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Nagy képes fény¬ 
kép-és optikai ár¬ 
jegyzék kívánatra 
ngye.i ** bérmentve 

AUFRECHT ÉS ŰOLDSCHMÍED UTÓDA 

ELEK ÉS T ARS Ár. t 
Budapest, IV., Károly-körut 10. szám. 

Szállítjuk árfel-
emelés n é l k ü ! 
kényelmes hav i 
: lefize ésre. : 

Külön kikötés esetén, a meg nem felelő ám, 3 napon belül sértetlen állapotban minden kötelezettség nélkül visszakűldhetö, 
Fenti feltétel az egyetlen biztositéka az előnyös vásárlásnak, ügy ár mint minőség tekintetében. 

, ;£íl ly" aöi retícnU-Hawara, 
6x9 lemez és filmesomaglioz, 

kettős kihúzat. 

Legfinomabb bőráthuzat. 

Legújabb Migdet-zár pillanat 
és időfelvételre. 

Irii fényszabályozó. — Kiugró 
kereső, függőleges- és hosszfel¬ 
vételekre. — Fémrészek fino¬ 

man nikkelezve. 

Harl 
123. sz. Extra Rap. Ap náttal f: 8 K 78.— 4.— 
124. sz. Extra Rap. Api mattal f: 7 K 81.— 4.— 

3 fémkazetta tokba-i K 6.— 
l filmcsomag-kazetta K 7.50 

Havi i észlet K 4.— 

Újdonság! Újdonság! 
Jungár ia" HtappHatnara. 
Legújabb Vario zár, idő- és pillanatfelvételekre Vio, Vm Vio* 
másodpercre. Ibso-Seetor-zár, idő- és pillanatfelvételekre sza¬ 
bályozható '/no másodpercig. — Iris fényszabályozó. — Kettős 
kihúzat hajtó csavarral a hátcsó lencse használatára. — Fino¬ 
man mintázott bőrutánzat. — Fémrészek finoman nikkelezve. 
Kettős kihúzat. 9x12 cm. lemez és 8 x 10Ví em. fllmcsomajhoz. 

Kettős kihúzat. 

Árak 3 fémkazettával tokban 

100 sz. Rodenstock Extra Raplapl. . . . 
101 sz. Rodenstock Hemi anastigmat . 
102 sz. Rodenstock Tripl Anast. Trynar 
103 sz. Rodenstock kettős „ Eurynar 

Fény¬ 
erő 

f: 7.7 
f: 7.2 
f: 6.8 
f: 6.8 

Gyújtó-
távolság 

135 
135 
150 
135 

Vario 
autóm. 

zárral K 

78. 
85. 
90. 

100. 

Havi 
részlet 

4.— 
4.50 
4.50 
5.— 

Ihso-Sek-
tor zárral 

K 

90 — 
95.— 

100.— 
110.— 

Havi 
részlet 

4.50 
5.— 
5.— 
5.50 

3 külön kazetta tokban 8.— K, l filmcsomag-kazetta 8x10% cm. 8.50 K, l filmcsomag¬ 
kazetta 9x12 cm. 9.— K, l elegáns válltáska 7.— K. 

Laposkamara 
„Glóbus" 

Nagysága ca. 3 .5x12x15.5 cm., súlya ca. 800 gr. 
ÍIX'12 lemez és 8x10% filmcsomaghoz. Leg¬ 
finomabb bőráthuzat. Ibso vagy Koilos zár. Tris 
.fényszabályzó, forgatható brilliáns kereső vízszint-
mérővel függujegüs ás hosszfel vételek re. Kéttűs 

kihúzat a hátsó lencse használatúra. 

104 
105 
106 
107 

Az árak három fémkazettá¬ 
val tokban értendők 

Rodenstock Extra rap. Aplan. 
„ Hemi anastigm. 

Triplanast. Trynár6.8 
„ Kettős anast. Eurynar 

7.7 

7.2 

ö.8 

M 

ó •S 

135 
135 
150 
135 

9X12 
Ibso Koilos 

zárral 

korona 

116.— 
122.— 
132.— 
140. -

132.— 
135.— 
144.— 
155 — 

10x15 
Ibso Koilos 

zárral 
korona 

140.-
145.— 
150.— 
160.— 

150.— 
155.— 
162.— 
172.— 

13x18 
Ibso Koilos 

zárral 

korona 

150.— 
156.— 
162.— 
172.— 

170.— 
175 . -
182.— 
192 — 

3 külön kazetta tokban 
kazetta 

l válltáska . 

4x12 10X15 | 13 X ÍR 

6.— 
8,50 
7.— 

10.50 | 
11.50 
11.50 l 

15.— 
11.53 
13 50 

Fizetendő 20 egyenlő havi részletben. 

„Hungária" 
utozókomoro, 
Ezen kamara valódi amerikai 
diófából készült, homályosan 
fényezve, kettős kihúzattál, a 
forgatható kupalaku fujtató 
bőrsarkokkal van ellátva, ket¬ 
tői fogas hajtócsavar, erős 

fémveretek.. 
Sz. Arak 3 dupla kazettával l 13x18 

111 
112 

113 

Zár, objekt. és állvány nélkül . 
Redőnyzár, állvánnyal Rodenst. 

Extra rap.' Api. f : 7.7 
Rodenstock Eurynárral f: 6.8 

70.— 

125.— 
160.— 

Havi 
részlet 
3.50 

8.— 

18 y ->4 l H a T Í 
| részlet 

90.— 

170.— 
218.— 

5.— 
8 50 

1 1 . — 

íel 
Teljes felszerelés, legfinomabb áthuzatu 
klapp dobozban, pontos beosztásokkal. 
Tartalom : l tct. lemez, % I. Hydrochi-
non előhívó, 100 gr. fixirozó, '4 I. fixir-
fiirdö. l mérő 50 gr., 2 lemc/.tartó, ", 
machécsészo, l lámpa, l másoló keret, l 
szárító állvány, 12 lap celloidin papiros, 

10 karton, l tubus ragasztó. 
Árak: 

«X9 cm. K14.— 9 x l 2 c m . K 1 5 — 
10x15 cm. K 20.— 13 X 18 cm. K 25 — 

l S x í!4 cm. K 32. — 

Egy rántás, egy csa-„Hungár ia fémál lvány, varas, egy 
egy tolá» elegendő az állvány felállításához és újból való osszetolásához. 5 részü hossza nyitva 124 cm. összetolva 

32 cm., súlya 600 gr. lapos fejjel K 24.— 
6 részii hossza nyitva 129 cin. összetolva 

"9 cm., súlya 700 gr. lapos fejjel K 26. — 
5 részi! magassága 150 cm., súlya 

600 gr. gömbölyű fejjel ....... K 24.— 
4 réncfl magassága 126 cm., súlya 

540 gr. gdmbölyü fejjel ....... K 15.— 
4 reofl leemelhető éa forgatható 

fejjel ...................... K 18.— 
rmom tok, valódi bőrből ...... K 4.— 

Hensoldt prizmás látcsövek, l 
r^ft fAntrAWl na.. f&**^ . %%f M^IL» ^« E l " ' \TofVifiiMtra. Fokozott fényerő 

gyobb objektívek alkal¬ 
mazára által. Kiszélesí¬ 
tett látókör új ortho-
scop okulárokkal, meg¬ 
gátolva a képnek a 
szélek felé való eltorzu¬ 
lását. Az egész látókörre 
kiterjedő éles látása a 
plasztikusan kidombo¬ 

rodó képnek. 

.Sfereo Walkar Mechanika: 

Térfogat és súly teteme¬ 
sen kisebb. Fokozott 
szilárdság. Főteat és izii-

v let egy darabból öntve. 
Időjárástól védett, por 

• és nedvesség behatolása 
kizárva. 

Élei látásra való 
állítás. 

be-

„STEREO 
WALKAR" 

tok és vállszíjjal 

Na¬ 
gyítás 

ÖX 
8X 

12X 

Ara 
K 

170.— 
180.— 
190.— 

Havi 
részlet 

8.50 
g 

10.— 

HENSOLDT 
„STEREO" 

tok és vállszíjjal 7.50 
8. 50 

„STEREO" katonai látcsövek, különösellentálló képességű erős használat '.- idő¬ 
járás ellen. — Stereo katonai modell sárga tokban öv-kengyellel, 6 vagy S-szoros na-

Na¬ 
gyítás 

ü vagy 
8x 

12X 

Ara 
K 

145.— 
165.— 

Havi 
részlet 

145 korona. Havi részlet 7 korona. 

MEGRENDELÉSI IV. 
AUFRECHT É8 GOLD8CHMIED utóda 
ELEK ÉS TÁRSA R.-T.-nál 
BUDAPEST, IV., Károly-körut 10. szám. 

Ezennel megrendelem az alanti árut korona értékben, fizetendő 
korona havi részletekben Budapesten Elek és Társa r.-t.-nál. Három havi 

részlet elmulasztása az egész számla összegét' azonnal esedékeisé teszi. -Teljes ki¬ 
fizetésig tulajdonjog fentartva. 

.lógómban áll az árut 3 napon belül sértetlen állapotban visszaküldeni. 

FinVrtfii Budnoostsn 1 kor. fillér 

1 

i 1 

! 
Lakhely i 

líelet i 

Név él foglalkozói: 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest IV., Egyetem-ntcz* 4. BÍ. 

SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
Szerkesztőségi iroda : IV. Vannegye-ntcza 11. E<rvcs szám 
Kiadóhivatal: ]\. líirvctcm-iitcza 4. ára 40 fillér. 

Előfizetési | Egészévre 
,,',, , l Félévre „ 

f el telelek: \ N e g y . , a é v r e „. 

3O korona. A J\'llagkr&iitká*-\ní 
1O korona, negyedévenként l koronnvnl 

. 5 korona. több. 

BUDAPEST, FEBRUÁH 4. 
KiilfuMi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

l 

B E N C Z Ú R G T U L A M Ű T E R M É B E N . Balogh Rudolf fényképe. 

Lev
Text Box
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MŰVÉSZEINK MŰTERMÜKBEN. 
B ENCZ ÚR GYULA. 

E X K H Á X Y rövidke sorom koránsem akar mél¬ 
tatása lenni Benczúr Gyula végtelen ská¬ 
lájú művészetének, a melylyel nemcsak 

hogy meghódította nemzetét, de oly sok dicső¬ 
séget és babért szerzett a magyaroknak messze a 
haza határán túl, szerte az egész világon. In¬ 
kább csak rövidke kisérő szöveget írok azok¬ 
hoz a kedves képekhez, a melyeket a mesterről 
és az atelierjéről készíttettünk, hogy a művé¬ 
szeteket kedvelő közönségnek bemutathassuk 
a magyar festők egyik legnagyobb meste¬ 
rét otthonában, a hogy ő maga keresztelte 
el a műtermét. Remélem és hiszem, hogy a 
képeket szívesen fogja látni a közönség és 
örülni fog, hogy azoknak a révén megösmer-
kedhetik azzal az emberrel a kire méltán büszke 
lehet egész Magyarország. Igen, büszkéknek 
kell lennünk rá és hálásoknak kell lennünk 
neki; mert ő azok közé a kevesek közé tarto¬ 
zik, a ki nekünk legtöbb gyönyörűséget, leg¬ 
több örömet tudott szerezni istenáldotta mű¬ 
vészetével, a melyet egyaránt csodálnak meg 
koronás fejedelmek és kérges tenyerű mun¬ 
kások. 

A magyar művészek között talán nincsen 
szerényebb ember, mint Benczúr Gyula; de 
egész lényét talán nem is büszkeség, hanem 
öröm tölti el, a mikor a műtermében szemébe 
ötlik néki a munkások babérkoszorúja, a mely¬ 
lyel akkor hódoltak neki, a mikor népvándor¬ 
lás indult a Műcsarnokba, millenáris képének 
a csodálatára. Hogy valakihez hasonlítsam, 
olyan nagyra becsüli ő a népet, mint becsülte 
Petőn. Az istenadta nép az ő legfelsőbb ítél¬ 
kező fóruma, s ha a népnek is tetszik, a 
mit alkotott, az az ő legnagyobb boldog¬ 
sága. De Benczúr a szerencsés emberek közé 
tartozik. A fejedelmek és a nép elisme¬ 
rése és szeretete mellett - - a mit kevesekről 
mondhatunk el - egyaránt övé osztatlamil 
az egész művészgárdának becsülése és sze¬ 
retete is. A művészek becsülését és szere¬ 
tetét még akkor vívta ki magának, a mikor 
ezelőtt harmincz esztendővel, az ő ajánlásukra, 
az ő kérésükre Ticfort kultuszminiszter Ben¬ 
czúrt, a müncheni szépművészeti akadémia 
még fiatal, de már nagyhírű professzorát haza¬ 
hozta Magyarországra és az állami festömester-
iskola élére igazgatóvá nevezte ki. 

Közel három évtizede már annak, hogy a 
Bajza-utczai mesteriskolában, a számára bt -
rendezett atelierben éli életét Benczúr Gyula; 
mert nálánál szorgalmasabb művészt még nem 
ismert senki. Nyáron vagy télen, hétköznapon 
vagy ünnepen, napvilágosságnál mindig ott 
találhatni műtermében, ha csak a művészek 
bizalma révén reája rótt kötelességei el nem 
-./.ólitják palettája mellől, vagy a mig felette 
gondos szeretettel őrködő felesége nem viszi el 
egy kissé megpihentetni őt a starnbergi-tó mel¬ 
letti villájába, a hol pihenése abból áll, hogy 
talán többéi fest. mint itthon. Mert a festés¬ 
ben olyan ö. mint Mikszáth volt az írásban. 
Mulatsága, gyönyörűsége, élvezete és pihenése 
egyaránt. És csak úgy érthetjük meg, hogy 
olyan szépeket tud alkoini és hogy alkotásai 
mind egytöl-egyig olyan frissek, üdék é.s színe¬ 
sek ; mert azok az ő friss, üde, derült lelkü¬ 
letéből fakadnak. 

Az atelierját azok, a kik nem ismerik, bi¬ 
zonyára valami pazar fejedelmi pompával lie-
rende/ett ateliernek gondolják, annál inkább, 
mert hiszen királyunk és más uralkodók gyak¬ 
ran keresik föl benne a mestert. Pedig külső 

megjelenésében az is szerény, mint maga a 
mester ; de tartalma gazdag és értékes, mint 
a mesteré. A kicsi, emeletes házban keskeny 
csigalépcső vezet fel Benczúr műterméhez az 
emeletre. Látogatóit ő maga fogadja, s legyen 
az bárki, egyformán tiszteletreméltóan, szinte 
alázatossággal bánik velők; de persze csak nap¬ 
nyugta után fogad, mert odáig, munkája köz¬ 
ben, nem lehet a mestert háborgatni. Az atelierja 
egy kisebb és egy nagyobb teremből áll s 
mindeniknek falait a világhírű mesterek remek¬ 
műveinek kópiái ékesítik, a melyeket a mes¬ 
ter tanítványai másoltak. Bútor kevés van ben-
nök, a maga nemében azonban mindenik re¬ 
mek darab. 

Sehol, semerre semmi fölösleges holmi, de 
el sem férne, mert mindkét terem telistele fes¬ 
tőállványokkal, s azokon a mester befejezett, 
félig kész és megkezdett képei. Az ember szeme 
elkáprázik, s a lelke megittasul a sok meleg, 
tüzes, ragyogó színtől és nem tudja, hogy a 
mélységes drámai erejű kompozicziókat cso¬ 
dálja-e, vagy a vásznakra játszi könnyűséggel 
odavetett festői ötletekben gyönyörködjék; a 
csudás arczképeket nézze-e, vagy áhítattal áll¬ 
jon meg a vallásos tárgyú festmények előtt? 
Annyi gyönyörűséget, a mennyit az ember 
Benczúr műtermében talál, nem is igen lehet 
elképzelni. És a nagy gyönyörűségek közepette 
az ember még csak elismeréssel sem adózhatik 
a mesternek, a ki szürke festő-kabátkájában 
szerényen húzódik meg ragyogó képei között; 
mert ő minden elismerést szeretetreméltóan 
elhárít magáról. De még csak beszélni sem 
igen lehet vele a saját alkotásairól, mert ő 
nem beszél a képeiről hanem, - - a mint ő 
maga mondja — csak festi azokat. De ha nem 
beszél is, azért igen erős meggyőződésen ala¬ 
pul az ő művészi hitvallása. Egy szemernyit 
sikerült levelesládájából megszereznem a saját 
magának tett hitvallásából, a mely híven ka-
rakterizálja a művészetben az ő klasszikus fel¬ 
fogását, íme, szószerint, a hogy ö azt magának 
évtizedekkel ezelőtt czeruzával papírra jegyezte : 

•'Emberek vagyunk. Emberi felfogásunk sze¬ 
rint tehát az ember úgy szellemileg, mint tes¬ 
tileg is a legtökéletesebb lény. Ha ezt elfogad¬ 
juk, úgy az emberi lény tanulmányozása a 
tudomány, filozófia és művészet legméltöbb és 
legérdekesebb problémája. 

Ezért foglalkozott a művészet is mindenkor 
főleg az ember külső megjelenésével és lelki 
mozzanataival, szenvedélyeivel. A test szépsé-
géjiek visszatükröződése, annak legtökéletesebb 
formai megoldása volt a művészet főczélja. 
Ha ez sikerült - - és sikerült főkép a hellén 
és renaissance nagy korszakában - mindig 
nemesítőleg hatott az emberiségre, az ízlésre 
és az istenteremtette szép világ széles és nagy 
felfogására. 

Vétek lenne tehát és kicsinyes prüdéria a 
mezitelen test megalkotását a művészetből ki¬ 
zárni, vagy a gyermek szeme előtt dugdosva 
elrejteni. Ezzel a gyermek-nevelésnél mindig 
az ellenkezőjét érték el ott, a hol úgy nevel¬ 
ték, - mint a mit a nevelő elérni óhajtott. 
A gyermek, ha kisebb korától fogva megszokja 
a meztelenség látását, rósz gondolatra nem jut, 
mig a rejtegetett, tiltott dologban mindig kí¬ 
váncsian keres, kutat és a rósz ösztöne roszra 
is vezetheti. 

Igaz azonban, hogy a művészetben kizárólag 
a nemes felfogás dönt és az aljas érzékiségre 
•való spekuláczió határozottan kiküszöbölendő. 
Ez utóbbi azonban nem azonos a mezitelen 
test visszaadásával és azért is nemcsak hogy 
megengedhető annak festése, vagy mintázása. 
hanem főkövetelménye a művészetnek, mely 
akkor virágzott legjobban, a mikor a nuditás 
kultusza is virágzott és akkor hanyatlott, a 
mikor ezt kicsinyes felfogás a művészet hatá¬ 
raiból kiküszöbölte." 

Ezzel a hitvallással festette meg azokat az 
aktokat, a melyek a műcsarnoki jubiláns ki¬ 
állításnak gyöngyei. Ki ne gyönyörködnék ben¬ 
nük, ki ne csodálná meg azokat •> 

TÁN ZSOLTÁROK ELÉ.. . 
Egytájbau n Halál értem izengetett. 
Sokut járkáltam akkui' szökkenő hidak i\('n. 
S ha véres kocsilámpa-szemek növekedtek az' 

est he feléin 
Síneken állva kisértön mértem a perc/eket. 
Vagy házlépcsök vad emelet-örvénye felett 
Lehunytam a s/emem. Ks balkonok szédületóii 
\'igyáztam a szivemet százszor is én. 
Birok-e:' Várok-e:1 - Félek? 
És elvégeztem, hogy maradok: élek! 

Most nekem már menni kell. 
Kivilágított termekbe sietve nyitni. 
Kiviláglott hír-titkokat kérdezve szitui. 
S hol két szempár sugara egymásba tüzel. 
Közöttük haladui el. 
Ablakban állva nézni, hogy járnak utc/ámban 
Ismerős párok — tilosba járók ; [a párok 
- így próbálni kell, birom-e, állom-e szépen ? 

Erős-e ellened, Elet, a vértem ? 

(Pedig jobb volna, tudom 
Erdőn, hegyekben járni, - érezni vizet, eget; 
Szoktatni már egyszer a csendhez szegény 
És megbékélni bizony !) [feszült szivemet. 

Eljön-e az Űr majd. ha hívom ? 
Ha felhőkben, vizek sodrán, föld húsén, keresek 
Két lágy, merítő, óriás nyitott, örök tenyeret 
Mely csak kitárul se adva. se kérve. 
Lehajthatom-é egyszer fejemet ? 
Zilált lelkem belesimulhat-e végre 
Harczot-hagyva, nem várva, se kérve, se félve 
Az Isten óriás köd-tenyerébe. 

Kfifl'lm. Miirfiil. 
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HINDU HALOTTI ÉNEK. 
Menj, ember, menj. úgy mint atyáink ínrulek. 
Ugyanaz úton, ugyanoly holtan, ugyanúgy. 
Keresd fel régjött lakóit a csendnek. 
S mig nagy Tárna* nem int. aludj, csak aludj .. . 

Menj. ember, menj . . . 

H majd kelj fel és rázd le tehetetlen voltod. 
Régtől neked szánt lakod foglaljad el. 
Hol szomjadat dús nektárfolyóból oltod. 
Melynek partján szemed kedveseidre lel. 

Menj. ember, menj . . . 

Ifjú ragyogássá változzék a tested. 
Krd el a végtelen, szent megismerést. 
I t ját egykor elmélkedéssel kezdted. 
J)e csak holtoddal éred fel \\y, egés/.t. 

Menj. ember, menj . . . 

Vár a sok hős. ki gondolatát \\ mennybe 
A láthatatlanra szegezve ért. 
Kinek harczban másért hullott porba teste, 
És 11 ki ma soké i-t élt. a mig csak élt. 

Mutasd, vezess, hogy majdan merre térjünk. 
Át a vak völgyön, mely határtalan 
Testünket elhagyva önmagunkhoz i-rjiiuk. 
S szeretteink fogadjanak vigaii. 

Menj 

Ments meg lábunk, mely a bíin ösvenvct járta. 
Kugedj oda hol újra a szülőnk fogad 
S újszülött, megtisztult lelkűnknek ki. árut 
Add át. oh. add ;it a/, országodat. 

* A/ flsi"> i min r. ,-i ki halhatatlanná \ált > mert 
tudja u túlvilágra vezető utat. c \t-/.cti :i fiildröl ér 
kc/.i". lelkeket. 

KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

- Oh, rósz vagyok, — fakadt ki maga el¬ 
len szinte sirva, — nagyon jól tudom én azt, 
hogy infámisan rósz vagyok, de az egyszer 
nem tehetnék máskép, ha jó lennék se . . . Bo¬ 
csásson meg, oh miss, én le nem térek az or¬ 
szágúiról semmi kincsért. Legjobb, ha haza¬ 
megy. 

De ezt a tanácsot már a világért sem fogadta 
meg a jó missz. Nagyokat nyögve versenyt sza¬ 
ladt védenczével, nem bánta már, ha bele¬ 
hal is. 

- Oh, mi lesz velünk ? - jajgatta foly¬ 
ton. — Mit mond a madam! 

Egy jó óra hosszat gyalogoltak egymás mel¬ 
lett governess és tanítványa. A missz még arra 
kérte a leánykát, bújjanak egy útszéli fa mögé, 
ha felbukkan a kocsi a szemhatáron, de az 
nem biztatta őt semmivel, csak ment előre 
elszántan, mindjobban elmerülve gondolataiba. 

Egyszerre csak elkiáltotta magát a missz. 
- Az Istenért, jön a kocsi! Hamar a fa 

mögé? - - S megragadta a Margitka karját, 
hogy magával rántsa. 

A felkavart porfellegben csakugyan láthatóvá 
lett a négy lipiczai elmosódott körvonala, hova¬ 
tovább hallható lett a nemes állatok dübörgése 
s prüszkölése is. Egy pár pillanatra különös 
izgatottság fogta el Margitkát, szinte megresz¬ 
ketett a teste, szeme kigyúlt. A missz hirtelené-
ben azt hitte, hogy roszúl lett. 

- Mi baja az Istenért? — kérdezte ijedten, 
eleresztve a leány karját. 

Az összerázkódott, mint a kit mély álomból 
riasztottak fel s a következő pillanatban már 
a régi volt. Büszkén megrázta szőkelombos kis 
fejét, ajkán öntudatos mosoly játszadozott. 

- Semmi, — vigasztalta meg a jó angol¬ 
nát, - - egy pillanatra elvesztettem magamat. 

Azzal meghimbálta csinos, telt csipejét, előre¬ 
hajolt s nekiszaladt az lítároknak. De nem ug¬ 
rottá át, egy lépésnyire az ároktól összecsik-
kant a lába s angol jajkiáltással (vau !) a gyö-
pös útpadkára tottyant. 

- Au, vau! — kiabálta szemeit forgatva. — 
Kificzamodott a lábam. 

A missz melléje ugrott halálsápadtan s át¬ 
karolta a leánykát, hogy talpra állítsa. Az azon¬ 
ban nem hagyta magát. 

- Ne fogdosson, missz, úgyis hiába, a kitört 
lábammal gyalog úgy sem mozdulhatok innen. 

- Kitört! - - jajveszékelt a missz. — Oh, 
Isten, mit vétettem neked! . . . Kitört? — kér¬ 
dezte lihegve, vagy kificzamodott? 

Nem tudom, — óbégatott Margitka, ujját 
harapdálva, csak tegyenek kocsiba. 

Az ám, a kocsi! Simson kisasszony egész el¬ 
felejtette a kocsit a katasztrófától, pedig olyan 
közel volt már, hogy majd elgázolta. 

Sándor kocsis észrevévén, hogy valami ren¬ 
detlenség történt a dolgok folyása körül, ra¬ 
li ujj antott a lovakra. 

Hőhahő! 
A fogat megállott, Cságrágh gróf menten ki¬ 

ugrott belőle s a baleset (!) színhelyére sietett. 
Margitkát csak akkor ismerte meg, midőn egé¬ 
szen a közelébe ért. Arcza őszinte ijedt meg¬ 
lepetést mutatott. 

- Oh. kis Margit, maga az ? . . . Mi történt 
magával? -- kérdezte, mialatt lehajolt a leány¬ 
kához. — Megütötte magát? 

- Igen, a lábam ! . . . Azt hiszem, kificza¬ 
modott. 

A fiatal gróf azonnal feltalálta magát. Kö¬ 
szöntötte a misszt, a ki kezeit tördelve, egy 
kőkupacz előtt sirdogált. 

Felajánlom önöknek a kocsit, én meg, 
tekintve, hogy csak két ülés van benne, majd 
gyalog megyek Komhányig. 

No hát ettől az ajánlattól még talán jobban 
megijedt a jó vénleány, mint védencze láb-
ficzamától. Hogy miatta, az ő hibájából — oh, 
biztosan így fogja mondani a grófné, — gyalo¬ 
gosan kelljen ötven millió urának a kastélyba 
beállítania. Nem, soha, inkább mindjárt meghal. 

- Nem fogadhatom el, gróf úr, a kegyet, — 
hápogott, minden szavát egy pukkedlivel ki¬ 
sérve, — hanem ha a kisleányt magához venni 
méltóztatik . . . 

A fiatalember kissé zavarba jött. Magához 
vegye a kislányt! — morfondírozott magában, 
Margitkára nézve. — Nem is olyan kicsi. . . 
Osztán meg mit csináljon férfi létére a kificza¬ 
modott lábbal, ha Margitka követelni fogja tőle 
annak helyrerántását. Biz ő az ilyesmihez nem 
ért . . . De különben is igen elfogult lenne . . . 
Imádja a menyasszonyát, de ezek a finom, 
karcsú bokák, a folytatásuk . . . hát azokra se 
nézhet bizonyos . . . bizonyos tisztelet nélkül. 

Azzal azonban rögtön tisztába jött, hogy mi 
az első kötelessége a sebesülttel szemben. Bele 
kell őt a kocsiba segítenie; vagy ölben viszi őt 
odáig, vagy . . . egyszóval nem hagyhatja őt 
az árok partján. 

- Margitka grófnő, - szólalt meg köny-
nyedén elfogódva, — engedje meg, hogy min¬ 
denekelőtt a kocsihoz segítsem. 

- Majd én, --- vágott a szavába mohón a 
missz. 

Margitka tiltakozott az ajánlkozása ellen. 
- Maga nem, missz, maga elejt. 
- Shoking! - - motyogta magában a sze¬ 

gény angolna, aztán behunyta szemét, szakad¬ 
jon hát reá, ha úgy van a sors könyvében meg¬ 
írva, az ég boltozata. 

Csábrágh gróf letérdelt a kisleányhoz s disz¬ 
krét gyöngédséggel átkarolta annak karcsú de¬ 
rekát. 

- Ölelje át a vállamat, Margitka s engedje 
át magát teljesen. 

A leányka átkarolta a férfi csinos vállát; el¬ 
fogulatlanul gyermekes őszinteséggel, de az át¬ 
engedése iránti tanácsot már nem fogadta meg. 
A helyett a fülébe súgta a grófnak ügyesen, 
hogy meg ne hallja a missz. 

- Komédia az egész, nincs nekem semmi 
bajom. 

Csábrágh gróf meglepetésében egyszeribe el¬ 
eresztette a leány derekát. 

- Ne áruljon el, — folytatta ez a sugdo-
sást, ne eressze el a derekamat. Beszélni aka¬ 
rok magával, négyszemközt, a mire otthon 
nincs alkalom . . . Emeljen fel, öleljen át. 

A fiatalember most már egészen odalett. Mit 
akar vele ez a kis ártatlanság, ez a kész asz-
szonytestű gyönyörű gyermek, a ki az ő izmos 
férfikeze érintésére annyit sem reagál, mint a 
kialakult nő a szeme egy pillantására. Mennyi 
ártatlanság! Mily megható lelki tisztaság! Még 
maga kéri, hogy újból karolja át s szemét sem 
sütötte le előtte, midőn eleget tett eme kérésé¬ 
nek, inkább még nevetett, halkan, hamiskásan 
kaczagott! 

A sokat élt, de testileg-lelkileg épen maradt 
hitbizományos úrnak bizony felpezsdült a vére, 
midőn fölkarolta az üde, illatos leánytestet. 

— Ölben vigyem a kocsiba ? kérdezte a 
leánykát, lelkiismeretében megilletödve. (Nem 
él-e vissza a leány ártatlanságával Gavallér¬ 
dolog-e tőle, hogy meglett férfi létére így össze¬ 
játszik a gyermekkel.) 

- Az nem szükséges, — válaszolt a leányka 
mostmárfenhangon(eztmeghallhattaamissz).— 
Minek fárasztaná magát! Majd a nyakába csim-
peszkedem s elugrálok a kocsiig az egészséges 
féllábamon is. 

És akaratlanul elkaczagta magát, a mire a 
missznek végkép fölfordult az esze. Sehogysem 
tudta védencze jókedvét kificzamodott lábával 
okozati kapcsolatba hozni. Bolondot űzött 
volna belőle a kis ördög? Csak tetette a ticza-
mot? Ürügyet keresett, hogy együtt kocsikáz¬ 
hasson egy férfivel, a nénje vőlegényével?... 
Oh nem. - - nyugtatta meg magát, - - ilyen 
gyanúsításokkal nem sértheti meg az ő szilaj, 
de áldott szivű báránykáját. . . hiszen előtte 
nőtt fel, virágzott ki fönséges ártatlanságban, 
még a gondolatát is ismeri! . . . A kocsihoz lé¬ 

pett. Csábrágh gróf épen akkor emelte volt 
Margitkát az ülésbe, midőn odaért. 

- Dear comt! (Édes gróf) — kérte összetett 
kézzel a még fel nem szállott fiatalembert, -
lassan hajtasson, vigyázzon reá. 

Margitka elfordult, mert ismét nevethetnékje 
kerekedett. (Én is azt akarom épen, hogy las¬ 
san menjünk.) A gróf ellenben épen hogy na¬ 
gyon is elkomolyodott. 

- Legyen nyugodt, — dear misssz. •- ogy 
angol gentleman sem vigyázhatna rá jobban, 
mint én . . . Sajnálom — tette hozzá, — hogy 
kegyednek gyalog kell mennie, talán . . . 

A missz szavába vágott. 
- Semmi esetre sem ülök fel, nem férünk 

el hárman, gyalog megyek, adieu! — S már 
ment is. 

Csábrágh udvariasan levette kalapját, aztán 
beszállott a kocsiba, baloldalt Margitka mellé. 

- Lassan hajtson, Sándor, — szólalt meg 
ez, mielőtt lovai közé cserdített volna a ko¬ 
csis . . . 

A lovak elindultak lassú ügetésben, negéde¬ 
sen czifrázva a tempót, ha mar nem mehettek 
istenigazában a kedvük szerint. Egy ideig hall¬ 
gatagon ültek egymás mellett a koromfekete 
szakállas férfi s a búzakalász hajú, kékszemű 
leány. Ez utóbbi, mintha megfelejtkezett volna 
a komoly czélról, melyet kitűzött magának, tel¬ 
jesen átadta magát a kocsikázás élvezetének, 
a melyben ritkán részesült; végigdőlt a kocsi¬ 
párnán kevélyen, nagyosan, de úgy látszott, 
maga is mulatott a pózán, mert útitársának 
minduntalan a szemébe mosolygott. 

Az komolyan viselte magát, a gyermek ár¬ 
tatlansága tökéletesen távol tartotta attól, hogy 
holmi léha flirtölésbe bocsátkozzék. Inkább igen 
vigyázott a <idekorumra» s nem viszonozta a 
leány mosolyát. 

- Haragszik ? - - kérdezte az, félreértve a 
korrekt férfi komolyságát. 

A gróf mohón tiltakozott a föltevés ellen. 
- A világért sem, Margitka, ellenkezőleg... 

A kislány kételkedve rázogatta fejét a renge¬ 
teg virágos kalap alatt. 

- Bizony haragszik maga rám, Csábrágh 
bácsi és ezen én nem is csudálkozom, mert 
ugyan illetlen dolog, a mit én most elkövetek. 
Hanem azért — kérte szomszédját, esdeklő két 
szemét karikára nyitva, - - azért, hogy elitéi 
engem magában, fogja a pártomat mamával 
szemben, a nélkül is igen ki fogok kapni. 

- Nincs miért, Margitka. Maga nem köve¬ 
tett el semmiféle helytelenséget. Biztosítom: 
szemrehányást nem tehet magának a mama. 

Csábrágh meggyőződés nélkül, de szívből 
beszélt. 

Margitka meg feszengett a kocsipárnán, mint 
egy fészkelő madár. 

— Köszönöm a vigasztalást.Csábrágh bácsi,— 
mondta, kissé felcsúszott szoknyáját lesimítva. 

A férfinak különösnek tetszett, hogy huszon¬ 
hét éves létére bácsizza őt egy nagy leány. 

Miért szólít bácsinak, Margit grófnő? Hi¬ 
szen sógorok leszünk; szólítson egyszerűen a 
keresztnevemen. 

Margitka szívből elkaczagta magát. 
- Nojszen majd adna nekem a mama . . . 

Tudja, én még három évig kislány maradok 
hivatalosan, de ma még effektive is az vagyok. 

- Nem találom, Margitka. Hány éves maga ? 
- Tizennégy vagyok. 
- Tizennégynek nagy, igen nagy; nem is 

láttam ilyen nagy tizennégy éves leányt soha. 
- Ez a rácé, tudja, a mi rac,eunk. Apa leg¬ 

alább úgy mondja. 
- Az ám, — hagyta helyben a férfi, le nem 

véve szemét a bájos gyermekről. — ez a ra<-( ; 
apának igaza van. 

A kis leány hálásan nézett bele a férfi rá¬ 
tapadó szemébe, a miért az úgy foglalkozott 
vele, mint csakugyan egy «nagygyal». Feljebb 
húzta lábát, hogy hosszabbnak tessék a félrövid 
szoknyája. (Folytatása következik.) 
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Tisztelt kolléga úr, - - így szólt a nagy¬ 
hatalmú hivatalfőnök némi ünnepélyességgel 
és bizonyos fokú leereszkedéssel Fa Jánoshoz, 
nyár elején, mikor a szabadságok kiosztásáról 
volt szó - - óhajtanám, hogy kegyed most is, 
rnint a múlt évben, csak az őszszel venné 
igénybe szabadságidejét. Az ügyosztályt, tet-
s/ik tudni, nem bizhatom mindenkire. Szóval, 
a hivatal érdekei úgy kivánják . . . 

Fa János, a mindig lelkiismeretes és buzgó 
hivatalnok, most is, mint a múlt évben, tisz¬ 
telettel hajolt meg a főnök úr óhajtása és a 
hivatal érdekei előtt. 

Kérem, méltóságos uram, - - mondta -
a dolog rendben van. Szabadságomat az ösz-
szel fogom igénybe venni. 

Hivatalos aktát «vettek fel» róla és ezzel 
Fa János szabadságügye végérvényesen el volt 
intézve. 

Pedig ezúttal aligha volt egészen rendben a 
dolog. 

Erre azonban csak akkor sejtett rá Fa János, 
mikor hazatérve, egy levelet talált az aszta¬ 
lán. A borítékon mindjárt felismerte a Menyus 
bácsi t. i. Kócs Menyhért úr • kissé 
immár öreges és rusztikus vonású szarkaláb-
irását és a pusztamezői posta bélyegzőjét. A tar¬ 
talmát is jóformán tudta már kívülről. 

Fz a levél ugyanis évek óta pontosan meg¬ 
érkezett így nyár elején a pusztamezői Kócs-
portáról, a melyhez némi távoli atyatiságos 
szálakon kivül különösen kedves és meleg ifjú¬ 
kori emlékek fűzték vala Fa Jánost. Az ifjabb 
Kócs Menyhért barátsága révén tudniillik, a 
kivel János valamikor együtt tanult a pápai 
kollégiumban. Együtt is laktak. A kvártély¬ 
pénzt egészen Menyhért fizette, sőt a Jancsi 
gyereknek - teljesen a maga kenyerére taszí¬ 
tott diák volt Fa János - - bizony a kosztja 
is jóformán abból a mozgó éléskamrából ke¬ 
rült elő, a melyik - - Kócs néni jóvoltából -
hogy úgy mondjuk, permanens szolgálatot 
végzett a pusztamezői öreg kastély és a pápai 
kis diák-szoba között. A vakáczióit is Puszta¬ 
mezőn töltötte Jancsi diák, a hol tejbe-vajba 
fürösztötték és két hónap alatt szinte ki¬ 
hizlalták a következő tiz hónapos «szűkesz¬ 
tendő »-re. 

Fa János pedig mindezek fejében afelé 
mentori szolgálatot teljesített Kócs Menyus 
körül, védelmezvén őt főképen a kajánabb 
természetű diáktársak csipkedő imposztorko-
dásai ellen, a melyeknek a kissé gyámoltalan 
és vékonypénzű Kócs Menyus különben ál¬ 
landó czéltáblája lett volna, ha Jancsi elébe 
nem állítja két erős karjának a tilalomfáját. 

Az egyetemre is együtt mentek. Az örökké 
füstös, kormos nagyvárosban azonban egy¬ 
szerre csak ama nagy Kaján támadta meg a 
kis göthös Kócs Menyust, a mely ellen nem 
volt hatalma már Fa János két erős karjának. 
Hosszú délvidéki utazás után egy szép tavaszi 
napon a szegén}1 fáradt Menyus visszaérkezett 
a pusztamezői akáczlombos temetőbe. 

Kzután indultak meg azok a bizonyos leve¬ 
lek, a melyekben az öreg Menyus bácsi szives, 
meleg barátsággal hívta mindig Fa Jánost egy 
kis vakácziózásra, jó falusi levegőre. János úr 
eleinte szorgalmasan el is látogatott minden 
nyáron Pusztamezöre. És hogy valamivel vi¬ 
szonozza a szives vendégbarátságot, most a 
kis cseperedő Iluskát, a Kócs-törzs legifjabb 
bimbó-hajtását, vette szerető gondozásába. Gyö¬ 
nyörű hajasbabákat és képes abéczéket vitt 
neki l'estről, megtanítgatta a betűvetés mes¬ 
terségére, hanczurozott vele a kertben, a ré¬ 
ten, játszott búj ósdit és haragszomrádot. 

Telt-múlt ezenközben az idő. 
Fa János egyszer csak azt irta vissza Me¬ 

nyus bácsi invitáló levelére, hogy az idén -
sajnálja - nem mehet Pusztamezőre. A kö¬ 
rülmények . . . a viszonyok . . . a sok dolog . . . 
leköti a hivatal, stb. s t b . . . Hanem a jövő 
évben . . . reméli. . . talán . . . 

És ez így ment ezután évről-évre. 
Menyus bácsi levele (egyre melegebb hang¬ 

gal és egyre reszketősebb írással) minden nvár-
előii pontosan megérkezett. Fa János válasza 

(egyre szűkszavúbban) mindig az volt raja : 
sajnálja, most nem lehet. . . reméli, jövőre . . . 

Pedig utóbb már igen kedves posíseripftim-
mai is bővült a pusztamezői levél ilyenképen : 
"Bizony már Iluska is haragszik a rósz Jancsi 
bácsira, hogy ilyen hűtelen lett hozzánk . . . » 
Ez az utóirat később némi stiláris változáson 
ment át. Nevezetesen, Iluska helyett - - Ilona, 
Jancsi bácsi helyett - Fa úr állt benne s 
kezdődött: «Bizony, Ilona is sokat emlegeti 
Fa urat.» 

Ebből a legutóbbi levélből meg már vég¬ 
kép elmaradt a postscriptum. Pedig Fa János 
most épen azt kereste legelőször benne. Ez 
hirtelen egy kicsit szeget ütött a fejébe, mond-
hatnók - a szive tájékára. . . És most kez¬ 
dett olyasvalamit érezni, hogy az a szabad¬ 
ságügy talán még sincs egészen rendben . . . 

Némi gondolkozás után leült és igen meleg¬ 
hangú választ irt Menyus bácsinak. Őszinte 
nagy sajnálattal jelezte (és most nem udva¬ 
rias közhely, ravaszkodó kitérő volt ez), hogy 
a nyár folyamán megint csak nem mehet. 
A hivatal érdekei úgy kivánják (és magában 
pokolra kívánta, most először, a hivatal érde¬ 
keit), hogy csak az őszszel veheti ki szabadsá¬ 
gát. Hanem akkor föltétlenül élni fog a ki¬ 
tüntető szerencsével, meg fogja ragadni a ked¬ 
ves alkalmat és sebes sólyomszárnyakon repü-
lend Pusztamezőre ! 

Hosszú levelében, mely szinte részletes ön¬ 
életrajzzá bővült, beszámolt az utolsó látoga¬ 
tása óta eltelt idővel, felsorolta az okokat 
(persze, nem valami pragmatikus megbízható¬ 
sággal), a melyek mindezideig akadályozták és 
a levél végére, a mit eddig sohse szokott, most 
ő bigygyesztett utóiratot, mely szórol-szóra 
így hangzott: "Remélem, miszerint az ara¬ 
nyos kis Iluska is ki fog békülni azzal a rósz 
Jancsi bácsival!!...» 

Másnap és a következő napokon aztán a 
hivatalban is. különös dolgok történtek Fa 
Jánossal. 

A megcsontosodott minta-hivatalnok egy¬ 
szerre csak ridegnek, szűknek, börtönösnek 
találta a hivatalszobáját, melyet pedig azelőtt 
igazi otthonául tekintett és már előre örült, 
ha az örökké lármás bérkaszárnyából, mely¬ 
ben kopottas legénylakása volt, a patriarkáli-
san csendes, pipafüstös ódon boltivek alá me¬ 
nekülhetett. (A hivatal épülete kolostor volt 
valamikor.) A mindig lelkiismeretes és buzgó 
robotolónak egyszerre csak kezdett valahogy 
nem akarózni a munka. A restancziák halomra 
gyűltek az asztalán. Ha egy-egy sürgetett ak¬ 
tát kényszeredetten előkotort, egyszerre csak 
azon vette észre magát, hogy a józanul szürke 
hivatalos papirost mindenféle fantasztikus ákom-
bákumokkal kanyargatta tele, akárcsak diákko¬ 
rában az algebra-jegyzeteit . . . És ebben a 
nagy késze-kusza, minden értelem nélkül való 
betű- és vonal-labirintusban csak egy értelmes 
szó bujkált - - mint pipacs a vetésben - - hol 
itt, hol amott ütve ki a fejét, kissé más-más 
árnyalatban, de mindig mosolygó édes derű¬ 
vel : Ila . . . Ilus . . . Iluska . . . Ilonka . . . 

Otthon pedig, a rideg legény tanyán, min¬ 
denféle kedves és bohó emlékek rajzották kö¬ 
rül ama szép nyári napokból, a melyeket 
Pusztamezőn töltött. Különösen egy eddig 
figyelemre sem méltatott jelenet ébredt mind¬ 
untalan és egyre elevenebb életre az emléke¬ 
zetében. Egyszer haragszomrádot játszottak 
Iluskával. 

Hajagszom jád, Jancsi bácsi selypí-
tette kedvesen Iluska. 

- Mért haragszol ? kérdezte Jancsi bácsi. 
Mej nincs feleséged! - - hangzott a meg¬ 

lepő válasz. 
Majd lesz ! vágta ki magát Jancsi bácsi. 
Akkoj én leszek a feleséged és akkoj 

nem hajagszom jád! mondta rá nagy ko¬ 
molyan és hangos derültséget keltve a kis 
pöttyöm menyasszonybimbó. 

Fa János édesdeden elmosolyodott, úgy be¬ 
felé magában, mikor ezt a bájosán együgyű 
jelenetet újra meg újra az emlékezetébe idézte. 
Lám csak, morfondírozott el azután — hogy 

ő erre sohsem gondolt idáig . . . Igaz, hogy nem 
is igen gondolhatott efelé gyerekségekre pá¬ 
lyatörő, kenyércsikaró nagy munkája közben. 
Mert protekczió híján, lépésről-lépésre a maga 
erejével kellett utat törnie előre és minden 
nagyobb falat kenyeret a maga erejével kellett 
kicsikarnia abból az egyre jobban megrohant 
és egyre szűkebben sütő közkemenczéből, mely¬ 
nek hivatal a neve. 

Húsz esztendő elszánt tülekedése, kemény 
munkája kellett ahoz, hogy a kenyér mellé 
egy kis pecsenyére, pohár borocskára is tel¬ 
lett. Evés közben jön meg az igazi étvágy. 
Fa Jánosnak most már egy kis csemegére is 
étvágya támadt. És lehetett volna-e az ő szá¬ 
mára a kerek világon kívánatosabb, édesebb 
csemege, mint a kis Kócs Iluska nevető kék 
szeme, ölelő puha karja, csókratermett ajka ? . . 

Ezt a kérdést, az ábrándozás egyre gyako¬ 
ribb óráiban - miközben a pusztamezei vad¬ 
virágos réteket járta - maga vetette fel maga 
előtt Fa János és nyomban meg is felelt rá 
magának. 

Diktum-faktum, mikor végre (hej, csigaha¬ 
son !) megérkezett az ősz és vele a szabadság, 
János úr mindjárt másnap csomagolt és -
ha nem is «sebes sólyomszárnyon,» csak las¬ 
san döczögő viczinálison - el utazott Puszta¬ 
mezőre. 

A kis vadszőlős állomáson méla őszi 
napsugárban piroslottak már a csipkés faleve¬ 
lek - - Menyus bácsi várta a vendéget. Arczán 
a régi szives mosoly, de szép fehér pat-
riárkafeje kissé megsárgult. Valamikor kemény 
katonás járása is megroggyant és bár nagy 
igyekezettel emelgette lábát, bizony már sűrűn 
csosszant, ritkán koppant a lépte. 

János úr mindjárt az első pillanatban va¬ 
lami kis lehangolódást érzett. Még inkább 
meglepődött, mikor az állomáson semmiféle 
kocsit sem látott. Igaz, a falú csak jó puska-
lövésnyire volt, d<̂  azért régebben a világért 
sem engedte volna el az öreg családi határt 
a szives házigazda, mikor ilyen kedves ven¬ 
dége érkezett. «Gyalog otthon is járhatsz ?» -
szokta volt mondani vidáman Menyus bácsi, 
ha Jancsi diák szerénykedve protestált a feles¬ 
leges fényűzés ellen. Hej, pedig akkor még 
Menyus bácsi is ugyancsak kivágta a «baka-
marsot,» no meg mi tagadás - Jancsi 
diák is fürgébb legény vala, mint János úr. 

— Csak így az apostolok lován jöttem, -
mondta most, a kölcsönös üdvözlés után csen¬ 
desen Menyus bácsi. A másik lovakat eladtuk. 
Bizony eladtuk . . . 

A bőröndöt - - vadonatúj drága és jó nehéz 
jószág volt - - átadták egy vasúti szolgának 
(<(Nincs most alkalmatos cselédünk') — jegyezte 
meg Menyus bácsi) és lassan ballagva elindul¬ 
tak a falu felé. Eleinte szótalan, hangtalan. 
Mintha teltek volna megzavarni az őszi alkony 
bágyadt, méla csendjét. . . Vagy tán más oka 
volt a nagy hallgatásnak. Pedig mindkettőjük 
torkát szorongatta valami. Mindkettő úgy érezte 
hogy itt most beszélni kellene valamiről vagy 
valakiről . . . Tavaszi dolgokról szeretett volna 
hangos szavakat ejteni az egyik, de azok most 
hogyan illenének ide ? . . . Őszi dolgokról akart 
szólni halk borongással a másik, de hiszen itt 
az ősz, beszél ő maga. Fejük felett, lábuk alatt 
minduntalan megzörrent a sárga falevél . . . 

Hát ballagtak tovább szótalan, hangtalan. 
A jegenye-sor előtt megállt Fa János. 
— Ez, ha jól emlékszem, a Menyus bácsiék 

tagja, - - mondta, hogy valamit mondjon és a 
fasor mögött feketéllő szép darab őszi szán¬ 
tásra mutatott, a melyen nagy lomha varjak 
tollászkodtak, olykor egy-egy rekedt kiáltást 
kiáltást hallatva: kár . . . kár . . . 

- Csak volt, öcsém, - - felelt kis vártatra 
Menyus bácsi botjával a faleveleket piszkálva. 
Már eladtuk. 

És tovább ballagtak. 
Közvetlen a falu alatt letérve az útról a 

reteken vágtak át. Arra közelebb. 
Fa János ott megint akart valamit mondani, 

de hirtelen vissznnyelte :i kikivánkozó gondo¬ 
latát. 

- Ezt is eladtuk, a rétünket — szólt he¬ 
lyette Menyus bácsi. Bizony eladtuk . . . 

Ballagtak megint tovább. 
Már csak pár lépés volt a Kócs-házig. Kor-

hadozó vén diófák mögül barnállott ki magas 
fazsindelyes teteje. Zöldes-szürke moh lepte el 
nagy foltokban a zsindelyt, itt-ott egy-egy mély 
behorpanás a tetőn. Mintha valami vérengző 
óriás harapott volna bele . . . 

Fa Jánost szorongó érzés fogta el a ház 
előtt. Várta, hogy ismét megszólal majd Me¬ 
nyus bácsi - «ezt is eladtuk» - - é s tovább 
vezeti valami idegen bérelt fedél alá. 

De Menyus bácsi már csak odabent szólalt 
meg az oszlopos tornáczon («No, hálisten !« -
lélekzett fel Fa János), a melynek erősen ho-
moruló tégláin ismét keményen kopogott a 
lépte. Szava is a régi érczczel csengett és, 
noha kissé erőltetve, a régi bonhomiával: 

- Anyjuk lelkem, megjöttünk; itt vagyunk. 
Terülj asztal, éhezünk, szomjazunk! - - kiál¬ 
tott be a szokott kedélyes formulájával a kony¬ 
hába s a vendéget szobájába vezette, hogy ki-
mosakodja az út porát. 

Fa János kissé elszontyolodott a mint így 
magára maradt a kis szobában, melyre már 
ráborúlt a kora őszi est homálya. 

- Hm . . . nem jött ki elém — nyugtalan¬ 
kodott legbent magában — még csak a kendő¬ 
jével sem intett felém . . . 

Azután pár perczig versenyt hallgatott a 
süketnéma falusi estével, majd meggyujtotta 
az asztalon árválkodó gyertyát (egy szál őszi¬ 
rózsa csak lehetne mellette . . .) és hozzálátott 
az átöltözéshez. Kissé soká tartott a dolog 
(Menyus bácsi be is kopogott már — ((öcsém-
uram, elrepül a sült liba!»), hanem aztán 
olyan is volt János úr, mintha skatulyából 
húzták volna ki, mikor végre megjelent a bolt¬ 
íves ebédlőszobában, a hol már terítve volt a 
jól ismert nagy kerek diófa-asztal. Azon már 
három gyertyaszál pislákolt. 

Kócs néni a régi szeretettel fogadta az el¬ 
veszett és megtért fiút. A szeretete talán még 
nőtt is azóta, de ő maga megfogyatkozott. 

- Ide, ide, a régi helyére, Jani fiam (már 
engedjen meg, én csak így nevezem) — kinál-
kozódott szivesen - - úgy is régen várja már 
ez a hely. 

Fa János leült a helyre, mely olyan régen 
várja. És ő is várt va lak i t . . . A tavaszt várta 
vagy a nyarat. Egy édes mosoly, egy üde 
kaczaj . . . egy szál virág, egy meleg ragyogó 
napsugár oh, be elkelne itt ebben a komor, 
nyomasztó, gyertyavilágos őszi némaságban... 

- Nyüt az ajtó, Fa János szive megdob¬ 
bant . . . Oh, most, most suhan be mindjárt 
a mosolygó tavasz . . . a napsugaras nyár! 
Most jön Iluska . . . Ilonka most. . . 

Erzsók asszony, egy apró töpörödött fehér¬ 
cseléd biczegett be az estebéddel, szép ropo¬ 
gósra sült libapecsenyével. 

- Ez az egész udvartartásunk ! — jegyezte 
meg tréfásan Menyus bácsi, mikor Erzsók asz-
szony visszadöczögött a konyhába. Ezt is a 
szomszédból kértük kölcsön. 

- Nem kap az ember valamire való cselé¬ 
det — tette hozzá mintegy mentegetődzve Kócs 
néni — aranyért sem lehet itt már kapni . . . 
Mind a városba szalad a czifra életre. Vén-
ségünkre odajutunk már, hogy a lábbelit is 
magunknak kell tisztogatnunk. Oh, oh, fel¬ 
fordult világ ez a mai . . . Ehol, a lámpán¬ 
kat se tudjuk már használni. Nincs, a ki 
gondozza. Vissza kellett térnünk a gyertyához, 
koppantóhoz. Persze, míg szegény Ilonka itt¬ 
hon volt . . . 

A Kócs néni jóságos, derűs tekintete itt 
egyszerre elborult, Fa Jánosra pedig mintha 
a villám csapott volna le hirtelen. 

- Hát Iluska . . . Ilonka nincs itthon ? -
kérdezte Fa János és valami nagy belső forró¬ 
ság öntötte el egyszerre, de minden erejével 
igyekezett megőrizni a higgadtság látszatát. 

- Nincs, — jelentette röviden Menyus bácsi. 
Ilona elment. 

Fa János szinte belégörbiilt ebbe a kijelen-
téshe és úgy ült ott a székén, mint valami 
nagy eleven kérdőjel. 

- Szeptember elején ment el - vette át 
a s/ót, szemét törölgetve, Kócs néni - l'uszta-
telekre timitóm'inek. Kiunta már itthon n \ani-
kozást (itt Jánosra nézett Kócs néni és a 
hogyan ránézett, valami szelíd szemrehányás 
i \oll ahlian), előkereste a diplomáját és 
Iliit . . . elment . . . Szegény lánynak manap¬ 
ság már a diploma a \ ("ilegénye. A/óta csak 
így vagyunk . . . 

- így ám - bólintott rá Menyus bácsi 
na, igyunk egyet, öcsém uram! 

Ittak. De nem igen ízlett a bor. A vacsora 
sem, a bes/éd sem. 

Fa János, mialatt látszólag egy libac/.omb-
bal viaskodott, voltaképen parázs lelkiharczot 
vívott meg magában. Felvegye-e a Kócs néni 
által, úgyszólván, a lábaihoz ejtett beszéd¬ 
fonalat? . . . 

Künn, az ablak alatt ezenközben dudorászni 
kezdett az őszi szél. A korhadozó ablakfákon 
keresztül a szobába is be-besurrant és kísér¬ 
tetiesen imbolygatta a gyertyák bús lángjait . . . 

Fa János a szemközt lógó nagy, kopott arany¬ 
keretű fali tükörbe pillantott s hirtelen úgy 
rémlett neki, hogy egy fáradt, sápadt, fakó és 
majdnem ismeretlen arcz mered rá onnan 
vissza. . . Egyszerre valami tompa bizsergést, 
majd éles nyilalást érzett a csontjaiban. . . 

Felszisszent, a lábához kapott és egyelőre -
nem vette fel azt a bizonyos fonalat. És nem 
szólt a tavaszról és nem beszélt a nyárról. . . 
Elgondolkozva hallgatott . . . 

Elgondolkoztak és hallgattak mind a hárman. 
Hallgatták, a mint odakünn az ablakon, 

lombtaroló hideg ujjaival - kip . . . köp . . . 
didergetőn kopogott az ősz . . . 
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A BRASSÓI FEKETE-TEMPLOM. 

A BRASSÓI FEKETE-TEMPLOM TOKNYA. 

Az utóbbi időben ismételten a brassói Fe¬ 
kete-templom felé terelődött a közfigyelem. Pár 
héttel ezelőtt a templom tőszomszédságában 
levő szász gimnázium padlásán nyolcz értékes, 
a templomból származó vallásos tárgyú fest¬ 
ményt találtak, melyeket rendbehozataluk után 
újra a templomban akarnak elhelyezni. A mű¬ 
emlékek Országos Bizottsága pedig a templom 
megőrzése, illetőleg újjáépítése gondolatát ve¬ 
tette fel és a templom pontos és részletes mű¬ 
szaki felvételét Fritz 0. műegyetemi adjunktus 
útján elkészíttette, a kinek szakértő, tapasztalat¬ 
teljes vezetése alatt volt alkalmam nekem is 
a brassói és a kerezi felvételeknél dolgozni. 

Mint hazánk régi híres temploma, méltán 
köti le érdeklődésünket. Az ezredéves emlék¬ 
művel koronázott Czenk-hegy erdeje lábánál és 
annak oltalma alatt tetemes arányaival messze 
uralja Erdély legszebb városának ódon le\e-
gőjű keskeny utczáit, karcsú házait. 

Tornya ugyan hét emeletes, melyen még a 
^ö-^l magas sisak ül, de a templom nagy 
méreteihez aránylag alacsony. Ennek okát ab¬ 
ban találjuk, hogy bár a templom 1880—l\d~> 
épült, mégsem fejezték be. Munkás pedig bő¬ 
ven lehetett, mert tudjuk, hogy építésekor köl¬ 
töztek be mint munkások a város Bolgárszeg 
nevű részének eloláhosodott bolgárai. Az 
eredetileg kéttornyúnak tervezett épület É-i 
tornya pedig teljesen elmaradt, ugyan a két 
torony közti támasztó fal horribilis vastagságú, 
l!-:?!) méter. S ily vastag fal nincs is több a 
templom kerületén, ugyan a D.-i torony fala 
oly széles, hogy O'SO méter kar-szélességű csi¬ 
galépcső benne kering fölfelé, a falvastagság 
a hajók körül pedig átlag l'40 méter, a szni-
télynél l'K)—1^0 méter. 

A templom beboltozása csarnokrendszerű : 
a középhajó oldalnyomása feloldására a két 
mellékhajó boltozata szolgál. Felötlő jelenség. 
hogy nem a németeknél elterjedt kereszt-bol¬ 
tozat födi a középhajót, hanem a Franczia-
országban dívó modor szerint donga. Ez a 
főhajót födő egyszerű öntött hosszdonga sza-
kaszonkint boltövekkel van enisitve; e bolt-
i'iveket bizonyára előre megépítették, s így 
mintegy állványul szolgáltak. A donga a mel¬ 
lékhajók felé süvegekkel van átvive. A mellék¬ 
hajók pedig borda nélküli emelkedő kereszt-
boltozatúak, s itt más látható boltövekkel kii-
lönböztetődnek meg egymástól az egyes sza¬ 
kaszok. Ez övek két szempontból is szerepet 
játszanak: erősítik a boltozatot és egyben a 
boltnyomás bizonyos mennyiségét a pillérekre 

származtatják át. A falak mentén is boltövek 
tartják a boltozatot, minek következtében a 
falak csak térelzáró karakterűek, hova önként 
kívánkozott ablakok betétele. 

Főhajója csak a mellékhajók közvetítésével 
kap világosságot. A hajó sötétebb, mint a köz¬ 
vetlenebb világítású 1;V!)5 méter magas oszlo¬ 
pokkal tagozott szentély, hol a világító felü¬ 
letek különben is sűrűbbek és magasabbak, 
miáltal a Ny-i kapun belépőre a templom fo¬ 
kozott monumentalitása perspektívával hat. 
Hozzájárul éhez még a talaj azon magassági 
változása, hogy a belépőtől lejt, majd az ol¬ 
tárig újra emelkedik. 

Belseje a barokk korban teljesen átépült, 
épen csak a bordaprotil kiindulások (különö¬ 
sen a templom sarkaiban és a Ny-i kapu mö¬ 
gött), a kórus alatt levő szép munkájú kon¬ 
zolok, a D-i empora ajtói, továbbá az éghez 
törekedő áhítatot érzékítő nyúlánk ablakok 
mutatják csak a csúcsíves stíl kecses formáit. 
A hajót a barokk kor eredeti jellegéből annyi¬ 
ban vetkeztette ki, hogy az egykor magas osz¬ 
lopai folytán tágas csarnokú templomot az 
oszlopok közé, azok derék magasságában be¬ 
ékelt emporákkal, egységében megszakította. 
Ha pedig részleteiben bíráljuk az emporákat, 
a barokk kornak ritka, bár gyengén sikerült 
építkezési módját látjuk: gótot utánoz, 
hogy a gót templom keretében létjogosultsá¬ 
got nyerhessen. 

A templom külseje művészi szempontból 
tökéletesebb a belsőnél. A kapuk mindegyike 
finom, szeretettel megtervezett és előállított 
kőfaragás. Legdíszesebb a Ny-i főkapu; szép 
motívuma a naturalisztikus törzseken felfutó 
levelek. Ugyancsak mintaszerű arányaiban az 
E-i oldal egykor aranyozott «Arany kapu»-ja, 
melyre a szimetrikus elhelyezésben kőből fa¬ 
ragott fészkek vannak alkalmazva. Ugyancsak 
szép alkotás a D-i nagyobb kapu a belehelye¬ 
zett XV. századból származó fakapujával, meg 
a mögötte levő előtér falra pingáít Mátyás-
korabeli freskóval, melyről e lap hasábjain 
más részletes ismertetés is megjelent. Az em¬ 
lített kapuk mindegyike felső részét kőrács-
díszek tagozzák és teszik változatossá. Mester¬ 
művek az ablakok csúcsíve alatt képzett, más 
romladozó kőrácsdíszek is. Hogy külseje elő¬ 
kelő voltáról teljes képünk legyen, megemlí¬ 
tem még, hogy a szentély körüli pillérek mind¬ 
egyikén művészi beállításban egy-egy szent áll 
és hogy ugyanezen pillérek kővégződései haj¬ 
lékony indákkal teleszött felületek. A hármas 

hajó egy nagy tető alá van szorítva, mely 
lefödés nehézkes, ormótlan tömegében nyo¬ 
masztó hatású. Megértjük, ha tudjuk, hogy 
a fedélszék 3 emeletre osztott gerendaerdeje 
19 Vs méter magas. 

Ha mint értékes műemlékünk nem is birna 
valóban művészi tökélyen álló kecses rész¬ 
letekkel, már történeti múltja is érdekessé 
tenné. - 1689-ben Carafl'a zsoldosai felgyúj¬ 
tották Brassó városát és ezóta hívják a 
tűzvészben megrongálódott, összefüstölődött 
templomot «Fekete »nek. - - Mátyás királyunk 
14(i7-ben kiváltságokat biztosít a városnak s 
ezért Brassónak küldött hollós czímerét úgy 
tisztelik meg a város szász polgárai, hogy 
templomukban, a szószékkel szemben álló 
pillérre erősítik, a hol most is látható. -
1542-ben hirdetik ki a templom addig katho-
likus hivei Luther tanát, s hét év múlva a 
brassói születésű nagyhírű reformátort, Hon-
terust látjuk a templom lelkészi karospadján. 

így a nagyszámú templomlátogatók részére 
a vezetőknek sok mondanivalója akad. Majd a 
padokon függő értékesnél-értékesebb régi keleti 
szőnyegek, majd a két régi harangból álló ke-
resztelő-medencze, majd a sekrestye katho-
likus időkből származó drága hímzésű mise¬ 
mondó-ruhái, majd a brassói ötvösművesek 
remekei, majd a Monarchia második legnagyobb 
orgonája, majd a Bárczaságra messze elhangzó 
á'19 méter átmérőjű, s így Erdély legnagyobb 
harangja köti le a szemlélő figyelmét. 

Érdekes az egyik É—i pillér tetején fekvő 
szobor históriája. Egy fiatal építész dolgozott 
a templomon annyi ügyességgel, hogy az öre¬ 
gek féltékenységét kihívta magára, a mely 
bosszút is állott rajta. Mestere az említett 
pillérhez szólította, hogy- nézzen le, minő 
hibásan van az építve, s ekkor a gyanútlanul 
letekintőt a mélységbe lökte. Emlékét a lenéző 
szobor van most hivatva megtartani. 

A templom átjavítása szükségesnek mutat¬ 
kozik, a krabbás fiálék, kőrácsdíszek különö¬ 
sen helyrehozandók volnának. De oly alapos 
átdolgozás volna a legegészségesebb, hogy egy 
pillérnél megkezdve kicserélnék a külsőn az 
atmoszferilikus behatásoknak kitett és ezáltal 
még körmünk nyomán is porladozó homokkő-
koczkákat. Ily restaurálása a kőfaragó munka 
költséges volta miatt tetemes összegbe, több 
százezer koronába kerülne. Tehát a templom 
jövője : pénz kérdése. 

Makoldy József. 
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MAGYAROK LITVÁNIÁBAN. 
Már Nagy Lajos királyunk is vezetett had¬ 

járatot 1351-ben az őserdőkkel borított s vad, 
pogány népektől lakott Litvániába, hogy meg¬ 
segítse sógorát, Nagy Kázmér lengyel királyt. 
És kétszázharmincz év múlva újra megjelen¬ 
nek itt a magyar fegyverek, hogy hírt, dicső¬ 
séget szerezzenek a magyar névnek. 

Midőn Báthory Istvánt 1576-ban Lengyelor¬ 
szág királyává választották, Danzig városa vo¬ 
nakodott őt uralkodójának elismerni, mert 
Miksa császár pártján állott. Báthory kénytelen 
volt büntető hadjáratot vezetni Danzig ellen, 
de az ostrom alatt tapasztalta, hogy a lengyel 
hadsereg nem felel meg a kor követelményei¬ 
nek, azért újjászervezte, még pedig a magyar 
hadak mintájára. Ez a magyar módra refor¬ 
mált lengyel hadsereg azután több győzelmet 
vívott ki a XVIl-ik évszázban a törökökön és 
oroszokon. 

Ezenkívül Báthory magyar hadakat is tar¬ 
tott Lengyelprszágban, melyeknek az orosz 
hadjáratokban vette nagy hasznát. E magyar 
hadaknak vezére, egykori legnagyobb ellensége 
Békés Gáspár volt. 

Az egykori trón versengők a legjobb barátok 
lettek. Békés a szentpáli vesztett csata után 
földönfutóvá lett, mert Báthory István meg¬ 
fosztotta őt birtokaitól. A nyomor és sok meg¬ 
próbáltatás, meg a bécsi udvar hálátlansága 
teljesen átalakították őt és midőn Báthoryt a 
lengyelek bizalma a Jagellók trónjába ülteti, 
Békés leküzdi iránta való nagy ellenszenvét 
és haragját s bizva Báthory nagylelkűségében, 
bocsánatot és feledést kér s felajánlja szolgá¬ 
latát egykori halálos ellenségének. És Báthory 
nemes lelkében nem csalatkozott, mert ez jó¬ 
indulattal fogadta, megbocsátott neki, szolgála¬ 
tába vette s reá bizta a magyar sereg vezeté¬ 
sét. 0 volt ettől kezdve a király legbizalma¬ 
sabb embere, valóságos jobbkeze: Annyira meg¬ 

kedvelte Békést, hogy egy szobában háltak s 
együtt dolgozták ki a terveket. 
> A kibékülés Danzig ostroma közben történt 
s Báthory azon melegiben megbízta őt Elbing 
városának védelmével, melyet az ellenséges 
danzigiak ostromoltak. Békés a feladatot ki¬ 
tűnően oldotta meg s a várost felmentette. Len¬ 
gyelországi szereplésének oroszlánrésze azon¬ 
ban az orosz hadjáratokra esik. 

Midőn Rettenetes Iván orosz czár 1577-ben 
elfoglalta Lengyelországtól Livlandot, Báthory 
három hadjáratot intézett az orosz czár ellen, 
melyek czélja nemcsak e terület visszaszerzése, 
hanem egyúttal a terjeszkedő orosz hatalom 
visszaszorítása. A nagyeszű Báthory a messze 
jövőbe látót', midőn megsejtette, hogy Moszkva 
hatalmának növekedése Lengyelország bomlá¬ 
sát fogja előidézni s azért minden törekvése 
oda irányult, hogy Moszkvát elfoglalva, azt 
uralma alá hajtsa, de korai halála és Rettenetes 
Iván fondorlatai megakadályozták őt terve ki¬ 
vitelében. 

Három hadjáratot vezetett r.z orosz ellen, 
melyekben nagy szerepet vitt a magyar csapat, 
élükön Békés Gáspárral, majd Gáborral. 

J 57'J-ben indult meg az első hadjárat s czélja 
Polock bevétele volt. Itt tüntette ki magát Bé¬ 
kés Gáspár és a több mint 3000 főből álló 
magyar hadsereg. Kemény munka volt az ost¬ 
rom, mert az ellenség erősen tartotta magát a 
várban. Békés tüzes ágyúgolyókat szóratott a 
várba, melyek czélja gyújtás volt, de a tartós 
eső miatt nem ért el nagy eredményt. A ma¬ 
gyar hadak — mint a lengyel írók elismerik -
mindenütt kitűntek szívósságukkal, kitartásuk¬ 
kal. Az élelemhiány olyan nagy volt, hogy 
lóhússal táplálkoztak. A fáradalmak és nélkü¬ 
lözések tűrésében Békés járt elől. 

A vár bevétele után István király elhalmozta 
öt kegyeivel és Lanckorona várát adományozta 

neki a sztarosztasággal együtt. A litván rendek 
kérésére pedig litván és lengyel indigenátussal 
ajándékozta meg őt. 

A győztes hadjárat után Báthory Békéssel 
egyetemben Vilnába, majd Grodnóba utazott, 
melynek rengeteg erdőségeiben kedvencz szóra¬ 
kozásának, a vadászatnak élt. A bialovjejszki 
őserdőknek egy részét, hol vadászgatni szere¬ 
tett, még ma is «Báthory erdejének» nevezik. 

157!). november 7-én meghalt Békés és 
Báthory István Vilnába vitetvén holttestét, ott 
fényes temetést rendezett számára. Mivel Békés 
unitárius vallású volt, nem engedték őt a ke¬ 
resztény temetőbe helyezni, azért Báthory egy 
Vilna fölött emelkedő magas dombon temet¬ 
tette el, hol már több unitárius magyar, töb¬ 
bek közt a király egyik kedvencz és kiváló 
kapitánya, Vadas Mihály százados nyugodott. 
A sír fölött toronyalakú emléket állíttatott 
Báthory s a hegyet, hol a síremlék emelkedett, 
még ma is «Gdra Bekeszowav-nak (Békés he¬ 
gyének) nevezik. 

A XVII. évszázban már nem volt, a ki tö¬ 
rődjék a síremlékkel és lassan-lassan kikezdte 
az idő. Fedele elpusztult s a XlX-ik évszáz 
első felében már csak egy nyolczszögletü csonka 
torony emelkedett a hegy tetején. Az alatta 
folyó Wilenka patak azonban hovatovább alá¬ 
mosta a porhanyós homokhegyet, úgy, hogy 
a síremlék ledöléssel fenyegetett. 

1838 május 17-én reggel 6 óra tájban nagy 
robajjal leszakadt a síremlék fele; a megma¬ 
radt rész mintegy öt évig állott még fenn, 
mignem 1843 január 16-ika és 17-ike között 
való éjjel a megdagadt pataktól alámosva le¬ 
szakadt. A romok közt megtalálták Békés Gás¬ 
pár koponyáját és sárga bársony sapkáját, 
melyet a vilnai nrúzeumban helyeztek el. 
1863-ban Muravjov kormányzó feloszlatta a 
múzeumot és a tárgyakat egyes orosz múzeu-
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••i 
BÉKÉS GÁSPÁR HEGYE (GÓRA BEKESZOVA) VILNÁBAN. 

jnokba küldette. Békés koponyája és sajkája 
állítólag a moszkvai Kuznjancov múzeumba 
kerüli, hol az illető tárgyak még ma is ládákba 
c-si1111ügolva fekszenek, 

A ncaiesszivü Báthory méltóképen gondos¬ 
kodott Kékes özvegyéről és gyermekeiről. Az 
özvegyet férjhez adta Wesselényi Ferenczhez, 
a két ti út pedig Lászlót és Gábort a jezsuiták 
vilnai, majd pedig pultuski iskolájába adta. 
Midőn pedig a nagy király meghalt. Zamoyski 
kanczellár gondoskodott róluk. 

László az idősebbik fiú, férfiasságával, vitéz¬ 
ségével, eszével tűnt ki és sokat szerepelt a 
harezmezőn. Visszakerült a hazába és küzdött 
a török ellen Győrött. Zamoyski szerette volna 
Mihály helyébe Moldva vajdájává tenni, de a 
moldvaiak csak görögkeleti vallásút akartak. 

Midőn III. Zsigmond lengyel király a svéd 
trónt is elfoglalta, Békés Lászlót tette a kal-
mári lengyel helyőrség parancsnokává s mint 
ilyen vitézül védte magát a király nagybátyja, 
Károly södermanlandi herczeg ellen, de nem 
állhatván ellen a túlerőnek, szabad elvonulás 
feltétele mellett megadta magát. Mindannak 
daczára fogságban tartották őt hosszabb ideig. 

A lengyel király érdemei jutalmául nagy 
birtokokkal ajándékozta meg őt s az 1593-iki 
országgyűlés a lengyel polgárjogot adományozta 
neki és testvérének Gábornak, mert ők még 
atyjuk indigenátusának megszerzése előtt szü¬ 
lettek. 

Békés Gáspár halála után öcscse Gábor 
vette át a magyar hadak vezetését, ki már 
Danzig és Polock alatt is szerepelt bátyja ol¬ 
dalán, de ismertebbé csak bátyja halála után 
lett. Csak úgy mint bátyja, ő is vitézül küzdött 
a második és harmadik orosz hadjáratban. 
Wielkie Luki alatt élete és egészsége koczkáz-
tatásával oly elszántan küzdött, hogy a király 
hálából tetemes birtokkal ajándékozta meg, 
neki adván a honárulásért fej és jószágvesz¬ 
tésre Ítélt Őseik Hrehor Owanta nevű birtokát 

és vünai házát. K lm/ ha,- átal.íkma 
ma is fennáll és a vilnai hadtestparancsimk-
ságnak nyújt hajlékot. 

A hadjárat harmadik évében I5sl-ben a 
Pejpusz tó melleit fekvő Psków ostromát tűzte 
ki czélul Báthory. Kemény inunkat adóit a 
vár ostroma, mert a várbeliek már régen 
készültek az ostromra s bőven ellátták magu¬ 
kat a szükségesekkel. Báthory elszánt, hirtelen 
ostromot intézett a \ár ellen, hogv a/l hamar 
bevegye. Békés Gábor mindenütt Vlul \olt a 
küzdők között s haláltmegvető bátorsággal har-
czolt mindenütt, mígnem két ellenséges golv o 
tói találva hősi halált halt sok magvar társával 
egyetemben. 

^ A vitéz magyar hadseregnek és jeles veze¬ 
tőinek emléke máig él Litvániában. Nemcsak 
a lengyel történetírók dicsőítik a magyarok 
rettenthetetlen bátorságát, kitartását és Vitéz¬ 
ségét, hanem a népmoudákban is szerepelnek. 

Azon az úton, melyen a magyar hadak vo¬ 
nultak az oroszok ellen, egy tó fekszik, melyet 
a nép «Báthory ta\á»-nak neve/. A/t tartja a 
monda, hogy a magyar sereg télvíz idején a 
tó jegén át akart menni, de az beszakadt alatta 
s a magyar sereg vizbefult. 

Különben a magyar hadak útja menten ta¬ 
láltak magyar fegyvereket is. 

A Békéseken kívül sok jeles magyar volt 
még István király udvarában. Ott \olt l'.eize-
viczy Márton, a volt erdélyi kanczellár, Wesse¬ 
lényi Ferencz és mások. Wesselényi volt talán 
egyik legkedvesebb és leghűbb embere a király¬ 
nak, ki hűen kisérte Báthoryt összes hadjára¬ 
taiban s azokban vitézül küzdött. Hasonlóképen 
mint a Békések lengyel honosságot nyert és 
nagy birtokokat kapott Báthory tói. 

Vilnán kívül még egy litvániai város érde¬ 
kel hennünket közelebbről. Ez Groilno, István 
király kedvencz tartózkodó helye. Ha az ural¬ 
kodás nagy gondjai megengedték, vagy ha a 
háborúk fáradalmait akarta kipihenni, ide vo¬ 

nult \ Ís*za. Nelll Illess/e illllell feli llsZ.llek a 
rengeteg kiterjedésű hialov ieis/ki őserdők. Ind 
Pmtiiory István oly elő.- zeretellel vadas/ott. 

Itt tartózkodott löSli \égén is, előkés/liléte¬ 
ket téve ujabb háborúkra, líi érte utol a kér¬ 
lelhetetlen halál, mely rövid néhány napi be¬ 
tegség ntán dec/ember l:!-én kioltotta a leg-
inigyobb lengvcl királv életét. Halála okát még 
Illáig sem tlldlli bizto-.au. \ / 01 ke/elő két 
olas/ or\os állandó ellenségeskedésben volt 
'-villással, mindent egymás ellenére tettek s 
a király halála ntán rg\mási oko/lák a király 
haláláért K^ész Kis könyvtárt tesznek ki a 
könyvek, melyeket egymás ellen Írtak. 

Az orvosok zavaros viselkedéséből egyes len-
gvel történetírók arra kovelke/tetnek, hogv a 
kiialv nem lei meszelés módon múlt ki. 

A ház. hol liátbory István és \aloszinii-
leg liékés is meghalt, mén ma is fennáll, 
de nagyrészt átalakítva. Kg'yik rés/eben leány¬ 
iskola van, másik része magánembereké, kik 
nem sokat törődnek annak jókarhan tartá¬ 
sával. 

Báthory István holttestétGrodnóbó] Krakóha 
a lengyel királyok te tkezö városába v itték s 
ma is ott pihen a \vavveli királysírok között. 

Mi sem bizonyítja jobban a lengyel nein/et 
tiszteletét i''.s szeretetét nagy királya iránt, 
mint az a sírfelirat, mely koporsóján olvas¬ 
ható. A (iPáter Pátriái'" kitüntető névvel tisz¬ 
telték meg öt. 

S ha mi magyarok megállunk e sir előtt. 
a mély megilletödéseii kiviil nemzeti büszke¬ 
ség fog el bennünket, olvasva e dicsőítő fel-
iraí utolsó sorait: 

0 MOKS INVIDA, 
NON EXSTINGVKS VI ÜTI TI M KATKOREAM ; 

1 M MORTALIS KST. 

(0 irigy Imiül. 
Nőin sriiimiM'tril nir.; n üátlinry erényt; 

Örökkön él.) 
Din-ki/ 

BÁTHORY ISTVÁN GRODNÓI HÁZA, HOL MEGHALT. (Jobbra a templom mellett.) 

EMMANUEL DE MARTONNE. 
A Magyar Földrajzi Társaság meghívására, 

nagynevű vendége volt Budapestnek. Emma-
nuel de Martonne dr., a párisi Sorbonne ta¬ 
nára, a Déli Kárpátok világszerte ismert és be¬ 
csült tudományos kutatója, hazánk nagy ba¬ 
rátja. 

De Martonne Chabrisban Indre departement-
ban született 1873 április 1-én. Atyja és nagy¬ 
atyja, kiváló franczia historikusok voltak. Ta¬ 
nulmányait a lavali gimnáziumban, majd a 
párisi Ecole normálé Superieure de l' Univer-
sitén, a liczeumok (állami gimnáziumok) taná¬ 
rait képző Felső Elemi Iskolában végezte. Mes¬ 
tere a nagynevű Paul Viilal de la Blaclic, a 
ki ugyancsak a Sorbonne professzora. 

Megismerkedett Ratzellel Leipzigben, a khi-
nai nagy útjáról ép akkor visszatért líichtho-
fennél Berlinben, Peneckkel, a ki akkoriban 
még a wieni egyetem tanára volt, s William 
Morris Davis professzorral, a cambridgei Ha-
ward-egyetem jelesével, ki legutóbb — a Penck 
helyén — cseretanár volt a berlini egyetemen. 

Nagyobb utakat tett Amerika földjén (Kana¬ 
dában, az Unióban és Mexikóban); tanulmány¬ 
utakon j á r : Németországban, Svájczban, Olasz¬ 
országban és Szerbiában s kerek tiz esztendőt 
szentelt hazánk déli hatalmas határ-bérczíve-
zete: a D,Hi-Kárpátok felkutatásának, román 
földön csak úgy, mint a hazánkén. 

*Recherches sitr tÉuolutitm morpholoffiqiie 
desAlpes» czímű nagy munkájában az Krdéh/i 
Ktírpiitvk morfológiai fejlődését tárgyazta nagy 
szeretettel, lelkiismeretességgel s egyben bemu¬ 
tatta a mam/ar föllel a geográfusok washing¬ 
toni s a legutóbbi római nemzetközi kon¬ 
gresszusán. 

« Valtifhie" czimű, nagy apparátussal megírt, 
két külön kötetből álló monográfiájának els 
részében a román földet, a másodikban pedig 
a lakosság geográfiai eloszlását, múltját s je¬ 
lenét tárgyalja, példát statuálva a tudományos 
magánrajzok formájának s a lakosság elosi 
lása kartográfiai feltüntetésének. Könyvében 
Romániát tárgyalja bár, azonban a bazánka 
szomszédainktól elválasztó hegyóriások i 
tetése közben, csak újra, meg újra: a magyai 
földre, a magunk viszonyaira vet ügyet. 

EMANUEL DE MARTONE. 

A magyar geológiai-geográfiai szakférfiak : 
Lnrzi/ Lajos. hikcu Béla, Schafwzik Ferenc/. 
XnjH-xii Ferencz báró. a Páreng-kntató tiatal 
S:-ltréter Zoltán s a többiek, a Déli-Kárpátok 
magyar területre eső hegységei, a glecserekíől 
vájt ormai múltját s jelenét kutatják, a déli 
oldalukon ellenben a hucnresti egvetern tanu¬ 
rai : Ludovk- .\lt'tt:i'l: és (íeorgt^ Mur<j»ri-
Mitnli'aiiu fáradoznak, s ugyancsak ott végzi 
lankadást nem ismerő buzgó-úg^a! önálló bii-
várlatait évek hosszú -óra óta. a mi vendé¬ 
günk. KniiiKtiiHi'! il,' Mirlonnc. 

A magyar tudományos szakkörök ép ezen 
működése révén nagy érdeklődéssel fogadják 
budapesti felolvasását. 

De Martonnenak egyik s.peezialitá«i: a Föld 
domborzati viszonyainak kutatása, vagy mi¬ 
ként a geográfusok mondani szokták: a relicf-
dlalífik analízise. Ennek szolgálatába szegődött 
az ő világra ~zóló hatalmas vállalata, a Fold 

öss/es hegységeinek domborzati és természeti 
viszonyait tárgyaló .\Hiix photographíque (li's 
Formex <f>t Relief Icn-e^h-e, czimű müve. Ez n 
folytatásos fűzetekben megjelenő munka való¬ 
ságos standaid-alkoíás. Munkatársai az O- és 
l'j-Világ vezető geográfusai, legjelesebb hegy¬ 
ség- és relief-kutatói. 

Most indul a párisi Colinnál, a minálunk 
rég ismert és évtizedek során haszonnal for¬ 
gatott Vfcv/lfx-féle földleírás helyéhe lépő Új 
iGeographie Uniferzclle* (Általános Földrajz); 
ebben is de Martonne írja Közép-Európát 
ennek keretében ismerteti .Magvarországot. 

De Martonne Fizikai földrajza a tanulni 
vágyé) </<'i>i/i<ifn*l a «relief» éghajlatának, víz¬ 
rajzának i'-s biogeografiájánai : az élet föld¬ 
rajzának ismereté-be vezeti. Nemcsak franczia 
földön, hanem még a külföldön is szereteltt l 
forgatott tudományos kézikönyv ez, akár de 
Martonne mesterének: Yidal de la ISIacbenak. 
az Inslitnt tagjának: «Ln 7V/n'» iA Föld) 
czimű inkább populáris miivé. 

A franczia, angol és német tudományos 
folyóiratokban töméntelen dolgozata jelent meg. 
Mindf<ívik munkája rij.'on>/,us tudományos ku¬ 
tatásnak ('-s stúdiumnak eredménye ; megsze¬ 
retteti a természet és elsőül a hegységek nagy 
barátját, azt a tudóst, a ki egyes-egyedül tu¬ 
dományának él és egyben ennek megbecsülé¬ 
sét plántálja hallgatóiba. 

Különösen alpesi tanulmányaival terelte 
magára világszerte a geográfusok osztatlan ér¬ 
deklődését. Ezekben a glwserek vájó munká¬ 
jának: a '//('i'.sí'r-í'/'óci'í-nak löle megállapított 
mechanikai elvét is tárgyalja. Akadtak persze 
ellenfelei i.-, a kik a jégáiak eróziójának va-
lé>sága ellen szállottak volt sikra, a nagy 
>zellemí tornából de Martonne éles elméje, 
tudása került ki győztesül. Genialitását eleve¬ 
nen igazolja az a körülmény, hogy fiatal kora 
daczára már tizenkét év óta ül egyetemi ka-
thedrán, s hogy a tőle fejtégetett értékes prob¬ 
lémákért első fellépésétől kezdve kiséri a tu¬ 
dományos körök állandó érdeklődése é- nagy¬ 
rabecsülése. 

Előbb a rennesi, majd a lyoni egyetemen 
volt a földrajz tanára ; három év óta a párisi 
Sorbonne professzora. /•'/•. L«*: S/nmi. 
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UTAZÁS MAGYARORSZÁGON 
A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN. 

Ismerteti KÖNTVES TÓTH KÁLMÁN. 

(Végt,) 

Másnap szép idő mutatkozott s nemsokára 
egy magasan fekvő dombra jutott, melyet szin¬ 
tén sűrű hólepel borított, de itt már gyönyörű 
vízesést szemlélhetett. A késmárki csúcsra akart 
följutni vezetője segítségéve], de az nagyon 
gyáván viselte magát. Eközben havas eső kez¬ 
dett zuhogni, dörgött az ég s vezetője annyira 
megijedt, hogy egy barlang-féle üregbe mene¬ 
kült. Mennél feljebb hágott, annál sűrűbb és 
nagyobb volt a hótömeg; hogy el ne csusz-
szék, a magával hozott vaspatkókat kötötte fel 
csizmájára s iszonyatos erőlködéssel mászott 
feljebb és feljebb, úgy, hogy a Zöld tó-tól szá¬ 
mítva '277 ölnyi magasságban volt, a hol 
fáradhatatlan kitartással szaggatta a kárpáti 
növényeket. 

Nem vehetvén hasznát ügyetlen vezetőjének, 
másikat fogadott. Most már más irányban ku¬ 
tatott; leginkább a növényvilág érdekelte, a 
mi a vezetőt annyira kihozta sodrából, hogy 
ez is, mint a másik ott hagyta magára, mert 
a vezetők ahhoz vannak szokva, hogy csak az 
ösvényen vezetik az utasokat. Kénytelen volt 
tehát ez útjából is inasa kíséretében vissza¬ 
fordulni. Már sötétedett s még fele útján sem 
volt, de mivel tudósunk hozzá szokott az ilyen 
kalandokhoz, nem vesztette el lélekjelenlétét. 
Vezetője csak másnap reggel jelentkezett, vál¬ 
lán fejszéjével, mert ezen a tájon a parasztok¬ 
nak nélkülözhetetlen kellék a fejsze, úgy, hogy 
még a korcsmába is magukkal viszik. Földob¬ 
ják a levegőbe s nyelénél fogva rendkívüli 
ügyességgel kapják meg. Fejszéjével fagalyakat 
vagdalt, tüzet csinált s a körül melegedtek. 
A késmárki csúcson, a mint neki elbeszélték, 
kékpát (lazulit) réteg vonul végig. Oda is fel¬ 
ment, hogy azt megnézze, de a vastag hóréteg-
től nem tudott hozzáférni. Délután Nagy János 
nevű vezető ajánlotta fel szolgálatát, a kinél 
azon a vidéken jobb vezető s bátrabb vadász 
nem volt. Ennek a kiséretében vágott neki a 
legmeredekebb útnak, hogy a Fehér ío'-hoz el¬ 
juthasson. Olyan magasra emelkedtek, a hová 
még a zergék is nagynehezen juthatnak el. 

Nagyon hosszúra terjedne ismertetésem, ha 
csúcsról-csúcsra kisérnők kirándulásaiban a 
szenvedélyes természetbúvárt, a mint a havasi 
gyopárokat gyűjtögeti, a kősziklák rétegeit vizs-
gálgatja. Elég csak annyit megemlítenünk, 
hogy több napot töltött a Tátrában s éjjelen¬ 
ként is a szabad ég alatt aludt, a nélkült hogy 
fáradságot érzett volna, sőt a mint említi, 
munkakedve folyvást növekedett. Állítása sze¬ 
rint a tenger szine fölött 1150 ölnyi magasság¬ 
ból tekintett szerteszét s belátott Galiczia kö¬ 
zepébe is. Augusztus 4-én a lomniczi csúcs te¬ 
tejét érte el, mely a Tátra legmagasabb pontja. 
Az Öt tó-hoz közel egy sziklán ülve lobogó tűz 
mellett egyszer csak német nyelven elhangzott 
beszéd ütötte meg fiileit s aztán a félhomály¬ 
ban három szegényesen öltözött alak bontako¬ 
zott ki. Nem természetbúvárok, nem is zerge-
vadászok, de a mint megtudta, kincskereső kés¬ 
márki csizmadiák, a kik arra kérték, hogy hadd 
melegedjenek egy kissé a tűz mellett. Megval¬ 
lottak, hogy 12 év óta kutatják a begyeket, 
hogy az azokban rejlő kincsekhez hozzájussa¬ 
nak, minden eddigi munkájok sikertelen, de 
meg vannak a felől győződve, hogy fáradságu¬ 
kat siker koronázza. Már eddigelé körülbelől 
1:200 koronát dobtak ki s ezer meg ezer ve-
szélylyel szálltak szembe a siker biztos remé¬ 
nyében. Nagyon megsajnálta e szegény hiszé¬ 
keny babonás embereket, kik a semmiért ily 
óriási áldozatokat hoztak. Éjjel iszonyú vihar 
dühöngött; sűrű felhők úszkáltak a hold körül, 
úgy, hogy még a zerge-vadászok is e védett 
helyen találtak menedéket. A szegény kincs¬ 
keresők is szánalmasan dideregtek rongyos 
gúnyájukban, csak akkor jött mosoly ajkaikra, 
mikor tudós barátunk élelmiszerrel s pálinká¬ 
val kínálta meg őket. Egyik vezetője egy mó¬ 
kust lőtt le. ezt is nyárson megsütötték s jó¬ 
ízűen elfogyasztották. Innen az egyik vezetőt 
Berzeviczy úrnőhöz küldte el, a kitől néhány 
üveg bort kért. Ezen a tájon a gabonapálinkát 

• iszszák derüre-borura. csak ritkán jutnak jó 

borhoz. A nemes szivű úrnő nemcsak bort, de 
azonkívül sonkát, hideg húst s páczolt nyelvet 
is bő mértékben küldött. Másnap, mivel az idő 
kiderült, újból a lomniczi csúcsra igyekezett, 
mely Krivánt kivéve a legmagasabb hegytető. 
Inasát lent hagyta, hogy az élelmiszerre ügyel¬ 
jen s két vezető kiséretében kelt útjára; a szá¬ 
mos pataktól keresztezett úton csak nehezen 
haladtak előre, még pedig úgy, hogy egymás 
karjába fogóztak. Mikor aztán elérték a tetőt, 
gyönyörködve szemlélte a hatalmas gránit¬ 
tömböt. A felhők alattuk úszkáltak; alattuk 
villámok czikáztak. Kiszámította, hogy a ten¬ 
ger szine fölött 1440 ölnyi magasságban ál¬ 
lott. E magasságnak mérete- volt e veszélyes 
kirándulásának egyetlen eredménye, mert a 
sűrű felhők miatt még a kilátásban sem gyö¬ 
nyörködhetett. Ezen útja közben folyvást hó-
rétegeken törtetett előre. Vezetői arra sarkal¬ 
ták, hogy ideje volna már leszállani. Igazságuk 
is volt, mert nagyon veszélyes vállalkozásra 
szánta el magát, hiszen még a zerge-vadászok 
is ezen meredeken életökkel játszanak s nem 
egy merészségéért, életével fizetett. Leszállás 
közben ugyanazon úton mentek vissza, a me¬ 
lyen feljöttek. Mikor már csaknem lent voltak, 
egy barlang tövében a kincskeresők turkálták 
a sziklát. Szerencsére minden baj nélkül jutott 
le s jóízűen étkezett. Kérdezte a vezetőktől, 
hogy a mókuson, mormotán és zergén kívül 
van-e más négylábú állatt a Tátrában ? Azt 
válaszolták, hogy ők más állatot nem láttak. 
A fenyőfákon látott zöldes-fekete hernyókat 
oly nagy mennyiségben, hogy néhol a fák 
lombjait teljesen elpusztították. Magyar tudó¬ 
sok azt mondják, hogy ez a féreg a hóban költi 
ki petéit. Néhányat bele is szorított gyűjtemé¬ 
nyébe, hogy azokat szabad idejében tanulmá¬ 
nyozza, de sajnálatára ezeket a hernyókat el¬ 
veszítette. 

Késmárkon várta már Horváth úr meg¬ 
hívása. Nagy ünnepre készültek. Horváth úr¬ 
nak ugyanis egy közeli rokona tartotta lako¬ 
dalmát. Szívesen elfogadta ezt a meghívást, 
mert még magyar lakodalmat nem látott. 
A gazdag lakoma után tánezra került a sor. 
Az úri osztály főleg a franczia tánczot kedveli, 
de fiatal tanulók magyar tánczot is lejtettek. 
Tánczközben kurjongattak s nemcsak sarkan-
tyujokat pengették, de kezökkel csizmájukat is 
csapdosták, miközben gyakran csaknem gug¬ 
golva ugráltak. A magyar csárdás nem tetszett 
neki. Éjfél után a czigányok indulót húztak: 
a vőlegény karonfogta menyasszonyát, a társa¬ 
ság pedig nyomon követte őket szobájuk aj¬ 
tajáig, boldogságot kívánva az ifjú párnak. 
Reggelre kelve búcsút vett a szíves háziaktól 
s visszautazott Késmárkra. E város s környé¬ 
kének lakói többnyire fehérneműek szövésé¬ 
vel keresik kenyeröket. Gyönyörűen kidolgo¬ 
zott abroszokat, ágyterítőket mutattak neki. 
Késmárk volt régente a borkereskedés köz¬ 
pontja Lengyelország felé, de mivel itten bort 
nem termeltek, Magyarország déli részéről 
szállították. Dr. Pfeiffer liirneves orvos mester¬ 
séges indigót nagy mennyiségben gyártott, 
mely a spanyol indigóval méltán kiállotta a 
versenyt, csakhogy az értéke még magasabbra 
rúgott, mint a valódi indigóé. A késmárki ruha-
festők ezt használták. Az orvos véleménye sze¬ 
rint az ország eme vidékén az aratás későre 
esik s a föld oly silány, hogy azt gazdagon kell 
trágyázni. A város lakossága körülbelől 4000 
leiekre tehető. Augusztus 20-ikán kelt újból 
útjára, mikor már néhány nappal azelőtt hozzá¬ 
fogtak az aratáshoz. Itt csak zab, árpa és rozs 
terem. A kender igen keresett czikk s tilolása 
a legegyszerűbb módon történik. Az asszonyok 
rokkan fonják s úgy szolgál)atják át a vászon-
szövőknek. St'///afye«rfor/'Késmárkhoz két posta¬ 
járásnyira esik; itt a lutheránus lelkészhez 
szállott azon szándékkal, hogy még aznap to¬ 
vább megy, de ezen szándékától elállóit, mert 
ez a lelkész is szenvedélyes botanikus volt s 
nagyon kedves modorú s arra bírta rá, hogy 
nála több időt töltsön. Szép kis növénygyűjte¬ 
ménye volt, de egyetlen egy növényt sem lá¬ 
tott olyat, a mit ő már ne ismert volna. Ez a 
tudós lelkész lipcsei diák korában kedvelte meg 
a növénytant. Sajnos azonban, hogy közbejött 
akadályok miatt ebben a- tudományban nem 
tökéletesíthette magát. Évek óla nem találko¬ 
zott olyan emberrel, a ki a növénytanhoz csak 
konyított volna is. Három vagy négy kirándu¬ 

lás tervét közölte véle. A folytonos esőzés miatt 
csakis a hegy tövébon elterülő gránitsziklákhoz 
rándultak ki, de másnap már feljebb hatolhat¬ 
tak oda, a honnan a késmárkiak a gránát 
drágakövet szokták bányászni. Visszajövet egy 
csoport paraszttal találkoztak, a kik medve¬ 
vadászatra készültek. A hegy alatt elterülő völ¬ 
gyet gondosan művelik. Éjszakára a medvék 
az erdőségből itt verődnek össze s a gabonát 
szokták mohón pusztítani, még pedig oly mó¬ 
don, hogy a kévét lábokkal felvevén, azt hatal¬ 
masan megrázzák s a kihullott gabonát föl¬ 
eszik. A lakosok nemcsak azért üldözik ez álla¬ 
tokat, mert gabonapusztítók, de főleg azért, 
mert 60—70 forintot kapnak egy-egy medve¬ 
bőrért. Majd innen Botzdorf (Batizfalu)-ig tet¬ 
ték meg az utat. Máriássy itteni főúr, kihez 
ajánlólevele volt, nem tartózkodván kastélyá¬ 
ban, a schlágendorfi lelkészszel a lutheránus 
papnál ebédeltek. Innen Czirbára (Csorba) 
ment; itt is a lelkésznél szállott meg, a ki 
rendkívül szívesen fogadta, felajánlva neki, 
hogy elkíséri a hegyek közt fekvő tengerszem¬ 
hez. Ide lóháton mentek. Fölemlíti aztán, hogy 
Korabinsky térképén (melyet könyvében közöl, 
rárajzolva útvonalát) ez a tengerszem közvet¬ 
len a falu mellett fekszik, holott valójában 
három órai távolságra esik északra. Ez a ten¬ 
gerszem körülbelől hatszorta nagyobb azoknál, 
melyeket eddig látott. A tengerszem fölött vizi-
madarak serege repdesett. Még akkor este Va-
setz-ie ment át. Az úton nem talált egyetlen 
egy vendégfogadót sem, csak itt-ott akadt egy-
egy rozzant korcsma, hol a parasztok pálinká¬ 
val oltották szomjukat. Ezen a tájon a luthe¬ 
ránus lelkészeknek vajmi kevés jövedelmük van, 
de azért igen szívélyes vendéglátók. Vasetzen 
akkor kezdtek az aratási munkálatokhoz. Ezt 
a kicsiny falut választotta állomáshelyéül, hon¬ 
nan a kriváni csúcsra törekedett. A közvéle¬ 
mény szerint Kriván lenne a Kárpátok legma¬ 
gasabb csúcsa, de ez aligha igaz, mert az ő 
nézete szerint a Lomniczi csúcs magasabbra 
nyúlik. Mivel 3—4 napot óhajtott itt időzni: 
élelmiszerrel akarta magát ellátni, lovat igye¬ 
kezett bérelni, hogy az vigye utánna az élelmi¬ 
szert, de a részeg bíró meghiúsította ezen szán¬ 
dékát, kijelentve, hogy a lovak 3—4 órányi 
távolságra legelésznek a hegyek között, holott 
a Kriván hóborított teteje felséges látványt 
nyújtott. Szerencsére azonban a schlágendorfi 
botanikus barátja kerített valahol egy könnyű 
kocsit, a melybe három jó ló volt befogva, de 
az út oly rázós volt s oly nehéz, hogy a lovak 
kidőltek. Vissza kellett küldeni a kocsit, az 
élelmiszereket hátukon maguk czipelték s így 
másztak fel az egykor hírneves aranybányáig. 
Késő este volt már, mikor oda értek, hol egy 
nyomorúságos állásra találtak, melyet még 
évekkel azelőtt tákolhattak össze. Ekkor már 
1159 ölnyi magasságban jártak a tenger szine 
fölött. A nyomorúságos állás silány menedékül 
szolgált, mert még a teteje is sok helyen be¬ 
szakadt s az oldalán is fütyölve zúgott a szél. 
Kellemetlen éjszakájuk volt, mert minden pil¬ 
lanatban attól lehetett tartani, hogy a rozoga 
alkotmány rájuk szakad. Közepén gályákból 
raktak tüzet s ahhoz közel heveredtek le. Eeg-
gelre a szél még hevesebben fújt, sűrű köd 
ereszkedett a hegyekre. Bár itt semmi neveze¬ 
tes növényt nem talált, elhatározta, hogy a rósz 
idő ellenére is fölmegy ama nevezetes csúcsra, 
mely a földrajzirók véleménye szerint 2000 öl¬ 
nél magasabban fekszik a Duna szine fölött. 
Társai — a két lutheránus pap - határozot¬ 
tan kijelentették, hogy tovább nern kisérik, sőt 
jól fizetett vezetője csatlakozott rnelléjök, azt 
állítván, hogy ő még sohasem merészkedett a 
csúcs tetejéig s az oda vezető utat sem ösmeri. 
Inasa is fejét rázta, de gazdája iránti tisztelet¬ 
ből a továbbmeneteltől nem vonakodott. Mi¬ 
kor vezetője látta, hogy a merész angol szán¬ 
dékától el nem áll. mégis elszánta magát arra, 
hogy veszélyes útjában kísérője lesz. Már a két 
pap is hajlandó lett volna megosztani véle a 
veszélyt, mikor egy heves szélroham megrázta 
a rozoga állást, mitől úgy megijedtek, hogy 
minden szó nélkül búcsút vetlek új barát-
jóktól. 

Körülbelől másfél órai hegymászás után el¬ 
érte a tetőt. Itt aztán vezetője egy nehéz kövt4 
felemelt, mely nlatt néhány rézpénz volt. amit 
ide valószínűleg valami utazó emlékül helye¬ 
zett el. Ekkor a ravasz vezető őszintén beval-
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lotta, hogy ő bizony többször járt már itt s a 
hegyi utak között talán egy sincs ilyen köny-
nyen hozzáférhető. A sziklákat zuzmó borí¬ 
totta. E hegy magassága az ő pontos mérete 
szerint 1390 ölnyi a tenger szine felett. Mivel 
a ködös idő miatt a kilátásban nem gyönyör¬ 
ködhetett, visszament az egykori aranybányá¬ 
hoz, a mely nézete szerint egész Európában 
legmagasabban fekvő bánya lehetett, a mely¬ 
nek aknázását kétségtelenül azért hagyták abba, 
mert az aranyércz szállítása sokkal többe ke¬ 
rült, mint a kiaknázott arany értéke. Vissza¬ 
ment tehát Faseíz-be, hol lelkész barátaival 
vidáman töltötte el az estét. 

A tervezett kirándulásoktól, épen úgy, mint 
életünk folyásában, olyan nem várt körülmé¬ 
nyek téríthetnek el egészen más irányba, mint 
a hogy eredeti szándékunk volt, ezen megjegy¬ 
zést koczkáztatva beszéli el szerző, hogy Vasetz-
ben értesült a felől, hogy a közeli Pribilina 
helységtől nagyon kényelmes úton lehet el¬ 
jutni Galicziába, hol aztán egy pár napi időzés 
alatt megszemlélheti a világhírű vleliczkai só¬ 
bányákat. Bár úgy tervezte, hogy a selmeczi 
s körmöczbányai bányatelepeket szemléli meg: 
nem tudott ellenállani a kísértésnek, hogy át-
ránduljon Galicziába, kivált midőn megtudta, 
hogy az a hires sóbánya körülbelől három napi 
járóföldre van. Csakhamar elérte Phibüini köz¬ 
séget, hol Pongrácz János főúrnál szállott meg. 
Az egész környéken ez az egyetlen úr tartozott 
a nemesi osztályhoz. Bár lakása külsőleg mit 
sem mutatott s oly korlátolt jövedelme volt, 
hogy a falusiaknak személyesen mérte ki a 
pálinkát és sört, mindamellett a legszivélyeseb-
ben fogadta az angol tudóst. Alig pihente ki 
magát, mikor minden bemutatás nélkül beron¬ 
tott a szobába egy ifjú s nyers modorban lépve 
föl, követelte, hogy útlevelét mutassa elő. Mire 
az angol azt válaszolta, hogy az most nincsen 
nála. Erre a válaszra a házigazdával bocsátko¬ 
zott beszédbe, még pedig latinul. Olyan nevet¬ 
séges kérdéseket vetett fel, hogy önkéntelenül 
is kaczajba tört ki. Sejtvén, hogy megértettem, 
megszégyelte magát, bocsánatot kért. Megtudta, 
hogy ez az ifjú alsóbbrendű hivatalnok a kerü¬ 
letben. Másnap, augusztus SüJ-én, egy kibérelt 
lóra helyezvén podgyászát, útnak indult a só¬ 
bányák felé. Ide azonban, továbbá Krakkóba, 
a hol szintén töltött egy pár napot, utasunkat 
nem követjük, a mennyiben sem egyik, sem 
másik nem tartozik Magyarországhoz. 

Galicziai útjából visszatérvén, megjegyzi: 
nem igaz az, a mit a németek mondanak, hogy 
a lengyelek műveltebbek lennének a magya¬ 
roknál, mert ő épen az ellenkezőjéről győző¬ 
dött meg. Andrásfalván meglátogatta Pongrácz 
Imre magyar főnemest. Az ő birtokán egy 
mészkő-sziklában van egy Démanovo nevű bar¬ 
lang, melyről azt beszélik, hogy embercsontok-
kal van tele s azonkívül ott található azon sár¬ 
kány csontváza is, mely a szász választöfejede-
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lem tulajdona lett volna, voltaképen azonban 
valami nagyobb medve csont-maradványa. 

Felső-Magyarország bányái felé még mindig 
sziklás utakon törtetve elcre, bár néha négyes 
előfogatot vett igénybe, nem egyszer kénytelen 
volt a szekér mellett gyalog menetelni. Utazása 
nagyon hosszadalmas volt, sokszor olyan lej¬ 
tős irton vilte kocsija, hogy nem merészelt a 
kocsiban maradni, így tartott ez Neuxohl-ig 
(Beszterczebánya). Ez a város kellemes fekvésű 
egy folyó partján s erdőséggel koszorúzott elég 
magas hegyek között. Vasárnap érkezett oda s 
a hétfői vásárra még akkor este érkeztek meg 
a kereskedők. Szebb gyümölcsöt, mint itt, talán 
sohasem látott. Tisztelegvén a bányaigazgatók¬ 
nál, másnap ment ki a körülbelől kétórai tá¬ 
volságra eső bányákhoz. A bányafelügyelő kö¬ 
zölte vele, hogy itt már a gránitsziklákban 
kvarczrétegek vonulnak keresztül-kasul. E bá¬ 
nyákból rezet aknáztak ki, de nagy veszteség¬ 
gel. Talált itt igen szép rózsaszínű vitriol¬ 
cseppkövet, némelyik pedig kékbejátszó rózsa¬ 
színű volt. Ebből Klaproth úrhoz küldött né¬ 
hány példányt, a ki azt vegyelemezte. Végig¬ 
nézte itt a rézbányászat minden műveletét. 
Majd hangsúlyozva emeli ki, hogy a bányászat 
előhaladása kizárólag az erdélyi születésű Born 
bárónak köszönhető s valósággal rajongó lel¬ 
kesedéssel ecseteli a világhírű mester élet- s 
jellemrajzát, megismertetvén öt angol olvasói-
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val. Én sem tartom feleslegesnek e jellemrajz 
közlését, mert bizony mi magyarok igen keve¬ 
set tudunk e lángeszű tudósunkról, ki, hogy 
úg'y fejezzem ki magam, egy új tudomány alap¬ 
ját vetette meg. — Megérdemli, hogy születésé¬ 
nek 170-ik évfordulója alkalmával fölujítsuk 
emlékezetét. 

P>orn Invai/ Gyulafehérvárott 1742-ben szü¬ 
letett ; nemes székely család gyermeke volt. 
Korán Bécsbe került, hol a jezsuiták iskolájába 
járt, a kik fölismervén lángelméjét, rávették, 
hogy a rend tagja legyen. De másfél év múlva 
otthagyta a rendet, Bécsből Prágába ment, a 
hol jogásznak íratta be magát. Bevégezvén ta¬ 
nulmányait, beutazta Németországot, Hollan¬ 
diát, Flandriát s Francziaországot. Prágába 
visszatérvén, a természettudomány müvelésére 
adta magát, különösen kedvelte a bányászatot 
s az ezzel összefüggő ösmereteket. Már 1770-ben 
ott látjuk a bánya- s pénzverőhivatal igazgatói 
székében. Bejárta Magyar- s Erdélyország ne¬ 
vezetesebb bányáit s ugyanakkor levelezett a 
hírneves Ferber-rel, a ki l 774-ben közre is bo¬ 
csátotta az érdekes levelezést. Felsőbányán 
olyan bányába szállott alá Born, a hol csak 
kevéssel azelőtt hamvadt el a bányatűz. A bánya 
még arzénes párázattal volt telítve s egy levelé¬ 
ben így ecseteli a végzetes szerencsétlenséget: 
cLeszállottam a bányába, hogy a tűz keletkezé¬ 
sét megvizsgáljam, nem is sejtve, hogy annak 
füstje bejárta az egész bányát.* Ettől fogva 
gyöngélkedett, mihelyt jobban lett, visszatért 
Bécsbe. Kevés időre Prágába helyezték át 
bányatanácsos rangban. Már ekkor jelentek 
meg egyes munkái, melyek magokra vonták a 
tudós világ figyelmét. A páduai, stockholmi 
tudós-társaságok tagjává választatott, sőt a lon¬ 
doni királyi tudós-társaság is tagjai sorába 
avatta. Eendkívül nagy tevékenységet fejtett 
ki a tudományok népszerűsítésének érdekében. 
Még akkor sem Prágában, sem Bécsben nem 
állott a tanulók rendelkezésére közkönyvtár; 
közbenjárására mind a két városban létesített 
a kormány ilyen közkönyvtárakat. Mária Te¬ 
rézia méltányolván Born érdemeit, meghívta 
őt Bécsbe, megbízván őt a császári természet¬ 
tudományi múzeum rendezésével. A császárné 
a tudós müveinek kiadásához anyagilag is 
hozzájárult, sőt megbízta öt Mária Anna fő-
herczegasszony oktatásával. Ez a föherczeg-
asszony rendkívül kedvelte a természettudo¬ 
mányt s külön kis múzeuma volt 1779-ben 
valóságos udvari tanácsos lett. Felsőbányán 
szerzett betegségének nyomai megint kiújul¬ 
tak s azok enyhítésére nagy mértékben vett be 
ópium-cseppeket. Egyszer utazása közben vé¬ 
letlenül nagyobb adagot vett be, úgy, hogy egy 
egész napon keresztül eszméletlen állapotban 
feküdt. Magához térvén, fájdalmat ugyan nem 
érzett ébredése pillanatában, de azonlúl foly¬ 
tonosan fájlalta lábait, melyek kevés idő múlva 
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észrevehetőleg lesoványodtak. Kénytelen volt 
vagy ágyban vagy pamlagon feküdni. Néha-
néha ülhetett karszékbe is, de egyik szobából 
a másikba támasz nélkül nem mehetett. Testi 
gyöngesége ellenére is lángelméje folytonosan 
figyelemmel kisérte a közügyeket s tervet ter¬ 
vekre alkotott, s hogy a tudományos előhala-
dást elősegítse, maga körül egész társaságot 
gyűjtött. Tagjai nem kártyáztak, nem ettek-
ittak, de tudományos és közérdekű ügyekkel 
foglalkoztak. Mivel a szabadgondolkozás nem 
volt kizárva, különösen a főpapság rósz szem¬ 
mel nézte e kis társaság üdvös mozgalmait, de 
mindemellett is a társaság tagjai jelentékenyen 
gyarapodtak. Nyilvános felolvasásokat tartot¬ 
tak. A szövetség lelke a testileg elgyengült, de 
szellemileg ^csodás erővel -működő bányataná¬ 
csos volt. Úgy látszik azonban, hogy a szövet¬ 
ség tagjai a franczia forradalmi áramlatoktól 
elragadtatva, túlléptek a kellő korlátokon, úgy 
hogy a máskülönben szabadelvű II. József is 
megsokalta látszólag államellenes működésü¬ 
ket s befolyásuk növekedését, s mindent elkö¬ 
vetett, hogy a társaság feloszoljék. Yezérök, a 
tudós bányatanácsos, visszatért régi kedvencz 
foglalkozásához s a foncsorozásnak egy új s 
czélszerűbb módját találta fel; továbbá föl¬ 
fedezte azt is, hogy a drágaköveket miként le¬ 
het könnyebb szerrel az ásványtömeglöl meg¬ 
szabadítani.. A' császár e módszer alkalmazására 
"Selmeezbányártt vitette el a nagy tudóst s kö¬ 
rülte csoportosultak egész Európa leghirneve-
sebb érczismeröi, úgy hogy Selmeczbánya ez 
időben világhírre emelkedett s a magyar tudós 
hírneve messze világra tündökölt. Élete késő 
alkonyáig lankadatlan buzgalommal Írogatta 
tudományos műveit, melyek aztán több nyel¬ 
ven láttak napvilágot. Míg más köznapi em¬ 
bert a betegség tétlenségbe sodor: Born felül¬ 
emelkedett e köznapiasságon, lelkének eleven¬ 
sége győzedelmeskedett a testi fájdalmakon. Ez 
a szellemi munkásság enyhítette szenvedéseit, sőt 
megőrizte egy időre vidám kedélyét is, mígnem 
1791 július ríl-én görcsrohamok támadták meg 
s egész teste elhidegült s ugyanakkor elvesz¬ 
tette beszélő-tehetségét s egyheti hosszas szen¬ 
vedés után szenderült el örök síri álomra. Born 
középtermetű, csinos külsejű férfiú volt. Mint 
ősi székely olajszinű, koromfekete hajú, sűrű 
szemöldökű férfiú; szemeiből ki lehetett ol¬ 
vasni szellemi fensőbbségét, arczvonásai mint¬ 
egy visszaragyogták az ő lángeszét. Európának 
majd minden nyelvét beszélte, alig volt olyan 
tudomány, a melyhez alaposan hozzá ne szól¬ 
hatott volna. Talán egyetlen fogyatkozása gu-
nyoros modora volt, a mi szintén székely jel¬ 
lemvonás. E miatt többen komolyan neheztel¬ 
tek reá. Ifjú korában barátai mulattatására 
«Vaskalap» czimü gúny verset irt s ez a szel¬ 
lem lengi át sok helyen még tudományos mun¬ 
káit is. Be is panaszolta a bécsi püspök II. Jó¬ 
zsef előtt, de a szabadelvű császár ezt a panaszt 
semmibe sem vette. Meg kell még említenünk, 
hogy háza nyitva volt mindig a tudós világ 
előtt s olyan háztartást vitt, hogy az csaknem 
felemésztette egész jövedelmét Jószívűségét 
lelketlenek használták ki s aztán uzsorások 
körmei közé került. Atyai öröksége nem volt 
elég adóssága törlesztésére s csaknem nyomor¬ 
ban hagyta özvegyét s két felnőtt leányát. 

Ilyen rajongó lelkesedéssel ismerteti az an¬ 
gol tudós az ő magyar mesterét s folytatja to¬ 
vább utazása leírását. 

Beszterczebányán az ezüst aknázásában gyö¬ 
nyörködött egy pár napig, honnan egyenesen 
Sdmeczbányára tartott, mely körülbelül két 
postajárásnyira van az előbbitől. Itt van Ma¬ 
gyarországnak legnevezetesebb bányája. Maga 
a város nagyon egyenetlen talajon fekszik s 
körülbelől 8000 lakost számlál, melynek fele a 
bányákban keresi kenyerét. A bányászakadémia 
európaihirű. Külföldről is sok tanuló látogatja. 
A bányász-növendékek több előnyben részesül¬ 
nek. A bányákat tetszés szerint látogathatják, 
mindenkor megbízható vezető kiséri őket, jogo-
sitvák arra is, hogy a vegytani szertárakban 
kisérleteket végezzenek, sőt a vegyi szereket is 
ingyen szolgáltatják ki nekik s élelmezésükről 
is a császári pénztár gondoskodik. Minden 
tanszakra, úgymint geometriára, trigonomet¬ 
riára, géptanra, vizműtanra, ásványtanra, ércz-
ismére, földtanra, általában a bányászattal 
összefüggő tudományokra kül-külön tanszék 
alapíttatott s mindegyiket hírneves tanárok 

tanítják. Részletesen irja le, hogy a bányákat 
miként művelik s hogy dolgozzák fel a nyers 
érczeket. Pár napi ott időzés után Körmöcz-
bánya felé irányította útját, mindenütt tanul¬ 
mányozván a földtani viszonyokat. Azon né¬ 
zetének ad kifejezést, hogy ez a vidék aligha¬ 
nem őskori erdőség színhelye, mert itten, ha 
a földet mélyebben ássák le, könnyen felismer¬ 
hető, kövült fákat és fatörzseket találhatni. Egy 
tudós természetbúvár egy 80 ölnyi megkövült 
fát talált. 

Körmöczbánya kerített város, Selmeczbányá-
nál jóval kisebb. Mitrowsky főbányamester, ki 
néhány tanácsosával szintén oda érkezett, meg¬ 
hívta vacsorára. Igazán katonai pontossággal 
intézik el a bányaügyeket. A körmöczbányai 
érczanyag meg sem közelíti a selmeczi bányák 
gazdagságát, de minőség tekintetében jóval 
felülmúlja. A többi bányából is ide szállítják 
az érczanyagot, mely aranyat s ezüstöt tartal¬ 
maz. Végignézte a feldolgozás műveletét. Ez¬ 
után a pénzverőben töltött egy kevés időt s 
útrakelt Köniasberg (Újbánya) felé. Mivel ne¬ 
hezen juthatott előfogathoz, még éjszaka is kel¬ 
lett utaznia s reggelre ért Újbányára, a hol 
vendégfogadónak hire-hamva sem volt. A köz¬ 
ségházánál tudakozódott, hogy hol kaphatna 
szállást. Azt hitték róla a tanács tagjai, hogy 
valami vándor-bűvész, ki a maga művészetét 
külön helyiségben akarja bemutatni, mikor 
azonban megtudták felőle, hogy ő csak egy¬ 
szerű utazó, kijelentették, hogy lakásról nem 
gondoskodhatnak. Követelték tőle útlevelét, s 
mikor fölmutatta, fejőket csóválták, s más 
okmányt követeltek. Végre is a főbíró könyörült 
rajta, házánál adott néki szállást, hol igen szí¬ 
vélyes ellátásban részesült. Itt értesült a felől, 
hogy a kibányászott érczanyag még csak az 
arra fordított kiadást sem fizeti ki. Csak azért 
időzött itt egy kevés ideig, hogy a hegység kő¬ 
zeteit tanulmányozza. A lakosság nagyobb része 
malomkő-készítéssel foglalkozik. 

Vasárnap, október ü-ikán távozott el Új¬ 
bányáról s elhagyván a bányavidéket, Szotl-
Benedekrc igyekezett. Bár négylovas előfo-
gaton utazott, oly rettenetesen rázós volt az 
országút, hogy csaknem mindenütt gyalogolnia 
kellett, de mivel szép idő volt s a vidék is kel¬ 
lemes látványt nyújtott: az utazás nem volt 
unalmas. A benczések zárdája fönt a szikla¬ 
tetőn kastélyhoz hasonlít. A nyomorúságos fo¬ 
gadóból fölment a zárdába. Látta a kényelmes 
fészket, de nem lelte meg a madarakat, mert 
azokat onnan kiűzték. Valami csínyt követhet¬ 
tek el s a zárda az esztergomi káptalan bir¬ 
tokába került. Itt csak egyetlen kanonokra 
akadt, a ki nagy személyzettel rendelkezett. 
A kanonok magánál tartotta ebédre. Latin 
nyelven folyt a társalgás. Ebéd után olyan 
sajátságos szertartás következett, a minőről 
eddig fogalma sem volt. A kanonok egy vesz-
szőt vett elő s háromszor elég érezhetően az 
utazó hátára ütött. Hatalmas, erős termetű 
legény volt s tartott tőle, hogy a hátára jó 
ütést mérhet, de megígérte, hogy gyöngéden 
bánik el vele. Ez érzékeny szertartás után ki¬ 
nyilatkoztatta a kanonok, hogy most már tel¬ 
jesen tiszta. — Másnap Nyitra felé vette út¬ 
ját. Itt már a síkság kezdődött. Aranyos-
Maróion, hol Migazzi bibornoknak pompás 
kastélya van, sokáig kellett várakoznia az élő-
fogatra s esti tíz óra már elmúlt, mikor Nyit-
rára érkezett. Itt azonban ugyancsak megjárta, 
mert előtte kevés idővel valami főúr foglalt el 
a vendéglőben minden szobát. Az ő számára 
csak egy kis kamara jutott s egy szalmazsák 
volt az egyetlen bútorzat. Nyitra elég jó hirű 
város, kellemes fekvésű; a Nyitra folyó men¬ 
tében a püspöki palota a vár belsejében fek¬ 
szik. Gyümölcskereskedése jelentékeny. Itt mái-
szőlőtermő vidékre is talált. Innen másnap 
dél felé gabonatermő vidéken haladt előre s 
elért FreyKtadt-b&, hol elég jó vendéglőre ta¬ 
lált, a hol éjszakára is ott maradt, kérve a 
vendéglőst, hogy kora reggel ébreszszék föl, de 
bizony ez senkinek se jutott eszébe. E hanyag¬ 
ság oka felől tudakozódván, értesült a felől, 
hogy előfogatát egy magasrangú tisztviselő fog¬ 
lalta le s már el is utazott. Néhány órai vára¬ 
kozás után a bíró mégis kerített számára élő-
fogatot. Ekkor észrevette, hogy az az úr, a ki 
az ő előfogatát lefoglalta, még sem utazott el. 
Bcszankodván a rajta ejtett sérelem miatt, be¬ 
lépett a szobába, hol e zsarnok úr kényelme¬ 

sen heverészett a pamlagon. Mikor kérdőre 
vonta, azon válaszszal fizette ki, hogy ő az 
idegen utast nem akarta megsérteni, de ez a 
tisztviselők előjoga s ő csak az őt megillető 
jogszokást követte. Egyébiránt szívesen bocsá¬ 
natot kér. Hogy idejét hiába ne töltse el. el¬ 
látogatott a reggelizés után Erdődy gróf kas¬ 
télyába. Ez a gróf az ország egyik elsőrangú 
mágnása. Szívesen fogadta s megbotránkozott 
a hivatalnok eljárása fölött, de bár a vármegyé¬ 
nek főispánja, az ilyen visszaéléseket nem gá¬ 
tolhatja meg. Kérte, hogy maradjon nála egy 
napig; majd levezette pompásan berendezett 
és gondozott angol-kertjébe. A kastélyból gyö¬ 
nyörű kilátás nyílik messze távolba. — Ott is 
maradt ebédre s megemlíti, hogy nagy szolga¬ 
személyzet ezüst tálczákon tálalta föl a sok 
finom fogást. 

Délután Tyrnau-ba (Nagyszombat) indult. 
Jobbfelől terjedelmes síkságon emelkedik Li¬ 
pótvár, melyet I. Lipót építtetett. Jó úton ért 
el Nagyszombatba. 

A távolról kitetsző nagyszámú torony már 
előre jelzi, hogy Nagyszombat jelentékeny vá¬ 
ros. Ez Magyarországnak egyik legnevezetesebb 
helye; szép és terjedelmes utczáin szabályosan 
épített házak emelkednek. A sok templom és 
zárda miatt ezt a várost «kis Eómá»-nak neve¬ 
zik, de csak hétezer lelket számlál. II. József 
idejéig ez volt az egyetem székhelye, a mit az¬ 
tán Pestre helyeztek át, mint a királyság köz¬ 
pontjára. Az egyetemi helyiségeket rokkantak 
hajlékává s katonai kórházakká alakították át. 
Körülbelől 1000 katona talál itt elhelyezést. 
Innen Pozsonyba ment, a hová a legjobb úton 
késő éjszaka érkezett meg. Mivel a fogadók éj¬ 
szaka nincsenek nyitva, tartott tőle, hogy a 
kocsisa valamelyik ház előtt leteszi podgyá-
szostól együtt, hogy ezt elkerülje, az első na¬ 
gyobb vendégfogadó ajtaján zörgetett s nagy 
duzzogva adtak is neki szobát. Másnap aztán 
megtudta, hogy csakugyan alkalmas szállásra 
talált, mert a vendégfogadó kapuja fölött egy 
márványtábla hirdette, hogy II. József császár 
Pozsonyban időzése alkalmával ebben a vendég¬ 
fogadóban tartózkodott. Pozsonyt Magyarország 
egyik fővárosának lehet tartani, mert a törökök 
sokszor elfoglalván Budát: a kormányhatóság 
többnyire Pozsonyba tette át székhelyét, sőt az 
országgyűléseket is itt tartották. A Duna partja 
mellett emelkedő város nagyon szép fekvésű, 
lakossága 28,000 lélek. Fele a lutheránus val¬ 
lásfelekezethez tartozik. Igen szép színháza 
van; kaszinója, kávéházai megfelelnek a fő¬ 
városi igényeknek, egyik-másik a párisi s 
londoni kávéházakkal is kiállja a versenyt. 
Munkakerülőknek megbecsülhetetlen szórako¬ 
zási hely, mert itt kedvökre tölthetik az időt. 
Kávéházaiban külföldi hírlapok, tekeasztalok s 
egyébb szórakoztató eszközök nyújtanak a 
vendégeknek alkalmat a mulatságra. Lumnit-
zer a «Pozsonyi flóra* hírneves szerzője itt 
lakik, de már az időtájt a növénytan tanul¬ 
mányozásával teljesen felhagyott. Nagyon meg¬ 
lepte az angol tudóst, hogy Pozsonyban rend¬ 
kívül sok zsidó lakott, a kik egytől-egyig rend¬ 
őri felügyelet alatt állottak, mert közülök igen 
sokan mint orgazdák voltak ismeretesek, a bá¬ 
nyákban pedig munkásokul be nem fogadják. 
Pozsonyban csak három napig időzött, de már 
e rövid idő alatt is fölismerhette, hogy a bécsi 
könnyelmű, léha életmód már ide is elharapó¬ 
zott, sőt már Budán is gyökeret kezdett verni. 
Ezen azonban nem lehet csodálkozni, sőt na¬ 
gyon természetes, mert az úri osztály úgy a 
fiúkat, mint a leányokat tanulmányaik folyta¬ 
tására Bécsbe küldi. A hivatal s kitüntetés ide 
csábítgatja a magyar urakat, itt verik el nem¬ 
telen örömök élvezése közben vagyonuk jelen¬ 
tékeny részét. Egy magyar főúr, kihez ajánló 
levele volt, meghívta őt délutáni kávéra s ha¬ 
bár benső barátság nem fűzte is őket egymás¬ 
hoz, mindjárt az első találkozás alkalmával 
ajánlkozott arra, hogy bemutatja őt egy ifjú 
nőnek, kinek kegyeit könnyen elnyerheti. 
Angol tudósunk undorodva utasította vissza 
ezt a nemtelen ajánlatot. Sajnos, hogy a bécsi 
erkölcs megrontja a tiszta magyar fajt. Három 
vagy négy mértföldnyire Pozsonytól fekszik 
egy kis község, Kocs. Néhány régiség-búvár 
állítása szerint itt találták volna föl azt a jár¬ 
művet, a mit napjainkban is «koesi»-nak ne-
neznek, sőt maga az angol Johnson is ezt a 
járművet a maga nagy szótárában magyar 
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Az áttört gátrész betöltése. 
GÁTJA VITÁS KHINÁHAN. 

Az áttört gát oldalfalainak, megerősítése kötelekkel. 

találmánynak tartja, mert ez a német szó 
«Kutsche» a kocsi szóból eredt. Cornides ma¬ 
gyar tudós erről a tárgyról a többek között így 
okoskodik: az a jármű, a mely magyarul kocsi 
nevet visel, kevés hangváltozással csaknem 
minden európai nyelven hasonlít a «kocsi» 
szóhoz. Ezenkívül történeti okmányok igazol¬ 
ják, hogy ilyet először Magyarországon s itt is 
először Kocs-on készítettek s nevét is Kocs 
községtől veszi. Bonfinius, Pray történetírók 
ugyancsak e mellett tanúskodnak, továbbá 
Herberstein a német udvar magyarországi 
követe említi, hogy a kocsi-jármű Kocs község¬ 
ből került először közhasználatra, úgyszintén 
Nosztleder Frigyes XVII. századbeli iró a ko¬ 
csit magyar találmánynak nevezi, így írván* e 
felől: «V. Károly császár, köszvénytől gyötör-
tetve, hogy kissé nyugodtabban alhassék úgy¬ 
nevezett (cinagyar kocsiban* heverészett. To¬ 
vábbá 1523-ban kelt királyi rendelet szerint az 
egy sessio-val bíró nemesek köteleztetnek arra, 
hogy vagy lóháton vagy gyalog jelenjenek meg 
a táborban, nem pedig kocsival, mint ezt sokan 
tenni szokták. A szekér és magyar kocsi nem 
egy s ugyanazon jármű a mi kitetszik abból 
is, hogy mikor L Miksa osztrák császár három 
király kíséretében Bécsbe bevonult, sok magyar 
főúr magyarul kocsinak nevezett járműben 
parádézott. Mindez s több adat azt igazolja, 
hogy a kocsi határozottan magyar találmány. 

Angol tudósunk nem vitatkozik e kérdés fö¬ 
lött, higyje ki-ki, a mi neki tetszik. Október 
vége felé járván az idő, mivel még több orszá¬ 
got be akart utazni, el kellett hagynia a ked¬ 
ves Magyarországot s szórói-szóra ezt irja: 
«a határnál búcsút mondtam a kedves ország¬ 
nak, még pedig nem tagadom, bizonyos fájdal¬ 
mas érzések között. Habár a Duna s a viruló 
vidék, melyeket átszelt a folyam, változatos és 
bájos látványt tárt fel előttem, többször vissza¬ 
fordultam s mintha csak nemes lakóihoz eljut¬ 
hatott volna búcsúm, hálásan köszöntem meg 
nekik irányomban tanúsított lekötelező szives-
ségöket s őszintén kívánom szerencsés boldo¬ 
gulásukat, a mire valóban érdemesek. A ma¬ 
gyar olyan népfaj, mely nemcsak nemesen (/<ni-
dolkozik, de il</y is cselekszik. Mindazon nem¬ 
zetek közül, a kik között megfordultam, <i 
magyar nemzetet becsülöm leatöbbre. Öröm¬ 
mel rovom le ezen tartozásomat, neki ajánl¬ 
ván föl méltánylásom eme csekély jelét.» 

így ad számot háromkötetes munkájában 
Magyarországról eme világlátott tudós s nem 
lesz felesleges megjegyeznünk, hogy e mű fran¬ 
czia fordítója melegen ajánlja a kormány figyel¬ 
mébe, hogy vegye szivére az ebben foglalt in¬ 
telmeket, mert az ő sorsa s jövője annak sorsá¬ 
val s jövőjével szorosan egybeforrva van. Mi 
pedig egy század multával is hálásan emléke¬ 
zünk meg angol barátunkról. 

GÁTJAVÍTÁS KHINÁBAN. 
Sajátságos gátjavító módszerük van a khi-

naiaknak. A hirtelen megáradó folyók át-át 
szakítanak egy-egy töltést, melyet gyorsan kell 
megjavítaniuk. Mit mivelnek ilyenkor a lele¬ 
ményes khinaiak? Először, hogy a gátat, töl¬ 
tést az áttörés helyén megóvják a további föld¬ 
szakadástól, pusztításoktól, azt mindkét olda¬ 
lon kötelekkel fonják körül, mely a különben 
könnyebben leváló részeket összetartja. A gát 
áttört részének megtöltése, kijavítása aztán 

úgy történik, hogy köteleket fcsxih'iu-k egyik 
oldalról a másikra s e kifeszített kőtelekre 
nádat, szalmát, sást, majd földet hordanak 
mindaddig, míg az áttört nyílásnak megfelelő 
anyagmennyiséget fel nem halmozták. Az erő¬ 
sen összetartó tömeget végre a kötelek elmet-
szésével lebocsátják s ez megtölti a gátat, mely 
ilyképen ki is van javítva. 

Mellékelt képünkön a khinaiak ezen érdekes 
gátjavítását mutatjuk be olvasóinknak L. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Euripides drámái. Egy jó Euripides-fordítás 

megjelenése esemény a leggazdagabb irodalomban, 
a mienkben kétszeresen az, mert ilyen nebéz és 
hálátlan feladatra vajmi ritkán akiül a vállalathoz 
méltó vállalkozó. Szinte véletlen szerencse számba 
vehetjük, hogy Csengén János személyében olyau 
fordítónk akadt, a ki már eddigi munkáival, de 
kivált Aischylos, Tibullus és Catullus fordításaivá) 
igazolta, hogy megvan benne az ilyen munkához 
szükséges és egy személyben vajmi ritkán megta¬ 
lálható két tulajdonság: a teljes tudományos 
apparátusi! filológus és a művészi érzékű mű¬ 
fordító készsége. Csengeri fordításában most Euri¬ 
pides öt darabját adta ki az Akadémia könyv¬ 
kiadó vállalata; az öt darabot helyes érzékkel vá¬ 
logatta ki a 1ordító úgy, hogy Euripides egész köl¬ 
tői munkájának és szellemének mintegy átnézetes 
képét kapjuk meg belőlük. Az öt darab: az A//.-CX-
íís elragadó szépségű tragikomédiája, a görög költő 
legrégibb ránk maradt műve, a romantikus színe¬ 
zetű Ion, a két Ifigénia, a görög dráma legnagyobb 
világirodalmi hatású művei s >\ Bacchánsnök, me¬ 
lyet sokan & költő legkiválóbb alkotásának tarta¬ 
nak. Csengeri fordításában megtartotta az eredeti 
versformákat; a nehéz, mai Ízlésünktől távoleső 
formákkal biztos kézzel bánik, többnyire sikerül 
neki közelebb hozni őket mai gondolkodásunkhoz. 
Ügy érezzük, Euripides-fordításában jobban sike¬ 
rül eltalálnia az eredeti hangját, mint az Aischy-
losban, a mi alighanem annak tulajdonítható, hogy 
egyéniségéhez közelebb áll Euripides modernebb, 
simább és lágyabb szelleme, mint Aischylos zor¬ 
don, darabos ereje. Mindenesetre kultur:ilis nye¬ 
reség ennek a/ Kuripides-fordításnak a megjele¬ 
nése. Ezzel most már kilencz darabját fordította 
le ('--elígéri a görög ílrúlllil legnagyobb hatású szel¬ 
lemének, a tnostiini köteten kivül kétnyelvű kia-
dásban iiiiír kiadta az Akadémia a Hi-ntkli-xl • 
II/ii/i"l,i/li^l s kiadásra vár ;i l1iiM-,,il;iiii .NY;/,- és a 
Medeia. 

Hihetetlen történetek. &V»7/<Vx/' Zsigmondnak 
néhány szép elbeszélése jelent meg ez alatt H czim 
alatt a Magyar Könyvtár legújabb sorozatában. 
Azért hihetetlen történetek, mert mindegyikben 
van több-kevesebb mesés elem, mind azon a ha¬ 
tárvonalon kanyarognak; hol innen a vonalon, hol 
túl, a mely a ValÓságöl elválas/tjii a mesék biro¬ 
dalmától. Két történetben oroszlánok szerepelnek, 
egyharmadikban Asati, a fiatal ördög, a negyedikben 
emberi érzéssel felruházott szobrocskák, az ötödikben 
ismét az ördögnek adja el magát valaki. Nyilván-
való az írónak a mesére való hajlandósága, de nem 
a fantasztikus, önmagáért való, naiv mesére, ha¬ 
nem arra, a mely csak azért játszik a fantázia ké¬ 
peivel, mert velük tudja az emberi életre vonat¬ 
kozó valami megfigyelését, tanulságát legjobban 
érzékiteni. Az oroszlán, a mely a fogságban meg¬ 
tanulta, tömérdek verés árán, hogy emberre, ál¬ 
latra ráugorjon, a szájába vegye a szelídítő fejét, 
a nélkül, hogy harapna s mikor kiszabadulva igazi 
harczba kellene szállni s megölni ellenfelét, eszébe 
jutnak a vasbot ütései és nem tud harapni -
fájdalmas képe annak a dresszurának, melylyel 
az élet összezsugorítja emberi valónkat s ki¬ 
lopja belőlünk az oroszlán-leiket, hogy majom-
leiket tegyen helyébe. Az oroszlán-fékező kisvárosi 
polgármester története a hősi dicsőséget visszá¬ 

járói mutatja be komikus képben s a többi törté¬ 
netek mindegyikéből is valami ironikus tanulság 
bontakozik ki. A novellák legfőbb érdekességét az 
az ellentét adja meg, a mely történetük és gon-
dolatbeli tartalmuk hangulata között van: a törte¬ 
netek a mese folyamán átbillennek a valóságból 
az illúzió területére, a gondolat ellenben mindig 
egy illúziónak a valósággal való érintkezéséből s 
ebből folyólag elhervadásaból fejük ki. Szöllösi 
iróniája talán egy könyvében sem olyan erős. mint 
ebben a gyűjteményben : egy lágy, gyöngéd lélek 
fájdalmas csalódásaihói fakad, hol a fájdalmas elem 
jut benne túlsúlyra, hol a gúnyos ; az iróniának ér-
zelmességbe való áthajtására, a mi azelőtt gyakori 
volt nála, itt csak egy novellában, az .\xnli Imhi'i-
síi-han van példa. Az egész kis gyűjtemény nagyon 
jellemző Szöllösi belső fejlődésére és dolgozási 
módjára s mondhatni teljes értékében adja ki az 
iró minden kiváló tulajdonságai 

Pusztuló világ. A hajdúság életét nevezi 
Pál pusztuló világnak, a magyarságnak azt a kü¬ 
lönös, minden más vidékétől gyökeresen eltérő 
életmódú, kultúrájú és gazdasági helyzetű csoport¬ 
ját, a mely még egy-két évtized előtt a maga tel¬ 
jes jellegzetességében élt, de ma már űgylátszik. 
szintén hatása alá került a/, új idők nivelláló ha¬ 
talmának. Ebben a körben Móricz Pál specziálista. 
alig is ir másról, mint erről s minden írásán meg¬ 
érzik, hogy nem i.s annyira a törtenetekért és az 
alakokért van imi. mint inkább a levegőért, a 
melyben az iró teljesen benne él. a melyet el 
hozott magával Budapestre is. mást talán nem 
is tudna szívni. S épen ez a tárgyköre levegőjéből 
valósága adja meg novelláinak egyfelől a legfőbb 
erényét, de másfelől a legnagyobb hiány is. Az 
előbbi a tőrölmetszettség, a leirt és megirt dolgoknak 
olyan pontos ismerete, a mely valósággal húsává 
és vérévé teszi az Írónak azokat a dolgokat, me¬ 
lyeket megir. Az utóbbi, a sarkalatos hiány, pedig 
az. hogy teljesen benne lévén mondanivalójában. 
mindent egyformán lát benne, nem különbözteti 
meg a fontos és nem fontos, érdekes és érdektelen 
dolgokat, a mi sokszor annyit jelent, hogy egy-egy 
alaknak vagy történetnek sokszor épen a legjellem¬ 
zőbb és legérdekesebb vonásait ejti el s a kevésbbé 
érdekesekre veti a hangsúlyt, általában nem 
\á lógatja meg mondani valóját. Kzért sokszor saj¬ 
náljuk, hogy azt a szeretetet, mely minden novellá¬ 
ján átérzik, olyan jelentéktelen, csaknem semmis 
dolgokra pazarolja és ritkán elégül ki érdeklődé¬ 
sűnk, a melyet a szerző hangjának melegségével 
felkeltett bennünk. Ahhoz, hogy az iró jól meg¬ 
lásson és jellemző vonásokkal tudjon rajzolni vala¬ 
mit, ki kell emelkednie mondani valójából, bizo¬ 
nyos táuilságra kell jutnia tőle. mert csak Így 
kapja meg a helyes perspektívát. Talán ez a túl¬ 
ságos közelről való né/.és az oka. hogy Móricz Pál 
megfigyelése nem elég biztos a jellemző vonások 
kiragadásában s előadása m-m alakul mondani¬ 
valója természetéhez, mindig egyetlen húrról van 
véve s néha. kivált ha egymás után több novel¬ 
láját olvassuk, már-már a modorosság izét érezzük 
rajta. Hagyományok és irodalmi konvencziók is 
jobban nyűgözik, mint a mennyire igazi írót sza¬ 
bad volna, mert akármennyire áll is az. hogy az 
iró nem függetlenítheti magát az irodalmi hagyo¬ 
mánytól, látása elfogulatlanságát és közvetlenségét 
miudig meg kell őriznie. Egy nagy és minden¬ 
képen méltánylásra érdemes erénye azonban vau 
Móricz Pálnak: nyelvének tiszta, árnyalatokban 
gazdag, erősen lokális tónusú magyarsága. Nem 
tud minden tekintetben művész módjára bánni 
vele, de az anyaga nemes és gazdag. Természete¬ 
sen, szinte önkénytelenül ömlik ajkáról a beszéd, 
szándékosság, és magyaroskodás nélkül, nyilván 
nem is tudna másképen szólani s csak egy kevéssel 
több stilművészi érzék kellene hozzá, hogy ez az 
erénye valódi irodalmi értékké váljon. 

Iparosok Olvasótára. Mártonfy Márton ily 
czímü vállalata, mely már eddig is nagy szolgála¬ 
tokat tett iparosságunk kulturális haladásának 
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most három igen hasznos és tanulságos új füzetet 
adott ki. Az egyikben dr. Őrei Géza a technológia 
köréből mond el sok érdekes tudnivalót: az üveg¬ 
gyártásról és történetéről, a papiros gyártásáról és 
szövés történetéről, a közlekedésről stb. A füzet 
egyes czikkei nagyon világosan és vonzóan vaunak 
megírva, minden olvasó, de különösen az iparos 
nagyon sok tanulságot ineritliet belőlük. — A vál¬ 
lalat másik új füzetében Resofszky Viktor Az 
asztalosság költségvetésűm;! czímmel azokat a tud¬ 
nivalókat foglalja össze, melyekre az asztalosnak, 
különösen a kisiparosnak költségvetései összeállí¬ 
tásánál szüksége van. Népszerűén Írott, praktikus 
könyv, a mely a szerzőnek nagy gyakorlati tapasz¬ 
talatain alapszik, s megbízhatóan tájékoztat min¬ 
den tárgya körébe tartozó tudnivalóról. A harma¬ 
dik füzetben Hasznos Olvasmányok czimmel több 
érdekes és tanulságos czikket találunk az isme¬ 
retek különböző mezőiről. 

Csitri. A Vigszinház legfrissebb újdonsága, Pierre 
Veber és Henry de Gorsse négy felvonásos víg¬ 
játéka, a Csitri, máris megjelent a Fővárosi Szín¬ 
házak Műsora czímű népszerű vállalatban. Heltai 
Jenő finom és elmés fordításában. 

A «J6 Pajtás», Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja február 4-iki számába 
verseket Benedek Elek irt, elbeszélést Abonyi 
Árpád, Sebők Zsigmond folytatja Dörmögö Dömö¬ 
tör utazását Budapest körül. Az állandó rovatok 
közül a Világ legszebb meséi bájos középkori tör¬ 
ténetet mond el a kis Magelóua méhésztől, Faragó 
BIICKÍ mozija mulatságos képeket és ötletes ver¬ 
seket közöl, egy érdekes czikk a különböző madár¬ 
hangokról szól, Zsiga bácsi képes mókája a zsiráf¬ 
ról mond el kaczagtató históriát, Rákosi Viktor 
folytatja Oglán bég kincse czimű regényét. A rejt¬ 
vények, szerkesztői izenetek teszik teljessé a szám 
tartalmát. A t Jó Pajtás* -t a Franklin-Társulat adja 
ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, 
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes 
szám ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra in¬ 
gyen küld a kiadóhivatal. (IV. kér., Egyetem -
utcza 4.) 

Új könyvek. 
Euripidcs drámái. (Alkestis, Ion, A két Iphi-

genia, Bacchansnők). Bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátva fordította Csengeri János Budapest, a M. 
T. Akadémia kiadása. 

Hihetetlen történetek. Irta Szőllősi Zsigmond. 
Budapest, Lampel E. (Wodianner és fiai), Magyar 
könyvtár; ára 60 fillér. 

Pusztuló világ. Elbeszélések a hajduföldről. Irta 
Mórícz Pál. Budapest, Singer és Wolfner. 

iparosok Olvasótára. Szerkeszti Mártonfy Márton. 
XVm. évfolyam, l—4. szám. Budapest, Lampel 
E. (Wodiáner F. és fiai) egy-egy szám ára 60 fillér. 

Csitri. Vigjátók négy felvonásban : írták : Kcrrc 
Vébe/- és Ildn'ii de Gorsse, fordította : Holtai Jenő. 
Budapest. IMy>el E. (Wodiáner F. és Fiai). (Fő¬ 
városi Színházak Műsora), ára 90 fillér. 

A « VASÁRNAPI ÚJSÁG* 
59-ik évfolyama. 

A ((Vasárnapi Újság* a legrégibb magyar 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 13O íven s több mint 
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

A «Vasárnapi üjság* színes képmel¬ 
lékleteket is ad, több színben művészileg ki¬ 
vitt képeket. 

Előfizetési föltételeink: 
A «Vasárnapi Újság* negyedévre 5 korona, fél 

évre 10 korona. 
A «Vasárnapi Ujsági a <Világkrónikáival 

negyedévre 6 korona, félévre 12 korona. 
Az előfizetések a «Vasárnapi Ujsági kiadó¬ 

hivatalába, Budapesten, Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a legközelebbi napokban: BAKOVSZKY 

ISTVÁN volt negyvennyolczas honvédfőhadnagy, a 
pestvidéki törvényszék nyűg. ügyésze, 84 éves ko¬ 
rában Budapesten. Összesen 43 évig szolgált a 
törvényszéknél. Kitűnő kriminalistának tartották. 
Szegeden a Eózsa Sándor és társai nagy bűn-
pőrében mint védő szerepelt Edvi Illés Károlylyal. 
Azután nevezték ki Budapestre ügyésznek. Az 
egykori hős honvédet a kápolnai csata után, a 
hol meg is sebesült, nevezték ki vitézségéért tiszt¬ 
nek. Később Budavár ostrománál kitüntette magát. 

Akkor a fején sebesült meg és főhadnaggyá lép¬ 
tették elő. - VÁBADT BERTALAN nyűg. főszolga¬ 
bíró, 48-as honvédhadnagy és a Ferencz Józsaf-
rend lovagja, Déván 82 eves korában. Várady Bem 
apó seregeben harczolt és igen kitüntette magát 
a szászvarosi csatában, valamint a piski-hidnal 
hol meg is sebesült. 40 évig volt főbírája a vajda¬ 
hunyadi járásnak. — Dr. MOLNÁR ALBERT czeglédi 
kir. közjegyző és földbirtokos.1 Losoncz város volt 
országgyűlési képviselője. Pestvármegyei bizottsági 
tag, a czeglédi turini százas küldöttség tisztelet¬ 
beli tagja, 50 éves korában Czegléden. — MAÍBR-
HOFFER JÓZSEF nyűg. bozovicsi esperesplóbános, volt 
48-as honvéd, 88 éves korában. - SCHMID HUGÓ 
dr. kir. tanácsos, egyetemi magántanár, a pozso¬ 
nyi állami kórház sebész-főorvosa, 60 éves korá¬ 
ban. - • KOBLER FEKENCZ dr. székesfővárosi tiszti 
ügyész, 47 éves korában Berlinben. - SZELES 
JÓZSEF nyűg. pénzügyigazgatósági titkár, 72 éves 
korában Kecskeméten. - • SZIOETHI VILMOS nyűg. 
m. kir, pénzügyi titkár, 75 éves korában Besz-
terczebányán. — SZILVA GÉZA a budapesti büntető-
járásbíróság régi, érdemes bírája, 63 éves korá¬ 
ban Budapesten. — GAJÁRY ALAJOS szatmár-egyház-
megyei áldozó-pap, 25 éves korában Szatmár-
Németiben. — SIMON TÁDÉ Szent Benedek-rendi 
áldozópap, okleveles középiskolai tanár. Komárom 
vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, 55 
éves korában Tárkányban. - FRANTICH ÁGOSTON 
pécsi apátkanonok, várplébános, Pécsett. - - NAGY 
ANTAL tiszteletbeli kanonok, sajóvárkonyi esperes 
plébános 74 éves korában. Zalavári ZÜKNA 
KÁROLY nyűg. altábornagy, a Lipót-rend és a har¬ 
madosztályú vaskorona-rend lovagja, a király volt 
szárnysegédje, 71 éves korában Pécsett — EÖDER 
VILMOS nyűg. honvédszázados, kezelő tiszt, a koro¬ 
nás arany érdemkereszt tulajdonosa, Keszthe¬ 
lyen. — KOLIZSÁK FERENCZ nyűg. m. kir. honvéd-
sjázados, vármegyei irattáros, 60 éves korában 
Gyulán. - - Beniczei és micsinyei BENICZKY PÁL 
államvasúti felügyelő,, 58 éves korában Buda¬ 
pesten. — ULBRICH ÁRMIN nyűg. államvasúti fel¬ 
ügyelő, 66 éves korában Budapesten. — Nemes 
MAKOVICSKA OTTÓ az igazságügyminisztériumba be¬ 
berendelt gvüjtőfogházi ellenőr, 48 éves korában 
Budapesten. - - SCHUSTER JÓZSEF főerdőmérnök, 
Szászvárosban. - - SALLÓ KÁROLY nyűg. állami is¬ 
kolai igazgató, 41 éves korában Boksánbányán. — 
ZÁNKAY GUSZTÁV dr. ügyvéd, a kaposvári 48-as és 
függetlenségi kör elnöke, Kaposváron. — JAKAB 
IMRE balavásári körjegyző és törvényhatósági bi¬ 
zottsági tag, 62 éves korában Balavásáron. — 

Báli-selyem 
újdonság nagy válasz¬ 

tékban méterenként 
1.15 koronától fejebb 
bér- és vánmientve 
a megrendelőhöz szál¬ 

lítva. Gazdag mintagyüjteményt postafordultával küld 

H E N N E B E R G seljemgyáros Zü r i ch . 

l ki az egészséges böripolisn súlyl fek¬ 
tet, széptől eltüntetni, gyöngéden puha 
bőrt. ralamiDt fehér arczbon elérni óhajt, 

kizárólag a 
vesszőparipa¬ 

liliomtejszappant 
liasinálja.— E^ediili gyártó : 

B e r g m a n n & Co. Te tsohen a. E. 
Darabja 8U lilléréri minden gyógyszertár¬ 
ban, drogériában és illatszerkereskedAshon 

slb. kai li«io. 

TÁTKAFŰRCD 
TELÍ GYÓGYHELY. 

TELÍ SPORT = 
REMEK TELÍ KLÍMA. 

•.BOBPÁLYfl KORCSOUÖPÁLTA 

DECEMBER- MARCZÍUS 
^ ^ Prospektust Küld 
a URAND HOTEL iü/lZüflTOSflú«. 

Az összes GÉPEK és FORMÁK 
HOMOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE :: 

u. m. falazó-téglagyártógépek, ür-
tömbfo-ártógépek, letőcscrépgyárló-

gépek. Prések: ceinentburkolólapok 
előállítására habarcs és betonkeverők. 

Formák: kerítésoszlopok, lépcsők, csö¬ 
vek slb. előállítására. Kőtörők.kőmor-
zsolók, homok és kavicsmosógépek.., 

Dr. fiaspary & Co. gépgyára Markranstádt 
Leipzig mellett íNémctoiszógi. — 228. számú árjegyzék 

díjmentesen. — Kérjük gjárunkat meglátogatni. 

Svájczi selyem vámmentesen :: 
házhoz szállítva! 

Kérjen fekete, fehér »agy színei újdonságainkból mintákat : 
duchosse, volle. satin souple, taffetas, crépe de 
chine, colienne, oótelé, monsseline 120 óm. széles, 
méterenként l'/O K-tól kezdte. Ruháknak, blúzoknak stb.-nek 
való bársony és peluche agyszintén hímzett blúzok, 
valamint batiszt- pamut vászon- és selyemrnhak Mi csakis ga* 
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el vám- ée portó 

mentesen közvetlen magánvevőknek, 

SCHWEIZER & Co., LUZERN U 24 (Svájc.) 
Selyemkivitel. Királyi udvari szállítók. 
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Dr. Miszné 
füzetér m e 
Bpest, IV., Váci-n. 7.1. em.| 
Telefon 142—45. szám. 

A;áulja kizárólag mérték utiín 
készülő 

Iialcsonínélkiiü fűzőit 
Haskötők, melltartók, mér¬ 
ték szerint. 
Ismertető árjegyzék (lijtulnn. 

SZŐ LÓ -OLTVÁNYOK 
p*Aú«nM*A t* GlrtlittrMn 'élű kerítés 
oei alkalmas i csenntték leazerzéníra legmele¬ 
gebben ajánljuk a leRJobb hirnévuek ftrvendö 

8/üt-s Sándor Fia 
. . 

Ha a saját érdekét tártja uem előtt, ngy ne 
tegjen eddig oltványt Tag; teaszüt, mlga fenti 
ezeg képen nagy árjegyzékéi nem körte ingyen 
éa bérn eut»e. Ezin árjegyzék minden BZÖI.Í-
biitikost érdekel basziioi tártalmánál lógva. 
Olcsó ár t» puntus ltis*olynUi». Hzdinos 
eltmnfrö levrt. A tisztelt érdeklődök a telep 

megtekintésére síiveten láttatnák. 

Q/erravallo-
B » ^ 

kina bora vassal 
Hyflienikns kiállítás 1906. Kenmanasabhan ki-
lüiít Ki-ősltőszer gyenuélkedők, vérszegények 
és labbadozók s/ámai-a. fői vauygerjesztu, ideg-

erősítő és vérjavitó szer. 
Kitűnő íz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

J, Serravallo, 
Vásárolható a i 

K 2.1 

cs. és kir. 
üdv. szállító Trieste-Barcola. 
szertárakban féllitere* üvegekben, 
teres üvegekben K 4.80. 
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HALÁSZ IMRE, 89 éves korában Győrben. Zsarnói 
ZSAHNAY PÁL magánzó, 70 éves korában Eper¬ 
jesen. — SCHWIRIÁN JÁNOS dr. városi orvos, 51 éves 
korában Dobsinán. - - SZEMPXVEISZ EEZSŐ építész, 
48 éves korában Zirczen. — LESTYÁK JÓZSEF nyűg.' 
allamrendőrsógi fogalmazó, 66 éves korában Buda¬ 
pesten. - - Dr. Kiss GYULA szombathelyi kir. tör¬ 
vényszéki bíró, 37 éves korában Budapesten. 

PÁKH GIZELLA, Pákh Albertnak, a Vasárnapi 
Újság első szerkesztőjének húga, 71 éves korában 
Dobsinán. - Ozv. DOMONKOS JÓZSEFNÉ magánzónő, 
100 éves korában Aradon. — Ozv. semsei SEMSEY 
VINCZBNÉ, szül. jamniki Jóny Natália, !)0 éves ko¬ 
rában Demétón. - - Ozv. WIKDS KÁROLYNÉ, szül. 
Wikus Adél, 71 éves korában Budapesten. — Ozv. 
BÁN JÁNOSNÉ, szül. Halász Viktória, 69 éves ko¬ 
rában Makón. • Idősb. ZICHY JÁNOSNÉ, grófné, 
szül. földvári Földváry Júlia, a Zichy-caalád je¬ 
lenlegi szeniorának felesége, 66 éves korában 
Zichyujfalun. - - Csabacsüdi DÓKUS GYULÁNÉ, szül. 
hadusfalvi Spillenberg Zsófia, 63 éves korában 
Sátoraljaújhelyen. Ozv. ugornyai KOBITSEK 
SÁNDORNÉ, szül. zólyomi Wagner Etelka, 60 éves 
korában Budapesten. — Ozv. györötskei GYÖKÖTS-
KEY GYÖRGYNÉ, szül. felső büki Nagy Karolin, 48 
éves korában Veszprémben. - - PONGRÁCZ ANTALNÉ 
báróné, szül. Brösl Matild, 40 éves korában Vá-
czon. - - EUDNYÁNSZKY ZSÓFIA, Eudnyánszky Gyula 
elvált felesége Erzsébetfalván. - EIBARITS JÓ¬ 
ZSEFNÉ, szül. Németh Katalin, posta- és táviró-
kezelőnő, 30 éves korában Győrött. — Ozv. FÁRNEK 
BÉLÁNÉ, szül. teszéri és deméndi Teszáry Etelka 
Tápiószelén. - MANZER KLÁRA államvasúti pénz-
kezelőné, Manzer Sándor és felesége, szül. Kecs¬ 
kés Klára leánya Győrött. — Felső-rőei CSERES¬ 
NYÉS JÓZSEFNÉ dr.-né, szül. szentkirályszabadjai 
Véghely Sárika, 36 éves korában Budapesten. -
Ozv. BÁN JÁNOSNÉ, szül. Halász Viktória 69 éves 
korában Makón. 

EGYVELEG. 
*A háborúk költségeit a khirtai hadjárat óta 

egy német statisztikus 53 milliárd márkára becsüli, 
azaz a jelenleg a földön élő emberek mindeniké¬ 
nek 35 márkát lehetne belőle adni, — ha nem tör¬ 
téntek volna meg. 

A Magyar Posta és Vasúti Automata r.-t. 
Budapest, V.. Arany János-uteza 20. sz. alatt levő 
központi iroda helyiségeikkel kapcsolatosan egy állandó 

gépkiállítást rendezett be, ahol igen érdekes technikai 
újdonságok szemlélhetek és szabad bemenet mellett 
naponta 8-tól 4 ig üzemben bemuttatatnak. 

W i k t o r i i i l á m p a . Felhivjnk olvasóink figyelmét 
a iWiktorin-fény« mai hirdetésére. A vezetéknélküli 
Wiktorm-lámpa a legideálisabb világítási eszköz. Le-
irást díjmentesen küld a iWiktorin-fény», Budapest, 
VIIL, Baross-uteza 1. 

SAKKJÁTÉK. 
2782. számú feladvány Palkoska Emiltől, Pardubitz. 

BOTÉI. 
£2tt£?2 : 

g 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

O/"»UI IITCQ ÁPHOT Szinye-Lipóczi Salvatoríbrrás-vállalat, 
oUHULI LÓ n b U o l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Kaliforniai 
fügeszirup. 

Természetes hashajtószer, 
gyümölcs- és növénynedvből előállítva, vegyiösszetétel 
né lkü l . Azonnali, biztos, ártalmatlan hatás. Nagyon 
kellemes izü. Orvosilag javalva. Felnőtteknek s gyer¬ 
mekeknek egyaránt kitűnően alkalmas. 

Minden gyógyszertárban kapható. 
Nagy üveg 3 Kor., kis üveg 2 Kor. 

Ékszer. .0 rá. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe 
tökkéazpénz vagy angol r«nds«erii résiletflíetéare l. 

Legdivatosabb karperec 
órával. 

karatol arany 

; SÁRGA JÁNOS SKS&S 
, Kigyő-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 

A«éi 

csási.ésklr. 
ndv. szállító 
Budapest. IV. _ 

k l T l t e i a M f i 8 U T O M l t o I i j k g r M n D g . m l U ] M T r f ? y ü t t l l f 
romborművfl (Belif) wöeszVoiök 12 Ml., hala., píCMujé., tészta, tálak 
13f tálctók, ««len«Kk, Unyétkosarak, 14 f., kaT*», teás wrncek Joor 
J g a ^ S S S k i gjamflloallTánjok, .soporto. tálak, Járdimerek IS f. 
Szabad megtekintés véteikényszer nélkül. Szabott gyári arak Kep.s 
árjegyzék ingyen és bérmentTe V.dékre tálasztékot készséggel knldok. 

NUTH KÁROLY 
mérnök és gyáros. 

Gyár és iroda: Budapest, m kér., fiarayatcza 10. 

Cs. és kir. fensége 
József főh. üdv. szál. 

Kőjponti fii-, lég- és gőzfűtések, légsíesz és ' L . . 
sjelki/lftések, szivattyúk, tizpromuvi em.logepík - , 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készitt 

Szerkesztői üzenetek. 
őszszel. Hazudok a világnak. Inkább Okolni p<n-

zuiuokho/ IniMiiilítiiiiiik. mint versekhez, fejletlen ^on-
clnlk.'ihi- nyilvánul lic-nniik, H mely teljesen irodalmi 
olvasmányokhoz t^pad. 

Sully-Prudhomme. A/, a vers mar sokkul jolib fór-
clítíislinn jc'lont niff; lapunkban, nem volna rrtrlmr. 
lm most u roizabbikst közolnök. 

A csárda leánya. Az ember nem is liínnr. h"ny a 
betyar-nmiantikii még ina in kisért! 

Képzelet. Sajnos, csak a vers <v.inirl'«n van ki']) 
/r lr t . a tartalmában nem nyilvánul egyetlen szik-
raja sem. 

Az élet. Niiíiy r/.lm, kevés tartalom. 
Fejtörő. Lapunk 3. szamálian ko/.ólt fejtörő meg¬ 

fejtési határiileje tVl.niár (i-ika. A megfejtést JÖVŐ Mft-
iiinnklian ko/óljük. 

a o e d e t g h 
VTLÁÖOÍ. 

V'lagos indui és a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2778. sz. feladvány megfejtése dr. Falkoska Emiltol. 
Világos. Sötét. Világos. a. Sötét. 

1. Bh4-h5 Hcl-e2(a,b) l - d7*etí 
2. Pg5—(18 stb. 2. Vf4xd6 f stb. 

b 
l .._ Vgl-,14 
2. Vf4xd4 stb. 

He lyesen f e j t e t t é k m e g : Merényi Lajos. — Geigt 
József és Stark Vilmos. — A tBudapeiti Sakk-kört. — 
A tBudapesti 111. kér. Sakk-kört. -- Ludanyi Antal. -
Wyschogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapest). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Hóbert (Fákért). -
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-Szentlászlá). — A 'Győri 
Sakk-kört. — Székely Jenő. — Mészey József (Győr). -
A •Zborói Társaskört. — A iKalocsai Katltolikua Kört. — 
Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzás-
ujldk). — A tDunaföldcári Egyenlőségi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdu-
liadháza). — A tLeibiczi Gazdasági Kaszinón (Leibicz). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Irsa). — tCsengeri 
Casiinót (Csenger). — Király Mihály (Zenta). — • Kunz 
Eezső (Temesrékás). — Budai Sakkozó Társaság (Hudapest). — 
Patkó Imre (Talpas). 

KÉPTALÁNY. 

A "Vasáriiapi Ujság» I-sö számában megjelent 
képtalány megfejtése: Hum-i'li <>>il<'i;w. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-n. II. 

h'iaM-/iivatal: Budapest, IV., Egyetein-utcza 4. 

GT a 
WM *T~*4 • F * r 1 <t * * ^ ^ 

' Túljegyzést és es^elest 
J ^5^/ 

értesítőket 
, kiváló izléstel kéizil :: 

SZÉWJtSY EÉLJl 
csáiz. él <•>>. udvari izalliló levélpapír-áruháza 

^Budapest, Terencziek-terey. sz.fi 

Divatos ridikülök 
• Kaphatok * 

Csángónál 
a készítőnél 

BUDAPEST, 
Mnzenm-körnt 5. 
A cini fontos! 
• TELEPONB 

ÍZETEK NELKUi: 
—, Nélkülözhetetlen mindenütt, 

ahol kö> ponti világítás nincsen, vagy 
:: amely lakatból még hiáiyzik. : : 

Mielőtt világítási berendezést beszerezne, pén- ''M 
zét vezetékre és felszerelésre kidobná, nézze 
meg, vagy kérjen le- 1 | | S L * a« •» J •» 
írást a \ezetéknélküli • • • "^ * w ™ • « 
• Amm._g_..J_l Világítása 100gyertyafény 

n p a n O l i erős, óránkénti világit&s 3 | 
5 3 5 fillérbe kerül, nincs kanócza, bárhova vihetd, 
' árnyékot nem vetít és s e m m i l iöri i l i i ié-

11 \ «•!» k ö z ö t t Tel nem. i-ot>l»!iiilui t. 

^rrTIígi WIKTORIN-FÉNY 
. Bniapest, Vin., Biross-utcza 1. :Kem sarok-fiilet. 

'• . 
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Szép kebel és l í r a i derék nyerheti 
a „Pilules Orientales" használata által. 

A mostani divat a karcsú alaknak kódol, különösen a 
mi a derekat éa csípőt illeti. Hogy azonban jobban szorítsa. 
de vékonyabbá tegye a derekat, a fűzőt alul hosszabbították, 
ellenben a felső testééi egész szabadon hagyták. Most tehát 
jobban mint valaha, szükséges egy szép, jól kifejlődött kebel, 
de a mellett kemény, ruganyos, mintán nincs alátámasztva, 
az elegáns nő alakja megkívánja, hogy kiegészítse a vona¬ 
lak harmóniáját. 

Tehát nem fölösleges ismételni 
u hölgyeknek, a kiknek keble niticj 
elegendő módon kifejlődve, vagy 
azoknak a sokaknak, a kiknek melle 
nem rendelkezik azzal a rugauyos-
sággal, amelyet a mostani divat 
megkövetel, nem fölösleges megemlí¬ 
teni újból, hogy egyedül a Pilules 
Orientales adják meg az ideális 
keblet, a mely elegánsan harmonizál 
a derék karcsúságával. 

Hatnak különösen az emlőkre, 
a melyet kifejlesztenek és természe¬ 
tesen keményítenek, olyan tulajdon¬ 
ságoknak köszönve, a mely kizáró¬ 
lagosan az övék (Pilules Orienta¬ 
les). Azon hölgyek száma, akik a 
Pilnles Orientaleanek köszönhetik a 
gyönyörű mellet, nagyobbodik nap¬ 
ról-napra és hálájuk kitűnik dicsérő 
leveleikből, a' melyeket — hivatali 
titok akadályoz abban. — hogy tel 
jes szövegükben közöljük, de a me 
lyek a Pilnlea Orientales elvitatba" 
tatlau hatásáuak őszinte és auten" 
tikus bizonyítékai. 

így ír például de 0 . . . hölgy: 
Teljesen meg vagyok elégedve azon 

eredménynyel, a melyet elértem a Pilules 
Orientálóiéi. Legyen biztositra, miszerint 
hálámat fogom Önnek tanúsítani, » hogy 
fogok jó és jól érdemelt reklámot csinálni 
a» ön pilulái részére. . ,L 

Mme de C . . . rue Bayen, Paris. 
És a másik: 

Uram! 
A Pilules Orientales nagyon jót tesznek ég kiisziinet egekért, látom 

»römmel azon beeséseket lattan eltűnni, a melyek körülvettek keblemet. 
Most már nem esem kétségbe, hogy szép keblet fogok visszakapni, a melyet 
több év óta elvesztettéin. 

íiOuise Jtf. . . rue Franklin, Passy 
A Pilules Orientales használati által csodálatosan meg¬ 

telnek a fiatal leányoknak épp ügy, mint azon hölgyeknek, 
kiknek keble tökéletlenül van kifejlődve vagy száradtság és 
betegségbe Q szenvedett. 

Gyenge egészségű és szervezető egyének is bevehetik 
azokat,'a hogy a következő két kivonot mutatja-

Uram .' 
Én nagyon m<</ nagyok tiigedve a PiMt, UriiutaUt-ial, a melyik 

nemcsak kiset' natigobb keblet adnak, hanem egészségesebb is vagyok. 
Ma SÓ éves vagyok, vérszegény voltam a legzsengébb gyermekkorom óta és 
csak azitta, hogy Teszem az Ön Piluluit, látom vérszegénységemet eltűnni. 

Vitte O . . . piacé Kt.-Pierre, Tonneins. 
uram! 

Á barátnőm, a kivel mryumertettem a Pilulea Orientalest, nagyon 
meft van velük elégedve. Sőt ggomorgnrcsei voltak, a melyek eltűntek. 

L. F . . . rue Couraye, Granville. 

így a Pilnles Orientales nem ártanak soha sem az egész¬ 
ségnek, sem a gyomornak. Különben kizárólag ártatlan és 
jótevő anyagokat tartalmaznak, s nem vészeli és szereket, mint 
iírzt'ii vagy más és soha nem merült fül panasz 30 év óta, a 
mióta minden országbeli hölgy és fiatal leány használja. 

Az orvosok maguk elismerik érdemét és rendelik pácien¬ 
seiknek, a mit a következő levél bizonyít: 

Uram! 
Tovább is rendelem a kitűnő Pilulrs 

Orientales produktumot az én páezienseim-
nek e's örömmel kijelenthetem Önnek, hoyy 
ennek számos sikert köszönhetek. 

Doctor G . . . ó, N . . . 
(Loire-Inféricure.) 

A kezalég jó hatása azonnal 
kifejezésre jut és tökéletes lesz a 
hatás a! hónap alatt, sőt gyakran 
néhány hét alatt, ahogy a követ¬ 
kező két levél mutatja : 

Uram l 
lí nap óta szedem a Pilules Orienta¬ 

lest és már megelégedettséggel meglepő ered¬ 
ményt veszek észre. 

Mme H . . . L . . . rue Coiidart, 
Marseille. 

Uram! 
Ezennel sietek Önnek iiratulálni Pilu¬ 

les Orientaleseért. a melyet jobban lehetne 
csodapilulának nevezni, hogy egyetlen üveg 
elegendő volt, hogy eltüntesse mellhorpa-
dósaimat, a melti keblem mindkét oldalán 
volt. Most gyönyörű keblem van. Az én 
puha mellem megkeményedett, s én az ön 
Pihdáitól el vagyok ragadtatva. 

Mme A . . . L . . . revcy (Suisse). 
Itt félbeszakítják a czitáláso-

kat. a melyek a Pilnles Orientales 
hatását mutatják, a melyek nem en¬ 
gedik összetéveszteni egyikével sem 
azoknak a nemes reális szereknek, 
amelyek napról-napra megjelennek. 

Itt félbeszakítjuk a czitálásokat, a melyek a Keleti Piln-
lák hatását mutatják, melyek nem engedik összetéveszteni 
egyikével sem azoknak a nem reális szereknek, amelyek nap¬ 
ról-napra megjelennek. 

így tehát nagyságos asszonyom, bájos kisasszonyom, ha 
Ön javítani akarja az Ön keble esztétikáját, ha melle nem 
elég kiterjedt vagy kemény, ne habozzon a «Pilule? Orientales»-
hoz folyamodni. Néhány hét alatt az Ön legkedvesebb óhaját 
teljesítve fogja látni és igy Ön nem fogja legszebb derékkal 
megáldott barátnőjét irigyelni. Ön meg lesz lepetve és elragad¬ 
tatva az Önnél teljesült gyors átalakulással. Ha óhajt bővebb 
crtesitést, egy kis brosúrát, amely számtalan köszönő-levelet 
tartalmaz, ügy egyszerű kérésére díjtalanul küldjük. 

Könnyű, diszkrét kezelés. — Állandó eredmény körül¬ 
belül két hónap után. 

J. Bálié, Phaxmacien, 5 Passage verdeau Paris. Egy 
doboz "Pilules Orientalest bérmentve és diszkréten kap¬ 
ható 6 korona 45 fillérnek postautalványon való beküldése 
ellenében a íőraktárosnál: Török József, Budapest, VI. kér., 
Király-ntcza 12. sz. (Utánvéttel K 6-75.) 

Lapunk minden olvasónöjérjek ajánljuk Török urtól a 
nagyon értékes «A kebel plasztikus szépségérőit szóló füze-
tecskét bérmentesen kérni, melyet ingyen küld. 

Fontos hölgyeknek!! 
Keleti-féle legújabb merkezetü haskötő 
hygienikna és kozmetikai sikerei felülmúlhatat¬ 
lanok l Támaszt nyújt és egyszersmind kellemes 
nyomással összeszoritja a hasfalakat. Kitűnően 
simul a testhez, nem alkalmatlan, nem csúszik, 
jótékonyan hat az egész szervezetre I Áldásos a 
viselése gyomor- éa bélbajoknál, hasmütétek 
után, viselós állapotban és szülés utún, lógó-
hasnaknak csinos karosa alakot formál. Újdon¬ 
ság11 Gnmmit tar isnyák v a r r á s né lkül , 
egyenletes, kellemes nyomás! görcsér, dagadt 
láb, ixületi csuz és egyéb lábbajok ellen. 
Képes árjegyzéket ingyen és bérmentve kflld 

hygienikus különlegességek gyára, 
. Bpwt, IV., Koronahercztg-L. 17. 

Alaplttatott 1878. Telefon 13—7$. 

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

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

_, ,:-. s 

gledicsia 

Beszterczei szilva, 
kajszin-baraczk. 

ojtctt gyümölcsfát, vadonczot, 
akáczésgladicsiáMOO-OODszamra 

kápcs küldeni. 

< / 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és lőüzlet: 

VIH.,Buross-u.85. 
A főváros első és legrégibb 

•**• csipketisztitó,vegytisztltó 
és kelmefestő gyári intézete. 

Fiókot: n., Pő-ntcza 27. IV., Eskü-Qt 6. IV., Keoskeméti-
Qtcza 14. V., Harminczad-u. 4. VI., Teréz-körnt 
39. VI., Andráasy-ut 16. VIII., József-körűt 2. 

A 
kellemes 

biztos Könnyed 

JÁRÁS TÍTKA 
a valódi H ^ a valódi 

PÁLMA. 
KAUCSUK-CIPŐSAROK. 

A maroKKóí szultán 
házi orvosa és a spanyol kir. követség orvosa Dr. med. S. Sauchez-
Coddi Tangerben, azt írja nekem, hogy «Rnbiacithm»-nel csodás 
eredményeket ért el. Minden életkorú egyének kérjék azonnal, szám¬ 
talan elsőrangú bel- és külföldi tanár és orvostól eredő, nagy mennyi¬ 
ségű eredeti bizonylatot tartalmazó brosúrát «Rubiaciihin»-röl (név 
törv. védve), mely nyilatkozatok gyengeségnél elért azonnali, állandó 
és ártalmatlan hatást bizonyítják. Rubiacithi n idegességnél s az ideg¬ 
rendszer egyéb megbelegedésénél is kiváló hatása. Az érdekes bro-
'•nrát ingyen és bérmentve, zártboritékban, czégjelzés Léikül (és köte¬ 

lezettség nélkül) küldi a ebem. pharmaz. gyár : 
K A E S B A C H , Z A B O R Z E 3 2 . O b e r - S o h l e s i e n . 

5. SZÁM. 1 9 1 2 . 5i>. ÉVFOLYAM. 

Rozsnyay vasas china bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, neurasthenia 
eseteiben. Egy V» literes 
üveg ára 3.50 korona. 

A Hozsnyay-féle 
vasas china bor 
egyike a legelterjedtebb 
és leghatásosabb gyógy-
boroknak. A külföldi ké¬ 
szítményeket felülmúlja. 
Vérszegényeknek külö¬ 
nösen ajánlható. Kap¬ 
ható minden gyógyszer¬ 
tárban és a készítőnél: 

Rozsnyay Mátyás gyógy¬ 
szertárában Aradon, Sza¬ 
badság-tér. 

A legjobb és legegészségesebb 

hajfestőszer 
A Czerny-féle Tanningene 

Évekig eltart, soha aem fog. Ara 5 korona-
Levélczim : Wien, XVIII., Kirí Ludwigstr. i. 

Baktár L, Maxmilianstrasae 9. 

Szépsége 
sokkal tovább tart, ha állandóan 

Czerny.féle keleti Rózsatejet használ Az ára 8 kor. 
A hozzávaló Balssamuappan 60 fillér. 

A Czerny-féle Osan 
a legjobb a fogaknak é> a Májnak. 

Osan-szájTiz l korona 80 fillér, Osan-fogpor 90 tillér. — Kiphato 
gyógyszertárakban, drogériákban és illatszeriárakban. 

Automobil-tulajdonosok ne dobják el a rongált pneumatikot, mert pénzt dobnak ki, 
A legrosszabb köpenyt vagy tömlőt is kifogástala¬ 

nul megjavítja Gyári, szakszerű munka. Apolló-GuniinioYár? Budapest, VI., Szent László-ntcza 43. Telefon 177-75. 
' legmodernebb gépekkel Jelszereivé. 
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EZEN KÖNYV 
INGYEN KAPHATÓ. 
A hipnotizmus és személyes inajjnetizraus titkainak feltárása. 

A rochfsler new-york-i Tudományos Inté/et az imént egy a Inpno-
uznius, személyes magnetizmiis és magnélikns gyógymódról tárgyaló 
és feltűnést kellő könyvet bocsátott nyilvánosságra. A "maga nemében a 
legcsodálatosabb és irgkönnyebi.en megérthető mű. mely valaha a 
nyomdából kikerült. Az intézet igazgatósága elhatározta, hogy egy rövi¬ 
den kiszabott időn belől egy-egy ingyen-példányt ad mindazoknak, akik 
komoly érdekeltséggel viseltetnek ezen csodateljes tudományágak iránt. 
A könyv a világ húsz leghíresebb, a hipnotizmussa) foglalkozó spe-
czialistáia egyesült munkásságának az eredménye. Most már mindenki 
saját otthonjában díjmentesen tanulmányozhatja a hipnotizmus és sze¬ 
mélyes magnelizmus titkait. 

A^ZEMELYES BEFOLYÁS 
^BOLCSÉSZEtfe 

A SZEMÉLYES 
MAGNETIZMUSr 
HIPNOTIZMUS, 

És SUGALLÁSRÓL 
V v 

tonik 

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

A hipnotizmus az cmlékezőlehclségpt élesbiti és vasakaratot fejt ki 
bennünk. A túlságos izemérmttességcn erőt vesz; feléleszti a reményt, 
ösztönzi a dicsvágyat, a sikerre czclzó elhatározásunkat és megadja ne¬ 
künk azl az önbizalmat, mely meggyőzhet mindenkit saját valódi érté¬ 
künkről. Kulcsot nyújt a lelki ellenőrzés belső titkaihoz és lehetővé teszi 
azt, hogy bárkinek gondolatait és akczióit önkényesen ellenőrizhetjük. 
Ha megértetted ezt a nagyszerű és lilokzatos tudományt, sugallásokat 
plántálhatsz az emberi leiekbe, melyeknek kivitelére egy nap alatt vagy 
akár ogy év múlva is számithalsz. A saját rossi szokásaidat valamint 
beteftsége'de!, ngyszmlén másokét mstrad gyúgyithatod vele. Megszaba¬ 
dít álmatlanságod és idegessége Hí 1. üzleti és c-aládi gondiaidtól. ]\yom-
ban hipnotizálhatsz egyetlenegy szempillantás tdal embereket i-zek 
tudta nélkül és őket akaratod szerint erősen befő yásolhatod. Kifejllielrd 
a legmagasabb fokig a bcnni'd szunnyadóié zenei vagy dramatikai 
talentumot; inegbővitheted jövedelmedét; kifejlesztheted telepatikus és 
lövőbelátó tehetségedet; crdfkfeszitö és tréfás hipnolikii- előadásokat 
adhatsz ; kívánságod szerint biztosíthatsz számodra szerelmet és örök 
barátságot; megőrizheted magad mások befolyása ellen ; (Inanc/.iális 
tekintetben nagy sikert araihotsz és hatalomra tehetsz szert. 

A new-york-i intézet garancziát nyújt arra, hogy önnek azokat a 
titkokat feltárja, melyek a mondottak elérésére vezetnek. A hipnotizmus 
legnagyobb és leg-i'keresebb iskolája. Az intézet, mely szabadalmazva 

.van az államtól, bevált minden adott igéretel. Ha ingyen példányt kivan, 
szíveskedjék csupán czimél egy tíz lilléres bélyegii levelező lapon vagy 
25 !iléres be yeggel ellátott levélben «Nen-York Instilute of Science, 
Ueparlmeul l U AB. Rochester, New-Yoork, U S.A • czimhez beküldeni 
és az ingyen példányt postafordultával díjmentesen megkapja. 

AZ üzlet át- nji bőröndök, és 
S t f a t , finom bőráruk:: 
»legmórscleltebh íiron ariisiltslnak ki. 

Ki/arólajr clsöransu áruk. 
PAPEK JÓZSEF 
cs. és kir. üdv. szállító. Bőrönd és 
bőrnru készitn. Budapest, VIII., 
Rákóczi-út 15. Telefon 03-3!). 

Fajszölö újdonságok. 
Elsőrendű oltványok Rip. Portalis alanyon. 

Alább Máthiász János úr kecskeméti hírneves 
hybridízatenr egynéhány legsikerültebb újdonságait, 
mint a legkitünfibb csemegét ajánljuk. Ezen kivalí 
újdonságok nemcsak felséges zamatjuk, hanem l 
termőképességük által is meglepő különlegességek. 

MascatSillayMátMászJánosnéJ , 1 " « í 
(Cas. rouge foncé x Musc. Öltőnél). 

Muscat Máthiász János 
(Musc. Madersfield court x Ch. Negropont.) 

Zrínyi Ilona 
(Muse. Otlonel i Ezeréves Magyarország.) 

Moscat Mnnkátsy József 
(Diamantszílő .x Muscat Candia.) l « 0 « 30*> « 

Ezen kiváló szőlőfajok részletes ismertetése ár¬ 
jegyzékünk 21. és 22-ik oldalán található. 

FISCHER és TÁRSAI 
faiskolák és szölooltváDjtelepek N a g y e n y e d . 

i 
10 

100 
l 

II) 
IIHI 

l 
10 

400 « 
í '• 

35 t 
300 « 

í « 
35 « 

300. 
if 

35i 

Az eredeti angol 

O'SULLIYAN 
gummisarok 

mindig volt ts marad az 
elismert legjobb íis leg¬ inamért AegjoDQ és lég 

tartósabb gummisarpk. 

VILÁGKIÁLLÍTÁS TUH.IN 1911. GRAND FRIX, 

Leichner-féle arczpuder 
Leichner^Hermelinpuderje és Aspasiapuderje 

a világ legjobb és legártalmatlanabb arcz-
puderje, az arcznak Üde, rózsaszínű és 
friss, fiatalos szint ad, nem vehető észre 
azon, a ki használja. Kapható minden 
illatszerüzletben és a gyárban : 
Berlin, Schiitzenstrasse 31. 

Kérjflnk mindig 
L,EICHNKIÍ-féle KÉSZÍTMÉNYT! 

E^szeri próba meggyőzi róla! 
Mindenütt kapható! 

AGY¬ 
TOLLAK 
Legelőnyösebb be¬ 
vásárlási forrása: 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Mískoícz 4. 
Tessék árajánlatot k é r n i ! ! ! 

ttőrbntoripar 
Bőrbutor 
szakműhelyek 
KENDI ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semmelwes-u. 7. sz. 

Angol bőrbntor, Ebédlő 
székek, irodai karos¬ 
székek szakszerű gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt börbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissi-
téiére és festésére 
Székátalakitáaok. 

l 
l * 

Margit-créme 
a főrangú hölgyek kedvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki¬ 
váló hnti'isn már pár óra lefolyása alatt észlelhető. 
Mivel a Mnrgit-crémet utánozzák és hamisítják, lessék 
eredeti védjegygyel lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan. 
vegytiszta készítmény, a mely a külföldön általános 
feltűnést keltett. Ára l K. Marg-it-szap]jan 7( flll. 

Margit-pond ér l kor. 20 fillér. 

Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. J 
Kaphatóinimlengyógysz.>illatszer-ésdrogua-úzlctben. 

l 

MARGITl 
± W-M- gyógyforrás - - (Beregmegye.) j 
a gyomor, belek, húgyhólyag 8 különösen a 
léglőszervek hurutos bántalmainal igen jó ha¬ 
tása még akkor is, ha vérzések esete forog fenn. 
Mjgrendelhető: EDESKUTT L.-nal Budapesten 

éa a forrás kezelésedénél Mnnkacson. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
EGUSZTÁVÉ 
Z O H G O B A T E B H E I 

Bpest, csakis Gizella-ler 2. 
Telefon. 

IBACH-ZOfíGOBÁK 
egyedüli képviselete. 

IBACII-zongorát játszanak és ajánlanak : 

Backhaus, Dohnányi, P u W AIice RiPPer ' S&m> Sfeíaniay stb. 

• l Legalkalmasabb I I 
II ajándéktárgyak II 

Kívánatra a portőkőliség viselése ellenében 
megtekintésre Is szállítunk. f. 

HneUer-féle 

erősen ezíistözött 

Chinaezfist-árub 
Evőkészleiek, kivé-, tea- és mokka-, további likőr-, s ö r - é s borkészletek, 
jzivar-garniturák stb. nagy választékban megrendelhetők M T " legolcsóbban 

ügy készpénz, "SSL, mint 20 havi 
13113 

részletf izetésre Kn,»i,5uó 
Elek és Társa R.-T. 

'Budapest, IV., Károly-körut 10. szám. 
Teljes áttekintést nyújtó chinaezüst-árjegyzék kívánatra ingyen és 

bérmenve küldetik meg. 
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Szépség 
fi felsése 

már ősidőktől fogva a legnagyobb 
hatalmat birja. Kunyhókban és pa¬ 
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬ 
totta a világtörténelmet s napjaink¬ 
ban is ő irányítja az életküzdelem 
rugóit. Nem csoda tehát, ha a női 
becsvágy csúcspontja mindenkoron 
a mindenki fölött uralkodó szép¬ 
s é g elérésén és bírásán domboro¬ 
dik ki. Szépségre szert tenni, ma¬ 
napság tulajdonképpen már nem is 
olyan nehéz. Tannak eszközök, mik 

az utolsó években 

diadalt diadalra 
arattak és az egész kontinens hölgy¬ 
világa által legkitűnőbb és legmeg 
bizhatóbb szépségelőmozditóknak el 
vannak ismerve. Ezek a csodaszerek 

DIANA-
krém, szappan, púder, 

. 

E mellett ezek a kozmetikai szerek, 
kiválóságuk daczára bámulatosán 
olcsók és ezáltal minden hölgynek 
módjában áll őket beszerezni és 

állandóan használni. 

Egy üv«'i|lé(|<'ly DIANA-kréin (nap¬ 
pali és éjjeli használatra) K 1.5O 

E<jy üvegtegely DIANA-krém (csak 
éjjeli használatra) K 1.50 

E<jy iiauy darab DIANA-s/.appan 
K 1.50 

Egy iia<jy dóhoz DIANA-pouder 
szarvasbőrre] otjyüH (fehér, ró/.sa 
va<jy si'mja szinhen^ K 1.5O 

Kapható egész Európában agyógy-
tárakban- drogériákban és par¬ 
fümériákban. Aki nem tudja saját 
helyiségében beszerezni, az ren¬ 

delje meg a központból: 

ERÉNYI BÉLA 

HAT 
és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszós-al 
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬ 
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő 
háziszer a «DIANA-SÓSBOBSZESZ». Sokan 
utánozzák és hamisítják 

MOST 
ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal biró, 
masszírozásra, dezinficiálásra és borogatásra 
JegalkalmasabbDIANASÓSBORSZESZT.Ezért 

MOND 
jak is általánosságban az emberek, hogy a 
«DIANA-SÖSBORSZESZ» a csoda-háziszerek 
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬ 
pokban a következő levelet irta egy főváros¬ 
ban lakó rokonához : Abból a hires háziszerből 

KÉRLEK 
hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt 
ártják, hogy «DIANA-SÓSBORSZESZ* nélkül 
nincs maradása az embernek a házban, 

DE EGÉSZ 
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsö-
lós a «DIANA-SÓSBORSZESZBŐL kincset 
ér. Sokan összehasonlítást tettek a többi 
utánzatokkal és a végén mindenki 

pártatlanul 
a «DIANA-SÓSBORSZESZ« mellé szegődött. 
44 fill. üvegekben az egész országban minde-

-ó. Vigyázzon jól a hamisítványokra. 

l |fS«"!ITáDf 

i Köíltílflruv 

Hölíyek, 
űrök, 

kiknek bármely okból arczu-
kon, kezükön vagy testükön 

p a t t a n j , foltok, s 
egyéb szépséghibák 

vannak és kipróbálták eredmény¬ 
telenül a világ összes kenőcseit, 
szappanjait, szépitőszereit és bár¬ 
minő más czimen létező bőrápoló 
czikkeit: azoknak a legmelegebb 

figyelmébe ajánljuk a valódi 

ERÉNYI 

ICHTIOL-SALICIL-t. 
Nem létezik olyan foltos, 
olyan pattanásos nő vagy 
férfi, kinek nyolcz nap alatt 
el nem multak volna az összes 
fent leírt arczot és kezeket 

torzító 

borhibái és bőrfelhámlásai 
A kezelés egyszerű, mert csak este 

lefekvés előtt használandó 

pattanásnál, kihámlásnál, 
felülmúlja a világon létező összes 
hasonló tisztító szereket. - - E g y 
doboz teljesen elegendő. 
Az eredeti «Erény i-lchtiol-
S a l i c i l > három koronás dobó 

zokban kapható. 

yszertárában Bpest, Károly-körAt 5, 
Postai megrendelések utánvétel 
: : mellett aznap szállíttatnak. : : 

Több mint egy millió köszönőlevél 
érkezettbe a világ minden részéből. 

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

HOITSY PÁL. BUDAPEST, FEWIUÁU 11. 
Srer/.-fs;/ősc<7Í iroda : IV. Vármegye-utczu 11. Egyes ' szám 
Kiailáhii'atal: IV. Egyetem-utcza 4. ára 40 fillér. feltételek: \ Negyedévre l 

2O korona. .\ 
1Q korona, negyedévenként 

_ 5 korona. löbli. lm tározót t vitt'hlij is csatolandó. 

Franklin-Társnlat nyomdája. Bndapest IV., Egyetem ntcza 4. sz. 

A VÁROSLIGETI N A G Y J É G R Ő L . Balogh Rudolf fölvételei. 




