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Böljyek,
Szépsíi
6 felsége MOST Urak,
HAT

és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő
háziszer a «DIANA-SÓSBORSZESZ». Solau
utánozzák és hamisítják

már ősidőktől fogva a legnagyobl)
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. Vannak eszközök, mik
az utolsó években

kiknek bármely okból arczu.
kon,

kezükön

vagy

testükön

ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal biró,
masszírozásra, dezinficiálásra és borogatásra
legalkalmasabb DUNASÓSBORSZESZT.Ezért

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

pattanások, foltoM
egyéb
szí
MOND
jak is általánosságban az emberek, hogy a
• DIANA-SÓSBOBSZESZ, a csoda-háziszerek
közé tartozik. Egy biharmegyei földesúr a na¬
pokban a következő levelet irta egy főváros¬
ban lakó rokonához : Abból a hires háziszerből

l
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BUDAPEST, FEBRUÁR 18.

PÁL.

f Egészévre _ __ 3O korona.
{ Félévre _.
_ 1O korona,
6 korona.
leltetelek: ' Negyedévre

A <Vítaykn6/iífcd»-val
negyedévenként l koronával
több.

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj iá csatolandó.

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

DIÁINkrém, szappan, púder,
E mellett ezek a kozmetikai szerek,
kiválóságuk daczára bámulatosán
olcsók; és ezáltal minden hölgynek
módjában áll őket beszerezni és
állandóan használni.

KÉRLEK ICHTIOL-SALICIL-t.
hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt
tirtják, hogy «DIÁN A- SÓSBORSZESZ • nélkül
nincs maradása az embernek a házban,

fent leírt arczot é s kezeket
torzító

Egy üvegtégely DIANA-krém (nap¬
pali és éjjeli használatra), K 1.5O
Egy üvegtégely DIANA-krém (csak
éjjeli használatra)
K-1.50
Egy nagy darab DIANA-szappan

DE EGÉSZ borhibái és bó'rfelhámlásai
biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsölés a «DIANA-SÓSBORSZESZBŐL kincset
ér. Sokan összehasonlítást tettek ' a többi
utánzatokkal és a végén mindenki

K 1.50

Egy nagy doboz DIANA-pouder
szarvasbőrrel együtt (fehér, rózsa
vagy sárga szinbcn)
K 1.5O
Kapható egész Európában agyógytárakban- drogériákban és par¬
fümériákban. Aki nem tudja saját
helyiségében beszerezni, az ren¬
delje meg a központból:

Nem létezik olyan foltos,
olyan pattanásos nő vagy
férfi, kinek nyolcz nap alatt
el nem multak volna az összes

A kezelés egyszerű, mert csak este
lefekvés előtt használandó

pattanásnál, kihámlásnál,

pártatlanul
a «DIANA-SÓSBORSZESZ. mellé szegődött.
44 fill. üvegekben az egész országban minde¬
nütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra.

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 o három koronás dobo¬
zokban kapható.

ERÉNYI BÉLA Diana-gyöt yszertára Budapest, Károly-körút 5.
Postai megrendelések utánvétel

klfED

: : mellett aznap szállíttatnak. : :

M

"öbb mint egy millió köszönőlevél
rkezettbe a világ minden részéből.
RÉSZLET SONNENFELD ZSIGMOND GYŰJTEMÉNYÉBŐL, MUNKÁCSY «ECCE HOMO» VÁZLATÁVAL. -

Franklin-Társulat nyomdája. Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4-.

Balogh Rudolf fölvétele.
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alábbi nagyoecsű sorokat:

A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY.

- Az lehetetlen !

Jól látom, ügy van apám . . .
S minden ízében reszketett a menyasszony
a bizonytalanságtól, a mely előtt a Margitka
komolyan nem vett s mégis megvalósított be¬
avatkozása folytán állott. (Hát csakugyan be¬
szélt a kislány a vőlegényével . . . Úgy erősza¬
kolta ki az alkalmat, hogy megleste s a kocsi¬
jába kérezkedett. Szülei háta mögött! Istenem,
mit értek el vele! Mi következik el még raja!?)
Nem reménykedett. Nem volt magával tisztá¬
ban, haragot vágj' hálát érezzen-e hug'a iránt.
Nagyon oda volt.
Apjába azonban visszatért a családi ősflegma.
- Nojszen, - - vélte, — lesz ebből hadd el
hadd. Csak legalább annyi esze lenne a gye¬
reknek, hogy leszálljon a falu végén.
Erzsiké igazított a messzelátón és belenézett.
Úgy látszik, rögtön megtalálta a kocsit, mert
így referált apjának:
- Most fordulnak be a faluba . . . Margitka
nem szállott le . . . Csendesen ülnek egymás
mellett . . . Mosolyognak egymásra . . . Moso¬
lyognak, — ismételte, - - s halvány pirosság
jegyében gyönyörű arczába szállott az első re¬
mény. (Hiszen ha mosolyog, jól végzett a kis¬
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EMLÉKEZÉSEK.

KOMÉDIÁK
- Hol van a gyerek ? — jutott hirtelen a
grófné eszébe, hogy Margitka után tudakozód¬
jék. Bántotta őt, hogy a gyermek életének eme
nehéz perczeiben nem lebzsel körülötte izgalom¬
levezető médiumnak, mint férje és Erzsiké.
Nem tudott a «gyermekről» sem az apja, sem
a nénje.
- Hol a missz? — telefonált le az ideges
dáma az erkély alatt elvonuló komornyikra. Nézzen a szobájába.
Égj perez múlva jelentette a komornyik, hogy
nincs otthon a missz, a komteszka szobájában
sincs senki.
- Bezárom a haszontalan gyereket, nem
adok neki vacsorát, a misszt meg elcsapom !
A további létániát nem énekelhette el a grófné,
leánya közbekiáltott a messzelátó mellől:
- Ah, mama, jön a kocsi!
- Végrevalahára! — A mama misszt, Mar¬
gitkát, mérget felejtve, úgy felengedett a dicső
hirre, mint nap sugarától a májusi fagy. Félre¬
lökte férjét, a ki az erkélyajtóban «bambáskodott» s masszív termetétől alig föltételezhető
fürgeséggel leviharzott a Haliba, ellenőrzendő,
hogy a «drága» vőlegény fogadtatására meg¬
tétetett-e minden előkészület.
Rendben talált mindent. Ott állottak glédában a komornyik, a nagyinas, a kisinas, ug¬
rásra készen, hogy egy szempillantást se kés¬
senek, lm előállott a vőlegényes fogat.
A dáma nyugodtan rugtatott vissza az eme¬
leli szalonba, hogy egy-egy bizonyos székre elr
helyezze urát és menyasszony-leányát s meg¬
adja nekik utolsó utasításait. (Úgy szerette,
hogy az ő házában minden zsinórra menjen.
Különben nem tudta volna magát feltalálni,
mert ki volt számítva apróra legkisebb kézmoz¬
dulata is.)
Apa és leánya ezalatt ott maradtak az erké¬
lyen. Szokva voltak hozzá, hogy nem mozdul¬
tak arról a helyről, a hol utoljára hagyta őket
a rendszerető mama.
A következő párbeszéd folyt le apa és leánya
között azalatt a három perez alatt, míg a grófné
a Hallban intézkedett.
— Apám!
- Tessék, édes Oszikém ?
— Csábrágh nem ül egyedül a kocsiban.
- Nem ? Hát kivel ?
•— Meg se merem mondani.
- Csak merd. Én nem vagyok ijedős, sem
mást nem szoktam megijeszteni.
- Margitka ül mellette.
- Margitka?!
A grófot - - annyira furcsállotta az újsá¬
got, — egy pillanatra elhagyta karakterisztikus
ősflegmája.
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leány !) Persze arról fogalma sem lehetett, hogy czerimóniás óráját nem tartotta alkalmasnak
mennyire jól végzett.
arra, hogy a megváltozott helyzetet feltárja a
Nem is igen gondolkodhatott felette, mert szülőknek. Egy szebb, intimebb alkalomra várt.
betoppant a mama.
— Kezét csókolom, grófné.
— Erzsi, aztán kedves légy a vőlegényed¬
Mélyen meghajtotta magát, de a kézcsók irá¬
hez . . . ne vágj mindig olyan elegikus arczo- nyában az ígéret mellett maradt. «Kégi» meny¬
kat, mint a fancsali feszület; az ma már nem asszonyával kezet fogott. Nem szólt hozzá, de
nagyvilági divat, mint az én koremban. Ma jelentősen bólintott neki. Erzsiké nem merte
azt követelik a menyasszonytól, hogy szeles, ezt a bólintást jóra magyarázni s mégis hálát
bolondos legjen. Naivságot kell mutatni, nem érzett érte a gróf iránt. (Egész rosszat talán
méltóságot. Erted?
mégsem jelenthetett.) 0 is bólintott. Alig észre- Igen . . .
vehetőleg, bizonytalanul, de egy, bár gyönge
- Te meg — fordult férjéhez a nagy ren¬ mosoly is kisérte kecses fejvetését.
delkező, — szedd össze magadat. Ne ropogtasd
- Hol szedte fel Margitkát ? - - kérdezte,
ki az r-et, mint egy kanász, ne beszélj folyton hogy a kérdés nyomán tovább haladhasson a
gyermekkori éleményeidről, mint egy reformá¬ világosság felé.
tus pap és ne vedd kezedbe a rákot, hanem
Ám a mama útját állottá a világosságnak,
nyomd le a rákkéssel, úgy piszkáld ki a belét. nem hagyta szóhoz jutni a vőlegényt.
- Uhum, — mondta Guido, de gondolt is
- Ne ítéljen el, édes gróf, a kisebbik leá¬
hozzá valamit. Azt, hogy álljon csak elő a fo¬ nyom miatt. Jószivű gyermek, de fékezhetetgat a vőlegénynyel s Margitkával, be furcsát len. Nem tudom, hogy került maga mellé a
fognak látni valamennyien . . .
kocsiba, bizonyosan eléje ment és fölkérezkeMár hallani is lehetett az olajtengely méla dett, mert a kocsikázás a mindene. Bocsásson
bugását . . . Guido elfordult, hogy egy grimaszt meg neki, hisz még egész gyermek.
vágjon önmulattatására, Oszike idegesen bab¬
- No nem egészen, — vélte Csábrágh gróf
rált a zsebkendőjével, a mama arcza kigyúrt, s felragyogott az arcza, nem annyira a helyzet
mint a fáklya,
humorától," mint inkább szive megújuló érzé¬
— Szaladj Guido, fogadd a vőlegényt, seitől.
,
rendelkezett. - - A lépcső közepén megállsz,
- Ah, —-; sápítozott a mama, - - legalább
mert mégse fejedelem ; bevárod ott és rokoni- nem volt-e nagyon alkalmatlan, kedves gróf?
lag megöleled. Értetted?
Jól viselte-e magát a kocsiban?
- Uhum. — S ment Guido, hogy a paran¬
- A kocsiban igen jól viselte magát, — biz¬
csot teljesítené.
tosította a gróf az aggódó mamát, majd egy je¬
— Erzsébet, — s fölvetette a grófné a lentős pillantást vetve Őszikére, így folytatta: —
fejét,
mi az erkélyen leszünk. Ints, ha Erzsiké legalább nagyon meg lesz vele elégedve.
meglátod vőlegényedet, ints és mosolyogj. Ha Engem meg — tette hozzá, - - valósággal el¬
nem tudod hogy, nézz rám s utánozz szóról- hajolt, megbabonázott.
szóra, én is inteni és mosolyogni fogok . . . Ne
— ???
félj. légy szeles és sokat nevess . . .
A hölgyek szeme tele volt kérdéssel. A papa
A kocsi befordult az udvarra. A három les¬ azonban nem feszélyezte magát: a szájával
ben álló díszszolga nekiuszult a Haliból, akár¬ kérdezett.
csak három indiánus, midőn barlangjából a
- Ugy-e helyes kis kölyök? Mit csacsogott
fehér zsákmányra kitör. A diplomata pofájú neked ?
Ferdinánd komornyiknak egy arczizma se rán- Ha megengeded, - - kérte Csábrágh, dult, midőn a gróf oldalán észrevette Margit¬ erre majd később felelek . . . Majd ha ő is
kát, hozzálátott a kocsi kiürítéséhez : megfogta itt lesz.
a takarót, odadobta Józsefnek, az inasnak, a
- Ah, bocsánat, - - sipogta a mama. gróf necessaire-bőröndjét meg a Pityu markába Maga túlságosan elnéző, édes Csábrágh; a
nyomta. Nevezett Pityu, a kisinas, még nem gyermeknek gyermekszobában a helye a missz
volt egészen bedrillirozva: Margitka felé csik- mellett. Még ha jól viselte volna magát, tehet¬
kantott a szemével s egy egészséges grimaszt vá¬ tünk volna kivételt, mert maga volt a szó¬
gott ki neki, a mi körülbelül azt jelentette, hogy: szólója, de így! . . .
jól csináltad, konteszka, de megiszod a levit.
— Ismételten biztosíthatom, grófné,— mondta
Az erkélyen ezalatt drámai előjátékot ját¬ a fiatal gróf s most már szívből kaczagott a
szott a mama, a melyben néma partnerként helyzet humorán,
- biztosíthatom, hogy az
részt vett Erzsiké is. ersze Margitka adta édes kis gyermek igen jól viselte magát. Bol¬
hozzá az inspirácziót.
doggá tett engemet.
- Jesszuss Mária, ki az a nő? (Pedig beh
— ???
ráismert legott!) Hogy került melléje az a nő?
Erzsiké közeledett a világossághoz. Az ő szeme
Erzsébet, az a n g o l s ó t . . . Mi történhetett ? . . .
Erzsébet, mondd, hogy ki az, mert elájulok . . . már nem is kérdezett, csak hálát ragyogott.
A papa ellenben ismét megkottyant.
Letérdepeltetem. Lenyiratom a haját!
- Boldoggá tett? Téged? Mivel?
Oszike anyja orrához tartotta az angolsavas
- Majd ha itt lesz. — S jókedvében, gyö¬
üvegesét.
nyörűségében folyton nevetett a gróf.
— Vigyázz, mamácska, jönnek.
- Hivd hát be, Livia, — kérte feleségét
Az ideges dáma összeszedte minden erejét, Guido papa, — mert igen kíváncsi vagyok.
a szalonba támolygott az erkélyről s az épen
- Ah! — intette le urát Livia, szinte mér¬
belépő Csábrágh elé ment, szinte hisztérikusan gesen.
kaczagva, mert előkelőén mosolyogni nem tu¬
Csábrágh gróf ekkor felállott. Abbahagyta a
dott az izgalom miatt. Örülnie pedig muszáj nevetést,
inkább ünnepiesen komolylyá vált az
volt valahogy.
arcza.
- Isten hozta, kedves gróf Csábrágh. Oly
- Bocsánatot kérek, grófné, — kezdte a be¬
ntif/yot késett, hogy már félni kezdtünk maga
szédet,
— ha olyasmibe avatkozom, a mi tisz¬
miatt... A menyasszonyka egészen oda volt...
tán
a
szülők
hatáskörébe tartozik. Ha úgy látja
Aáá . . .
jónak, hogy a kis Margit ne jelenjék meg közöt¬
Csábrágh, a ki nagyizlésű egyenes férfi volt, tünk, mert a gyermeknek a missz mellett a
mérsékelt, megbocsátó undorral fogadta a ked¬ helye, ám legyen meg az akarata. De — foly¬
veskedést s a menyasszonyára vonatkozó ha¬ tatta bensőséges hangon, — ahhoz már bátor¬
zugságot. Egész tisztában volt a mamával, a ságot veszek magamnak, hogy arra kérjem, n e
család helyzetével, tehát azzal is, mekkora ér¬ illesse szemrehányással, a miért velem koceitéket képvisel itt az ő házassága. De fegj'elme- zott. Nagyon fél szegényke, biztosan elbújt
zett ember létére nem árulta el a visszatelszé- valahova a büntetéstől, pedig én vagyok a hi¬
sét. Szive tele volt szerelemmel, de azt sem bás, ha egyáltalában hibáról szó lehet. . .
jelezte az arcza. A szava sem. A látogatás első
(Folytatása következik.)
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Kedves Barátom !
Megtiszteltél azzal a felszólítással

hoírv
oJ

önképző
Hindy
másnak

tanulásomat s ott egy kis rajongáson. Mint másodéves jogásx pályáztam

' __j.

tol, P i g azt hiszem, megvan jogosultságuk, író lesz belőlem. A .Síráaó leány,
j ezimüjamttéliának
Írhattam egy fényes szerepet. Még
Mert bevilágítanak abba a korba, melyben az. b u s o s tragédiát elő is adtuk lakásunkon a há/.i nagyobb öröm élt & színház titkára felsxólí. tolta a lapokban a l SzellemdÚS hölgy" isme¬
illetők éltek. A magyar irodalomnak és tör¬ 8 z m a ( l o n Tei
P , - ™észetes. hogy a sírásó leányába retlen sxer/öjét. Küldené el megbízottját Sxelténetírásnak egyik hiánya, hogy emlékiratunk • v a r u r / m - " ki természetesen gré.r. beles/eret
lössy Ilma szcmélyesitöjéhcz tatami csekélyebb
olyan kevés. Azok az apró vonások, melyekel
? J termesxetes, hogy a gróf és a sir- öltö/ködési Ügy megbeszélésére. .\ meghízol)
leánya halálnak halálával multak ki. Masxa kortársak fentartanak, elevenítik meg
helyei! elmenlem oda magam, l'rielba múltat. Talán az én kis vázlatom¬
Kornélia mosolyán eszreu-tlem. hogy
ban is lesz egy s más, a mi kortör¬
a már akkor gavallérostul kinyid) jo¬
gászban ráismer) az egykori kisdiákra,
téneti szempontból némileg érdekes.
ki hozzá beállított, hogy naiv módon
Üdvözöl barátod
B. Á.

csodálatát kifejexxe.
A szünidőket rendesen ("ngmegyéTemesvárott születtem 184:2 július
ben Kdr-Darmán töltöttem
Bercxik
8-án az ottani megyeház levéltárosi,
líá-zló nagybátyáin kariájában. Ax
bolthajtásos lakásában. Édes apám csa¬
oltani falusi magvar élet s később
ládja Ungmegyébe való, de Lonovics
ax Alföld parasxtélete élénken meg¬
József akkori csanádi püspök valami
maradt lelkemben. Kzeket a benyo¬
távoli atyafiság révén több rokont le¬
másokat később kivált népszínművem¬
telepített. Eleinte a káptalannál alkal¬
ben felhasználtam.
mazta ügyészi minőségben, utóbb meg¬
A jogásxévek után Toldy Istvánnal
választották megyei levéltárosnak. Ott
bejutottunk a m. Kir. helytartótanács¬
házasodott meg s elvette Hazay Terézt,
hoz a mostani helügyininis^lériiim pa¬
egy vagyonos kereskedő és háztulaj¬
lotájában. Mikor axtán Molnár György
donos leányát. Előkelő szellemű, nagy¬
Színigazgató Budára jött s a Krisxtilelkű nő volt, a ki gyermekeinek maa mi
navárosi színkörben fellépett
gasb lelki és szellemi műveltséget ipar¬
eletünknek Buda lett a központja. Mol¬
kodott adni. Ebből a házasságból szár¬
nár a sajtó ('-s szinirodalom fiatalsá¬
maztunk hárman: én a legidősebb, ki
gát maga köré1 vonta.
a keresztségben Jenő, László, Árpád
Molnár György társulatának vennevet kaptam, testvérhugom Gizella
dégsxerepléséből később állandó s/in(dr. Fésűs György pozsonyi jogaka¬
há/ nőtte ki magát, a budai N'épsxindémiai igazgató felesége) és Gyula, a
háx a Láncz-hidnál a mostani Keres¬
ki miniszteri tanácsos a kereskedelmi
kedelmi minisztérium helyén. A bu¬
minisztériumban.
dai polgármesternek, Áldásy Antidnak,
néhány derék budai polgárnak és lel¬
Á megyeháza volt a magyarság szi¬
kes jogászunk köszönhettük e/t a szín¬
gete abban a német-román-szerb ten¬
padot. Későbbi sógorom, l'Ysiis György
gerben. Ma is emlékszem, ott hallot¬
állt ax ifjúsági mozgalom élén.
tam az első kortesnótát:
Kbbe ax időbe esik a mi «TheaKis mise, nagy mise,
klub»-unk is. A kör tagjai voltak kí¬
Várkonyi semmise !
vülem Toldy István, a nagyon korán'
elhunyt nagy tehetségű író. érdemes
Közbejött a szabadságharcz, mely a
iroda lom-történet Írónk, Toldy Fereiiczmi életünket is megbolygatta ; ^édes
nek fia továbbá Almási Balogh Tiha¬
atyám a m. kir. honvédelmi minisz¬
mér (a "Tót leány» szerzője), l'rváry
tériumban mint fogalmazó volt alkal¬
Lajos, a későbbi szerkesztő. Csukássy
mazva, később kormánybiztosképen
.li'i/sef. ki Rákosi Jenővel a «Budapesti
utazgatott szanaszét s mi is bujdos¬
Hirlap'>-ot alapította, l'Ysüs György és
tunk. Felrándultunk Jánkra, a felvi¬
Boleman
Gyula, most Kerületi főorvos.
dékre, édes atyám testvérbátyjához,
The ázgattunk, politikai s irodalmi kér¬
Bérezik Lászlóhoz, a ki gróf Hadikdéseket vitattunk meg. Felolvasgattunk,
Barkóczy tiszttartója volt. Emlékszem,
hol
a magunk, hol jelesb íróink és
hogy 184-9-ben, a szabadságharcz vég¬
költőink müveit. Irodalmi versenyeket
napjaiban, mikor a felvidékről lemen¬
is rendi /lünk. megadíunk egy czínu-t
tünk Temesbe, Szegeden a nagy soka¬
ságban és zűrzavarban majd elvesz¬ BERCZIK ÁRPÁD, KI MOST ÜNNEPLI ÖTVENEDIK ÉVI DRÁMAIRÓI JUBILEUMÁT. s arra írtak a körnek irótagjai elbe¬
széléseket, melyek az akkori szép¬
tem. Édes apám egy borbély műhelyé¬
irodalmi lapokban: Arany
<>Koszorú»-jában,
Laghy
Ferencz,
mostan
esztergomi
kanonok,
ben talált meg, hová az utczáról menekültem.
Vadnay
"Fővárosi
Lap»-jaiban
megjelentek.
Temesvár előtt a honvédtáborban, hol édes volt társaságunk hősszerelmese, ő adta a grófot Kgysxer erre a czímre kellett novellát i r n i :
és
még
ma
is
szavalgatja
a
pattogó
jambuanyám egy vagy két testvérbátyja az ostromló
«Kgy palaozk pezsgő» - - máskor arra, hogy:
seregnél szolgált, a tisztek megtánczoltattak sokat.
«Hisz
ez más», a harmadik versenymű czime:
Önképző körünknek azonban neszét vette a
az asztalon. Egyáltalán nagyon víg élet folyt
"Koszorú" volt.
szemfüles
rendőrség
és
betiltotta.
abban a táborban.
így érkeztünk el |s(>7-ig.
Ilyen idők jártak ám akkor.
A szabadságharcz gyászos befejezése után
A mit remélni se mertünk,
Magyarország
Mikor a nyolczadikat bevégeztem, derengeni
Temesvárott a piaristákhoz adtak konviktusba,
visszakapta
alkotmányát,
önrendelkezését.
kezdett a szemhatáron.
•K

mert édes atyám Zentán lakott; később Temes¬
várra költözködtek szüleim s engem kivettek
a konviktusból. Ott németül tanítottak mindent, a magyar nyelv nem volt köteles tan¬
tárgy, Ernyó'ssy nevű kegyesrendi adott belőle
csütörtökönként egy órát azoknak, a kik önként jelentkeztek. Tán 8-10-en lehettünk,
T
.
köztük Dániel Ernő, a későbbi miniszter. Légjobban tetszett nekem Vörösmarty verse:
•Nézz Árpádra magyar, ki hazát állita nemednek.*
De nem sokáig maradtunk abban a német
világban \ ho^v a negyedik gimnáziumi ősztályt elvégeztem felköltözködtünk Pestre, hol

Felvirrad még valaha !
Ez volt az országos tüntetések korszaka.
Én is részt vettem az ifjúsági tüntetésekben, el-eljarogat ám a t illinger-kavehazba, hol
a tüntetéseket előkészítettek Szerencsere se le
nem lőttek, mint rorinyák Gézát, se be nem
csuktak vagy soroztak, mint annyi más tár¬
samat.
A színház volt akkor minden vágyam és a
^ e m z e t i Színház tagjai közül elsősorban Prielle
Kornéliáért rajongtam. Fel is mentem egyszer
hozzá, mint kurta diák és bemutatkoztam,
hogy bámulatomnak kifejezést adjak Evek

A mai nemzedéknek fogalma sincs ennek
az átalakulásnak jelentőségéről.
Kngem a politikai változás abban az osz¬
tályban talált, melyet a belügyminisztériumba
soroztak. A véletlen utóbb a miniszterelnök¬
ségbe vitt. Kandó Kálmán, miniszteri tanácsos
a miniszterelnökségnél figyelmessé lett tréfás
politikai tárczáimra. Kivált egy: «Az ország¬
gyűlés _
a buffetben» „
tetszett
neki. .Ma
már
_ _ meg
.„„^
0_,
0 .
naponként jelennek meg efféle karczolatok.
Akkoriban csak Kákay Aranyos (Kecskeméthy
Aurél) és Ágai Adolf írogattak politikai tárczákát. Tehát könnyű volt feltűnni.
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Találkozik az apámmal a József-téren. Iskola¬ leült és darabot irt reggeli 2—3 óráig. «A sze¬ tam Hubay Jenőnek : ((Lavotta sze.relme*, melyet az Operaházban adtak elő. Még egy Opetársak voltak Kassán; onnan az ismeretség, relem iskolája* is ilyenkor született meg.
rétté
szöveget is szerzettem ifjabb Toldy László
különben is Kandó Kálmán szintén ungi volt.
1873-ban választottak be a Kisfaludy-Tár— Pali! a te fiad az a Bérezik Árpád, a ki saságba, melyben Czakó Zsigmondról írott számára: «A betyár királynő* czimmel, me¬
írni szokott.
tanulmányommal foglaltam helyet. Később a lyet a városligeti színházban adtak elő. Mind¬
«Az enyém.»
Petőfi-Társaság választott meg tiszteleti tagnak összesen valami 44—40 darabot irtam össze
ez alatt az ötven év alatt. Volt egy csomó
- Küldd el hozzám - - a hivatalomba.
s a Magyar Tudományos Akadémiának lettom
apró
s egy felvonásos is ebben a sorban, me¬
Egy villásreggeli alkalmával az öreg Kandó levelező, utóbb rendes tagja.
lyek
közt
«A bálkirálynö* lett legnépszerűbb.
Kálmán felolvasta a tárczámat Andrássy Gyula
A kávéforrás lassanként feloszlott; Eákosi
grófnak, Andrássy grófnénak, Hollán Ernőnek Jenő megházasodott, 1875-ben augusztus 5-én Egy felvonásos darab, mégis kasszadarabnak
s néhány ismerősnek. Jót nevettek rajta s a én is. Elvettem Sváb Flórát Csongrádról, a bizonyult, mert mindenki meg akarta nézni Náminiszterelnök elfogadta Kandó ajánlatát, hogy kivel azóta a legboldogabb házasságban élek. day Ferencz pompás alakítását Fodor Thassziaz akkor alakulóban levő sajtóosztályban al¬ Mindenkinek ilyen jó és okos' asszonyt kí¬ lóban. Bitkán lehetett hallani színházban azt
az őszinte, szívből fakadt kaczagást, mely Nákalmazzanak fogalmazói minőségben.
vánok.
dayt
fogadta, mikor a souper-csárdás után be¬
Kandó Kálmán segített be a sajtóosztályba,
Ugyanebbe az évbe esik a Kerepesi- (ma jön züllötten, gyűrötten, zilált öltözékben, ronSzigligeti Ede a színpadra.
Eákóczy-úti) Népszínház (ma Nemzeti szín¬ gyolt gallérral, lelógó nyakkendővel.
Járatos voltam a házához s én egy kis tréfát
ház) megnyitása. Eákosi Jenőé az érdem, hogy
Úgyszólván csakis színdarabjaimról beszél¬
irtam : «Nincs mama» czimmel.
a főváros egy új műintézettel gazdagodott. tem eddig, mert a színpadnak dolgoztam min¬
- Megmutatjuk a papának - - mondták a
Molnár Görgygyel dolgozott eleinte, utóbb ez dig legszívesebben és legnagyobb becsvágygyal,
lányok.
kivált. A Népszínházban kerültek színre «Az de irtam ezenkívül másfélét is, czikket kü¬
Pár nap múlva Szigligeti leányai meghozták
igmándi kispapa, «A veteránok*, «A paraszt- lönféle lapokba, értekezéseket, emlékbeszédeket,
az örömhírt, hogy a darab a papának tetszik
kisasszony*, «A vén kupecz* és más darab¬ kiadták négy kötet elbeszélésemet, lefordítottam
és beadhatom a Nemzeti Színháznak.
jaim, melyek -mindegyikében szerepet írhat¬ Dickens «Barnaby Eudge» és Laboulaye Eduárd
Ott adták elő 18b'á február 19-én s ennek tam
Blabánénak. Boldogok, a kik benne
köszönöm az 50 éves jubileumot, melylyel a gyönyörködhettek és sajnálandók, a kik már ciAbdallah* czimű regényeit.
Egy idő óta a magyarság kérdései érdekel¬
Nemzeti Színház megtisztel. A darab ugyan nem láthatták nemzetünk e nagy művésznőjét
nek
és izgatnak. Mindenfelől erős nemzeti
elhasalt, de még ugyanabban az évben — pár fénykorában! A magyar lélek e legbájosabb
hónappal később - - kiköszörültem a csorbát képviselőjét. Eákosi Jenő volt az én támoga¬ áramlatok törnek felénk és mi alig védekezünk,
csak tehetetlenül sopánkodunk és sohajtozunk.
«Ádám és Éva» vígjátékommal.
tóm ; mindig a legnemesbb barátsággal visel¬
Az * Országos Magyar Szövetség* elnökének
A rövid magyar szabadságnak eközben vége kedett irántam, darabjaimat mindig hozzá vit¬
megválasztott
s alkalmat adott arra, hogy a
szakadt, az országgyűlést feloszlatták és beállt tem először s ő csalhatatlan színpadi érzéké¬
magyarság létkérdéseiről felolvashassak és czika «provizórium».
vel és ítéletével útbaigazított és hasznos ta¬
kezhessek. Az idegenség hatása meglátszik
Molnár színháza szálka volt gróf Pálfi'y nácsokat adott. Szívből örült annak, ha vala¬ nyelvünkön is. Félek, ha így haladunk, kivált
Móricz helytartó szemében, mert folyton tün¬ mit jónak találhatott.
a budapesti nyelv, zagyvalékká válik s mert
tettek ott és Molnár titkos összeköttetésben is
Milyen aggodalommal vittem hozzá az «Ig¬ a főváros a szellemi élet góczpontja, a kárállt az emigráczióval. Becsukatta hát. Molnár mándi kíspapot* és később «Himfy dalait.* • tékony hatást meg fogja érezni a vidék nyelve
György azonban nem mondott le a reményről, És milyen szeretettel ölelt magához és jósolta is. Az ((Ismeretterjesztő Társaság* egyik ülé¬
hogy megint megnyitja az ő kedves «Hazafiság meg színpadi sorsukat.
sében felolvastam erről a tárgyról és ez a fel¬
a nemzetiségnek)) jelszavu színházát, és «élő
«Himfy Dalai*-bán neki köszönhetem líay olvasás, melynek csak egyes részeit adtam elő,
tiltakozásképen* ott maradt Budán. Meg is Annuska szerepét.
a társaság kiadásában a napokban jelenik meg:
érte, a színház a «jobb idők» beálltával, mi¬
Péternek (az ál-Himfynek) nem rolt párja, «A mi édes magyar nyelvünk* czimmel s ezzel
kor a szabadság szellője ismét kezdett lenge¬
a
végén szegény feje nevetségessé válik min¬ a jelszóval: «Ne használj idegen szót arra,
dezni - - megnyílt s a későbbi «kávéforrás»
a mit jól fejezhetsz ki magyarul.»
drámaíró ifjúsága Molnár köré gyűlt, Bákosi, den «flastrom» nélkül.
Vallomásaimnak a végére jutottam.
«Adj Péternek is valakit, egy jó kis gazdDóczy, Toldy, Bérezik. A nyári színkör számára
Mindent megvallottam... Nem ! mégse min¬
Eákosi, Dóczi, meg én ütöttük nyélbe a «Zrínyi asszonyt.«
dent.
Egyről hallgattam . . . Arról, hogy valaha
a költő» látványos darabot, melyhez — tessék
így született meg Annuska és ennek követ¬
elképzelni! - - Munkácsy Mihály, a mi fiatal keztében az utolsó felvonás legkülönb jele¬ én is költő voltam, vagyis annak tartottam
pajtásunk festett egy erdei díszletet, horvát nete : Annuska és Péter találkozója a Eózsa- magamat. A tapogatózás, a keresgélés korából
való ez a költészkedés. Hadd álljon befeje¬
rablókkal, kik tüzek körül üldögéltek.
kőnél.
zésül - - itt - - két mutatvány emlékül.
Én a Eózsakőnek hírét se hallottam addig.
Molnár budai népszínházában értem el első
A várbeli siklóban találkozom Pauler Gyu¬
nagyobb sikeremet a «Fertálymágnások» 4 felEgy kis angyalnak
vonásos vígjátékommal, melyet kitűnően adtak lával, a ki Badacsonyban szokott nyaralni.
(1861 szept. 28.)
— Te Gyula, nem tudsz valami legendát
elő Molnár, Tímár, Kassai, Szentgyörgyi,
Kocsisovszky Borcsa, Boér Emma (később vagy hagyományt, melynek színhelye a bada¬
Hajdanában máguszoknak
Szacsvayné) játsztak benne. Nagyon érdekes, csonyi hegy ?
Megvolt írva csillagokba,
Dehogy
nem..
.
Hát
a
Eózsakő
?
hogy a szinlapon ott szerepel mint «második
Kinek sorsa mire fordul,
- Mi az a Eózsakő ?
vendégnő» -— Jászai Mari!
Kinek jóra, kinek roszra.
- Egy nagy kőlap a badacsonyi hegyen,
Az 1867. utáni évek a «kávéforrás» arany¬
Beh szeretném én is tudni
évei. Az irodalom és művészet fiatalságának melyről a nép azt tartja, hogy ha egy férfi
Az én sorsom még mi lészen legalább egy része a fürdő-utczai kávéházban meg egy nő ráülnek - - háttal a Balatonnak
Hadd olvasok csillagomban
találkozott. Jobboldalt a Dorottya-utcza felől fordulva, még abban az évben férj és feleség
Hagyjatok hát bele néznem.
jövet állott Kammer bácsi népszerű kávéháza, lesz belőlük.
Megvolt,
a
mit
kerestem.
Egy
félóra
alatt
melyet az «öregek* közül is a kedvünkért
Csillagomba: szemeibe
föl-fölkerestek Salamon Ferencz, Gyulai Pál, megírtam a jelenetet.
Az én kicsiny galambomnak.
De
biz
az
majdnem
kútba
esett.
Tóth Kálmán, el-eljöttek hozzánk, egyszer még
Mi másnak is illenének,
A
főpróba
után
mindenki
megrohant,
fejez¬
báró Kemény Zsigmond is megnézte ezt az
Ha nem fénylő csillagoknak ?
irodalmi kört, mely tele volt pezsgő, fiatal zem be a darabomat a Kisfaludy Sándor és
Szegedy
Eóza
közti
nagy
jelenettel
a
3-ik
fel¬
vágyakkal, reményekkel és bizalommal.
A csillag az égen ragyog,
S a kávéforrás emberei kezdtek érvényre vonás végén. A szavallatok után oldódjék meg
Szemeid meg szép orczádon,
jutni. Eákosi Jenő «Aesopusával», Dóczy a a csomó. Ne tartson tovább a huza-vona. Elég
S a te orczád mi volna más,
Ha nem az én menyországom. «Csók»-kal, Toldy a «Jó hazafiak»-kal diadal¬ volt a megpróbáltatásból, a két szív megtalálta
maskodtak s megmutatták, hogy van egy új egymást.
Az akkori színigazgató, gróf Festetics Andor
Magyarország, melytől lehet valamit várni.
Az én szivem...
Ezeken kívül a kave forrás rendes tagjai azonban nem egyezett bele. «Szükség van a
Az én szívem nem egyesé,
voltak még Ágai Adolf, az akkor megindult 4-ik felvonásra, mely idilli ünnepi befejezés.*
Minden előtt tárva van,
"Borsszem Jankón szerkesztője. Hevesi Lajos
Ha «Himfy Dalairól* van szó, nem hall¬
A mi szép, a mi dicső s nagy
a nPesther Lloyd» kitűnő munkatársa, ki ké¬ gathatok arról a költői lelkű hölgyről, ki a
És a mi boldogtalan.
sőbb Bécsbe szakadt és a bécsi «Szeczesszio» mű díszkiadását gyönyörű rajzaival olyan ér¬
megteremtője és hírlapi képviselője lett, Mol¬ tékessé tette. Eadóné Hirsch Nelli e bájos al¬
Mint a nap, egész világra
nár György, Asbóth János, Lőcs Tóbiás, báró kotásai irószobámat díszítik.
Hinti fényét szerteszét,
Kaas Ivor, a két Márkus - - Pista és Miklós,
Úgy osztom föl mindnyájok közt
Himfy Dalai legkedvesb darabom. Emléket
méltó testvérei Márkus Emíliának Mindketten akartam állítani a színpadon a régi magyar
Szivem szent szeretetét.
korán haltak el. Pistában egy államférfi, Miklós¬ társadalomnak, a régi magyar világnak, a nem¬
És ha látok a világon
ban egy költő veszett el. Nappal kiki dolga után zeti felbuzdulás lelkes korszakából. S azt hi¬
Tavasz helyett bús telet:
járt, a miniszterelnökségi sajtó-osztályban dol¬ szem, hű képét adtam.
Ha csalódtam emberekben,
gozott, (Dóczy, Toldy, Kaas Ivor, a két Már¬
1904-ben november 1-én 40 évi s pár havi
Mint a nap, én nein teszek;
kus meg én) vagy szerkesztőségben (mint Bá¬ állami szolgálat után nyugalomba vonultam.
kosi Jenő), este aztán elcsibukozgattunk, vitat¬
Az után is írogattam pár darabot, a Víg¬
Nem teszek, mint télen a nap,
koztunk, dominoztunk, biliárdoztunk és — nem színházban színre kerültek «Az udvari taná¬
Mely elborul és hideg
kártyáztunk. A kártya nem volt kitiltva, de csos*, «A művész felesége*, a nemzetiben
• Hanem újra. s újra bizom
senki se gondolt rá. Aztán hazamentünk és le¬ «Miniszterválság», «A pozsonyi diéta* víg¬
S újra — újra szeretek.
feküdtünk - kivéve Eákosit, a ki éjfélkor játékok. Farkas Imrével egy szövegkönyvet ir¬
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Áldozati szobor, elölről és hátulról, mely az etruszk
női viseletet tünteti fel.

A Collége de Francé tudós tanára, Martba
professzor ugyancsak érdekessé lett egyszerre
előttünk azzal a kijelentésével, hogy a titok¬
zatos etruszk nyelvet megfejtette a magyarfinn nyelvek segítségével. Az Académie des
Inseriptions ülésén, tehát tudományos fórum
előtt számolt be Martba az ő nagyjelentőségű
fölfedezéséről. Minthogy előadását még foly¬
tatni fogja, senki sem akar addig eléje vágni
a kérdésnek, a míg Martba kutatásai egész
terjedelműkben ismeretesek nem lesznek.
Mégis érdekes, hogy a mi nyelvészeink már
eleve meglehetősen bizalmatlanul fogadták az
etruszk-magyar-finn nyelvrokonság hírét és ha
igaz, annyit már megállapítottak. Martba pro¬
fesszor sem magyarul, sem finnül nem tud,
csak ismeri az ural-altáji nyelvek egész iroi Iáimat, fontosabb szógyűjteményeit.
A nyelvrokonság kérdéséhez nem akarok
hozzászólni
ez a nyelvtudósok feladata
lcsx - hanem csak az etruszk nép magában
véve is érdekes titkával akarok foglalkozni, a
mely már Eómában való vándorlásaim közben
is izgatott.
Lépten-nyomon etruszk emlékekkel találko¬
zik az ember az Örökvárosban. A Vatikánnak,
a Capitoliumnak, a Collegio Eomanónak külön
etruszk múzeuma van és kívül a Porta Pián
a Giulio pápa kaczér márványkalitkájában is
az etruszk gyűjtemény a legérdekesebb.
De maga a város is őrzi a bámulatos kul¬
túrájú etruszk nép számtalan nyomát. A gyö¬
nyörű Gianicolo-hegy, a honnan szép időben
jól lehet megkülömböztetni Eóma hét domb¬
ját, egy etruszk istenségnek, Janusnak nevét
(Janiculus) viseli. Ha szabad egy legendát mai
értelmünkkel magyarázni, akkor Janus etruszk
eredetű lakatos volt. a ki a Janiculuson lakott
é> a rómaiakat megtanította a lakat és az ajtó
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használatára. Kétarczunak ábrázolták, mert az
ajtónak is két oldala van. A Forumon szobra
állt és a hozzávezető ajtók csak háború ide¬
jén voltak tárva-nyitva, a veszedelem jeléül.
Meg egy hónapot is elneveztek róla, a januáriust — a mely az évnek mintegy az :ijtiij:i
a/, ö etruszk neve tehát ín ég a mi ajkunkra
is eljutott.
A Mons Coelius, Eóma hét dombja kö/iil
az egyik, valamennyi klasszikus iró tanúsága
szerint egy etruszk férfinak. Coeles Yiheima-nak
(etruszkul: Kaik' Vipinasi nevét nseli, a ki
Hervius Tullius számára megszerezte Hómat
és a királyi czímet. Servius Tiilliusnak ax et¬
ruszk neve Makstrna volt. A ki előtte uralko¬
dott, Tarquinius Priscus és a ki utána kö\ét¬
kezett, Tarquinius Superbus szintén etruszkok
voltak. Eóma hét ősi királya közül tehát há¬
rom a titokzatos Etruriából eredt.
Az etruszkok leggrandiózusabb emléke azon¬
ban a Cloaca Maxima, ez a csodálatos techni¬
kai mű, a mely évezredek óta, némi változás¬
sal egészen a mai napig Eóma szenynyét el¬
vezeti. Etruszk mérnökök müve és az idők
folyamán csak bővíteni kellett.
Ezekből a nyomokból máris kiviláglik, hogy
mi volt Itáliában az etruszk nép. Nem más.
mint a római kultúra pionnierja. Ázsiából,
Phoeuiciából vagy talán Egyiptomból szár¬
maztak át Itáliába és magukkal hozták titok¬
zatos hazájuk gazdag kultúráját, a melynek
segítségévei Itália urai lettek egészen a ró¬ Női arczkép,melyetegycornetoisírban találtak.alatta
bronz sisakok.
maiak idejéig.
A szűkebb Etruria az a földterület volt, a
mely a Tyrrheni tenger és az Apenninek közt halt, Claudius császár volt, a ki meg is irta
fekszik és a melynek legészakibb pontja Bo¬ Etruria történetét és azt külön erre a cxélia
logna, legdélibb Eóma. Ugyanez a földdarab épitett alexandriai könyvtárában helyezte el.
a renaissance nagy művészetének a melegágya Ez a mű azonban elkallódott és most csupa
is és sokan azt tartják, hogy nem hiába Fi¬ bizonytalanság, tapogatózás a tudósok kuta¬
renzéből kerültek ki a legnagyobb szobrászok, tása, a mikor ax etruszk nép eredetét nyo¬
Michelangelo, Donatello, Verocchio és mások, mozzák.
Az etrnsxk sírok, a miket Orvieto. Conieto.
mert épp Firenze körül volt az etruszk nép
Tosciinellii.
(Vnetri, Vulci. Cliiusi ősi nckroműveltségi centruma.
polis/tlilx')! ástuk ki. .s/illte teljen liizon vo.ssag
Mikor Eóma népe a nyakukra hágott, már
elveszítették ősi kultúrájuk eredetiségét, itáliai gal keleti eredetre mutatnak. A sírokban Kzkagörög befolyás alá kerültek, hanyatlóban vol¬ ralieiisxnkat és egyéb orientális sy.imlióliimotak. A nyersebb, katonásabb római nép azért kat találnak. A keletiek tííxjele. a Sxvasxtika
mégsem győzte le őket végképp. Az etruszkok etruszk vázák gyakori dfsxc. Ax emherl'ejíi,
még királyokat is adtak a rómaiaknak és kü¬ lótestii pcgii/iis, a mely Ninive téglabrikettjein
lön szerepet játszottak egészen a polgárhábo¬ terpeszti s/árnyát, etruszk műemlékeken is meg¬
rúkig, a mikor Marius pártjára álltak, de a van. Jónásnak és czethalnak a legendája, a
győzedelmes Sulla bosszúból feldúlta városaikat mi ninivei, tehát orientális eredetű, előfordul
az etruszkoknál is. Oroszlán, tigris, párduc/,
t s veteránjai közt osztotta föl.
leopárd és egy csomó más tropikus állat, a
Az utolsó római ember, a ki még értette az mi Itáliában ismeretlen volt. etruszk műtár¬
etruszk nyelvet, a mely akkor már jórészt ki- gyakon díszítő motívumul szolgál.
Vannak szimbólumaik mint a szárnyas ló.
a görög kereszt, a hal, a bárány tejes köcsög¬
gel (a katholikus oltári szentség primitív jel¬
kepe), a miket Eómában az első keresztyének
átvettek és alkalmaztak is freskóikon.
Keleticsen élénk és sxines képzele.tíí, gaz¬
dag és kifejexő forinanyehíí, művészi hajlan¬
dóságú nép volt ax etrnsxk. Krdekes végig¬
nézni a vá/áikat a legprimitívebb rajzuaktól a
Icgtinoinalib iníireinekekig. a miken már a gö¬
rög hátán látsxik, bár egészen sohasem lettek
sem görögök, sem rómaiak. Dekadencziájukban
is eltérnek a görög stíltől. Vannak csigolya-
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csontalakú, kutyafejszerű
vagy disznóalakú vázáik.
Olyan nép ez, a mely
sohasem tudott egészen
eltávolodni a természet¬
től. Üde, romlatlan a
látásuk, mint az egyip¬
tomi szobrászoké. Apró
kis bronzszobraik élettől
lüktetnek és mozgékony¬
ságukkal, pezsgő eleven¬
ségükkel már messziről
kirínak a klasszikus
hellén-római környezet¬
l . '
ből, hová sorsuk vetet¬
Kti-usxk ajtó.
te őket. A renaissance
művészei barlangokban
találták ezeket a grotesque (grotta-barlang)
szobrocskákat, a mik nem voltak hatás nél¬
kül az olasz szobrászatra. Az etruszk emlékek
ép olyan nagy befolyással voltak arra a korra,
mint modern művészetünkre a japáni műre¬
mekek. Messzi keletről hozták magukkal külö¬
nös, mély formanyelvüket. A legtöbben phoeniciai eredetüeknek tartják őket, sőt a Tyrrheni tengert, a melyet Itáliában róluk nevez¬
tek el, kapcsolatba hozzák Tyrus városával, a
honnan állítólag eredtek.
A phceniciaiak voltak az ó-kor angoljai gyarmatosítói, mérnökei, felfedezői, hajósai és Jákob Burckhardt szinte humorosán figyel¬
mezteti «Cicerone»-jában az olvasót, hogy
figyelje meg az etruszk képmásokon a hódító,
előrenyúló, angolos állat és ajkat. Ezek a

phceniciaiak, a kiket az irás feltalálóinak is
mondanak, gyarmatosították a Nilns Deltáját
és az egyiptomi Hyksos-uralom alatt mint mér¬
nökök, tudósok, művészek voltak alkalmazva
az uralkodó, pásztor eredetű népnél.
IV lőhet, hogy az etruszkok eredete még
mélyebben nyúlik vissza Ázsia múltjába, egé¬
szen Asszíria és Babilonia ősi kultúrájába t-s
talán a szumirokig vihető vissza, erre az ősi,
titokzatos és újabban sokat emlegetett népre,
a mely Mezopotámia kultúráját az asszírok és
babilonok előtt megalapozta. Itt egy pillanatra
fel is villan az ember előtt a szumir-magyar ro¬
konság kérdése, a mely kerülő úton az etruszk¬
magyar nyelvrokonság révén bizonyulna be.
Az etruszkok származására a sírjaikon, mű¬
emlékeiken kívül főként a nyelvük vethetne
világosságot. A síri freskóikon, vázáikon és
egyéb tárgyaikon ott vannak betűik, szavaik,
a miket keleti szokás szerint jobbról-balra kell
olvasni. Ezeknek a szavaknak és ennek a
nyelvnek a titkát már sokféle nyelv segít¬
ségével próbálták megfejteni. Különböző idők¬
ben hol a görög, hol a basque, hol a kelta,
hol a héber nyelv szolgált kulcsul a nélkül,
hogy a titkos zár kipattant volna.
Nagy kérdés, hogy Martba megtalálta-e végre
a magyar-finn nyelvekben a titok nyitját. Az
érdekesség kedvéért legyen itt néhány etruszk
szó, a minek a jelentését már körülbelül meg¬
állapították. Találtak például Vulciban egy
játék-koczkát a hat szám etruszk nevével:
mach = egy, thu=kettő, lal = három, huth =
négy, ki = öt, sa=hat.
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Az etruszkok isteneinek a neveit is ismerik
és egyszersmind azt, hogy körülbelül milyen
római isteneknek feleltek meg. Volt egy hármas
föistenségük: Tinia (Jupiter), Thalna (.Tűnő),
Meurva (Minervái A Napot Aplu-nak (Apolló),
a Holdat Lala-nnk iLimai nevezték. Egyéb
isteneik : Turius L Me ív úri, Ercle (Hercules),
Sctlilans (Vulcan), Mantus (Plútó), Vauth (Victorinl, Nortia (Fortuna), Klytia (Mater Matula),
Voltumna (Concordia), Yertumnus (a Változás),
Thesau (az Alkony.) Charo (Cliaron), ElpjH
(a l! e meny, Spes).
Még a következő szavaik ismeretesek: lucomo—papi fejedelem, larthia=papi f'ejedelemné, laris = király, Mnkstriiii Servius Tullins
etruszk neve, me = én, cián =fiú,sec —leány,
pril = évek, avil - életkor. •
Lehet azonban, hogy újabb kutatások ezeknek az etruszk szavaknak egészen más jelen¬
tését fogják adni. Vagy pedig, ha Martba pro¬
fesszor téves nyomon jár, továbbra is a nyel¬
vészek csöndes marakodásának tárgya marad
az etruszk nyelv, a melynek eredete ősi, tör¬
ténelem előtt való idők homályába vész.
Szí ni Gi/iil-H.

OszlopfŐ etruszk betűkkel.
ni.i-i

SZÜRKE VEREBEK.
ELBESZÉLÉS. IRTA SZŐLLŐSI ZSIGMOND.
Igazi téli hideg még nincsen, de azérí mái- csak vigyázom, a mióta itt járkál, oszt eszembe
foga van az időnek. Csak világít a nap, de jutott. . .
melegíteni már nem tud. A levegő olyan tiszta,
Az ember bólogat a fejével:
hogy akár a világ végéig is el lehetni látni
- Pedig régen láttuk egymást. . . Már an¬
tőle, ha az éles szél nem marná az ember nak több, mint három hónapja.
Az. üreg asszony»nevet:
emét. De így jobb a várótermak ablakain
- Hát annál bizony több vagy harmincz
keresztül nézni a sárguló világot, a hervadt)
lombok színben izzó boglyáit, az állomási épü¬ esztendővel! . . . Akkor még a vasút se járt
lettel szemben, a mező szélén sorakozó fehér itt! . . .
jegenyéket.
- De nem ám !
A vonat elment, most egy jó félóráig nem
- Vásárról jöttek valahonnan kegyelmetek,
jön másik. A hosszú, sárga kőkoczkás állo¬ úgy-é? Egerből?
mási folyosó üres. A trafikos-ablak be van
- Nem Egerből!
zárva, a külömböző piros, sárga, zöld auto¬
— Debreczenből ?
mata állványok és szekrények is mintha alud¬
- No, nem is Debreczenből! . . . Hiába no,
nának. A község távol is van az állomástól, asszonynak mégse tökéletes az emlékezetje.
meg kicsi is. Csak maga az állomás nagy, mert Mert Edelényből jöttünk.
három viczinális itt kapcsolódik bele a fő¬ Az öreg asszonyt bántja a kritika. Kétséges¬
vonalba.
kedve mondja:
A perron mégse egészen élettelen. Ketten
- Edelényből?... Hát oszt biztos, hogy
vannak kint rajta. Szürke kendőboglya köze¬ Edelényböl ? . . .
pében, egy vasoszlop tövén egy öregasszony
Az ember rosszalólag csóválja meg a fejét:
ül a kövön, mellette széles-kaska alma. Bel¬
- Bolond ember az, a ki a maga tettjére
jebb pedig egy öreg parasztember méri csön¬ se emlékszik. Edelényből jöttünk a fiammal.
des lépegetéssel a folyosót. Fekete báránybőr¬ Lovat akartunk venni, de rettentő árát kérték,
süveg, fekete szegésű szürke hevesi szűr van hát nem vettünk. Hazafelé oszt ránk estele¬
rajta, a vállán szeredás. Nézelődik. Az auto¬ dett. A maga ura is ott volt, együtt jöttttnk
maták előtt meg-megáll gondolkozva, azután haza, ő mondta, hogy jobb lesz, ha meghálunk
megint odább ballag néhány lépéssel.
maguknál Donnándon, így volt. Hát ő mit
Mikor az almás asszony elé ér, az ránéz és csinál ?
megszólal:
- Az uram ?
- No, abádi ember! Adjon Isten!
— Az.
Az öreg ember megáll. Jó ideig nézi az asz- Az már nem csinál semmit.
szonyt némán, figyelmesen. Ez meg moso¬
- Meghalt?
lyogva várakozik. Végre aztán bólint az em¬
- Meg ám ; az idén lesz tizenkét esztendeje.
ber a fejével és közelebb lép. Nyugodtan, csön¬
Az ember bólint.
desen mondja:
- Ez annak a sorja. Hány esztendős volt ?
- Adjon Isten, dormándi asszony!
- Hatvanhárom.
Az asszony helyeslőén bóliut és elismerő
Az ember megint bólint.
hangon felel:
No, az épen elég a kapálásból.
Az a ! Hát mégis csak megismert?
Az asszony csöndesen mondja:
A féríi tagadólag rázza meg a fejét.
- Még bizony élhetett volna.
Bizony nem ismertem volna én meg Az ember vállat von.
soha. Már hogy a szememmel nem ! Rósz már
Avval nem parancsolunk. De hatvanez az ablak; nagyon meghomályosodott. Csak három esztendő, az elég. Ott már meg lehet
a hogy megszólalt . . . Mert a hang, az meg¬ állni. Több nem is kéne senkinek.
mondja . . .
Ezt szemmel látható nagy meggyőződéssel
Az öreg asszony nem minden büszkeség mondja. Az arcza elkomorodik, a szeme bele¬
nélkül felel:
mered a levegőbe.
No, én mindjárt megismertem, csak azt
Hosszú, nagy csend. Azután megint az asznem tudtam a/, első perczben: kicsoda? De szony szólal meg:

- Hát elégnek épen elég . . . De kigyelmed
meg már több bizonyosan.
- Én már több vagyok.
- Hát osztán mennyi? Van hetven, úgy-é?
Az ember mosolyog.
— Htótven ? . . . No, annyi már nem vagyok.
Annyi már csak - - voltam. Mert hetvenkettő
vagyok.
Az asszony bólint.
- No, az sok. Az már igazán sok.
- Sok, — erősíti meggyőződéssel az ember.
- Lám, oszt mégse halt meg kigyelmed!
Az ember ingatja a fejét. Nem felel. Egy
darabig gondolkodik, megdörzsöli az állat,
azután csöndesen, panaszosán jön ki a szó a
szájából.
- Nem ám . . . De én már tán meg se
halok! . . . Kezdek abba lenni, hogy én már
tán meg se halok!.. . .
- Nono ! - - mondja az asszony.
Az öreg ember keserűen folytatja.
- így van az, a hogy mondom. Én már
meg se halok ! . . . Hát mikor már ? . . . Az
ideje itt lett volna régen ! . . . Már, a ki ve¬
lem egyidős, az mind elment. Most két esz¬
tendeje szentül azt hittem, hogy no: én értem
itt vannak valahára ! Olyan beteg voltam, hogy
még le is feküdtem. De csak nem lett belőle
semmi. Három napig feküdtem, azután megint
csak fel kellett kelni . . . Azóta meg még könynyebben vagyok, mint azelőtt . . . A pipa is
jobban esett utánna . . . Nincs már nekem
semmi bizodalmam ahhoz, hogy meghaljál;.
Engem már itt felejtettek . . .
Az asszony kétségeskedve rázta a fejét:
- Nem felejtődik itt örökké senki ! Csuk
az egyik hamarább elmegy, a másik meg to¬
vább itt marad.
Az ember hallgat egy sori, azután hólint a
fejével.
- Ez épen a hibás elrendezés. Hogy a ki¬
nek már elég lenne, de több is az elégnél, az
esak ilt rostokol tovább. A ki nu g még él¬
hetne, még alig hegy próbált valamit, azt nug
viszi a halál, mint a forgószél. Nincs meg a
helyes válogatás. Nincs . . .
Szünet. Azután csöndes keserűséggel folytatja.
- Én hetvenkettő vagvok: a kis onokám
meg még öt esztendős s-e volt egészen . . . oszt
még bel.'g se igen volt. lie^gel ír.ég játszott,
másnap délután meg már ki volt terítve.
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— A gyerek az könnyen
i],
szól közbe az aszÁlért abban még
e az elet.

- Hát az könnyen csinálta
szegény ! l'gy szaladt a íold
alá, mint a gyík. Kgy-kettöre
megvolt a baj. \asarnap még
a térgyemen lovagol!, kedden
már el i>; temettük . . . l'cry
igaz, a hogy mondom : bele¬
került egy tiz pengő forintba !
Még az a j('), hogy doktort mm
hinunk, mert akkor ki se telt
volna a tízesből . . .
Az asszony bic/czent a fe¬
jével.
- Megy a pénz ilyenkor.
- No-már most, hol,itt az
igazság!? Itt volt a nagy ki¬
adás. . . Most meg osztán jövök
én ! . . . Hát ki győzi azt eb¬
ben a keserves, rósz világban,
mikor a fejünket is csak akkor
emeljük föl, ha azt nézzük,
lesz-é eső? . . . Ügy sajnálom
azt a szegény kis gyereket, hogy
azt meg se mondhatom... Az
anyja meg mégis mind ezt vag¬
dossa hozzám: Ke ml Ijclycll,
i'iltr.lc cl a Ikonul!. . . így a !
Hát már most ezt hallgassa nz
ember ! . . . Hát még ha úgy
is, tehetek én róla?. . .
Az asszony élénken csat¬
tan föl:
Bolond beszéd! No ez
már igazán hogy bolond be¬
széd ! Hát ki hal meg más
helyett ? . . . No, e már bolond
beszéd ! . . . No nézze meg az
ember ! . . . Csak azt mondom
én: csak menye ne legyen az
embernek! Csak attól őrizzen
meg a jó Isten !
Az öreg embert láthatóan
meglepi ez az elevenség. Nagy
érdeklődéssel kérdezi:
— Mért? Talán magának is
van baja a magáéval ?
Erősen bólogat az asszony :
- Volt! Csak volt! De már
nincsen, áldja meg érte az Is¬
ten úgy, a hogy érdemli, mert
kimart a tulajdon házamból...
A beszélgetés megakad. A perronon egy¬
szerre zajos elevenség támad. Egy csomó új¬
sággal a hóna alatt megjelenik a portás és a
csöngőt rázva siet végig a folyosón :
- Személyvonat Hatvan—Budapest felé !
Az asszony megkérdi:
Kigyelmed nem ezzel megy úgy-é ?
Az ember mintha furcsálhmá a kérdést:
Dehogy is megyek én evvel! Eu majd
c<ak evvel a kocsival megyek ni!

Strclisky /ü/reíi-í-'.
GRÓF BÁNFFY MIKLÓS A M. KIR. OPERAHÁZ ÉS NEMZETI
SZÍNHÁZ KORMÁNYBIZTOSA.

\-n
c/ának cs("n-öni])ölése, azután
egész hoss/n teste megindul.
A perronon egy perc/ig még
turt az élet, azután kiürül me¬
gint. Csak a két öreg ember
marad rajta.
Az asszony a pénzét olvassa.
Nagy benne a gyakorlata, mert
olyan gyorsan megy a s/ámlálá*. l H >gy az öreg ember, a
ki feszült érdeklődéssel ügyeli
ezt a müvelelet,
még a szája
nem tudja
is mozofr |„.|e
nyomon kö\etni. l'edig nagyon
furdalja a kíváncsiság.
Nem is állja, hogy meg ne
kérdezze:
No, meniix i az árulás?
Kpen iicgyxeii krajezár.
Az ember őszinte elismerés¬
sel mondja :
- l'énz. Kgy fél napszám.
Az asszony észreveszi a liat;iM (;s liüszl-én mondja :
De ez esak ez az egy '
vonat. Már volt kettő, meg még
lesz négy.
Az öreg embernek megfényesedik a szeme.
— Oszt mindnél vesznek?
Hát akkor sok hatos össszejon,
úgy-é ?
Az asszonynak valami finesa
kaezérság van a hangjában, mi¬
kor felel :
- Hát épen nem panasz¬
kodhatok. Egy három forintot
mindennap megárulok most is.
Nyáron jobb. Akkor van nap,
hogy öt forint is bejön. Mert
akkor szomjasok az utasok, oszt
igen kívánják a gyümölcsöt.
Az embernek kidagad a sze¬
me. Nagyon élénken mondja :
Öt forint egy nap ! ? . . .
De az nem mind csupa ha¬
szon, úgy-é?
Az asszony mosolyog.
— Jó is lenne ! De nekem
K adják ingyen az árút.

- Az árút?
- Hát a gyümölcsöt ! Kn
Kaller tanár viódnSzenesfölvétele
is pénzen veszem. De azért a
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fele megmarad haszonba. Nem
panaszkodhatok.
Az ember nem felel. Csak néha megbillenti
A viczinálisra mutat, a mely ott vesztegel
a fejét. Nagy hallgatás után szólal meg újból.
a külső vágányon.
Csöndesen, nagy meggondoltsággal mondja :
- No akkor még van idő jócskán!
- Jó seft. Azt mondom, hogy jó seft.
- Van, van. De azért jó azt ügyelni.
Megint
hallgatott egy sort.
A várótermekből kihullámzik a közönség.
—
Oszt
mulatságos is . . . Itt nézelődni . . .
A távolból csöndes dübörgés hallatszik, majd
a fasorból kinyomul füstölögve a mozdony fe¬ A sok gőzös, a sok ember jön-incgy . . . Szép
seft nagyon.
kete teste.
Az asszony megint mosolyog és harmadszor
— No, én megyek a hivatalba, - mondja
is
el ismétli:
az asszony, fölkel és az almás kaskával a ke¬
zében tlőre indul. Az ember meg hátraliúzódik a falhoz. Onnan nézi a nagy nyüzsgést,
mozgalmasságot.
A vonat megérkezett. líolmnás, ugrálá.-,. ajtócsapkodás, kiabálás. A zsivajban hol elvesz.
hol megint előhatol az asszony éles, nyújtott
kiáltása :
- .-Urnát tessék venni!... Almát tessék...
Almát. . .
Egy harmadik osztályú kooi tele \an parasztlegónynyel Odanyomulnak az ablakokhoz
egymás hátán. Kgy csontos képű. villogó szemű,
vékony fekete bajszú legény lekiált:
— Hogv méri az almát, néni!?
— Ilőffél lelkem ! P.őffel . . .
Oszt hányat adna egy hatoséi-?
- Hét egy hatos l
A legény vág egyet a szemével.
Az nagyon orsó ! Egyér adok egy hato.-t.
ha hitelbe adja!
Az asszony bólint a fejével :
— Majd gondolkozók rajta !
Azzal tovább megy. Itt nincs vásár. De má¬
sutt vesznek. Fogy HZ alma a kosárból, de a
hatosok szaporodnak.
Sokáig nem tart az egész. Megint csapód¬
SIMONYI ZSIGMOND EGYETEMI TANÁR, KI MOST
nak az ajtók, fütyülés, sípolás, a vonaton átÜNNEPLI HATVANADIK SZÜLETÉSNAPJÁT.
nvilallik egy éles csikorgás, az ütközők lán-
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- Nem panaszkodhatok.
Bólint az ember.
- Hiszem. A maga helyébe IMI se panasz¬
kodnék.
Megint nagy hallgatás. Az asszony arcza
elkomolyodik. Félrefordítja a fejét és jó vár¬
taivá igen csöndesen mondja :
Mindenki a maga baját tudja . . .
Az ember fölneszel.
I'gy igaz. Pi' hát magának .mi baja le¬
het '.' A kinek ilyen jó seftje van, az csali nem
mondhatja, hogy nagy törődéssel él '.>
Ax asszony vállán megrándul a kendő¬
tömeg :
A nagy se nagy, lm érdemes, a kicsi se
kicsi, lia nem érdemes! Az határoz, hogy kiiiek-minek ?
- Hát csak van tán kinek :' . . . Hát a
csillád?
Az asszony fölkapja a fejét. A szeme meg¬
villan és a hangjában is mintha villogna, foszfoívszkálna valami, mikor beszél:
- A család ! ? . . . Nincs . . . Nincs nekem
családom! Mondtam m á r : elmart a menyem !
Nem nyugodott, a míg ott nem hagytam a
tulajdon magam házát. No hát ha a fiamnak
inkább ő, mint- én, a szülőanyja, hát legyen
vele boldog . . . Ha ők megvannak én néíkülem, én is megvagyok ő nélkülük . . . No ! . . .
Nem lakok én már Dormándon ! Itt lakok a
faluban, ilyen magam ni, mint az ujjam !
Csupa keserűség a szava. De az ember úgy
hallgatja, hogy a szeme is kidülled belé. Mikor
aztán az asszony elhallgat, lehajtja a fejét és
sokáig némán nézi a sárga kőkoczkákat. Majd
sóhajt egyet és a fejével bólogatva mondja:
- No, nekünk igen egy a sorsunk mind a
kettőnknek . . . Hiába no ! Már úgy tartom
én : tiata l az öreggel sehol se fér össze . . .
Mert lássa, én is csak úgy vagyok ám a me¬
nyemmel ! . . . Különösen azóta, hogy az a kis
gyerek szegény meghalt . . . Nekem is sok már
a tűrömből . . .
Az asszony élénken mondja:
- H á t oszt ínért nem segít rajta ?
Az ember nagyot néz :
- Segítni rajta ! H á t oszt hogy:'
- No ! Hát egy kosár almát, vagy egy korsó
vizet csak kigyelmed is elbír . . .

VASÁENAPI ÚJSÁG.
A két öreg szempár összetűz egy pillanatra.
Azután az ember lassan félreforditja a fejét
e> csöndesen, akadozva mondja :
- El . . . El én kettőt is. Egy véka búzát
az őszön még kivitlem a malomba háton . . .
De ii kiabálást . . . azt nem szeretem . . . Azt
nem szoktam . . . ax nagyon különös lenne
nekem . . .
Az asszony vállat von :
- Azt nem is kívánom . . . Elég, ba az
egyik kiabál . . . Először nekem is furcsa volt.
De már megszoktam . . .
Kiakad a szó. Kgyiknek sincs semmi mon¬
danivalója. A hosszú, nagy folyosón teljes a
csönd. Egyszer aztán az öreg ember gondol
egyel és - leül a földre, nz asszony mellé.
Kitelik egy jó negyedóra, a nélkül, hogy akár
ax egyik, akár a másik megszólalna.
Egyszer aztán előrehajol az ember és az
asszony felé- fordítja az arczát. Ex balkán
kérdi:
- Mit néz kigyelmed rajtam ?
- Azt nézem, hogy . . . hogy meg nem
ismertein. Pedig a szeme, az hát csak meg¬
maradt, a ki volt . . . Sxép fekete szeme volt,
ara emlékszem.
Az öreg asszony félreforditja a fejét.
- Én mindjárt megismertem kigyelmedet.
Megint hosszú, nagy csönd. Az ember a
csizmáját nézi és mintha a lábafejéhez be¬
szélne, mikor aztán megszólal. Ennyit mond :
— Hat biz az meglehetne . . .
Az asszony meg -se mozdul. Nem is kér¬
dezi, hogy mi az, a mi meglehetne. Csak
maga elé néz és ő is a levegőnek mondja:
Meg kell gondolni az ilyesmit . . .
Az ember bólint a fejével.
— Meg. De ne .sokat gondolkozzék ax, a
kinek már nincs sok ideje a spekulálásra.
Kunt a vágányon mozgás támad. Egy kis
lokomotív, a mely idáig jó messze árván, csön¬
desen páfolgott, pöfögni kezd, sűrű, fehér füst
csapkod a kéményéből, dübörög és a veszteglő,
kurta kocsisor élére igazodik.
- No, már a kigyelmed lovát fogják ! mondja az asszony. Ez viszi, úgy-e ?
Az öreg ember fölkászolódik.
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A perron megint élénkülni kezd. Nyílnak
az ajtók, megszólal a csengő, emberek jönnek.
A két öreg ember áll egymással szemközt.
Megint iix asszony mondja:
- No, kigyelmedet már viszi a gőzös.
Az ember ránéz a urnáira.
- Egy forintér elvisz, egyél' vissza is hoz.
Az asszony lesnii a szemét és nagyon csön¬
desen mondja :
- Én itt vagyok. Ha meg valahogy véleilenül itt nem találnék lenni, itt lakok kö/el,
a vnsút-ntc/.ában. Kovács József háza, özvegy
Boros Andrásáé . . .
Az öreg ember bólogat:
N'ono ! Hát addig is . . .
Kezet nyújt az asszony mik. A két öreg,
csontos, barna kéz összefog. A pórias kiabál :
Tárkány, Tisza-Füred, Debieczen felé
l leszáll.'is ! .

STRÓFÁK EGY SZÍVRŐL.
i.
Hallom növéséi síromon a fűnek,
Mor/almas lepkék suhannak felettem,
Nehéz gondrögek fejemre görögnek,
A temetőnek kósza ániya lettem.
A boldogság is elkísért utamra.
•lön hallgatag. De félúton megáll...
S fáradt dalok fonnyadt avarja
S/ivemre száll . . .
II.
Oh csendesen.
Csak csendesen !
Nehéz beteg az éii szivein.
Oh szánjatok !
Vigyázzatok :
Ma ver még, holnap elpihen.
Ne várj te sem,
Én kedvesem,
Estére sem, hajnalra sem.
Nem messze jő
Már itt van ő,
. . . Csontkeze fogja, a kezem.
i Hitről la.
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VASÁRNAPI ÚJSÁG.

SONNENFELD ZSIGMOND GYŰJTEMÉNYE.
Egy honfitársunk, kit hivatása három évti¬
zed előtt külföldre szólított, nemrégiben haza¬
tért Budapestre, hogy itt kipihenje férfikora
munkájának fáradalmait. Nem jött üres kéz¬
zel, mert a Parisban töltött harmincz esztendő
művészeti érdeklődésének emlékéül gazdag mű¬
vészeti gyűjteményt hozott magával, mely szá¬
mos szempontból érdekelheti közönségünket.
A kollekczió egy-két beavatott kivételével még
teljesen ismeretlen közönségünk előtt, e czikkel és képeivel a "Vasárnapi Újság» ismerteti
legelőször.
Sonnenfeld gyűjteményének jellemét tulaj¬
donosának finom műérzékén kivül, mely nél¬
kül létre sem jött volna, három körülmény
határozza m e g : Az, hogy a nyolczvanas és
kilenczvenes években keletkezett, az, hogy Pa¬
risban jött létre s végül, hogy magyar ember
gyűjtötte. Parisban, a gyűjtök és magángyűjte¬
mények Eldoradójában született, ott, hol majd¬
nem minden módosabb ember hódol az amateurség intim örömeinek. Ott, hol csendes utczák zegzugos boltjaiban temérdek liin-lom
között órákhosszat elturkálnak csöndes öreg¬
urak és görnyedten vájkálnak régi papirosok
poros tömkelegében. Ott, hol ezernyi sok a
régiségkereskedés, hol százezer meg százezer
frankot mozgásba hozó aukcziók egymást űzik
a Hotel Druotban, ott, hol egyremásra száll¬
nak az államra milliókat érő magángyűjtemé¬
nyek. Sonnenfeld, ki valaha műkritikus volt,
passionatns gyűjtővé vált itt, képeket, szobro¬
kat, fa- és elefántfaragványokat, miniatűröket,
"bútorokat, gobelineket szedett össze, egyszóval
mindent, a minek művészeti karaktere volt.
A nyolczvanas és kilenczvenes években kezdte
és folytatta a gyűjtést és ezek az évek rá is
nyomták jellemüket a kollekczió képanyagán1,
mely azonnal elárulja, hogy
egy olyan ember gyűjtötte
össze, ki e két évtized konzervativebb hajlamú s ezért
a már elösmert múltba viszszanyuló műbarátaihoz tarto¬
zott, azok közé, a kik Delacroix
nagyságát hirdetni kezdték,
Eousseanért és Corotért ra¬
jongtak és egyetmást elfogad¬
tak az impresszionizmus sze¬
lídebb alkotásaiból is. Ma¬
gyar ember volt s ez össze¬
hozta őt Munkácsyval és kör¬
nyezetével, innét kollekcziójának gazdagsága a mester
és kortársának Pa ál László¬
nak műveiben.
Munkácsy Mihály tizenkét
darabbal van képviselve. Két
nagy kartonvázlat a bibliai
képeihez végzett lelkiisme¬
retes tanulmányokról számol

be. Mint minden Munkácsy vázlat, ei.it és visehe. Mind a hitt képe francziaországi, tehát
biztosságot árulnak e l ; nincsen bennük té¬ legértékeM'hb korának i mleke. Kiég nehéz kö¬
továzás, keresés és épen határozott ere¬ zöttük a választás. Mégi.s a l,a maré anx grejüknél fogva, mely biztosan rögzíti meg az nouilles-t emelem ki, mert ez mutatja leginkább
alapvető ötletet, ösztönszerűbbek, mint a kész Paál erejét i'-s komor kedélyét. A barbizoniak
kompozicziók. Erről tanúskodik az Ecie homo¬ kedvelt foiitainebleaiii témáinak egyikét ábrá¬
hoz festett nagy olajvázlat is, melvet a leg¬ zolja, mely még Pnprének sem sikerült hejobb Munkácsy vázlatnak tartok. Tisztán mu¬ roikusabhaii. erőteljesebben, a Collectioii Chantatja azt, hogy Munkácsynak nieglátási módja ehardban őrzött híres képén, l'aál színskálája
nagyon közel állott a nagy franczia impresz- kevés színre szorítkozott s ezért érdekes a Son¬
szionistákéhoz. Ugyanezt lehet leolvasni a kol- nenfeld gyűjtemény két másik l'nál képe, me¬
pachi parkban festett kis olajvázlatáról is, mely lyen sötél horongos s/ineibe rózsaszínű árnya¬
egyik legüdébb impressziójának emlékét őrizte latokat is vegyitett.
meg. Korának Paál és Mészöly melleit leg¬
A harmadik nagy magyar táj fest ő sem hi¬
nagyobb tájképfestőjét mutatja be a colpnchi ányzik, Mészölynek egy gyöngy-szürke s/.inü
parkban festett nagyobbik olajfestménye. Mun¬ szép képét őrzi a gyűjtemény.
kácsy nem sokat tulajdonított tájképfestményei¬
A franczia festmények gyűjteménye ép olyan.
nek. Inkább csak a maga mulatságára feste- sőt még talán érdekesebb szaporodást jelent a
gette őket, de oly mértékben el tudott merülni magyar magángyűjtemények sorában. A tehe¬
velük a zöldelő erdőrészletekbe, oly egygyé tu¬ tősebb magyar amateiirök, sőt az állnm is,
dott- bennük válni a tárgygyal, hogy semmi¬ egészen a legutolsó évtizedig alig vettek tudo¬
nemű mellékes, nem művészeti tekintet nem mást a franczia piktnráról. A mit külföldről
zavarta. Ez a parkrészlet is, melynek méltó vásároltak, az legnagyobbrészt a német festé¬
párját Majovszky Pál gyűjteménye rejti magá¬ szet köréből származott, avagy a világjáró inban, természetesen csak Courbet után kelet¬ ternaczionális akademizmus haszontalan művei¬
kezhetett, de jóval túlmegy rajta, mert ha nem hez tartozott. Nem is oly régen, alig egy-két
is oly erőteljes, mint a nagy franczia mester embernek volt nálunk az a meggyőződése, hogy
erdőrészletei, színskálája finomabb és változa¬ a franczia festészet azt jelenti XIX. század
tosabb. A figurális ábrázolás mesterét egy művészetében, a mit az olasz a einqecento
mélyszinű sötét igazi Munkácsyas realizmus¬ történetében. Egyes párisjáró piktorok, kiket
sal festett alkotás, egy kovácslegény képe kezdetben bolondoknak tartottak, újságírók, de
mutatja be, az arczképfestőt két erőteljes és döntőleg ismét csak a német divat terelte rá
mégis könnyed portrát. Inkább kifejlődésének nálunk az érdeklődést, melynek kielégítésére
szempontjából érdekes, mint nagystílű tulaj¬ nálunk Magyarországon, hol egész képtárak ve¬
donságaira jellemző a düsseldorfi korból szár¬ rődtek össze selejtes német képekből, alig van
mazó Vak Béla, egy Leibl mellet festett ülő nő. anyag. Az Andrássy-kollekczió és a Kohner
A másik párisi-magyar nagymester Paál gyűjtemény mellett Sonncnfeldé a legjelenté¬
László szintén elsőrangú dolgokkal vr.n kép- kenyebb példatára a XIX. századbeli franczia
festészetnek. A gyűjtemény ál¬
talában nem elsőrangú, nagy,
uiuzeális darabokban tartal¬
mazza az alább elsorolandó
mesterek müveit. Inkább kis¬
méretű, de azért jY> és jel' Ipmző mtivek vannak benne,
melyek közül egynéhány fes¬
tőjük legjava alkotásaihoz szá¬
mítható. Kc/djük meg mosta
sort l'rudhon egy linóm arczképével, mely különösen azo¬
kat fogja érdekelni, kik a
napokban elolvasták Anatole
Francénak a művészről írott
lelkes méltatását. A következő
a történelmi sorren'lbeu Delacroix. Monumentális felfogás¬
módja még ezen a kis képen
is teljesen érvényre jut. A
franczia történelmi és exotikus iskola Dccamps és Fromeiitin képekké] van képviMészöly Géza: Tanya.

PAÁL László: Béka-mocsár.

Paul László: Fontainebleaui erdő.

Prudhon: Arczkép.

Corol: Vázlat.

selve, melyeknél itt is érdekesebbek a bar- B. Constant, Meissonier szerepelnek egy-egy
bizoniak. A Eousseau tájkép, mely egy fon- kisebb alkotással, közülök itt is messze kima¬
tainebleaui erdőrészletet ábrázol a legszebb gaslik őserejével Courbet. Egy jó tájképe mel¬
és legfinomabb Eousseau, mely magyar gyűj¬ lett egy érdekes komor szinű virág csendélete
teményben látható ; teljesen eléri a Thomy- látható. Jól megállja helyét egy sötét tónusú
Thiéry-gyűjtemény magaslatát. A kis Corot Ribot-arczkép is.
kép a mester ezüstös kora előtti időből való,
Az impresszionisták közül általában azokat
melyet most ismét többre kezdenek tartani a tartalmazza a kollekczió, kik leghamarabb meg¬
másiknál.
lelték az utat a közönség leltéhez alkotásmód¬
A második császárság ingadozó művészeté¬ juk intimitása folytán. Egy lágy Lépine tájkép
nek korából Baudry, Lefebvre, Carolus-Duran, egy nálunk meglehetősen ismeretlen, de Parisban

méltán nagyra tartott impresszionistát mutat
be, Jongkindtől két kép, Boudintől két halvány
tónusú tengerparti táj, Pissarrótól egy igen
finom távlatú reszkető lombú tájék látható. Az
újabb francziák közül Harpignies, Gervex,
Cottet, Roll, Steinlen, Helleu, Le Sidaner,
Chaplin, RaffaelH, Forain (olajfestménynyel!)
Léandre, Wilette neveit említjük meg, kikkel
korántsem soroltuk fel a gyűjtemény ö.ssxes
újabb franczia festőit.
Farkas Zoltán.

A KOLPACHI PAKK.

KOVÁCSLEGÉNY.

Courbei

Tájkép.

ÜLÖ NŐ.

MADAME CHAPLIN.

MUNKÁCSY FESTMÉNYEI SONNENFELD ZSIGMOND GYŰJTEMÉNYÉBEN.

7. SZiM. 1 9 H . 5 9 . éYFOLYAM.

a melyen szintén akadt védője (az osztrák de¬ latos. A csontok teljesen összezúzutnak ft
A DUM-DUM LÖVEGEK.
liúwészek széttépetnek c'* a sebesült harczos a
legátus !) e love-gt'1-i alkalmazásának.
fájdalomtól
mint a villámsújtott ro</y le.
Most,
hogy
Tripolinzban
a:
olaszok
«*
/ic/>cA I)um-I)um lövegek az angol-búr háború
A Dum-Dum löveg átmérője (i miliméter
alatt (ISÍtíMÍMin jöttek használatba és pedig iníljdl; e lövegeket a török-arab csapatok ellen,
a következőképen: A mint az tudvalévő, az nem lesz talán érdektelen e lövegek közelebbi hossza pedig :5 czenthnéter, tehát ép oly nagy'
ságú, mint a franczia Lebel-fegyver lövege
angolok a háború kezdetének első hónapjaiban ismertetése.
Az angol csapatok a «Ijee-Metford»-féle kis- mégis azon átalakítás folytán, a melyet fent
vereséget vereség után szenvedtek a búr lövé¬
szek bámulatosán biztos tüzelései folytán. kaliberű fegyverrel vadnak felszerelve, a mely leírtam, 8—10 czentiméter széles sebeket sza»~
Nyolcz-tiz éves gyermekek és nők, mind ki¬ fegyvert először a? Afglián határon kitört lá¬ gát az emberi testbe.
Az angolok először az afrikai vadtörzseken
tűnő lövészek harczoltak az angolok ellen s a zadások alkalmával próbálták ki, de a ha¬
própálták ki, azután folytatták vele a harczot.
gőgös Albion fiai megtizedelve voltak kény¬ tással az angolok HeU1 voltak megelégedve.
telenek hátrálni a búr golyók elől, a melyek¬
Az európai ha^ei-egek is mind kiskaliberü Szudánban és Karthuin körül, végre Délafriká¬
nek mindegyike talált.
és messzehordó fegyverekkel vannak fölszerelve, ban a búrokon.
A franczia kamarában Hubert képviselő felAz angolok ennek következtében új lövegek a melyek ugyan elég pusztítást visznek végbe,
előállításán fáradoztak. Czéljuk az volt, hogy de mégsem embertelenek, így például 100 mé¬ hivta a külügyminiszter figyelmét arra, hogya búrokat teljesen kiirtsák. Ne legyenek sebe¬ ter távolságról a/ emberi testbe szabályos lyu¬ a Dum-Dum lövegek használata a nemzetközi
sültek, hanem halottak. Oly lövegek kellettek kat ütnek s a sebesült, noha fájdalmakkal, de egyezménybe ütközik.
Az angol kormány azonban azzal védekezett,,
nekik, a melyek ha találnak, feltétlenül halált mégis képes folytatni az útját és a sebek gyó¬
hogy az 1868. évi deczember hó 11-én Szentokozzanak, mert a búrok még sebesülten is gyulása aránylag gyorsan Qiegy végbe.
tovább harczoltak. Feltalálták tehát a DumAz angolok tehát, h°gy e hátrányokat meg¬ pétervárott létrejött nemzetközi egyezmény
Dum lövegeket. Ezek a lövegek Dum-Dumban, szüntessék, a l ő r é k e n többféle változtatást csupán a robbanó lövegeknek a használatát,
Calcutta mellett gyártattak, onnan származik vittek végbe.
tiltja meg, már pedig a Dum-Dum löveg nem
a nevük.
így az ólom-lövegek külsejét nickel borítékkal robbanó (explosiv), hanem egyszerűen szétnyuló.
Ezen lövegeknek hatása irtózatos. A hágai vették körül s a lövegek hegyét levágták, hogy az (expansiv) löveg és így annak használatát sem¬
békekonferenczia (18!)9 május-június) is foglal¬ tompa orrú (soft-Hosed) legyen. Ezáltal a lö¬ miféle nemzetközi egyezmény nem tilthatja meg.
Ez a védekezés azonban nem kielégítő. A szent¬
kozott velük és 18 szónyi többséggel elfogadta vegnek az a sajátosága lesz, hogy midőn az
azon indítványt, hogy a Dum-Dum elnevezésű emberi testbe behatol, a nickel boríték az ólom pétervári egyezmény ugyanis nem azért tiltja
angol lövegeknek használata a háborúkban til- lövegtől elválik. Az ólom, a mely puhább fém, meg a robbanó lövegek használatát, mert azok
tassék el. «Anglia és az osztrák-magyar mon¬ szétterped és rendkívül széles, gyógyíthatatlan «robbanóak», hanem mert hatásuk borzasztóarchia képviselője azonban a mellett szavaztak, sebeket szakít, míg a nickel boríték a húst tel¬ és embertelen. A «szétnyuló» Dum-Dum löve¬
hogy az európai czivilizdcziónak ez a nemes jesen szétroncsolja.
gek hatása pedig még irtózatosabb és még:
eszköze továbbra is használatban maradjon.»
De e lövegeknek további tökéletesítése még embertelenebb.
(Paris-Nouvelles 1899 július G. szám.) Sajnos, csak ezután következett s az még fokozottabb
Midőn a búrok Spion-Kopp-nál megverték
a hágai békekonferenczia határozatai nem bír¬ mérvben sikerült.
az angolokat, óriási mennyiségű Dum-Dum lö¬
tak törvényerővel s így az angolok tovább is
A tigriseknek sikeresebb pusztítása czéljából, veget vettek el az angoloktól. Megkérték ekkor
használták e lövegeket.
a mely állatok igen szívós életűek és vesze¬ az ősz Krügert, Transzval elnökét, engedné meg,
Ezek a lövegek oly borzasztó hatásúak, hogy delmesek, alakították át a Lee Metford fegy¬ hogy ezen elfoglalt lövegeket, a melyekkel oly
csak a legritkább esetben lehet a sebesült vég¬ verek lövegeit.
embertelenül pusztítják őket az angolok, most
tagnak rögtöni műtéte által a sebesült életét
Miután a kísérletek a tigriseken kitűnően ők is használhassák az angolok ellen, de Krümegmenteni, de ha a löveg a lágyrészekbe sikerültek, az angolok most embertársaik ellen ger apó halálbüntetés terhe alatt megtiltotta azt.
hatol, úgy a sebesült menthetetlenül elpusztul alkalmazták azokat.
Ez a külömbség az angol és a búr huma¬
a Dum-Dum löveg irtózatos roncsolásai folytán.
E lövegek többféle változáson mentek ke¬ nizmus között.
,Az angol alsóházban 1899 május á6-án egy resztül, de mindig vjs,szatértek az eredeti alak¬
A mit az angolok 1901-ben Délafrikában a
Írországi képviselő fölszólalt ezen lövegek hasz¬ hoz, vagyis a ho,«szukás ólomlöveghez kemény búrok ellen cselekedtek, ugyanazt cselekszik
nálata ellen. A hadügyi államtitkár elismerte burkolatban, de & lövegbe bizonyos mélységig .most 10 év múlva az olaszok Északafrikában
válaszában, hogy az angol csapatok tényleg metszést alkiilrnaztcij,'. minek folytán a löveg, a török-arab csapatokkal szemben. És nem
fel vannak szerelve a Dum-Dum lövegekkel, midőn « talál », szétnyílik, tnint egy nyitott ernyő akad most egy Hubert képviselő, hogy felszó¬
arra nézve azonban, hogy mily borzasztó ha¬ és a rotáczió folijtún o. talált egyént oly bor¬ lalva, reá mutasson az olaszok embertelen
tásuk van e lövegeknek, igen kitérőén válaszolt zasztóan összerQjii;\ lju, liorjy az ne'ni t'^upiiii cselekményére, a mely a nemzetközi egyez¬
0
és a hágai békekonferencziával hozakodott elő, harczképtelenné i'áti^ de sebe feltétlenül ha¬ ménybe ütközik . . .
Szétess Adorján.

F AT M E.
REGÉNY.

(Folytatás.)

Irta Jansen Börge. — Fordította Bittó Auguszta.
Az öreg térdeire hullott és sírni kezdett, mi¬
alatt Fatme kezeit csókolta.
- Nem, nem, ez halálom volna. Te meg
akarcd ölni az öreg Mirát, a ki néked az anya¬
tejet adta? Fatme, Fatme, rózsám.
- Ugyan hallgass! — kiáltott Fatme s lá¬
bával a földre toppintott. De azután rögtön fáj¬
dalmasan könyörögni kezdett:
- Mira, kedves jó Mirám, hiszen te is fiatal
voltál egyszer. Te segíteni fogsz nekem, ne¬
ked kell! Néked ajándékozom arany nyakéke¬
met é s . . .
Az öreg felkelt, összeránczolta szemeit és
suttogott:
— Szerezz az apádnak egy ifjú feleséget s
én neked egy fiatal férjet szerzek.
Fatme tágranyilt szemekkel bámult reá, az
öreg folytatta:
- Ha ez meglesz, akkor apád elfelejt téged.
Mira ! Milyen okos vagy te !
Az öreg büszkén egyenesedett fel.
Fatme magához vonta, megsimogatta arczát
s monda:
- Mira, mikor lesz teli hold ?
— Teli hold? Négy nap múlva.
- Négy nap. ily soká! Mira, ha teli holdkor
ők eljönnek hozzám, hogy nekem énekeljenek,
akkor jöjjön el ő is,* te ezt meg fogod neki
mondani. Te ismered őt. Neked ezt meg kell
tenned, érted? - - É s ugyebár megteszed, ked¬
ves jó Mirám ?
- Oh, én sségény, öreg asszony. De az öl* Régi boszniai szokás szerint a fiatal férfiaknak
szabad holdtöltekor a hárem előtt énekelni. (Ezt a
szokást Aschyliknak nevezik). Épen így a fiatal nők¬
nek szabad néha a környéken kirándulást tenni, úgy¬
nevezett Teferikre.

tözei? Az apád meg fogja őt ismerni s akkor mi
el vagyunk veszveFatme bátortalanul merengett maga elé. Egy¬
szerre felvidult téríttet 6 .
- Mira, kedves, jó Mira, a karpereczet ÍR
neked adom.
Az öreg fejét rázta.
- És hozzá a nagy fülbevalókat is.
Mira hunyorgatott szemeivel- Rózsám, hát ba úgy öltözködne fel, mint
a mi férfiaink.
- Igen, ezt fogja tenni. Te meg fogod neki
mondani ! Négy n*P uiulvfl, mondod, négy nap
múlva holdtölte \csz f
Az öreg ravasz képet csinált s monda :
- A rózsa hftr^atot akar s a fiatal leány
csókra vágyik.
De hirtelen félve tekintett körül :
- Őrizkedj fotóié, ő a te ellenséged. Gon¬
dolj Ali és Szolimádra,.
- Ali és Szoüjflán. Ki beszél róluk?
Mélyen, komolyan hangzott a szó. Az ajtó
felpattant. F a tm e apj a jelent meg a küszöbön.
Az öreg Mira felkiáltott s lábaihoz veté ma¬
gát. Fatme mozdulatlanul állt, mint egy már¬
ványszobor.
— Beszélj !
Halotti csend uralkodott
- Beszélj, parancsolom !
Fatme hozzá akait gietní, de ő visszautasí¬
totta :
- Maradj, a hol Va gy és felelj : ki volt a z , a
ki Alit és Szolirnant meg nem ölte?
- Az volt, a ki ^ - magad is láttad őt — a
katonák előtt lovagolt.
- És mit akarsz vele?
Fatme szemeit föl<jre szegzé.
- 0 a te e l l e n s é g , úgy mint az enyém.
Neked őt gyűlölnöd kel1, kell!
Fatme lehajtotta fejét és hallgatott.
- Felelj nekem !
Suttogva, lassan Jött a hang:

,-— A hogy parancsolod, uram. parancsolom t
- És te Mira, — folytatta, miközben ellökteőt magától — te rögtön a bazárba mégy és fá¬
tyolnak való szövetet veszel. Itt az ideje. De
egyedül mégy. Ő itt marad!
Az öreg a földön csúszott egész az ajtóig.
Fatme apja lassan követte.
Az ajtónál megállott, visszafordult, leányára
tekintett komolyan, majd szelidebben s bánatoshangon szólt :
- Fatme, ne feledd. Te vagy az én utolsóm.
Az ajtó bezáródott. Egy rövid pillanatig Fatmeugyanazon a helyen állva maradt s utána bá¬
mult, azután visszaesett a divánra s könnyekbe
tört,
IV. FEJEZET.
Serajevo bazárjában vagyunk.
A keskeny utczák tömkelege keresztezi egy¬
mást. Az utczákon az egyik elárusító bódéja &•
másikat követi s bennök a világ minden részé¬
ről vannak árúk és kereskedők.
Itt egy kalapos készíti piros nemezből a fe¬
zeket, ott a szabó varrja a színes mellényt éskaftánokat, amott az aranyműves készíti a fé¬
nyes turbánékszereket, a rézműves keveri mű¬
vészi kivitelű mintáit a fényes érczpoharak éskannák díszítésére, ott pedig gyönyörű arany¬
hímzésű ruhák készülnek.
Itt a kolompár kalapálja különös formájú
étel- és italtartóit. Itt lobog a kovács kohója;
művészi kivitelű ajtókilincsek és kulcsok ké¬
szülnek, melyek talán egyszer a szép Fatme
háremjét fogják zárni s tüzesednek az üllők.
Ott a raktárban magas, aranynyal hímzett
szattyánnyerget készítenek, a következő bódé¬
ban hegyesorrú czipőket varrnak, a mellette
lévőben ékszereket és csattokat kovácsolnak,
tovább meg czukrot, teát, kávét, fűszert, do¬
hányt árulnak, meg szőnyeget a távol perzsa,
földről, egész hátul meg ámbrát és myrrhát
kínálnak.
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A barnaarczú csipesz fehér turbánnal 'fején
ép vendéget, a szemben áruló nyergest fogadja
s ott ülnek a tarka szőnyegen, iszszák kávéju¬
kat piczi csészékből s szívják a dohányt hosszú.
hosszú pipából és elmulatnak a nap eseményei
felett. Kgy kissé tovább egy étkező van, hol a sza¬
kács a tűz mellett áll s inegtölti a nagy czin
ételtartót füstölgő étellel, aztán egy pék áll az
égő kemencze mellett s tovább egy borbélv.
A borbélyszoba egy sarkában kávét készítenél;
a különféle látogatóknak. A másik sarkon egy
mohamedán ül, kinek épen a haja lesz leborotválva, csak egy kis tincs marad meg belőle, ;\
melynél majd a próféta megfoghatja, midőn lm
szolgáját a paradicsomba fogja szólítani.
A következő bódéban egy rókarőt árus ül.
Majd a Koránba néz, majd közönyösen a vevők
után pislog. Nincs hiánya a vevőknek.
Szünetlenül ide s oda tolongnak, majd a su¬
gárzó napfényben, majd az árnyékban, mely a
szines vászon alatt, mely bódétói-bódéig van
vonva, terül cl s ha az árusok, a kézművesek
egy szingazdag képet nyújtanak, úgy a vevők
képe kevésbé gyönyörködtető.
Látjátok ott a czigányokat, a spanyol zsidó¬
kat,* a müezzineket, a papokat, a barátokat, a
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katonákat, a csendőröket, olt az ifjú leányokat
aranynyal hímzett fejkötőikkel, piros fez és
csengő pénzekkel, fehér fátylakkal.
Adj az apádnak egy ifjú nőt s i'-n neked
- Teli holdkor a kertben, de úgy iillö/ködj,
Nézzétek az öreg asszonyokat fekete fejékük¬
egy fiatal férjet adok !
mint
a
mi
férliaink
!
kel, fehér fátyollal, a parasztokat piros turbán¬
Igen. Mira okos volt. rsul; kár. hogy Mira
Aztán lehajolt, felvette a pénzdarabot s el¬
nal, az albánokat fehér viseletükben, a mint
nem mondotta meg, ki legyen az a iiatal nő.
tűnt
a
tömegben.
sütemény- és czukorneműket fehér fezzel fedett
A férjet az ő rés/éré már könnyebben lehetne
fejükön viszik és tolongnak a tömegen keresz¬
megtalálni . . .
tül s hangos kiáltással kínálják saját készít¬
Igen. itt van MinKa. Myra és . . . Ilimidad . . .
Három hosszá nap telt el, a leghoss/ubbak.
ményeiket. Ugyanezt teszik a sorbetárusítók, a
igen
Ilimidad.
kávéfőzők, kik a kannáknak, melegítőknek és melyeket Fatme valaha átélt.
Ks
holnap lesz holdtölte . . . holnap.
Háromszor hallotta odakint a dobpergést és
csészéknek egész tömegét hordják egyik kezökDe
el fog-e ő jönni'.'
ben. Épen úgy teszik a fiúk a vizeskorsókkal, ő nem volt a rács megett.
Mégis
csal; ügyetlen Mira. Miért nem várta
Nem szabad elhagynia a kertre nyiló icrsémások fügét árusítanak, némelyek meg tüzet
be a feleletel !
geket.
Az
apa
maga
zárta
be
az
ajtót
s
a
kul¬
kínálnak a szivarozók számára.
Felugrott, odasietett a balkon farácsáho/.. Ott
Az árnyékban egy öreg hársfa alatt áll Kvi- csot eltette. Mirától elcsalta a ház kulcsát s ha a jázminok között fog ő feltűnni, ott fog megaz apa az imára ment, mindenkor megpróbálta
cala Vuko.
állani, hozza feltekinteni . . . és ő ki fogja nyitni
Hosszú órákon át járkált a bazárban s most kinyitni. Próbálta és próbálta, forgatta a zárt, a rácsot, hogy a dnl és virágillat szabadon beránczigáita az ajtót, a szentelt karneolt, melyet
pihen. Kifáradt a hőségtől s a fénytől, mit itt
mellén hordott, csókolta s újra csókolta, de özönlbessen. Szemeivel nn'rl< ^elie a mélységet
látott.
hiába. És a mint a dobpergés kint megszólalt, a földig, llogv ha ő leugrana. karjait Kitárná,
Ékkor csoszogó léptek hangzanak mögötte. fülét szorosan ár, ajtóhoz szoritá, oly szorosan, felfogná és szökne vele. . . Allah, mégis milyen
Visszafordul s megpillant; égy öreg', sűrfiri el-, mintha csak Yukonak arrza volna, hallgatód- szép a/, élet !
fátyolozott nőt. Úgy tetszik neki, mintha is¬
És félretolta a racsot, oda támaszkodott, !«'merné, mintha már gyakrabban látta volna a zott és sírt.
bámult a jázminbokrokra, Ekkor lépések hal¬
Azután a kerevetre vetette magát és róla ál¬ latszottak, szemeit nagyra nyitá, kihajolt a bal¬
bazárban. Talán egy koldusnő s zsebéből pénzt
modozott
és ő nagyobb, jobb, szebb volt, mint konról - az apja állt odalent.
vesz ki.
Ugyanebben a pillanatban az öreg szorosan bármelyik herczeg Mira meséjében s az apát
Égy pillanatig mozdulatlanul maradt ott. Az¬
kisebbnek, rosszabbnak és csúnyábbnak találta
hozzányomul és ezt súgja:
tán megfordult s becsukta a rácsot.
bármelyik
mesebeli
rósz
szellemnél.
És
a
régi
- Fatme.
Röviddel utána az ajtó felnyílt s apja állt
mesékről áttért az újakra, azokra, melyeket
A pénz kihull kezéből. Az öreg tovább suttog :
előtte.
Mira a bazárról, a keresztényvárosról mesélt.
— Fatme, miért bújsz el előlem?
Ott nem hordanak fátyolt, miért kell neki hor¬
* \t ő őseik íi mórokkal egyidejűleg 1492-lien iiic- Én nem búvok el.
dani
?
Oh,
milyen
boldogok
lehetnek
azok
ottan
!
iiokültek el Spanyolországból.
- Elzártad a rácsot.
- A nap miatt tettem.
- Hazudsz, Fatme !
A hang olyan szelíd, olyan jó volt. Fatme
küzdött magával. Legszívesebben keblére ve¬
tette volna magát. De nem mozdult.
Aztán hirtelen megvillant fekete szeme, az
apjához sietett, k.-zét megragadta, megcsókolta
8 suttogá:
Szégyellem magam.
Kitárta karjait s magához szorította,
- Fatmém, gyermekem, egész olyan vagy,
mint anyád ! Oh, Suleima!
Maga mellé vonta a kerevetre.
Szegény apum, te oly egyedül vagy!
- Itt vagy te nekem!
É"'-'
Az apa i i-ÖM-n reá szeg/é tekintetét. 0 földre
nézett. Majd hirtelen megfogta kezét s gyorsan
szólt:
- Apáin, hogy tetszik néked Ilimidad?
- Ilimidad?
- Igen, barátnőm, Saladin kereskedő leánya !
O szép és igen gazdag!
Mit akarsz ezzel mondani?
Himidad azt mondja, hogy ő téged szépnek
talál, szebbnek, mint bármely más férfit.
- Ezt ő mondta?
Igen, én azt hiszem — ő szeret téged!
- Gyermek, én azt hiszem, te eszedet vesz¬
tetted el.
- Ne haragudj azonban reám apám, ne bün¬
Székely Aladár fölvétele.
tess.
De fáj a szivem, midőn téged így egyedü
FONTENAY CHARLES VICOMTE ( A BUDAPESTI FRANCZIA FŐKONZÚL FIA) ÉS METNYASSZONYA MEGYERY LOLA.
látlak bolyongani.
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- Ezért akarsz nékem egy ifjú feleséget sze¬
rezni ? Nem gyermekem, Suleima halálával meg¬
szűnt az én boldogságom!
- Oly nagyon szeretted anyámat?
- Még ma is szeretem őt!
Fát m e szemei sugárzottak
- Oh, akkor tó is tudotl, mi ;i szerelem s
ükkor meg fogod érteni szegény kis Fatmédat is.
Az apa erősen megfogta karját.
- Nem tudok semmi egyebet, minthogy légy
készen. Én vőlegényt választok számodra !
- Apám !
- Hallgass!
Erővel hozzasirault, ö azonban eltaszította
magától, mialatt szomorúan reátekintett:
Ne feledd el, hogy te vagy az utolsóm,
az egyediili, mit birok.
Apja léptei elhangzottak lassan-lassan. Egye¬
dül volt. Fenyegetőié"* emelte fel kezét:
Vőlegényt ? Nem. nem!
Soká ült még itt s maga elé bámult. Aztán
hirtelen felpillantott, szemei fénylettek. Holnap
lesz teli hold! Holnap ö el fog jönni s ki fogja
szabadítani. Igen, el fog jönni, biztosan el fog
jönni.
A'. FK.1KZKT.
A holdfény elöntötte a sötét cziprusokat, a
harmat fénylett az ezüst nyár levelein, a rózsák,
jázminok illatoztak, álmodoztak.
Messze távolban dalolt egy fiilemile. A bal¬
kon rácsa mögött ült Fatme, eltelve vágygyal,
hallgatózott.
- El fog ő jönni? El?
Azután elhallgatott a fiilemile. Semmi nesz.
A harmateseppek esését levélről-Ievélre hallani
lehetett, akkor felugrott. Ott hnngzottak léptei.
Ő volt az ? Neki kell lennie. Oh, Allah, Allah,
engedd, hogy az ő léptei legyenek! Közelebb
jöttek . . . a kapu odaát megfordult!
Összerezzent, elnyomott hangokat hallott:
- Mira . . . és . . . Allah !
A másik hang ismeretlen. Az övé volt!
Nem is lélegzett, csak hallgatott. Az ágak
között megrezzent. Félretolta a rácsot. Ott állt
ö kaftánban és turbánnal, csendesen, mint egy
oszlop, karjai hozzáemelve, mintha magához
akarná vonni. Csak bámult, bámult.
A hold ezüst fényét a leányra veté, megvilágitá szemeit s keblére szállt pihenni.
Mint bóditó mosuli és bagdadi myrrha, illa¬
toztak felé a virágok. Szivéhez kapott, előre
hajlott és suttogá:
- Hogy hívnak téged idegen?
— Vuko.
- Vu-ko? Mily szép név.
Erre lehúzott ujjáról egy gyűrűt, ledobta neki
s ő térdrehullt, lehajolt, felemelte a gyűrűt s
megcsókolta. Ugyanekkor léptek hallatszottak.
0 kihajolt balkonján és súgva mondta:
- Menekülj ! Siess ! De pénteken Lukavicánál!
*
Ezzel elzárta a rácsot. Vuko még egy pilla¬
natig állva maradt s felbámult. Azután elhang¬
zottak léptei, az ajtót betette maga után és
kint volt a fehér falak között, melyeket a hold¬
fény megvilágított.
Mintegy álomban ment nz uu-zákon végig.
Nem tudta hol volt, míg egyszerre csak a ba¬
zárban volt.
Az elárusító-bódék mind zárva vollak, halotti
csend volt, csak a tetőn ült egy macska és sze¬
relmesen nyávogott a holdfényben.
De ő semmit sem látott, semmit sem hallott,
még mindig álmodott. Az ezeregy éjszaka egy
álmát álmodta és ő volt a boldog Ben Hasszán,
a ki az ő Fatméja karjaiból jött. Fatme az övé
volt, őt szerette.
Egyszerre az egész város előtte terült el.
A két oldalon a hegyek, mélyen a völgyben
a házak, templom, minaretek, a fénylő patak
és a ködös holdfény fátyolt vetett a sajátságos
álomképre. Megállót t, nőm akarta a nagy csen¬
det félbeszakítani. Ekkor tekintete a «sárga
bástyára* esett, a kaszárnyára
s az álom el¬
tűnt.
Magára tekintett. Mosolygott, szomorú lett.
Nem volt ez bolondság? Hisz ő ezekhez tarto¬
zott odalent, mit használ neki turbánja, kaftánja,
mindez együttesen ? És Fatme! Ki volt ő ? Hi¬
szen nem is ismerte őt és mégis, mégis . . .
Soká ült itt s elmerengett a holdfényben.
Őrültség volt, nevetséges őrültség az egész.

VI. FEJEZET.
Fatme hosszában fekszik a hárem padlózat ján. Apja felegyenesedve, magasan áll előtte.
Halálsápadt, kezeit ökölre szorítja,
- Tó tudod, ki ö? Felelj !
Fatme göivsös"ii zokog.
- Felelj, vagy. Állalmi-esküszöm, eltiporlak !
- Kegyelem !
- Felelj!
- Vuko a neve.
- Vuko, a mi ellenségünk, az osztrák?
Ö bólintott, nagy, könyörgő, félénk szemei¬
vel feltekintett hozzá s meg-megrezzent. Apja
hirtelen félrefordította fejét és kiáltott:
É3 ő az én házamba besompolyog s te
neki találkát adsz?!
Apám, apám!
- Hallgass! Én hallottam - pénteken Lukavicánál! Te az én ellenségeimmel tartasz. Ali
('•s Szolimán gyilkosaival! Gyermekeim, Ali,
Szolimán, ti a halálban bosszú után kiálttok,
a prófétára esküszöm, legyetek megbosszulva!
Halljátok ott a magasban, a ti paradicsomotok¬
ban az esküt, melyet én most fogadok, az es¬
küt, melyet ő esküdni fog! Ö, a ki szégyent és
gyalázatot hozott a házamra, ő fogja ettől megint
megtisztítani! Fatme, ki a gyilkosokkal tart,
Fatme, ki az apái hitét megtagadta, ő bosszul¬
jon meg benneteket!
Fatme felsikoltott. Sikoltása szivettépő, velőt¬
rázó volt, mialatt apja lábaihoz vonta magát.
- Apám, irgalom, kegyelem !
- Hallgass és halljad szavaim. Hisz te ma¬
gad adtál neki légyottot s te meg fogod szava¬
dat tartani! Pénteken a többi asszonyokkal
Lukaviczára mégy és azzal a tőrrel, melyet
Soliman hordott, le fogod őt szúrni!
- Allah, segítség!
- Hallgass és esküdj meg!
Ő feltekintett. Arcza halotthalvány volt, nagy
égő szemei lángoltak és segítséget kerestek.
- Apám, apám, uram, parancsolom, a te
saját szavaid így hangzottak : A bosszú a férfiút
illeti !
- Hallgass és esküdj!
- Kegyelem az anyámért, Suleimáért!
— Suleima! Hallgass, ne nevezd e szent ne¬
vet ! () engedelmes feleség volt és te . . . !
Fatme hozzásimult, kezeit és lábait csókolta.
Apja egy rövid pillanatig hallgatott, aztán el¬
lökte magától:
- Esküdj, vagy Allah átka szálljon reád!
Felugrott, a rácshoz szaladt, felszakította s
ki akart ugrani. De ugyanabban a pillanatban
apja már megfogta, karját erősebben és erőseb¬
ben szorította, reámereszté szemeit és monda:
- Esküdj a Koránra, Allahra én esküszöm,
hogy ő, Vuko, a mi pllenségiink, az ón kezem
által fog meghalni!
A tűz kialudt szemében. Feje keblére hanyat¬
lott és suttogá:
- A Koránra . . . Allahra . . . nem, nem !
- Esküdj!
- A Koránra, Allahra, ő meg fog halni, az
én kezem által!
Egy szivetrázó sikoltás és tompa morajjal
hullott a földre.
Apja egy pillanatig mozdulatlanul reámereszté
tekintetét. Szemei villogtak s arczán egy mo¬
soly vonult keresztül. Aztán elkomolyodott,
keresztbe foná mellén karjait s tompa hangon
szólt:
- Én Alim, én Szolimánom, most ti meg
lesztek bosszulva! Allah, teljesüljön a te aka¬
ratod !
Aztán az ajtóhoz lépett és szólt.:
- Mira, jól fogod őt őrizni. Az életeddel
játszol.
És Mira az egész ('jen által virrasztóit Fatme
mellett, kezével simogatta haját, beszélt hozzá,
mintha még kis gyermek volna.
- Mira, Mira, hallottad, én megesküdtem
Allahra, meg a Koránra, hogy ő az én kezein ál¬
tal fog meghalni. Megesküdtem, megesküdtem !

VII. FEJEZET.
A bazár és a török városrész közt elterülő út
mindkét oldalán van a temető.
Egész erdője a magas, karcsú sírköveknek,
némelyek műrésziesen rajzolt feliratokkal piros,
kék és arany színezetben, A legtöbb azonban
fehér és mindegyik turbánnal van megkoro¬
názva.
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A hol azonban pirók vannak, ott virágok i s
díszítik azokat; pipacs és harangvirág födi a
fehér köveket. Egy hosszú szőrű kecakebak
nyújtja fekete körmeit a kövek közül, míg t,gy
néhány nőstény köröskörül a zöld füvet legeli.
Odaleiitröl a bazárból tompa moi-aj hallats/ik. Hangos jajgatás, mely panasz és zoko¬
gássá fejlődik.
Mohamednek egy hi'i szolgáját viszik utolsó
nyughelyére.
Magasan vállaikra emelve négy muzulmán
visz egy hosszú, fekete és fehér kendővel be¬
takart koporsót. Ott, a hol a fej nyugszik, egy
lurbán van téve, hogy Allah az égből láthassa,
hogy itt az idő a paradicsom kapuit megnyitni.
A turbán szine zöld, jeléül annak, hogy a halott
a Korán követelményeinek eleget tett, hogy
megtette a messze zarándokutat Mekkába,
A négy férfi szótlanul, földre szegezett tekin¬
tettel halad. Őket a halott legközelebbi hozzá¬
tartozói követik; egyik köziilök zokog és jaj¬
gat, a többiek mélyen hallgatnak. A menetet
egy csapat gyermek, öreg, rongyos és vissza¬
taszító koldus és koldusnő járja be, Allah le¬
gyen érte dicsérve ! el vannak fátyolozva.
Most a menet befordul a temetőbe; a kisérő
gyermekek és koldusok a kerítésen kívül ma¬
radnak.
A bánatban résztvevők kört képeznek a sir
körül, a koporsót leteszik, mind letérdelnek,
fejüket lehajtják és imádkoznak. Kívülről az
útról betolongnak az emberek ; köztük egy ma¬
gas, öreg török. Ez Mustafa Wolehinsky, Fatme
apjaMozdulatlanul áll itt és a sírra bámul.
Most minclnj'ájan felemelkednek, a koporsót
a földbe eresztik le, mindenki egy kapához
nytíl és földet dob a sírba. Aztán letérdelnek
s imádkoznak; csak egyikük lép a kerítéshez,
melyre rögtön felmásznak a koldusok, koldusnők és gyermekek, hangos kiabálás és vereke¬
dés között.
Ö hozzájuk lép, kaftánja zsebeibe nyúl s a
szegények között egy csomó érczpénzt oszt ki,
hogy ezzel a Korán parancsának eleget tegyen.
A gyermekek örömrivalgások között rohan¬
nak a bazár felé, hogy az albánoknál czukornemüeket vegyenek s a koldusok megszámolva
. alamizsnájukat, elvánszorognak.
Az esti napfény ferde sugarait szelíden veti
a halottra s a fehér sírkövekre. Elhangzik hozzája az imádkozok halk moraja,
Ö boldog, ő pihen, így gondolja Mustafa.
Aztán mélyen felsóhajt s lassan a bazár felé
lépdel. Még nem ért messzire, megáll, vissza¬
fordul s egy pillantást vet a sírra.
Hirtelen egy kéz nehezedik vállára. Vissza¬
fordul, előtte áll öreg barátja, Saladin.
- Hová, Mustafa testvér?
— Az imához.
- Ily későn?
- Az imához, Sinan Tekijába !*
- Áldottak legyenek lépteid !
— Áldottak a tieid is!
-- De Mustafa testvér, oly nagy a te bána¬
tod, hogy te a legrövidebb úton mégysz Allah¬
hoz?
— Nagy bánatom van, de Allah még örömre
változtathatja.
- Hallgassa meg imádat és béke legyen ve¬
led, Mustafa testvér!
- Ellenségeink pedig ne találjanak bókét. Le¬
gyenek átkozva! Ne feledd ezt, Saladin testvér!
Elváltak, Saladin még soká állva maradt és
Wolchinszky Mustafa után pillantott.
Lassan besötétedett. Bezárták a bazár árúbódéit, a mosékban elhangzott az esti ima, még
az utolsó parasztok is visszalovagoltak a hegyek
közé, a keresztényeknél elhangzott az esti ha¬
rangszó és a folyó mentén meggyujtották a
villanyos lámpákat.
Díszesen öltözött urak és hölgyek, tisztek fel¬
kötött kardjaikkal, posta- és távirda-hivatalnokok, barátok barna csuklyában, piros fezzel,
római katholikus papok, tisztátlan görög pópák,
feketeruhás rabbinusok, katonák és gyári leá¬
nyok nemzeti öltözetben jártak fel s alá a vá¬
sártéren, hol a katonazene játszott. Oly szépen
hangzott ez az esti csendben, de Mustafa fülei¬
nek valódi kinzóeszköz volt e zene. Mustafa
úgy tett, mintha nem látott, nem hallott volna
* Egy kolostor, liol a jajgató dervisek hetonkint
egyszer imádkoznak.

7. szAu. l'.'H. 59- ÉVFOLYAM.

semmit- A nélkül, hogy csak reájuk is tekin¬
tett volna, a nélkül, hogy arczának egy izma is
megrándult volna, elhaladt ezen emberek mel¬
lett, kiket gyűlölt.
És gondolta: talán az, kit a legjobban gyű¬
lölök, a közelben van. Csak úgy forrott benne,
de senki sem látta. Szótlanul követte útját s
gondolta magában tovább: nem én, de Allah
fogja őt büntetni. Azután befordult-egy utczába,
mely Sinan Tekijába vezetett fel. Eleinte embe¬
rek és égő lámpák mellett ment el, azután
csendesebb és sötétebb lett. Az utolsó villany¬
lámpát is messze elhagyta már s még csak egy
olajlámpa volt előtte. Elhaladt még a mellett
is. Az utcza keskenyebb és sötétebb lett s ő
lassabban ment, mert otthonosabban érezte ma¬
gát s a régi elmúlt napokra gondolt vissza.
Majd olinent mellette Mohamednek egy el¬
hagyatott követője, kezében tartva egy sápacltan égő, papírba göngyölt gyertyát.
- Allah adjon nekik nyugalmat, - kíván¬
ták egymásnak és mindenik folytatta útját.
Most Sinan Tekijas falai váltak ki a sötét¬
ségből.
Lehúzta czipőit s tovább ment, kinyitotta a
kaput, tapogatódzva ment előre és a kertben a
szederfa alatt volt.
Előtte volt a kis sírkápolna; az ablak vas¬
rácsán keresztül az olajlámpák sápadt fényt ve¬
tettek a szent dervisek koporsóira. Itt imád¬
koztak a jámbor testvérek.
A földre vetette magát. Eöviddel utána meg¬
jelentek a testvérek s egyik a másik után szót¬
lanul ment a kolostor imatermébe.
Mustafa felkelt s követte őket.
Majdnem egészen sötét volt. Az egész vilá¬
gosságot csak a két nagy sárga viaszgyertya
terjesztette, melyek nehéz vasgyertyatartóban
voltak. A füsttől fekete falakon sajátságosán
rajzolt koránmondások voltak. Elól a középen
egy bemélyedés volt, felette lógott egy kép
Mekka szent moséjából s ennek két oldalán
egy elrongyolódott, öreg zászló, mely össze lett
lövöldözve, a próféta szent ügye érdekében ve¬
zetett csatában. Keresztbe tett lábakkal ült a
legöregebb, a legszentebb dervis, Sjeik, sárga
kaftánban, zöld turbánnal és hosszú fehér sza¬
kállal. Félkörbe ültek körülötte a dervisek,
mind keresztbe tett lábakkal s földre szegzett
tekintettel.
Halotti csend uralkodott. Mustafa földre ve¬
tette magát, megcsókolta a földet és azután
hozzájuk ült a félkörbe.
A füst úgy megtölté a levegőt, hogy majd
elojtá a gyertyát - - mély csend; úgy tetszett,
mintha a halottak itt rettegve várnák az ítéle¬
tet, mely örök örömet, vagy örök gyötrel¬
met hoz.
(Folytatása következik.)
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VAGY LKSZÁLLNI.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Szép Ernő Énekes könyve. «Mint magános
lovaat az este, elér a bánat engeinct.
gyermeksirás jön fel szivemből, könnyűim csöpp csengői
csengenekn - ezekkel a sorokkal kezdi Szé/i Ernő
kicsiny énekes könyvét s ezzel a verseiben mind¬
untalan visszatérő motívummá] minden magyará¬
zatnál jobban jellemzi önmagát. Azoknak a ritka
lelkeknek egyike, a kik teljesen áthozták magukkal
a férfikorba a gyermekkorukat: a gyermek ábrán¬
dozását, érzékenységét, síró kedvét, azt az önösséget, melylyel egész világa központjává teszi magát
a gyermek s mindent, a mi körülveszi magám vo¬
natkoztat, megszemélyesít, a maga hangulatával
tölt el. Minden verse mögött mintha bámuló, könynyes gyermekszemek fénylenének: a költő tajdalniiisaii csodálkozik önmagán, a világon. ;iz éle¬
ten, nem bírja megérten; jelenségeit, nem Imi bele¬
törődni, minden fájdalmat okoz neki. A saját éle¬
tét mint valami idegen, rárakodott dolgot nézi,
;i melynek a lénye mélyében rejtező gyermekbe/
semmi köze s a mely újra meg újra megdöbbenti.
«Életemet szeretem és beczézem, mert tétlen. báuatos, mert hasztalan, s a hogy tükrébe néz a no,
ügy nézem a képzelődés tükrében magam»
mondja tovább. Ez a másik gyökere költészeté¬
nek : a folytonos képzelődés, a mely nagy fontos¬
ságot tulajdonít az élet minden apró-cseprő dol¬
gának, egy gyermekkori emléknek, egy szeme előtt
ellebbenő képnek, egy álmatlan fetrengésuek az
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ágyban, eyy pillanatnyi vágyakozásnak. Neki csak
belső eM'im'nyei vannak, csak önmaga tele vini
fordulva a szelne s a/ önmaga kis világa korul
l'orog számára minden. Klilu'il a kettős, egymás¬
sal összefonódó gyökérből nagyon szép és ked
vés költői \iragokat noves/t. a melyek linóinak,
hamvasak, lililienok.
a/, ember alig mer hozzájuk nyúlni. Költés/étének egyetlen húrra Imngolt szűkkörűségéhol folyik inodorossága : versei
egyenkint olvasva Joliban, eróselilien hatnak, mint
bokrétában, együtt. \ kifejezése sem egészen biz¬
tos mindig: van néhány Verse, a melyet elejt egy
rosszul megválasztott, a hangulatból kizökkenő s/ó.
Máskor
sokkal töhlis/.ör
a kifejezésnek ez a
lazasága a hatás es/kö/évé les/: hangulatot kelt.
közvetlenné tes/i s/avát. .*•>';.('/< Krnó' nem bő' erű
költő s úgyláts/ik. gondosan válogatja verseit,
\agy nyolc/ évi egész ten.'iése eir\ nlig nyolc/van
Inpnyi kis fűzőt. T)o ebiien a kis* fftzetkében a mai
magyar lira legkedvesebb, legh&ngulatoiabb és leg¬
tisztábban termékeinek egyikét kell latnunk. \i'in
rull jiilrkdlil czimíí veise pedig a legszebb, legtel¬
jesebb hatású és leginkább megkapó zi'ligésíi versek
egyike, a melyeket újabb időben olvastunk.
Napváros, l'j könyvében //iv< :<•</ 1-Vreuc/ réfíi
novelláira erejében jelenik meg. Tizenegy novellát
ad s valamennyi, ha nem is egyenlő értékű, az
iró színvonalán áll. egy-kettő pedig kötöttük lég
jobb novellái mellé állítható. Különösen a kötet
első novellája : a Xn/.rtii-ox. mely a napfénynek.
az életörömnek diadalmas erejét jeleníti meg az
élettől elzárkózó puritán koiimrságííal s/emben.
Szatirikus élével érdekes a Kt'ln'il; « kiíllmii, a
mely finom vonásokban mutatja meg a lomba,
szűkös kisvárosi élet ambicziót, munkakedvet el¬
ernyesztő, esüggesztő hatását. Mé},' erősebb hatású
a SstlveSSteréji lovasók, melynek szatírája már komorságha elboruló hangon mutatja be két tehet¬
séges ember elzüllésérick képét. .\ltaliiban, mintha
Újabb időben llerr/cg Kcrencz szatírája élesebbé,
keserűbbé s egyiittal mélyebbre hasítottba lett volna:
kegvetlenebliiil bánik el alakjaival s nem marad
velük szemben a szeretetreméltó elmésség nevető
ííúnvolódásánál. erősebb korbácscsal ver végig raj¬
tuk. Erősebb lett a romantikus fantas/tikuin iránti
hajlama is. a mely azelőtt csak néha jelentkezett,
í j novellás-könyvének csaknem minden darabjá¬
ban van valiimi fantasztikus elem. akár a mesék.
akár a bizarr természettudományi ötletek birodal¬
mából, akár másiinnan veszi anyagát. Általában,
ha előadása valamit vesztett is egykori friss csilloirásából. másfelöl mintha erőteljesebb bangók szó¬
lalnának meg benne s mintha az iró megindult
volna oda. a hova oly szívesen köveinők : a/ el¬
mélyedés felé.
Finn költőkből. A finn uépszellem költői uyilvánulásai eléggé ismeretesek nálunk; tudósaink
a nyelvrokonság révén sokat foglalkoznak a finn
néppel s költészetének főbb termékeit szeretettel
ismertetik és fordítják. A mit azonban eddig kap¬
tunk, mind csupa népköltészet volt. A Kalevala
két fordításban is megvan magyarul, a kisebb nép¬
költészeti alkotásokból, sok más éneken kívül. Hun
Aladár lefordította a Kanteleid r nevű népköltési
gyűjtemény javát. A finn műköltészetből ellenben,
leszámítva Alio János novelláinak egy részét, alig
láttunk magyarul valamit. Most Iti'in Aladár i-gy
kis anthologiát adott ki a finn lírából, a mely
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tizeunyolcz költő műveiből ad szemelvényt, ü XIX.
század elei líttörö Juíeini Jakabon kezdve a mai
költőkig. A íinn költészet aránytalanul későn kez¬
dődött, a minek a nemzet századokon át folyt elsvédesi-dése az oka. Az intelligenezia nyelve a svéd
volt s igy a belőle sarjadt, sokszor nagy tehetségű
költők is svédül írtak, a finn nyelv leszorult a
nép közé s csak a népköltészetben talált költői
formákat. Csak a XIX. század elején kezdődött
meg a visszafinnesedés mozgalma s azóta számos
jelentékeny költő szólalt meg a Kalevala nyelvén.
A mutatványokból, melyeket Bún Aladár kis anthologiája ügyes és gondos fordításban mutat be,
azt látjuk, hogy a finn költészet lényéében véve
polgári költészet, inkább a bensőség felé baj lik,
mint n lira nagy vonalai felé. Eredeti lirai for¬
mákat nem igen produkált, hangja nem válik ki
mint egyéni hang a XIX. századi európai urából,
igazi nagy egyéniségek sem keltek ki belőle. Szolid,
enyhe hangulatok, kedves szerelmi és családi ké¬
pek, aggodalmas hazafias érzések adják a tárgjait
s erősen érzik rajta kivált a német lira hatása.
A kis anthologia jó szolgálatot tesz, egy eddig
nálunk csaknem teljesen ismeretlen költői termést
ismertet meg velünk. A fordító rövid előszót is
irt hozzá, melyben vázlatosan ismerteti a finn köl¬
tészet fejlődését.

Magyarország új tiszti czím és névtara
1912. évre, a m kir. központ. • t a B - Ö g W 1
kiadásában megjelent s 12 koronáért kapható a
limitál bizonníim>s,m,il. Kilián Frigyes könyvi
ívskedó'nél.
. „..
Pályázat versre. A nyíregyházi Bessenyei-Kör
u Bleuer Rúzs.i-ulni.itvitiiy kamataiból 250 koro¬
nás pályádÜMt tíix ki egy Bessenyei Oyöi y ma
ködéivel kapcsolatban álló elégjkus hangulata lí¬
rai költcmíiiv,-,.. 1'r.lviiwiti hatnriclo f. ,-. április
A jolig.'s levélkével ellátott pályázatok Dr. J opm
Albert főtitkárhoz (líyiregyháza, Debreczeni-u. AJ
küldendők. A pályanyertes költeményt a szerző
vagy megbízottja tartozik a f. é. ">áj"s J"'1'1'1' ''
leplezendő Bessenyei-emléktábla előtt előadni.
A «36 Pajtás*, Sebők Zsigmond és Benedek Elek
képes gyermeklapja február IS-iki számába verse
Ábrányi Emil irt. elbeszélést Széniére György,
Dörmögö Dömötör utazását Budapest korul foly¬
tatja Sebők Zsigmond, kedves mesét mond el Ltck
niigyaiió. A világ legszebb meséi sorozatában turgenyeV egy pompás meséjét találjuk, Faragó bácsi
mozija mulattató képeket mutat be pattogó ver¬
sekkel. Mfifiyiti- Balázs Budapest újabb szépségeit
mutatja be óeikkel és képekkel. Zsiga báesi leg¬
jobb mókái egyikét mondja el. Rákosi Viktor
folytatja regényét. A rejtvények, szerkesztői izenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. A "Jó
Pajláso-t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési
ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 ko¬
rona, egész évre 10 korona, egyes szám ára 20
fillér. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a
kiadóhivatal. (IV. kér., Egyetem-utcza 4.)

Iparosok olvasótára. A Mártonfy Márton szer¬
kesztésében megjelenő ily czimű vállalatban, mely
most már tizennyolczadik évfolyamát éli s nagy
szolgálatokat tett a magyar iparosság kultúrájának,
most öt új füzet jelent meg. Az egyik füzetben
Tarczni György néhány erős történeti hangulatú
elbeszélést mond el a régi magyar városi polgár¬
Új könyvek.
ság küzdelmes életéből. A másik füzetben Kerekes
Énekejkönyv. Versek, irta Szép Ernő. Budapest,
Oyörgy ad átnézetes történeti képet Kassa város
a
«Ny ugat» kiadása ; ára 2 korona.
gazdálkodási viszonyairól a XVII. században. A har¬
Finn költőkből. Irta Bún Aladár. Budapest.
madik füzetben Sinikó Endre «Az emberiség jóitevői D czímen elmondja a nevezetesebb feltalálók¬ Franklin-Tásulat. (Olcsó Könyvtár 1659—1661);
nak, az ipar és közlekedés harczosainak küzdel¬ ára 60 fillér.
meit, rámutatva azokra az erkölrsi tanulságokra, ~" Iparosok olvnsótt'mi. Szerkeszti Máríonfy Márton.
melyek pályájukból levonhatók. A negyedik füzet XVIII. évfolyam, l—10 szám. Budapest, Lampel
annak a sorozatnak a kiegészítője, mely a külön¬ lí. (Wodianer F. és fiai) ; egy-egy szám ára 60
böző mesterségek technológiáját adja elő az ipa¬ fillér.
rosok felfogásához és igényeihez mért formában.
Cserjésy Károly irta s az ötvösség technológiája
a tárgya ; azokat a tudnivalókat mondja el, me¬
HALÁLOZÁSOK.
lyekre az ötvösnek a maga mestersége anyagára,
a különböző fémekre, drágakövekre vonatkozólag
Elhunytak a közelebbi napokban: Idősb VOOEL
tudnia kell. Az ötödik füzet végül Hasznos Olvnx- ISTVÁN volt negyvennyolczas honvédhadnagy, ügy¬
u>tt>t>/<>/; cziinén külöuliüző szerzőktől eredő tanul¬
véd, királyi postamester, Trencsén város volt pol¬
ságos olvasmányokat ad.
gármester-helyettese, a csanádegyházmegyei káp-

Svájczi selyem

vámmentesen ".
házhoz szállítva!

Kérjen fekete, fehér vagy azine? újdonságainkból mintákat:
dncbesse, voile, satln sonple, taffetas, crépe de
ohine, colienne, cótelé, mousseline 120 óm. széles,
méterenként l '10 K-t61 kezdie. Ruháknak, blnzoknak stb.-nek
való bársony éa pelmohe, ngyszintén kimzett blnzok,
valamint batiszt* pamut- vászon- és selyemrohák. Mi csakis ga¬
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el vám- és portó¬
mentesen közvetlen magánvevőknek.

—
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SCHWEIZER & Co„ LUZERN U 24 (Svájc.)
Selyemkivitel. Királyi udvari szállítók.
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talán és a zágrábi érsekség volt főügyésze 80 éves
korában Nagykomlóson. — Dr. ALEXY ALBEBT nyűg.

igazságügyminiszteri tanácsos, volt konstantinápolyi
császári és királyi konzuli főtörvénjszéki főbíró, a
Ferencz József rend középkeresztese, a porosz kirá¬
lyi II. osztályú vörössas-rend, a belga Lipót rend,
a porosz II. osztályú koronarend, a szerb IV. osz¬
tályú tnkova-rend tiszti keresztje, a török Osmanjerend tulajdonosa, 69 éves korában Teschenben. '—
Xsor.nos FKEKNCZ gépészmérnök, gyáros, l'songrádmeo-yei bizottsági tag, városi képviselő stb. Szen¬
tesen 47 éves korában. llendkfviil buzgó közéleti
tevékenységet fejtett ki.

- FIRTINGEB JAKAB, deb-

reczeni viczerektor, nyűg. főgimnáziumi tanár
63 éves korában Debreczenbeu. - KRALOVÁNSZKÍ
GYDLA m. kir. honvédalezredes, budapesti honvéd
térparancsnok, a katonai érem, a tiszti katonai
szolgálati jel, a katonai jubileumi kereszt tulajdo¬
nosa, 52 éves korában Budapesten. - HELLEB
FEBE'NCZ nyűg. orsz. törvényszéki tanácsos, i gyvéd,
87 éves korában Budapesten. — Tharnói KOSTYÁL
PÁL, vármegyei alispán, Nyitra város nyűg. polgár¬
mestere, 75 éves korában. Nyitrán. - - Sédeni
AMBEÓZY BÉLA, miniszteri osztálytanácsos, 61 éves
korában Budapesten. - - LÉVAY ISTVÁN nyűg. fő-

gimnáziumi igazgató, 69 éves korában Eperjesen. GERGELY ANTAL, református lelkész Mezőtúron. —
ERHARDT IMRE, nyűg. plébános 0(1 éves korában. Budfalvi BERINDE AMBRUS lelkész és t. esperes 64
éves korában Kányaházán. — Dr. FEBENCZY HENRIK,

Borsodmegye helyettes árvaszóki elnöke 52 éves
korában Miskolczon. • - Szűcs ENDRE árvaszóki
jegyző, 39 éves korában Eperjesen. —BIKICH GYDLA

gyógyszerész 20 éves korában Budapesten. — MESSINGER JÓZSEF, a magyar államvasut budapesti nyu¬

gati pályaudvarának volt főnökhelyettese 42 éves
korában Budapesten. — IVÁNSZKY ELEK könyvke¬

reskedő 61 éves korában Hódmezővásárhelyen. WELLANSCHITZ ANTAL 66 éves korában Budapes¬

ten. — EASZLAVICZY EDE, Sáros vármegye közigaz¬
gatási tisztviselője 43 éves korában Budapesten. HOFFEH LAJOS posta- és távíró főtiszt Budapesten. —
TESZÁR JÓZSEF, 45 éves korában Budapesten. DAVIDOVICS LIPÓT, a Davidovics és Hajdú czég tagja,
:!8 éves korában Budapesten. VESZÉLY JÁNOS
vendéglős, 76 éves korában Győrött. — SZABÓ JÓZSEF

57 éves korában Nagyatádon. - - Szűcs SÁNDOR
végzett joghallgató, huszonhét éves korában Buda¬
pesten.
üzv. EAJNER DANIKÉ, 82 éves korában Gyula¬
fehérváron. — Özv. FEJÉÉ JÁNOSNÉ, szül.. Bordács

Terézia 77 éves korában Mezőtúron. — Özv. lécz-

mn&WM
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is mindig azt mondta, hogy pzeplők elűzésére,
valamint finom, puha bőr és fehér teint elérésére
és megóvására nincs jobb szappan, miut a világ¬
hírű «S t e c k e n p f é r d» l i l i o m t ej - B z app a n. Védjegye «Ste' kenpferd., készíti Bergmann
& Co. czég Tetschen a/E. - - Kapható minden
gyógyszertár-, drogéria-, illatszertár- B minden e
szakmába vágó üzletben. Darabja 80fillér.—
Hasonlóképen csodálatosan beválik a Bergmaífnféle «Manera» l i l i o m t e j k r é m fehér és finom
női kezek megcváeára, ennek tubusa 70 fillérért
mindenütt kapható.

.—=;

falvi BODOB FEBENCZNÉ, szül. gelenczei Kádár Pótén-

hatással van. A Bittner-féle Coniferensprit kitűnő
náziszer a légzési szervek megbetegedésénél. Kérjünk
szül. Hoszárik Ida, 60 éves korában Hódmezővá¬ mindenkor csak valódi reichenaui Coniferenspritet.
sárhelyen. - - üzv. MÓBÁSZ GEZÁNÉ, szül. Hunyady
Halcsontnélküli fílzők a modern hygienia köve¬
Melánia 72 éves korában Budapesten. — Özv telményei szerint egyszerűbb és legdiszeBebb kivitel¬
EÁCZ ANDBÁSNÉ, szül. Varró Piroska 65 éves korá¬ ben egyaránt kizárólag mérték után készülnek.
ban Budapesten. - - Özv. pókakereszturi SZÉKELT .űr. Miszné fúzőtermében (Budapest, IV., Váczi-utcza
ELEKNÉ", szül. nagyegrestó'i és gőcsi Csanádi Ida 7. BZ. I. em.). Ismertető árjegyzék díjtalan.
Anyák ns-yelmébe ! Világhírű gyermekorvosok
61 éves korában Kolozsváron. — TBÁGY JÓZSEFNÉ
szül. Guttmann Anna, 46 éves korában Budapes¬ egyhangú véleménye, hogy a gyermek elismert leg¬
kiválóbb legértékesebb tápszere az elválasztás időten. - - Mraclini JAKOPOVITS ANNÜSKA, Jakopovits
szakától kezdve a Phosphatine Falieres. E kiváló
Lajos székesfővárosi tanár kis leánya.
POZIEM- tápszer könnyen emészthető, kellemes izü, a fogzást
KTEWICZ KÁBÓLYNÉ, szül. Nöthing Jozefin 47 éves megkönnyíti és biztosítja a csontrendfzer fejlődósét.
korában Budapesten. — TAKÁCS JÁKOSNÉ, szül. Lu- SRnSt* 8 ? d o b o z e l f ) g e n d ö 3 hétre. Ára 3 korona
dig Mária Budapesten.
fillér és kapható a gyógyszertárakban.
Minta szőlőoltványokat ingyen küld MilHelep
szőlőiskola Nagyősz, ha árjegyzéket kér.
Zia

81 éves korában Gelenczén. — KBÓMT JÓZSEENÉ

EGYVELEG.

* Bikaviadal a háztetőn. Londonban a minap
különös eset történt. Mészárosok marhákat haj¬
tottak az egyik pályaudvarról, útközben az egyik
három éves bika a York-utezában megvadult, be¬
rohant egy házba, fölszaladt a lépcsőn, útközben
eltaposott egy lefelé igyekező embert s felszaladt
a széles, lapos háztetőre. Néhány bátor ember utána
merészkedett, a bika megtámadta őket. Hosszas
hajsza után, tizenegy puskalövéssel sikerült leterí¬
teni a felbőszült állatot.

SAKKJÁTÉK.
2784. számú feladvány Galitzky V.-től.
BOTÉT.

8

Elekes Irén. Némi rutinnal készült arnateur-munkit,
nem irói mű.
Két sóhaj. Láthatatlan vetélytárs. Kár olyan nagy
hangon szavalni, a mikor az embernek olyan kevés
a mondani valója.

KÉPTALÁNY.
Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad.

A 2780, számú feladvány megfejtése dr. Frankensteintől.
Világot.
Súící.
Világon a. Sutét.
1. Va3-c3 . . . Vdíxc3(a, b) 1. _.
_ c.5xd+
2. Hg2-f4I stb.
2. Vc3-o6 stb.
b
1. . . . . . .
. f5 - f*
2. g3xf4 f stb.
Helyeién fejtették meg: Merényi Lajos. — Geist
József és Stark Vilmos. — A tfíudapctti Sakk-kört. —
A iBudapesti III. kér. Sakk-kört. — Ludányi Antal. Wyschogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapert).
Németh Péter (dongor). — Kintzig Itóbert (Fákért). Müüer Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipot-

kiváló bor- és
lithiumos
gyógyforrás
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz.
Kapható ásványvtekereskedésekben és
gyógyszertárakban.

QPHIIITF9
^_

HECKENAST
=GUSZTÁVÉ

kin a bora vassal

S«iny«-LipóciiS«lvatorforrá$-v4U«Ut,
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8.

Vásárolható a gyógyszertárakban féllitere* üvegekben.
K 2.60, literes üvegekben K 4.80.

^ Eljegyzést és esket esi*
értesítőket

knlönös i s titokzatos hatalom birtokába jutni, me y férfiakat és nőket egyaránt

, hogy miképpen

kivált izlénet kiizil

füzöterme
Bpest, IV., Váci-u. 7.1. em

ZOHGOBATEBHEI
Bpest, csakis Gizella-tér 2.

Ajánlja kizárólag mérték ülne
készülő

IBACH-ZONGOBÁE
egyedüli képviselete.

lialcsontnélküli fűzőit

lltAi'M-Min^orAt j.its/.iiiiiiU ós a.janlaiiiiU :

Haskötők, melltartók, mér¬
ték szerint.
Ismertető árjegyzék díjtalan.

Packhaus, Dolauinyi, Pugrot, Aic« Ripper, Sauer, Stelaniay stb.

ctátz. il k'r. udvari txaltitó levélpapír-áruháza

magyarázza, hogy miképpen tehet ezért ezen titokzatos ha
lomra éa miképpen használhatja azt Baját előnyére. Papok,
orvosok ü^y.édek, kereskedők ég az előkelő társaság nőtagjai
csak dioséröleg nyilatkoznak felőle. MinJenbinek hasznos és
nem kéről Bemmibe. Intézetünket hirdetendő, küldjék e mnvet

^Budapest, Terejicziek-tere 9. s;

bárkme
Miatán S a m^magvar,' íranozia, német, angol és spanyol
nyelven van közzétéve, bármelyik e nyelvek koznl «»^»J*Tessék tiz-filléres levelezőlapját vagy huszonotfilléres
bélyeggel ellátott lőréiét, zárt levelezőlapját azonnal czimezm:

Lohr Mária (Kronfusz)
Gyár éa főüzlet:
A főváros első és legrégibb
™,,
•**• Gsipketi»tltó,vegytÍBztltó
0 ,
.,BarOS8-U.85.
é . kelmefestő gyári ü i t é . e t e .
Fiékok : H., Pó-utcza 27. IV., Eskü-ut6. XV.,Keoskemétintcza 14. V., Harminczad-u.4. VI., Terez-körnt
38. VI., Andráiiy-at 16. V111., József-körűt 2.

NEW YORK INST1TUTE OF SCIENCE,
Dept. 114. AC. Rochester, H.T., O.S.A.

Az összes GÉPEK és FORMÁK
HOMOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
::
m.ral;i/!Ó tcglagyárló{)épck,üriiib((v:ir!óc)cpck, telöcfcró|)0yártó
>c!^ Piések: cemenlburkolólapok
ílására bubarcscsbetonkeverők.
: kerítésoszlopok, lépcsők, csö¬
vek slb. előállítására.Kőlöi ők. Komorzsolók, homok és kavicsmosógépek.j

Dr. Gaspary & Co. gépgyára Markranstádt

Li'ipzig mellett (N'cmetoi-szág). — 228. számú árjegy/ék
díjmentesen. — Kérjük gyárunkat meglátogatni.

Divatos ridikülök
n Kaphatók •

rekedtség és hurut ellen nincs jobb a |

Csángénál
a készítőnél

BUDAPEST,
Múzeum-körűt 5.

A cimfoiitos!

ile peineieiíicükorkák
,

van. Az Í'ÍS?! 1 a z o n ban vitázzunk és határozottan
-télét kérjünk, mivel eok haszontalan utánzata
eredetinek minden egyes darabjában rajta »•»
a RÉTHY név.
•dobó* ára 60 fill. Mindenütt kapl

::

EÉLJÍ

Telefon 142—45. szám.

Telefon.

Felelős szerkesztő : H o i t s y PA1.

Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-u. II.
Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.

J, Serravallo, %*.*»£& Trieste-Barcola.

Nem

Dr. Miszné

A «Vasárnapi Újsága 3-ik számában megjelent
képtalány megfejtése: 8njló ex ni/nnuln.

Hyiiienlkus kiállítás !!«)<;. Lenmaiiasnblian ki¬
tűnt Krősllőszer pyengMkedOk, vérszegények
és lábbadozók s/áiúai u. Élvaoygerjes/.lö,
erosttő és vérjuvltó szer.
7000-nél több on'osi vélemény.
Kitűnő iz.

EZEN KÖNYV INGYEN KAPHATÓ.

1865.

Szerkesztői üzenetek.
Az emlékezés hajóján. Nyitott szemekkel stb.
Utánérzések, de néha fel-feltünik bonnük egy-ogy rész¬
let, a ín. ly arra vall, hogy ha az idegen hatásoktól
meg tud szabadulni, talán magában is értékeset is tud
majd csinálni.
Egyre halkul a dallamuk stb. Mind u két vers mö¬
gött vau valami, a mi költőileg van megérezve B mind
M kettőben tétova, bizonytalan a kifejezés.
Vércseppek a havon. Nem az baj, hogy a tárgy
már elvesztette aktualitását, hanem hogy egyáltalán
nincs megírva ; versei olyanok, mint a rósz próza.
Búcsú. Kandallónál. Elválás stb. Tipikus S
versek, a inilynu'kri fiatalkorában majd mindenki ir,
liot;y a/tán \:il;iinikor mosolyogva •jomloljon rájuk
vissza, mint fiatalkori Imlióságokru. A kérdezett fiatal
költő BudapeHten lakik, a neve különben, úgy tudjuk,
álnév.

v////s//>

* A nyelvtanítás új segédeszközéül próbálják
most felhasználni a fonográffal kombinált mozgó¬
fényképet. A fonográf hibátlan kiejtéssel mondja
a szavakat s ugyanekkor a mozgófénykép vász¬
nán megjelenik egy ember, a ki a szavakhoz
illő száj mozdulatokat mutatja. A dologgal kivált
a francziák foglalkoznak, állítólag biztató ered¬
ménnyel.
Téli idény Tátrafttreden. Tátrafnreden a néhány
napig tartó enyhébb időjárást ismét télies idő vál¬
totta fel, a hőmérséklet fagypont alá szállt, két napon
át havazott annyit, hogy a sport pálya a régi jó
állapotban használható. Igazak volt azoknak, a kik a
múlt héten váratlanul beállt hőemelkedésnek állan¬
dóságot nem tulajdonítottak, jól ismervén a tátrai
telet, mely még áprilisban is csak lassan ad helyet
az ébredező kikeletnek. Egyelőre tehát még tél van a
Magas Tátrában és Tátrafüreden vidáman áldoz a
téli sportnak a Grandhotel közönsége.
Bittner-f'éle Coniferensprit. Bittner Július cs.
és kir. udvari szállitó, reiohenaui gyógyszerész által
föltalált Coniferensprit illatának kiváló finomsága és
ózond'ús oxigén-tartalmánál fogva tűnik ki, mely
tulajdonsága minden gyermekszobában, valamint
egészségesek és betegek szobáiban jóleső s frissítő

vár). — Szabó János (Bakony-Steitílátttó). — A
Sakk-kürt. — Székely Jenő. — Mészey József (Oydr). —
A tZborói Tármskört. — A tKaloctai Katholikut Kört. —
Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hnbay Bertalan (Bodzátújlak). — A •Dunaföldvárí Egyentötégi kSrt (Dunaföldvár).
Sárosa Mihály (Bihamdvari). — Csolnoki István (Hajdúluidluiza). — A tLrihicii Gatdasdgi Katzinót (Leibíci). —
Luetyik János éa Szivák János (Alberti-Ina). — tCiengeri
Cattinót (Ctengtr). — Király Mihály (Zenta). — Kunz
Eezsö (Temetrékát). — Budai Sakkozó Táncudg (Uudapett). —
Patkó Imre (Talpat).

Automobil-tulajdonosok ne dobják el a rongált pneumatikot, mert pénzt dobnak ki,
A legrosszabb köpenyt vagy tömlőt U kifogástala¬
nul megjavítja. Gyári, szakszerű munka.

Apolló-Güinmiflyár r

Budapest, VI., Szent László-utcza 43. Telefon 177-75. |
legmodernebb gépekkel leiszereive.

7. SZÁM. 1 9 1 2 . 5 9 . ÉVFOLYAM.

VILÁGKIÁLLÍTÁS TURTN IBII. GRAND FBIZ.I

VASAKNAPI ÚJSÁG.

Leichner-féle arczpuder
Leichner

a

KAUCSUK-CIPŐSAROK.

Ékszer. Ezüst. Óra.

TELEP

ANTÁK FIGYELMÉBE!!
legkiválóbb tápszere a

Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe
tőkkészpénz vagy angol rendszerű részletfizetésre is

NAGY05Z
KOZEPEUROPA
LEGNAGYOBB

Phosphatine Faliéres,
Igen kellemes izii, könnyen emészthető, a fogzást
megkönnyíti és biztosítja a csontrendszer fejlődését.

Budapest. IV., Kigyó-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-téi* 13
!- :—
•——
Legdivatosabb karperec
, , i
Lég-szebb kivi t elnczüstevöeszkőzok g r a m m j a munkával együtt U f
ilouiboriiiiivü (EelU) evőeszközök 12 flll., halu«, pocseuvéii, tésztáa t41aí
U kniito. aranv
110 K 13 f., tálciák, szelenoiék, kenyérkosarak, 14 f., kávés, teás servicék, Jonr
. bőrszíjjal- 48 « talMák, gaboretfek, gyamílosállvHnjok, csoportos tálak, jardinierek 15 f.
.
Ezflst bőrszíjjal
- 16 • Szabad meglekiiitCí véielkéuyszer nélkül. Szablltt gyári árak. Képes
iczél
i
l* • árjegyzék ingyen és bérmenlve. Vidékre választékot készséggel küldök.

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

kanári madaraim.
Egy nagy doboz (elegendő 3 hétre) ára 3 kor. 80 üli.
gyógy¬
.szertára
„.„,

Bpesf, Y., Szabadság-tér (Nagy Korona-u. sarok.)

F SADER, WIEN, IX.,
Nussdorfer'-strasse 34.

ROZSNYAY PEPSIN BORA,

Árjegyzék ingyen

étvágytalanság, ren¬
detlen emésztés és
gyomorgyengeség ellen.
Étkezés közben véve, megóv
a gyomorterheléstöl.
Egy üveg ára 3 kor. 2O fill.

KENDI ANTAL
Budapest, IV. kér.
Seiuuiel wes-u. 7. az.

Kapható :

minden gyógytárban
valamint

Rozsnyay Mátyás
ARAD, Szabadság-tér.

Fajszőlő újdonságok.
Elsőrendű oltványok Rip. Porialis alanyon.
Alább, Máthiász János ur kecskeméti hírneves
hybridízatenr egynéhány legsikerültebb újdonságait,
mint a legkitűnőbb csemegét ajánljuk. Ezen kiváló
újdonságok nemcsak felséges zamatjuk, hanem bő
termőképességük által is meglepő különlegességek.

MuscatSillayMalhiaszJanosnéj
(Cas. rouge foncé x Muse. Öltőnél).

Moscat Máthiász János
(Muse. Mader-lield court x Ch. Negropont.)

l drb 5 K
10 4 5 1
100
400 f

i
10
[ 100

4i
35 t
300.

Zrinyi Ilona l , ;

35 «
300.
(Muse. Öltőnél x Ezeréves Magyarország.) (100
ii
35i
300 «
(Diamanlszólő
x Mascat Candia.)
Ezen
kiváló szőlőfajok
részletes (Int)
ismertetése ár¬
jegyzékünk 21. és 21-ik oldalán található.

Mascat Mnnkátsy József ( 1 0

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

^

mérnök és gyáros.

Angol bflrbntor, Ebédlő¬
székek, irodai karos¬
székek szakszerű gyár¬
tása. Külön osztály
használt bfirbntor mo¬
dernizálására, felfrisMtéiére és festésére.
Sz ékátalakitások.

házi orvosa r's a -paii)0i kir. követség or"o«a Dr. rned S. ^anchfzCodda Tangerben, á l Írja nekem, hogy iRiibiacilhíni-nH csodás
eredményeket ért el. .Minden életkorú egyének kérjék azonnal, szám¬
talan elsó'rangu bel- és külföldi tanár és orvostól eredő, nagy mennyi¬
ségű eredeti bizonylatot tartalmazó brosiirát «Rubi«cilhin»-ről (név
törv. védve), mely nyilatkozatok gyengeségn. l elért azonnali, állandó
és ártalmatlan hatást bizonyilják. Hubjacilhin idegességnél s az ideg¬
rendszer egyéb megbetegedésénél is kiváló hatású. Az érdekes brusBrát ingyen és bérmentve, zártboritékban, czégjelzés uélkül (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 . Ober-Sohlesien.

SZŐLŐ-OLTVÁNYOK

Gyár és iroda: Budapest, VII kér., Garay-ntcza 10.

•zSlövesszők e» Gleditfehia (éli koritól"
uek alkalmán) csemeték beszerzésére legmele¬
gebben ajánljuk a legjobb hírnévnek örvendő

Körponli viz-, lég- és gőzfűtések, légs'esz és vízvezetékek, csatornázások,
szellö/.t'tések, szivattyúk, vizeríiműti emelőgépek stb. - Tervek,
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.

Szűcs Sándor Fia
szőlő tele pót Bihanüószcgon.
Ha a saját érdekét tartja szem előtt, ügy ne
vegyen addig oltványt vagy vesszüt, miga fenti
czég képes nagy árjegyzékét nem kérte ingyen
éfi bérű entve. Ezen árjegyzék minden szőlő¬
birtokost érdekel hasznos tartalmánál fogva.
Olcsó ár én pontos kistolfitilá*. Számos
elismerő levél. A tisztelt érdeklődök a telep
megtekintésére szívesen lattatnak.

MEGHÍVÁS

a „Pesti magyar kereskedelmi bank"
70-ik rendes közgyűlésére,

börbutoripar
Börbntor
szakműhelyek

Kellemes izü, kiváló jó hatású szer

^

NUTH KAROLY

HARZI
, Gyönyörűen énekel¬
nek, mély hangnak,
legmagasabb kitünte¬
téssel díjazott faj. sa¬
ját veszélyemre ,'ulán»étlel -zAikiildöni darabonkéntK 10, lí,Ili, 20 énekl«képesség szerint. Tenyésznöstények K 3. l. Meg nem felelőt bei'serelf k.vagy a pénzt visszaadom. St.
Andreasbergikanári tenyészdeliók

A maroKKóí szultán

SÁRGA JÁNOS

Koczkázat kizárva.
14 napi próbaidő.

Béla

Cíodás tndását az emberi életbe látását a távolból
mindazok megcsodálják, a kik Írna* neki.

Kérjünk mindig:
LEICHNEK-íele KÉSZÍTMÉNYT!

PÁLMA,

5*ttr: Zoltán

TÖRTÉNETÉT EZEN EMBER ÁLTAL!

vilá

Berlin, Schützenstrasse 31.

a valódi

Gyermekek elismert,

JÖVENDÖLTESSE MEG ÉLET-

és Aspasiapuderje

? I e g J ° b b Í 8 legártalmatlanabb arczpúderje, az arcznak üde, rózsaszínű és
friss, fiatalos szint ad, nem vehető észre
azon, a ki használja. Kapható minden
illatszerüzletben és a gyárban :

A
kellemea
bittó* Könnyed
JflRASTlTKA
M^

Hermelinpuderje

mely 191 2. évi február 17-én délután 6 órakor a bank helyisé¬
gében (V., Fürdő utcza 2.) fog megtartatni.

TÁRGYAK:

- AGYTOLLAK H

SS. Pe t ró 1-Balzsamot
mi'ly'Au»e){ clhasmálása illán TÍ^Ii-jf me^szimteUe • hajhullást.
kiir|i«kfp/.öili'sl ; > liojil l.ár»ünjsimáTa r> iMillamnss.i Mit. S/irii
és zsir»9 liajiiik. E g y n a ^ y ttveg á r a 3 K. — Kiplitló :
PETROVICS D R O G É R I A Bndapeit. IV. kér.
Bóc«i-ntc«a 2. » á m Silány utánzatoktól óvakodjunk I

Új fordításban

megjelent:

ROUSSEAU

EMIL, VAGY A NEVELÉSRŐL
Fninczitlból

fordította

SCHÖPFLIN ALADÁR.

Áfa 1O korona.
JlniisHean Emil-jo nemcsak cjj.Vi/.i'fti puxlngógiai
regény, honom egy n»í,rys/i'iü vil:i^nó/.ct kifejtése i s ;
alig Ynn modern eszme. 11 melynek legalább csirái
ne volnának benne feltalálhatok. Semmiféle más
könyv nem -telt akkora hatúst mindannak kifejlő¬
désére, a rnit ma modernnt'k nevex.ünk. Ebből a
szempontból rendkívül érdekes és tanulságos olvas¬
mány mindenkinek ; mint a pa><lngógia történetének
egyik legjelentékenyebb, korszakos eseménye pedig
magúra vonja mindenki tigyelruét, a ki neveléssel
és novelésiigygyel foglalkozik.

(Wodianer F. és Fiai) részvénytársaságnál
Itudapest, VI. kér., Aiidrűssy-iil 21. szám
és minden könyvkereskedésben.

lessék árajánlatot kérni.

MA R GIT

fordulton minden ér¬
deklődő, U súlyt
tektet elsőrendű faj¬
tiszta anyagra. : :
Sétányfák, díszcserjéit, tűlevelűek, kerltésnövenyék, bog-yog^ynmölcsüek stb. stb.

akacz,
gledicsia,

SZOLOOLTVÁNYOK,

nemes gyümölcsfa

GYÜMÖLCSFACSEHETÉK
• m.j

(I. sima áru) európai 4s amerikai sima
gyökeres vesszők. (Oktató diszarj«ffyz«k
klTánatra ingyen.,

FISCHER

A. WJL gyógyforrás
- - (Beregmegye.)
a gyomor, belek, húgyhólyag s különösen >
légiőiiervek hnrutos bántftlmainál igen j ó hatáin még akkor is, ha vep«e»ek esete forog fenn.
Mogrendelbető: EDESKUTT L . - n i l Budapesten
én a forrás kezclőséxénél Munkácson.

Rendeléseknél szíveskedjék lapunkra hivatkozni.

faiskolák és szblticlfvánurelepEk

Hegedűk és
Gordonkák

'P

Elsőrangú készítmények!

Czimbalraok

Grammoíonok
Önműködő hangszerek

Az igazgatóság.

Gitárok
Fuvolák
Klarinétok
Harmonikák
Intonak stb,

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

Fontos hölgyeknek!!
XelaU-féla Icgujtbb unkazetfi haskötő
hj-gieoikua éa kozmetikai sikerei felttlmnlhatatImokl Támaszt njajt éa egjszenmind kellemea
nyomaaaml Ssaieazoritja a hátfalakat Kitűnően
limai a teathez, nem alkalmatlan; nem esnslik,
Jótékonyan hat az egén eierreietre ! Áldásos a
naelese gyomor- él bélbajoknál, bMmiitétek
ntán, Tiaelöi állapotban és szüléi otán, lógóhunaknak csinos karcán alakot fonnál Újdon¬
ság- l Gmmmiharisnyák v a r r á s nélkül,
egyenletéé, kellemea nyomási g&rcsér, dagadt
láb, izületi csuz és egyéb lábbajok ellen.
Képes Írj egyzéket ingyen éa bérmentrektUd
f h7gia°itiu különlegességek gyára
J. Bpest, IV., Koronaherceg-;" n,
Alaplttatott 1878.
Telefon 13—76.

Bool t a n ú r *» ri<iid«ltr • kőin•ilcmil

LAMPEL R. könyvkereskedése

Legelőnyösebb bevásárlási forrás:
Magyar Kereskedelmi Vállalat * Miskolcz 30.

1. Az igazgatóság jelentése.
2. A felügyelő-bizottság jelentése, a mérleg megállapítása, a nyere¬
ség felosztása iránti határozat és a felmentés megszavazása.
3. Az igazgatóság előterjesztése a részvénytőke felemelése iránt.
4. A 3. pont alatti javaslat elfogadása esetén az alapszabályok
5., 12. és 13. fainak, valamint az ügyrend 3., 4., 22., 33., 46., 86. és
107. § ainak megfelelő módosítása.
5. Igazgatósági választások.
G. A felügyelő-bizottság választása.

Budapest, 1912 február hó 1-én.
Utánnyomás nem dijaztatik.

Ezer ii ezer ember kérte
már tanácsát az élet minden¬
féle fázisaiban. Megmon íja
kivá'ó képességeit, megmu¬
tatja. hol kínálkozik Önnek
oredméiiy, ki baráija. ki ellen¬
sége, élete jó és ros-z forduló¬
pontjait.
Az ő leírása, az elmúlt,
jelenlegi és a jövii esemé¬
nyeiről meg fogják Önt lepni,
hasznára lesz önnek. Mindaz,
ami neki ehhez szükséges
egyedül «z Ön nme (sa|álkezü
aláirásáhan). síiilclési dátum
és nemének megjvlöléke. Pénz
nem sziikséges.Hivütkiizzon
egyszerűen lapunkra és térjen
egy olvasóprobát ingyen.
Stalilmann Pál úr, egy tapasztalt német asztrológus, OberNiewsadcrn-ból mondja :
A horoszkóp, melyei Hoxroy tanár ur nekem felállított, teljíscn
megfe'el az igazságn<k Alapos, teljesen sikerölt niiinkn. M i n t á n
m a g a m i s a s z t r o l ó g u s v a g y o k , c s i l l a g á s z a t i számí¬
t á s a i t é s a d a t a i t p o n t o s a n n t a n a v i z s g á l t a m és azt ta¬
láltam, hogy munkája minden részletében perfekt, ő maga pedig ezen
tudómén v bán teljesen avatott. Roxroy tanár ur egy ipazi emberbarát,
mindenkinek igénybe kellene venni szolgálatait, mert ezáltal rendkívül
sok előnyt szerezhet magának.D
Blanquet bárónő, egyik legtalentumosabb párisi nő. a következőkéi
mondja :
(Köszönetet mondok Önnek alapos jövendömondásáért, mely csak¬
ugyan rendkívül pontos Én már különböző asztrológusokhoz foranltim,
de egyetlen egytől sem sikerüli oly igaz és teljesen megelégedésemre
szolgáló választ nyernem. Szívesen fogom önt ajánlani és bámulatos
tudását ismerőseim és barátaim tudomására hozni. »
Nagytiszteletü <;. C. Hasskarl ph. dr. lelkész ur. egy Roxroy tanárlioz intézett levelében a kövelkezőket mondja :
«Ön bizonyára a legnagyobb specialista e; mester a szakmájában.
Mindenki, aki tanácsol kér Öntől, bámulni fugáz Ön jóslatainál kilejtett ember- és tárgyismereteinek pontosságán és tanárán. A leg¬
szkeptikusabb is. ha egyszer Önnel leveleién, újra és újra ki fogja
kérni t.'iiiácsát.iHa Ön ezen készséges ajánlatból hasznol akar és olvadásra próbakép egyetmást díjtalanul óhajt, küldje be nők i teljes nevel, pontos czimél,
.•znletésénen r apját, hónapját, évéi és helyéi (mind olvashatóan irv»),
továbbá, hogy Ön Ferii, a-szony-e vagy kisasszony és írja le az alábbi
verset sajátkezűig:
Az ön segilö tanácsa
Amint azt mondják ezren,
Eredményt és szerencsit hoz,
Én is igénybe vtszem.
Portokiadás és irásilletékre küldjön be 60 fillért levélbélyígben.
Czimí;z' az ön 23 lillérea bélyeggel ellátott levelét ROXROY, üept.
4010. 177a Kcnsington High Street, London, W., Anglia.

Kiadja a FRANKLIN-TÁRSULAT.

Tessék áraj -illatot kérni.

Az alapszabályok 19., 20. és 21-ik §-ai értelmében minden részvényes,
kinek részvényei három hónappal a közgyűlés előtt a bank könyveiben nevére be
vannak jegyezve, jogosítva van a közgyűlésen résztvenni, vagy magát meghatalmazott
által helyettesittetni, kinek azonban szintén szavazóképes részvényesnek kell lennie.
A szavazati jog órvényesithetése czóljából a részvények, szelvényekkel együtt, az
alapszabályok 18-ik §-a értelmében l o l y ó é v i f e b r u á r 1 4 - i g az alant felsorolt
heJyeken teendők le: JJu<l:ipesten : a baiik értékpapir-péiiztáránál, Brassó¬
b a n : a bank fiókjánál, D e b r e c z e n b e i i : az Alföldi takarékpénztárnál, Kszélt«'i>:
a bank tjúkjáuál, K;i>*án: a kastai jelzálog-bunkuál, K o l o z s v á r o t t : az Erdélyi
bank és takarékpénztár r. t.-nál, M a r o s v á s á r h e l y e n : a Marosvásárhelyi bank és
takarékpénztár r.-t.-nál, M i s k o l c z o i i : a Borsod-Miskolczi hitelbanknál, Nagy¬
k a n i z s á n : a bank fiókjánál, N a g y s z e b e n b e n : a bank fiókjánál, P o z s o n y b a n :
a pozsonyi I I . kér. általános takarékpénztárnál, S o p r o n b a n : a bank fiókjánál,
S z e g e d e n : a May B. Miksa czégnél, T e m e s v á r o t t : a Dólmagyarországi keres¬
kedelmi és gazdasági bank r.-t.-nál, Ú j p e s t e n : a bank fiókjánál, Ú j v i d é k e n : a
bank fiókjánál, hol is az 1875. évi XXXVII. t.-cz. 198. §-a és az alapszabályok 45-ik §-a
értelmében a megvizsgált évi mérleg, a felügyelő-bizottság jelentésével együtt, nyolcz
nappal a közgyűlés előtt átvehető.
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D t w választékban kaphalók a minőség¬
ért elvállalt lelies szavatosság mellett

kényelmes havi lefizetésre.

Syivestedj-k legújabb nagy ké¬
pes hangszerárjeeyzékünket
kei ni (ese'leg lemezjegyzéket isi

ELEK és TÁRSA R.-T. Bpest, Károly-körút 1O.
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VASÁENAPI ÚJSÁG.

Höljyek,
Szépség
fi felsége
Urak,
MOST
HÁT

és derékfájásnál, szaggatásnál, egyszóval
mindennemű meghűlésből eredő fájdalmak¬
nál a legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölő
háziszer a .DIANA-SÓSBORSZESZ*. Sokan
utánozzák és hamisítják

már ősidőktől fogva a legnagyobb
hatalmat birja. Kunyhókban és pa¬
lotákban egyaránt uralkodik, irányí¬
totta a világtörténelmet 8 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. Vannak eszközök, mik
az utolsó években

kiknek bármely okból arczu-

kon,

kezükön

vagy

testükön

ezt az egyetlen kiváló tulajdonságokkal bíró,
masszírozásra, dezinfíciálásra és borogatásra
legalkalmasabb DIANA SÓSBOESZESZT.Ezért

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

pattanások, foltok, s
egyéb
szépséghi
b
ák
MOND
!

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

vannak és kipróbálták eredménytelenül a világ összes kenőcseit,
szappanjait, szépitőszereit és bár¬
minő más czimen létező bőrápoló
czikkeit: azoknak a legmelegebb
figyelmébe ajánljuk a valódi

H

ERÉNYI

DIANAkrém, szappan, púder,
E mellett ezek a kozmetikai szerek,
kiválóságuk daczára bámulatosán
olcsók és ezáltal minden hölgynek
módjában áll őket beszerezni és
állandóan használni.

KÉRLEK ICHDL-SALICIL-t.
hozz magaddal 12 üveggel, mert nálunk azt
tartják, hogy «DIANA- SÓSBORSZESZ» nélkül
nincs maradása az embernek a házban,

DE EGÉSZ borhibái és börfelhámlásai

Egy üvegtégely DIANA-krém (nap¬
pali és éjjeli használatra) K 1.50
Egy üvegtégely DIANA-krém (csak
éjjeli használatra)
K 1.5O
Egy nagy darab DIANA-szappan

biztosan számitok reá. Télen egy bedörzsölés a «DIANA-SÓSBORSZESZBÖL kincset
ér Sokan összehasonlítást tettek a többi
utánzatokkal és a végén mindenki

K 1.50

Egy nagy doboz DIANA-pouder
szarvasbőrrel együtt (fcliér, rózsa
vagy sárga sziliben) .
K 1.50
Kapható egész Európában agyógytárakban- drogériákban és par¬
fümériákban. Aki nem tudja saját
helyiségében beszerezni, az ren¬
delje- meg a központból:

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

A kezelés egyszerű, mert csak este
lefekvés előtt használandó

pattanásnál, ki hám lásnál,

pártatlanul
a .DIANA-SÓSEORSZESZ. mellé szegődött.
44 fill. üvegekben az egész országban minde¬
nütt kapható. Vigyázzon jól a hamisítványokra.

felülmúlja a világon létező összes
hasonló tisztító szereket. - - E g y
doboz teljesen elegendő.
Az eredeti' «Erényi-lchtiolS a l i c i l » bárom koronás dobó.zokbaa kapható.

ERÉNYI BÉLA Diana-gyógyszertára Budapest, Károly-körút 5,
Postai megrendelések utánvét<
:: mellett aznap szállíttatnak. :k
l

Több mint egy millió köszönőlevél
érkezett be a világ minden részéből.

Franklin-Társalat nyomdája. Budapest, IV., Egyeteiu-utcza 4.

J

8. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.)
Szerkesztőségi iroda : IV. Varmegye-utcza 11.
Kiadóhivatal:
IV. Egyetem-utcza 4.

Egyes szám
ára 40 fillér.

GRÓF AEHRENTHAL-LEXA ALAJOS.

HZEBKESZTŐ

BUDAPEST, FEBRUÁR 2 5 .

HOITSY
Előfizetési
feltételek:

Egészévre __ — SÓ korona.
Félévre __ ._ _ 1O korona
Negyedévre _ ... S korona.

A *\'itagkrt>nikn»-\:i\
negyedévenként l koronával
több.

az első meglehetősen jelentékeny idő, egész
ama
genialis magyar elődje óta, a kinek a
1854—1912.
munkáját befejezte.
E G Y
FBANCZIA államférfiú, ha jól emlék' Hogy az eddigi konzerváló politika sem volt
szünk, Olivier mondotta ezeket a félig minden tartalom nélkül való, arról meg kellett
tréfás, félig méla, de mindenképen találó győződnünk, mikor a forró izgalmaknak abba a
szavakat: - - A miniszterségnek van egy kelle¬ robbanékony atmoszférájába kerültünk, a mely
mes tulajdonsága, nevezetesen az, hogy igen Aehrenthal határozott mozdulata nyomán el¬
kevés ember hal belé és van egy ugyanilyen borította egész Európát. Nem lehet föltenni,
mértékben kellemetlen tulajdonsága, hogy igen hogy Aehrenthal kevésbbé lett volna tájékozott
kevés miniszternek sikerül túl nem élnie a azoknál, a kiket meglepett egy ekkora feszült¬
ség támadása. Bizonyára tudta, hogy mit mer,
hatalmát.
most elhunyt külügyminiszterünknek, de épen az a diplomata művészete és genialiel lehet mondani, az egész diplomata világ tása, hogy a legjobban tudja, mikor mit lehet
nagy halottjának, gróf Aehrenthal-Lexa Alajosnak íme ez a
tragikus siker is megadatott. Ha
ritka eset az is, hogy egy minisz¬
ter a szó szoros értelmében élete
utolsó napjáig megmaradhasson a
hatalomban, egyenesen példátlan
az a sors, a mely gróf Aehrenthalnak jutott, a ki halálos ágyán
írást kapott uralkodójától arról,
hogy a politika, a melynek kép¬
viselője, a törekvés, a melynek
munkása, a szellem, a melynek
hirdetője volt, nem távozik vele
se a hatalomból, se az életből. Ez
az irás, Ferencz József levele, a
melylyel a haldokló Aehrenthal
grófot, egy a császárokénál és
királyokénál is nagyobb hatalom
parancsára, állásától föloldotta,
mindenkor a história legritkább
és legérdekesebb dokumentumai
közé fog tartozni.
A minthogy históriai és érde¬
kes volt az az egyéniség is, a mely
Aehrenthal gróffal korunk irányító
alakjai sorából eltávozott. Histó¬
riai egyéniség volt, mert a monar¬
chia történelmi életének egy jelen¬
tős cselekvő mozzanata, egy lépés,
egy tett, a melynek akár a meg¬
maradása, akár az idők folyamán
esetleges megváltozása föltétlenül
a história köteles anyagába tar¬
tozik, gróf Ándrássy Gyuláé után
az ő nevéhez is fűződik. Tehát
cselekvő államférfiú volt, a szó
GRÓF AEHKENTHAL-LEXA ALAJOS.
történelmi értelmében és mint ilyen

Külföldi előfizetésekhez a postailag meg¬
határozott viteldíj is csatolandó.

mernie. Az Aehrenthal mérését, határozottságát,
cselekvő energiáját igazolták az események.
Mikor a feszültség, az izgalom köde eloszlott,
a históriai tények világosában ott volt az egész
eredmény, a melyért a kezét kinyújtotta és a
mi a tettre nem vált érzések és indulatok
tömkelegéből megmaradt: az a monarchia te¬
kintélyének és presztízsének és vele természe¬
tesen Aehrenthal gróf diplomata tekintélyének
és presztízsének szemmel látható megnöveke¬
dése volt olyan mértékig, a milyet hosszú év¬
tizedek óta nem élvezhettünk. Ausztria és Ma¬
gyarország külügyminiszterének szerepe a je¬
len történelem csinálásának színpadján a hű¬
séges szekundoméból előlépett a
bátor és félelmetes bajvívó szere¬
pévé, a ki az események döntő
pontján áll és operálni is tud,
nemcsak asszisztálni.
Aehrenthal-Lexa Alajos gróf (ak¬
kor még csak báró) elég korán
jutott föl abba a hatalmi poziczióba, a melyben alkalma nyíl¬
hatott kifejteni és megbizonyítani
teljes államférfiú kiválóságát. Mi¬
kor a megbántott magyar nemzet
akaratának áldozatul esett Goluchovszky Agenor gróf örökébe az
uralkodó 1900 októberében kül¬
ügyminiszterré nevezte ki, az ak¬
kor már tíz esztendeje szentpéter¬
vári nagykövet Aehrenthal nem
volt több ötvenkét évesnél. (Az
utódja, Berchlold Lipót gróf, a
ki szintén a szentpétervári nagy¬
követségből vonul be a bécsi külügyminiszteriumi palotába, még
tíatalaoban éri el ezt a méltóságot:
most negyvenkilencz esztendős.)
Aehrenthal-Lexa Alajos gróf a felesége Széchényi Gyula gróf
volt miniszter leánya révén ma¬
gyar mágnás családokkal van ro¬
konságban — . nem volt magyar
ember és íme elhunyta, meg le¬
het állapítani, Magyarországban
egyöntetűbb, általánosabb részvé¬
tet fakasztott, mint Ausztriában.
Ennek nem személyi hanem er¬
kölcsi magyarázata van. Az, hogy
életének döntő, nagy cselekvése egy
magyar konczepczió szolgálata volt.

