1064

VASÁENAPI UJSAQ.

52.

SS;ÍM. 1811.

58.

ÉTÍOLYAM.

fl LEGSÖTÉT
AFRÍKABAN15
IMÁDJAK
MÓR

SZBEKKSZTŐ

53.SZ.19U. (58. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda: IV. Vármegye-utcza 11.
Kiadóhivatal;
W. Egyetem-utcza 4.

HOITST PÁL.
Egyes szám
ara 40 fillér.

Előfizetési í j j g £ f ^
feltételek: \ Negyedébe

_ 80 korona.
A, «ViiágkróniJtdi-val
_ 10 korona, negyedévenként 1 koronával
6 korona.
több.

B O L D O G Ú J E V E T . — Balogh Budolf f«T«t»ta.
FraBklin-Táienlat nyomdája, Budapest IV ~ Egyetem-ntcz» 4. sí.

BUDAPEST, DECZEMBER 31.
Külföldi előfizetésekhez a postailag meg
határozott viteldíj is csatolandó.

1066

VASÁBNAPl ÜJSAG.

53. szíst. 1911. 58. ÉVFOLYAM.

<^^^ SZÍNEK ÉS É V E K í Z ^ )
REGÉNY. IRTA KAFFKA MARGIT.
— Magda, bizony elment az idő, elhajítódtunk egymástól. Vagy csak úgy véletlenül. . .
miért is ? . . . Úgy látszik, hogy azt nem érez
tük nagyon fontosnak. És tudja-é. ne nevessen,
nem is az a legfőbb, Magda! Lássa, sokszor
volt, mikor nem is gondoltam rá, hogy behuny
tam a szemem és egész váratlanul a maga két
szemét láttam elevenen. Vagy nem is ez . . .
hanem ha ez a szó jutott eszembe «asszony, nő,
nö», én mindig, öntudatlanul is magát értettem
alatta. Mi ehhez képest az, hogy nem magával
voltam egy fedél alatt huszonöt esztendeig? Az
élet, egy élet nem olyan nagy dolog; de vala
hol egyszer vagy többször mi nagyon együtt
lehettünk már. Valahány nagyanyjuk minden
ölelése benne igéz a lánya két szemében.
— Szép vers ez mind, Endre ! De jól teszi,
hogy mondja. Ez szép, ez jó ! Az élet csakugyan
nem nagy dolog, mert egy a vége. Akárhogy
lett volna dolgunk, sokkal jobban aligha esik a
megvénülés. Isten ments, hogy mi együtt éltünk
v o l n a ! . . . De a mit így az ember mondhat
egymásnak, lássa már tudom, hogy ez a leg
több. A legnagyobb emberi ajándék, a szó, szó !
Felálltam, hogy a házidolgok után is nézzek,
és a jó konyhatűz melegére vágytam, mert
csípős volt a reggel kinn, nyirkos a fű ós talpalatlan a czipőm. Bolond nagy csárdások frisse
hajrázott már, a mikor megint kimentem. A nap
is felsütött, nekimelegedett. Valahonnét elő
került a két volt diáktánító is; már Pestre be
iratkozott fiatal tanárjelöltek, és járták a tánczot a fiatalok, taposva a kert dércsípte gyepét
a lábuk alatt. Láttam, hogy rendes, szorgal
matos népek mennek az utczán, hivatalba,
piaczra, bebámulnak a rácskerítósen és meg
csóválják a fejüket. A helyi lapban folyton hir
detve volt valami árverés ellenünk; István
nagybátyám színleg megvette és igénypörölte
folyton a kis lim-lomunkat, a boltos mindenki
nek elmondta, hogy tartozunk.
— Sebaj, Dénes! Mit is mondott a kabai
asszony ? Igyál! Ládd, én is iszom! Vedd el
hát, Bankó, mit nézel? Az apád nagyobb ban
kót is zsebrerakott... Hej, ki tudja meddig?...
Azt mondják, Magda, hogy az édesanyja meg
átkozta Telekdet, mikor kimentek belőle, meg
átkozta, hogy soha egy gazdája se maradhasson
benne holtig, hogy mind tönkremenjen. Na, ha
igaz, rajtam betelik nemsokára; végit járom.
Baj is az ! Majd behoztok ide a megyéhez vala
minek. Nincs kiér szánni-bánni. Igyunk, azt
. mindenségit.
Megint felálltam, hogy bemegyek. Igen, fél
tem, hogy valami szavával el találja rontani ezt
a szép, csendes halottsirató hangulatomat.
eMajd azlán, ha malaczságokat kezdenek be
szélni, akkor bejertek!» — figyelmeztettem
Marcsit, a legkomolyabbat!
Súlyos, borús délután jött. A lányok vissza
esett' kedvvel ültek a könyveiken, Dénes az
ebédlődivánon feküdt kikelt arczczal, szétnyi
tott, nedves szájjal, mély horkolásban.
Olyan szokatlan kedvben voltam, csak jöttémmentem rakosgatva, előszedtem meg abbahagy
tam a foltoznivalót; mintha valaminek követ
kezni kellene rám ma még. És dél óta senkivel,
még a szolgálóval se' veszekedtem. Mi van
velem; én vén bolond!
Sűrű szürke este hullt le korán, a kis szoba
a barna ripszgarniturával, az olcsó vázákkal és
szövöttes terítőkkel mély, vaksi árnyékba esett;
varrni jó ideje nem láttam már. Egyszer csak
felálltam, odamentem a zongorához. Szegény,
vén szerszám, rámvicsorította sárgás fogsorát.
És félve, lopva, szégyellősen, végigbillegtem
rajta munkától gémberedett, elszokott, durva
ujjaimmal. Milyen nehezen ment! Évek óta
nem játszottam. De mégis, valami csak lesz,
valami eszembejut lám. Ez ismerős ária, egy
különös, méla lengyel tánczdarab, valaha ját
szottam ezt. Mikor is? — Oh, emlékszem, Hor
váth Dénes hozta nekem azt a kottát, mikor
eleinte járni kezdett a házunkhoz; és ő tanított,

(Vége.)

néhány hónapi vendéglátásra se igen számít
hatnék sehol?
Az anyám Telekdy halála után nemsokára
Pestre költözött. István nagybátyámék mentek
fel előbb, nyugdíjasul, csendesen és előbb el
adták itt Bérét. Hisz igaz, hogy a sok gyere
ket jobban, olcsóbban lehet ott fenn nevelni,
Ágnest vonzhatta Melanie is, a kit nem is
barátsággal, hanem rajongó áhítattal vett körül.
De Bérét, a földet kiengedni a talpuk alól,
azt az alapot, a miért szegény Grószi egy éle
ten át küzdött verítékkel, munkával, fondor
kodó okossággal. Hisz nem lehetett olyan sok
adósságuk, bár egyidőben csakugyan nagy lábon
éltek, itt és városszerte hire volt, hogy Ágnes
Karlsbadba ment Melanieval, és hálókocsiban
aludtak, étkező-kocsiban ettek az úton. Itt, a
bőség hazájában, a dúskáló jóllét tradicziói
közt nevelt család körében hallatlan volt a
fényűzésnek ez a formája... De lehetetlen,
hogy Bérét ne tudták volna megtartani emellett
is, ha nagyon akarják. «Hidd el, nem sajnálom,
mondta Ágnes a búcsúzáskor, egy jó emlékem
se köt hozzá. Csak gond, vesződség; minden
tavaszkor kivonulás az egész sisere-haddal a
trágyaszagu, fülledt ós poros faluba; őrült sok
munkával, hajszolódással vegyest tengődésbe.
Pár hétig takarítni, meszeltetni, rendezkedni,
befőzni, aszalni télre, ha vendég volt, csupa
gond és utánjárás, de ha nem dolgozott az
ember, az egyhangúság ölte és butította. Sze
gény anyósom életében folyton elnyomva éltem,
gyereket szültem évről-évre; később hogy fel
szabadult kicsit az életem, nekem is volt egy
kis virágzóbb korom, igaz, egy kis öltözés,
bolondéria; nekem később, mint neked, Magda,
XXIII.
de minden asszonynak kijut egyszer belőle;
Egyszer csak eltűnt mellőlünk minden, a mi hát én bizony a várost szerettem aztán; embe
még áthidaló, egyensúlyozó, eligazító lehetett, reket, életet körültem, és az egész Bére, a kinn
az együttélésünk ürügye és értelme; a miről nyaralás és falusi idill csak terhemre volt
évtizedeken át hittük, hogy az egyetlen össze bizony!» Ennyi az egész! És így érez, én
tartó közöttünk. Elkerült a háztól mind a három látom, sok más is a családunkban, a Hiripy
gyerek. De akkor már annyira mindegyek vol gyerekek is, hallom, megosztoztak az apjuk
tunk egymásnak, hogy bízvást együtt is marad halála után; nem kötötte már ezeket semmi
hattunk. Azelőtt sokszor vagdostuk oda: «Hát ahoz a darab földhöz, a hol felnőttek, vagy a
váljon!» «Hát menjen ! » . . . most már szóba se miért az apáik verejtékeztek, csaltak meg pöröskerült ez és általában oly kevés szót váltottunk ködtek élethosszig tartó szenvedélylyel néha.
egymással. De a sok megszokott rósz, termé Ezek mind városba vágytak, fel Pestre, zajos
szetünkké vált; már elképzelni sem tudtuk utczákba, színházakba, munkátlan háztartásba;
volna magunkat más életben.
lebzselő, olcsó, könnyű koplaló-életbe.
Dénes külömben sem volt már az, a kivel
Még mama is, lám, az öreg fejével, milyen
komoly dolgokról beszélni érdemes lett volna. vigan beletalálja magát. «Hidd el, — irta egy
Napról-napra esett, szemmel láthatólag. Már levelében, — ez a legnagyszerűbb hely! Áz
sokszor ült üvegesen elmeredő szemekkel és egész ország népe felhúzódik ide lassan, csalányitva felejtett ajkai közül kiesett a csutora. donkint. A ki nyer a lottérián, ide jön fénye
Én, hogy mindennap láttam, még nem is figyel sen elkölteni, a ki lekoldusodik, ide jön nyo
tem úgy meg ezt a rohamos lehanyatlást, de morogni, a ki sikkasztott vagy megesett, ide
ha mások, idegenek jöttek, megütődve és fej- jön elrejtőzni. A ki eszével, szépségével, huncsóválgatva mondták: «Hm, veszendőbe van czutságával, vagy akármilyen kis tudományával
ez!» «Az életrugó lazul, már zökkenik, meg- kereskedni akar, ide kell jönni neki. Itt meg
megáll és összezavarodik agép!» —magyaráz élnek virágcsinálásból, ujságárulásból, vers
gatta elmélyedve Jakobi bácsi, az őszfejű, csi- írásból, férficsábításból; el nem gondolhatod,
tító-beszédű, kedves kis öreg doktor. Már nem hogy mi mindenből. Ezzel a kis havi negyven
igen gyógyított, csak eljárt mindenüvé és el forintommal — Isten áldja a szegény anyám
mélkedett a betegségeken.
eszit haló porában is, •— egészen jól megva
Én pedig néztem ezt az emberi roncsot gyok üt, elhidd azt. Kis hónapos szobám van
magam előtt és egy régóta fészkelődő gond egy családnál, nagyon jó, (csak ez a féreg ne
hatalmasodott el rajtam; a magam életének, volna itt annyi, verje Isten!) és nappal alig va
igen, ez tán nevetség, a jövendőmnek gondja. gyok otthon. Hol egyik rokonnál, hol a másik
Megint özvegyen maradni, újra kezdeni a régi, nál elidőzöm, csak arra ügyelek, hogy ne egyek
szörnyű-emlékű, sikertelen élethajszát magam egynél se, mert az biz itten számba jön. Ki
órt, a mindennapi kenyeremért? Nem, igazi kiülünk a ligetbe a kocsikorzót nézni; — fiam,
vakrémület nyilallt belém erre, rögeszmém; itt az ember szeme lakik jól; odalennt meg
állandó, idegfeszítő kényszergondolatom lett még mindig sokat törődnek a gyomorral. Vasár
ez. Majdnem két évtizednyi volt a távolság már nap kávéházba megyünk. Ezt se álmodja vidéki
attól az időtől; a megélhetés azóta csak nehe asszony, hogy elmerjenmenni.mint valami kaszi
zebb lett, én pedig holtrafáradt, lecsigázott. Mit nóba, asszonybarátaival egy kávéra és 30 krajcsinálhatnék? A gyerekek még oly sokára áll czárjáért sok habot, divatujságot, villanylámpát,
hatnak a maguk lábán, ha ingyenhelylyel, ösz jó meleget kap, három pinczér szaladoz kö
töndíjjal tűrhetőn el vannak is látva; de később
rülte és üvegablakon nézheti az utczát, a hol
is, rájuk szorulni?... Vagy rokonokra? Úgy
folyton-folyton jön-megy a sok ember és két
szétesett, elmállott a mi családunkból az a régi,
szer
se látod ugyanazt. Milyen érdekes kis re
hires összetartás, (vagy hogy minden család
gényeket
lehet itt megfigyelni! Hát még mikor
így van, a kor hozza ezt magával?) — már
az ember otthoni ismerőst lát; megörül, meghogy helyesen játszszam. Akkor buzgón tanul
tam, tetszeni akartam vele. És lám, csakugyan
tudom is m é g ! . . . {Hallottam fél-eszmélettel,
hogy lassan betotyog a szobába, kiment-é, vagy
a divánra ült mögém?) Hallja, tudom a kis
lengyel dalt még, itt ez gixer, újra így, ez az
igazi. Finom, lágy, kedves, mint egy kályha
langyos melege, mintha valami reszketős, régi
muzsikáló óra czinegné játszi, bús nagyanyás
kecsességgel hajporos fejek, selyemcsokros
bokák menüettjét; oh, valaha a grószi öreg
szekrényében a kotillionordókon láttam ilyes
k é p e t . . . Ti-ralla!
Egyszer visszanéztem. Csakugyan a divánsarokban ült mögöttem, a szemén tartotta a
zsebkendőjét és halkan, de zokogva sírt. . .
Oh, Istenem. S í r . . .
Mi van vele? Hát érezni tudja ez még az
ilyeneket, vagy akármit, az élete nyomorúsá
gát? Vagy csak az ital, az öregség, az esettség
vizesíti el a szemét ? . . . Szegény ! . . . Talán
most oda kellene menni hozzá, végigsimítni a
fejét, a k e z é t . . . Az ám! Hogy holnap, vagy
még ma gyilkos, kegyetlen gúnnyal hánytorgassuk, emlegessük fel egymásnak az elérzéke
nyülést ! . . . Nem, mi már nem közeledhetünk
szavakon át. Ezt a bolond, szép perczet megéreztük, együtt voltunk benne, bezárjuk, el
szigeteljük ; és holnap, vagy még ma tovább
veszekszünk... Mit is szólnának a gyerekeink,
ha mi valami csudakép most megpróbálnék az
egyetértést. Már így szoktuk meg; ebből már
nincsen ki-út.
Mi két szegény, szerencsétlen ember !
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hálálkodik, kérdi: «Mit csináltok idefenn, lel
kem ?» — «Itt lakunk már félesztendeje!» És
mindig több-több. Te, a minap elébem áll a
körút kellős közepén egy hórihorgas, őszes,
rongyos ember, a hóna alatt csomó újság; rám
néz, elkaczagja magát nagy örömmel, aztán
ilyen rigmust mond:

VASÁENAPI ÚJSÁG.

titokzatos valaki akart, szándékolt valamit ve
lem mindig, csakhogy erre az ember utólag
jön rá. Miért nevezzük véletlennek, sorsnak,
világrendnek . . . «Isten», ez is csak szó, de
legalább mindig ugyanezt jelenti. És az a fon
tos, hogy kaphatunk-e valamiből egy kis illú
ziót még, ha már egyébfajta álmok, izgalmak,
jelentőségek elhagytak bennünket. Hogy a ha
«Zimán Klári, aranyrózsa,
lál csak átmenet, álom; az élet nem jelentős
Fényes orczád hervadóba;
és mikor azt hisszük, hogy minden mögöttünk
Tündöklésed hébe-hóba,
van, egyszerre megnyílik előttünk a jövő. Isme
Elfizetted sors-adóba.
retlen, határozatlan, de szép, mesés, finomult,
végtelen: a mennyek országa. Feltámadni megDe meglátszik roszba, jóba,
ifjult testtel, szenvedésben vezekelt, ártatlan,
Hogy terólad szólt a nóta,
szűz, tökéletes lélekkel, és viszontlátni, a kiket
Én is érted, — most tudj róla,
szerettünk, a kiket megbántottunk, a kiket meg
Juhászkutya lettem vóna !»
nem értettünk, vagy a kik meggyötörtek; de
Képzeld csak, ki volt ez a vén bolond; hát csupa egységben, feloldottságban, értésben és
Jánoska, a Széchy valahai inasa, a ki a sok szeretetben; és valahonnét magasról-messziről
kaméliacsokrot hordta nekem ezelőtt vagy mosolyogja, szomorúan és megbocsátón nézni
harminczöt esztendővel. Az öreg itt újságárus le elmúlt életünkre ós a siralom völgyére.
és népköltő, Hazaffy János. Ilyen rigmusokból A Boldog Egyház megérkezettjeinek szent
él; ezt mindjárt fel is irta nekem, markomba könnyek csillognak a szemükben a vissza
nyomta. Az utolsó ötforintomból adtam oda emlékezésre . . .
egyet, de úgy, mintha még sok vóna. Hát nézd
így, így beszélgette nekem néhány nagyon
el, rám i s m e r t ! . . . Ti mit csináltok ? . . . Hogy csendes, szép estén, az ő lelkes, halk, szugge
van a Dini egészsége? Marcsi meg Zsuzska járt ráló hangján Bozverits páter, a piaristák hires,
itt tegnap, mondják, hogy rosszul. Te, csak az fiatal káplánja. Ez a pap meghódította akkor
a nagy-sor, hogy annak már tiz esztendeje van a hitnek az egész kisvárosi úri közönségét.
a megyénél, hát penzionálhatják, ha nem tud Gyönyörű szónoklását szomjas szívvel hallgat
már dolgozni. Mint az én Péteremet. Csakhogy ták parfűmös miséken az asszonyok; mivel a
akkor az asszony nem kap utána semmit; ne kegyúri, grófi család gyóntatója volt, a sikkhez
ked pedig nincs, mint nekem, ez a kicsi biz tartozott őt fogadni, vele parádézni mindenütt;
tos. Mit csinálsz akkor, fiam? Csak imádkozz, oltáregyletet szervezett, a minek az agg grófné,
hogy ha már az Isten csakugyan el akarja az én jóltevőm lett védőasszonya, ott néha össze
venni, hát inkább . . . bár ilyet vétek is leirni, gyűltek a város katholikus asszonyai, lányai,
de imádságban ki lehet magyarázni. Hej, ha oltárpárnákat, szószéktakarókat hímeztek és
egyszer te is feljöhetnél, összeköltöznénk; egy Bozverics felolvasott vagy beszólt nekik, legen
jó kis lakásban vígan élnénk, két független dákat Assisi Ferenczről, Alexandriai Katalinról,
özvegy! Megérdemel az asszony is egy kis egyiptomi Máriáról, a ki hét révésznek adta
pihenőt, ha •— mint mink, — két férjet kiszol oda ifjú szűz testét, hogy átkelhessen a túlsó
gált. Hát jobb fordulást, ég veled, ölel anyád.» partra, a hol a Jézus tanított. És a Jézusról
Mama ilyen volt. Őt sehova, semmihez nem beszólt, ki a liliomok közt legeltet és neve úgy
kötötte valami nagyon erős, széttéphetetlen terjedett el, mint drága kenetek, ki úgy láttatik,
szál, azért minden új helyzetbe könnyen és mint a hajnal; feljő, mint a nap, szép, mint a
gyorsan beletalálta magát; a humoros, kedves hold ós rettenetes, mint a zászlós t á b o r . . .
Emlékszem, hogy abban az időben lelkes, roha
modoráért, még mindig jó és úri megjelenéseért,
mos áhitat szállta meg ezt a várost, mely lám,
közlékenységéért mindenütt hamar megszeret
még mindig a régi, ideges, romantikás, hevüték. Oh, — gondoltam, — ón már nem mennék letes fészek volt; a beköltözött idegenek is
sehova innét, új életet kezdeni, szokni, alkal rabul estek a hangulatnak, akkoriban katholikusmazkodni . . . nem nekem való az már. Öregebb nak lenni: előkelőséget, társas szereplést, min
vagyok én az anyámnál! . . . De mit kezdek denben jelenvoltságot jelentett, divat volt; és
majd a szegény, maradék életemmel, hova for a protestáns asszonyok mindenből kimaradva,
dulok, ha ez az ember addig húzza ilyen fél dúltak-fúltak maguk közt ezért.
holtan, a míg . . . Istenem, vétek, nagy vétek,
hogy ettől kell rettegni, de hát ezen múlik min
És én, a lesülyedt, elszegényedett, lejárt
den. Még egyszer a magamrahagyottságot, élet- asszony, belejutottam abba az áramlatba, mely
tel-küzdést, mások alá rendeltséget nem bír gyöngéd és szent testvériségbe kapcsolt a váro
nám megpróbálni. Dénes mellett mégis csak som most szereplő nőivel, az egész társaságos
magam asszonya voltam a nyomorúságban is élettel. Hihetetlen ez! Viseltes, egyetlen fekete
ós a házamban egyedül intéző és uralkodó. ruhámmal, eldolgozott kezeimmel; szégyenletes
0 ugyan semmibe sem avatkozott szegény, soha. kihiresztelt szegény-sorsommal bennfentes sze
Most meg már mintha nem is lett volna; több mély lettem: az oltáregylet egyik titkárnéja.
Rozverits protegált, ő vitt, lelkesített bele
mint féléve hivatalba se járt, csak néha-néha;
a karszékben ült, lecsüggedt fejjel, a pipa sem engem is, mint a többieket. A lányaim a piaris
izlett már mindig, az ételben sem válogatott, ták gimnáziumában vizsgáztak, ismerte őket, a
hanem a rósz, olcsó, vendéglőből hordatott jó grófnő is tán figyelmeztette rám, felkeresett,
kosztból habzsolva, dúlásig evett. Abból a havi vigasztalt, térített és meghódított. De éreztem,
hatvan forintból éltünk, a mi a fizetéséből a hogy nálam nem divathóbort ez, hanem belső,
letiltások és nyugdíjlevonások után megma lelki szükség. «Az Úr hív!» — mondta a pap, és
olyan magasztos, örvendetes, fölemelő volt ezt
radt.
De a házban csend volt, olyan, mint soha érezni. Az volt a szerencsém, hogy gyermek
eddig életünkben. Se gyerek, se cseléd, se ve koromban nem neveltek vallásosán; s a rítus
szekedés. Itt őriztem ezt az élőhalottat és jár minden szépsége, fantasztikuma, a szavakkaltam-keltem körülte, főztem, mostam, takarítot igézés titokzatossága, a hagyomány poézise s
tam rá, de már nem a régi haragos, kínos a dogma kristályos észfelettisége, mind mind
szenvedélylyel, hanem valami új, szelíd, apá- uján, meglepőn, kopottság és a megszokás
unalma nélkül jött rám és friss ámulatba ejtette
czás megadással. Egy új ábránd kezdte betöl
az én egyébb utakat-járt, elfáradt lelkemet.
teni az ón összezilált, megzaklatott valómat;
Aggodalmaim, rettegtető gondom közepett sza
a vallás, a földöntúli reménység, valami holtra badulás és szépség volt nekem a hit. Jött né
fáradt megtámaszkodás egy felsőbb, szelíd, meg mely csendes estéken egy összerántott ajkú,
bocsátó és részvétteli gondviseletben . . . Igen, komoly lelkes-szemű, halovány, szent, ifjú szer
ez is eljött! . . . Az asszonylényem átment a zetes, ki minden világi tudományt, művészetet,
krízises esztendőkön, az idegességem is alább irodalmat megismert és nem vált meg a hittől,
hagyott, az emberek becsülését, részvétét is sőt fanatikusa volt. És önzetlenül, hivatásból,
éreztem, látogattak, vigasztaltak, és mindez úgy jézusi szeretetből foglalkozott velem és fontos
meghatott, elérzékenyített. Már sokat gondol volt neki az, hogy én megtérjek és idvezüljek.
koztam az életemen és kezdtem így egészben Érthetetlen, csodás, magasztos és buzdító volt
látni, egy távolságból és mindent letompítva, egész lénye előttem, mint a szenteknek egyesösszemosva kissé. Sok dolognak a jelentősége sége, a tökéletesülés útja, vagy az ellenségek
csak akkor formálódott ki bennem. És akkor szeretete. Kiszikkadt, elfakult lelkembe ideálok,
ezt láttam; oly sokszor nem én magam éltem, költészetek és érzések jöttek, diadalmas har
igazítottam, cselekedtem; valami idegen, ki sonaszóval.
számíthatatlan, felsőbb hatalom vitt és egy
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A hit — mondta — bennünk van és nem a
dolgok valódiságában. A hit a lélek állapota,
a sziv szándékos átengedése, alázat és odaadás.
Ez a fontos. Ön elhiszi, hogy a föld gömbölyű
és a nap körül kering. Pedig ehhez a hithez
sem kell kevesebb tekintólytisztelet és meg
nyugvás, és ennek elhivése semmi többet nem
ajándékoz a léleknek, mint ha az ellenkezőjét
hinné el. De ha hitünk a hegyeket mozgatná
is meg, — mondja Szent Pál, — ha szerete
tünk nincs, nem érünk semmit. . . Minek az
aggódás életgondokon, kenyéren, poziczión ?
Hát fontos mindez, ha lelkiéletünk független?
Az első szent keresztény püspökök rabszolgák
vagy kézmivesek voltak társadalmi helyzetükre
nézve. Ki ruházza fel a mezők liliomát ? Az
alázat és igénytelenség sértetlenül átsegít a
földi életen, a fölemelt tekintet megszabadít
minden szorongástól. Nolite timere, — alleluja !
Lehajtottam a fejem bólintva, csodálatos
enyhültséggel; a sárgaernyős petróleumlámpa
serczegett a csendben a ripszgarniturás szobá
ban ; odakinn a kis utczán puhán ütődtek a
sietők léptei a vastag, friss hóban . . . Mennyi
ilyesféle hangulatú, télies, meleg, meghitt estéje
volt már az életemnek! — gondoltam hirte
len . . . A szomszéd szobából az alvó ember
nehéz horkolása hallatszott.
Templomba jártam, gyóntam, áldoztam ren
desen. Most nemrég, hogy itthon volt, beszélte
Marcsi lányom, hogy most valami újfajta ideg
orvoslás van, a mely kikérdezés, vallatás, beszéltetés által enyhít és gyógyít . . . Hát azt
hiszem, az egyház ezt jóval előbb kitalálta és
olcsóbban, népszerűbben, tökéletesebben míveli.
Odahajtottam fejem a gyónószék violabársony
könyöklőjére és áradon, egészen, fentartás nél
kül öntöttem ki önmagam az életem; érzéseim,
tetteim és zavaraim. És teljesen éreztem ezt:
feloldozás, megkönnyebbülés, béke! Milyen oko
san, finoman, komolyan ápolgatta, gyógyította
a lelkemet az Isten e csodálatos szolgája! Úgy
éreztem, hogy rá vagyok szorulva, mint egy
orvosra, vezetőre, támaszra az úton. Hátrahaj
tott fejjel, félig hunyt szemekkel ültem a temp
lom egy hátrább eső padjában ós néztem a
tömjénködös félhomályt, a boltivek elnyúló,
messzi árnyékait, a smaragd- és rubintszinű
ablaküvegeken át a fénysávok pásztás, színes,
menyországias bűvöletét, ha szilánkba törtek a
padló koczkás kőmozaikján s a redős ruhájú
szenteken. Vagy messze benn, álmatag, fehér
csipkékben a nagy oltárt, a mély, fakó arany
derengést, a lenge káprázatot. Kozverics járt
kelt o t t ; nyúlánk alakján, finom vállain az
egyház álmatag színű köntösei, sárga és fehér;
úgy világított, mint valami lágy fénypalástban,
nesztelenül lépdelt, fordult, hajladozott, sely
mes hangja hipnotizálón zümmögte a változat
lan, titokzatos, idegen igéket. . .
Égy ködös februári reggel, a hogy kicsit zsib
badtan kiléptem a hótól fehér, profánul világos
utczára, moárémantillás anyóka igyekszik előt
tem sebbel-lobbal tipegve. De a régi, gyöngy
díszes, viharvert kalapjára ráismertem. Beértem,
ráköszöntem csendesen : Zimán Ilka volt.
— Jó reggelt, kedves egy lelkem! — nyújtja
felém pamutkeztyűs kezét a molyette muffból. — Oh, Magdi, milyen régen láttalak . . .
te, te asszony! Hát, ládd-é, a templombajárók
mégis csak találkoznak!
Bólintottam és néztem fonnyadt, ezerránczú
képét, csapzott, őszes haját, egész pongyola,
kapkodó, sopánkodó és köhögős kis öreg való
ját. Úristen, de összeesett ez! Hát így elmegy
az idő ?. . .
— Hogy vagytok, lelkem egy lyányom ? Mi
van avval a szegény, szerencsétlen emberrel?
— Nem ember az már, Ilka. Már nem is
beszél jól, alig érti a szót. Épen csak eszik,
meg leheli. Látogasd meg, tanti, ha érdekel.
— Minek tenném én azt, édes Magdám ? Én
még másféle-voltára is emlókszek, minek lát
nám úgy! Neked ugyan kijutott, szegény aszszony; ápolod, virrasztod; de ládd-é, meg kell
szolgálni mindenért elébb vagy utóbb ezen a
rongy világon! Ő szegény, sokat élt, sokat kóringyált mindenfelé, elrontotta magát a sokféle
jóval, mikor még mi nem is ösmertük. Pedig
még élhetett volna! Hatvanegy éves. . . nem a,
hatvankettő ! Még élhetett volna szépecskén,
igaz-e? Na, áldjon meg az Isten, Magda! Mégis
jól esik, látod, hogy egyszer a templomból jö
vet mink összetalálkoztunk.

*
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hitem nem volt többé eleven felhangoltság,
emelkedett, lendülő, lázas állapot, különös
megindultság ós csodálkozás. Később az én
tudós lányaim hazajöttek valami szünidőre,
beszéltek, megmagyaráztak egyet-mást; Marcsi
könyveket küld mostanában is sokszor; sokat
olvastam és rájöttem, hogy a világ egyéb meg
fejtései érdekesebbek és százfélék, bár szomo
rún czéltalan, de szent, emberi küzdés a tudo
mány. De a hit és rajongás szép volt. Tán kár,
hogy meg nem őrizhettem holtig azt a hangu
latot; de bizonynyal nem volt bennem elég
képzelet ós odaadás ehhez; nem gyökérzett
mélyen bennem. De a halálom előtt — ezt biz
tosan érzem, — el fogok hivatni egy papot és
meggyónok. Mert ott már nincs mit okos
kodni ! . . .

Vérrel futott, fénytelen szeme vizenyősen
úszott a könnyben, vörösre fújta az orrát, szi
pákolt, köhögött. És megszorítottuk egymás
kezét még egyszer . . . egy télies reggelen a
nagytemplomból jövet.
Még eltelt ez a tél . . . tavasz is . . . a nyár
jött. «Egy-két hete van legfeljebb!» — mondta
végre Jakobi. És valami nagy, súlyos kő esett
le a szivemről, fellélekzettem (mégis jó hozzám
az Isten!) és egyszerre megint megnövekedett,
készséggel, szánalommal ápoltam és tisztogat
tam a tehetetlen, béna, szegény emberi tete
met. Hát mégis csak nem penzionálták, tekin
tettel voltak r á m . . . és most már elmegy sze
gény . . . és mégis ő utána leszek ment az éhe
zéstől a kis hétszáz forint évi penziómmal.
Istenem, hát itt a vég! Miért is nem lehettünk
mi jobbak egymáshoz? Valami engesztelő szó,
búcsú magyarázat, ha lehetne! De már nem
beszól, nem is é r t . . .
Egyéb is történt ezen a tavaszon : elkerült a
városból Rozverics, a szépszavú káplán. Hirte
len elhelyezték!... Én nem tudom, volt-é va
lami alapja annak a sok gonosz, ijedt, gyanú
sító vagy pártfogó súgás-búgásnak, a mi egy
nővel hozta összefüggésbe ezt a gyors távozást;
egy haiminczéves, még mindig szép, tiszta
arczú és komoly leánynyal, a ki csak az áhí
tatnak és jótékonyságnak élt; az egylet másik
titkárával. Hogy túlsókat ebédelt, vacsorázott
náluk, hogy éjfélekig magyarázta naponta az
üdvösség útját. . . hogy (Uram bocsásd!) elkisérgette még az utczan is, végig az utczán.
«Boltba, miért mentek ők együtt a rőfösboltba
szegénygyerek-ruhát venni ?» — tudakolta dia
dalmas gúnynyal a protestáns közvélemény,
mely egyszerre felülkerekedett. «Két esztendeje
bolondítja itt a várost, megmételyezi a régi
egyetértést a felekezetek közt, hóbortossá teszi
az asszonyokat, mert egytől-egyig bele vannak
szeretve és a Krisztus urunk csak szívbéli ke
rítő itten!» így szájaskodtak a Magyar-utczában, de nyilván elsimult volna az egész, nyil
ván diadalmaskodhatott volna igazával e tiszta
életű ember; de ő nem küzdött, nem állt
szembe, sietve áthelyezést kért; s a grófné,
hogy le nem beszélhette, sajnálkozva, de el
intézte ezt neki. Vájjon igazán volt valami
érzésbeli alapja, finom, légies, szent kezdete;
félelme vagy küzdelme annak, a mit piszkos
szájjal, de maguk sem hive suttogott félig sejtetőn a mellőzöttek dúló-fúló tábora. Hisz em
berek vagyunk! Tán nem lett volna szabad így
feladnia a harczot, gyáván menekülni; de ki
tudja, mi omlott össze, micsoda néma tragédia
játszott e kemény, szigorú és harczos fiatal
lélekben. De hogy elment, ez a bolond, ideges,
lelkesülő és hirtelen, csúnyán, kajánul kiábrán
duló város egyszerre lerázta magáról mindazt, a
mit ő súlyos, áhitat-palástul, kötelesség-terhül
ráruházott csodálatos, szivekberezdülő szavával.
«Mindnyája szerelmes volt bele !» —kaczagták
egyszerre a férfiak, a lutheránák s a szomszéd
város társasága. És ezek megszégyellték, elhall
gattak, utóbb maguk is a nevetőkhöz álltak, mint
a gyáva tanítványsereg, ki elárulta Jézust. Divat
volt, hóbort, két unalmas szezon játszódása! Egy
szerre a régi lett minden ; czinikus beszédek,
kétértelmű társalgás, szabadosság, jókedv, han
gos együgyüsködés. Nem lehet így átalakítni,
megfinomítni, kimélyitni ennyi idő alatt néhány
száz lelket! Most néha sajnálkozva vagy kicsiny
lőn említik ; szégyenlik, hogy a hatása alá ke
rültek, szentesdit játszottak.

Szép, szelíd őszi reggel volt az is. Csendesen
elmerülve jöttém-mentem az enyhe napfény
ben; be-befordultam kicsit, leültem a ripszdivánra a tiszta szobában és imádkoztam pár
miatyánkot ölembehullt kézzel, majd nesztelen
lépdelve végigjártam a téglás tornáczot, össze
fogva magamon a piros berlinkendőt; meg
terítettem magamnak egy kis reggeli kávéhoz
csinosan tisztán a lakkosra-mázolt piczi kerti
asztalon, elnéztem messze a kékfehér levegőbe,
(iHát ma beteljesül!» gondoltam még, szelíd
elcsillapodással. Hova megy, mi lesz vele ? Van-e
ő most, ebben a perczben még ? Hogy múlik el,
hova jut az ember, mennyi néma titok! De
mindez most olyan egyszerűnek, közelfekvőnek
tetszett. Hisz nem ma fog meghalni, évek óta
naponta hal el valami benne, ki tudja milyen
r é g . . . születésünk óta haldoklunk tán. És
hova lesznek a lehervadt v i r á g o k ? . . . pedig ők
is élnek, virulnak, vannak! Felálltam és lassan,
szálankint szedegettem le a papsajtot, csűsibolyát, bazsalit, mályvavirágot, a mennyi csak
volt; bementem egy konyhakésért és a leander
fákat is lefosztottam a még ép, rózsaszín vi
rágaiktól ravataldísznek. Közben a rácskapuhoz
kellett mennem sokszor, mert majd minden
arramenő, ismerősök húsórt-járó cselédei, falusi
tejesasszonyok, kofák, hivatalba-mdnő urak be
köszöntek, tudakozódtak a betegről.. . Mikor
tizenegy-tájban behívott Zsuzsi, már fel volt
kötve az álla egy fehér szalvétával és a két
szemén két súlyos ezüstforint.

Énnálam máskép volt a dolog. Akkor ma
gam is riadva és megütődötten gondoltam el:
Hát valóban lehetséges-e, hogy ezzel érte el,
hogy a férfiút éreztük zenés szavai és vas
kemény, izzó akarata mögött? Lehet, igen . . .
tán ón magam is! Már régen-régen túl voltam
azon a koron . . . de nem olyan egyszerű az a
dolog, nem függ az oly világosan a testiektől
és nem lehet az érzéseknek olyan merész szét
választással neveket adni. Szerelmek, — moso
lyogtam néha szomorún, — és az én életem!
Ki tudja, melyik volt igazibb, szándéktalanabb
szerelmem, ép öntudatlan voltáért mindentől
függetlenebb! . . . Meglehet, hogy én nem is
ismertem éltemben az igazi nagy szerelmet, a
mindenekfelett valót! Szegény Rozverics!. . .
Igen, mióta elment, az én lelkiéletem is szokottabb, szürkébb, földiesebb mederbe tért. De
azért szép idő volt az ! . . . Eljártam templomba
még (eljárok ma is, ennyi megmaradt), de a

Három esztendő is eltelt azóta. Most itt ülök
ebben a kicsi svábházban, enyim az egyetlen,
utczai szoba és benne a régi barna garnitúrám
és sok régi, harminczesztendős, agyoncsiszolt
lim-lom, a mi végigkísért az életen. De itt van
nak a leanderek is, még a Grószi fáiról dugványzottak, és néhány kicsi virágágy is, baztali,
piros mályva, papsajt. Harangszós, nyári dél
utánokon közöttük üldögélek, olvasgatok, jó kis
kávékat csinálok magamnak és megkínálok vele
egy-egy régijóbejárós asszonyt. De néha hete
ken át nem nyitja rám senki az ajtót.
A lányaim rendben vannak. Marcsi kitűnő
tanár Pesten a lány gimnáziumban, Zsuzsi pa
tikusnak ment, (mert azt csak egy férfi mellett
lehet? — csúfolódott a nagyobbik néha) és
nemrég jegyezte el magát a főnökével egy
nagyobb, vidéki városban. Marcsi ad neki kelen

Szegény Dénes! . . . Mikor Képiró Zsuzsival,
ki önként jött el segítségre, nagynehezen fel
raktuk súlyos, már-már hidegedő testét a nyoszolyára (feljár, ha nem ágyban hal meg! —
intett Zsuzsi asszony), egyet hördült, rám né
zett erősen, az ő rég bamba és kifejezéstelen
szemei valami hirtelen visszatért, felcsillanó
értelmességével, mintha rám ismert volna;
megragadta a kezem és küzködve, reszketegül
és sután erőlködött, hogy ajkához vigye . . .
Csókolni akarta-e, vagy harapni tán, mi volt
ez? A hűdött ember félállati, határozatlan,
csonka mozdulata, szándéka. De én valami hir
telen, jeges vakrémülettel kaptam vissza a ke
zem teljes erőmből, a térdeim reszkettek, kifu
tottam a másik szobába. Már kísérteties ide
genség, érthetetlenség volt az élő számára ez
a halálravált ember. Később megnyugodtam,
de nem mentem az ágyhoz többé; csak az
ajtóküszöbről néztem hunyt, dagadt szemét,
leejtett állát, felfújt hasát a takaró alatt; és
hallottam a nehéz, jellemző horkolást, mely
szüntelenül betöltötte a lakást hetek óta már
a beteg test szinte tűrhetetlen bűzeivel együtt.
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gyét, engem is ő segítget leginkább, bár nem
igen akarom, hisz nekem elég itt az én kévésem,
Klári is végzett, egyelőre jó zongoraleczkékből
él, de állás van Ígérve neki egy pesti iskolánál.
Marcsi azt hiszi, hogy szerelmes egy volt tanár
jába, valami nagy művészbe. Baj is az! 0 ráér
erre a fényűzésre, nem kell férjhez-szaladnia
a kenyérért... Hát így el vannak látva, jóideje nincsen már szükségük én rám, a gond
jaimra, szeretetemre. Néha írnak, de egyre rit
kábban jönnek haza.
Szép, nagy csendesség van, tisztán hallik a
harangszó, és én ölembe ejtett kézzel tudok
egy helyben ülni, soká, egyedül, és eltűnődni,
százfélekép fűzve, magyarázva, felújítva, a
messzi, messzi élet dolgain.

EGY UTOLSÓ ÉGIHÁBORÚ.
Már előre, már előre
Úgy látom, mintha itt volna
Ifjúságom ezer dolga,
Mit befogott a penész,
De a mi szent, szentnél szentebb:
Enyém, ifjú és egész.
És sohse' fog megvénülni
És ifjabb az ifjúságnál,
Maradandóbb az igaznál. \
Ott fogok egy dombon ülni
S tán nem népdalt dúdolok
S képet juttat majd eszembe,
Hogy ekével bandukolva
Földet tör négy-nyolcz tulok.
De akarom: emlékezzem,
De akarom, hogy az otthont
Lássam frissen, jobban, szebben.
Meghurczoltan, sokat látva,
Űzve, szidva és imádva
Nem tehetek kegyesebben
Ön fejemre koszorút,
Mint hódoltan, meghajolva,
Magam csalva, bántva, lopva
Eázudítok a lelkemre
Egy nagy égiháborut:
Olyan szép volt ifjan látva
S úgy illik az otthon-tájra,
Úgy illik az én szivemhez
Ez a víg vég-zivatar.
Ady Endre.

A VÁGY.
Talán a sóhajunkból született
Szűzen piruló alkonyég alatt,
Talán a lángból, mely szemünkben
Kigyúl, mint máglyatűz az éjszakán.
Ki tudja, hol talált reá a lét?
És él a kis kobold. Merészen
Köztünk szaladgál fürge fordulással,
Parázsszemével titkokat kutat,
Nevető szemmel csiklandón kaczag,
S az érintése éget, mint a tűz.
Ha majd ittál az őrület borából
S lerészegít majd engem is a láz,
Két feltámadt ajk csókban összeforr
S el nem választja semmi babona:
— Tudom, hogy akkor meghal a kobold.
Parázsszeméből kilobban a fény,
Kihűlt keze lehűti szép hevünket,
Meredt szemmel nézzük majd holt alakját
S egymást egy perezre, lopva meggyűlöljük,
A mért megöltük vágyunk víg koboldját
Lányi Sarolta.

53. SZÁM. 1911. 58. ÉVFOLYAM.

53. SZÁM. 1911. 58. KvvohYAU.

VASÁRNAPI ÚJSÁG.

1071

1070
A JAPÁN-ASZTAL MŰVÉSZEI.
Az Andrássy-iíti Japán-kávéház utczai szög
letében, két nagy sarokablak közt, három-négy
asztal körül hangoskodik a Japán-asztal társa
sága. Hol tréfálkozik, hol háborog. Hangos
sága végighallatszik a magyar képzőművészeten
és sok mindenféle rezonancziát kelt benne.
Akárhányszor olyan nemtörődést, a melynek
az erőszakolása az érdeklődés izgalmával is
fölér. A mi egyesületi, társulati, testületi, pá
lyázati, üzleti baja, szándéka, haragja, remény
kedése van a magyar festők, szobrászok, építé
szek világának, mind itt válik hangossággá.
A mikor pályázatok, díjak, megbízatások,
választmányi vagy zsűri választások körül na
gyobb bajok gomolyognak: nagyobb a sürgés
forgás, háborgóbb a társalgás, indulatosabb
még a tréfálkozás, kiabáló még a suttogás is
az asztalok körül. Mert suttogás is bőven fo
lyik Japánéknál. Külön suttogó asztaluk van,
amely mellé a titkolózók félrehúzódnak. Vala
mit forralnak, valamit, a minek vagy megfőlnie,
vagy robbania kell. Vagy listákat főznek, vagy
indítványokat forralnak, vagy pedig megtréfálásokat sütnek ki. Az ilyen tervezgetésekre be
bevonulnak a ritkábban jövők. Valahányszor
ők jelentkeznek, valami készülődés történik.
Valami fájdalom keres szolidaritást, valami
együttesség tüntetésre készülődik. Vagy pedig
valamelyes vágyak diplomatizálnak. A művé
szek, öregek és ifjak, jó fiúk, megnyergelhetők,
mindenre rábírhatók. Kivált olyankor, a mikor
a mozgalom valamelyes demonstráczióval jár.
A Japán-asztalnak mindig van demonstrácziós médiuma. Olyan, a kiről az ember a
véleményét úgy elmondhatja, hogy megkönynyebbűl tőle a maga és a hallgatója szive.
A művészeti politizálás jórészt ilyen vélemény
elmondásban merül ki. A leghangosabb hábor
gás is jobbára ilyen megmondásokban puffog
el. Az emberek megmondják a magukét, azu
tán billiárdozni, dominózni, kibiczelni, vacso
rázni mennek. Ha kell, aláírnak valami nyi
latkozatot, ívet, belépő-, kilépő jelentést s
azután rábízzák a szenvedelmet és a bántódottságot a mozgalmak intézőire.
A Japán-asztalnak már története is van,

séget elismer. Fényes Adolf a leglelkesebb
nemcsak képzelt missziója és művészet-poli
tehetség elismerő, s ezért mindenki bácsinak
tikai nevezetessége. Vagy hárman-négyen vol
tunk, a kik az összejöveteleket megkezdtük. szólítja. Pedig az ifjaknál is fiatalabb, s azon
fiatal.
„
Lechner Ödön mester, Diner-Dénes, József, kívül igazán is
Ferenczy
Károlylyal
sem
treialkoznak.
üt,
szegény Kardos Gyula s jómagam. Es nem
csak művészek, hanem tudósok és irók is el- nem is eleven embernek, hanem elvont foga
elpikolóztak a Japán sarkában. Még a szo- lomnak tartják. Csillogó, tündöklő, de nem
cziologia is szolgáltatott nekik témát. A szom melegítő fogalomnak. 0 az, akihez senki sem
széd asztalnál pedig egyenesen a szoczializ- mer közel férni, talán azért, mert mmdig
mus telepedett le. Nemcsak mint téma, hanem mindenki fölött van. Az elvek magaslatán.
mint fejtegető. Még akkor kevesen voltunk, s Talán ő az egyetlen, a kinek még a Japán
a művészeket is a művészet inkább érdekelte, asztalnál is művészeti elvei vannak. A többiek
mint a művészeti politika. Fényes Adolf és otthon hagyják őket. Csak Kosztolányi Gyula
Kernstock Károly máig.is hivek maradtak eh és Ligeti Miklós hoz el egy-kettőt magával,
hez a régi szokáshoz. Őket máig sem izgatják s szenvedelmesen helyt áll értük. Magyara választások, pályázatok, díjak. Ok is régi Mannheimer Gusztáv csak malicziát hoz ma
Japán-beliek. A honalapítók közül valók. Fé gával. Szójátékokat farag, de olyanokat, a me
nyes a tréfálkozóknak is mestere. 0 nem él- lyeknek élük van. Valakit meg-meg karczolnak.
czelődik, hanem a tréfát szövi.
Róna József az egyesületi elnök. 0 a moz
És évek folyamán a társaság kicserélődött. galmak intézője. Finom diplomata, ellentéte
Mindenki odajött, és sokan eltávoztak. A szo- ket kiegyenlítő. Vele szemben vagy mellette
cziologusok eltűntek, az irók jórésze másfelé az anarkista mozgalmaknak Hermann Lipót
ment, s a művészek közül egynehány meghalt. a mozgatója. Ő a testté vált kaczagás. Faragó
A legkomolyabban, a legszomorúbban meg Géza a másik kaczagó. A hivatalos mókázó,
halt. Kardos Gyula és Donáth Gyula jelleg a szabadalmazott enfant terrible. És mókázik
zetes Japán-beliek voltak. Szomorú halállal szóban és rajzban egész sor ifjú. Pólya Tibor
búcsúztak vidám életüktől. Mind a kettőből mélázva tréfálkozik s alattomosan mindenkit
legendás alak lett. Művészetükről már alig esik lerajzol. Letorzrajzol. Valamikor Márk Lajos
szó, de az adoma s a legenda nap-nap mellett volt a főkarikaturista. Most pénzt csinál kint
megemlékszik róluk.
Amerikában, még pedig sokat.
Rippl-Rónainak csak évadjai vannak. Magát
Lechner Ödön kezdet óta s ma is a Japán
asztal lelke. S a beczézett büszkesége. Vele az évet Kaposváron tölti. Sohasem tréfál, min
senki sem tréfál; sohasem rajta, mindig csak dig komoly és mindig udvarias. Mindenkinek
vele mosolyognak ennél a mókázó asztalnál. igazat ad, és mindig a maga igazát érzi. És
Ő a megválasztatlan elnök,
Szinnyei-Merse eljön a Japánba Paris és Szeged, München és
Pál pedig a koronázatlan fejedelem. És elnök Nagybánya, Kecskemét és a Stefánia-út. El
és fejedelem békésen osztozik a hatalomban jönnek a «palermóiak» is. Csak «Tintorettóék»
és tekintélyben. Ők az utolsó tekintélyek ebben nem jönnek: — a legnagyobb kópűeket ne
a társaságban, noha őket is megbácsizza a vezték el Tintorettónak. A nagyképűek, a hiva
fiatalság. Lechner Ödön bácsinál is több. Ő a talosak soha sem tévednek el Japánba, pedig
papa. A papát pedig röviden papszinak hív még őket is szívesen látnák ott a nagy asztal
ják. És papszit mindenki respektálja, Pali bá nál és a kis asztaloknál. Még az építészek asz
csit mindenki tiszteli.
talánál is, a mely mellett mindig ütközetre
Tőlük lefelé mindenki egyenlő. A többinek készen ül a csapat. A modernek hadakozó népe..
egyenlőn nincs igaza a fiatalok vélekedése Ők sem sajnálnának néhány jó tréfát a láto
szerint, s jobbára egyenlőn nincs tehetsége gatóktól. Pedig ha másért nem, a Lechner
ugyancsak a fiatalok meggyőződése szerint. mestert ért bántalmakért, egy-egy rósz tréfába
Viharos..
Mert máris öreg-számba megy az, a ki tehet- belefojtanák a nagyfejűeket.
.

A VÁLYOGVETŐ.
A szobrász, vagy, a hogyan az öreg Faludy
bácsi nevezte, a vályogvető, az egész nyáron
át kétszer látogatott el csak az öreg falusi házba,
de ez épen elég volt ahhoz, hogy az egészet fel
forgassa. Faludy bácsinak alapjában nagyon
zavaros fogalmai voltak a képzőművészetről,
művelői közül kevéssel találkozott életében és
ezeket aztán enyhe lenézéssel illette, annyit
azonban hallott valamikor, ifjú éveiben, hogy
a szobrász agyagból készíti el mintáit és e
művelet közben olyan sáros lesz a keze, akár
a vályogvető ezigányé. Ezért adományozta
Domány Jánosnak a vályogvető czímet, a mely
ben bennfoglaltatik az is, hogy az illető meg
bízhatatlan, nomád életmódú, keresetű, egy
szóval czigány.
Úgy külső szerint, a vályogvető erre a czímére
igazán nem szolgált rá. Gondosan borotvált
arcza szinte rózsás, nyírott bajusza és irigy
lendő mennyiségű haja szőke, — Faludy bácsi
azonban vörös ezigányt is látott már, — hosszií,
vékony ujjai fehérek és minden nap más, nagy
szerűen vasalt ruha van rajta. A két Faludylány tehát, Magda és Zsuzsi, ezen a ponton
sem volt egy véleményen az apjával. Ezekben
a feketehajú, piros arczú, eleven, vidám terem
tésekben a viszonyokkal nem ismerős szemlélő
talán több czigányos vonást talált volna, mint
a csendes, szőke szobrászban. A fóktelenségre
is több hajlandóságuk volt és a mi ezzel több
nyire együtt jár, a romantikára is. A falusi
csendben sokat olvastak, minden jelentéktelen
lapot igen alaposan, az utolsó betűig és ők
voltak azok, a kik fantasztikus álnevek alatt
a leggyakrabban kaptak ilyen szerkesztői üze
neteket.
— Az illető negyvenöt éves, nős, négy gyer
mek atyja. Arczképével nem szolgálhatunk.
Az illetőt persze, a ki vagy szinósz volt,
vagy iró, vagy festő, valami régi arczkép után
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készült homályos klisé nyomán ők sem nős
nek, sem negyvenöt évesnek, sem négy gyer
mek atyjának nem képzelték el. Egy fájdalmas
sóhajjal napirendre tértek tehát a csalódás fe
lett és tovább érdeklődtek nagy buzgalommal
a legkülönfélébb művósznóp iránt. Az apjuk
ismerte ezt a gyöngeségüket és néha azzal
keserítette őket, hogy a hivatalos lap árverési
rovatából kikereste egy-egy kedvenczük nevét
és megmutatta, hogyan fest ez a név ama
bizonyos háromszáz korona és járulékai kissé
prózai szomszédságában. Két, rajongásra haj
landó fiatal lány nézeteit persze ilyen apró
ságok meg nem zavarják. A télen, a mikor
néhány hetet Budapesten töltöttek, összes
rokonaikat művész-ismerősök miatt szekíroz
ták, sajnos, hiába, mert a derék emberek
ilyen bizonytalan néppel nem állottak össze
köttetésben. A nyáron azonban végre betelt a
vágyuk. Az isten tudja, hogyan, odavetődött
Domány. Teljes csendet, nyugalmat akart, mű
vészektől mentes környezetet. Ezt kétségtelenül
megtalálta Sóskúton. A jegyzőnél lakott, a ki
távoli rokona volt, egyedül sétált minden nap
órák hosszat az erdőben, nagyokat unatkozott
és meg volt elégedve a helyzettel.
Megérkezéséről a Faludy-lányok természe
tesen még aznap értesültek és e pillanattól
kezdve tele voltak izgalommal. Ha sohase
hallották volna a nevét, akkor is azt szugge
rálták volna maguknak, hogy régen ismerik.
Magda azonban, az idősebb és komolyabb,
alaposabb kisasszony egy képes újságban meg
találta Domány arczképét ós mellette kiváló
alkotásának, egy viczinális szoborműnek íeprodukczióját. Az öröm és a lelkesedés ezzel még
magasabbra hágott. Az alacsony falusi ablakok
függönyei mögül lestek a lányok a szobrászt,
a mikor sétára indult, és el voltak tőle ragad
tatva. Fiatal, finom, ragyogóan tiszta, szőke,
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egyszóval a legszebb férfi, a kit el lehet kép
zelni. Most már csak a megismerkedés volt
hátra. Faludy bácsi, egyébként előzékeny és
vendégszerető ember, ezúttal makacskodott. Hí
rét se hallotta soha a fiúnak, de a lányok nagy
lelkesedésére felébredt minden ellentmondási
vágya, ösztönszerű idegenkedése a pesti fiatal
úrtól. A tiltakozás természetesen nem használt.
Domány egy szép nyári délután megjelent a
jegyző kíséretében. A jegyző csakhamar távo
zott, az öreg úr dohogva pipázott a folyosón,
a két lány pedig a kerti padon, a nagy fa alatt
áhítatosan leste a művész minden szavát. Lel
kesedésük tetőpontját érte el. Titokban meg
figyelték Domány minden ruhadarabjait, sárga,
félczipőjét, hímzett harisnyáját, a nagy szak
értelemmel megkötött nyakkendőcsokrot. Ilye
neket nem viselnek ezen a vidéken. A szobrász;
párisi tanuló éveiről beszélt, a nyomorúságról,
a melyen keresztülment, az átaludt ebédekrőll
A kisebb lány, a lágyszívű Zsuzsi szinte sirní
szeretett volna.
— A télen — gondolta — talán küldhet
nénk neki egyet-mást. Mert Budapest ugyan
nem Paris, de majdnem Paris. Ki tudja, nem
kell-e neki sétálni néha, ebéd helyett.
A művész egyébként szerény és illedelmes
volt és kissé elfogult. A mondanivalókból csak
hamar kifogyott és jobb híján kijelentette, hogy
szeretne egy portrét mintázni Zsuzsiról... olyan
érdekes feje van. Sablonosabb, megszokottabb
kijelentés szobrásztól vagy festőtől valóban
nem várható. Zsuzsi azonban elpirult a bol
dogságtól és mikor Domány, a csakugyan ked
ves leányfej szépségének némi részletezése után
hozzátette, hogy itt nem lehet ám dolgozni,
mert nincs agyag és különben is pihenni jött,
akkor a kislány megint sirni szeretett volna.
A társalgás csakhamar teljesen megszakadt
és Domány távozott. Faludy ekkor találta meg
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a szentencziát, a melyet röviden, de annál meg
vetőbben süvített ki a pipája mellől:
— Vályogvető!
A lányok, a kik többnyire szó nélkül hall
gatták az öreg úr kifakadásait és a látszólagos
engedelmesség mögött úgy cselekedtek, a ho
gyan nekik jólesett, most felháborodva^ tilta
koztak :
— De apám, ilyen tiszta, finom ember ! Ez
csak nem olyan, mint egy czigány.
—: Épen azért, — erősítette az öreg. —
Mint egy czigányprimás. Czifra nyomorúság...
A lányok nem is vitatkoztak többet. Lefek
vés után a szobájukban, késő éjjelig beszél
gettek a nap eseményeiről. Sirtak is, mert a
dolog komolyra fordult ós el kellett dönteni,
hogy melyikük számíthat végre is a nagyszerű
emberre. A megállapodás, a melyet jóval éjfél
után hoztak meg, az volt, hogy Zsuzsi. Bár ő
fiatalabb, de talán épen azért jobban fog tet
szeni és máris jobban szivére vette a dolgot —
ez volt a Magda véleménye. Zsuzsi ugyan
nagylelkűen felajánlotta, hogy bízzák a dön
tést a férfira, Magda azonban hősiesen vissza
utasította ezt a megoldást. A dolog tehát
titokban el volt döntve, meg volt oldva, —
csak épen a másik fél nem tudott róla. Domány
boldogan élvezte a semmittevést, néha udva
riasan köszönt a lányoknak és Magda ilyenkor
kijelentette, hogy mélyen, szenvedélyesen né
zett a Zsuzsi szemébe. Hogy nem jött hozzájuk,
azt az öreg úr hideg és visszataszító magavi
seletének tudták be. Domány aztán néhány
nap alatt megunta a falut és, útrakészülődött.
Elutazása előtt mégis eszébe jutottak a Faludylányok és elment búcsúzni. Kissé vidámabb,
élénkebb volt most, észrevette, hogy a lányok
nagyon szívesen látják és némi szemrehányást
tett magának, a miért unalmas óráiban nem
jutott az eszébe a kedves, egyszerű hely. A vé
gén, a búcsúzás közeledtére jobb téma híján
újra szóba került a portré.
— Tudja mit — mondotta vidáman Zsuzsi
nak — majd ha Budapestre jön a télen, meg
csinálom.
A lány szeme fölragyogott. Magda tapinta
tosan egyedül hagyta őket néhány perezre és
a kislány pirulva, lesütött szemmel mondotta:
— Majd megírom, mikor utazunk.
— Nagyon jó lesz — hagyta rá a fiú — és
végképp búcsúzni készült.
A lány zavartan, csendesen folytatta:
— Aztán küldjön maga is néhány képes
lapot . . . levelet nem szabad.
Dománynak eszébe se jutott volna levelet
küldeni. Egyébként a képeslevelezőlap se ju
tott az eszébe. Sóskúton várták, várták, és
végre Zsuzsi leült, elővett egy szép, szines
kártyát és igyekezett ráirni valami okosat, tré
fásat, a mi nem árulja el az ő szive nagy ke
serűségét. Erre csakugyan érkezett válasz, ud
varias, kedves, mentegetőző. A semmit mondó
kis lap Faludy bácsi kezébe került és az öreg
úr, bár rég elfelejtette az ifjúkor bohóságait,
annyit mégis megtudott ebből, hogy előbb a
lánya irt és a hang, a melyen a haszontalanok
leveleznek, meglehetősen bizalmas.
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A jelenet, a mely ezután következett, hangos keresni a vályogvetőt. Egy inasféle nyitott ajtót
és a lányokra nézve megsemmisítő volt. Első neki és mindjárt el akarta küldeni:
ijedelmükben mindent bevallottak. Mindent és , — A nagyságos úr még alszik.
azonfelül is egyet-mást, azt ugyanis, hogy Zsu
Faludy bácsi megnézte az óráját és megcsó
zsi meg a szobrász okvetlenül egymáséi lesznek, válta a fejét. Tizenegy óra elmúlt. Megerősödött
mert szerelmesek egymásba. Soha, szó se volt abban az elhatározásában, hogy ez az ember
erről máshol, mint a lányok szines fantáziá nem hozzájuk való. Ha legalább dolgozna.
jában. Az öreg úr azonban éktelen dühbe jött.
— Tizenkettőre pedig — szakította félbe
A neve, a régi czímere, a kicsi birtoka — a gondolatait az inas — jön a méltóságos aszmely adósságmentes — minden eszébe jutott szony, meg a lánya, a kit mintáz.
és átkozta a vályogvetőt, a ki csak azért jött
— Megvárom, míg felkel — jelentette ki
ide, hogy a lánya fejét elcsavarja.
keményen Faludy bácsi — és ment beljebb.
Az óriási ablakos műterembe nyitott. Az
A két lány napokig sírt a sötét jelenet után.
Végre Faludy bácsinak, a ki alapjában józan egyik oldalon puszta, műhelyszerű szoba, tele
és értelmes ember volt, — miután kijelentette, piszkos gipszdarabokkal, a túlsó sarokban azon
hogy a vályogvető soha se lesz a veje, — eszébe ban óriási kanapé, nehéz szőnyegekkel, selyem
jutott apróra megkérdezni, hogy mi is törtónt mel bevont karszékek, régi drapériák, fegyverek
hát. A lányok kerteltek, nem vallották be, hogy a falon, egy kis asztalon pedig egy dúsnak
a semminél is kevesebb, az öreg úr azonban Ígérkező reggeli előkészületei.
Az öreg úr csaknem belésűlyedt egy karos
kezdte megérteni, hogy Domány nem viselke
dett egészen hivatásos lánycsábító, vagy házas- székbe, úgy, hogy mozdulni se tudott. Néhány
ságszédelgő módjára. A borzasztóan goromba perez múlva megjelent a vályogvető. Sárga,
levél helyett, a melyet felháborodása első órái földig érő reggeli köpeny volt rajta, olyan,
ban irni akart, most már csak szigorú és ha a milyet legfeljebb nagyon gazdag asszonyo
tározott hangú iratot tervezett. Azután elmúlt kon képzelt el Faludy bácsi, finom, puhabőrű
egy nap és az öreg úr kitalálta, hogy az irás papucsféle a lábán. Az első pillanatban mintha
nehéz dolog, az ilyen kényes ügyet jobb, ha nem ismerte volna meg a vendégét. Aztán ba
személyesen intézi el egy lelkiismeretes apa. rátságosan megrázta a kezét, konyakot, szivart
Két nap készülődés következett megint, végre hozatott, megkérdezte, mi újság Sóskúton és
elutazott. Az ósdi szállodájában, a melyet negy várt. Faludy bácsi még a termésről beszélt ós
ven esztendeje ismert, rendbe hozta_^magát az nem tudta elhatározni magát arra, hogy a do
éjjeli utazás után, sétált egyet és ment meg- logra térjen. A fiú, így, közelről, szőke hajá
val, nagy szürke szemeivel, csakugyan nem volt
czigányos. A nyitva felejtett ajtón be lehetett
látni a hálószobába. Szőnyegek, takarók, sely
mek közül egy óriási rézágy keretei csillogtak
elő. Valami bizonytalan érzés azt súgta Faludy
bácsinak, hogy nem oda került, a hová indult.
Végre, nagynehezen, a mesterségéről kezdte
kikérdezni Dományt. Egy csomó nevet hallott,
gróf . . . báró . . . udvari tanácsos — néhány
igen ismerősen hangzott nevek közül — ezek
nek a portréit készíti most.

EuláJia spanyol infánsnő, a ki irodalmi tervei miatt
viszályba került Alfonzó királyival.

— Aztán fizetnek is valamit? — kérdezte
ravaszul Faludy bácsi.
— Hát bizony, többet is fizethetnének.
— No, mégis — mennyire jön évente?
— Különböző az. Tizezer — tizenkétezer.
— Korona?
— Forint.
Faludy bácsinak torkán akadt a kitűnő ko
nyak. Tizezer pengő egy évben. Nem sokszor
kell egymás mellé tenni, háromszor se és meg
van a sóskúti kis birtok, határostul, minde
nestül. Egészen zavartnak érezte a fejét. Fel
állt. Távozóban bizonytalanul mondotta:
— Hát majd a télen, ha feljövünk . . . majd
elnézek a lányaimmal . . .
— Sajnos — mondotta Domány — a télen
Parisba utazom. Onnan Berlinbe, talán Szent
pétervárra. Sok megrendelést kaptam.
Faludy bácsi nem szólt többé. Itt nincs
baj — állapította meg, mikor az utczán ma
gához tért, — de nem tudott örülni neki. Még
aznap elutazott és mikor a lányok reszketve,
sírva fogadták, szótlanul ölelte őket át s maga
is nagyon nehéznek érezte a szempilláit.
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A MI-NIATÜR-FESTÉSZET.
formákkal dolgozó festményre, az olyanra is,
a mely nem volt könyvbe s nem volt pergamenra vagy papirosra festve. Az ilyen jelen
tésű miniatűröket a XVII. századtól kezdve
gyakran alkalmazták az ötvösművészettel kap
csolatban oly módon, hogy apró kartonra,
csontra, vagy fémre, rendszerint rézlapra fes
tett s többnyire portrét ábrázoló képecskéket
díszes arany vagy ezüst keretbe foglalták s
gyakran ékszer gyanánt viselték. A miniatűrfestészet e fajtája azonban sokkalta kisebb
jelentőségű a codexet díszítő miniatűrnél, a
mely a művelődéstörténetnek szinte kiapadhatlan forrása s a művészet egyetemes történe
tében fontos szerep hordozója. A következők
ben megkísértjük művészi fejlődését a törté
nelem járszalagján bemutatni, a főbb típuso
kat képviselő illusztrácziók kíséretében.
A miniatüifestészet története, a Henry Mar
tin igen találó aforisztikus meghatározása sze
rint akkor kezdődik, a mikor az irás megszű
nik képnek lenni. Az egyiptomi papyrusok
jelképes irása tehát még nem miniatűr. A gö
rögök és a rómaiak gyakorolták a miniatűrfestészetet, emlék azonban nem maradt fönn,
csak másod és harmad kézből való másolato
kat ismerünk a IV—V. századból. A legrégibb
ismert miniatűröket a milanói Ambrosiana
egy Homeros- és a vatikáni könyvtár egy Virgilius-codexében találjuk, a melyek keletkezését
a Kr. u. III—IV. századra szokták helyezni.
Ezek sem eredetiek, hanem régebb, ma isme
retlen példányok után készült másolatok, né
melyek szerint nem is miniatűr, hanem fal
festmény másolatok. Ez utóbbi vélemény nem
is valószínűtlen, mert az említett! kétleodex
miniatűrjei nem igazi könyvdíszek, nem a lap
szervezetébe illeszkedő diszítményeket adnak,
hanem zárt jeleneteket, képeket. A bizanczi
művészet igen korán mutat föl miniatűröket.
De ezek sem vérbeli miniatűrök, nem díszítés
Minthogy a codex-festő, már a codex-lap a czéljuk, hanem magyarázás, a szöveg ma
korlátozott terjedelménél fogva is, csak apró gyarázata, a nagy festészettől ellesett minták
formákkal dolgozhatott, még későbben, az új értelmében. A könyvdiszítés rendeltetését meg
korban a miniatűr kifejezését átvitték minden értő miniatűr szülőföldje északon van, Íror
kis méretű es aprólékos gonddal készített, apró
íü^

tartalmat nyert
évszázadok folyamán a mi
niatűr fogalma. Ma közönségesen
a codexek,
azaz a kézzel irott
könyvek díszítésének művészetét
értjük alatta. Mai használatában
ez a kifejezés tulajdonkép hely
telen, mert nem födi a fogalmat,
hanem annak csak egy részét. Mininm, latin szó, t. i. csak egy bi
zonyos festéket jelent, az ó-korban
higanysulfidból, a középkorban az
ólom vörös oxydjából nyert vörös
festéket, s így a «miniatür» kifeje
zés szorosan csak az e festékkel
készült írást, díszítést, formát je
lenti. A kifejezésnek az ó-korra
visszanyúló eredeti jelentése nem
is a festésre, hanem az írásra vo
natkozott. A régi rómaiaknál, ki
vált jogi könyvekben, a fejezet czimeket, paragrafusokat, neveket s
más fontosabb szavakat, hogy fel
tűnőek legyenek, nem fekete, hanem
vörös betűkkel, még pedig miniumvörös betűkkel írták. Később eze
ket a betűket mind díszesebben raj
zolták. Kivált a kezdőbetűkre for
dítottak nagy gondot, változatosan
kanyarodó vonalakkal rajzolták meg, majd nö
vényi és állati eredetű diszítményekkel ékesí
tették, vagy ilyenekből alakították, sőt vele
kapcsolatban egész jeleneteket ábrázoltak. Az
ilyen díszes kezdőbetű — az úgynevezet inicziálé — már gyakorlott művészt igényelt, a
kit miniatornak neveztek, megkülönböztetésül
a többi, közönséges betűket író scriptortól.
így aztán az írást, akár fekete, akár vörös
írást scripturának, a díszítést pedig miniaturának mondták.
GEN KÜLÖNBÖZŐ
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szágban. A VI—VII. századi ír miniatűrök
egészen sajátos díszítő stílt alakítanak ki. Czél
juk a lapot díszíteni, semmi egyéb. Motívu
maikat a barbár ötvösművészetből kölcsönzik.
Kivált a sodronyos díszítéseket vették át, mert
a sodronyok kanyargó ornamentikája szinte
kínálkozott a tollal pergamenre való átvitelre.
A késő Laténe zománczművészet is hatott rá.
Az emberi alakok ruházatát a hajtékokat jelző
kettős vonalakra bontja föl, s az üresen hagyott
részeket egységes tónusú festékkel tölti ki,
szóval a zománczozáshoz hasonlóan jár el.
Magát az emberi alakot is csak diszítményként használja; az arabeszkes vagy mértani
díszítés módjára stilizálja, úgy, hogy csaknem
teljesen elveszti organikus alkatát. Ismerünk
ír miniatűrt, melyen az ily módon a felismer
hetetlenségig stilizált alak mellé a miniator
jónak látta oda írni: «Imago hominis», a mi
magyarul körülbelül annyit tesz: ez itt em
bert akar ábrázolni. Az ír miniator czélja a
rendelkezésre álló felület diszítményekkel való
kitöltése; az neki mindegy, hogy csigavonal
vagy emberi alak a díszítés eleme. Az ír mi
niatűr vonalas művészet, a díszítés sikdiszítés; nem árnyékol, a testiség látszatát nem
akarja kelteni. Már igen korán elterjedt a
kontinensen is, s döntőleg foly be az európai
miniatűr festészet történetébe. Nagy Károly, a
jóformán analfabéta nagy könyvkedvelő ír
szerzeteseket hivott udvarába, a kik egész lé
gió miniátort képeztek ki. A miniatürfestés
gyakorlata egész birodalmában elterjedt. Szá
mos iskola keletkezik,legnevezetesebbek a toursi,
metzi, reimsi, saint-denisi, corbiei iskolák, me
lyek külön-külön helyi sajátságokat fejleszte
nek ki, de azért alapjában közös jegyeket, az
egész karoling miniatürfestészetre jellemző
jegyeket tüntetnek föl. A legtöbb iskolában
azonos a kiindulási pont, tudniillik az írminiatür, a melynek alapvető hatásába később
keleti és antik — első sorban provincziális
antik — elemek vegyülnek és segítik elő a
differencziálódást. Különösen a késő karoling
miniatűr, a reimsi iskola zászlója alatt tör egy
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czél felé. Egyre mozgalmasabbá lesz úgy a
kifejezésben, mint a rajzolatban. Népes drá
mai jeleneteket választ ki. Az alakok belső
szenvedelemben izzanak, patetikus taglejtése
ket, a pillanatnyi föllobbanás látszatát keltő
mozdulatokat végeznek. A belső mozgalmas
ságnak megfelelően az ábrázolási eszközök is
átalakulnak: a ruházat lobog, mintha szél
hajtaná, a körvonalak nyugtalan megszakítá
sokkal, egyenetlenül rohannak tova. A belső
feszültség szinte szétveti az alakokat, a for
mák, contourok fölbomlanak: a bárok stíl tü
netei ezek, melyek minden nagy művészeti
korszakot lezárnak. Az önmagát fölemésztő
karoling-miniatürmüvészet után nyugalmi ál
lapot jött létre, a miniatűr fejlődésére meg
lehetősen meddő korszak köszöntött be, melybe
antik és bizanczi hatások hoznak némi vál
tozatosságot, s melynek aránylag legjelentéke
nyebb eseményei német földön játszódnak le.
A XIII. században Prancziaország veszi föl a
tiszta karoling művészettől elejtett fonalat. Az
ír miniatűrtől a karolingon keresztül egyenes
vonalban történik a fejlődés. A franczia mi
niatűr elvileg ugyanazon alapon áll, mint az
ír. Főczélja a díszítés, a melynek érdekében
egységesen stilizál mindent, s lemond az áb
rázolás realisztikus eszközeiről, melyeknek pe
dig, kifogástalan formai synthésisének tanusága szerint, teljes birtokában van. Fegyelme
zettsége az emberi alakkal s jelenetes ábrázo-
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lásokkal szemben is érvényesül. Vonalas sík
ábrázolásban adja úgy a növényi eredetű diszítményt, mint az emberi alakot. A színeket
egységes tónusban rakja föl, s mint a rajz
ban, úgy ebben is föláldozza a természet hű
megfigyelését a díszítés elve érdekében; ha a
szinakkord úgy kívánja, habozás nélkül festi a
füvet kékre, az eget zöldre. További sajátsága
a franczia miniatűrnek, hogy a díszített lapot
elárasztja a csodás lelkigazdagságú középkor
szimbolisztikus, legtöbbször fantasztikus al
katú alakjaival, melyeket szeret groteszk vonat
kozásban szerepeltetni (drőleries). A franczia
miniatűr e jellege legtisztábban 1250—1350
közt jut érvényre ; ez idő a miniatűr egye
temes történetének legszebb virágzási kor
szaka. Bár később, a XIV. század második fe
lében főként angol hatás következtében mind
több realisztikus jegy vonul a franczia minia
tűrbe, mely a XV. százában a flamand codex
diszítés unszolására mindinkább elveszti díszítő
jellegét, s képszerűvé lesz: még a XV. szá
zad végén is találkozunk a régi nemzeti mi
niatűr stíl erős nyomaival (figyeljük meg pl.
egyik képünkön a térdeplő alak geometrikusán
mustrázott, kárpitként ható köpenyét).
1300 tájt a franczia miniatűr stílje diktál
csaknem egész Európában. Jelentékeny hatást
tett Olaszországban is, kivált a középkori olasz
miniatürfestészet két fő góczpontjában: Bo
lognában és Nápolyban. Nagyban hozzájárult,
hogy az Itáliában addig dívó bizantinikus mi
niatűr átolaszosodjék. A XIV. század második
felében már teljesen kialakult a sajátosan
olasz miniatürstil, a mely jó szolgálatot tel
jesít a nagy festészetnek is, annak útját egyen
geti, renaissanceszá serdülését előkészíti. A XV.
században megfordul a helyzet. A festészet érez
teti hatását a miniatűrre. Képszerű ábrázolásra
törekszik. Igen gyakran átmásolja a nagy fes
tészet népszerű typusait és compositióit a per
gamenre. Az oltárkép- és falfestő babérjaira
áhítozik, annak eszközeivel dolgozik, félretéve
a kódexek anyagának és a diszítés rendelteté
sének megfelelő saját ábrázolási eszközeit.
E törekvésében annyira megy, hogy nemcsak
egész jelenetet teljes képszerűséggel ábrázol,
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hanem a jelenetet, az oltárképek kereteit a
csalódásig utánzó rámába foglalja (1. képün
ket). Az olasz miniatűr a francziával és a
flamanddal párhuzamos s a következő száza
dokban egyre fokozódó e hanyatlását nem
csak azon külső ok idézte elő, hogy a könyv
nyomtatás és a xylographia föltalálásával és
elterjedésével szinte feleslegessé vált, hanem
a belső fejlődés azon szükségszerűségénél fogva
is, hogy mint műfaj kiélte magát, újat máinem tudott teremteni, tökéletesebb díszítési
eszközöket nem tudott fejleszteni s így ide
genbe ment kölcsönözni. Á miniatűr születé
sénél az írással esik egybe, halálánál pedig a
nagy festészettel.
Magyarországon sajátosan nemzeti miniatür
stil nem alakult ki s ha külföldi mintákat
utánoztunk, se értünk el még csak másodrendüeknek mondható eredményeket sem. Ennek
a történeti igazságnak elhallgatása a tények
nem ismerését, vagy, a mi még súlyosabb,
tudatos önámítást árulna el. Délibábos tudó
sok a Corvin-kódexek, azaz a Mátyás király
nagyszabású budai könyvtárában volt kó
dexek miniatűrjeiben valami megmagyarázhatlan módon egységes stílt vélnek fölfe
dezni. Pedig az egyes példányoknak, vagy az
ugyanegy művésztől készített példánycsoportoknák művészetileg csak annyi közük van
egymáshoz, hogy valaha ugyanegy könyvtár
ban, a Mátyás könyvtárában állottak.
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A BÖKKENŐ.
Elbeszélés. — Irta K A Z A K
X.

EMIL.
(Vége.)

Érpáli szeretett volna megtudni valamit s
makacsul a fejébe vette, hogy Czibula Misutói
tudja meg, mástól úgy sem kérdezősködhetett.
Ezt a nagy darab embert azonban lehetetlen
volt megközelítenie távolodó természete miatt.
Olyan óvatos, mint a túzok. Jobbra-balra né
zett, kerülőkkel járt az udvarban, ha pedig
meglátta Érpálit, egyszerre megfordult. A sze
rencsétlen Góliátot megbolondította a fogfájás
és űzte, folytonosan űzte. Hanem Érpáli lesbe
állt a folyosó végén. Czibulának ugyanis sok
szor be kellett menni az ebédlőbe a vendé
gekhez.
Mikor aztán egyszer onnan jött ki, szemközt
találta magát Érpálival.
— Czibula barátom, kivihetne engem a kocsi
a vasúthoz?
— Ha parancsolja.
Haza jött már Staricsek úr?
Czibula a képéhez kapott, sziszegett, mint
a "gunár.
— Épen most jött meg az úr, — motyogta.
— Barátom, Czibula, — folytatta Érpáli,
útját állva a szabadulás rését kereső szoron
gatott daliának. — Mondja meg nekem, hol
temették el Encsy Pongrácz nagyságos urat?
Czibula összerántotta magát, jaj-jajt sóhaj
tott s a két keze úgy bánt a fejével, mint a
szitával szokás. Érpáli ismételte a kérdést.
— Jaj ! A família kriptájába temetik az
Encsy urakat. Messzire. J a j !
Most már sikerült a fájdalomtól űzött Czi
bulának odább állani, a nélkül, hogy Érpáli
megtudhatta volna tőle, a mit akart.
Érpáli az éléskamra előtt meglátott kosarat
a karjába öltötte, lement az udvarra a virágok
közé és szedte, metszette a virágokat.
— Az öreg úr virágai. Koszorút kötök be
lőlük a sírjára.
Az utolsó órák benyomásai után jól esett
átengedni magát a virágoknak és a poétikus
hangulatnak. A kosár már kél szer is megtelt.
Akkor kiment virágot tépni az erdőbe, a me
zőre. Föl se nézett. Egészen a pap lakásának
közelébe jutott már.
Körülte a száraz haraszt kezdett szabályos
ütemben zörrenni, zizegni, lépteket jelenteni.
Mi, vagy ki az ? A piros napernyő. A szalma
kalap kék fátyolával játszik a szellő, kinyújtja,
lobogtatja. Köröskörül a természet megérésénelc szinei, a sárga mező, a bronzszínű bok
rok, a vörhenyes erdő. És ebben a szinek
márványos egyvelegében karcsú alak, lenge
világos batiszt ruhában, egy leány, a fiatalság,
üdeség, szépség. Csend vesz körül mindent,
szilaj sebességgel szállnak a könnyű felhők.
— Ah misztérium, pompás misztérium, —
kiált Érpáli, felugorva. — Térdre kellene ugyan
borulnom előtte, de én még hódolóbb hely
zetből, a virágok közül, tőlük felmagasztalódva
köszöntöm.
— Jó kedve van, — szól Emma, kezét
nyújtva.
— Véletlenül épen nem gondoltam sem
mire, — szólt Érpáli s a kosárból kiválogatott
néhány szál erdei virággal kedveskedett.
— Már régen néztem az ablakból. Azt hit
tem, botanizál.
— A legszebb virágokat válogattam.
— Kinek?
— Koszorúba.
— Milyen koszorúba, kinek a koszorújába?
Mért komolyodott el?
— Ha nagyon kedves és jó akar lenni maga,
segítsen virágot szedni ehhez a koszorúhoz, —
ijedezett Érpáli.
— Segítek.
Együtt tépték a rét virágait. Egy darabig
nem beszéltek semmit, kedvök sem volt. Érpálinak igaza van, legjobb ha az ember nem
gondol semmire, akkor vígan fütyörészhet és
fecseghet egy korlátolt Nirvánában.
— Ha így látna valaki bennünket, azt gon
dolná, hogy szerelmes pár, — szakította félbe
a hallgatást Érpáli némi léhasággal.
Emma nem szólt semmit. Egyszer a tekin
tetűk kereszteződött A leány hirtelen félre
kapta a fejét, és fölegyenesedett egész ölre
való virággal.

— Már belefáradtam.
Érpáli átvette tőle a virágcsomót és rátette
a kezét Emma kezefejére.
— Az imént, mikor összetalálkozott a sze
münk, nem értette meg, hogy szeretnék vala
mit mondani ?
— Nem értem ezt a kérdést, — mond ked
ves csodálkozással a leány, és igéző mozdulat
tal elvonta a kezét.
— Titkom van, és pedig nemcsak egy, —
folytatta Érpáli oly komolysággal, melyről lát
szott, hogy azt Emmánál is fölgerjeszteni igyek
szik. — Az egyikről nem beszélek, az úgyis
okvetlenül elárulja magát. Már ezek a tücskök
is arról énekelnek, ezek a tücskök, a kik kö
zül a házi tücskök származnak, a kik oly édes
deden czirpelnek a házi tűzhelynek. A másikat
meg kell mondanom, az nemcsak az én tit
kom, az többek részéről bátortalan titkolózás.
— Ennél a háznál történik valami érthetet
len, valami változás mehetett végbe, — szólt
a leány aggódó tűnődéssel.
— Beszélni akarok, habár bánatot is kell
okoznom.
Érpáli arcza szokatlan kifejezést vett föl,
a szava is változott egy másik, ismeretlen
hanggal. Emma fölemelte tojásdad arczát és
két tündöklő szemével kérdezett.
— Ez a koszorú, melyhez együtt téptük a
virágokat, sírhantra van szánva.
Úgy mondta Érpáli, hogy szinte egész dráma
fűződött szavaihoz. Aztán folytatta:
— Maradjon nyugton Emma kisasszony.
Néhány pillanat múlva úgyis megtudná, de
méltán félhetek, hogy esetleg nagyon ridegen ad
ják tudtára, talán épen ügyvéd szája. Abban a
tudatban fogadja szíve a nagy veszteséget, s
abból merítsen megnyugtatást, hogy közelében
az oltalmazó gyöngédség vigyáz és még valaki
is őrködik, a ki óhajtaná, ha egykor valamije
lehetne, a ki soha ki nem fárad ebben az
igyekezetében.
— Néném tud már a rósz hirről?
— Tudja,
— Tőle akarom meghallani, — szólt Emma
elszántan. — Egyedül kell maradnom.
Távozott. Az eredeti színeit vesztett mezőn
egy pár perczig még ott virított a piros nap
ernyő, lobogott a fátyol, mig a kedves alak
eltűnt a pap házánál.
Érpáli hirtelen összeszedte a friss, üde vi
rágokat s vitte magával halotti koszorúnak.
A hórihorgas Czibula Misut látja meg
mindjárt a mezőn. Nem elég a hosszúsága,
hanem még egy sziklára is fölállt, úgy nézett
körűi. A mint észreveszi Érpálit, integet felé,
leugrik a körül és neki a mezőnek, fut, mint
a teve, egyenesen Érpálihoz.
— Nini, Czibula, most meg már maga ke
res engem és fut elembe.
Lihegve érkezik meg, levél van a kezében,
a feje szokás szerint begöngyölgetve.
— Régen keresek nagyságos urat. Bicsérdiné nagysága levele. Mondta, hogy sietős.
Az urak mind együtt vannak az ebédlőben.
Czibula fújta a szót. Aztán megint elsza
ladt, nehogy valamit kérdezzenek még tőte.
A levélbe czeruzával ez volt írva :
(iTitok! Érpáli úr, titok! Legyen maga la
kat, a nagy titok lakatja. Emmának semmit
sem szabad mondani. Tehát titoktartás még!»
--• Nem szabad ! Titok! Lakat! — ismételte
a jelszavakat Érpáli. — Semmit sem mon
dani. En meg még többet is megmondtam,
mindent megmondtam, sőt félig-meddig vallo
mást tettem. A titkolt szerelemnek úgyis
erős az illata. Mindenki rájön s az emberből
különféle figura lesz. Most az aggódó nyug
talanság varázsát érzem. Hopsza, ezt a frázist
följegyzem a noteszembe. Titok — lakat. . .
Hogyisne, tovább áltatni Emmát a kereszt
apja haláláról.
XI.
Érpáli elhúzódott a kert árnyékába és illő
komolysággal kötötte a virágokat koszorúba
Elhatározta, hogy semmivel sem törődik azon
kívül, hogy a koszorút rendeltetése helyére
J
juttassa.
Nem messze tőle a kerítésen egy ácslegény
dolgozott és énekelt. Az énekéből meg lehe
tett tudni hogy magyar. Érpáli beszélgetni
kezdett vele.
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Barátom, megmondhatná nekem, hova
temették az uraságot?
— Miféle uraságot?
— Az itteni uraságot.
Az ács hüledezve bámult.
— Nem volt itt a temetésen?
— Persze, hogy nem volt itt semmiféle
temetés! — erősítette az ács.
— Idevaló maga?
— A fűrészmalomban dolgozom, de ha a
gyetvai uraság meghalna, csak eljutna oda a
hire.
— Hát nem tud semmiről?
— Nagyságos úr, ugyan ki mondta ezt ma
gának ?
— A gazdatiszt is, maga Sztaricsek.
— Hát az meg ki?
— Terringettét! — fakadt ki Érpáli
maga semmit sem tud, senkit sem ismer, még
Sztaricseket sem.
— Hírét se hallottam biz én soha.
— Terringettét!
— Amott a főtisztelendő úr, az mindent tud.
Csakugyan erre közeledett a plébános, sőt
úgy látszott, mintha egyenesen Érpáli felé
tartana.
— Ez sem kerül már? Ez is a nap esemé
nyei közé tartozik. Úgy látszik, bomladoznak
az összeférhetlenségi állapotok. Terringettét!
Érpáli a plébános elé ment. Az felindultnak látszott s rögtön karonfogta Érpálit.
— Nem kellett volna semmit se szólni a
kisasszonynak, — így kezdte a plébános a
szemrehányás belsőségével.
— Szomorú kötelességet teljesítettem. A Bicsórdiné figyelmeztetése elkésett.
— Itt egy darab idő óta senki sem jár
egyenes úton, itt minden csak látszat, — zsör
tölődött a pap
— Bocsánatot fogok kérni, hogy nem vál
tam be a nagy titok lakatjának, — ígérte
Érpáli.
— Nekem semmi részem ebben a zűrzavar
ban, — folytatta a zsémbelést a plóbánop. —
Elleneztem is, mikor Encsy kigondolta az alat
tomosságot. Nyilt homlokú ember vagyok, ha
misságot nem engedek magamhoz férkőzni.
— így hát megtudom a főtisztelendő úr
tól, hogy voltaképen miről van szó?
— Emma kisasszony már tud mindent.
— Hogyan viselte magát? Nagyon le volt
'sújtva? Kérem, kérem főtisztelendő ú r !
— Sírt, mikor meglátta a keresztapját.
— Van még másik keresztapja is?
— Encsy Pongrácz. Az csak egy.
— Hát a keresztapák errefelé csak úgy föl
járnak a sírból, mihelyt az utólagos megsiratást fogadják?
— Érpáli ú r ! Nem mondtam, hogy itt min
den csak látszat?
— A halál is, édes főtisztelendő úr ? Encsy
halála tetszhalál volt tehát? És én épen ma
akartam megkoszorúzni a sírját. Emma kis
asszony is segített virágot tépni.
A plébános kezének néhány heves mozdu
latával igyekezett határozottan kifejezni saját
sujtoló ítéletét.
— Terringettét, még mindig nem értem.
— Az öreg bogarakkal dirigáltatta az eszét.
— Ismerem a közmondást, hogy bogár után
nem jó indulni — szólt közbe hirtelen Érpáli,
nehogy félre térjen a felvilágosítás.
— Encsy ismerni akarta a saját örökösét
a — halála után, bele akart pillantani a jö
vőbe. Azt hitte, egy kis praktikával elébe ke
rülhet a gondviselésnek és ott úgy rendezke
dik, a hogy ő szeretné. Elment meghalni két
hétre, de ma már nagyon sietett feltámadni.
— Az én koszorúm így késett el.
— A virágtópéskor Érpáli úr beszélgetett
Emma kisasszonnyal? — mond a plébános
nyilt, erős nézés közben, a mivel mintegy alá
húzta a kimondott szót.
— Természetesen hogy beszélgettem. Fo
galmam sem volt róla, hogy én mélységes
titokra vetett lakat volnék.
A kisasszony mindent elmondott a néni
jének.
— Ott volt akkor a főtisztelendő ú r ?
Oh nem. A nagyságos asszony azonban
mindjárt elmondta Encsy úrnak is.
A plébános megint szemébe nézett Érpálinak és folytatta:
- A nagyságos asszony is, az öreg úr is
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meggondolatlanság félreismerhetetlen bizony beszélgetésből támadt harmonikus zsibongás
ságának veszik, hogy Érpáli úr többféleképen jókedvű locsogást árult el. Az öreg úr, Kátai
magyarázható szavakat intéz egy hajadon Emma, az éltes asszonyság csak egy pillan
hoz . . .
tásra méltatták az örököst. A plébános és a
— Terringettét!
két fiskális ismeretlenül néztek rá.
— A mikor ez a hajadon olyan helyzetben
— Skrobák Tihamér köz- ós váltóügyvéd
van, hogy épen kicseppen egy nagy örökség vagyok Zólyomból —- szólalt meg egy nagy
ből. Ez arra mutat, hogy az úr nem jár utána tömegű úr, kinek hangja magába vette a
kellőleg a maga dolgainak.
pályáját elözönlő kellemetlenségeket s ha meg
— Csakhogy mást is jelent ám, édes pá szólalt, kellemes dolgokat senki sem várha
terem.
tott tőle és ilyen hangtól.
— Ez a vélemény önről, Érpáli úr. Nem
Egész lénye hústömegbe burkolózott, két
tettek lakatot a számra. Csak úgy magamtól orczáját is szalonnás kéreg takarta, mint a
beszélek, mint ön a kisasszonynak. De el ne sült fenyőmadár mellét. Járásra nem emlé
áruljon.
keztető mozgással jutott el a középen álló
— Hadd öleljem meg főtisztelendő ú r ! — asztalhoz, a hol hengerszerű alkata megrövi
kiáltott magánkívül Érpáli és összevissza ölelte dült, mert székbe süppedt. Az asztalon kitárt
a plébánost.
papírokra tette a kezét és recsegve szólalt
— Encsy először önt vélte az örökösnek. meg.
Gondolta, hogyha ő is, úgy más sem jár
— Pilisi György úr, a kinek volt szeren
egyenes úton. Botlott, jött a bökkenő. Az ese csém átadni Éncsy Pongrácz végrendeletének
mények mindig erősebbek, mint az emberek. hiteles másolatát, most van szerencsém kö
— Nini, Czibula ! Nincs bekötve a képe ! — zölni és bizonyítani, hogy a végrendelet kelte
kiáltott Érpáli a nyurga tótra mutatva, ki óta nagyságos Encsy Pongrácz örökbefogadta
hosszú lépteit feléjük irányozta. — Igazán Kátai Emma tizenkilencz éves hajadont és
sok minden történik itt ma,
vagyona egyedüli örökösévé tette.
— Gyűlés lesz az ebédlőben. Méltóztasson —
A két hölgy nagy meglepetéssel kapta föl a
szólt Czibula tisztességtudó meghajlással.
fejét. Pilisi kirántotta a kellemetlen zólyomi
Érpáli eddig nem gondolt Pilisire.
kezéből az irást ós végig futtatta rajta mérges
— Még nem tudja Pilisi? — kérdezte Ér tekintetét.
— Miféle játék ez? — kiáltott kevély harag
páli.
— Hivatalos formában fog értesülni. Szív- gal. — Ez az örökbefogadási nyilatkozat má
ról kelt. Encsy meghalt és kifogástalan, kor
telenül, kapzsin viselte magát.
rekt intézkedéssel engem tett örökösévé. Ko
XH.
moly emberek közt vagyok, reménylem. Hát
Czibula Misut gyönyörűség fogta el, mikor mit csinálnak?
— Még azt is meg kell mondanom, — kel
kopogtatott annak a szobának ajtaján, mely
nek küszöbén a rátartis Pilisi György nagy lemetlenkedett folytonosan az ügyvéd, nem
ságos úrhoz nyithat be. Nyilt sisakkal, jó mutatva se kedvet, se gonoszságot, — hogy
képpel lépett be, a nyilt arezot azonban nem Encsy megsemisítette első végrendeletét, a mely
ismerte Pilisi és nyersen kiáltott a sok szét Pilisi urat érdekli. Tessék megnézni a közjegy
zői hitelesítéssel együtt.
tépett papir közül >
Ekkor átadott egy hosszában kettéhajtott
— Mi az? Ki az? Hé, mit akar?
Pilisi a választóinak szánt manifesztum röbb írást. Pilisi György gyorsan morogta a papi
fogalmazványát összetépte, meg újra kezdte rosról : «Egyedüli örökösöm Kátai Emma,
az írást. Az uradalomról kapott mindenféle jelenleg hajadon . . .» Aláírva a mai nap,
irkafirkát pedig szerteszét szórta a szobában, aláírva Encsy Pongrácz.
— Nem ördöngösség, — magyarázott az
mert nem talált azokban semmit.
— A nagyságos urat várják, — jelentette ügyvéd és balul nézett Pilisire. Bizonytalan,
nem igazolt hírek mondták, hogy Encsy Pong
Czibula jó öblös hangon.
rácz meghalt. Mindnyájan tévedhetünk, mind
— Kik várnak?
— Az ügyvéd úr is Zólyomból, meg más, nyájan. Én, Skrobák Tihamér ügyvéd is, a ki
e hírek után egyrészt gyászos fájdalommal,
nem ismerem kicsoda.
másrészt hivatalos örvendezéssel önt képviselő
— Hát várjanak.
— Sietnek ám, kérem szépen. Tessék az úr az örökségről értesítettem. íme Encsy Bol
dizsár itt van köztünk épségben, jó egészség
ebédlőbe fáradni, nagyságos úr.
Czibula a választ be sem várva, kikotró ben, mindnyájunk örömére.
A gazdatisztnek ismert öreg úr fölállt s be
dott a szobából. Pilisi azzal az elszántsággal
sietett a folyosóra, hogy jól összeszidja a ne mutatta magát Pilisi Györgynek, a ki jobbra
veletlen tótot. De Czibula már a folyosó má balra nézett, bámult, magánkívül volt s úgy
sik végén czammogott s ott egy ajtóra mu elvörösödött, mintha a guta akarná megütni.
— Izetlenség! Miféle komédia! Merem mon
tatva, visszakiáltott: «Ide tessék ! Hamar akar
nak végezni, mert teríteni kell az ebédlőben.» dani, haszontalan játék, — mérgelődött Pilisi
Az örökös szertelen előkelőséggel nyitott és csattogott a szava. — Honnan merítették
be. Minden szertartás nélkül ültek össze-vissza a bátorságot, hogy játékot űzzenek velem, is
a jelenvoltak, a közjegyző, az ügyvéd is s a meretlennel, egy törvényhozóval.
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— Jót akartam, mindent akartam, csak meg
halni előbb nem akartam, — szólt Encsy izga
tottan, — míg kalkulust nem próbálok.
— Tehát csakugyan ig
mit itt elmond
tak? — kérdezte nyugalmat mutatva Pilisi s
arcza hidegsége ellenére megnyúlt.
— Encsy Pongrácz bizonyos körülmények
hatása alatt megsemisítette végrendeletét. Gya
kori eset, — szólt az ügyvéd fagyosan.
— És a meghalási komédia? — kérdezte
szigorúan és nem is minden imponálás nélkül
Pilisi.
— Bocsánatot kérek ezért nagyérdemű atyám
fia, — válaszolt Encsy Pongrácz. — A leges
legjobb véget szántam a cselekedetemnek és
kalkulusomnak. Jószivüleg tettem, meg szere
tettel. Nem ismerem a világot, másnak gon
doltam az embereket. Biztosítani szerettem
volna egy pár lénynek egy kis jámbor udvart,
tanyát, gyönyörűséget. Itt hagyjam a tűzhe
lyemet, az ereszemet és ne törődjem vele, ki
költözik bele ? A falusi fejemmel kezdtem gon
dolkozni, de a kis húgom, a keresztleányom
mindig beletolakodott a gondolataim közé.
Pilisi volt oly udvarias, hogy meghajtotta
magát Emma előtt.
—. Néném, — szólt ekkor Emma elfogódva
és zavarodottan, — talán nem szükséges, hogy
tovább itt legyünk,
jg Pilisi oda lépett Emmához.
m — Fájó, hogy a pillanatnyi kezdet után
nem lehetek szerencsés további ismeretséghez
és hogy ez a pillanat szakítás. Mint száműzött
távozom, s a kisasszony emlékezetét becsben
tartom.
— Képviselő úr, — válaszolt a gavalléros
szavakra Bicsérdiné, uriasszonynak való fej
bólintással, finoman becsukva a szemét és
ódon pukedlivel hajtván meg magát, — szim
fóniát hallottunk most öntől, pedig macska
zenétől féltünk. Sokszor eszünkbe fog jutni.
Menjünk drágám.
A hölgyek távoztak. Bicsérdiné az ajtóban
még egy pukedlit produkált.
— Rusztikus házasítási kísérletről volt itt
szó, — e szavakkal fordult Pilisi a jelenlevők
höz, — s épen a fő és kedves személy, a ki
diadalra vihette volna a szándékot, Emma
kisasszony hiányzott az utolsó pillanatig.
— A szegény kis árva tacskó, minden hozo
mány nélkül, — szólalt meg Encsy fejcsóvá
lással. — Hogyan tetszhetnék meg valakinek,
a kinek semmi sem tetszik.
-— Már eleget tudok, — szólt hirtelen Pilisi
és egészen fölmagasodott. — A házasítás az
imádandó, Emma kisasszony hibáján kívül nem
sikerült. Én a magam részéről lelkemből saj
nálom, de hogy bele juttattak ebbe a naiv
krédóba, — bocsássanak meg uraim, — köszö
net nélkül kell távoznom. A hölgyeket már
biztosítottam tiszteletemről. Uraim, nem me
rem mondani: a viszontlátásra.
Pilisi mérsékelt fej bólintást juttatott minden
jelenlevőnek és tökéletesen uralkodván szavain,
indulatán és birtokában előkelő hajlékony moz
dulatoknak, oly grandióz visszavonulásban, tár
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nös konklúziót mutat. Azt nevezetesen, hogy egy
ilyen igazságos szétosztásból semmiesetre se le
hetne nagy öröme és haszna az emberiségnek,
mert nem a gazdagságot vagy csak a jólétet, ha
nem a szegénységet, sőt azt lehet mondani, a
nyomorúságot tenné általánossá a földön. Az úgy
nevezett rendes megélhetés minimuma se jutna
egy-egy emberre.
Tehát csupa szűkölködő élne a világon és azok
az eszközök, alkotások, intézmények, a melyek
arra valók, hogy a jobb, a kényelmesebb, a szebb,
a változatosabb, a gazdagabb élet föltételeit meg
adják, az egyszerű vegetálásnál nagyobb igénye
ket szolgálják és emeljék, — soha meg se szület
hettek volna. Kár lett volna-e értük vagy sem :
ez sokkal nagyobb tétele egy vitatkozásnak, sem
hogy csak érinteni is mérnők. Lehetnek, a kik
azt mondják : nem lett volna kár. A visszatérés
nek a természethez nem csupán a művészetben
vannak apostolai, de ez apostolok között is van
nak bizonyára sokan, a kik ezt a visszatérést —
vonaton vagy automobilon és ha már gyalog, akkor
legalább is aszfaltos úton és este villamos világítás
mellett gondolják. Eengeteg ember él, a ki meg
van tapétás lakás, vacuum cleaner, színház, konczert, könyv, kép, sőt télikakát nélkül is, de vájjon
ezeknek a sorsát és állapotát tartják-e az ideális
nak azok, a kiknek mindazt, a mi ezeknek hiány
zik, megadta a világ-vagyon elosztásának kegyes
igazságtalansága? Melyik tábor az, a melyik szí
vesen és habozás nélkül —- cserélne a másikkal?
Mi derül ki tehát az emberiség közvagyonának
és életmódjának egybevetéséből ? Kiderül az az
igazság, hogy az emberiség, mint egyéniség, az
igazi módján fölül, jobb sorban és nagyobb ké
nyelemben él, semmint azt a vagyona megengedné
és kiderül az a furcsaság, hogy ezt a jobb életet,
ezt a magasabb standard-t, annak a nagy, annak
a fájdalmas, annak a keserű dühvel ostromolt —
igazságtalanságnak és aránytalanságnak köszönheti.
Mert ha ez az igazságtalanság és aránytalanság
nem lenne, akkor a gazdag emberek nem ülhet
nének automobilon és páholyban, de a szegény
emberek se gyalogolhatnának kövezett úton és nem
tapsolhatnának vasárnap délután sem a kakasülőn,
mert nemcsak automobil és páholy, de nem lenne
színház, vonat, sőt még csak kövezett utcza sem.
Télen legmelegebbek a szivek : éneklé Tennyson,
A mi mindenkinek jutna, abból senkinek semmire
van tehát abban stilus, hogy épen karácsony ide
se telne, a mi nem okvetetlenül szükséges, sőt
jére készült el egy elemien humanisztikus alkotás :
nélkülözhetetlen.
a főváros közjótékonysági ügyosztályának új ter
Az abszolút, a merev, a hajlíthatatlan igazságok
vezete a szegényiigy, illetve a jótevés organizálásáról. Az új tervezet bemutatása alkalmával meg nem az emberiség mindennapi Használatára valók
tudtuk azt is, hogy hála Istennek van nemcsak és nem is úgy vagyunk alkotva, hogy ezekkel vagy
kikről, hanem miről is gondoskodni. A jótékony ezek szerint élhessünk. Ki kell mondani: az em
ságnak minálunk nincsenek ugyan Dárius királyai, beriség fejlődéséhez sőt az emberiség boldogulásá
a milyen pl. Amerikában Carnegie András vagy a hoz szükség van bizonyos nagy igazságtalanságokra
milyen volt Angliában Montefiore Mózes, Franczia- és aránytalanságokra, mert semmi fejlődós és
országban Hirsch Móricz báró: de ennek az az semmi boldogulás nem adatik áldozatok nélkül.
egyszerű magyarázata, hogy minálunk nem is
Ebből a megismerésből aztán parancsoló erővel
hemzsegnek a milliárdosok, a kik professzió jelentkezik egy másik megismerés. Nevezetesen
jukká tehetnék azt, hogy idejük és munkájuk nagy azé a kötelességé, hogy ez a múlhatatlan igazság
részét rengeteg jövedelmük fölöslegének szétoszto- talanság és aránytalanság azok sorsában, a kik
gatására fordítsák. Annál örvendetesebb és meg áldozatai, a lehető legnagyobb mértékben megbecsülni valóbb, hogy azért maga a jótékonyság, a enyhíttessék. Hogy ez a szólam: szegény ember
könyörület és a segítő szándék Magyarországon is nek lenni kell, ne váljon közömbös megállapítássá :
milliomos, sőt igen sokszoros milliomos. A magyar oly igazsággá, a melylyel szemben a ráeszmélés
országi jótékony intézetek vagyona összesen csak teljesen betöltöttnek érzi a munkáját azzal, hogy —
nem százmillió korona és ennek a gyönyörű konstatálta.
summának a fele Budapesten prezideál.
A könyörületesség adója igenis köteles adó azért
Látnivaló tehát, hogy van mivel gazdálkodni. az óriási kedvezésért, hogy jobban élhetünk, mint
A vagyon elég jelentékeny ahhoz, hogy jól vigyáz a hogy ama matematikai igazság szerint élhet
zanak rá és arra, hogy a hivatását okcsan, be nénk, szemben azokkal, a kik, szegények, még
csületesen, eredményesen teljesítse. Annál is in rosszabbul kell, hogy éljenek. így demonstrálódván
kább, mert az eszköz hiányánál, hivatás, tenni a jótevés kötelesség volta, demonstrálva van az
való és kötelesség hiányáról még sokkal kevésbbé is, hogy a szegénység viszont jog vagy legalább
panaszkodhatunk. A milliókkal szemben szegény is jogosítvány. Nagyon természetes tehát, hogy
ség és rászorultság is van igen bőségesen.
mint minden más jog, ez is a lehető legteljesebb
Szinte minden esztendőben akad statisztikus, a védelemre tarthat igényt, annál inkább, mert a kik
«élvezik», úgy is keserves árat fizetnek érte.
ki összeszámítja a világ értékesített vagyonát és
azután az emberek számával megosztván ezt a
Hogy erre a védelemre mekkora szükség van,
kincset, kimutatja: mennyi esne minden egyesre, arról nagyon sok érdekeset, különöset és fölháboha egyforma részben élveznők ezt a gazdagságot. rítót beszélhetnek azok, a kiket hivatásuk a szer
Az ilyen statisztika természetesen még csak közel vezettjótékonyság funkezionáriusaivátett A gazdag
se járhat a szabatossághoz vagy a pontossághoz, ságnak mindenütt vannak ostromlói: szélhámosok,
de az eredmények bizonyos hasonlósága egy külö tolvajok, csalók és más — álruhás individiumok
vozott, hogy a színházban okvetlen viharos
tapssal hívják a nézők vissza az ily művészt
a vasfüggöny alá.
Itt nehéz igézet m a r a d t utána és n é m á n
nézték, hogy ép oly magasra tartott orral tá
vozott, m i n t a hogy jött.
— Pongráez, rósz taktikusnak bizonyul
tál, — szólalt meg először a plébános, szemre
hányón.
— Mégis úgy tetszik, hogy a közbejött ese
mények annyi bökkenő u t á n jóvátették az én
makacs szándékomat. Nagy optimista voltam
és szentül számítottam rá, hogy valami várat
lan történik. Kedves páterem, úgy érzem, hogy
most m á r valami j ó l kezdődik itt.
Czibula megjelent az ajtóban.
— Kérem szépen, teríthetünk ebédnek?
— H á n y a n is v a g y u n k ? —_- kérdezte a házi
gazda és névszerint kezdte felsorolni a ven
dégeket.
— Érpáli u t á n mondva mindjárt az E m m a
nevét, és egymás mellé tegyék a tányérjokat, —
szólt a plébános. — Czibula gazda, nekem is
teríttessen.
Az udvaron kocsizörgés hallatszott. Pilisi
távozott.
Az urak elhagyták az ebédlőt, a folyosóra
mentek ki, a hol m á r terített asztal várt, palaczkokkal, ásványvizekkel, szivaros ládákkal
és egyéb késői ebéd előtti holmikkal.
Érpáli a folyosó lépcsőjén állt és a távozó
kocsi u t á n nézett.
— A kocsit én rendeltem meg magamnak
Czibulánál m é g reggel, — szólt a plébános
hoz, a ki hozzá lépett.
— Mindeneknek kiméretett a magok útjok, —
monda kegyesen a pap. — Meglátja, milyen
j ó vadászatok esnek itt. É n sem töröm min
dig a fejemet filozófiai tételeken.
— Öcsém, Péter, áthívni a szomszédból a
hölgyeket, m e r t mindjárt ebédelünk, — kiál
tott vezénylő hangon Éncsy.
Érpáli boldogan sietett a p a p lakása felé.
Időközben megállt a réten és jegyzőkönyvecs
kéjének frazeológiája közé b e i r t a :
«Hősünk reménysége vágyainak gazdag és
érett aratását várhatja.*
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és a jótékonyságnak szintén milliói vannak. Ter
mészetes, hogy ezt a kincset is folyton megkör
nyékezik olyanok, a kiknek egy fillérre se lenne
joguk belőle, nagy prédára ugyan nem igen szá
míthatnak (alamizsnának nem osztogatnak ezres
bankókat), de viszont a szélhámosságnak ez a mű
faja a legkönnyebb és a legkisebb befektetéssel
gyakorolható. Minden álruha között a koldus kön
töse a legolcsóbb és hogy alamizsnát csaljon ki a
szédelgő, ehhez nem kell se ügyesnek, se elmésnek,
se vakmerőnek lennie, sőt annál hatásosabb a
manővere, mennél ügyetlenebbnek, élh eteti énebb
nek és alázatosabbnak tudja mutatni magát.
Hogy micsoda emberek akadnak a sok között,
a kik a nyomor maszkjában és jelmezében dézs
málják a szegények vagyonát, ennek csak nemré
giben is valósággal klaszszikus példáját produkálta
egy leleplezés. Emlékezhetünk az esetre, a mikor
kiderült, hogy a főváros egyik bérházának egy
szeba-konyhás lakásában, tehát olyan lakásban, a
melyet a házbéruzsorától sanyargatott szegény mun
kás emberek asilumának szánt a főváros — egy
háztulajdonos lakott, hivatására nézve professziónátus lakbér-uzsorás, a ki a saját kocsiján járt
egyik házától a másikhoz bevasalni boldogtalan
hetibéres alattvalóin a rettenetes sarezot. Az ín
ségnek és a nyomorúságnak micsoda vastag má
zát kellett ennek a derék embernek magára ken
nie, hogy ő kaparinthassa meg magának a leg
nagyobb és legirigyeltebb jótéteményt, a melyre
bizonynyal egész sereg szegény ember pályázott:
az olcsó lakást!
Nem Budapest az egyetlen hely, a hol hasonló
dolog megesett. Ilyen és még különb históriák
megtörténnek mindenütt, a hol a jótékonyságnak
vagyona van, annál sűrűbben, mennél jelentéke
nyebb ez a vagyon. Hiszen sehol se fordul meg
annyi ember, mint ott,'a hol a pénzt ingyen osz
togatják és a könyörület bürói ilyen helyek. El
képzelhető tehát, mily keservesen nehéz föladat
ezt az osztogatást úgy végezni, hogy a munka
mindkét nagy föladata korrektül teljes és hibát
lan erkölcscsel teljesüljön. Az egyik: hogy a va
lóságos rászorultságával érdemes szegény csak
ugyan megkapja a magáét, a másik: hogy az in
tézményes jótékonyság ne váljon hivatásos szegé
nyeket nevelő intézetté. Ne tegye iparrá az ala
mizsna-vadászatot olyan emberek számára, a kik
e nélkül is vagy más, produktívabb mesterségből
is megélhetnének. Az emberiségnek semmire sincs
kevésbbé szüksége, mint a szegénység mesterséges
tenyésztésére vagy terjesztésére. A legnagyobb vi
gyázatossággal kell megakadályozni, hogy olyasmit
is hamisítsanak, a miből valódi is több van a
világon, mint a mennyi elég lenne. Szegénység
pedig, valóságos is van bőségesen. Ha kevesebb
is, mint a mennyit mutatnak ott, a hol jövedel
mező produkeziót csinálnak belőle, annál több,
mint a mennyi látszik ott, a hol szorgos kézzel
leplezi a szemérem és vértelen ajka összeszorulásával tagadja a büszkeség. Mennyivel könnyebb
és tisztább lenne a világ szive, ha senki se pa
naszkodnék, a kinek nincs igaz oka panaszra és
ha senkinek se lenne igaz oka panaszra, a ki nem
panaszkodik.
Szigma.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Egy l e t ű n t nemzedék. A magyar- publiczisztikának egyik legrégibb és legérdemesebb munkása,
Halász Imre egy hatalmas terjedelmű kötetben
adta ki emlékezéseit «a magyar állam kialakulá
sának újabb korszakából*. Halász Imre abból a
generáczióból való, a mely az abszolutizmus alatt
érett férfivá s élete elhatározó benyomásait ebben
a korban nyerte. A kiegyezés idején már tekin
télyes publiczista volt, úgy hogy gróf Andrássy
Gyula miniszterelnök meghívta a sajtó-iroda ve
zetésére. Ebben a minőségében a nagy államfér
fiú közvetlen közelébe került, részese lett nem
egy fontos tényének s megismerkedett a politika,
hátterében álló mindenféle tényezőkkel és szöve
vényekkel, közelről szemlélhette az összes fontosabb szereplőket. Később is, mint előkelő magyar
és német lapok politikai munkatársa, mindig az
események közvetlen közelében maradt, legtöbb
nevezetes politikusunkkal ismeretségben állott s a
magyar politika összes tényezőit és rugóit olyan
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jól ismerte, mint kevesen mások. Hosszú időn át
lapunknak is nagyrabeosüit munkatársa volt s
csak a legújabb időben tette le a publiczista tol
lat, hogy most az emlékiróót vegye kezébe. Em
lékirata sorra veszi azokat az államférfiakat, a kik
újabbkori történetünkben a legnagyobb szerepet
játszották : gróf Batthyány Lajost, Széchenyit, Andrássyt, Deák Ferenczet, Kossuthot, Eötvöst, Szi
lágyi Dezsőt, gróf Lónyay Menyhértet, Kerkapolyt,
Sennyeyt és Kállayt. Ezek legtöbbjével isme
retségben volt s mint kombattáns vett részt a
mellettük vagy ellenük folyt harezokban. A mit
elmond róluk, közvetlen tudomáson és szemléle
ten alapszik, a kortárs szemüvegén nézi az ala
kokat és eseményeket. Batthyányról, Széchenyi
ről és Kossuthról, a kiket nem ismert, nagyarányú
történelmi essayt ir, teljes elfogulatlansággal, az
adatoknak rendkívüli bőségével, pályájuk eredmé
nyeinek és következményeinek világításában látva
a dolgokat és embereket. Újdonsága itt nem anynyira a feldolgozott anyagban, mint inkább a
feldolgozás módjában s a felfogásban van. A többi
alakokról szórtában már igen gazdag új anyagot
hoz fel emlékezetéből, fontos események hátterét
és rugóit világítja meg, jellemző anekdotákat mond
el, apró jellemvonások és epizódok tömegéből ál
lítja össze az alakokat. Kokonszenveit és ellen
szenveit nem hallgatja el, de azért nagyon tárgyi
lagosan tud nézni, látása mindig tiszta marad.
A kiegyezés utáni évek politikai fordulatainak és
válságainak történetéhez munkájánál dúsabb és
érdekesebb forrásmunkánk nincs s a mai aktuális
politika szempontjából is rendkívüli tanulságos ez
a könyv. Nagyon reális gondolkodásmód, kifejlett
politikai érzék, a magyar közélet erőtényezőinek
és gyöngeségeinek ritka ismerete teszik az újabb
magyar memoire-irodalom egyik legkiválób ter
mékévé.
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alkalmat találunk az igazi alpinizmus gyakor
lásán, mert nincsenek olyan hegységeink, mint
a tiroli vagy svájezi Alpesek, ránk is fér a tel
kesítés. Jankovics Marczel már 1902-ben adta ki
első alpinista könyvét, melyet csakhamar második
követett s ezenkívül agitált a rajongón szeretett
hegyvidékek mellett, czikkeket irt, sokfelé előadá
sokat tartott s bizonyára sokakban felkeltette az
érdeklődóst a természeti szépségek élvezésének ez
iránt a módja iránt. Most aztán egy hatalmas
könyvben foglalja össze mondanivalóit Az Alpesek
czímmel. Könyve valóságos díszmü kiállításának
szépsége révén is, a gondos kivitelű szép képek
nagy sokasága magyarázza szövegét Tartalmában
először is az alpinizmus történetéről mondja el a
legnevezetesebb tudnivalókat s aztán sorra veszi
az alpinizmus szempontjából érdekesebb alpesi
hegységeket: a tiroli dolomitokat, a melyekhez
úgylátszik különösen vonzódik, s a nyugati Alpeseket: az Engadin, a Berner Óberland, Wallés és
Piemont hegységeit ós a Montblanc hegycsopor
tot. Könyve fiatalos, friss lelkesedés és igen rész
letes tárgyismeret műve, töviről-hegyire ismeri a
leirt vidékeket és úgy tudja őket leirni, hogy föl
kelti az olvasóban is a kívánságot látásukra. Az
egész könyv nagyon vonzó képét adja egy tempera
mentummal teli irónak s mint az Alpeseket is
mertető könyv is igen jó szolgálatot tesz az ér
deklődőknek, a kiknek számára eddig ily tárgyú
magyar könyv nem volt.
Darwin magyarul. Darwin legnevezetesebb mun
kája, a melyben a mai kor legnagyobb hatású és
jelentőségű természettudományi világnézete van
lerakva, a fajok keletkezéséről szóló mű új magyar
fordításban jelent meg. Bégebben, még a nyolczvanas években már megjelent egy magyar fordí
tása a Természettudományi Társaság kiadásában,
de ez ma már teljesen kiment a forgalomból s el
is avult. Az új fordítással Mikes Lajos valóban gon
dos és fáradságos munkát végzett s jól megválo
gatott terminológiájával is jó szolgálatot tett tu
dományos irodalmunknak.

A Franklin Kézi Lexikona második kötete.
Most jelent meg második kötete a Franklin Kézi
Lexikonának, mely már első kötetével is példátlan
sikert aratott a közönség köreiben. Bövidsége,
mindenttudása, világossága, mindenre kiterjedő
A «J6 Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek Elek
figyelmessége, tartalmának megbízhatósága, képei képes gyermeklapja újévi számával megy szét az'
nek, szines tábláinak ritka szép kivitele és gondos előfizetőknek ingyen ajándékul a Jó Pajtás Alma
megválogatása, kiállításának szolid dísze és hatásos nachja, mely a naptári részen kívül nagy menysága — mind olyan tulajdonságok, melyek ezt a nyisógű elbeszélést, tréfát, czikket közöl jeles ma
nagyszabású művet a művelt magyar ember kézi gyar ifjúsági Íróktól s igen érdekes pályázatot is
könyvévé tették máris. Bendszere: mindent nyúj tűz ki az előfizetőknek. A lap újévi száma verset
tani, a mire a művelt embernek szüksége van s közöl Ábrányi Emiltől, elbeszélést Szabóné Nogáll
mellőzni mindent, a mi fölösleges, — fényesen Jankától, Sebők Zsigmond új Dörmögő-cziklust
bevált; ép oly elismerésre talált minden körben kezd. Az újévet mulatságos tréfák üdvözlik, köz
az a mód, a hogy czikkei írva vannak s a mely tük Faragó Géza képe s megvannak a számban a
lyel minden, még a legbonyolultabb kérdésekre is Faragó bácsi mozija és a kis diákok levelei rova
olyan feleletet ad, a melyet mindenki első pillan tok is. Váradi Antal a Nemzeti Színház építését
tásra megért. Ezzel azt érte el, hogy a közönség mondja el, Csánki Mariska kedves kis verset ir.
rendkívül megkedvelte, hozzászokott folytonos hasz Zsiga bácsi mulatságos mókát mond el, Ftákosi
nálatához s valóban mindennapos, bizalmas tanács Viktor új regénybe fog bele. A rejtvények, szer
adójává tette. A most megjelent második kötet a kesztői üzenetek egészítik ki a szám tartalmát.
Gaucho-Nicotera szavak közé eső czímszókat tar A 'Jó Pajtást -t a Franklin-Társulat adja ki, elő
talmazza, tehát óriási anyagot ölel fel a tudomá fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre
nyok és ismeretek minden mezejéről, még pedig — 5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám ára
mint többszöri próba útján meggyőződhettünk — 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld
olyan gondossággal, mely alig hagyott bármi kis a kiadóhivatal. TV. ker., Egyetem-utcza 4.)
hézagot. Az olvasó jóformán sohasem fordul hozzá
Új könyvek.
hiába, megtalál benne mindent, a minek egy kézi
lexikonban meg kell lennie és mindenből épen
Egy letűnt nemzedék. Emlékezések a magyar
annyit, a mennyire szüksége van. E mellett rend állam kialakulásának újabb korszakából. Irta Ha
kívüli előnye az a szoros kapcsolat, melyben a lász Imre. Budapest, a Nyugat kiadása; ára 12
körülöttünk folyó mai élettel áll, az az aktuali korona.
tás, mely már első kötetben kedvező hatást tett,
A Franklin kézi lexikona. Második kötet. Buda
Úgyszólván a mai napig megvan benne min pest, Franklin-Társulat; ára a három kötetnek 54
den nevezetes esemény vagy személyiség. Szó korona.
van már benne például a mostani khinai forrada
Az Alpesek. Irta dr. Jankovics Marczell. (Egy
lomról, a marokkói kérdés elintézéséről, a tripoliszi arczképel és a szerző eredeti felvételei után ké
háborúról, Maeterlinck minap odaítélt Nobel-díjáról, szült 131 képpel.) Budapest, Hornyánszky Viktor
a magyar politika legújabb eseményeiről, így pél könyvny omdáj a.
dául a legutóbbi képviselőházi elnökválasztásról stb.
A fajok keletkezése. Irta Charles Darwin. For
A Franklin Társulat, e mű kiadója, valóban nagy
szolgálatot tett műveltségünknek e kiválóan gya dította dr. Mikes Lajos. Két kötet. Budapest, Atkorlati és e mellett tudományos színvonalon álló henaeum; ára a két kötetnek fűzve 15, vászon
mű kiadásával. A lexikon képes táblái, melyek kötésben 20 korona.
már az első kötetben is általános feltűnést kel
tettek, a második kötetben még nagyobb gonddal
vannak összeállítva s már magukban is nagy elő
HALÁLOZÁSOK.
nyét jelentik e műnek a lexikon-irodalomban. 49
ilyen képes tábla teszi szemléletessé a szöveget s
Gróf ZICHY NÍNDOB, politikai életünk egyik jel
ezek közt kivált az iparművészetet és a magyar legzetes alakja, 82~~eves korában, a fehérmegyei
művészetet illusztráló táblák tűnnek fel rendkívül A-donyban. Már a hatvanas évek elején szerepelt
finom kivitelükkel. Ezeken kívül 11 rendkívül ta a közpályán, feltűnőbb szereplésre azonban csak az
nulságos szövegmelléklet is van a kötetben. A könyv egyházpolitikai harezok idején jutott, mikor a re
kiállítása és kötése is a folytonos használatra van formokat ellenzők élére állt s megindítója lett a
számítva, finom, tartós papirosa, erős, de e mel néppárt alapításának. E pártnak haláláig elnöke
lett igen Ízléses vászonkötése erre a ezélra szol volt Világi elnöke volt a Szent István-Társu
gálnak.
latnak is.
Elhunytak a közelebbi napokban: Kövesszarvi
Az Alpesek. Az alpinizmus irodalmát, melynek és gosztonyi GOSZTONY BKLA, 73 éves korában Ala németeknél, franciáknál és angoloknál igen nagy kér községben. — PATAKT FERENCZ MIKSA minorita
a keleté, nálunk úgyszólván egyedül képviseli Jan rendű áldozópap, kiérdemült házfőnök és lelkész,
kovics MarczelL Szenvedélyes, szinte romantikus örökös kormánytanácsos, 61 éves korában Lúgo
lelkesedésű alpinista, a ki a járhatatlan hegyek son. — Idősbb felsőeőri NAGY GYULA, 70 éves ko
megmászását nagy, szent dolognak érzi és a maga rában Kishantos községben. — KEIZSÓ TAMÁS királyi
erős hitét igyekszik rászuggerálni másokra is. Mi fogházfelügyelő, 63 éves korában Eimaszombatránk, a kik idehaza, Magyarországon vajmi kevés ban. — BORBÉLY SÁNDOB nyűg. királyi Ítélőtáblai

biró, 57 éves korában Nyíregyházán. — Hevesi
HEVESBY JÓZSEF Gömör vármegye törvényhatósági
bizottságának tagja, 67 éves korában Budapesten. —
Zalachi és nagytanyi SZALACHY SÁNDOB nyűg. m.
kir. honvédhuszár százados 47 éves korában a
gyulai József-szanatóriumban. — SÍPOS IMBE ügyvéd,
bírósági végrehajtó, 77 éves korában Jászberény
ben. — THEUEBKOPF ANTAL nyűg. ezredes, 87 éves
korában Brassóban. —- KEREKES PÁL girálti járási
szolgabíró, 34 éves korában. — Ifj. JANNY BEZSÖ
orvostanhallgató, 23 éves korában Budapesten.
Ozv. WALDSTEINEB ANTALNÉ, szül. Haschek Kata
lin, 71 éves korában Budapesten. — STIABSNY ANNA,
Stiassoy Ignácz fővárosi nagykereskedő neje. —
BÜDAHÁZY BABNÁNÉ, szül. szepezdi Kiss Erzsébet
Hona, 30 éves korában Munkácson. — Id. TASNÁDI
GYULÁNÉ, szül. Mizsey Mária Budapesten. — Üzv.
FEKETS BÉLÁNÉ. szül. Kolthay-Fekets Konstancia,
71 éves korában Budapesten. — Nagypalugyai és
turóezvidéki PLATTHY ZOLTÁNNÉ, szül. Simon Juliska,
46 éves korában Nagybányán. — BEBNSTEIN SALAMONNÉ, szül Stein Júlia, 71 éves korában Nyitrán.

EGYVELEG.
* Grammofonlemezes levelezőlapok. Ezen ér
dekes levelező-lapok New-Yorkban kerültek for
galomba. A levelező-lapoknak irásra szánt oldala
sellak réteggel van bevonva, melyen a grammofonnak karakterisztikus jelei láthatók. A lap másik
oldalán a grammofon-lemezen levő darabnak czíme
G. L.
van rányomva.
* China legnagyobb vevője Japán után Francziaország. Évenkint több mint 100 millió korona
ára khinai árú kerül évenkint Francziaországba,
a miből körülbelül 80 millió ára selyem, 10 millió
ára bőr és 6 millió ára tea. Oroszország is csak
nem annyi árát vásárol Khinából s annak túl
nyomó része tea. Angolország csak feleannyit vá
sárol, Németország mindössze 24 millió árát
M i k é p v é l e k e d i k az O'Snllivan gummisarok
minőségéről 1 Ezt a kérdést bátran intézheti akár
melyik hozzáértőhöz, mert nem kaphat más feleletet
rá, mint azt, hogy az eredeti angol O'Sullivan gummi
sarok nemcsak a legrégibb ilynemű gyártmány, de
egyúttal a legtartósabb és a viseletben a legkénye
sebb gummisarok az összes azóta forgalomba került
gammisarkok közül! Kapható mindenütt.
Z e n e k e d v e l ő k ö r ö m e . Érdekes újítást honosí
tott meg az Országos hangjegykölcsönző intézet, mikor
havi 3 koronáért kölcsön adja a legújabb zenemüve
ket ugy helyben, mint vidéken. Ha érdekli, kérje a
«B» prospektus azonnali megküldését. Országos hang
jegykölcsönző intézet, Budapest, VI., Andrássy-nt 47.

A «VASÁRNAPI ÚJSÁG*
59-ik évfolyama.
A « Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyar
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap,
évenként több mint 1 3 0 íven s több mint
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai Íróink
és művészeink közreműködésével jelen meg.
A « V a s á r n a p i Újság* színes képmel
lékleteket is ad, több színben művészileg ki
vitt képeket.
Előfizetési föltételeink:
A • Vasárnapi Ujsági negyedévre 5 korona, fél
évre 10 korona.
A «Vasárnapi Ujság> a tVilágkrónika»-val
negyedévre 6 korona, félévre 12 korona.
Az előfizetések a «Vasárnapi Ujság» kiadó
hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám
küldendők.

Szerkesztői üzenetek.
Hozzá. Nagyon gyarló próbálkozás, önképzőköri ha
tások szüleménye.
Kerepesi temetőben. Népdali emlékek, minden mű
vészet és minden eredetiség nélkül összehalmozva.
Visszatérés. Lehet, hogy lesz valami ebből a kez
detből, de még semmi sincs benne kiformálódva,
semmi sem jelenik meg a maga értékében.
Dolce. Lamentó. Formátlan apróságok; az utóbbi
ban van valamelyes hangulat, az előbbiben semmi
sincs.
Az öreg. Irodalmi reminiszczencziákból összerótt,
érdektelen történet, keresett, modoros stílusban el
mondva.
Sóhaj. Lelkem. Bizony nem mondhatjuk, hogy ver
sei érnek valamit, — a költői tűz hiányzik belőlük.
Tavasz. Nagyzoló bombáitok, a melyek nem bír
ják eltakarni a gondolat hiányát.
Még most is. Tartalmatlan ábrándozás, a melyben
a legnagyobb jóakarattal sem lehet érdekeset találni.
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2777. számú feladvány Posipischl J.-től, Prága.
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VILÁGOS.

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

A 2773. síámú feladvány megfejte'se Kintsig Róberttől.
Világot.
1. Ke3—Í3 . .

Sutét.
Világot,
Világos. a.
Sötét.
Kd5-o*
1. __
Bhtxg4
(a, b, c, d) 2. e 2 - e 4 t matt.
2. e 2 - e 4 t matt.
1. . . . . . . . . . H b 7 - c 5
2. Ha4—b6 f matt.

Egy arabs ember végrendeletében következó'képen gondoskodik három fiáról: a legidősebb fiú kapja vagyonának felét, a második fiú
egyharmadát, a legkisebb pedig kilenczedrészét
Meghalván, 17 tevét hagy hátra. A fiúk, miután

egy tevét sem akarnak feldarabolni, nem tudnak
megosztozni és a kádihoz fordulnak. Ez a saját
tevéjével 18-ra egészíti ki a tevék számát, ennek
felét (9 tevét) a legidősebb fiúnak adja, a hármadát (6 tevét) a másodiknak és kilenczedét (2 tevét)

a harmadiknak és a megmaradt 18-ik tevével (ez
épen az övé) haza megy. Kérdés, hogy apjuk ki
vánságának megfelelőjeg osztozott-e a három fiú.
S ha nem, melyik fiú kapott kevesebbet, mint a
mennyi a végrendelet szerint neki kijárt volna?

1. . . .

2._Vg4-

A helyes megfejtők közt a következő két díszmunkát sorsoljuk k i : 1. Transzhimalája. Felfedezések és kalandok Tibetben. Irta Hédin Sven. Két tér
képpel, 22 szövegképpel, 4 szines műmelléklettel, 1 színes panorámával és 44 képmelléklettel. — 2. Korunk találmányai. Irta Williams
Archibald.
A legújabb találmányok vonzó, könnyen érthető magyarázata. Előszóval ellátta Zemplén Győző.
A megfejtések beküldésének határideje január 14.
Az 50-ik számban közölt fejtörő megoldása. A nagyszámú megoldások egyikét mutatja a következő táblázat, hol az iskolás lányok az első kilencz
számmal vannak jelölve :
1. nap

2. nap

3. nap

4. nap

1. sor

1,2,3

1,4,7

1,5,9

3,5,7

2. sor

4,5,6

2,5,8

2,6,7

1,6.8

3. sor

7,8,9

3,6,9

3,4,8

2,4,9

Svájczi selyem a legjobb!
Kérjen tákaU, tthár v«gj színes njdomsigaíniból m i n t á k a t :
duebeaae, v o l l e , s a t l n sonple, taffetas, crSpe d e
oalne, ooUenne, oőtelé, m o u s s e l i n e 120
métnrsnrsrU 110 E-tól iezije. Bubáknak, billióknak rtb.-nek
•nlA bársony és pelnohe, ngjsstnten h í m z e t t blúzok,
Tatamlnt btltat- pamut- ráaion- és selyemruhák. Mi oaakll gmtanailtan «ree sarjsnuzoTeteket adunk el vám- «s portómantasen közvetlen mag-ánvsTÖlmek.

SGBWELZER & Co., LUZERN U 23 (Srijc)
Setyemzivitel. Királyi udvari

A 49-ik számban megjelent képtalány megfejtése: A kis mosogató.
Azok közt, a kik mind a két fönti képtalányt megfejtik, a következő négy diszművet sorsoljuk k i :
1. A magyar viseletek története. 40 szines és 70 fekete nagy negyedrétű táblán, magyarázó szöveggel.
Eajzolta és festette Nemes Mihály. Szövegét irta Nagy Géza. — 2. Tompa Mihály összes költeményei.
Illusztrált díszkiadás nagy album-alakban, több száz képpel. — 3. Költők albuma, képekkel, díszkötés
ben. — 4. Tóth Béla: (Jül Baba. Miihlbeck Károly szövegrajzaival és szines képeivel.
A megfejtések beküldésének határideje január 14.

Helyes megoldást küldött be : Fürst Ferencz (Budapest), Záborszky Lajos fSajógömör), Mohulay Jenő (Esztergom, a megoldás megtalálásának módját is közli),
Schmidt József (Léva), Bauml Manóné (Soroksái-), Gyémánt Hedvig (Vágujhely), Kájeí
József (Kiliti), Vörösmarty Ilona (Alsódabas), Kovács Bálint (Duüavecse), T. J. (Buda
pest) megoldása nem helyes, B. M. ref. 1. isk. megoldása hiányos.

Ha fáj a lába

kiváló bór- és
lithiumos
gyógyforrás

v i s e l j e n szabadalmazott LAUFER-féle

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vSrhenynél, emésztési és
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz.

lúdtalp fűzőt
f Székely és Tsa

Kapható ásványvízkereskedésekben és
gyógyszertárakban.

Egyedüli
készitó

1
Hb7-d6
2. H o 8 - b 6 t matt.

d
. . . g6xfö
| matt

TÍ
f T 6 8 ? ? ' e j t e t t é k m e g : Merényi Lajos. - Geist
József és Stark Vilmos. — A tBudapesti Sakkkört
—
A tBudapesti III. ker. Sakk-kört. — Ludányi Antal —
Wyschogrod Pál. - Beér Mór. - Gottléb István (Budapest).
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Eóbert (Fakert). —
Mnller Nándor (Szombathely). - Hoffbauer Antal (Lipótvár). — Szabó János (Bakony-Szentlászló).
— A
'Gyón
Sakk-kürt. — Székely Jenő. — Mészöv József (Győr).
—
A tZborói Társaskört. — A tKalocsai Katholikus Kör: —
Veoreos Miklós (Zircz). — ífj. Hubay Bertalan (Bodzás?? '• —.f-'Dunaföldrári
Egyenlőségi kört
(Dunaföldvár).
Barcsa Mihály (Biharudvari).
— Csolnoki István (Hajdúhadliáza). — A tLeibiczi Gazdasági Kaszinót (Leibicz).
—
Lnstyik János és Szivák János (Alberti-lrsa).
— tCtengeri
Caszinót (Csevger). — Király Mihály (Zenta). Kunz
BezBŐ (Temesrékás). — Budai Sakkozó Társaság (Budapest). —
Patkó Imre (Talpas).

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál.
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-j. 11.
Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-utosa. 4.

s5Z,OR,rO£^

oae5io=
m

SCHULTES ÁGOST s*in3ro"LÍPóc*i_ Saüvatorforrá^vaulalait,
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

BUDAPEST,

luzenm-körut 9.
Kérjen ismertetőt.

Lohr Mária (Kronfusz)
Gyár és föüzlet:
\
főváros első és legrégibb
í r m i>
oc
"^^ o s i p k e t l s s t i t ó . v e g y t l s z t l t ó
tlIl.,»iirOSS-ll.ö;).
és k e l m e f e s t ő g y á r i i n t e z e t e .
Fiókok: XX., F ö - u t c z a 37. IV., Eskü-ut 8. IV., Ke c s k e m é t i ntoza 14. V., Harminczad-u. 4. VI., Teréz-körnt
39. VI., A n d r a s s y - u t 1 6 . VIII., József-köruí 2.
rizsvirág-pouder, válogatott finomságú, kellemes, föltétlenül
tiszta, fehér vagy testszinben
..
SX.
Kapható: Os. é s kir. főherczegri u d v a r o k s z á l l í t ó i .

TflTKfíFlMsQ
T É Ü GYÓGYHELY.
T É Ü SPORT = ,
REMEK TÉLI KLÍMA.

M. & Mme CZARTORYSRI J S S S J S A

Kocsié r u c s a r n o k
Budapest, IX., Köztelek-utcza

4.

5^ikl*.B0BPriLYA KORCSOUfiRALYA
Telt idény: .
DECeMBER-MARCHUS

Prospektust Küld
ŰRAND HOTEL iüfllWTÓSfifilL

Ea*a£ös:ridikü3ök

i ki az egészséges bőrápolásra súlyt fek
tet, szrolot eltüntetni, gyöngéden puha
bőrt, valamint fehér arezbőrt elérni óhajt,
kizárólag a

vesszőparipa
liliomtej szappant
használja.— Egyedali gyártó :
B e r g m z u t n & C o . T e t s o h e n a. E .
Darabja 80 fillérért minden gyógyszertár
ban, drogériában és illatszerkereskedésben
stb. kauható.

Xapliatók

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen.

Csángónál

€.LK[/)N és ŰaCKOszüööKfiá
BUDAP£5T,VI. PETŐFI -UTCfl 5 . sz.

a késíltőníl

KALODONT

Fog - K r é m
s s z a j víz
r

»

•

Budapest,
IV., BasBuni-korat 5.
A óira fontos!
TELEFON

= AGYTOLLAKH
Legelőnyösebb bevásárlási forrás:
Magyar Kereskedelmi Vállalat * Miskolcz 30.
Tessék árajánlatot kérni.
Tessék árajánlatot kérni.
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Zongorázik Ön?

Kamatmentes H É

3 K havi e l ő f i z e t é s melleit a legújabb éslegjobb z e n e m ű v e k e t kölcsönöz vidékre is.

ORSZÁGOS

az első nogyedévro kamatmontesen
Convert. Jelzálog sorsjegyre ... 150 K I
Hazai Takarékpénztár sorsjegyre 110 K
Erzsébet Sanatorium sorsjegyre 11 K
Jó Szív sorsjegyre _
14 KI
Bazilika Magyar Olasz v. ker. Osztr. v. ker.-re

HANGJEGYKÖLCSÖNZŐ-INTÉZET

B u d a p e s t , V I . , A n d r á s s y - u i 4 7 B.

Tessék tájékoztatót

kérni.

•:•

>:

í:

Zálogban levő vagy részié ívre vásárolt

TATRALOMNICZ 2

! • • • • • • • • • !

• . .:•:

A legszebb bob- és ródlipálya uj felvonőval.Posta.Távirda.Telefon.Vasutállomás.Összeköttetés mindenfelé.Prospektus.

argit-créme
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés
összeállitásában rejlik, a bor azonnal felveszi és ki
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető.
Mivel a Margit-crémet utánozzák és hamisítják, tessék
eredeti yédjegygyel lezárt dobozt elfogadni, mert csak
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsírtalan,
vegytiszta készítmény, a mely a kütföldön általános
feltűnést keltett Á r a 1 X. Margit-szappan 7C 1111.
M a r g i t - p o n d e r 1 * o r . 8 0 fillér.
Gyártja F ö l d e s K e l e m e n laboratóriuma Aradon.
Kapható minden gyógysz., illatszer- és drogua-uzletben.

Rozsnyay
Mátyás

chininczukorkája

Többszörösen kitűnt.
1869-ben a magyar or
vosok és természetvizs
gálók fiumei vándor
gyűlésén negyven arany
pályadíjjal jutalmazva.

Láz ellen!

í:

idmányok, ideg-zsábák,
It csontbántalniak, izületi
(ladások és rokonbclegsrk eseteiben páratlan ba
ll a hólég-kezelés. Kap
tok egész testre és kiiI minden testrészre. —
ést égetése és minden kel
IMI
'iiiuli
letlen érzés elkerülésével S B
ejg el nem én hőfok. Minden készülék pontosan működik. Elküldés elfltt
O'si felülvizsgálat és orvosi használati uiasitás.

K'ii.Hiii

Budapest, IV. ker.
Semmelwes-u. 7.sz.

Magyar Bankegyesület R.-T.

Ittíisos.

Budapest, VI., Terá-korut 27. sz.

h Hofbauer Barna n v s S Bpesí, Gyár-u. 24.

Tartós.

királyolaj

P

A maroKKóí szultán
házi orvosa és a spanyol kír. követség orvosa Dr. med S. SauchezCodda Tangerben, a-t Írja nekem, hogy «Rubiacilhin»-nel csodás
eredményeket ért el. Minden életkorú egyének kérjék azonnal, szám
talan elsőrangú bel- és külföldi tanár és orvostól eredé, Dagy mennyi
ségű eredeti bizonylatot tartalmazó brosiirát «Rubiacithin»-ről (név
tórv. védve), m*ly nyilatkozatok gyengeségnél elért azonnali, állandó
és árialmailau hatást bizonyítják. Rubiacithin idegességnél s az ideg
rendszer egyéb megbetegedésénél is kiváló hatású. Az érdekes bro
siirát ingyen és bérmentve, záriboritékban, czégjelzés i.élknl (és köte
lezettség nélkül) küldi a ctaem. pharmaz. gyár :
K A E S B A C H , Z A B O R Z E 3 2 . Ober-Sohlesien.

Budapesten:

>MMMHMMM«MMM^

KOLOZSVÁR: Mátyás király-tér.
DEBRECZEN; Piacz-utcza.
POZSONY: Lőrinczkapu-utcza.

gyógyszertára,

eörcsérharisnyák,

A

Technikum

Mittweida

Igazgató: A. H o l t z t , t a n á r .
(Szász királyság.)
Mag-asab o t e c h n i k a i t a n i n t é z e t az e l e e t y o - é s g-épészeti
mérnökök r é s z é r e . Gazdagon felszerelt electrotechn. és gép* építő laboratóriumok. Tanulógyári műhelyek.
3 6 1 0 h a l l g a t ó a 36-ik i s k o l a é v b e n ,
Programúi stb. díjtalanul a titkárság által.

testegyenesitő, ^ 6 ^ 1 ? ^ ^
betegáannlgc-hoz tartozó összes czikkek
• technika legmodernebb
elyei szerint legjutányosabb gyári árak mel
lett készíttetnek
K F Í F T Í 1 09, éa k i r - 8zal) ' eérvkotök és
B i i i i U l l u. testegyenesitő gépek gyárában

Árjegyzék bérmentve küldetik.

Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 17.

Szüksége van fegyverre

Legújabb képes árjegyzék ingyen ós bérmentve.
A l a p í t t a t o t t 1 8 7 8 . T e l e f o n 13—76.

Vadászat, sport, kert v. védelmi ezólokra? Kérje azonnal a 85.Bz. árjegy
zéket a vilagbirü, szigorúan szolid
AIViTONITSCH A. fcfjyvergyártól, Feiiach (Karatén). Ingyent
Werndl-gyalogsági fegyver vadá
szati czélokra kor. 7*öO. Ugyanaz
karabiner-formára elvágva és be
lőve kor. 12'—. Ugyunaz Berétlövéere, 28 kaliberű kor. 13-50.
Hozzával5 t5itóujeü legolcsóbban

Az önműködő

Ékszer. Ezüst. Óra.
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezbetőkkészpénz vagy a n g o l r e n d s z o r d r é s z l e t f i z e t é s r e i
csási.ésklr. C í Á D ^ A
I A M A C éltszerész és
udv. szállító O M r i V a M Ü H I N U O muötvösnc
Budapest, IV., Klgyé-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13.
Legdivatosabb karperec
Iiegszebb k i v i t e l ű ezüstevőeszkíjzök grammj a munkával együtt 11 f.,
' órával.
domborművű iBelif) evőeszközök 12 fi.ll., bala^, pecsenyéd, tésztás tálak
110 K 13f., tálezák, Rzelenesék, kenyérkosarak, 14 f., kávés, t«ás servicék, jonr
14- kar,
14
bőrszíjjal.. 48 c tálezák. gaborettuk, gyön>61oRállvnnjok, csoportos tálak, jardínierek 15 f.
16 • Szabad megtekintés vélelkényszer oélkül. .Szabott gyári árak. Képes
Ezüst borszíjjal
U • árjegyzék ingyen és bérmentve. Vidékre 'választékot készséggel küldök.
áezél
•

Fromm e r-pisztoly O'SULLIYAN
Az eredeti

angol

gummisarok
mindig v o l t és m a r a d az
elismert l e g j o b b és l e g 
t a r t ó s a b b gumm'sarolc.

a szakértők
zsebpisztolya!

Világhírnevet
szereztek HAI1Z1

DÁVID KÁROLY és FIA
dobozáru- és faanyaglemez-gyár

Kilenczlövetü.
7 - 65 mm. kaliberű.

részvénytársaság.

kanári madaraim.

t
a l e g m a g a s a b b k ö r ö k hordják és az a m. kir.
határrendőrség, az á l l a m r e n d ő r s é g , az erdé
szet, a posta- é s távirdaszolgálat, valamint
számos városi r e n d ő r s é g rendszeresített szolgá
lati fegyvere.
A z egyedüli pisztoly a világpiacon, a mely
nek csöve lövés közben épp olyan erősen és meg
bízhatóan van elzárva, mint a legújabb katonapuskáké, tehát a lövőnek

a legnagyobb biztonságot
és a l e g k i t ű n ő b b lövési e r e d m é n y t nyújtja
es e mellett kényelmesen zsebben hordható. Négy
szeres biztosítója v a n legtökéletesebb kivitelben,
íelkézzel kényelmesen felhúzható és bármikor le
ereszthető k a k a s a .
Minden részében teljesen kicserélhet/len
gépmunkával késziti a
Napi gyártás 5 0 0 , 0 0 0 doboz, — 150 lóerőre berendezett

Szállít évente 200 vaggon szürke, barna és fehér

lemezt.

600 lóerős gép vizierőre. 300 lóerős gőzgép. 200 munkás.

FEGYVER- ÉS GÉPGYÁR R.-T.
BUDAPESTEN.

SttrgSnyciim
.CAfiTOHABE.

Közp. iroda: Budapest, I.,

ros-uteza 5 8 .

Telefon:
41—48. siám.

Kapható a bel- és külföld minden jobb
fegyverkereskedésében. Különféle nyelvű
leirás díjmentesen rendelkezésre áll.

nagy választékban.
R o k o n c z y C o l u i n b u s . korcsolyák és « A c h i l e » b o k a 8 z i j j a k i föraktáxa.

• L e s A l e x a n d e r t , M a r s , H e r k u l e s , stb.
korcsolyák, K e r e k e s k e r e s o l y á k , J é g b o e k e y ,
Sportszánkók,
Davosi
Ródli,
Flesible
Flcyer, Bnbsleigh, Tobbogan, Skeleton,
H ó - é t jég-sportsapkák, keztyük, S w a e t e rek, hóczipők,
H a l i n a c s i z m á k legjobb
minőségben. L a w n - T e i m i s G o l f , C r o g n e t ,
F o o t b a l l stb. T e s t e d z ő s z o b a - t o r n a s z e r e k .

SSIáFai, _ _ _ „

FÉM-DISZMŰTÁRGYAK.

Arad, Szabadság-tér.

Telefon 105—97
Kérjen prospektust

sportezikkek

Angol bőrbutor, Ebédlő
székek, irodai karos
székek szakszerű gyár
tása. K ü l ö n osztály
használt bőrbutor mo
dernizálására, felfrisMi
tésóre és lejtésén-.
Székátnlakitások.

Keleti-féle cs. és kir. szab.

(a K á l v i n - t é i sarkán.j

gép. — 600 munkás.

Olcsó.

Téli és nyári
S é r v k Ö t Ő P QeumB tikus gnmmipelottával,
l^^^vnutu a legtökéletesebb a maga ne
mében I
h a g k n t n támogat és erősít elgyengült
u a a m n u , aitestazerveketl

II., Szilágyi Dezső-tér 3.
V., Erzsébet-tér 16.
VII., Erzsébet-körut 19.
VIII., Üllői-ut 2. szám,

Rozsnyay Mátyás

leuma-, köszvény-,

Dus választék
mindennemű

Raktárak

Nem keserű!!
Legjobb szer láz, váltó
láz, malária ellen, kü
lönösen gyermekeknek,
a kik keserű chinint
bevenni nem képesek.
Valódi, ha minden egyes
piros csomagolopiipiroson
Ko/.snyav Mátyás
névaláírása olvasható.

•vosi hol é g - k é s z ü 
lök vállalat.

Budapest, IV. ker., Váczi-utcza 9. szám.

I Ghirtto cznlcor Ita I

0f3Wi

A rlieuiua uj gyógymódja.

bőrbutoripar
Bőrbutor
szakműhelyek

meszely István

biztonsági petróleum.

ÍS I
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MAGYAR FÉM ÉS LÁMPA
ÁRUGYÁR RÉSZV.-TÁRS.

légszesz-, villamos- és petró
í:
leum - világítótestekben, rJSTRS2S.b«í;

íztelen
chininbó'l

Angol

KENDI ANTAL

sorsjegyeket kiváltunk és azokra nagyobi köl
csönt adunk. — A búzásokat ellenőrizzük,
nyereményről értesítjük.

deczember 15-től márczius 15-ig.

» •

A

30.—
40.—
82.—
«2.— K
A. kölcsön 2 koronás részletekben lörleszthetö.

TÉLISPORT U EZ OH

•r.

.VASÁENAPI V&G.

l^ÜlllVftH'S[ p £ p SrVrE/>(|j|
1 CUSHION HEEL-

SUUnáltobblesrmígasabb küüriletés, több állaindij. nagy arany
birodalmi érem,
arany tiszle'etrsillagésKltlOHlól.b löszőnöirat. Ajánl k
méb lianpi ff fnckesekelS korona
l l ( , i 2 , lti. 2l) kor. és feljebb Jól
etetl>eió'víii>észn(islcnyeket3K-tól
•> K-ig. Feltótleniil megbizliaió ki
szolgálás. 1 1 napi proDaid'í. Élő
állapoibm való megérkezétért jót
állás. KJldés ntánvéttel. Kérje dijment nagy 4. sz. katalógusomat.
FRIEDRICH
SAÜER
G r a s l i t z (Erzgebirge).

Egyszeri próba meggyőzi róla!
Mindenütt kapható!

fl Budoi 5zt. Luliócsíardő
•Nagyszállódájában* és «Tn.ermali-szállodájában szoba teljes ellátással naponként
10 koronától feljebb. Minden szoba kilátás
sal a Dnnára. Kénes iszapfürdők és iszap
borogatások. — Fürdőismertetést díjmen
tesen küld Szt. Lukdcs/ürdö részv.-társ.

Központi fűtések
alacsonynyomásu gőz- és melegvízfűtések. Szellőző
berendezések. Központi melegvizkészltő telepek.

Száritótelepek mindenféle ipari czélokra.

Eredeti Meidinger-kályhák
Meidinger
szabályozó

töltő-, szellőztető-, és
ká'yhák és kalorifcrek

Folytonégő
M o d e r n szerkezetű

CÉPEK ÉS FORMÁK
cementánik előállítására.

<Dauerbrand)

kályhák
Legolcsóbb fűtés. A hideg beáll
tával (egyszeri befütés mellett egész
télen át é g és a szobákban egyen
letes kellemes meleg).

Falazótégla-gyártó gépek, tetőcserép
gyártó gépek, ürtömb-gyártó gépek, lépcső,
betoncső, stb. formák, tenazzo és járda
lap prések, garnitoidlap berendezések,
habarcskeverők, kotorok, stb.

EISLER és VÉRTES

Dr. Gaspary & Co.

Meidinger-kályhák gyára és köz
ponti fűtések berendezési vállalata.

gépgyára M a r k r a n s t & d t Németország.
Kérjük gyárnnkat meglátogatni.
2 2 8 . •«. brogiira

ingyen.

Budapest, VI., ÜBdrássy-nt 41.

53. SZÍK. .191-1. 58. ÍVFOLYAH.

VASÁNAHUJSÁG^
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A mm o FÉLJE
már ősidőktől fogva a Jqnagyobb hatalmat birja. Kunyhók
ban és palotákban egyaánt uralkodik, irányitotta a világ
történelmet s napjainkba is ő irányitja az életküzdelem ru
góit. Nem csoda tehát, hai női becsvágy csúcspontja minden
koron a mindenki fölöt uralkodó s z é p s é g elérésén és
bírásán domborodik ki. Szépségre szert tenni, manapság
tulajdonképen már nem is olyan nehéz. Vannak eszközök,
mik az utolsó években

DIADALT DIADALRA
arattak és az egész kontnens hölgyvilága által legkitűnőbb és
legmegbízhatóbb szépsé|elömozditóknak el vannak ismerve.
Ezek a csodaszerek:

krém,

szappan,

pouder.

Emellett ezek a kozmetikai szerek, kiválóságuk, daczára
b á m u l a t o s a n o l c s ó k és ezáltal minden hölgynek mód
jában áll őket beszerezni és állandóan használni.
Egy üvegtégely D I A N A - k r é m (nappali és é j j e l i h a s z n á l a t r a )
- K I 50
Egy üvegtégely DIANA-krém ( c s a k éjjeli h a s z n á l a t r a )
K 1-50
K ,,5
Egy nagy d a r a b DIANA-szappan
L
1
°
Egy nagy d o b o z DIANA-pouder s z a r v a s b ő r r e l e g y ü t t ( f e h é r , r ó z s a
vagy s á r g a s z i n b e n _ _ „ . _ ' _ ,
_
_ .... _ ~ K 1*50

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

mm

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész, Budapest, V I I Károly-körut 5, sz.
(A legkisebb megrendelést is forduló postával utánvéttel teljesitiink.)

l
Franklin-Társulat nyomdája. Budapest I V , >;gyet» m-ntoz* 4. M.
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