Azelőtt a sztrichnines dögöt néha fels/edték a kóbor czigányok. Baj is lett belőle,
nemcsak egyszer. Most nem kell ilyen csalo¬
gató. Elég egy mogyorónagyságú kapszula;
azt emberfia meg sem látja más, mint a ki
tudja, hol van, hisz' maga tette oda. A ki
véletlenül menne arra, legfeljebb széttaposná.
Emberre tehát teljesen veszélytelen.
A nagy ragadozó ellenben pusztul tőle, a
hogyan hull az őszi légy. A kultúra még a
méregben is halálos veszedelmök.
Fogynak, a míg csak egészen el nem fogynak.

A HAJÓÉPÍTŐ GYÁR TELEPÉN.

KÍNAIAK FIÚMÉBAN.
Csaishun kínai császári lierr/eg \e/.etése alatt
mintegy Ims/.onüt ta^u bizottság van most
tanulmányúton Európában, hogy a Nyugat
katonai és haditengerészeti intézményéit tanul¬
mányozza. A kínai küldöttség Olaszországban
végzett körútja után Velencééből deozemher
utolsó napján Pólába látogatott el, a hol hadikikötőnk berendezését tekintette meg. Innen
az Erzl>n-:-ni/ Friedrich csatahajón Fiúméba
jöttek a kinai vendégek, a honnan egy napi
tartózkodás után Bécsbe folytatták útjukat.
A kínaiakat, minthogy uralkodóházhoz tar¬
tozó herczeg a vezetőjük, fejedelmi tisztelet¬
adással fogadták. A tanulmányozó társaság egy
napi i'mmei látogatása alatt megtekintette a
Danubius hajóépítögyár telepét, a Whitehead
féle torpedógyárat, a hol u tengeralatti löve¬
gek lanszirozását is bemutatták nekik. Délben
a magyar kormány vendégei voltak a kor¬
mányzói palotában, a hol tiszteletükre negyven
teritékes ebédet adtak. Délután folyamán még
a haditengerészeti akadémiát nézték meg s
január 1-én este különvonattal Bécsbe utaztak,
a hol a király külön kihallgatáson fogadta
Csaishun herczeget és magasrangu kísérőit.
Az érdekes kinai vendégeknek sok nézője
akadt Fiúméban, a hol jellegzetes nemzeti

A DANUBIUS HAJÓÉPÍTŐ GYÁRBAN.
K Í N A I K Ü L D Ö T T S É G F I Ú M É B A N . —HarmathKároly főlvételei.

viseletükkel, hosszú e/opfjukkal keltették föl
a kixáncsiiik érdeklődését. Az érdeklődés köz¬
pontjában természetesen a tiatal Csaishun herczeg állott, a ki jómaga is dís/.es selyemruháBatban jár. fején t'es/eseu koponyájához simuló
fekete selyem löveggel, a mely alól hoKszan
nyúlik alá hátán fonatos hajzata. Fövegét a
homloka tviett mogyorónagysagu ni»yo»ó gyé¬
mánt ékesíti, a mely így már külsőleg is
eléggé megkülönbözteti a többi méltóságoktól,
a kiknek rangját a fő vég tetejére varrt külön¬
böző s/im'i gombok jelzik.

AZ ÉBREDÉS KORSZAKÁRÓL.
A Rznbadságharoz után Haynau és a hadi
törvényszékek tekevesztett zsarnoksága, az
akasztások, agyonlövések, bebörtönözések kor¬
szaka következett. A nemzet valódi vezetőinek,
a Magyarország szabadságáért és alkotmányáért
való küzdelemnek leghivatottabb vezérférfiai
részint külföldön az emigráczióban voltak,
részint vértanúhalált szenvedtek, részint bör¬
tönökben raboskodtak. A vezetők nélkül maradt
nemzet nagy zömét a zsibbadtságnak egy neme
szállottá meg. Az elnyomott nemzetek általános
szokása szerint mindannyian csak a remény¬
séggel, egy jobb jövő reményével biztatták
egymást és magukat.
Hosszú tíz évig tartott ennek az alaktalan,
mert jóformán minden reális alapot nélkülöző
reménykedésnek a korszaka. Az ország katonai¬
lag volt megszállva, a hadi törvényszékek nem
szűntek meg, csak szüneteltek, az ország kor¬
mányzását a bécsi osztrák kormány irányította
és a Bach mindenható osztrák miniszter által
szervezett, külföldről behozott és az országban
is vállalkozott «Bach-huszárok» vezették a köz¬
igazgatást. Minden szabad szó felségsértés
számba ment, minden egyesülés, minden tes¬
tületi működés a legszigorúbban meg volt
akadályozva. Ilyen viszonyok között a szervez¬
kedésnek, a zsarnokság igája alól való meg¬
szabadulásra irányzott cselekvésnek minden
módja lehetetlen volt és csak a külső politikai
viszonyok alakulásából lehetett a helyzet meg¬
változását remélni.
Végre 50 év előtt, 1859-ben kitört az olasz
háború. Az olasz- és franczia egyesült sere¬
gekkel szemben az osztrák hadügyi kormány
belátta gyengeségét. Iparkodott a seregét nö¬
velni, különösen magyar önkénteseket szere¬
tett volna nyerni. Megjelent és minden utcza
sarkára ki volt ragasztva a magyar harczi
dicsőséget emlegető proklamáczió, melyben
most már nem Bach Sándor germán-nyel¬
vén, hanem hízelgő magyar szavakkal "hí¬
vogatták, csalogatták* a magyar ifjúságot
az újont alakított két huszárezredbe. Ezzel
egyidejűleg feltámadt egy rég nem látott
intézmény. Pest és Buda utczáin megjelent a
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verbunk. Utczahosszant húzták a Rákócziindulót, ott tánczoltak a verbunkos huszárok,
beszélt ám a verbunkos «tiszt úr» is magyarul,
de csak a város söpredéke, az akkor is úgy¬
nevezett <icsirkefogók" állottak be. Az egye¬
temi ifjúságot is erősen környékezték. Kilá¬
tásba helyezték, hogy az egyetemi hallgatókat
azonnal hadnagynak nevezik ki az új huszár¬
ezredbe. De ilyet csak egyet kaptak. V. G.
egyetemi polgár beállt, ki is nevezték huszár¬
hadnagynak, hanem mikor cselekedetének nyo¬
morúságos voltát felismerte, maga is vissza¬
riadt attól s azon a czímen, hogy a bevonu¬
lásra pisztolyát tisztogatja, ezt a fegyver-tisz¬
togatást úgy igazította, hogy a pisztoly elsült
és jobb kezét keresztüllőtte, így azután ő is
itthon maradt. Nem is volt képes az osztrák
hadi kormány ezt a két új huszárezredet ön¬
kéntesekből kiállítani. Az egész országra ki¬
terjedt verbunk a két huszárezred legénységé¬
nek egy tizedrészét sem tudta összehozni s az
új sorozásnál a jászkun ujonczokból szervezték
a két ezredet.
Pedig a magyar fiatalságban nem hiányzott
a harczi készség. Akkor a pesti egyetemnek
mindössze csak 738 hallgatója volt, még pedig
jogász: 471. orvosnövendék 183, bölcsészet
hallgató: :2<>. gyógyszerész 64. És ez a 738
egyetemi polgár és az ország ifjúságának egész
nagy tömege mind harczra készen állott, de
nem az osztrák zsarnokság védelmére, hanem
a magyar szabadság kiküzdésére.

Országos volt az öröm, midőn híre jött a
magentai ütközetnek, a hol az osztrák sereg
az első nevezetesebb vereséget szenvedte. Az
után az események gyorsan fejlődtek. Jött az
örömhír, hogy Lussin Picolo szigeten tízezer
franczia katona partraszállt. Mindenki a tíz év
óta táplált remények teljesülésének elkövetkezését hitte. Az egyetemi ifjúság és Pest összes
ifjúsága harczrakészen várta a francziákiiak
Fiúméba való érkezését. Az egyetemi polgárok
állandó összeköttetést tartottak fenn a keres¬
kedősegédekkel és a kereskedelmi pályán levő
ifjúsággal. Az Aranykéz-utczában, a «Hét vá¬
lasztóhoz* czímezett kávéházban minden este
összejövetelek voltak az egyetemi hallgatók és
a kereskedősegédek között. Az iparososztály
ifjúságával a Yidacs-gyár munkásai útján volt
meg az összeköttetés és így Pest összes fegyver¬
fogható ifjúsága oly egyértelműen készen állt
a cselekvésre, hogy a franczia sereg közele¬
désére még a legnagyobb kaszárnya, az «Új
épület» elfoglalásának módja is meg volt álla¬
pítva. Az új épületnek a Széchenyi-tér felöl
való egész oldalán csak egy alacsony kőfala
volt. Az ezen falhoz támaszkodó féltető alatt
voltak az ágyúk és a lőszeres kocsik. Ezeket
éjjelenként csak két tüzérkatona őrizte. Az volt
a terv, hogy létrákon a falakra feljutva, onnan
a rézsúntos féltetőn abba a mellékudvarba be¬
jutva, a két őr lefegyverezésével mindenek
előtt az ágyúkat és lőszereket foglaljuk el, az
után az egyes pavillonokban meglepjük u

kaszárnya alvó legénységét, így volt kidol¬
gozva a felkelés, Buda és Pest egész ifjúságá¬
nak akczióba-lépése. Fegyverrel mindenki maga
látta volna el magát. Puska, pisztoly, kard,
mind alkalmasnak találtatott, - a kinek nem
volt más fegyvere, űzök részére a Vidaos-gyár*
bán nagy meiniyiségü meghegyezett. tehát
ütésre is, szúrásra is alkalmas vasrudak vol¬
tak előkészítve. Akkor teljes meggyőződéssel
hittünk ezen terv sikerében.
Az ifjúság vezérei voltak : Yezerle Zsigmond,
Beniczky Emil, Kuliffay Ede, Domokos László,
Kormos Béla, Thaly Kálmán és az akkor vele
mindenütt együtt levő ifjú Nádasdy Ferenc/.
Jellemző, hogy ámbár ebbe a tervbe sokan,
igen sokan be voltak avatva, a között a sok
ember között sem akadt áruló. Akkor az egész
ország ifjúságának csak az az egy vágya volt,
hogy a gyűlölt osztrák kormány zsarnoksága
alól az ország megszabaduljon.
Csakhamar megjött a solferinói döntő üt¬
közet hire. Az osztrák sereg le volt verve.
Temérdek ember elesett. Mi jól tudtuk, hogy
az elesettek között sokan vannak testvéreink,
barátaink, magyar véreink, de nem az eleset¬
teket sajnáltuk, hanem az osztrák sereg nagy
vereségének örvendeztünk. Ekkor mindnyájan
azt hittük, hogy már csak napok kérdése s
elkövetkezik a mi népünkre is a cselekvés
órája. Fiume felöl vártuk a hirt. Vártuk, hogy
a franczia sereg mikor lép partra Fiúméban.
Tudtuk, hogy az a sereg útközben mint a la¬
vina, folyvást nőni fog. Azon a nagy vonalon
fennakadás nélkül jöhetnek, ellentállásra nem
fognak találni, az Budapestig egy nagy diadalút
lesz. Örömmel vártuk hát azt az órát, midőn
a mi cselekvésünkre is rákerül a sor és az
általános mozgósítás folytán Budapesten ma¬
radt aránylag csekély számú helyörségtől az
ország fővárosát elfoglalhatjuk.
Ez a vágyódásunk, ez a reménységünk azon¬
ban váratlanul csakhamar rombadőlt. Másnap
megjött a villafrancai császár-találkozás és a
villafrancai kibékités híre. Ez a hír legszebb
reményeinket törte össze. Mindnyájan úgy érez¬
tük, mintha a kivívott győzelem babérait tép¬
ték volna le rólunk és mindnyájan fájlaltuk,
hogy nem lehettünk a Magyarország szabad¬
ságáért megvívott küzdelemnek akár hősei,
akár áldozatai. Egészen biztosra vettük, hogy
most sikerülni fog Magyarországot az osztrák
zsarnoki uralom alól felszabadítani s az ország
alkotmányos szabadságának korszaka ismét be
fog következni. A kibékités ezt a reményünket
megsemmisítette és a lelkes várakozást a tel¬
jes lehangoltság és a III. Napóleon politikája
iránt való ellenszenv, sőt gyűlölet váltotta fel.
Az osztrák sereg nagy veresége azonban
igen jól hatott arra, hogy a főváros- és álta¬
lában az orazág fiatalsága ne sülyedjen vissza
a busongó tétlenségbe. Az október I-én meg¬
nyílt új tanévre a pesti egyetem hallgatóinak
száma tetemesen megszaporodott. Az előző
vagyis 1858/9-iki iskolai évben csak 738 hall¬
gatója volt az egyetemnek, már az 1859/60-iki
iskolai évre 1193 hallgató iratkozott be. Ez
a számbeli szaporodás nagy arányokban fokozta
az egyetemi ifjúság cselekvési kedvét és cselek¬
vési képességét. És sajátságos, hogy 50 év
előtt az az 1193 egyetemi polgár képes volt
a főváros összes lakosságának hangulatát irá¬
nyítani és vezetni, most pedig a budapesti két
egyetemnek összesen közel 9000 hallgatósága,
tehát Magyarország tanuló-ifjúságának nagy
zöme, az úgynevezett «jövő reményei* legfelebb egymás között rendeznek felekezeti tor¬
zsalkodásokat. Pedig akkor itt uralkodott Prottmann a dühös rendőrfőnök az ő sok rendőr¬
jével és sok spiczlijével. Ijesztgette az egye¬
temi ifjúságot azzal, hogy a strafkompániába
soroztatja, de az 50 év előtt volt egyetemi
hallgatók ettől nem ijedtek meg. Az az 1193
egyetemi hallgató összetartott, nem volt közöt¬
tük vallási és nemzetiségi villongás. Tudták,
érezték, hogy a szabadság és a szabadelvű
irányzatok rászlója az az egyetlen szimbólum,
mely az ifjúkor - - egy ország ifjúsága cselek¬
ményeinek és aspiráczióinak irányát megszabja
és a mely alatt minden ország ifjúságának
összetartva, egy tömegben sorakoznia kell.
A nagy arányokban megszaporodott egyetemi
ifjúság mindjárt az iskolai év elején megkez¬
dette a cselekvést (;s az abszolút osztrák kor¬
mány legerősebb és legféltékenvebben őrzött

oldala: a germanizáczió ellen való testületi
fellépést határozza el. A bécsi kormány a
magyar királyi pesti egyetemet a legnagyobb
mértékben iparkodott germanizálni. "Akkor a
pesti egyetemen a tanítási nyelv a következő¬
leg volt berendezve : a hittani fakultáson min¬
den tárgyat latin nyelven adtak elő : a jogi
fakultáson 2/ tárgyból német, 8-ból magyar
és 1-ből latin volt az előadási nyelv; az orvosi
fakultáson 3 német, l.~> magyar és német, 5
latin; a bölcsészeti kar tárgyai közül 8-at
magyar-, 3-at magyar és német, 3-at latin
nyelven adtak elő. A német nyelven előadott
tantárgyaknak rendszerint Ausztriából ide ki¬
nevezett olyan tanáraik voltak, a kik magyarul
egy szót sem tudtak, tehát magyar nyelven a
német szót nem értő hallgatóknak még ki¬
segítő útbaigazításokat sem voltak képesek
adni. Magyar és német nyelven az orvosi és
bölcsészeti fakultáson azokat a tantárgyakat
adták elő, a melyeket az orvosnövendékeken
kívül az akkor még volt sebésznövendékek is
hallgattak, így a germanizáczió a pesti egye-
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Budáról a küldöttség és akkor mindjárt el¬
határozták, hogy az ifjúság küldöttsége liécsbu
fog menni, még pedig a kérvényt nemcsak a
kultuszminiszternek adják, át hanem kihall¬
gatást kérnek a császárnál is és az ifjúság
igazságos kérelmét az uralkodó s/ine elé viszik.
A kérvényeket csakhamar újra elkészítetlek.
Kormos Béla lakásán a Papnövelde-ulc/ában
aláírta azokat csaknem az összes egyetemi if¬
júság s megválasztották a küldöttség tagjait.
A küldöttség tagjai magyar ruhában akarlak
Bécsben megjelenni s azért mindnyájan kés/it¬
tettek maguknak atillát, magyar nadrágot, sarkantyús csizmát én sastollas kulpugot. A men¬
tét igen jól pótolta az akkor Budának neve¬
zeti asztrachánprémes, vité/.kötéses leli öltöny.
a mit a magyar ruha fölé pmiyókán vettek fel.
Ez volt a csakhamar országszerte általánossá
vált magyar viselet kezdete. Mikor a küldött¬
ség tagjai magyar ruhájukban az utc/án is
megjelentek már Üresbe utazásuk előtt is,
legelsőnek Lendvay Marczi s/inmüvész bará¬
tunk készíttetett magának hasonló ruhát, -
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hős bankigazgatók lovagkürtöt szeretnének
fújni kedveseik ablaka alatt, ha rájuk jön az
ábrándozás. A szerelem, a mely valamelyest
még fentartja a nagy egyenlőséget az embe¬
rek között, egyebet sem tesz, mint arányin nie.s
mellénykéheii
pillan^oszái-iiyakkal vagy ló¬
háton
kopogtat be az üzleti irodákba, a
hová az udvar felöli ablakon petróleumoshordók szaga jön be, - valamint álruhásan
jelentkezik a Jookey-(lluhhaii, \agy a mágnásnegyed palotáiban. Sehol sem adja le a név¬
jegyet, mert szegény vándorlegényként ajtót
mutatnának neki ; csak besompolyog, kürtön
és kulcslyukon keresztül belopŐzkodik a há¬
zakba és ilyenformán történik az, hogy Bronner úr, a saldakontista, estéiikiut |iánczéllmn
és táltos-háton küzd kedveséért
a litos
líiza kisasszonyért
sárkánynyal és orosz¬
lánnal : ii,ry lehetséges az, hogy Mária Francziska herczegkisass/oiiy azt álmodja, hogy
egy nyurga és kölcsönkért kabátos bölcsészszél harmadik osztályon utazik azon falucska
felé, hol a bölcsész atyja kántortanitó; és az

O R V V A D Á S Z . — PatakyLászlórajza.

temen a lehető legnagyobb mértékben ki volt
fejlesztve.
Ez ellen a rendszer ellen indított mozgal¬
mat az egyetemi ifjúság. Elhatározták, hogy
kérelmezni fogják a pesti egyetemen a magyar
nyelven való oktatást. A kérvényt azt lehet
mondani, az összes egyetemi hallgatók aláír¬
ták és az ifjúság egy küldöttsége akarta az
ország akkor volt katonai és polgári kor¬
mányzójának, Albrecht főherczegnek átnyújtani.
A mozgalom nyilvános volt, azért a rendőrség
is tudomást szerzett arról s midőn a küldött¬
ség felment a budai várba, hogy Albrecht főherczegnél kihallgatást nyerjen, már ott elő
voltak készülve a válaszra. A küldöttséget a
főherczeg adlátusa, gróf Haller Ferencz fogadta.
Haller Ferencz erdélyi jó magyar úr, öreg
magas rangú generális, a Haller-huszárezrednek° a tulajdonosa volt. Az ifjúság küldöttségét
eléggé barátságosan fogadta. Közölte a kül¬
döttekkel, hogy a kérvényt a főherczeg nem
veszi át, mivel annak az elintézése nem az ő,
hanem a kultuszminiszter hatáskörébe tartozik.
Azt a jóindulatú tanácsot adta, hogy intézzék
a kérvényt közvetlenül a bécsi kultuszminisz¬
terhez, sőt megjegyezte, hogy hiszen Bécs
nincs olyan messze, oda is felviheti a kérvényt
egy küldöttség. Ezzel a válaszszal jött vissza

azután a Nemzeti Színház többi tagja, nzután csakhamar mindenki, férfiak, nők. gyer¬
mekek egyiránt oly általánosságban felöltőitek
a magyar viseletet, hogy az alig néhány hét
alatt országosan elterjedt s Budapest utczáin
pengett a sarkantyú és az addig viselt czilinder-kalapok helyett csaknem mindenki túri
süvegben, sastollas, vagy darutollas kalpagban
járt. így kezdődött és így fejlődött ki az azután
több évig általánossá vált magyar ruha viselése.
Ez is egy bizonyítéka annak, hogy mily nagy
befolyása volt az akkori egyetemi ifjúságnak
az ország egész társadalmára.

alattomos szellemnek tulajdonítható az is
hogy Kiss és Bugarszky minden esztendőben
új menyasszonyi ruhát varr egy bizonyos
kisasszonynak, talán a tizenötödiket vagy
tizenhatodikat immár . . . Epén erről fog szólani ez a történet.

I.
Egy ócska, rozoga kastély állott régi, negy¬
ven holdas park közepén, a melynek legfia¬
talabb fája is idősebb volt száz esztendősnél,
a kastélyt pedig talán Mária Terézia óta nem
reperálták. Az az úr, a ki a kastély és a va¬
7>. Oláh Gyula. donná vált kert tulajdonosának mondhatta
magát, valamennyi kastélya között ezt sze¬
rette legjobban, ezt meglátogatta minden esz¬
tendőben és a czinfedelű kápolnában, a hol
MENYASSZONYI RUHA.
gyertyával volt összecsepegtetve minden és az
Elbeszélés. — Irta Krúdy Gyula.
oltárkép mögött egy verébcsalád lakott, örök
pedig
Még azt mondják, hogy a romantika kihaló¬ szerelmet fogadott. A többi kastélyát
félben van, igazi regényes históriákat nem is volt neki vagy egy tuczat, - - még ennyiszer
lehet hallani többé. Pedig a szivek ugyanazok, sem látta, hanem életuntán, fanyarul moso¬
ugyanúgy dobognak, ugyanazt dobogják, bár lyogva éldegélt egy pest; fogadóban, miután
a kastélyok kulcsait egy láda fenekére dobta.
a repülőgép századában élünk.
A romantika olyan dolog, hogy sohasem És egész nap papucsban járt-kelt a szobájá¬
lehet egészen kiküszöbölni az emberi életből. ban és a liptói túrót peneczillussal és papiros¬
(Mit csinálnának a költők?) A legszárazabb, ból ette, mint valami szegény diák. A keze
legczinikusabb szív is ellágyul olykor és po- piszkos volt a czigaretta-sodrástól és törökös
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kabátjáról leszakadozott az arany paszománt. a melyet különös romantikával és szokatlan fejű vén asszony volt a grófné, a parasztok
féltek tőle, mint a tűztől.
Lustaságból szakállt nevelt és az ágyon heve- naivsággal mindig megünnepeltek.
Ali gróf legyintett a kezével, mint a ki
részve, unatkozva hallgatta az ajtócsapkodást
Bizonyára mindenki jóízűen mosolygott
H folyosón, valamint a szobalányok perleke¬ volna Ali grófon, a midőn frakkban és ün¬ nem tartja érdemesnek a feleletet. És ez még
dését. Ötven esztendős volt Ali gróf, de még nepélyes arczczal térdepelni látja a régi ká¬ jobban dühbe hozta .Fehér kisasszonyt.
Maga is tökéletesen az anyja fia. Most azt
eddig sohasem jutott eszébe, hogy másképen polnában egy kékszemű és elég kövér hölgy
Í8 lehet élni a világon, mint az utazó-láda oldalán, a kinek hosszii idő óta már csupán hiszi, hogy ezzel a komédiával már elintézett
hátáról ebédelni a fogadói szobában, mert annyi köze volt a feketeszakállú úrhoz, hogy egy esztendőre. Sohase jut eszébe megláto¬
csak alkoiiyattal öltözködött fel, szokása sze¬ esztendőnként hajlandó volt neki megszerezni gatni. Elvihetne az ördög maga miatt. Vájjon
rint, hogy elvonuljon rendes kaszinójába, a azt a kis izgalmat, a melylyel egy esküvői mit is gondol tulajdonképen rólam ? Olyan
hol a bőrkanapén tovább heverészett, mintha czeremónia jár. Az életunt, savanyúkedvű Ali romlottnak hisz, hogy életem végső napjáig
nagyon elfáradt volna.
gróf neki vidámodott az életnek ilyenkor és megelégszem ezzel az esküvői komédiával?
A gróf a szakáiiát simogatta és epésen akart
Természetszerű, hogy Ali gróf nőtlen férfiú tizenhat esztendővel érezte magát fiatalabbnak.
volt, mert hiszen asszonyféle nem engedte A szőke, kövérkés hölgyet ifjúkori szerelem felelni, de ebben a perczben az öreg kertész
volna végképen elsavanyodni a jobb sorsra rajongásával nézte és olyan gyöngéd szavak jelent meg az ebédlő ajtajában és alázatosan
érdemes urat; nőtlen volt és mégis nős volt. jöttek ajkaira, a melyek máskor eszébe sem a szobába vezette a kiválasztott falusi haja¬
Tizenhat esztendő óta minden esztendőben jutottak. Az egykori tanítónő, a ki titokban dont, a ki a menyasszonyi ruhát majd igazán
nős • férfiú volt egy napig, reggeltől estélig, régen készülődött már arra, hogy egyszer viselni fogja. Pirosképű, formátlan, inestertehát összesen tizenhat napig. S ez az eset mégis csak férjhez megy, amúgy igazán és emberes ruházatú leányzó volt a jövevény, a
esztendőnkint abban a régi, rozoga falusi kas¬ tisztességesen, a mitől eddig csak Ali gróf ki olcsó kalapot viselt a fején és a kezén
télyban esett meg, a hol a százesztendős fák bőséges évjáradéka miatt mondott le, Mária horgolt keztyü volt.
benőtték az utakat és a pókok egyetlen szög¬ menybemenetele napján mindig és újra bele¬
Fehér kisasszony tetötől-talpig végigmérte
letet sem találhattak már munkájuk nyoma szeretett a férfiúba, mint tizenhat év előtt, a a jövevényt és szigorúan ráförmedt a vén
nélkül. A Mária menybemenetele napján ki¬ midőn méreggel akarta elemészteni magát bol¬ kertészre :
nyitott szobákba félve tört be a napsugár és dogtalan szerelmében. A mikor az első, igazi
Miféle kisasszonyt hozott kend ide,
rt falakról a rózsaszínű arezú, fehérparókás szerelem rózsaszínű ködében még nem .látott Róbert?
dámák és magas nyakravalós, költői hajvise¬
Az öreg szolga megbökkenve eresztette el
letű gavallérok csodálkozva néztek össze. Ali mást az életből, mint csupán egy férfifőt, a a leányzó kezét.
melyet
kimondhatatlanul
vágyott
megsimo¬
gróf egy keleti fejedelem lustaságával balla¬
- A mester leánya, Lidi, - dadogta.
gott végig a kastély hatvanegy szobáján, az gatni. És meghalni akart, mert az a férfifö
A leányzó félszogeii meghajolt:
eltávolodott
tőle.
Azóta
.
.
.
hajh,
azóta
a
kis
öreg kapus alázatosan nyitogatta előtte az
Kovács Lídia vagyok, okleveles ta¬
ajtókat. A hatvanegyedik szobában, a hol a falusi nő már a drága ruhákat is megunta,
nítónő,
- - rebegte.
a
melyeknek
eleinte
örült.
Megszokottá
vált
kisértet lakott nagyon természetesen, Ali gróf
Tanítónő,
- kiáltott fel Fehér kisaszbudai
palotája
és
rózsaszínű
fogatát
is
eladta,
letelepedett a karosszékbe és egy óra hoszszáig várta a család régi kisértetét A kisér¬ a melyen kocsizni szokott. Öngyilkos többé szony és gúnyosan nevetett. - - Van már ál¬
tet azonban sohasem jelentkezett a fanyar nem akart lenni. És pénzkölcsönzéssel foglal¬ lása, kisasszony? És van-e már vőlegénye?
Ali gróf, a kit láthatólag bántott a jelenet,
férfiú előtt, a ki nagyon kevés hittel, csupán kozott, a melyet magas kamatra adott bajba
szokásból töltötte meg a vizes-korsót, a mely¬ jutott gavalléroknak. Csak ilyenkor, Mária nagylelkűen mutatott a menyasszonyi ruhára:
- Kisasszony, fogadja ezt a csekély aján¬
ből a házi kisértet inni szokott. Majd bezáratta mennybemenetele napján támadt fel újra a régi
újra a szobákat, csupán a nagy ebédlő maradt Fehér Jolán, a ki szentimentálisán és rajongva dékot és egyúttal fogadja szerencsekivánságonyitva, a hol a hosszú tölgyfa-asztalon tizen¬ hallgatta az orgona hangját a régi kápolná¬ mat. Remélem, boldog lesz.
A leány egy lépést tett a menyasszonyi
két személynek volt megtérítve, vert arany¬ ban és úgy érezte, mintha először ünnepelné
nyal. A hófehér damaszt a beleszőtt czímer- nászát az imádott férfiúval. Az uzsoraváltók ruha felé, aztán tétovázva megállott, mert
rel villogott, a kristálypoharak szikráztak és és keselyűképű pénzügynökök eltűntek lelki Fehér kisasszony heves mozdulattal kitolta a
a karzaton a múlt századból való nagy zenélő- világából és fehér fátyola alatt olyan gyön¬ széket maga alól. Ingerülten kiáltotta:
- Arra feleljen, hogy ki a vőlegénye?
szekréiiy körül a városi órásmester foglalatos¬ géd szavakat mormogott, a melyekről azt
kodott. A trianoni pasztell-képeket a muzsi¬ hitte, hogy már el is felejtette őket.
Talán a szeretőjét hívja annak?
káló gép oldalán megtörölgették és a meA falusi leány arcza vérpiros lett, aztán el¬
,nueíti-et lejtő figurákat megigazították. A kas¬
halványodott.
Lesütött szemét csendesen fel¬
II.
tély régi cselédei, a kik díszruhájukat vették
emelte és egy másodperczig hidegen nézett
fel erre a napra és meglehetősen félszegen
A magas ebédlőben, a hol tizenkét vendég¬ farkasszemet Fehér kisasszonynyal.
mozogtak csattos félczipőikben, szárnyas ka- nek terítettek, csupán ketten ültek, a vőlegény
- A vőlegényem - - felelt megcsukló han¬
bátjaikban már sorfalat állottak a főbejárat és a menyasszony. Ali gróf már levetette a gon, - - az, a ki engem szeret és feleségül
körül és Ali gróf frakkban és fehér virággal frakkot és Jolán kisasszony is szürke utazó¬ fog venni. Különben bocsánatot kérek az alállott az erkélyen . . . Az erdei országúton a ruháját vette magára. Az esti vonattal vissza¬ kalmatlankodásért . . . A ruha már nem kell.
négy szürke ló által vont utazóhintó már
Szinte megnőtt, megszépült a falusi kis
lassú tempóban közeledett és a vén kertész el- térnek a fővárosba, hogy talán egy esztendeig leány, a mikor kiegyenesedve hátat fordított
pukkantotta a mozsarakat az udvaron. A hintő újra ne lássák egymást. Közömbös dolgokról Fehér kisasszonynak és kisietett a szobából.
begördült a kastély udvarára és Ali gróf bol¬ beszélgettek és láthatólag unatkoztak a hosszú A gróf elragadtatva csapta össze a kezét:
dog mosolylyal nyitotta fel a czímeres kocsi¬ délutánon. A szokásos nászajándék, valamely
- Hivd vissza, Róbert! - - parancsolta a
ajtót. A hintóban menyasszonyi fehér ruhá¬ gyémántos ékszer, már az utazótáskába volt kertésznek. - - Nekem tetszik ez a leány.
eltévé
és
a
levetett
menyasszonyi
ruha,
a
ban, hosszú fátyollal és fején mirtuszkoszorú¬
Fehér kisasszony az asztalra csapott az
val foglalt helyet egy hölgy, a kinek tizen- mirtusz-koszorúval egy széken hevert. Az volt
öklével.
ugyanis
a
szokás,
hogy
az
esküvői
ruhát
min¬
hatodszor kezet csókolva Ali gróf, ezt kérdezte
- Gróf, ön megfeledkezik magáról, — kiál¬
dig valamely menyasszony-sorban levő falusi
tőle :
hajadonnak ajándékozza Fehér kisasszony, ha¬ totta. - - A hölgy elmehet.
Mikor a kertész az ebédlőből kiment, szi¬
bár, ha tőle függött volna, legszívesebben
- Kedves arám, remélem, jól utazott?
eltette volna jövőre. Takarékoskodni kell a szegve a gyűlölettől fordult Fehér kisasszony
Majd karját nyújtotta a menyasszonynak és menyasszonyi ruhával ebben a nehéz világ¬ Ali grófhoz:
ünnepélyesen vezette be a kastélyba, miköz¬ ban. Épen azon mérgelődött, hogy annyi ideig
- Ön, úgy látszik, ismét esküdni akar a
ben a régi cselédek mereven állottak a be¬ várat magára a megajándékozandó falusi ártat¬ kápolnában, gróf úr? Tetszik magának ez a
járat mellett.
lanság és kövér, keztyűs kezével idegesen do¬ liba ? No hát abból nem lesz semmi. A ruhát
A kis kápolnában megkondult a harang és bolt az asztalon. A vastag arany karkötők elviszem magammal. Legalább nem kell újat
a falusi mester az orgona billentyűin a nász- csörögtek csuklóján és haragosan nézett a venni jövőre.
induló hangjait intonálta. A gyertyaszagú ima¬ félig szundikáló grófra.
És a drága menyasszonyi ruhát a tizenhat¬
zsámolyon helyet foglalt Ali gróf menyaszszoros
menyasszony vad gyűlölettel gyömö¬
- Mondja, gróf, nem lopják el _ezeket a
szonyával, de a plébános sohasem áldotta meg
szölte
be
útitáskájába. Ali gróf pedig nagyo¬
a frigyet, mert a plébános nem is volt hiva¬ tányérokat ? - - kérdezte idegesen. - - A falusi kat nevetve pattogtatott az ujjával.
nép
mind
tolvaj.
talos ehhez az aktushoz. Csupán Ali gróf fo¬
- Teremtuccse. Maga a legnagyszerűbb aszgadott itt örök hűséget annak a hölgynek, a
- Az én cselédeim megbízhatók, - - düny- szony, Jolán. Ha fiatalabb volnék, ismét bele¬
kit immár tizenhat esztendő óta kitüntetett és nyögött a gróf. - - Egyik-másik még az édes szeretnék. Kár, hogy már öreg ember vagyok.
a hölgy fogadta viszont, hogy tovább is sze¬ anyámat szolgálta.
retni fogja a férfiút, a ki tizenhat év előtt
—Az öreg grófnéra én is emlékszem. Nagyon
III.
kedvesévé tette. A menyasszony neve Fehér szigorú nő volt. Egyszer úgy rámkiáltott a
•Jolán volt és tizenhat év előtt tanítónő volt vizsgán, mikor itt tanítottam, hogy csaknem
Estére elutazott a vőlegény és a menyasza kis völgyi falucskában. Ali úr egy unat¬ bőgni kezdtem ijedtemben. Azt mondják, hogy szony a régi kastélyból, a hol a nagy fák
kozva töltött nyár folyamán megismerkedett verte a szobalányait is. Tudóm, hogy ha élet¬ zúgnak most már tovább. A gyertyákat a ká¬
a kis falusi tanítónővel és elkövetkezett az ben van még akkor, mikor közöttünk az a polnában eloltották és a romantika átvette
ilyenkor szokásos állapot. Fehér kisasszony história megesett, bízvást megehettem volna csendes birodalmát a kastélyban és környékén.
az öngyilkosság árán akart szabadulni sze¬ a mérget. Maga nem segíthetett volna rajtam Egy esztendeig nem szólal meg esküvőre a
relmétől, Ali úr azokban menyasszonyi ruhát az anyja miatt.
kis harang és akkor újra eljön a különös
rendelt neki és a kastély kápolnájában hűsé¬
Ali gróf egykedvűen vonogatta a vállát.
mátkapár, hogy néhány rövid óra alatt végig¬
get fogadott neki. Később Pesten házat vett
Maga azt nem érti, Jolán. Az,én anyám éljék a házaséletük minden örömét, minden
kedvesének és bőséges életjáradékkal gondos¬ egy szent asszony volt.
bánatát, minden változatát.
kodott a kisasszonyról. Evek óta csupán sze¬
Fehér kisasszony felhúzta az orrát:
relmük évfordulóján szoktak már találkozni,
Vájjon miért nem érteném? Egy dézsa¬
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gezve, futólépésben érkeznek és kiszabadítják
a kormányt kínos helyzetéből. Az inczidens
minden vórontás nélkül folyt le s eredménye a
kormánynak az az ígérete volt, hogy rögtön
összehívja Paris népét, új községtanácsot vá¬
lasztani.
Ezt az igéretét azonban nem tartotta meg.
Bizonyosan attól félt, hogy Paris népe ezt a
községtanácsot az ő helyébe ülteti. E helyett
egy kérdést tett fel s erre szavaztatta meg a
népet, vagyis a császárság példájára plebiscitumot rendezett. A kérdés az volt, hogy bízik-e
benne a nép s képesnek tartja e a kormányt
az ügyek tovább vezetésére? Óriási többséget
kapott. Több mint ötszázezerén igennel szavaz¬
tak és csak körülbelül hetvenezer volt a nem.
Erre aztán a kormány magához tért s az októ¬
ber 31-iki forradalom vezetőit elfogatta. Egyéb¬
ként pedig maradt minden a régiben.
Beállott a tél és kezdődött a nyomorúság.
A szén és fa fogyatékán, az élelmiszerek detto.
Csak szeszesitalok voltak bőven, ebből hihetet¬
len nagy mennyiség állott a lakosság rendel¬
kezésére. A történetíró feljegyzi, hogy a szesz
tekintetében mindig mértékletes párisi nép
közt az iszákosság e korszak óta terjedt el.
Rengeteg sok ember, munka hijján, tétlen¬
ségre volt kárhoztatva, minek következtében
a korcsma, kávéház és a klub dominált. A fel¬
sült kommunista vezérek is ide helyezték most
működésük súlypontját, a hol a túlizgatott
TEOCHU TÁBORNOK.
lelkű, elcsigázott testű nép könnyű marta¬
lékává vált az izgatóknak. A korcsmákon kívül
minden utczának megvolt a maga klubja s
hogy ezekben mi történt, micsoda aknamunka
(Az 1871-iki kommün lázadás.)
folyt s miféle czélok felé vezették a népet,
azzal a kormány nem törődött.
Ismerteti
(Folytatás.)
De már ekkor észrevehető volt, hogy a pá¬
RÁKOSI VIKTOR.
risi nemzetőrség egy része külön utakon jár s
külön jelszavakat követ. A poroszokkal szem¬
I. FEJEZET.
ben roppant lanyhán viseli magát, mintha va¬
A kommün Paris ostroma alatt.
lami más harczra tartogatná a bőrét, melyre a
klubbokban készítették elő a kedélyeket.
íme, ilyen eseményekkel kezdődött a beteg¬
A kommün - agítáczió vezérei voltak Pyat
ség, mely aztán egy forrólázban, a kommünFélix, Blanqui, Delescluze s a már említett
forradalomban jutott kitörésre.
Flourens, a ki a fővezéri állásra pályázott.
De ezzel csak a lelkek diszpoziczióját mu¬
A külvárosok izgatásában legtevékenyebb reszt¬
tattuk be. Ideje, hogy a közvetetlen okokra is
vettek : Vallás, Milliére, Granger, Lullier, Sarámutassunk, melyek a mérleget brutálisan,
pia, Tridon, Briosne, Gaillard apó, Vermorel,
döntőleg a kommün javára billentették.
Rigault, Ferré stb. Foglalkozásukra nézve kis¬
De még egypár szót kell szólnunk a szemé¬
iparosok, gyármunkások, félbenmaradt ügyvéd¬
lyek elhelyezkedéséről.
A LEGENDA VÉGE. (III. Napóleon.)
jelöltek,
zugujságirók, a kik azért, hogy érvé¬
Trochu tábornok Parisban mint kormány¬
nyesülni nem tudtak, a társadalmi rendet tet¬
elnök és katonai kormányzó állt az ügyek élén
berontanak a bellevillei nemzetőrök. Flourens ték felelőssé s az egész ostromot arra használ¬
és vezette a hadi műveleteket.
Gambetta október 7-ikén léghajón elhagyta felugrik az asztalra s proklamálja a kormány ták fel, hogy a párisi nép rokonszenvébe be¬
Parist és Toursban, majd Bordeauxban szer¬ letételét. Azután a legnagyobb kiabálás, fele¬ fészkeljék magukat.
A kommunisták második nagyszabású tün¬
vezte hatalmas agitáló erejével (mint egy kis selés, összevisszaságok közt megkezdik az új
kormány tagjainak összeállítását. A kormány tetése 1871 január 22-én történt, a mikor is a
Kossuth) a nemzeti védelmet.
Thiers Adolf, mint államférfi és diplomata, tagjai, a kik fásultan ültek helyükön, a leg¬ fogságban ülő Flourenst kiszabadították. A lá¬
kétségkívül a legtehetségesebb társai közül, ez¬ nagyobb inzultusoknak voltak kitéve s még zadó nemzetőrök Éljen a kommün! kiáltással
alatt az európai udvarokat járta, hogy a szep¬ örülhettek, hogy főbe nem lőtték őket. Végre a városházát is újra meg akarták rohanni, de
tember 4-ikén kikiáltott köztársaságot elismer¬ egyiküknek sikerült kiosonni s elhozni Trochu az ott levő népfölkelők parancsnoka közéjük
tesse s ha nem is szövetségeseket, de legalább hű* bretagnei nemzetőreit, a kik szuronysze- lövetett, mire rövid tüzelés után szétfutottak.
barátokat keressen neki.
A kommunisták legnagyobbrészt még telje¬
sen ismeretlen vezérei sötétben lappangtak,
lesve az alkalmas pillanatot, melyben a nem¬
zeti védelem férfiainak torkára ugorjának. Az
a remény mindenesetre élt bennük: A mily
könnyen ti szeptember 4-ikén kormányra ke¬
rülhettetek, ugyanoly könnyen mi is kezünkbe
keríthetjük a hatalmat, mihelyt szamárságot
követtek el.
Azzal a rengeteg fegyveres emberrel, mely
Parisban rendelkezésére állott, Trochu nem
tudott semmit se csinálni. Nemcsak hadvezéri
talentum nem volt, még csak jó katonának se
lehetett mondani. Vallásos (a mi nem baj), de
bigott (a mi baj) breton volt; egy imádkozó
katona pedig legalább is olyan furcsa látvány
(különösen Parisban), mint egy verekedő franeziskánus. A nyugtalankodókat, harczias tettre¬
vágyókat azzal csillapitgatta, hogy megálljatok
csak, megvan nekem a magam terve . . . Mon
plán! A miből aztán gúnyos kupié lett: plán,
plán, rataplan, le plán de Trochu . . .
De szegényeknek hamar elmúlt a nótázó
kedvűk.
Október 31-ikén egy csomó gyászhir szakadt
a városra. Az első és legsúlyosabb az volt,
hogy Metz kapitulált s a franczia hadsereg elit¬
jével megadta magát a poroszoknak. Ehhez já¬
1870 OKTÓBER 31-IKE. A KOMMÜN ELSŐ LÁZADÁSI KÍSÉRLETE PÁRISBAN. A VÁROSHÁZÁN MEGROHANJÁK
rult pár szerencsétlen ütközet, melyet Paris
A KORMÁNYT.
védői vívtak a poroszokkal a város környékén. Meg az a hír, hogy Thiers a poroszok¬
kal a fegyverszünet ügyében alkudozásba lé¬
pett. A csatából megfutott nemzetőrök és kato¬
nák egészen a belső bulvárokig szaladtak s a
kötelességüket nem teljesített katonák szokása
szerint, árulást üvöltöztek. A düh, elkeseredés
és kétségbeesés zaja töltötte be a várost. Min¬
denki a köztársaság vezető férfiainak tehetet¬
lenségét ordította. De a legnagyobb konsternácziót és forrongást mégis csak Metz meg¬
adása keltette, melyről csak töredékes tudósí¬
tások érkeztek.
Ekkor emelte fel először fejét a kommün
Parisban. Azt hitte, megérett a búzája, aratás¬
hoz láthat A munkásnegyedekből való nem¬
zetőr-zászlóaljak Flourens Gusztáv vezetése
alatt elfoglalták a városházat, a kormány szék¬
helyét, azzal az elhatározással, hogy a köztár¬
sasági kormányt egyszerűen el csapják s helyébe
a maguk embereiből újat állítanak. A palotá¬
ban épen minisztertanács volt s együtt ültek a
kormány tagjai. Egyszerre nyílnak az ajtók s
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De a katasztrófát már nem tartóztathatta
fel semmi. Január folyamán Trochu még egy
nagy kitörést próbált, inkább annak a bebizo¬
nyítására, hogy a porosz vasgyűrűt átszakítani
teljes lehetetlenség, egyúttal azt remélték, hogy
a vérveszteség puhítani fogja egy kissé a párisiakat s hajlandóbbá teszi a békekötésre. Ilyen
puhításra már nem igen volt szükség, mert a
város torkig volt a szenvedéssel. Már a lóhus
is fogytán volt. Patkányt, kutyát, macskát et¬
tek. Gáz hijján éjjel a városra sötétség borult.
E mellett a porosz bombázás is terjesztette a
rémületet. Végre szétröppent a nagyvilágban a
nevezetes hír, hogy január 28-án Versaillesben
Jules Favre és Bismarck aláirtak a fegyver¬
szünetet.
A kormánynak első dolga volt, hogy egész
Francziaországban elrendelje a képviselővá¬
lasztást, hogy az új parlament Németország¬
gal megkösse a végleges békét. A képviselő¬
választások február 8-ikán voltak. E választá¬
sok kettős jellege domborodott ki. Paris a
nemzeti védelem kormánya ellen szavazott, a
vidék pedig a háború folytatása ellen. A vidék¬
ről választott képviselők e mellett túlnyomóan
monarchikus érzelmű emberek voltak. Az ál¬
lamformáról ugyan egyelőre bölcsen hallgat¬
tak, nem bolygatták, de nem is titkolták, hogy
királypártiak. Ez is fokozta a republikánus és
forradalmi Paris elkeseredését. Ezt a hangula¬
tot kiélesítette az is, hogy a nemzetgyűlést
Bordeauxból nem Parisba, hanem a Paris mel¬
lett levő Versaillesba hívták össze. A minisz¬
tériumok és a központi kormányzat szervei
mind visszatértek Parisba, csak épen a kép¬
viselőházat hívták össze Versaillesben. A bordeauxi nemzetgyűlés azzal is gyűlöletessé tette
magát Paris előtt, hogy a több helyen, többek
közt a fővárosban is, képviselővé választott
Garibaldit, a ki pedig nem is dicstelenül harczolt a köztársaság seregeiben, lehurrogta. Ha¬
sonló sorsban részesült Francziaország legna¬
gyobb élő költője, Hugó Viktor. Mind a két
férfiú le is tette a mandátumát rögtön.

l

Még két tapintatlanságot követett el a nem¬
zetgyűlés, a mivel mintha direkt az örökké
nyugtalan Parist akarta volna sújtani. Az egyik
az volt, hogy az ostrom alatt nem fizetett ház¬
bér kifizetését elrendelte, a másik meg, hogy
a nemzetőrök egy frank ötven centim napi¬
diját eltörölte. Ezzel a párisi munkások nagy
részének a szájából jóformán kivette a min¬
dennapi falatot, mert minden rendes kereset
hijján több százezer ember úgyszólván ebből
a másfél frankból élt. Mindezek az intézkedé¬
sek természetesen a kommunisták malmára
hajtották a vizet.

A HÉTRŐL.

A GONDOLKODÓ EMBER. (Hugo Viktor.)

Újévi gratulácziók. Évszázadok hosszú sora óta
az esztendő első napján megmozdul egy egész
tengere a jókívánságoknak. A levegő szinte meg¬
telik millió meg millió kis fehér madárkával, a
szíves gratulácziókkal és ezek a fehér madárkák
kisebb-nagyobb rajokban beröpülnek szinte minden
házba, fölkeresnek szinte minden embert. Ki nem
kap újévi gratulácziót ? Meg lehet állapítani,
hogy a gazdag emberek, a hatalmasok, az erősek
mérhetetlenül több jókívánságot kapnak, mint
azok, a kikre több férne, mert több kívánni való
jóval maradt az élet adósuk. De hiszen az embe¬
rek minden dolgukban emberek és nem angyalok,
a jó kívánságukba is természetesen belejátszanak
emberi motívumok, ezeket se adják teljesen in¬
gyen, minden önérdek és minden számítás nélkül.
Ezért is várnak valamit és csak természetes, hogy
inkább odafordulnak, a honnan inkább, többet és
többen várhatnak. Nincs ezen semmi elszomo¬
rodni vagy kicsufolni való, mert az eredményében
azért senki se jár roszul. És pedig nem csak azért,
mert odafönt az égben nem a szerint állapítják
meg az emberek sorsát: ki hány újesztendei gra¬
tulácziót kapott; idelent a földön is van — ki¬
egyenlítődés. A házmester például minden lakó¬
nak küld gratulácziós kártyát, neki egy lakó se
küld, de azért mégse a házmester jár roszul és
egy csöppet se óhajtja, hogy jövőre — megfor¬
dítva legyen. Szóval: van azért harmónia és he¬
lyesség így is az újesztendei gratulácziók megosz¬
tásában. A tehetősek örülnek a sok jókívánságnak,
a szegények pedig annak, a mit kapnak érte.
*

A BESZÉLŐ. EMBER. (Gambetta.)

Ilyen fenekestől felfordult viszonyok között
mint a villám csapott le a rémhír, a végleges
békekötés föltételeinek rettentő súlyos voltáróL Nem kevesebbről volt szó, mint ElzászLotaringía elvesztéséről és öt milliárd frank
hadi kárpótlás fizetéséről. Akkora erőfeszítés¬
nek, annyi véráldozatnak, annyi romlás- és
pusztulásnak, a köztársaságba vetett annyi re¬
ménységnek hát ez lett a vége? 8 még hozzá
hire járt, hogy a poroszok diadaluk betető¬
zéséül azt kívánják, hogy csengő muzsikával
és kibontott zászlókkal végig vonulhassanak a
meghódított Parison. És a versaillesi nemzet¬
gyűlés még ezeken a békeföltételeken is kapvakapott, csakhogy a szörnyű háború egyszer
végrevalahára véget érjen.
Mindez nagyban érlelte a kommunisták ve¬
tését. Ők teljesen kész szervezettel várták a
rájuk nézve kedvező fordulatot. Először is meg¬
alapították a nemzetőrség szövetkezetét, Fédération de la garde nationale, melybe több
mint kétszázötven párisi nemzetőr-zászlóalj lé¬
pett be. Azután megválasztották az úgyneve¬
zett Központi Bizottságot, Comité Central,
még pedig az egyes kerületek munkásbizott¬
ságaiból és a szövetkezett zászlóaljak tiszti¬
karából. E szervezkedésre az ürügy az volt,
hogy fegyverrel szegüljenek ellene a poroszok
Parisba való bevonulásának. E pillanattól
kezdve ezek a szövetkezett zászlóaljak, melyek
papíron háromszázezer fegyveres embert jelen¬
tettek, semmi más urat, parancsolót maguk
fölött el nem ismertek, mint a Központi Bi¬
zottságot. Ez egy külön, specziális párisi had¬
sereg volt, mely semmiféle kormányt, tábor¬
nokot, minisztert el nem iámért, ellenben va-
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A NEVETŐ EMBER. (Thiers)

kon követte a kommunisták vezéralakjait s a
magaválasztotta tisztjeit. Ezzel a kommün félelmes hatalommá lett Parisban, mert annak
a birtokába jutott, a mi a hatalomhoz első¬
sorban szükséges: volt neki hadserege.
A versaillesi kormány ezzel szemben alig
tudott haderőt állítani. A köztársaság java
katonasága még német fogságban sínylődött, a
mi kevés belőle még az ostrom idejében Paris¬
ban maradt, a fegyverszünet megkötése óta az
is napról-napra jobban züllött s vagy átállt a
szövetkezett nemzetőrséghez, vagy legalább is
aggasztóan fraternizált vele.
Hyen körülmények között érkezett el a Vég¬
zetes fordulónap, márczius 18-ika.
(Folytatása következik.)

A társalgó-művész. Egy kihalászott apróhirdetés
révén kiderült, hogy Berlinben van egy czég, a
mely - - urak kölcsönadásával foglalkozik. A mes¬
tersége olyanforma, mint a Herczeg Perencz Rébusz bárő-jában az Eskmáe-é; ez is gentlemane¬
ket liferál szabott áron, csak nem férjnek és nem
olyanokat, a kikben nincsen élet, hanem épen el¬
lenkezőleg olyanokat, a kikben valamikor nagyon
is hullámzott az élet. Zsurokra, vacsorákra, na¬
gyobb társas összejövetelekre árszabály szerint köl¬
csönöz úgynevezett használható embereket, vagyis,
a kik értik a társaságos élet és a társalkodás mű¬
vészetét. Jó megjelenésüek, elmések, műveltek,
tudnak témákat adni és témákhoz tartalmasán
vagy szellemesen hozzászólni, ha tánczosra van
szükség, tánczolnak, ha udvarlóra van szükség,
udvarolnak, ügyesek, figyelmesek, szeretetreméltók.
Mert annak, a ki erre a mesterségre vállalkozik,
vagy a kit erre a mesterségre alkalmaznak, ter¬
mészetesen ilyennek kell lennie, hiszen másfor¬
mát ingyen is nagy bőséggel kapni. Az is termé¬
szetes, hogy a ki erre a foglalkozásra pályázik,
kilenczven százalékában nem lehet más, mint
úgynevezett letört úr, mert hiszen a társaságos
élet művészetének nagy iskolája van. Ez egy gaz¬
dag és sokágú tudomány, a mit csak könyvekből
elsajátítani csak úgy nem lehet, mint a hogyan
nem lehet könyvből tánczolni megtanulni. A kit
az a berlini czég társaságos használatra «úrnak»
alkalmaz, annak úrnak kellett lennie, a mig a
módja bírta és bizony épen ezen a pályán nagy
azoknak a száma, a kik ezen kívül - - nem is
tanultak más mesterséget. Ha azután könnyel¬
műség vagy szerencsétlenség, a maguk hibája
vagy a sors mostohasága kilőtte alóluk az arany¬
paripát, teljesen ki voltak téve a nyomoruság hi¬
degének. Hiszen nem volt mindenik akkora úr,
hogy - - a varietékben kamatoztathatta volna a
katasztrófáját. Pedig nem mind maga volt az oka
a pusztulásának és nem mind maga volt az oka
annak se, hogy — csak úrnak nevelték és semmi
másnak. A berlini vállalkozás tehát nem olyan
tréfás dolog, mint a milyennek első pillantásra
látszik Ez a vállalkozás piaczot nyitott olyan ér¬
téknek, a melyet eddig nem lehetett hasznosítani,
legalább nem úgy, mint önálló értéket. A jó mo¬
dornak, az úri viselkedésnek, a társaságos ügyes¬
ségnek. Pedig hogy ezekre szükség van, bizonyítja,
hogy — megfizetik. Nem igen hiszszük, hogy lenne
okuk a szégyenkezésre azoknak, a kik belőle él-
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nek. Szegénynek lenni nem szerencse, de nem is
szégyen és mindenki azt árul, a mije van. A ki
elmésséget, ügyességet, kellemességet, jó modort
árul, nem a legsilányabb portékával kereskedik.
És ha túlságosan könnyűnek vélik ezt a keresetet
azok, a kiknek talán nem is lenne olyan könnyű,
jusson eszükbe, hogy — a tenoristo se hord zsákot.
*
A piacz nyelve. Nem tudjuk, hányadszor adta
ki a nemes magisztrátus azt a rendeletet, a mely
a vásárcsarnoki kofák nyelvét akarja megregulázni,
de mert ez a rendelet nem először jelent meg az
idén, bizonyosra lehet venni, hogy - - nem is
utoljára. Hatás dolgában épen megfordított a vi¬
szony a parancs és az operett-dal között. Az operett¬
dal annál hatásosabb, mennél többször meg kell
ismételni, a parancsnak viszont a hatástalanságát
bizonyltja, ha meg kell ujráztatni. A nemes ma¬
gisztrátusnak azonban nem kell nagyon restel¬
lenie ezt a sikertelenséget. Az asszonyt sokkal
könnyebb szóra bírni, mint elhallgattatni és akár¬
mennyit beszél is valaki, természetesen csak a
saját szókincséből merítheti a mondanivalóját.
A kofák szókincse pedig tudvalevőleg nem a köl¬
tészet és az irodalom remekeiből szedte a maga
ékességeit és virágait. Ha valakiről azt mondjuk,
hogy kofálkodik, ezzel nem a stílusa választé¬
kosságát, szépségét és nemes formáit kívánjuk
magasztalni, a minthogy a piaczi nyelv se a
franczia vigjátékírók nyelvét jelenti. Ennek a
konstatálásával azonban a világért se akarunk
védelmére kelni annak, a mi ellen a rendelet,
igen helyesen és csak dicséretet érdemlő czélzattal síkra száll. Ez a rendelet szükséges volt és
kívánatos, hogy a hatása is meglegyen. De, sajnos,
attól tartunk, hogy csak maguknak a kofáknak a
megrendszabályozása vajmi keveset pusztít el a
kofálkodásból. Mert — nézzünk csak szét! — csak
a piaczon halljuk-e peregni, csattogni és visítani
a piacz nyelvét? Csak a kofák-e azok, a kik
kofáikodnak? Ezt a nyelvet és ezt a tónust nem
találjuk-e meg újabban azokon a helyeken is, a
hol se csirkét nem árulnak, se kofák nincsenek?
Nem hódít és terjed-e a hang nyersesége és dur¬
vasága szinte minden területen: a színpadon, a
sajtóban, az irodalomban, a fórumon? Ki tudna
erre a kérdésre meggyőződésből nem-mel vála¬
szolni ? És lehet-e ezen szabályrendelettel segíteni ?
Aligha. Ezen csak a közízlés nemesedése segíthet.
A szabályrendelet, ha szigorúan kezelik, legfölebb
csak azt érheti el, hogy a piaczról pusztuljon ki
a piaczi nyelv és a kofák ne kofálkodjanak !
#
Czionisták. Most már kilenczedik nemzetközi
kongresszusukat tartják a czionisták, a kiknek a
végső czélja Izrael országának föltámasztása. A czionista vagy sionista mozgalom egyike a legérde¬
kesebb históriai jelenségeknek, sőt példa nélkül
való a maga nemében, mert nem volt még rá
eset az emberiség történetében, hogy egy egészen
megszűnt ország és szétenyészett nemzet a saját
föltámasztását megkisérlette volna. Zsidóország
sorsa nem hasonlítható se Lengyelország mai ál¬
lapotához, se ahhoz, a melyben Itália vagy a né¬
met birodalom az olasz és a német egység meg¬
teremtése előtt voltak. A lengyel, az olasz, a né¬
met földön megmaradtak a lengyelek, olaszok,
németek, az elnyomatás alatt és a szétdaraboltság
idejében is megtartották nyelvüket, kultúrájukat,
összetartozóságukat tehát egész csomó élő egység
és közösség őrizte. A zsidó nemzet azonban, mint
nemzet keresztülment az elpusztulásnak minden
fázisán, elenyészése teljes és tökéletes, minden
földrajzi és kulturális közössége megszűnt, nyelvét
is csak az egyetlen megmaradt közösség, a vallás
őrzi könyveiben. Külömben tagjai a világ minden
részében szétszórva élnek, nem ismerik, nem értik
egymást, azonos eszményeik nincsenek Az egyet¬
len energia, a mely a Zsidóország új megterem¬
tését munkálja, nem aktív, hanem szenvedő a szó
valóságos értelmében. Nem egy vágy vonzza a
zsidókat ez ország egyelőre csak tervezett határai
közé, hanem kergeti a kényszerűség onnan, a hol
gonosz és embertelen módon ma is üldözik őket.
A hol egy humánusabb, fölvilágosodottabb, mű-
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véltebb szellem lehetővé tette nekik az asszimilálódást, a hol tühát hazájuk az ország, a melynek
polgárai, onnan természetszerűleg nem vágyód¬
hatnak egy más országba, a mely nekik, ha csupa
hitsorsosuk él is benne, csak idegen lehet, mert
a vallás közössége nemzetalkotó közösségnek na¬
gyon is kevés. A czionista mozgalom tehát, ha
vezetői között talán olyanok is vannak, a kik
másnak terveznék, eredményében nem lehet más,
mint egy humánus mozgalom, a mely ,nem hazát
alapít azok számára, a kiknek már van hazájuk,
hanem menedéket azoknak, a kiket elfogultság és
kegyetlen türelmetlenség hazátlanságba kényszerített.
'
'
' '

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
A boldogság kis kátéja. Kupcsay Feliczián,
kinek most új novellás könyve jelent meg e czím
alatt, egészen egyedülálló, sajátságos jelenség iro¬
dalmunkban, sőt egész szellemi életünkben. Filo¬
zófus és művészlélek, a kiben ez a két elem össze¬
olvad ; a művész eméjével filozofál s a filozófus
leikével foglalja gondolatait művészi szimbólu¬
mokba. Filozófiájának és művész-munkájának egy¬
aránt olyan a színezete, mintha előtte soha senki
se csinált volna hasonlót, mintha ő volna az első
gondolkozó, a kinek a filozófia alapproblémáit kell
megfogni s az első művész, a kinek újonnan kell
a maga számára megteremteni a művészi kifeje¬
zés eszközeit Azok az apró-cseprő, de azért a
húsunkba vágó realitások, melyekkel életünk tele
van s a melyek a bölcselkedésnek is, a költői ala¬
kításnak is építő anyagát adják, ő rá nézve mintlm
nem is volnának a világon, - - ő csak a primitív
nagy vonalakat látja mindenben 8 primitív nagy
vonalakkal rajzol mindent. Az élet értelmét keresi,
a boldogságot, az igazságot, elmélkedésben, mesé¬
vel, szimbólumokkal, - viilmni különös biblikus
áhitatosság, az élet nagy titkai előtt való elfogó¬
dottság adja meg az alaphangulatát. A miről be¬
szél, arról az emberiség már évezredek óta elmél¬
kedik és álmodozik, de rajta mintha mindez a
sok gondolat teljesen hatástalanul ment volna
keresztül, - ü újra gondolja mindezeket a már
ezerszer átgondolt gondolatokat, mintha ő benne
fogantak volna meg először. 8 meg is tudja nekik
adni ezt a szint s épen ezért, a mit mond, annak
nincs sem naiv, sem banális hatása, sőt szuggesz¬
tív ereje van. Pedig épen nem mesterkedik a for¬
mával, a mód, a hogy mondanivalóját elmondja,
annyira primitív, annyira ment az írói technika
minden tanult raffináltságától, hogy néha szinte
dadogásnak tetszik Szuggesztív ereje onnan van,
hogy valamikép mégis érezzük, hogy ezek a gon¬
dolatok ezek az írói formák az Írónak saját tu¬
lajdonai, ő belőle magából, a saját egyéniségéből
forrottak ki. Itt tetszik ki, hogy íróban az első
dolog az egyéniség, hogy a mit mond s a hogyan
mondja, az ő legsajátabb személyes ügye legyen,
személyiségének kifolyása, — az az író, a ki úgy
tud irni, hogy erről meg tudja győzni az olva¬
sót. Ezt éreztük Kupcsay első munkájában, a Zarathuttra múmiája czimű elbeszélésben, mely a maga
sajátszerű formátlanságában erősen megkapott,
ezt nélkülöztük egy azóta megjelent regény-félé-

jében, a mely hatástalanul múlt öl rólunk s ezt
érezzük most A boldogság kis kátéja czimű novellás könyvön, u melynek hét novellája majd mint
ilyen vallomás-szerűén hat. Kupcsay a Tolsztoj
fajtájából való ember, — elmélyed a maga lelké¬
nek legmélyéibe, s onnan emeli ki mondanivaló¬
ját, az emberi lélek titkai között keresgél, a hol
gondolat és érzés összefolynak s a legsötétebb
rejtelmek is megoldásra kerülnek. S ő egy gyer¬
mek elfogulatlanságával jár e mélységek és rej¬
telmek fölött, szinte féltjük, hogy elmerül bennük,
de u gyermek elfogulatlanságával is megy el fö¬
löttük. Valami álomszerüség van írásaiban : mintha
nem azt mondaná el, a mit látott és gondolt,
hanem a mit megálmodott. A valóság mintegy
fátyolon át tetszik Momiinkbe, körvonalai néha
szétfoszolnak, néha éles, de erősen egyszerűsített
vonásokkal rajzolódnak ki. Egy novellájában, az
Egy kétctók czíműben gyermekkori emlékeket
mond el; a régi emlék olysisl'onuán él lelkűnk¬
ben, mint egy álom, egyes részei pontosan, apró
részletességgel, mások nagy vonalakban, ismét má¬
sok elmosódva. Itt tehát összetalálkozik a tárgya¬
lás módja a neki való tárgyalási anyaggal s ez a
novella Kupcsay legjobb, leginkább művészi ha¬
tású munkája. Kupcsay nem könnyed író, nem is
szórakoztató író, de nagyon érdekes írói egyéni¬
ség. Meg kell vele barátkozni, hogy érteni és él¬
vezni tudjuk, de érdemes vele megbarátkozni.
A «Budapesti Szemlét januári száma az első,
a mely Gyulai Pál neve nélkül, Voinovich Géza
szerkesztése alatt jelen meg, kit mint szerkesztőt
az Akadémia megbízásából Berzeviczy Albert és
Beöthy Zsolt támogatnak munkájában. Ezzel új
korszak kezdődik a nagymultú folyóirat történe¬
tében. Csengery Antal alapította, Gyulai Pál emelte
az ő nagy egyéniségének megfelelő tekintélyre, —
most az Akadémia két irodalmi vezéremberének
közreműködése s fiatal, képzettségéről eddig is szép
tanúságot tett szerkesztő vezetése alatt indul új
pályájára. Az új szerkesztőség keze alól kikerült
első szám Fraktiói Vilmos tanulmányával kezdődik,
mely Mátyás király örökbefogadásáról szól Frigyes
császár által. Heinrich Gusztáv a német monda¬
beli Merlinről értekezik Takáts Sándor az 1697-iki
hegyaljai zendülés történetét Írja meg teljesen új
levéltári adatok alapján, Kéz Mihály pedig befejezi
Ausztria viszonyáról Magyarországhoz szóló tanul¬
mányát. Lagerlöf Zelma Legenda a madárfészekröl czimű elbeszélése, Lévay József két szép verse,
Kozma Andor fordításai Moore Tamásból adják a
szépirodalmi tartalmat. Bán Aladár a Kalevalát s
Vikár Béla Kalevala-fordítását ismerteti. Új rovat
a Szemle, melyben szakemberek röviden, tömören
szólnak a Nobel-díj idei tudós nyerteseiről, Molnár
Géza pedig Bartók Béla IL zenekari suitejét is¬
merteti. Az Értesítő rovat több magyar s egy né¬
met könyv bírálatát közli. A Budapesti Szemlét
a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára félévre
12 korona.
Dukai Takács Judit élete és munkái. Dukai
Takács Judit bizonyára nem volt még a maga
korában sem fontos és nevezetes írói jelenség,
költeményei sem eredetiségre, sem tűzre, sem a
nyelv szépségére nem tartoznak a múlt század
elejének elsőrendű termékeihez. Abban a korban,
mikor Kisfaludy Sándor és Csokonai már elmond¬
ták legszebb dalaikat, az ő múzsája csak visszhang
volt, az egykorú német költészetnek s a német
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hatás alatt állott magvnr költőknek visszliangja. Aladártól, szép elbeszélés Rákosi Viktortól. DörEgy-két olvatag, csinos versén kívül, a méh koilvo- mögö Dömötört, a mulatságos utazásairól országos
sen érezteti még ma is az akkori Biedermeyer-izlés hírnévre jutott Maczkót újabb utazásra indítja
Sebők Zsigmond. Az egyes közleményeket szép
kecsesen szenvelgő szellemét, — nem a költő egyé¬
nisége az érdekes benne, hanem a kor, a melynek képek élénkítik. Mulattató képsorozat, szerkosztői
üzenetek, rejtvények egészítik ki a szám tartalmát.
lelke megszólal benne. S ebben a tekintetben válik
érdekessé Dukai Takács Judit alakja: mint a XIX. A Jó Pttjtás-k a Franklin-Társulat adja k i ; elő¬
század eleji literátus magyar nő típusa s mint fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér. Mutat¬
egyetlen női alak azoknak oldalán, a kikből a ványszámot ingyen küld a kiadóhivatal (Budapest,
magyar szellemi élet újjászületése kiindult. Elete IV. Egyetem-utcza 4).
is azt mutatja, hogy dilettáns volt, a kinek az
Múlt és jelen. Csudáky Bertalan e czím alatt
irodalom csak üres órák időtöltése a falusi birtokos adta ki könyvben tárczaczikkei gyűjteményét.
nemes asszony sokféle munkája közepett, a me¬ A könyv egyes czikkei tárczaczikkek a szó eredeti
lyeknek Dukai Takács Judit példásan felelt meg. értelmében; könnyed formájú előadása különböző
nem azonosította magát az irodalommal, a mint¬ körökből való ismereteknek, reminiscentiák, is¬
hogy az akkori szűkköríí magyar társadalmi és mertetések stb. Sokféle és változatos témák kerül¬
irodalmi viszonyok között, mikor a legkiválóbb nek itt megbeszélésre a képzőművt szét, zene, iro¬
férfl-irók is csuk mellékfoglalkozáskép áldozhattak
dalom, a mai élet köréből, valamennyi egy fogé¬
az irodalomnak, egy asszonynak körülbelül lehe¬ kony, művelt ember könnyed módján előadva, az
tetlen is lett volna magát azonosítania. Az írónő olvasó különös , íjiegterhelése nélkül. Az efféle nép¬
típusának azonban, melyet a mai élet fejlesztett szerű formájú ismertetések nálunk meglehetős
ki, egyes vonásait, ha még oly halvány és kezdet¬ ritkák, pedig a közönség érdeklődése mind erő¬
leges -állapotban is, meglátjuk az ö élete pályájá¬ sebben fordul a magvasabb olvasmányok felé s
ban isji'Ezt a,pályát állítja elénk az egykor Mal- Csudáky könyve is bizonyára sokaknak fog tanul¬
vina néven ismert Írónőről kiadott könyvében^ ságot szerezni.
Vadász Norbert csórna-premontrei kanonok;. Szere¬
Az ókori Egyiptom. Mahler Ede, egyedüli tudó¬
tetteljes melegséggel és gonddal gyűjtötte össze , sunk, a ki szakszerűen foglalkozik egyiptológiára),
Dukai Takács Judit életrajzi adatait, megrajzolja az Akadémia könyvkiadó vállalata számára könyvet
a korabeli 'irodalomhoz való viszonyát s kegyele- írt az ókori Egyiptomról. A könyv nem a kutatások
tesen, de jóizlésü mértéktartással jellemzi költé¬ eredetiségére veti a súlyt, hanem arra, hogy a
szetét. Az életrajz után közli pontos szövegkiadás¬ nagyközönséggel megismertesse a régi Egyiptomra
ban a költőnö összes műveit, a mi közülük máig vonatkozó kutatások fő-eredményeit. Nyolcz fejezet¬
fenmaradt: verseit, önéletrajzát és egy prózában ben szól az országról és lakóiról, az állam szerve¬
irt párbeszédes, allegorikus művét. A szép könyv zetéről és a közigazgatásról, a családi életről, a
megjelenésére a költőnö emlékészobrának felállí¬ vallásról s az e vallásban oly fontos halotti szertar¬
tására indult mozgalom adta meg az alkalmat; tásokról, a nyelvről és Írásról, a tudományról és
czímlapja előtt pedig Dukai Takács Juditnak egy irodalomról, a művészetről, a chronologiáról és tör¬
egykorú óbécsi csészéről másolt színes arczképe ténetről. Szóval ismerteti az egyiptomi élet összes
látható. Nagyon jellemző kis kép, rózsakoszorú köreit, a mennyire a mai kutatások alapján ismer¬
keretében, hárfával kezében ábrázolja a költőnőt, jük. A tényeket és adatokat világosan, gondos fel¬
gyöngéd, rózsás porczellán-szinezésben — nyilván dolgozásban közli, kissé száraz és élettelen előadás¬
olyan kép, a milyennek ő maga képzelte magát ban, de megbízhatóan. Mindenesetre nyeresége
költői álmai közben.
művelődésünknek, hogy oly érdekes és fontos tudo¬
A t J ő Pajtás.* Sebők Zsigmond és Benedek mány-ágról, mint az egyiptológia, most már magyar
Elek gyermeklapja újév utáni második számában könyvből is lehet tájékozást meríteni.
igazolja eddigi gyorsan elterjedt jóhirét és nép¬
Új könyvek:
szerűségét. Egész serege van benne a kiváló Írók¬
A boldogság kis kátéja. Elbeszélések, irta Kuptól származó érdekes és tanulságos közlemények¬
nek : versek Endrődi Sándortól és Radó Antaltól, csay Feliczián. Budapest, Singer és Wolfner.
pompás mese Mikszáth Kálmántól, keleti történet
Dukai Takács Judit éleié és munkái. Közli
Káinoki Bedö Bélától, mese és regényfolytatás
Vadász Norbert. Budapest, Franklin-társulat; ára
Benedek Elektől, tanulságos elbeszélés Schöpflin 3 korona.

Múlt és jelen. Kultúrtörténeti rajzok, 'irta Csuiláky Bertalan. Budapest, Athenaeum ; ára 4 kor
Ókori Egyiptom. Irta Mahler Ede. Budapest,
Magyar Tudományos Akadémia kiadása.

Elhunytak a közelebbi napokban : FEKETE JÓZSEF

48-as honvódtizedes 83 éves korában Győrben.
DEZSEÖPFY BÉLA földbirtokos, Pestmegye törvény¬

hatósági bizottsági tagja Szentmártonkátán 73 éves
korában. — GUOORESZKU ÁGOSTON pénzügyi taná¬

csos Budapesten 58 éves korában. — KADISTYÍNI
KIHALT GYULA, Debreczen város gazdasági tanácsosa,
korában. — MÜLLNEB FRIGYES, Kassa városi nyűg.

tanár 64 éves korában Debreczenben. — KOZÁE FEBENCZ piarista tanár Budapesten 50 éves korában. —
Dr. SIMONKAY LAJOS nyűg. fó'gimnáziumi tanár, egye¬

temi magántanár,

renczrendi szerzetes, kiérdemült gimnáziumi tanár,
a mátraverebélyi és szentkuti kegyhely őre és lel¬
késze 66 éves korában Budapesten. — NYÁBÍDY DÉ¬
NES nyűg. polgári iskolai tanár Beszterczén 62 éves
korában. — PIBINGEB JÁNOS magánzó Budapesten,
65 éves korában. •— JANIK FEBENCZ, a budapesti ügy¬

védek nesztora 87 éves korában Budapesten. SEIDL JENŐ, az Országos Középponti Hitelszövetke¬

zet főtisztviselője Budapesten 31 éves korában. —
Kazinczi KAZINCZY ABTÜB Budapesten 30 éves korá¬
ban. - - Vágszerdahelyi PBEPELICZAY ELEŐD posta-

és távíró-számellen őr Kassán 49 éves korában. —
Nemesvidi Kiss LÓRÁND cs. és kir. méneskari főhad¬
nagy Budapesten 28 éves korában. — MITTEBDORFEB
LAJOS, a Ganz és társa vasöntő és gépgyár r.-t. igaz¬
gatója Budapesten 58 éves korában. — Id. CIRNEB
VILMOS gyógyszerész Szolnokon 39 éves korában. —
BÁCSKAI JAKAB, 86-dik évében Szarvason. — SZŐKE

ANTAL Nagyküküllővármegye szőlő-oltvány kezelője
42 éves korában Medgyesen.
Nagybaczoni BAKDOCZ MÁBTON szolgabiró, 48-as

honvédszázados özvegye, szül. Molnár Borbála, Maksán életének 74-dik esztendejében. — Nemes IJjHÁZY ALADÁBNÉ, szül Nyilassy Rozália, a máramarosi

felsőbb leányiskola nyűg. tanítónője, Ujházy Aladár
48 ás honvédszázados özvegye, Gyulafehérvárt 80
éves korában. — Özv. BOZSENIK GYÖBOYNK, szül.

Fritsch Antónia 80 éves korában Lúgoson. — Özv.
BABAKOVICH ANTALNÉ, szül. Arleth Hozália Nagy¬

szentmiklóson, 80 éves korában. - - KÉP SABOLTA

SVAICZI SELYEM

használják az egész földkerekségen
egyetlen megbízhatóó bevált magyar

l

.^\

kitűnő sikerrel használtatik
vesebajoknál, a húgyhólyag bán¬
talmainál és köszvénynél.aczukorbetegségnél.az emésztési és léleg¬
zés! szervek hurutjainál.

Húgyhajtó hatású!
Könnytn emésztheti!
T«l]«Itn tliiU!
Kapható ánányftíírrfikf déletben tagy a
Szmye-Lipóczi Salratortorrát- Vállalatnál
Budapttt, V. Rudolf-rakpart 8.

Budapesten, életének 48 ik évében. — GALLÜS SÁMUELNÉ, szül. Sapka Teréz 76 éves korában Buda¬
pesten. — Ifj. Pós LAJOSNÉ, szül. Gráf Ilona községi
jegyző neje 37 éves korában Fertő-Medgyesen. -

•ÖTlT.

Özv. SALAMON MIKLÓSNÉ szül. Földváry Anna 65 éves
korában Abonyban. — Kékesi EAIKOVICH TIBORNÍ,

szül. Molnár Sarolta Kassán. — Ifj. csurgói dr. Kétly
Károly kereskedelemügyi miniszteri fogalmazó négy
éves kis leánya ERZSIKÉ Budapesten. — DARÁNYI

MABOITKA, Darányi Ágoston kis leánya Budapesten.

Szerkesztői üzenetek.

EGYVELEG.

Könnyek. A szerelőm. Ha sajtó nU ívn.livrtt. költimu'nyrs kon\ vrlicii u, ín Irs/nrk r/.rkm'l jolib ver;,rli, HUkur lii/tniy ln'ti'lc ni'in Kuk Hikrrri' námithkt,
A/.t inincli'iii'Hi'trc ajánljuk, hogy valakivel kijavittMM
a helvi'sinist, iiirrl pl. n lMJiit n.'in írjuk li'ilynak,

* A sarkutazók szakállviselete. Érdekes epizód
folyt le dr. Cook sarkutazó s egy angol zsurnaliszta
között. A kíváncsi angol egy újságból kivágott
képet mutatott Cook-nak. «Nagyon régi fényképem
ez,» — mondotta Cook — «hisz 15 éve nem hordok
már szakállat. > — «Hát az éj szaki sarkon is beretválkozott?» — Cook mosolyogva válaszolt: «Igen,
ollóval lenyirtam a hajamat is. S a sarkutazók
egyike sem hordott szakállt, sem bajuszt, mert kü¬
lönben jégcsapok csüngtek volna le arczukról.» Érdekes, hogy a déli-sarkutazók, Shackleton és
társai, mindannyian körszakállt viseltek.
(G. L.)
A Szuez-csatorna bejáratánál már érezzük
az egyenlítőnek, ennek a földet körülfogó körnek a
közeliétét. De az egyenlítőnél tízszer nagyobb az a
kör, melyet a világhírű L. Leichner berlini czég egy¬
másmellé sorakozó árui képeznek, melyeket 35 év óta
szállít a világ minden részébe. A nLeichner-gyártmányok» jóságát világszerte dicséri minden osztály és
és nemzetség asszonya és ifjúságuk megőrzése, szép¬
ségük elnyerése érdekében nem is használnak soha
más szert; innen származik az, hogy ezen gyártmá¬
nyokat mindenkor a legmelegebben ajánlják. Arczpor gyanánt felülmúlhatatlan a Leichner-féle zsirositott púder, továbbá Leichner Hermelin- és Aspasiapuderje. Eddigi nagy sikereit fokozva «Leichner» is¬
mét mesés úttörő újdonságokat hoz forgalomba! Ezek
között első helyen áll Leichner száraz Champooinghajpora, mely a hajat hullámossá, dússá és illatossá
teszi, azt zsírtalanítja és tisztítja. Leichner keztytipoudere csúszós, üdítő hatása van és kellemes, friss
illattal bir. Leichner Banána-crémje jamaikai első¬
rangú kozmetikai szer, jóságban és hatásban felül¬
múlhatatlan. — A Leichner-féle czikkek hatása oly
szemmellátható, hogy azokat a hölgyek közül senki
sem nélkülözheti, mindenki könnyen megszerezheti,
mert minden illatszertárban kaphatók.

a

d e l f h
TILÍ»OS.
Világos indul és a harmadik lépé»re mattot sd.

b •

nrin

M'Si-II

1.
d7-d6
2. Vb8-o8 t matt.
d.
l
e5-e4
2. Fh7—Í6 t matt.'

kitűnő teint-ápolószer
2K
fiatalos üdeségel kölcsönöz a bőrnek.
balzgamszappan hon*
601
kitűnő fogápoló szájyiz K 1.76, fogpor 88 f.
legjobb
hajfesti) szer 5 K
Hetekig megmarad és nem engedi festékét.
Sotétszökére, barnára és feketére

TANNINGENE

AUTÓN J. CERNY, Wien, levélczim
XVIII. Cári Lndwlgrs tr. e. Lerakat X. Maxmlllanstr. 9,
Raktár: gyógyszertárakban, parfümériákban stb.

1. . .
--'. d7-d5
Z. Ha6—05 f matt.
. . *. Ho+-d6
1.
2. HaG—o7 f matt. j t í

1. Ho6-e7 . . . o7-e6(a,b,c)
2. Vb5— e8
t. sz.
3. He7-d5 t matt.
b.
1.
Ba3xo3
2. VbB— dB___e6xd5
3. He7— fB f matt.

SteckenpísrdLiliomtejszappan

Kitűnő! ::

Miczi. Ugye mikor reggel
fölébredsz, legelső gondolatod
én vagyok.
Sdrő: Nem édesem! Lég'
első gondolatom, a SztrakaMenthol-fogmppan, a mellyel
számat naponként kimosom.
3 darabot bérmentve küld:
Sztraka gyógyszerész. Mohói.

=

ne tétovázzék, hanem
•
használjon azonnal
mely 10 perez alatt a legmakacsabb migraint ég fejfájást elmulasztja. —
> Ág T a m A g gyógyszerész K i s p e s t e m .
* *

•

legenyhébb szappan
:: a bőr részére.::

=

B eret vas pastillát
l

. • • * .A

f*-m-,

m

Ara l korona
20 fillér. — Kapható minden gyógyszertárban.
* * Orvosok Által ajánlva. — Három doboznál ingyen postai szívllitás.

Illlll.

lcljC'KÍtrll(lk

krl'l'-M'l.

l ' r lli/clliy \ I T S r i

rfiyikl'

-i ín i'ii rí a mi K/.im iiiialinikiit.
Balmazújvárosi tájkép síd. l'Tmnlliin n 1-l.l-n \nns/iirníiiiiik. buldtt \rrsnrk s/.állni kdl a magasba.
Lilán min mutálják n Ivltől kii'rji'/i's módjai
l'i'd-tli nrnlkodágt.

Annuska. Kicsi dolgot nagy szavakkal, szónoki han¬
gon mond el: ez az, a mit dagálynak nevezünk.

1.
— t. sz.
a. Vf5 v.
Vxo4 stb.

Ke5xf<>
2. Fe3-d4 f matt.

Az 50-ik számban megjelent képtalány megfejtées:
.\lii/ii;i/iit<'i.

1. Fg5-e3 ... Fd8xf6(a,b,c) 1.

2. dl—d* f matt.
b.
1. . . .
._. Hb8 t. sz.
2.íHf6-d7 f matt

1.
' . Hf2 t. sz.
2. Hf6-g4.t.matt.

hozasson tőlem azonnal

I
.
l
|

ni. ma mit nem ké¬
pei titkot a liőlgyvilifc elítl, a mióta
a iPllules Urlenlalesi(keleti labdactok)
csodálatos hatlsa ismeretes.
Ezek a ílolík
\
va
i \ azon tolaj\ \ ddonaággal
o
' bírnak,
— _ hogy a
.
keblet kifejlesztik, megszilárdítják
és újjáalakítják, ép ügy a nyak és
'állcsontok öregeit megs/.öntetik
az álul, bory a kebelnek kecses
lelUéget kölcsönöznek a nélkül,
bogy a derekat kibŐTitenék. A
keleti pilulák főleg keleti nöTénykJTonatokból kétznlnek t az
ártalmas arzéntől teljesen mente¬
sek. Hatását nem szabad hasonló
czéln más kölsó tagv belső hasz¬
nálatra szolgáló szerrel összeté¬
veszteni. Egv több mint 3D éri
eredmény a l'iliilrs Urientales hírnevét megerősítette annyirá, hogy ágy a liatal leánynak,
mint az asszonynak az egyedüli
eszköze arra. hogy telt s szilára
kebelre legyen szert. Könnyű és
diskrét kezelés, tartós ereojnény
már 2 háti használat után. Egy
imtreoíke használati utasítással
ö.£) kor., ntánTétte!6.75 kor. Fő¬
raktár Budapesten Török Jóxsef
VL, Király-utcu 11 l'rágaban
Fr. Wittek A Co.Wassergasse 19.

Felelős szerkesztő: l l o i t s y P á l .
Szerkesztőségi iroda : Budapest, IV., Beáltanoda-u. 5.

Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.
Vilnigot u r a l ó kél clvila-ztn'atatlan fugalom B ói tzépiég cs l

Telt kebelSíépelérésére,
+Soványság. +
keblet szeret¬

felvétetnek Blockner l. hirdetőirodájában, Budapest, Sütó'-u. 6.

llHIIi-ln

1...
!. Hf8«g6
2. VbB— f5 . . cil.f:,
3. He7-d5 t matt.

A 2658. sz. feladvány megfejtése Schuster Zsigmondtól.

8 napi próbára
TÖRLEY

/Ili/,

KÉPTALÁNY.

_i Igug«t6: A. Holxt, tanár. 11073 (Sitn MTiljsa«.
JUaguabb tcobalkal tanlntéiet «l«ktro- •« ffépénmérnokoll, technikunok é» művezetők kiképzettére. Qftzdtgou fel— Hzerelt elektrotechn. é» pépépit l&bontoriomok. Ojárí tanuló ••
mühelyek. 8610 hJltíató * 36. iskolai c-vben.
Programm Btb. dijUlannl a titkáiaai által.

aki CSÚZ, kÖSZVény, iSChiaS bántalmai ellen már
mindent próbált eredménytelenül. Kapható havi
részlettörlesztésre. Ismertető kövyv ingyen és
bérmentve. - FÖRSTNER ALADÁR, Budapest,
zxz
VII17. Alsóerdősor 30. szám.
**x

lliifíV

A 2657. sz. feladvány megfejtése Marin V.-tó'l.

S ZŐLŐ O LTVÁNY,
izölóVesszőről és borról nigymí n m ™ . , és bérm«nt«! küldöm meg
k é p e . á r j e g y z é k e m e t £j "U- a ki ozimét t u d a t j a .
Exea könyvel még az is kérje, i ki rendelni n e m a k a r , m«rt
ebből m e g t a n u l h a t j a a szőlőtelepítést « e mellett sok
szolokep van benne. SzőlőoltrányokbóJ éj más •gyéb európai és
amerikai sima és gyökeres resszokből, a világhírű Ö e l a w a r é b ó l állandóan több millió készlet eladó, olcsó ár mellett TSbbezer
elismerőlevél, közte több herczegi és grófi uradalomtól. Czim :
SZViCS S Á N D O R F I A szílótelepe B i h a r d i ó s z e g .

irjllk,

1. _
-'Bg4 t.'BZ.'jj|
2. Hh3xg5 t matt. ; t i t

Selyemszövet kivitel. — Királyi üdv. szállító.

R Q Z S AT E J

ll!,'y

Dalok. A czigényhoz. Ha u M-IM-I, cnal< valamonyliyiro ÍN jók vuluának K \<ilna ku/luk kn/.nllictő, szi-

A 2656. 82. feladvány megfejtése Gawrilow Antaltól.
Világot.
Sötét.
Világán. a. Sülét.
1. Kh8-g8 . . . f7-f6(a,b,o, 1.
f? f5
d, e, f)
í . Bg7-gü t matt.
2. Bg7-e7 t matt.

A LEG¬
JOBB.

Vunntti!

::

2674. számú feladvány H. H. Huse-tól.
(A «Stratégiei versenyén a 11. dijat nyerte.)

SCHWEIZER & Co., LUZERN ü 23 (Svaicz.)

Jt.UtiJtil.lt. Mii

Salvator

Farkas Ottilia Szécsényben, életének Cő-dik évé¬

Kérjen mintákat újdonságainkról feketében, fehérben és
színesben: Eol lenne,Cacliemlre, 81111311111?, Dnchesse,
Crépe de Chine, Cötelá, Messaline, Monsseline 120
cm. széles, méterenként K 1.20 és feljebb. Bársony és
plüs ruháknak és blúzoknak stb., úgyszintén hímzett
blúzok és rnhák batisztban, szövetben, vászonban és se¬
lyemben. Csakis szavatoltan szolid selyemszöveteket áru¬
sítunk közvetlen a magánvevöknek bérmenive és már
elvámolva.

Kapható mindenütt 6ü f, l K1O f éf 2 K 2O f ért

A Bor- és Lithion-tartalmú
vasmentes gyógyforrás

ban. — Nagybölöni BÖLŐNY ÖDÖNNÉ, szül. kisvardai

Technikum Mittweida

gyártmány.

a

kiváló botanikus Budapesten,

60 éves korában. — MIHÁLYI IMRE CZEZÁR szent fe-

HENNEBERG-SELYEM
1

Helje«eii fejtették meg: Merényi Lajoa. — (Jelül
József és Stark Vilmos. — A lUudapeiti Sakk-kört —
A tliudapetti 111. kér. Sakk-kört — Ladányi Antal. —
Wyacbogrod Pál. — Beér Mór. (Budaptitl. — Németh Péter
(Ciongar). — Kintiig Köbért (Fokért.) — Miiller Nándor
(Szombathely). — Hoffbauer Antal (Ufótvár). — Szabó
János (Bakony-StentLditlo). — A (Győri Sakk-kört. —
Székely Jenő. - Mészey József (OySr). -~ A tZborói
Tártaikon. — A tKaluctai KatoUkut-kőrt
Ve&reöi
Miklós (Zirci). — Ifj. Hubay Bertalan (Bmltáiujlak). A •Dunafólitvitri Egyenl6tegi kórt lIhtnafóldvdr / — Harcsa
Mihály tlliliarudvaril. — Ctolnoki István (Hajduhadhdia).
A •I.filufii Oatdatdffi Kattinó.t t Isibict). — Imetyik János
él Szivák Jánog (Alberti-Irta).—tCtengeri Kintinál (Ctenger).
Király Mihály (XetUa). — Kunz Reiaő (Temetrékái).

SAKKJÁTÉK.

református egyházi presbiter Debreczenben 52 évea

csak közvet¬
lenül ! Fe¬
kete, fehér
és színes
K 1.35-töl m.-ként blúzok és rnhák számára, benn. és m á r
e l v á m o l v a a házhoz szállítva. Dús mintaküldemény benn.

Henneberg selyemgyáros, Z ü r i c h .

nyűg. fővárosi tanítónő Budapesten 72 éves korá¬
ben. - - PALASOVSZKY ÖDÖNNÉ, szül. Gaál Viktória

HALÁLOZÁSOK.

53

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

Leichner-féle arcz-púder
a li'gjobb és legártalmatlanabb arezpuder, az arcznak üde. rózsaszínű
és friss, fiatalos szint ad, nem vehető észre azon. a ki használja.
Hasonlóan hires jelzések:
Loichner ll< rmelmpnderjeM. 3 és 1.3(1. A-pasiii-pnderje M. i. Bfin*
diic osak Leiohnerfele púdert kérjünk
Kapható zári dobotokban
minden illatszenulelben
és a gyárban : Leich'aer L. Berlin S W.
Sohiitzenslrasse 31.

Szép. telt testidnmcikat. gyönyörű
keblei nyerhet a törvényileg védeti,
cBÜSTERIA" eróporunk ál¬
tal, arany éremmel kitün¬
tetve: Parisban l!MK), ll.-iinb u f t a i 1901, B«rllib«i 1903.
Hízás ti-H hét alatt egész 3() funtig.
• i ;aiiiin
,
^
^
,
Szigorúan szojid. nem ámitis. Számos köNziinetnyilvállitas. Duboza haiználatí nlasiláasal 275 K. A pénz posiaulalvánvon brkiiMíse. <agy ulánvét hetenként sok 100 ruhát.
naponta átlag 20.001) sallert, kellőt.
melleit, beleértve portó is. llvpie
ICnllllU v«»yfyil«íjf t iMy.tit tiatiiiiU
niftche Institut lír. í'tnm
Steiner & Co., Berlin 67.,
Kiinipcrat/erstr. 66. Lerakat
Migvarurszág részére : Tőrük .).
g.vég.vw.ertáni Budapest, VI.. •-- •••• KASSA.
Alapit&Hi év: ItflO.
=
Király-Dtrza 12.

Feketére fest * Défehérre tisztit

BALTENBEReER rubafestógyárábaD

DÁLLÓFF TEA
Dr. Dalion" párisi orvostól, kövérség ellen.
Tórv. védve. Félmillió osomag forgalom csak Parisban.
A Dalloff Tea a legbiztosabb és legártal< • matlatiabb szer a kövérség ellen. • *
A hölgyek termetét karosává és elegánssá
változtatja.
Az nrakat megszabadítja
<t
a terhes kövérségtől.
« >
A. kövérség nemcsak kellemetlen, hanem idő
-lőtt öregít is. Hogy mindig fiatalok és karcsúk
lehsoftfik, ínyünk naponta 1—2 csésze DAL¬
LOFF TEÁT. Ez eyy tiszta növénygyógymód
•i vértisztitólag hat. Ára csomagonként 6 k o r .
Óvakodjunk utánzatoVtól. Kapható minden gyógytárbtn.
Fílerakat Magyar- fX,,^!,- Tn 7 Qpf Budapest. VI..
ország részére : l O I O K 0OZS6I K i r á i y u . ü

Használat után.

a le t Jnoderuetb téli sporttelep. Ideális nj botpálya. Külön rodli és skeletonpálya. Elsőrangú ellátás. A Palota-szállóban minden modern kényelem. Közp.
Intés, vili. világítás. Lift. Elő- és ntóidénybcn kedveim, árak. Prospektus.
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2. szhí.

1910. 57. KVFOLYAM.
2 . SZÁM. 1 9 1 0 . 5 7 . ÉVFOLYAM.

3C=]C=IC

BLÚZOK

<REKORD>
kézitáska
CSÁNGÓ bőrdíszműves, Bpest, Múzeum-kőrút 3.
Pénz-, szivar- és bankó-tarczák nagy választékban.
Vidékre a pénz előleges beküldése mellett portómentes.

BÁLBA

az elválasztás időszakától kezdve

FALÜDI LÁSZLÓ

Legújabb minta. Erős zerge-, angol
saffíán- vagy kecske-bőrből minden
•cinben 18 óm magas, 21 óm szé¬
les, selyem béléssel, belül toilettel
11 Veronáért kapható a készítőnél

-

ANYÁK FIGYELMÉBE!! T
A gyermekek elismert legkiválóbb tápszere

costum ée pongyolák

már könnyű emészthetőségénél

menés előtt ha a Salinil t
használja, nem izzad át
hónaljnál ruhája, így csípke-selyembluza új marad
^ — a nyárra is. A —

fogva is a

J Phosphatine Faliéres,t

SALINIL

• • Budapest, IV., Váczi-utcza 9.

Berbida (Veszprém-megye).

Nincs kopaszság. ::
Nincs hajhullás. : : ::
Nincs korpaképződés.

:: :: :: Kapható minden gyógyszertárban. :: :: ::

A Keletí-féte

Egy nagy doboz (elegendi 3 bétre) ára 3 K 8O f.
Főraktár: Z o l t á n B é l a gyógyszertára

szagtalan, pneu¬
matikus légmenlesrn záró szaba¬
dalmazott tárral
ellátott szobaiirszék a legjobb és
li'j,'nlr-óul> e té¬
ren ! — Föl nem
tűnő alakok! Kitíinö szolid szer¬
kezet ! Oksó ár l
Továbbá nagy*
raktárt tartok :

.Ella. haj. ei »akállnoTeut6
IMUII.-I Imi riuid hasiiialitautáii. S/ignruan
nieitlii/hatc'i Ilttási tnt^lrpő. ör('K*>lial»l,
nrnk és liülpek hajuknak, fi<k:'iiliikn*ki>s
ipolitAn ''^ iiiui'-í/tr^iTc

Bpest, V., Szabadság-tér (Nagykorona-a. sarok).
- Érdeklődőknek iltmertetőfttzeti díjtalanul.

ABCZ-MASSAGE FLSLEGES !

ORIZOL
vagy Hizsvaj tflrv. ví«lv«i.

v/ éretlen rizN TKJNKMÜ
uedvébftl k^K/.itrtt rsodás és
::
gyorshatásu arcz-nzt'tpitő. : :
klHlinltJa a
kat!

KK.V :II|:IK u r a •'< K T>0 t.

''ÚJ 'l'' 1 ' s/.;i|(|>:iii a r a l K ".<> t .

Főraktár

Magyarország

részére:

Bpest: Török gyógytár Király-n.
Kolozsvárt: Dr. Biró gyógy tára.

laUMÜamigtért szivatolái. A korai meglisziilrsiül megóv; a hajnak gyönyörű fényt
és trlbé£t't ad. SiínUlin elismeroirni min'ilrn vilát:r('S7.liól. K i t ü n t e t v e : P á -

A leliHialó kisleánya.
S1ER

Bete^toló ko¬
csik és székekből szoba- és utczai hasz¬
nálatra, ácyasz talok kkvö betegek részére, mint étkező és Íróasztal
használhatók; bidet-k minden alakban, flithctii irriirátiirok.
t lliTinopliorilk a gyomorra és hasra, megtartja a meleget fűtés nél
k i i l i i órái?; Tlicruiiis-palaczkiik, «nel)ek a hideg folyadékokat
hidegen, a rndeseket melegen 8— 111 óráig tartják, a nélkül, hogy fú-

len.-k íasy jégbe tennék. - Házi gyógyszertárak, mentőszekrények, légpárnáw.forrólégkésziilékek rheumatizmus,
i/.illeti lob stb. ellen.
l Gőzfürdő a lakásban l ö t perez alatt kész l l M
• gö(fúrdöl
Nagyon jutányos! V x W Villamos gyiigykésziilékek a legtökéletesebb kivitelben. Legbiztoia .b szerek mindennemű idegbajokban, nenraszténia. rennializmusban stb. — kimerítő árjegyzéket küld ingyen é s b é n n .
1
1

L'L 1 L T I I hygienikns különlegességek gyára
ÜLI L 11 •!, Budapest, IV., Korouaherczeg-u.

Fogorvosi- és fogtechnikai műterem
Budapest, IV., K&roly-körűt 26., I. emelet

Les .Alexander', ,lüars', .Hercules' stb. komolyak.
Bohonczy „Columbns"-korcsolya főraktára.

FOGAK

Aranyfogkoronák, aranjrhidak és mindennemű kincsük
fogazatok, melyeket a szájbél kivenni nem kell. A gyökerek el¬
távolítása fölösleges. Tartós porcelán- é« arany-töméiek. Foghúzás teljes irzéslelenitéasel, 10 évi jétilliisal. Vidé¬
kiek t nap alatt kielégiuetnek, megvárhatják. — Mérsékelt arak.

Jég Hockey, Rodel, Flezible-Flyer, Bobsleigh,
Tobbogan, Skeleton. — Hó- ég jégsport -sapkák,
keztyük, Sweaterek, hócz pök stb. legfinomabb minő¬
ségben.
:: :: ::
Árjegyzék bérmentve küldetik.

néhai rtr. Neafeld D. fogorvos volt techn. assistense. (Lift.)
l>i>a 11 niim- serétes automata ismétlő fegyver megjelent és belőtt példányok gyári áron
M <>nUlllg legjobban nálam szerezhetők be.

Sport és utazási cikkek
rendkivül nagy választékban,
a megszokott szolid arak mellett,
: : legjobban beszerezhetők : :

^tMe_t*^Gy^rj_VlII.,_BajTOg^a_tOEa85.
Fióküzletek: IV., Eskü-út 6, VI, AnclrAísy-út 16.
Vili, 4ói«ft-fcftnit 2, IX, Calvln-tér O, V, Harmlnczad-utcza 3, VI, Teréz-kOrút 39.

Budapesti TaHaréHpénztór és
Országos Zálogkölcsön B.-T.
Irodái VI., Andrássy-út 5. (saját Hazában).

Befizetett részvénytöke: 10 millió korona.
Elfogad betéteket, leszámítol váltókat és elő¬
leget nyújt értékpapírokra. M. kir. s/ab.
oszt.-sorsjáték föelárusitó helye: VI. kér.,
Andrássy-ut 5. Kézizálog-ü/letei: IV. kér.,
Károly-körut 18., IV., Ferencziek-tere 4. sz.
(Irányi-utcza sarok), VII., Király-utcza 57.,
VIII.. József-körül 2., VIII., Vllói-ut 8. sz.

Legújabb árjegyzék
iBgyen és bérmentve.

VII., Erxiébet-körnt 26. n
műhely és raktár.

Telefonszám 41— 48.

Siirgönyczim : Cartonage.

Oőiercz-e berendelve.

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

ZONGORATERMEI

gépek és lemezek.

Kwizda Restitution-Flüidja
szójCKv, czimke ei c^magolás ted<e. Csak
íz itt látható védjrgypyel valódi. Kapható
minden (tyógyszertáríian is drogériábin. —
Képes árjegyzékek ingyen és berni.
K6
~
Tnrnlr T/fooof gyógyszertára Budapesten,
raktár: J-ül ÜK ű UZSB1 Riraly-iitcza Iá, Andrássy-utáS.

K

IBAÚH-iongor&t játuanak é» ajánlanak:

Budapest, IV., Kigyó-tér 1. sz. J^fX.
Vá.l»»ztekküVd«mények, kedvező lemezeiére fölvétel. Ár- • •

lem«zj«?yiék Ingyen i* birmentve.

chininczukorkája

Többsiörösen iltfinletve,
18(i9-bfin a migyír or¬
vosok és természetvizs¬
gálók fiumei vándorgyű¬
lésén 40 arany pályadíj¬
jal jutalmaivá.

Láz ellen!
Nem keserű!
Legjobb szer láz, váltó¬
láz, malária ellen, külö¬
nösen gyermekeknek, a
kik keserű chinint be¬
venni nem képesek.
Valódi, 11468
ha minden egyes piros
csomagolópapíron
Rozsnyay Mátyás
névaláírása olvas¬
ható. 11266

gyógyszere tara

Weiüberger
= Vilmos =

KwizdaBestitntion- Fluidja.

Telefon 160.

Rozsnyay Mátyás
valamint Hnmar,
Languszta,
Soampi stb. szállít

Moséviz lovak számára, e g y üveg á r a K 2'80- — Udvari és
verseny istállókban több mint 40 éve használatban ; nagy fá¬
radalmak után újra erősít, az inik merev>égét megszünteti él
a lovat traminiben kiviló képességűvé teszi.

::

Backhaus, Dohnányi, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Slefaniay stb.

Dunoié5ten$erl halókat,

Párisi Tilágklállltás 1900: Grand

Bpest, csakis Gizella-tér 2.

SCHMID NOVÉREK-nél

(fc

DÁVID KÁROLY ÉS FIA
Budapesten, L,Mészáros-otcza 58.sz,

:: KizArólajf eredeti, legjobbaknak

,vmv kr« l »nmn» SÓ flll*r.

Budapest, V., Deák Ferencz-tér, Halcsarnok.
Telefon 91—85. Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.

doboz-, papírára- éa szab. fémkapocs-gyára

HECKENAST
=GUSZTÁVE

fflDLLEB HANS Budapest, Aranykéz-utcza 8. sz.

BÚTOR
ízléses és szolid kivitelben,
teljes lakberendezések kész¬
pénz vagy részletre kapható
SÁRKÁNY I.
butoriparosnál, Budapest,

Kaphaté : M i t z k y K a m i l l a úrnőnél. M a r b u r g a / D . Cootheslrasvo í.'d. Iliidappslen : Török .l.-nél Király-ntcza é« Karlschmaroll A.
drogériájában Rákóm-út 'Í0. S/étnQldés r»kis utánvéttel *>):> az őszszeg elözptes beküldése ellenéhen ; árak: l tégely 2 kor. és 3 kor. íill f.,
3 tpgíly S kor. és 8 kor. BŐ lill.

Hogy épen akkor kell kimenni a folyosóra azt kitisztítani, mikor a
legjobban van kimelegedve! Hogyha belefuj vagy fajtatót használ,
arcza e haja tele lesz hamuval. Hogy ezen¬
kívül még a ruháját is könnyen kiégeti, hogyha
kályhacsövet basznál, azt a szól vagy az arra
haladók feldöntik s ha már arra kerülne a sor,
hogy használatba vegye, újból hozzáláthat an¬
nak élesztéséhez. Szóval több időt tölt el a
tisztítással, mint magával a vasalással. Tessék
meggyőződve lenni, mindez megszűnik, ha
hamurostát használ. Ha Ön eddig 2 napig
vasalt, ezentúl egy nap alatt kész lesz. Kapható
minden háztartási üzletben, ára I2-8O E Részle¬
tes ismertetőt lev. megkeresésre készséggel küld

legjobb gyártmányok u. m.:
Jíowotny I Prága, Holland
& Holland, Purdey Scot stb.

«srtitó éai

« 1 9 0 9 dlaioklevéllel, arany¬
éremmel e* d»ikere*zttel, '

MI AZ, AMI A LEGKELLEMETLENEBB AYASALÁSNÁL?

Vadászfegyverek

II ÍZ K II l fl.czégnéi Bndapest,IV.,Váczi-ntcza28.

rl

és teljes fog¬ fy lró angyal^
sorok száj¬
padlás nélk.
gramofon

Dr. EDELMANN JÓZSEF és MÁRFAI

* t

):yor»aii r* h ttoun mfgál cirvoMÍ.u I. r É L E MELL

rsl I'AIIV gyógyszertáráiul,

I Fontos minden háztartásban !
Higiénikus szobaürszék,

A

iek«IUcjnM. liurul'it. I.MIVMI-

hárum fen un rí.
.
b lonyil'íoy • bitius
megszünteti a kéz-, láb- és -ilrrról Uniiskodili l SDIIIÍ(! ÍU r»
hónaljizzadást és az ezzel ját ó -1(1 lill. gyÓKylíiMkl'au ^s ilni«ikellemetlen szagot. -- Ara riakl ín. F r . K a U e r lireüf ín.,
1-10 kor., próba 8 0 fillér. ::
Vortrlbtr)!.
'•'•
F,. raktár: Török J . lt|ii>Kt,
Kirúlv-ntcza 1-2. l'ostai
küldés utnuvét

A fogzást megkönnyíti és biztosítja a csontrendszer fejlődését

WESZELY ISTVÁN
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Arad, Szabadság-tér.

Tanárok és orvosok
által elsőrangúnak elismerve.

Sápkórosoknak Vérszegényeknek

Gyengéknek lábbadózoknak
gyermekeknek
Idegeseknek
Erősíti és táplálja a testet.
Emeli a testi és szellemi erőt.
Fokozza az étvágyat; elösegiti az emésztést.
Kellemes ízű.
öreg és fiafal egyaránt szereti.
rtra nagyüvcgcnkcnl: K 3.51. Kapható gyógylarakb
Nagyban: NagykcrekcdéscUbcn.

Valódi-. Kitűnő
nemesés harczi
kanári madarak.
szorgalmasan éneklő hímek darabja

10, 12, 15, 18, 20 és 25 korona, tenyésznöstények
darabja S és 4 korona. Élő megérkezésért szava¬
tolok ! A legmesszebbmenő garancziák. A szállítás,
mintán a csomagolás a legczéUzerübben eszközöl¬
tetik, a legnagyobb hidegben is történhetik.
IXKUM.A/VIÍ

Kőzúzó berendezések. Kotorok. Henger¬
művek. Válogató-berendezések. Beton¬
keverők. Homok-mosógépek. Csiszoló¬
gépek és csőiormák. Hydraulikus prések.
: Különlegességi gépgyár.:

Dr. GASPARY & Go.
:: MARKRANSTADT, Leípzlg mellett. ::

Levelezés minden nyelven.
dllment«B«n.
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Európában
miért tartják mindenütt a

VISl
a szappanok királyának?
1. Mert a Diana-szappan minden tekintetben és minden családban megállja helyét.
2. Mert a Diana-szappan tartalmazza a legdrágább alkatrészeket: tiszta, sűrű epét,
mézet és legfinomabb lanolint.
3. Mert ügy a francziák, mint az angolok által el van ismerve a Diana-szappan a
legfinomabb és legbájosabb illatú toilette-szappannak.
4. Mert a Diana-szappant urak és hölgyek nemcsak elsőrendű bőrápoló szappannak
ismerik, hanem el van ismerve mint a legártalmatlanabb szépitő toilette-szappan.
5. Mert minden gondos anya gyermekeit csak Diana-szappannal mosdatja és fürdeti,
tudatában annak, hogy a Diana-szappan epét, mézet és lanolint tartalmaz nagy menynyiségben.
6. Mert csak a Diana-szappanról győződtek meg a hölgyek és urak, hogy az arczról
lemossa az összes pattanást és a nedves, izzadt bőrből származó mitessert. '
7. Mert csak a Diana-szappan óvja meg az urakat attól, hogy a carbunculus és furunculus ne képződjék egy-két lemosás által.

8. Mert a Diana-szappan és Diana-erem 8 nap alatt lemossa az összes tavaszi szeplöt az arczról és kézről.

Tisztelt uram ! Egész meséket beszélnek családomban az Ön Diana-krém és szappanja csodás hatásáról a
szeplök és pattanások lemosására. Kérek én is egy Diana krémet és két Diana-szappant. Ha nálam is ügy beTálik, mint a többieknél, ngy nagy reklámot csinálok Önnek. A küldeményt várom azonnal, utánvétellel.
London, 1909 január 8.
üdvözlettel Charles Siemmonds.
Tisztelt gyógyszerész nr! Kérek egy Diana-krémet és egy Diana-szappant, de csak abban az esetben, ha
tavaszi szeplöimet elveszthetem tőle. Ba .inSmnek arcza és keze tele volt nagy sárgás szeplőkkel s tőle hallot¬
tam, hogy a Diana-krém és szappantól újult el. Utánvét mellett várom a szépitőszereket.
Paris, 1909 január 22.
Teljes tisztelettel Lonlse Riche.
Tisztelt gyógyszerész úr l K -rf k sógornőim és édes anyám részére három Diana-szappant és egy Diana
fehér pndert. Állítólag jobb szapp* és púder nem létezik a Dianánál. Legalább azt állítja, a ki használja.
Berlin, 1908 deczember l J.
Tisztelettel H . H - n é . mérnök neje.
'•:

A Diana-púder teljesen ártalmat¬
lan, az arczon gyönyörűen és
egyenletesen tapad, szabad szem¬
mel teljesen láthatatlan, nagyon
kellemes és gyenge illattal bir,
éppen ezért nemcsak hölgyek, ha:: nem urak is használják. ::

Egy üvegtégely Diana-crém (nappali és éjjeli használatra) l kor. 5O f.
Egy üvegtégely Diana-crém (csak éjjeli használatra)
l kor. 5O f.
Egy nagy darab Diana-szappan
l kor. 5O f.
Egy nagy doboz Diana-púder szarvasbőrrel
e g y ü t t (fehér, rózsa vagy sárga színben)

l k o r . 5O f.

Kapható egész Emópátan a gyógy tárakban, drogériákban és parfümériákban.
Aki nem tudja saját helységében befczerc'/ni, tz rendelje meg a központból:

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész
l '

Budapest, Károly-körút 5. sz.
(A.

zne£p*en<lelé« is forduló post Avul utAiivóttol eaaslcöziültetik.

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám.

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

s/.KUKKS/l.i

FŐMUNKATÁRS

HOITSY PÁL.

MIKSZÁTH KÁLMÁN.

Egyes szám
ára 40 fillér.

PETELEI ISTVÁN.
1852—1910.
MEDERBEN lefolyt, de mély és tartal¬
mas élet ért véget Petelei István halálá¬
val. A míg élt, kerülte a feltűnést, el¬
vonult dolgozó-szobája magányába, vagy a
szovátai erdőkbe; beérte az erdélyi vidéki vá¬
ros környezetével, az irodalmi mozgalmakban
személyével nem szerepelt. Ezért nem is igen
emlegették, csak az irók komolyabb része
néha, a mikor legkiválóbb novellairóinkról
esett szó s mikor eszükbe jutottak azok a
sajátságos levegőben ölő sajátságos alakok,
a kiket Petelei István örökített meg, kiemelve
a falu és a kisváros szürkeségéből s jelentő¬
séget adva nekik művészetével. S a mint ha¬
ladt fölötte az idő, elvonultsága mind telje¬
sebb lett, mert magányt kedvelő
természetén kívül a kényszer, a
súlyos betegeskedés is előmozdí¬
totta.
SZŰK

Régebben mégis többet lehetett
hallani róla. Kolozsvárott politikai
lapot szerkesztett, ízléssel, érte¬
lemmel, helyes hírlapírói érzék¬
kel, a kulturális törekvések iránti
élénk fogékonysággal. Akkor iinkább dolgozott, mint szerepri t,
de a kolozsvári művelődési moz¬
galmakban ott volt mindenütt, a
hol munkájára szükség volt. Az
Erdélyi Irodalmi Társaság meg¬
alapítására ő adta az indítást s
számos más, ma már megvalósult
eszme indult ki az ő agyából,
vagy lapja hasábjairól. Elete vi¬
rágjában azonban súlyos és kínos
betegség támadta meg, a melyből
magához tért ugyan, dolgozni is
tudott, de szélesebb körű cselek¬
vésre képtelen lett. Visszavonult
Marosvásárhelyre, nyáron Szovátára, ott irta finom művű, mély
és meleg novelláit, a ki irótársa
ott fölkereste, örömmel fogadta,
de maga alig fordult meg az iro¬
dalmi körökben. A Petőfi-társaság¬
ban sem szerepelt, pedig tagja
volt, mintegy öt év előtt pedig
jelölni akarták a Kisfaludy-társaságba, de ő maga kérte barátait,
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Külföldi előfizetésekhez a postaiUg meg¬
határozott viteldíj is osatolandó.

hogy erről tegyenek le. Utolsó könyvének, arra, hogy minden áron, mennél többet dol¬
Az élet czimű két kötetnek megjelenése, gozzon. Témáit — ez novelláin mindig meg1904 óta alig irt valamit, egy-két elbeszélést lúts/ik — kiérlelte magában N csak arról tu¬
a Vasárnapi Ujság-b&; vagy három év óta dott irni, a mit ily módon magáévá tett.
Azt a környezetet irta meg, a melyben élt
pedig teljesen elhallgattatta lassankint elhara¬
pódzó betegeskedése. Sajnáltuk ezt valameny- s a melyet folyton maga előtt látott. A kis
nyien, a kik sokra tartottuk müvészrtöt: város apró embereit, a kishivatalnokokat, mes¬
lapunk ismételten is sürgette munkára s ő terembereket, inasgyerekeket, boltosokat, her¬
szívesen is irt volna, hiszen a "Vasárnapi vadozó öreg kisasszonyokat és a falu népéi
Ujság»-hoz irói pályájának kezdete óta meleg Ezeknek szűkös, eseménytelen életében külö¬
kötelékek csatolták, de nem birt már dolgozni. nös érdekességeket látott meg: nnós/lö vágya¬
8 most a halál örökre véget vetett munkássá¬ kat, romboló szenvedélyeket, melyek sokáig
alusznak a lelkekben, míg egys/cr liirtelen
gának és szenvedéseinek is.
Petelei különben sem volt azok közül való, fellobbanva, pusztító munkát v<<g<>y,nck, furcsa
a kik könnyen, bő termékenységgel dolgoz¬ hóbortosságokat, a milyeneket a szoros for¬
nak. Hangjának, tárgyainak köre inkább mély mák, szűk korlátok közé szorított egyéni sí '-g
volt, mint széles, munkájában rendkívül gon¬ megrekedése alakit ki az ciiibcri'kbcii. hősies
dos volt s élete körülményei sem szorították felbuzdulásokat, a melyek apró-cseprő dolgokra
pazarlódnak el, de a lelkekben ép
úgy visszhangzanak, mintha vi¬
lágra szóló nagy tettekben törtek
volna ki. Az ő kicsinyes életet
élő emberei úgy készülnek neki
egy tűzoltó-versenynek, mintha
valami országos nagy dolog volna,
egy ábrándkép úgy beléjük évődik, hogy megkeserít vagy meg¬
aranyoz egy egész életet, egy sze¬
relem örökre eldönt egy-egy sor¬
sot. Az ő embereinek lelke is úgy
van berendezve, hogy mennél job¬
ban le vannak fojtva a belőle elő¬
törő RŐ/ök, annál nagyobb a fe^x.itö erejük. Kevés szóval, halk,
fojtott hangon beszélnek, de min¬
den szavuk a lélek legmélyéből,
az elemi érzések fészkéből rob¬
ban ki.

PETELEI ISTVÁN.

Legtöbb alakja fölött valami
végzetszerü tragikum lebeg ; olyan
az alkatuk, hogy már eleve el
vannak jegyezve a pusztulásnak.
Kínosan vergődnek szűkös életük
kalitkájában s a szárnyukat törik
össze, nem a kalitka falait. Ezt
megérezzük azonnal, a mint elénk
lépnek. Petelei mestere volt an¬
nak, hogy alakjait a sorsuknak
megfelelő levegőbe helyezze s
mindjárt fölkeltse azt a hangula¬
tot, a mely a történetre előkészít.
Van egy novellája, a mely erre

