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A GALGÓCZI VÁR ÉS MŰKINCSEI. 
A nyár derekán történt, hogy Pierpont Mor¬ 

gan amerikai milliomos, az ismert műgyűjtő" 
két megbízott régésze, magasabb helyekről ka¬ 
pott ajánlatokkal ellátva, megjelent a galgóczi 
Vérárnál, Erdcdy Imre grófnál, engedje meg-
irkinteni Mátyás király trónszőnyegét, a Rá¬ 
kóczi-seriegeket s a többi műkincseket. A várúr 
a galgóczi hitbizományhoz tartozó műkincse¬ 
ket kivételesen megmutatta a csodálkozó ame¬ 
rikaiaknak, a kik legott a megtekintés után a 
trónszcnyegnek és a régi magyar és a híres 
augsburgi ötvösművészet remekeinek: a har-
minczegy darab serlegnek, kupának, kannának, 
tálnak és kehelynek ára után tudakozódtak, a 
melyet a hitbizományi leltár több mint hét 
millió koronára tesz. (Csupán az ötvösműve¬ 
ket.) Erdődy Imre gróf nyomban kijelentette, 
hogy eszeágában sincs az őseitől öröklött mű¬ 
kincsektől megválni. 

Ez alkalomból nem lesz érdektelen a nagy¬ 
közönség által alig ismert galgóczi várról s 
mesés értékű műkincseiről megemlékezni. Az 
igen régi, hatvannégy szobás, fehérre meszelt, 
négyszögű, kétemeletes kastély építési modora 
némely részében a rokokó stílusra emlékeztet. 

A sok viharos napot átélt várkastélyban ké¬ 
sőbb elhelyezett műkincsek javarésze a művészi 
lelkületű Mátyás királytól származik, kinek 
magánvagyonait, kincseket érő műtárgyait tör¬ 
vénytelen fia, Corvin János liptói herczeg örö¬ 
költe, ki gyakori szorultságában Erdődy Bakócz 
Tamás esztergomi herczegprimáshoz fordult és 
lassanként elzálogosította előbb az esztergomi 
primási kincstárban őrzött arany- és ezüst kál¬ 
váriát 5000 darab aranyért, később Mátyás 
király trónszőnyegét és sok más, most már 
milliókat érő tárgyat, melyeket halála előtt 
külön adománylevélben örök időkre biztosított 
a dúsgazdag herczegprimásnak. 

A galgóczi várkastélyba lépve a jobbszárny 
földszintjén a külömböző alkalmazottak laká¬ 
sai -között a kápolnát találjuk, melynek.dísze 
és egyben kincse az egy darab diófából fara¬ 
gott antik szoborcsoportozat, mely Krisztus szü¬ 
letését ábrázolja. Ez is Mátyás királytól szár¬ 
mazik, ki azt Erdődy Bakócz Tamás akkori 
győri püspöknek ajándékozta, mely adományo¬ 
zást egykorú, most már kissé elmosódott olaj¬ 
festmény is bizonyít. A XV. század fafaragá¬ 
sának ez a remeke csodálatos épségben van. 
Ugyanott van Erdcdy Tamás gróf horvát bán, 
fővezér művészi olajfestménye, a háttérben az 
lö!)3-iki híres sziszeki győzelmes csatával, a 
melyben Erdcdy gróf a törököket fényárén 
megverte, úgy, hogy tizenkétezer török maradt 
a csatatéren. A kápolnában őrzik azt a dús 
aranyhímzésű családi kék selyemzászlót is, 
melynek több koronázáson szerep jutott. Nagy-
értéküek a részben Bakócz herczegprimástól 
származó arany és ezüst oltári kegyszerek és 
a régi egyházi ruhák. A balszárny lépcsőhá¬ 
zába lépve a két méter vastag várfal egyik 
mélyedésében ott látunk egy pompás barok-
stilű aranyozott szánt, melyet Mária Terézia 
királyné használt Galgóczon először. A törté¬ 
neti nevezetességű szán másod Ízben a Napó¬ 
leon Waterlooi leverése után Bécsben rendezett 
győzelmi körmeneten szerepelt, a mikor Erdődy 
József gróf kanczellár ült rajta s a szán elé 
fogott hat pompás fehér lovat a szövetséges 
nemzetek küldöttei is megcsodálták. 

Fölérve az első emeleti folyosóra, régi hol¬ 
land és spanyol festők remekeit találjuk. Balra 
van a grófi lakosztály, pipázó, fogadó, billiard-
terem és a modern könyvtár, mely több ezer 
kötetet foglal magában. A kincstárnak pánczé-
lozott és tűzmentes szobájában őrzik Mátyás 
király trónkárpitját, a mely á'-V.t méter hosszú 
és l'(iá méter széles s a mely a nagy király 
ernyős trónjának falvédő szőnyegéül szolgált. 
A nehéz arany brokát-kelme alapja sima, Fló-
renczben készült, valóságos remeke a XV. szá¬ 
zadbeli olasz szövőiparnak. A trónkárpit alján 
római edény és két heraldikus sas van, fönt 
Hollós Mátyás czimere, mint a budai Mátyás-
templom tornyán. 

Érdekes, hogy ezt a nagyértékű műtárgyat 
a nyolczvanas évek elejéig mindenki Bakócz 
Tamás prímástól eredőnek tartotta. Fraknói 
Vilmos püspök, ki akkoriban Galgóczon levél¬ 

tári kutatást végzett, konstatálta, hogy a sző¬ 
nyeg tulajdonképen Mátyás királyé volt, kinek 
czimerére Bakócz primási czimere volt rávarrva. 
Csak mikor avárúr sógora. MigazziVilmosgróf.az 
ismert műbarát közbenjárására Budapestre hoz¬ 
ták a szőnyeget s itt Fraknói a Nemzeti Mú¬ 
zeum régészei előtt lefejtette a Bakócz-czímert, 
akadtak rá Mátyás király csodálatos épségben 
maradt czímerére. 

Itt találjuk Mátyás királynak és Corvin Já¬ 
nosnak kelyhét két czímerrel. Bakócz Tamás 
prímás kék és zöldzománczos kelyhét. Tizen¬ 
két darab XVI. századbeli serleget és kelyhét, 
valamennyi II. Rákóczi Ferencz fej edelem'ked¬ 
velt arany- és ezüstedénye a sárospataki vár¬ 
ból, melyeket alig tudott megmenteni a királyi 
fiskus elől Erdődy György gróf országbíró, ki 
előbb Thököly Imre pártján volt s Rákóczi 
László, Erzsébet nevű leányát bírta feleségül. 
Van ezenkivül 19 külömböző arany- és ezüst-
füleskancsó, kanna, serleg, tál és paizs, me¬ 
lyekből a feliratok szerint több, Rákóczi László 
gróf sárosi főispán tulajdona volt. Az első 
emeleten a Galgócz felé eső folyosókon nagy¬ 
számú, igen érdekes vadászati trofeum van. 
Belépve a teremszerű, empire-stilű ebédlőbe, a 
falakon 150 színes, Kaufman Angelika-féle aczél-
metszetet látunk, itt van továbbá pompás üveg¬ 
szekrényekben az ó-bécsi és a híres holicsi por-
czellángyár immár alig található készítményei¬ 
nek egy pompás gyűjteménye. 

Az ebédlőből a pipázó szobába jutunk. Itt van¬ 
nak az Erdődy-nemzetség őseinek fringiái, dísz¬ 
kardjai, drágaköves, ezüstveretű puskái és pisz¬ 
tolyai. A kardok közt Trenk Frigyesét is őrzik. 

A második emeleti folyosón és egyes ter¬ 
mekben van elhelyezve a képtár és az érde¬ 
kesen összeállított családfa-olajfestmény, szá¬ 
mos arczképpel, melyek Rákóczi fejedelem, ud¬ 
vari festőinek, Kupeczkynek és Mányoki Ádám¬ 
nak művészi alkotásai. A belül gyönyörű vár¬ 
kastély restaurálásának stilszerű munkálatait a 
kastély művészlelkületű úrnője, Migazzi Irma 
grófnő (a ki a Migazsi- és Marczibányi-család 
utolsó sarja) végeztette, a ki maga is nem min¬ 
dennapi tehetséggel kezeli az ecsetet. 

A Vág folyó felé eső részen vannak a ven¬ 
dégszobák, régi értékes selyem kárpitokkal s 
kincseket érő óriási gobelinokkal. Itt őrzik Ba¬ 
kócz Tamás remekbe készült díszes házi oltá¬ 
rát. A sarok szobát, a melyben egy nagy meny-
nyezetes, empire-stilusban készült, remekművű 
kettős ágy van, valamikor Mária Terézia, II. Jó¬ 
zsef, I. Ferencz császár használta, legutóbb pe¬ 
dig I. Ferencz József király az 1891-iki gal¬ 
góczi nagygyakorlat alkalmával. 

Átlépve ismét a fejedelmi fogadószobába, itt 
barok-stilű selyem gobeline-butorgarnitura áll 
előttünk, a falakon Hamilton-féle lovasképek. 
A fogadószoba után a régebben tánczteremnek 
használt óriási könyvtár-helyiségbe lépünk, hol 
nagyobbára az elmúlt századok remekíróinak 
díszkötésű műveit, tudományos munkáit talál¬ 
juk, mintegy tízezer kötetben, a melyeket nagy-
becsű kézirat és metszetgyűjtemény egészít ki. 
Megvan itt Voltaire, Rousseau, Shakespeare és 
más világhírű írók műveinek első kiadása. Itt 
látjuk néhai Erdődy Sándor grófnak, a Tudo¬ 
mányos Akadémia tagjának remek botanikai 
gyűjteményét, kutyabőrös díszes könyvalakú 
dobozokban. Van itt nagyszámú török ipar¬ 
művészeti tárgy a török világból, értékes csil¬ 
lagvizsgáló műszerek, ókori leletek, több kiváló 
olasz szobor és más becses gyűjtemény. Régi 
és nagybecsű levéltára van itt az Erdődy grófi 
nemzetségnek. Itt őrzik a vérengző Báthory 
Erzsébet, a csejtevári sokszoros gyilkos pőré¬ 
nek összes iratait. Az évszázados parkban, fe¬ 
dett lovaglóhelyiség, egészen fölszerelt empire-
stilusban épült színház van, továbbá több üveg¬ 
ház a délszaki növények számára. 

A most 57 éves Erdődy Imre gróf várúr 
egész csöndben gyakorolja a jótékonyságot s 
nemrég, mint az általa világhírűvé fejlesztett 
pöstyéni fürdő tulajdonosa igen értékes ala¬ 
pítványt tett a beteg vármegyei tisztviselők 
építendő pöstyéni otthona részére. Kár, hogy 
egyes vármegyék vezetőségének közömbössége 
miatt az áldásos intézmény még a jövő évben 
sem kezdheti meg működését. Markó Miklói 

LEGENDA. 
Miit i' év. I. 18 . . . 

Az úton, a mely visz Galileába 
Találkozott két vándor. . . lityik : agg ; 
Sietne, csakhogy alig bírja hiba. 
Rongyos palást ú. ineggöriiycdt a luk . . . 
De im ifjonti tűz villan szemében 
S úgy nézi azt. ki szembe jő vele 
«Ki vagy'?! A képed: ifjúkori képein! 
Öli ifjúságom káprázatja, t e ! 
Arozodnak minden kis vonása bonnan ? 
Honnan szállott rád ? Hisz mind-mind enyém. 
Ez voltam egykor, mikor itt bolyongtam 
Világot járó boldog vándor, én ! 
Ily férfi voltam, ily isten-remekje, 
Szememből így szállt ily bús babona 
S a merre az szállt, titkos üdvbe ejtve 
Enyém volt minden nőszív mámora. 
Szeretni jöttem e bús föld rögére. 
S mint most te jösz, úgy jöttem erre rég. . . 
De mondd, távol még Nazareth vidéke? 
S mondd, oda érek-e meghalni még? 
Végig szerettem az egész világot 
S gyönyörét már mind elfeledtem én, 
Csak egy ajkét nem ! S az ott ért, az áldott — 
A nazarethi olajfák hegyén ! 
Oh mért is hagytam el, hőbb ajkra vágyva ? ! 
S oh mily sorsra is kellett jutnia? 
Valami ácsnak szánta a családja. — 
A neve - - mi is volt ? - - Tán Mária . . . 
Csak azt tudom, hogy gyönyörének üdve 
Ma is úgy lángol még valómon át. -
Elég lett volna, hogy világra szülje 
Ember képébe az istent magát ! 
Oh jer, vezess leghőbb üdvöm helyére 
Vezess káprázat ! Hadd halok meg ott ! 
De mondd — mitől im kezed sebe, vére ? . . . 
És mért izzad vért sápadt homlokod? 
Ki vagy ? Csak nem az, kit keresztre vertek 
Pár napja ott a koponyák hegyen ?» 
És halkan szól a másik : «Ne ijedj meg. 
A szeretetnek lelke vagyok én ! 
S vagyok lemondás és vagyok bocsánat 
És bűnöktől megváltó áldozat . . . 
Nem vagy bűnös már, bűnödet ha bántad 
És semmi sem bűn, mi szívből fakad. 
Meghalni menj a koponyák hegyére 
Ott sír anyám . . . Mondd neki : él fia . . . 
Isten jobbjára szállók föl az égbe 
S örökké áldott lesz ő, - Mária! . . . 

fíélfi. 

TEMETÉS AZ ALKONYATBAN. 
Nyolcz óra van. Harangok öble 
Kondul a titkos messzeségbe. 
Az égalj véres és világos, 
Miként ha roppant város égne. 

Nyolcz óra van. Augusztus este. 
Az árokszéli karcsú nyárfák 
Zizegnek, halkan muzsikálnak 
Mint vén szobákban régi hárfák. 

Nyolcz óra van, s a temetőben 
A sirásó két víg legénye 
Sirt ás. - Az árnyuk óriási 
A naplementi fényben égve . . . 

Nyolcz óra vau. valakit hoznak. 
Kórházi fekete szekéren : 
Gyalult koporsó s benne alszik 
Valaki békén és fehéren. 

Nyolcz óra van : augusztus este. 
Az égalj véresen világol 
Költő-e, szent-e, vagy csavargó. 
Ki így megy el. a földi \aiidor? 

l>nlk(t Ákos. 

D1JLK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

L Öszike. 
Az ős czeltiszfa haragoszöld lombja közül 

valami habszerű fehérség tündökölt ki: István 
bácsi, az öreg kertész azt nézte az üvegház 
szögletéből, nézte és megcsóválta fejét. Sóhaj¬ 
tott is, sőt ha igaz, könnyezett is, alighanem 
azért fordult be az üvegházba, mialatt keze¬ 
fejével megdörgölte szemét . . . 

A park üde gyöpjén egy kerlészinas hanczu-
rozott Pikivel, a foxi-kutyával. Piki eszeveszet¬ 
ten rajcsúrozott a fiú körül, az meg ugatott 
neki, a mely leereszkedés annyira elkapatta a 
játékos Pikit, hogy egy szabályszerű kutya¬ 
tempó szerinti marakodást merészelt a fiúnak 
proponálni. Belecsimpeszkedett hátul a nadrág¬ 
jába s addig ránczigálta, míg 'Kertészbandi 
amúgy is hiányos uniformisa érdekében el¬ 
fogadta a kihívást: lekutyorodott négykézláb s 
meghempergett Pikivel. Az nem hagyta magát. 
Csak a nyakát, hogy meg ne sántuljon! -
gondolta magában, — s addig czibálta ellenfele 
gallérját és környékét, míg az nagyokat vidítva 
meg nem adta magát. 

Piki eleresztette meggyomrozott zsákmányát, 
kilógó vörös nyelvét visszaszívta a szájába s 
győzelme mámorában szaporán rugdosta két 
hátsó lábával a gyepet. 

- Törne ki a frászkarika! - - bömbölte az 
öklömnyi kertószcsemete s az ideiglenesen félre¬ 
tett öntözőkannából jól nyakon öntötte a győz¬ 
tes Pikit, a ki is felháborodva eme sportellenes 
emberi brutalitáson lecsukta hetyke kurta far¬ 
kát s nagy káromkodva elinalt. . . 

Bandi hozzáfogott a virágágyak megöntözé-
séhez, Piki ellenben a czeltisz alá szaladí s 
megejtette a kutyaszokásos terepszemlét. A pom¬ 
pás fa egy hosszan kinyúló ágkarjára függő¬ 
háló volt kifeszítve. A hálóban fehér mussze-
linhabok között pihegett valami. Piki, mi¬ 
után szemében összefolytak a fehérség kör¬ 
vonalai, odaszagolt, mert az orrával már jól 
tudott disztingválni, azzal csalhatatlanul ki. 
tudta hámozni a formából a lényeget. 

Egy szippantással konstatálta is legott, hogy 
ki fekszik a hálóban. Azt is, hogy alszik az 
illető. A musszelin végéből két picziny topánka 
kandikált ki, följebb finom hajlású, keskeny, bo¬ 
kához simuló azúrkék harisnya szakította meg 
a fehérség folytonosságát, majd egy merészebb 
vonalat irt le a mnsszelin, egy kecses hyper-
bolát, aztán egy keskeny hullámvölgy követ¬ 
kezett, a melyet két szelíd halmoqska határolt, 
fehér halmocska, kékeres halmocska, a melyek¬ 
nek ormán rózsabokor virult. A halmocskákon 
túl szőke erdőrengetegbe szinte elveszve gyö¬ 
nyörű leányarcz piroslott, mint hamvas baraczk 
a sárga levél között. El lehetett volna nézni 
órákig művészlelkesedéssel, a nélkül, hogy látá¬ 
sában kifáradt volna a szem. Oly áhitatosan 
szűzies s mégis életet lehelő, oly plasztikusan 
komoly s mégis negédes volt a szép leányarcz 
kissé lepittyedt vérpiros nedves ajkaival, át¬ 
látszó hajnalszin orrczimpójával, s nyugodt 
márványszerű homlokával. 

Piki szűkölt egy darabig a czeltiszfa alatt, 
mert unta magát, majd elővette jobbik eszét 
(temperamentumos, de eléggé művelt kutya 
létére tudta, mi illik), nem ébresztette fel ró¬ 
zsás kis gazdáját, hanem egy nagyot, unalma¬ 
sat nyögve, lehasalt a háló alá. Ha nem játsz-
hatik kis gazdájával, legalább az álma fölött 
őrködjék. Némi (bár gyönge) élvezet a kutya¬ 
kötelesség teljesítése is. 

Piki igen szigorú volt a szolgálatban: az 
alvó leánykától vésztjósló morgással tartotta 
távol a csendháborító elemet. Bandinak, a ki 
öntözőkannájával őrhelye felé közeledett, meg-
vicsorgatta egészséges fogsorát, Tóninak, a bé¬ 
késen legelésző szamárnak a lábába kapott, 
midőn az adta vizhordó cselédje ostoba pasz-
szióból ki akarta vágni a tudományát, hogy: iá! 
De megstenkerezte Piki még István bácsit is, 
a ki háromszáz lépésnyi távolságból szidni 
kezdte Kertészbandit, füleinek kitépésével s 

hátából leendő szíjjhasítással fenyegetve a lusta 
gyereket, mert mivelhogy nem öntöz elég ak¬ 
kurátusán. Piki nekiszaladt az öregnek s mor¬ 
gással vegyes vakkantásokkal rendreutasította. 

— Murr-kaff-brrr-durr-balabaff! Nem szé-
gyelled magad, hogy vén szamár létedre a mi 
szép kis gazdánk édes álmát zavarod. 

István bácsi megértette a Piki szavát s csak¬ 
ugyan befogta a száját, leguggolt egy virág¬ 
szőnyegre s nyírni kezdte olyan figyelemmel, 
mintha legalább is mappát rajzolt volna; úgy 
belemerült a virágszőnyegbe, mint egy begyes-
süvegű egyiptomi csillagász az egek vizsgálá-
sába. Azonban nem tartott sokáig az igyeke¬ 
zete. Merényletet követtek el a jámbor öreg 
ellen. Nyirkálván a palánták ágaskodó fejét, 
valaki lábujjhegyen hozzásompolygott hátulról 
s orvul befogta a szemét. 

- Hej, ki az? 
Nem káromkodott István bácsi, mert igen 

puhának és üdének érezte a szemét befogó ke¬ 
zeket. Aztán meg minden emberfia nem merne 
vele ilyen «csúfot» űzni, — vélte, - - jó lesz 
spórolni a lelkenfekvő czifrább szavakkal. 

- Nocsakno, mi lesz mán? — zsörtölt az 
öreg, miközben a szemét takaró kacsókat el¬ 
tologatni iparkodott. — Ki az ? 

Egy iszonytatóan elmélyített hang válaszolt 
a kérdésre. 

— Huhu, találja ki! 
A félelmetes basszus igen szopránosan hang¬ 

zott ; István bácsi legott kitalálta, hogy ki tette 
«csúffá". 

- Ejnye ni, Margitka, ej, ej, — motyogta 
félig boszúsan, félig mosolyogva, - - hat il¬ 
lik ez? 

A két kezecske legott levált az öreg kertész 
szeméről. 

- Mingyárt kitalálta, maga csúnya ! — nya¬ 
fogta a két kezecskéhez tartozó leányka, a ki 
csakugyan Margitka volt, a grófék csintalan, 
elkényeztetett, de aranyos szivű Manczikája; 
egy tizennégy éves almaszin képű gyermek, 
oly nagy, mint egy tizenhét éves eladó szűz, 
de oly gyermek, mint egy első-felső leány a 
Filee tanár úr keze alatt. 

Öreg István feltápászkodott guggoló hely¬ 
zetéből, igen zavarban volt, bánta már, hogy 
első indulatában legott «kitalálta» megtréfálója 
kilétét. Lám, most elrontotta a kis aranyos 
ártatlan mulatságát. Micsoda bivaly is az em¬ 
ber, ha megvénül! . . . 

- Nono, — igyekezett jóvátenni a morczos-
ságát, — nem találtam én ki, csak ráfogtam. 
Igaziba — tódította, -- ippeg hogy mást gon-
dútam, a János gazdát, mer csak neki lőhet 
ijjen fenekes hangja, mint a mijjet a komteszka 
rámhujjantott. 

A komteszka elkaczagta magát. Úgy csilin-
gelt a hangja, mint az ezüst csengő. 

— Hahaha, kertész bácsi, miket beszél maga, 
hihihi. . . hiszen János gazdának olyan a hangja, 
mint egy repedt fazék, a keze meg . . . hihihi-
hahaha . . . a keze meg olyan, mint a retek, 
az enyimmel csak nem lehetett össszetévesz-
teni, hihihaha. 

István bácsi irtózatosan elszégyelte magát, 
kezét belesülyesztette mélységes nadrágzsebébe 
könyökig s egy kék babos zsebkendőt húzott 
ki belőle, hogy letörölje homlokáról a verejté¬ 
ket ; időközben azonban megfelejtkezett eredeti 
szándékáról, csak az orráig emelte a zsebken¬ 
dőt s harsányan beletrombitált. Aztán el akart 
somfordálni, de Margitka elkapta kabátja lef-
fentyüjét. 

- Ne szaladjon, kertész bácsi, van magával 
komoly beszédem is. 

Az öreg mellbehökte magát mutatóujjával. 
— Velem-e? 

- Magával. Azt akarom tudni, hová bújt 
Erzsiké : magának tudnia kell. 

- Tudom is. Ott pihen a hálóban a czeltisz 
alatt, alighanem alszik. 

- - Megint alszik? 

- Biztosan elnyomta a hő. 
A leányka megcsóválta bóbitás fejét. 

- Nem a hő nyomta azt el - - állította 
komolyka tudálékos képpel - - hanem a bú-
bánat. 

— A búbánat? — csudálkozott István bácsi -
Öreg anyó a búbánaf, mit kereskednék az olyan 
helyen. 

- Ha én mondom, elhiheti - - biztosította 
Margitka a kertészt s egy ügyes fogással helyre¬ 
igazítván megbillent hajkoronáját, nekivágott 
a pázsitnak a czeltiszfa irányában. Útközben 
még megölelte a Tóni szamarat, meghajingált 
egy fekete rigót, s egy marék virágot tépett ki 
gyökerestől a legszebb virágágyból, majd ugrán-
dozni s fütyülni kezdett, de azt már nem tűrte 
Piki, eléje ugratott a czeltisz alól s rángatta. 

- Kaff, kaff, bujuju, ne fütyörész, mint egy 
kis kondás, mert alszik a nénéd. 

Margitka elhallgatott, de nem ingyen : elkapta 
a házsártos kiskutya farkát s jól megpörgette. 

- Auj, kvik - - mondta Piki s neheztelve 
visszasomfordált a posztjára. 

Margitka utánna. Mire a czeltiszhez ért, épen 
ébredezett a testvérnénje, szoknyája alá húzta 
kis lábait s kinyújtóztatva könyökig meztelen 
karját, beleásított a levegőbe . . . 

Erzsiké, beczenevén Öszike idősebbik leánya 
volt a Romhányi grófi párnak. Büszkesége s 
minden reménye szüleinek. Büszkesége, a meny¬ 
nyiben a budapesti előkelő lársaság egyhangú 
véleménye szerint ő volt a legragyogóbb leány 
a magyar arisztokrácziában, legszebb, legesze-
sebb és legbájosabb. Bélteky grófné, a ki ötven 
évvel ezelőtt ugyanazt a pozicziót töltötte be. 
elragadtatással dicsérte a korabeli nénikéknek 
s bácsiknak: Olyan tökéletes, — mondta finom 
eres kezét aszott keblére nyomva, - - olyan 
csuda, ez a kisleány, hogy szinte fáj az em¬ 
bernek. 

Belényessy herczegné, a legczinikusabb buda¬ 
pesti dáma kinevette érte a grófnét, (Tökély? 
Ostobaság! Az asszony annál érdekesebb, men¬ 
nél több bolondságot csinál), de az egyéb elő¬ 
kelő nénik és bácsik osztották a Béltekyné el¬ 
ragadtatását. Podhorszky báróné, született Ka-
mienszka herczegnő, a ki arról volt nevezetes, 
hogy bármikor tudott sírni, akkor is, mikor a 
többiek nevettek, savószin szeméből kipréselt 
két vagy három kövér könycseppet. 

- Ah — sóhajtotta, - - ha az ember elgon¬ 
dolja, hogy erre a drága gyermekre is csak a 
mi sorsunk vár: egy ki tudja milyen léha férfi 
keblén fog elhervadni, ah ! . . . 

A mondatot sohasem fejezhette be, mert meg-
orrolt rá a bárója és elhallgattatta. 

- Mi baja volt magának ? . . . Elhervadt, 
mert megjött az ideje. Még a tulipánfa sem 
virágzik örökké. 

A herczegnő félt a férjétől, még kifacsart 
további két könycseppet, aztán Bélteky grófné 
felé fordult. 

- Nem érdemes másokat sajnálgatni, -
suttogta, — mikor magunk is oly sajnálatra-
méltóak vagyunk! 

Béltekyné elegikusan bólintott s ezzel körül-
belől letárgyalódott egy napra a Romhányi 
Ószike sora. Másnap egy más szalonban azon¬ 
ban biztosan megujráztatott, mindaddig, a mig 
egyszerre csak váratlanul és vakmerőn meg 
nem jelent a báli porondon a Csabrágh gróf 
daliás alakja, azzal a nimbusszal megkoszo¬ 
rúzva, a melyet egy ötven millió korona értékű 
hitbizomány (a melynek a fiatal gróf huszonhét 
éves létére már haszonélvezője volt) kisugár-

. zani szokott. De megjelent a fényesnevű fiatal¬ 
ember a sóvár kandi mamák sáskaseregében s 
a feléje villogó kapzsi leányszemek kereszt¬ 
tüzén áttörve, mintha valami rejtelmes mágnes 
húzta volna oda, egyenesen az Öszike oldalá¬ 
hoz szegődött. Ott is maradt mellette az egész 
farsangon át. A mamák erre természetesen kö¬ 
penyeget forditottak. 

(Folytatása következik.) 
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A DEBRECZENI CSIZMADIA. 
E L B E S Z É L É S . I R T A MÓRICZ PÁL. 

I. 
A debreczeni híresebb czéhek között, mint a 

tímárok, gubások, szűrszabók, szűcsök, szap¬ 
panfőzők érdemes czéhei, az első nagy, gaz¬ 
dag és tekintélyes czéh volt a csizmadiák czéhe. 
Hazafiasságban, tisztes magyar erkölcsökben, 
vagyonban és tekintélyben egyenlően kivált a 
debreczeni csizmadia czéh. Ott a Csapó-utcza 
részen a csizmadia-színnek nevezett hatalmas 
terjedelmű, cziczomátlanul fehérre meszelt óriás 
árúcsarnok is abból az időből maradt fent. 
Több ezer ember kényelmesen forgolódhatik 
egyszerre ebben az Írómba, de czélszerű árú¬ 
házban. Megkopott árúpadokon, vaskarikákról 
csüngő diófa rudakon csalogatják a vásáros ma¬ 
gyart azok a jóhírű debreczeni csizmák. Min¬ 
den héten friss csizmák újítják fel az évszá¬ 
zados bagaria illatot. Egy darab Kelet daczol 
itt a gyárkémény füstös jellegtelen szürke Nyu¬ 
gattal. Gyári portékák közönséges tömegével 
szemben a férfiaknak nehéz, kemény karakte¬ 
res lóbőr csizmákat, a fehér népnek selyem¬ 
puha, kecses kölyök csizmácskákat sorakoztat¬ 
nak itt pogányos magyar hadirendbe a debre¬ 
czeni csizmadiák. 

A piros' muskátli virág máiglan nem fogyott 
ki a debreczeni csizmadia műhelyek ablakai¬ 
ból. Hej, hát még a mikor nemzetes Böször¬ 
ményi István uram kormányozta a debreczeni 
nemes csizmadia-czéhet, mindenik csizmadia¬ 
háznak virágos kiskertje is volt. A rezida, pa¬ 
pucs- és tátogóvirág tarkavörös törökszegfűvel, 
tulipántokkal, liliomokkal színesen, szagosán 
bokrétázták fel a portát. A műhelyben nótaszó 
mellett folyt a munka. A kiskert méhecskéi 
is vidáman duruzsoltak, hűségesen szállították 
az édes mézet a gyékényfonat kasokba . . . 
Nemzetes czéhmester uram a virágos orgona¬ 
bokor alatti padon a biblia-olvasgatására is 
ráért. Megengedhette magának az ilyen elmél¬ 
kedést, békés pihenő órákat Böszörményi Ist¬ 
ván czéhmester úr, hisz kellőképen és becsü¬ 
letben megvénhede már. A 1800-as évek első 
felében a czéhnek is negyedszázadnál tovább 
volt bölcsen kormányzó czéhmestere. Az Úr 
kegyelméből a szent házasélethez is szerencséje 
volt. Hű feleségével Somodi Klára asszonnyal 
ötven szép esztendőt megértek együtt. Az arany¬ 
lakodalmat is megtarthatták az öregek. Nyolcz 
élő gyermekük negyvennégy unokával és ti¬ 
zenhat dédunokával örvendezett körülöttük a 
kedves napon, a midőn az aranylakodalmas 
házaspár törődött testével a csöndes kopogóst 
is eltánczolta. Nődé a nemes városban ösmerte, 
becsülte minden polgár a czéhmester urat. A 
városi nagytanácsnak, a közgyűlésnek is tagja 
volt Böszörményi István, sőt az egyháznak is 
belső szolgája volt. Nagyságos és főtiszteletű 
szoboszlói Papp István magyar vallása püspök 
uram oldalán, mint kurátor szolgálta a deb¬ 
reczeni református egyház ügyeit. Mivel pedig 
a világi javakban bővelkedett Böszörményi Ist¬ 
ván úr, már inkább régi jó hirének fenntartá¬ 
sáért folytatta a mesterséget. A vásárokra nem 
is dolgozott, csupán a barátai, az ösmerős há¬ 
zakhoz megrendelésre, új lábbelik előállításá¬ 
ban, mint viseltesek javításában szorgoskodott 
a tőkénél két mesterje, illetve öreg segédje. 
Maga a czéhmester úr inkább csak lelkes szem¬ 
lélője volt hűséges két segítőembere szorgos-
kodásának. Mihelyt szerét ejthette, lelkének 
épülésére a Szent Biblia olvasgatásában merült 
el. Némelykor annyira belemélyedt az írások 
könyvébe, hűséges feleségének, a nemzetes asz-
szonynak, az ebédnél, a vacsoránál háromszor, 
négyszer is meg kellett ismételni a hivogatást: 

- Idea apjukom elhül az ítél . . . 

Böszörményi István czéhmester úr mindig 
imádság és éneklés közben ült az asztalhoz. 
Mindamellett a sestakerti-, meg a kágyi bo¬ 
rocskát sem vetette meg a nemzetes úr és mi¬ 
dőn estenként az Úr nevével elnyugodott, az 
éjszakát csendes alvásban szokta átpihenni. 
Annál inkább megháborgatta és felnyugtalaní¬ 
totta a nemzetes asszony lelkét, hogy egyidő-
től a vetett puha ágyon sokat forgolódott és 
folyton_ felébredezett az ő hűséges öreg gaz¬ 
dája. És bár életében ahoz tartotta magát a 

nemzetes asszony, hogy a feleség csak akkor 
l ><'.s/éljen, ha az ura kérdezi, most az aggo¬ 
dalom kihozta belőle az első kérdő szót: 

- ídes apja, kedves társam, mi oka lehet 
a kigyelmed lelke ilyen megváltozásának ? . . . 

Hogy érted ezt asszony? - - hangzott 
kedvetlenül a sötétből. 

Régen figyelem a kigyelmed nyughatlan 
alvását és már nem tűrhetvén tovább, ídes 
uram engedelmével, megkérdezem, miért va¬ 
gyon ez így? Azt is kimondom, hogy azért 
háborgatja ez az én_ lelkemet, mert az a jó¬ 
ságos Jehova szent Úristen minekünk minde¬ 
neket megadott, a melyekkel földi embert bol¬ 
dogíthat . . . Most tehát nyugtassa meg kigyel¬ 
med az én lelkemet is. 

Böszörményi nemzetes úr figyelemmel hall¬ 
gatja az asszonybeszédet. A szokatlan kérdésre 
nagyot sóhajtott, majd felnyögdécselt a sö¬ 
tétből :, 

- ídes anyja, hűsíges öreg élettársam, lel¬ 
kem mélyéig hatott beszíded, különösen a 
Isten ű szent felsége áldását beszílted. Mert 
igazságod van. Mindezt tudom én is. Mégis 
az én lelkem ugyannyira fel van háborodva, 
hogy talán bizony meg is háborodom ! 

- Én jó Istenem, az öreg nemzetes 
asszony rémülten ugrott ki az ágyából. Az ő 
komoly és okos férjének ez a zavaros beszédje 
megrendítette. Gyertyát gyújtott az asszony és 
aggodalmasan az ura ágyának végére ült. -
No, mi a baj ? Csak ki vele ídes uram! Ked¬ 
ves öregem, mi baja? 

Mi a baj ? Nagy az én bajom, - - az 
öreg mester búskomolyan szögezte szemét fe¬ 
leségére, - - ídes anyjukom, haj, azon tépelő-
dik az én lelkem, hogy lészen-e feltámadás 
vagy nem lészen ? Eljutunk-e az örök élet for¬ 
rásához vagy sem ? . . . 

A nemzetes asszony összecsapta a kezét: 
— Ejnye, ejnye ídes uram ! Kű verje meg azt a 

szent bibliát. Tudtam, hogy ilyen lesz a vége. 
"Nődé talán még nem késő ? Eddig én mindig 
feleltem kigyelmednek, most hát majd én kér¬ 
dek kigyelmedtől valamit? 

A czéhmester megütődödtten emelte fel fejét 
a tekintélysértő beszédre. Hummogott egyet: 

- Hallgatlak asszony. Ki vele, de okosan! 
- Jól van no; lehet tán mán nekem is 

egyszer ? 
A nemzetes úr nagyot nyelt: 

- Hm. Lehet. Megengedem. 
- Ugyan ídes apja, — a nemzetes asszony 

hamiskásan az urára villantott, — mondja meg 
nékem, hogy tudna-e a nagyságos püspök úr 
egy pár gordoványi új csizmát varrni? 

A czéhmester sértődötten fortyant fel: 
- Ostoba beszéd ez anyjuk. Hogy tudna, 

a mikor nem tanulta! A mikor még a talpa-
lást is hozzám küldi. 

Ha pedig ez így van ídes apja, - - a 
nemzetes asszony feljebb csattantotta a hang¬ 
ját, - - úgy-e bizony az is igaz, hogy kigyel¬ 
med sem tanulta azt a papi dolgot? 

- Ejnye, - - Böszörményi István ámultán 
pislantott a feleségére, a ki mondókáját tovább 
folytatta: 

- Nohát, ha így áll a dolog és kigyelmed¬ 
nek lelki gondjai vannak, f áradj ik be ídes ap¬ 
jukom reggel templom után a püspök úrhoz, 
aztán kérdezze meg űkigyelmét, mint lelki dol¬ 
gokhoz értő embert a háborgásai felől. 

- No, annyok! - - az öreg czéhmester ki¬ 
törőt kiáltott, - - igaz, hogy az a gyönyörű 
ősz hajad mostan is olyan hosszú, mint a minő 
bogárfekete korában volt, tudod akkor? . 
No, húzódj közelebb, - a mikor az uteza-
kapuban először megcsókoltam . . . Azonban 
most mondom, a mit mondok, igazán okosat 
beszéltél. Ez az első eset, hogy szót is foga¬ 
dok neked. 

II. 
A magyar kálvinista nép szereti, becsüli a 

papját, ha a tiszteletes úr mint ember is jóra-
való. A szikár, borotvált arczu Szoboszlói Papp 
István debreczeni magyar püspököt is szerették 
a hívei. Nemcsak maga élt családi körében pél¬ 

dás erkölcsi életet, hanem híveinek tiszta er¬ 
kölcsi életmódját is olyannyira ellenőrizte, hogy 
liiitamegett pápistának is elnevezték. A buzgó 
keresztyén Böszörményi Istvánnak is szeretett 
példányképe volt ez a meleglelkű öreg pap. 
Bizodalmasan bejárogatott a püspök úr házá¬ 
hoz és mivel abban a régi világban még az 
emberek személyválogatás nélkül szívesen el¬ 
nyeltek «gargarizátum» gyanánt, reggelenként 
egy-egy kis pohárka asszonyfőzte gyümölcspá¬ 
linkát, a jó gazda polgárok nemcsak a püspök 
uramat, hanem a többi nagytiszteletű prédi¬ 
kátor urakat és tanító embereket is bőven el¬ 
látták ilyen «naturálékkal». Nemzetes Böször¬ 
ményi István czéhmester úr is hogyne lett 
volna bizodalommal az ő püspökéhez, első 
papjához, hiszen egy-egy karafina* - - kisüs-
tön főtt illatos szilvaszeszt, tiszteletének bizo¬ 
nyításául, minden esztendőben küldött az ő 
püspökének. 

Böszörményi István mostan is tehát hitves 
társának tanácsa szerint, a szentegyházban 
megtartott reggeli könyörgés után, bizodalmas 
szeretettel kopogtatott be a nagyságos püspök 
úrhoz. A püspök örömmel és barátságos kéz¬ 
fogással fogadta régi kedves emberét. 

- Tessék helyet foglalni, — mint öreg em¬ 
bert leülésre is megtessékelte s a hogy illik, 
hamar kérdezte is : - - talán szent házasságot 
jött jelenteni ** - - Böszörményi uram ? Vagy 
mi másnak köszönhetem ezen kedves láto¬ 
gatást ? 

Böszörményi úr szégyenlősen, zavarodottan 
szorongott a bőrös karszékben, majd keserves 
sóhajtással így szólt : 

- Nagy baj van nagyságos uram! Nagy 
baj! Igen nagy baj ! 

A nyugtalanság az öreg püspök szivét is 
megrezzentette, ijedt arczczal kérdezte: 

- Isten őrizz ! Talán csak nem a nemzetes 
asszony halálos beteg? 

- Nem ! Nem ! Xem ő, hanem én . . . 
Mi a szösz ! - - a püspök vidámabban 

pillantott öreg híve rózsás arczára, - - hiszen 
kigyelmed olyan egészséges, mint a makk. Kő¬ 
vel sem lehetne agyonverni kigyelmedet; de 
hát no ! Mi az a baj ? Ha csak lehet, segítünk 
rajta! Azonban hé, hé Zsuzsi, - - a püspök 
kikiáltott az ajtón, - - Zsuzsi jöjj be ! 

- Parancsoljon főtiszteletű uram, — Zsuzsi, 
a szolgáló leányzó, kopogós csizmáival be¬ 
lépett. 

- Itt a pincze kulcsa, — szólt a püspök, -
de várj csak! Hadd nézzem meg a lajstro¬ 
mot . . . Jól van! Lemégy a pinczébe és fel¬ 
hozod a huszonötödik számú üveget a szélső¬ 
sorból. 

Zsuzsi hamar hozta a czédulával számozott 
karanna lepecsételt pálinkát. Miután kötőjé¬ 
vel letörölte a poros üveget és két kis met¬ 
szett, talpas pohárkát is állított az asztalra: 

Tessék használni, kedves italukra, 
Zsuzsi leányzó fejhajtással távozott. 

Ismeri ezt Böszörményi uram ? - - kér¬ 
dezte a püspök. 

- Ismerem, — felelte a czéhmester, - - ke¬ 
gyes engedelmével én küldöttem ezt az üveget, 
de nem tudom, hogy melyik esztendőben? 

A püspök elmosolyodott: 
- Az aranylakodalomkor . . . 
- Úgy? Akkor már négy esztendeje annak. 

Haj, négy esztendő nagy idő egy öreg ember 
életében. 

A felbontott üvegből, a színültig töltött po¬ 
hárkából illatosán áradozott a nemes szilva-
szesz zamatja. A vén püspök az almáriumból 
egy tányér tepertős pogácsát is előkeresett: 

- Tessék nemzetes uram ! Nyomtassuk le, -
azután vendége mellé ült a püspök, mert, 
bárha nem mutatta, aggodalmaskodott öreg 
híve beszédjén, — no, Böszörményi uram, most 
mán rátérhetünk a panaszos dolgára. Miről 
is van hát itten szó? 

- Nagy lelkisor ez főtiszteletű uram, 

* Négyszögletes üveg. 
**A magyar kálvinistáknál »•/. volt n szokás, hogy 

n házassági esetet, a násznagy, a halálozást a funerátor 
jelenti be a papnak. 
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A HÓHÉR A KIVÉGZÉSRE KÉSZŰL. 

AZ ANGYAL, MEGíAKADÁLYOZZA ZSUSZÁNNA KlVÉGZÉSÉT 

A RÁGALMAZÓK BÜNTETÉSE. 

A FELSŐBÁNYAI MAGYAR BÁNYÁSZOK ZSUZSANNA-SZÍNJÁTÉKA.— Jelfy Gyula fölvételei, 

Böszörményi István ékes bibliai szavakkal 
czifrázva, hosszan nyújtott beszédben feltárta 
az ő lelkének az örvénylését. A püspök mélyen 
gondolkodva hallgatta végig az egyszerű jó¬ 
ember emésztő gondolatait; majd mikor bevé¬ 
gezte beszédjét, elébe állott, vállára tette ke¬ 
zét és tiszta kék, okos szemével az öreg csiz¬ 
madia nyugtalan tekintetébe mélyedt: 

— No, Böszörményi István uram, meghall¬ 
gattam kigyelmedet! Most már hallgasson meg 
kigyelmed is engemet. 

- Hallgatom, - - szól a vendég. 
- Két kérdést adok fel, de jól meggondolja, 

hogy mit válaszol rá? 
- Eszemen leszek. 

Az egyik kérdésem az, kedves Böször¬ 
ményi uram, ha hiszi kigyelmed, hogy fel¬ 
támadás lészen és mégis nem lészen feltáma¬ 
dás, lészen-e akkor kigyelmednek abból kára? 

- Mán hogy lenne ! Nem lészen nekem ! -
az öreg csizmadia bátorságosabban rázta meg 
ősz fejét. 

Most pediglen a kérdést megfordítom. 
Ha nem hiszi kigyelmed, hogy feltámadás lészen 
és mégis lészen feltámadás, akkor lészen-e ki¬ 
gyelmednek kára ? 

- Hogyne lenne! 
- No látja kigyelmed, - - derűsen sugár¬ 

zott a vén püspök szeme, közben jól meg is 
rázta öreg híve vállát, — még annyit is mon¬ 
dok, hogy máskülönben a feltámadást akár 
hiszi kigyelmed, akár nem hiszi, a papbért 
csakúgy meg kell ám fizetni. . . 

Lsten úgyse' hiszen mán, az öreg 
czéhmester jóízűen felnevetett, - - hanem any-
nyit én is mondok nagyságos uramnak, bo¬ 
lond beszíd az, hogy az asszonynak hosszú 
haja: rövid esze, mert ha az én hosszú hajú, 
de most is szép ezüstfehér fejű feleségemnek 
a tanácsát jelenleg is meg nem fogadom, ta¬ 
lán meg is bolondultam volna? 

XKI'S/IN.IÁTKKOK AZ URÁNIÁBAN. 
A Magyar Néprajzi Társaság az elmúlt hé-

trii (ilecxeinlMT I".)-('M i's :iO-án) két érdekes 
előadást tartott az Urániában. Budapestre ho¬ 
zatott -1*1 felsőbányái (szatmánnegyei) magyar 
aranybányáezt, Ifi pozsony-főrévi német föld-
iiiiMst (;s tiixeíes tudományos tájékoztatás kí¬ 
séretében eljátsxaita velük a keresztyén dráma-
költészet Legrégibb emlékét, a középkori eredetű 
sorozatos misztériumot. Azt a karácsony-víz¬ 
kereszti nagy ünnepi szinjátékot, mely a bet-
leliein-állító keresztyén szertartás kereteiben 
jött létre, de a jászol körül alakoskodó népi 
Nzrrrpló'k miatt a latin nyelvű szertartásból 
elvégre is kiszorult és a nép birtokába jutott. 
Kkkor u iii'inxcti nyelven előadott sxinjáték 
már sorozatos misztérium volt. Kezdődött az 
első emberpár teremtetésén és bűnbeesésén, 
folytatódott a bűnös emberiség Megváltójának 
születésén, a betlehemi pásztorok és keleti 
három királyok megtérésen, végül pedig be¬ 
fejeződött Heródes elkárhozásán és pokolra¬ 
szállásán. Mivel a városi iparos czéhek, a né¬ 
pes bányatelepek, halászbokrok és falusi föld¬ 
mívesek a fenséges bibliai dráma szerencsés 
eljátszása után kissé szabadabb tárgyú alakos¬ 
kodásra is hajlandóságot éreztek magukban, 
a misztérium után kezdtek bibliai és világi 
tárgyú drámákat, sőt kaczagtató komédiákat 
i.s előadni. Ezzel megindult a keresztyén dráma¬ 
költés, mely a XVI. században föllendült fel¬ 
sőbb iskolákban érintkezésbe lép a római és 
görög irodalmi hagyományokkal s létre hozza 
:/ iskolai színjátszást. A misztériumból sar¬ 

jadt műirodalmi termelés természetesen a népi 
színjátszásra is hatással lesz s az ünnepi vo¬ 
natkozásoktól ment újabb termelés, vagy köl¬ 
csönzés megsietteti a hivatásos világi szín¬ 
játszás kialakulását. 

E változások daczára a sorozatos misztérium 
továbbra is a nép birtokában marad. Csakhogy 
ütött-kopott formában; a legtöbb helyen cson-

a 

kán, vág;. 
csonka formája a betlehemes pás/torok falusi 
naiv alakoskodása lett, a melyet vizker,•sxtkor 
a csillaghordó három királyok kedves ját. 
szokott követni. A játékosok térim 
nem is sejtik, hogy valaha ez a kett. 
tartozott. A dunántúli királyok közt néha eg\-
bőszen vagdalkozó Heródes K/.eívpel. a báb 
táncxoltiltó betlellelile.sek Hl-róde.scl pedig 

ugyanitt egy fekete kéményseprő \is>.i el. AX 
alföldi betlehemesek pásztorai kő/.t is fel¬ 
bukkanó Heródesről eddig senki sem tudta. 
hogy azonos az ősrégi sorozatos inisxtériuin 
vérengző Heródesével, kiért a hivok ürömére 
maga a fekete ördög (és nem egy kéménysepiöi 
jön el. 

Azt, hogy a nagy misxteriuin karácsonyi 
része, vagyis a betlehemes játék, a három ki¬ 
rályok és a Heródes-játék nálunk ax erdélvi 
szászoknál és a felvidéki németeknél, nőt a/. 
utóbbiakkal kölcsönviszonyban lévő tótságnál 
meg van, régen tudtuk. Sőt tudtuk nxt is. 
hogy a Pozsonynyal szomszédos Koréven ax. 
egész sorozatos német misztérium fennmaradt. 
De nem sejtettük, a mit pár éve sikerült csak 
földerítenem, hogy ez a délnémet nyelvterü¬ 
leten legtovább fennmaradt s ma a maga tel¬ 
jességében és érintetlenül hagyott XVI XVII. 
századi külsőségeiben már csak a mi Kőréviin-
kön virágzó legrégibb misztériumi dráma meg¬ 
van a szatmármegyei magyar aranybányás/ok 
birtokában is Felsőbányán és Nagybányán. 
Csakhogy a karácsonyi részt Felsőbányán egy 
késői csökkevénynek tekinthető betlehemes já¬ 
ték már kisxorította; Nagybányán pedig a bá-
nyásxok csakis a karácsonyi részt - - a betle¬ 
hemes játékot, háromkirályokat és a Heródes-
játókot szokták egy alaposan megromlott szö¬ 
veggel eljátszani. Szerencsére Felsőbányán 
fflMgimnerltedtem egy öreg bányfaftnml, a ki 
két társával a húsz éve eltiltott bevezető rész¬ 
ben, a bűnbeesést tárgyaló Ádám »•'* l-'.i'n 
c/.imíi paradicsomjátékban is szerepelt. Ezek 
szervextek axtán újra egy szinjátszó társaságot, 
a mely azóta ezt a részt karácsony táján min¬ 
den évben eljáteza. 

Mivel a szatmármegyei magyar aranybányá¬ 
szok a nagy misztérium szokásos járulékaiból 
ma a XVI. századi eredetű Zsuzsanna-játékot, 
a szomszédos máramarosi sóvidék magyar bá¬ 
nyászai pedig egy szép Argirus-drámát szok¬ 
tak eljátszani: a Magyar Népmjxi Társaság a 
Budapestre készülő német főrévi inis/.tériumo-
sok ajánlkozását úgy intézte el, hogy velük 
együtt meghívta a felsőbányái magyar bányá¬ 
szokat és a ma már páratlanul álló két népi 
színjátszó társasággal ax Uránia-színházban elö-
adatta az egész sorozatos misztériumot Elő¬ 
adatta úgy, hogy az Ádám és Éva teremt. • 
és bűnbeesését a magyarok játszották; a betle-
hemes játékot, három királyokat és a Heródes-
játékot játszották a német földmivesek; végül 
záradékul a magyarok előadták Zsuzsanna-já¬ 
tékukat 

Midőn a főréviek a tavalyi karácsony alkal¬ 
mával fölelevenítették híres misztériumukat, a 
•Vasárnapi Ujság» a most megismételt 
jelmezes képein kívül bemutatta a most mellő¬ 
zött német Ádám és Éva czimű első részt és a 
záradékul rendszerint szereplő Schuster uwl 
Schneider czimű húshagyói bohózat képeit is. 
Ezért tartjuk helyénvalónak, hogy a sikerült 
budapesti drámatörténeti előadások alapján a 
magyar Ádám és Éva s a magyar Zsuzsanna-
játok jelmezes csoportképeit szintén megismer¬ 
tessük az érdeklődőkkel. 

Dr. Sebestyén Gyula. 

A KIGYÓ KÍNÁLJA KINÁLJA ÉVÁT AZ ALMÁVAL. 

HOL VAGY ÁDÁM ? 

KIŰZETÉS A PARADICSOMBÓL. 

A F E L S Ő B Á N Y A I MAGYAR BÁNYÁSZOK KARÁCSONYI S Z Í N J Á T É K A . - Jelfy Gyula főlvételei. 



A NEMZETI SZÍNHÁZ két fölujítása: Gaál Peleskei nótáriusa. — Shakespeare Téli regéje. 
A MAGYAR SZÍNHÁZBAN: Tristan Eernaid Kis kávéháza. 

Az idén deczemberben a budapesti szinházak 
még bizalmatlanabbak voltak a közönség iránt, 
mint más években, alig mertek új darabot 
színre hozni, hogy a karácsonyi hangulatnak 
ne essék áldozatul. A Nemzeti Színház két 
föluj itassál szolgált, a Peleskei nótáriuséval, a 
kegyelet czímén, a Téli regével, talán mert 
Shakespearenek nálunk mindig van közönsége. 
A Magyar Színház Tristan Bernard-n&k egy 
kedves, vidám darabját adta, melyben a sze¬ 
gény fó'pinczér nagy örökség folytán egyszerre 
gazdag lesz pénzben és alkalmas humoros föl-
magasztalásra. Tristan Bemard ama kevés 
franczia irók egyike, kik népiesek és közvetet-
lenül tudnak hatni. Van valami külvárosi vas¬ 
kosság benne, szereti a kaczagtatót és a rémi-
tőt, a bohózatot és a kriminális drámát. Mind¬ 
két téren nagyobb sikerei valtak. A Kis Kávé¬ 
ház nagyon tetszik a közönségnek. Kitűnően 
van fordítva (Heltai Jenő), egységes a hangja, 
kedves az alapérzése és a szentimentalizmus 
a darab végén, melynek alig van kapcsolata 
a darabbal, abból a fajtából való, mely nem 
tévesztheti el hatását. Jó czéllövő ne találná el 
közelből a mammutot? Z. Molnár pedig, «a kö¬ 
zönség kedvenczei), megduplázza az alak hatását. 

A Téli retje előadása semmikép sem ese¬ 
mény, mert hiszen a Nemzeti Színház csak 
néhány év óta vette le a műsorról, melybe a 
Shakespeare-cziklus nagy sikere után újra be¬ 
iktatta. Gondos rendezés, szép új kiállítás és 
a színészek művészi törekvései mégis kiemelik 
ezt a felújítást a többiek sorából. 

A darab Shakespearenek vagy utolsó, vagy 
utolsóelőtti darabja. Mintegy két részre oszlik, 
melyek meglehetősen vékonyán kapcsolatosak, 
a miért darázsderekiinnk nevezte valaki a mű¬ 
vet. Az első rész Szicziliában játszik, a hol 
Polixenes már egy év óta látogatóban van 
Leoutes királynál, de már távozni akiír és esak 
Hermione, a királyné kérésére, kit erre a ké¬ 
résre azonban maga a király unszolt, halasztja 
el elutazását. Midőn a király látja, hogy 
Hermione kérésére a vendég marad, a félté¬ 
kenység mint a villám csap beléje, t. i. egy¬ 
szerre és minden erkölcsi ok nélkül. Sőt nem¬ 
csak féltékeny, hanem vérengző is; ráparan¬ 
csolja Camillóra, egyik hű emberére, hogy 
ölje meg Polixenest. Csakhogy Camillo inkább 
Polixenes-szel együtt megszökik Polixenes ha¬ 
zájába, Bohemiába. A király dühe most fele¬ 
sége és újszülött kis leánya ellen fordul, kit 
nem akar a maga gyermekének elismerni; de 
a delfii jóslat, melyért követet küldött Delfibe, 
egyszerre kijózanítja őrjöngéséböl. A jóslat a 
királynét ártatlannak mondja. De már késő. 
A király dühöngéseitől fia, Mamilius annyira 
megijedt, hogy szörnyet halt és utána hal bá¬ 
natában a királyné is. A csecsemőt pedig Antigo-
nus, a király udvari embere, kénytelen volt csó¬ 
nakba ülve a vadonban (véletlenül ugyancsak 
Bohémiában, a mely persze a tenger mellett 
fekszik!) kitenni. A gyereket egy pásztor ta¬ 
lálta meg és magához vette, Antigonust pedig 
egy medve végérvényesen széjjeltépte. 

Kimondtuk a darab első részének tartalmát, 
hogy az olvasó megrögzíthesse emlékezetében, 
mert magától nem nyomul lelkűnkbe, libben 
a részben csak a nyelv Shakespearehez méltó, 
raaga a cseh'kvény inkább nyers vázlat, mint 
drámailag motivált egységes mű. Mert külön¬ 
ben ez maga már kész dráma volna, az okta¬ 
lan és dühöngő féltékenység drámája, mely 
akár úgy végződhetik, hogy a király mindenkit 
megöl vagy elüldöz, akár úgy, hogy a delfii 
jóslat mint igazi Deus ex machina közbelép 
és vagy megmenti, a mi még megmenthető, 
vagy a királyt arra bírja, hogy magát is meg¬ 
ölje. A hogy Shakespeare megírta, minden a 
logsommásabban van elintézve. Miért féltékeny 
Leontes? Azért. Miért nem teljesíti Camillo 
vérengző parancsát? Azért. Miért teljesíti An-
tigonus a király parancsát? Szintén csak: azért. 
Miért hisz a király a delfii jóslatban ? (Az ere¬ 
detiben : Delfosz ! Delfi és Delosz összerántása.) 
Miért nem várta be a jóslat megérkeztét"? 

Azután ezek a halálesetek! Mamilius, Her¬ 
mione szörnyet halnak, ámbár Hermione ké¬ 
sőbb föl fog támadni; de miért nem szegény 
Mamilius is ? Az mit vétett ? Még a medvének 
is föl kell lépnie, hogy Antigonust ozsonna 
gyanánt bekebelezze. (Természetes, hogy a mo¬ 
dern rendező a medvét is föllépteti!) Fan¬ 
táziaországban vagyunk, a hol semmi sem 
történik úgy, mint a tragédiák világában, a 
hol főleg az események kapcsolatossága igen 
laza. Ilyeneket írtak nevezetes, különös, rend¬ 
kívüli novellák gyanánt ebben a korban. Ily 
novellákból alkotta Shakespeare- nagy tragé¬ 
diáit. Miért hagyta ezt a témát, ebben a nyers 
állapotban ? Más közönség számára irta, naiv 
embereknek, kik falják a mesét és meg nem 
ütköznek rajta, ha még oly különös is? Ez a 
fantasztikum nem hat ugyan a mi fantá¬ 
ziánkra, de a nép tán jobban tapad a nyers 
anyaghoz, mint mi. Ha csak nem alkotta 
volna meg ugyanaz a Shakespeare Leontes 
mellett Othelló alakját! Antigonus mellett Ko-
senkranzot és Guildensternt! Camillo mellett 
Kentet! 

A darab második része 16 évvel később ját¬ 
szik, de ötven évvel fiatalabbnak látszik. A tra¬ 
gédia után jő a vígjáték, melyekhez Shakes¬ 
peare az anyagot nem novellakönyvekből, ha¬ 
nem saját vidám ifjúsága élményeiből, be¬ 
nyomásaiból merítette. Az a szegény kitett 
poronty ez idő alatt Perdita néven szépséges 
hajadonná nőtt fel annak a juhásznak a házá¬ 
ban, a ki akkor megtalálta. Mint a juhásznak 
a leányába szeretett bele a király fia, Florizcl. 
De a király nyomára jő a viszonynak és 
Camillo kíséretében, mindketten juhászoknak 
öltözve, fölkeresi az idillikus szerelem szín¬ 
helyét, a hol midőn látja, hogy az ügy nagyon 
komoly, leveti álarczát és széjjelkergeti a tár¬ 
saságot. Camillo titokban a szerelmesek párt¬ 
jára áll és rábírja őket, hogy meneküljenek -
S/icziliába. A király és maga Camillo utánuk 
mennek Szicziliába. , Közben kitudódik, hogy 
kicsoda tulajdonképen Perdita és midőn az 
egész társaság ismét Szicziliában együtt van 
(akárcsak egy jó franczia vígjátékban), minden 
jóra fordul. Perdita Florizeló lesz, Polixenes 
kibékül a bűnbánó Leonteszszel, sőt Hermione 
is, kit mint a saját maga szobrát mutatnak 
meg a királynak, leszáll talapzatáról és újra 
férjének felesége lesz, mert tizenhat évvel ez¬ 
előtt nem halt meg igazán és egyik hű udvar¬ 
hölgye házában titokban élt. Ennyibon a darab 
nem különböznék Shakespeare más roman¬ 
tikus drámáitól, melyekben a viharfelhők végre 
mégis elvonulnak és minden jóra fordul (csak 
a szegény Mamilius nem kél újra életre, mintha 
Shakespeare erről az egyről megfeledkezett 
volna), de ebben a második részben gyönyörű 
népies jelenetek vannak, melyek bizonyára a 
költő saját szülőföldjének emlékeiből kapták 
azt a friss, piros vért, mely ma is az élet szí¬ 
nét adja nekik. Különösen Autolykusnak, egy 
körmönfont csalónak az alakja, a ki a későbbi 
zsidó házalónak, továbbá a modern Fregolinak 
és a vásári tolvajnak mulatságos tulajdonságait 
egyesíti magában, bámulatosán dramatizálja és 
értékesíti a biztos hatású clownnak kedvelt 
személyiségét. Ezekben a jelenetekben minden 
van, a mi a későbbi népszínművet, énekes játé¬ 
kot oly kedveltté tette, a táncz, álarczos mu¬ 
latság, ének, falusi fölvonulások, szóval az 
egész old merry England, a melyet a nem¬ 
sokára bekövetkezett puritanizmus csak egy 
időre tudott visszaszorítani. Általában érdemes 
volna Shakespeare költészetének népies for¬ 
rásait és vonásait beható vizsgálat alá venni. 
Kitűnnék, hogy e tekintetben is, kedvezőtlen 
körülmények között is, ő a költészet ősforrásai¬ 
ból tudott meríteni. 

Az előadás igen jó volt. Autolykust Rózsa¬ 
hegyi játszotta azzal a biztos ösztönnel, mely 
ilyféle alakjait élőkké és mulatságosakká teszi. 
De a többiek is jól eltalálták a hangot, Beregi, 
Hegyesi Mari, Váradi Aranka, Pethes, Fái Sze¬ 
réna, Gál mint juhász, stb. Érdekes, hogy 

Shakespeare szükségesnek tartotta, hogy a da¬ 
rab második részének kezdete előtt az Időt 
lépteti föl, öreg ember képében, a ki a közön¬ 
séget figyelmezteti, hogy tizenhat év múlt 
el, stb. Ez igen szerencsés módon aláhúzza 
a darab mese-jellegét és a nézőt abba a mese¬ 
hallgató hangulatba ringatja, melyben azután 
mindent készségesen elfogad. A színház né¬ 
hány igen szép dekorácziót festetett, csak kár, 
hogy az első részt nem állította ki fényeseb¬ 
ben, hogy ez is a maga pazar fényével és 
színgazdagságával hozzájárult volna a mese¬ 
szerűség érzésének keltéséhez. 

A Nemzeti Színház megragadta az alkalmat 
és Gaál születése napjának századik forduló¬ 
ján megújította a Peleskei nótáriust. Igen, a 
jó öreg nótárius nem halt meg, sőt büszkén 
belovagolt hazánk szeretett fővárosába, meg¬ 
állt a hatvani kapunál, boldog volt, hogy lát¬ 
hatta a Nemzeti Színház épületét és mindjárt 
este, a zenekarból nézte Othellónak azt az em¬ 
lékezetes előadását, melyben utóbb mint actor 
is részt vett, megakadályozván a fekete Othel-
lót a fehér Desdemona meggyilkolásában.' És 
mily komikusán hatott most is ez a szituá-
czió, hogy kaczagott, tapsolt a közönség l!)l J 
deczember Ii2-én, csakúgy, mint 1838 október 
8-ikán, mikor először játszották ugyanabban 
a színházban, melyben a nótárius azt a hős¬ 
tettet véghezvitte. Értjük a Nemzeti Színház 
direktorát, a ki lámpással keresi az ilyfajta 
darabokat, magyarosakat, naivakat, falusiakat, 
kedélyeseket és nem talál. Ludas Matyi olyan 
volt, de ezek az alakok nem tűrik a moderni¬ 
zálást ; Ludas Matyi nem hat és a Peleskei 
nótárius tetszik. Mert őszintébb, igazabb és a 
régiségnek természetes, nem ráfújt patinája 
van rajta. De azért ne ámítsuk magunkat! 
A peleskei jiotáriua ünnepieg előadásnak jó, 
kuriozitásnak jó, historikumnak végtelenül ked¬ 
ves, de, rendes darab gyanánt még sem ad¬ 
ható. Úgy látszik, már régen ilyen természetű. 
1838 október 8-án adták először, 1911 deczember 
lá-ig 84-szer. Hetvenhárom év, két hónap, há¬ 
rom nap múlt el azóta. 73 a 84-ben foglalta¬ 
tik egyszer, marad egy törtszám. Ez volt a 
sorsa Budapesten, hol legjobb sorsa volt. A ma¬ 
gyar sors mindenképen szegény sors. 

Ha végig tekintünk a múlt év drámai termé¬ 
sén, legörvendetesebbnek találjuk, hogy annyi 
új reménységünk fűződik új tehetségek föl-
tűnésóhez. Kevés nagy siker volt, de sok biz¬ 
tatást kaptunk. Kóbor Tamás, ez a ritka te¬ 
hetség, kiben együtt találjuk, a mi oly ritkán 
szokott egyesülni, metsző élű gondolkodást és 
mély, gyöngéd érzést, kinek plasztikus nyelve 
idealizmus-sugallta szatírát tud kifejezni, ebben 
az évben adta első drámáját. Nar/y Endrének 
is, ki annyira ismeri a pesti társaságot és oly 
bájjal tudja rajzolni és megcsipkedni, A zseni 
volt első drámai műve. Lenkei és Szüáf/i/i 
Géza is várakozást keltettek művükkel. Márkue 
László Attilája bámulatba ejtette a közönséget 
költői érzésének gazdag kifejezésével. Ludas 
Matyi nem első műve Vajda Ernőnek, nem is 
sikerült, de a szerző tehetségét nem kompro¬ 
mittálta, mert mintegy adott végrímekhez akart 
verset írni, a mi tévedés, de nem tehetetlen¬ 
ség. Végül jött Lipthai/ Imre Eosz pénz nem 
vész el falusi drámájával és Hevesi Sándor 
Az apja fia, czímű művével. Lipthaynak van¬ 
nak jó jelenetei, melyekből azonban nem lesz 
jó darab. Hevesi föllépése nagy meglepődés 
volt és újra czáfolta, a mit már czáfolni se 
kellene, hogy a reflekszió nem árt a művészi 
tehetségnek. Csak ott nem ér sokat, a hol a 
tehetséget akarja pótolni. A tehetséggel egye¬ 
sülve is néha beleszól ugyan a dologba, a hol 
nem volna szava, de el nem nyomhatja, túl 
nem kiabálhatja a tehetséget. Ez nem rósz 
mérleg, hiszen ezekhez járul, a kiket nem emlí¬ 
tettünk, a régibb irók, kik régibb és újabb 
műveikkel oly erős támaszai a fővárosi szín¬ 
házaknak, hogy eredeti műsorukat hosszú 
évekre biztosítják. Alexander Bernát. 

NIKÁPOI.Y HA.JNALI SZÜRKÖLETBEN. 

VIDIN. 
UTCZA TUTRAKÁNlBÓL. 

FEl.GYVER-KOVÁCS. 
AZ/. ADA-KALÉI KAZAMATÁK. 

TOROK VADÁSZ. DUNAI TATÁR ASSZONY. 

AZ A L D U N A V I D É K É R Ő L . — Juszkó Béla rajzai. 



1. A végi kiinyvttir-terem (az ablak előtt 
*• Az ősök képcsarnoka. - 3. Mátyás király tr6nkárpitja. 4. A várkápo, 

na oltára. — 5. A színház no 
oeooco teremből. - - 7. A fejedelmi lakosztály szalonja. —• 8. A fejedelmi lakosztály hálóterme. — 9. Pipázó. 10. A régi könyvtár. — 11. Pillantás a vár belső udvaraim. 

„. Balogh Rudolf föTréteUi. 
A GALGOCÍ 
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A CSODAVÁZA. 
Egy hires műkincs történetee. 

Kerek háromszáz esztendővel ezelőtt egy pár 
földhözragadt talián napszámos-ember neveze¬ 
tes felfedezésre bukkant. Róma városa melletti 
egyik dombon turkálták szegények a földet 
napestig, miközben majd hogy a nyakukat 
nem törtek ki egy alattuk megnyílt földalatti 
üregben. Egynémely archeológusok szerint ez 
az üreg a jeles Alexander Severus császár és 
anyja Júlia Mamola sírja volt. Ez azonban 
máig is vitás. De hát ránk nézve most nem 
a sír, vagy esetleg pincze a fontos, hanem az, 
a mit benne találtak. Volt pedig ott egy 
finom művü, pompás domborművekkel ellátott 
szarkofág, ebben pedig egy szintén relief-ékkel 
ékesített, tíz hüvelyknyi magas sötétkék üveg¬ 
váza. A vázában semmi más, csak - - por és 
hamu. Mert hát abból valók vagyunk. 

A rejtélyes váza, — melynek korát és hová-
tartozandóságát nem árulja el rajta egyetlen 
betűeske sem, a római Barberini-család 
tulajdonába került. Ezért aztán jó sokáig 
Barberini-váza volt a neve. Később ez a 
képzőművészeti műremek, — mely oly hosszú 
évszázadokon át pihent eltemetve a föld mé¬ 
lyében, - - még pápai beavatkozás tárgyává is 
lett. A család ogyik későbbi tagja, egy szép¬ 
séges római herczegnő ugyanis hajlandó volt 
jó pénzért túladni rajta. Hogy, hogy-nem, 
megtudta ezt az akkori pápa, a ki aztán 
kereken megtiltotta a műkincsnek Eómából 
való kivitelét. De hajh, semmi foganatja sem 
lett a szent atya ; tilalmának : a váza mégis 
csak kivándorolt Eómából. Angol kézre került: 
Sir William Hamilton vette, meg. Tőle meg 
később megvette a .portiandi herczegnő. Azóta 
aztán mind a mai napig Portland-váza a névé. 

De még ezzel korántsem szakadt vége a 
csodaváza újabb földi pályafutásábak. 178(i-ban 
meghalt a portiandi herczegnő s a váza dobra 
került. Eléggé tekintélyes áron kelt el: 102!) 
font sterlingért (24,096 korona) vette meg. a 
portiandi herczeg. Bár a mai becslés szerint a 
műkincs akkori értéke felülhaladta a 10,000 
font sterlinget (240,000 koronát). Szándékosan 
jeleztem ezt akkorinak, mert évtizedekkel ké¬ 
sőbb egy vandál merénylet következtében te¬ 
temesen megcsökkent ez az érték. A British-
Múzeumban ugyanis, — hova 1810-ben helyezte 
el akkori tulajdonosa, a portiandi herczeg — 
1845 februárjában egy delirium tremens-ben 
szenvedő őrült, valami William Lloyd nevű 
ember, barbár kezekkel egy jókora követ do¬ 
bott a ritka művészi kivitelű vázára, mely ab¬ 
ban a perczben ezer darabra tört. 

Hosszas, fáradságos munkával megint csak 
összeállították a mai napig is ismeretlen mű¬ 
vész híres műremekét. Avatott kezek vissza 
varázsolták eredeti szépségét. Mindössze is 
annyi változás t^ett rajta, hogy a talapzatát, 
melynek alsó lapja egy rendkívül érdekes és 
titokzatos n'oalakot ábrázol, frigiai sapkával 
a fején, — nem illesztették vissza a váza alá, 
hanem, mint önnálló műemléket, külön őrzik. 
A vázával együtt ott látható most a British-
Múzeum úgynevezett «Gold ornament Room»-
jában. 

Hogy:az eredetére nézve máig is titokzatos 
háromszáz:éves lelet külső képéről is szóljunk 
egyet-mást: a kifogástalan műgonddal kidol¬ 
gozott szarkofág oldalain, - - mint már em¬ 
lítettem - - finom művű dombor-képek lát¬ 
hatók. E reliefek tárgyai a görögök ókori 
történelméből valók, központja mindeniknek a 
hírneves Acbilleüsz. 

A szarkofág fedőlapja fölött két olyan szobor¬ 
alak van elhelyezve, melyek mindenike leg¬ 
méltóbban vehetné lel a versenyt a klasszikus 
ókori görög szobrászat akármelyik minta-alko¬ 
tásával. Egy férfi és egy női alak finoman 
stilizált szobrai ezek, nyugvó helyzetben, arcz-
vonásaikról szinte visszatükröződik az emburi 
élet nagy problémáiban való elmélyedés. Akárki 
mintázta is ezeket a szobrokat s az alattuk 
elhelyezett dombonnűveket: hatalmas talen-
tumú művésznek kellett lennie. 

De talán meg nagyobb művészi tehetség 
kellett magának a szarkofágban talált vázának 
s a rajta levő élethü csoportozatoknak meg¬ 
konstruálásához. A lángésznek mekkora mér-

VICENTE LOPEZ Y PLANES KÖLTŐ SZOBRA. 

SÍBKSILÉK-RKSZLET. 

MAGYAR SZOBRÁSZ ARGENTÍNÁBAN. 
Kilényi Gyula szobra. 

tekére volt szükség e csodamü megteremtésé¬ 
hez, mikor a XVIII. század végén az utolér¬ 
hetetlen Josiah Wedgwood mester, az angolok 
legzseniálisabb «fazekasa», a portiandi herczeo-
jóvoltából, szinte lázas tevékenység mellett is, 
teljes három esztendeig dolgozott e hírneves 
váza reprodukc/ióján. Hanem aztán meg is 
volt ennek a másodpéldánynak a sikere. Sokan 
épen ezt a reprodukcziót tartják a Wedgword 
mester legszámottevőbb műalkotásának. Igazán 
pótolhatatlan kár, hogy az eredeti csodaváza 
nagy mestere, kinek nevét csodálattal örökítené 
meg a műtörténelem, bizonyára mindörökre 
ismeretlen marad. 

rtólérhotlen tökéletességgel és klasszikus 
müizléssel van összeállítva a csodaváza orna¬ 
mentikája. Domború oldalú a mythologiának 
egy kiválóan szép jelenetét örökítik meg cso¬ 
dásán összhangzatos kivitelben : Peleus és Tlie-
tisz találkozását Poseidon és Erős jelenléteién. 
Kameo-szerű alakjai egytől-cgyig az antik görög 
szobrászat remekeire emlékeztetnek, szinte él¬ 
nek és beszélni látszanak. Teljességgel e»yező 
kivitelű ezekkel a Portland-váza alján látható 

frigiai sapkás nő-alak. E köralakú talapzatot 
azonban, mint már előbb is szó volt róla. a 
rekonstruálás alkalmával különválasztották a 
vázától. 

A maga egészében pedig nem egyéb ez a 
feltámadt műalkotás egy érdekes műtörténelmi. 
rejtélynél. Nincs kellően tisztába hozva még 
a kora sem. Egynémely archeológusok szerint 
Alexander Severus császár és Júlia Mamasa 
sírboltja volt az a földalatti üreg, mely nap¬ 
fényre került most három évszázadja a talián 
munkások ásói alatt. Ezért aztán a váza kelet¬ 
kezési idejéül is elfogadják az Alexander Se¬ 
verus korát; ezt az ismeretes római császárt 
pedig tudvalevőén Kr. u. 235-ben szólították 
másvilágra a dicsszomjas germánok. A kivitel 
művészeti stílusa azonban másra enged követ¬ 
keztetni, így az avatott régész, A. W. Jarwis 
is azt .vitatja, hogy a váza, — mely nem egyéb 
előkelő íantik hamvvedernél, - - föltétlenül ko¬ 
rábbi eredetű. 

Zsoldos Benő. 

MAGYAR SZOBRÁSZ ARGENTÍNÁBAN. 
Kjlényi Gyula. 

Az egyenlítő alatt úgy látszik még nem 
születnek művészek: A kultúra ott még any-
nyira gyermekkorát éli. hogy alkotó művészt 
saját földjén nem tud produkálni és ha érzi 
is szükségét; a művészetnek, azt idegenből kell 
importálnia. Kezdetben ez az import csupán 
műtárgyak bevitelét jelentette, de újabban Ar¬ 
gentína, Dél-Amerikának ez a legfejlettebb és 
legműveltebb állama, már nem éri be ezzel 
és nem csupán szobrokat és festményeket im¬ 
portál, hanem — művészeket is : szobrászokat 
és" festőket, így lassanként egész franczia, 
olasz, angol, német művész-kolónia keletkezett 
az ezüstös ország, Argentína fővárosában, a 
hol újabban magyar szobrász —̂  Kilényi 
Gyula - - i s részt vesz ebben a .nemzetközi 
művészi versenyben. 

Pontosan: három esztendeje, hogy Kilényi 
Gyula a távol Buenos-Airesben dolgozik és már 
e rövid idő alatt is őszinte elösmerést és elő¬ 
kelő nevet vívottr ki magának ez a fiatal, alig 
harmincz éves művész. Argentína legelőkelőbb 
köreinek úgyszólván udvari szobrásza lett és 
ő készítette dr. Royue Saenz Pena-nak, Argen¬ 
tína új köztársasági elnökének mellszobrát is, 
továbbá Santiago volt püspökének és a leg¬ 
utóbbi bombamerénylet alkalmával meggyilkolt 
Falcon, buenosairesi rendőrfőkapitány szob¬ 
rát is. 

Argentínának ma divatos szobrásza, Kilényi 
Gyula, a budapesti iparművészeti iskolában 
kezdte el stúdiumait, a hol Mátray tanítványa 
volt. Az aradi születésű fiatal művészt nyug¬ 
talan vére rövidesen külföldre vitte, a hol 
esztendőket töltött. Az antik művészeteket 
Itáliában tanulmányozta, majd Parisban, Lon¬ 
donban, Belgiumban és Hollandiában az újabb 
művészi áramlatokkal ösmerkedett meg. Kó¬ 
borló természete sehol sem engedte, hogy 
huzamosabb tartózkodásra telepedjen meg bár¬ 
mely metropolisban is, a míg végre, a mikor 
tanulmányait befejezte, Németországban el nem 
fogadta egy műintézet kecsegtető ajánlatát, a 
hol tehetségét felösmerve, állandóan foglalkoz¬ 
tatták. Három esztendőt töltött itt, mielőtt 
hajóra szállt Buenos-Aires felé. És a mikor 
megérkezett Dél-Amerika virágzó köztársaságá¬ 
nak gyönyörű fővárosába, ott különös és meg¬ 
ható viszontlátás várt reá. A saját zsánor-
szobrait látta viszont, a melyeket Németország¬ 
ban készített és a melyek ide is eljutottak. 
Ezek az apró zsanér-szobrocskák egyengették 
útját a távoli világrészben. 

Az argentínai szellemet leghűbben kifejező 
nemzeti poétájuknak szobrát is Kilényi Gyulá¬ 
val, a magyar szobrászszal készíttették el 
Argentínában. Vicente Lopez y Planes ez a 
poéta, az argentínai himnusz költője, a kinek 
másfélméter nagyságú szobrát - a melyen a 
költő körül gyermekek éneklik a himnuszt -
ezer és ezer példányban öntették bronzba és 
minden iskolában, minden hivatalos helyiség¬ 
ben felállították, így jóformán Argentína nem¬ 
zeti szobrásza lett a magyar Kilényi Gyula. 

B. I. 

HOCKEY-JÁTÉK A SANCT-MOIRITZI TAVON. 

SANCT MORITZ. 

TÉLI É L E T A SVÁJCZI ALPESEKBEN, Pásztor József.Téli Verőfény, czúnü, az Urániában előadott darabjábol. 
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UTAZÁS MAGYARORSZÁGON 
A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN. 

Ismerteti KÖNYVES TÓTH K ÁL MÁ N. 

Mikor a múlt nyáron országunkat az angol 
presbyteri világszövetség tagjai meglátogatták, 
Debreczenben hozzám is bezörgettek. Egy köny¬ 
vet vettem elő, a melynek czíme«Utazás Magyar¬ 
országon*. Megjelent Lipcsében 1800-ban. Ezt 
az érdekes könyvet dr. Townson Bobért hír¬ 
neves angol tudós irta. Műve annyira felkel¬ 
tette az általános figyelmet, hogy franczia 
nyelvre is lefordították. A munka három nagy 
kötetre terjed. Érdekes fölemlítenünk, hogy e 
tudóst nagy útjára Born európai hirű, magyar 
születésű mineralogus serkentette. Maga dr. 
Townson is szenvedélyes természetbúvár híré¬ 
ben állott egész Európában. Ő azonban nem¬ 
csak tudományos szempontból tette meg a nagy 
utat részint kocsin, részint gyalog, de szabatos 
részletességgel ismerteti Magyarországnak tár¬ 
sadalmi, helyrajzi, népismereti s politikai vi¬ 
szonyait is. Művében hiven visszatükrözve lát¬ 
juk az akkori Magyarországot. Hogy nem 
valami köznapi ember volt, bizonyítja az a 
tény, hogy gróf Széchenyihez, gróf Festetics¬ 
hez s több nevezetes mágnáshoz ajánló levelei 
voltak. Mikor e művet megmutattam angol 
vendégeimnek, csodálkozva olvasták annak 
egyes részleteit. Meg vagyok a felől győződve, 
hogy e mű vázlatos ismertetése lapunk olvasóit 
kellemesen lepheti meg. Visszatekintve a szá¬ 
zados múltba: az óriási haladás mindenkit 
ámulattal tölthet el. A mű előszavában arról 
tesz említést, hogy földünk csaknem minden 
részéből forognak közkézen útleírások, egyedül 
Magyarország volt ismeretlen a nagy világ 
előtt, holott ez a szabadságszerető nép nagy 
jövőre van hivatva. 1793-ban hagyta el Bécs 
városát, még pedig kora tavaszszal, mikor még 
meglehetős hűvös idő járt. Megemlíti, hogy 
Bécsben olyan képet rajzoltak előtte Magyar¬ 
országról, mely elvehette volna kedvét az oda 
való utazástól, de a mint megjegyzi: "Szeren¬ 
csémre az ilyen megjegyzéseket felére szállítot¬ 
tam alá». Inasa beszélt magyarul, németül, 
oláhul és tótul. Üti podgyászát Sopronba küldte, 
maga pedig gyalog kelt útra, hogy tüzetesen 
megvizsgálja az ásványokat, növényeket és 
rovarokat, a melyekről előzőleg sokat olvasott. 
A Duna mentén gyalogolt, mitsem törődve a 
májusi hideggel. Egy osztrák faluban szállott 
meg estére, a hol a korcsmáros sehogy sem 
akart az ágyra tiszta lepedőt teríteni. Azzal 
boszulta meg magát, hogy csizmástól feküdt 
az ágyra. Másnap a Lajtán átkelve átlépett a 
magyar határra és estére elért Sopronba, a 
melyről azt jegyzi meg, hogy ősrégi, de szabály¬ 
talanul épített város, a hol télen át a közeli 
főurak tartanak lakást. Lakosságát 12,000-re 
teszi s azt irja e város felől, hogy 1782-ben 
300 mázsa mézet termelt, azonfelül borát Szi-
léziában értékesíti, de neki e város bora egy¬ 
általában nem ízlett. Megemlíti azt is, hogy 
Odenburg nevét a múlt századokban azért vette 
fel, mert a pusztán magában álló várost jelez. 
Ajánló levele révén megösmerkedett gróf Szé¬ 
chenyivel, a ki, valamint egész családja a ma¬ 
gyar nemesség mintaképe, jártas a tudományok¬ 
ban, idegen nyelvekben. Tíz éves fia elég sza¬ 
batosan beszélt németül, francziául, latinul, 
olaszul. A gróf kivitte vendégét czenki birto¬ 
kára, hogy megmutassa neki a magyar gazdál¬ 
kodást. Aztán czenki palotájában gyönyörködött 
a gróf könyvtárában, magyar pénzgyűjtemé¬ 
nyében. Kellemesen töltötte el a napot. Más¬ 
nap reggeli után Esterházy herczeg kastélyá¬ 
hoz kocsikáztak a gróffal. A herczeg Magyar¬ 
ország leggazdagabb főura. Mivel rendes szék¬ 
helye Vasvár, a grófi kastélyhoz közel eső her-
czegi palota egy kissé elhanyagolt s légköre 
sem valami kedvező, mert közel fekszik a Fertő 
tavához. A tiszttartója, valami rokkant katona, 
keservesen panaszolkodott, hogy Vasvár miatt 
ez a palota már teljesen elmellőztetil:, alig-alig 
tud valami nevezetest mutatni a vendégeknek. 
Egy roppant nagy terembe vezetett, hol a fa¬ 
lakra középszerű festmények voltak felakasztva. 
Az épület háta megett igen szép park terül el, 
kbinai pavi Ilonokká l ékesítve. Van ott egy ki¬ 
csiny színház is, mert a herczeg nagyon gyö¬ 
nyörködik a drámai művekben. Önmaga tart 

fenn egy egész színtársulatot. Fia inkább csak 
vadászik, sok kellemetlenséget okozva ezzel 
szomszédainak. Magyarországon a nemes urak 
minden megszorítás nélkül vadásznak egymás 
birtokain, de azért tarthatnak fenn bizonyos 
területet, melyen engedély nélkül másnak va¬ 
dászni tilos. A herczeg ezt a tilalmat nagyon 
széles körre terjesztette ki. Eendkívül vagyonos, 
jövedelmét két millió koronára becsülik: 33 
uradalma van. 

Most már átadom a szót magának a szerző¬ 
nek. Visszajövet a gróf egyik tiszttartójánál 
ebédeltünk s onnan visszamentünk Sopronba a 
Fertő tava mentén. A tó szélén megmutogatták 
azokat a pinczéket, melyekben a soproni bort 
tartják. E pinczék a hegyek aljába van-nak be¬ 
vágva. Öt vagy hat angol mértföldre délnyugatra 
a várostól kőszénbánya van a hegyek méhóben. 
Ha ez Bécshez közelebb esnék, óriási kincset 
képviselne, de így távol a kereskedelmi forga¬ 
lomtól, értékéből nagyon sokat veszít, mert csak 
fűtésre használják. Sopronról nem mondhatok 
semmi különösebbet. Elhatároztam, hogy mi¬ 
előtt még Budára érnék, benézek Győrbe is, de 
sajnálatomra arról értesültem, hogy sem kocsi, 
sem semmiféle más alkalmatosság nem áll ren¬ 
delkezésemre, mert ezen a vidéken még a posta 
sem jár rendesen. A gróf segített ki nagy zava¬ 
romból, forspontot kerítvén számomra. Egyik 
helységtől a másikig egy-egy fogat 15 krajczárba 
kerül, de ha az utas négy lovat fogat be, ezt 
az értéket négyszeresen kell venni. A forspont 
használatára csak katonák és köztisztviselők 
jogosítvák. Nyári munkaidőben azonban a pa¬ 
rasztok a forspont árát duplán számítják; ezt 
sem szivesen teszik, mert elfogja őket a mun¬ 
kától, de a parancsnak engedelmeskedni köte¬ 
lesek. Ekkor aztán búcsút vettem Széchenyi 
barátomtól, a ki Magyarország követe volt a 
nápolyi királynál s a szent Janaro-rend lovag¬ 
jává üttetett volt. Eendkívül sok kitüntetésben 
részesült. Megtudtam tőle azt is, hogy nagy 
kedvelője a tudományoknak s a mi szigetünkön 
is járt. 

Az előfogat kocsisa rázós szekérbe ültetett; 
az ülése szalmával teletömött zsák. De ilyen 
előfogatot még a tisztességesebb urak és hiva¬ 
talnokok is használnak s az nem von le sem¬ 
mit tekintélyökből, míg ha Angliában engem 
ilyen alkalmatosságon ülni látnának, bizonyosra 
vennék, hogy mint valami gonosztevőt visznek 
a börtönbe s inasom fegyverrel a vállán a rend¬ 
őrség képviselője lenne. Négy órai rázás után 
előfogatom elérte azon állomást, a hol lovat 
kellett váltani. Minthogy ezen falvakban ven¬ 
déglőknek hire-hamva sincs, az utast a bíró 
házának kapujánál szállítják le, a ki aztán 
maga keresi fel azt a parasztot, a ki soros az 
előfogat adásában. Ha ennek lakása messze 
esik vagy lovai kinn vannak a legelőn, néha 
várakoznom kellett 2—3 vagy több órát is, 
míg előkerült. A falusi birok igen egyszerű 
parasztok, a kiket vagy a földes úr nevez ki, 
vagy pedig magok a parasztok választják. Kész¬ 
pénz fizetésük nincs, legfeljebb az utazók ad¬ 
nak nekik valami borravalót, öt-hat krajczárt, 
a mit alázatosan megköszönnek. - - Mindjárt 
felösmerhetők arról, hogy kezökben egy hosszú 
bunkós botot tartanak, ez birói tekintélyök-
nek külső jelvénye. Új előfogatomon Szt.-Mik-
lós faluba értem, hol a községházánál meg¬ 
lehetős ebéddel kínáltak meg. Mivel épen ün¬ 
nepnap volt s az új előfogat még nem érkezett 
meg, bejártam az egész falut s meglepett a 
parasztok ünnepi öltözete. A leányokról nem 
mondhatni, hogy szépek, ruházkodásuk sem 
valami elragadó, hajuk egy hosszú és vastag 
fonatban lógott alá szalaggal körülkötve Nyaku¬ 
kat fehér kendő takarta el; lábukon sárgás 
szinü kicsiny csizma vas patkóval, míg a fér¬ 
fiak csizmáján sarkantyú pengett s valami kör-
tánczot jártak czigányzenére. Körülbelől két 
óra hosszáig időztem közöttük, mikor előfoga¬ 
tom előállott s Bogyoszló felé vettük az utat. 
Kocsisom, hogy az utat megrövidítse, árkon¬ 
bokron keresztül hajtott. Mindjárt észrevettem 
rajta, hogy berúgott. Inasom el is vette tőle a 
gyeplőt, mert eddig majd kirázta a lelkemet. 
Esti nyolcz óra tájban érkeztünk Eyyed-re, a 
hol gróf Festetics Ignácz lakott, a kihez szintén 
volt ajánló levelem. Mondhatom, nagyon szívé¬ 
lyesen fogadott. Három napot töltöttem nála. 
II. József uralkodása alatt, mint több magyar 
főúr, nem borotváltatta le bajuszát, mert 

volt azok közül, a kik nyíltan ellene szegültek 
a császár merész újításainak. Az ő faluja igen 
csinos, a házak náddal fedvék, a falak pedig 
sárból gyurvák, mintha a fecskétől tanulták 
volna el az építkezést. A sár közé polyvát ve¬ 
gyítenek s aztán a falakat hófehérre meszelik. 
A gróf alattvalói többnyire juhászok, mert a 
grófnak óriási birka-állománya van. Kellemesen 
töltvén el nála ' időmet, az ő négyes fogatán 
mentem Győrbe. Ez a város elég csinos, a Eába 
folyó partján épült ;• lakossága körülbelül 12,000 
leiekre tehető. Itt már a fogadóban iható kávéra 
tehettem szert, de bizony semmi nevezetesség¬ 
ről nem tehetek említést. Megújított templomá¬ 
ban őrizik a várnak ama kapuját, melyen 
1547-ben a magyarok betörtek s kiűzték onnan 
a törököket. Vezetőm figyelmessé tett egy emlék¬ 
oszlopra, melyhez sajátságos történet fűződik. 
Történt ugyanis, hogy régibb időben egy pap 
a szent ostyát vitte a betegnek s útközben egy 
veszekedő csapattal találkozott, a mely aztán 
kezéből kiütötte a szentséget és a sárba taposta. 
Hogy e szentségtörést kiengeszteljék, VI. Károly 
császár 1731-ben emeltette ezen emlékoszlopot, 
s belsejében az összetaposott ostya egy vas 
szelenczóben helyeztetett el. Szavojai Eugén 
1717-ben ezen városban vette kezébe azon 
kalapot s kardot, melyeket a törökökön vett 
győzelem jutalmául a pápától nyert. Festetics 
gróf levele ajtót nyitott előttem galántai gróf 
Esterházy kastélyába s itt nála ebédeltem. 
Igazi víg kedélyü főúr, a ki aztán négyfogatú 
hintójában vitetett el Héderváry Vitzay gróf 
kastélyába Hédervárra. Gazdagon megvendégelt 
s aztán megmutatta megbecsülhetetlen értékű, 
az atyja által összeállított éremgyűjteményét, 
a mit maga is gazdagított. Van ezenkívül igen 
gazdag könyvtára s ősi fegyverekből álló fegyver¬ 
tára. Örömmel észleltem, hogy angol ízlése van. 
Parkját olyan kertész kezelte, ki több időt töl¬ 
tött Angliában. Gyönyörű angol lovakat tar¬ 
tott. Itt láttam először magyar czigányokat, a 
kik a kertben dolgoztak. Mária Terézia királynő 
mindent elkövetett, hogy ezt a csavargó népfajt 
állandó tartózkodásra kényszerítse, de minden 
kísérlete dugába dőlt. 

A gróf igen udvariasan marasztalt, hogy 
töltsék nála egy pár napot, de én visszamentem 
Győrbe, honnan másnap Tatára kocsiztam át. 
Mikor kocsisomat ki akartam fizetni, azon választ 
nyertem tőle, hogy a gróf már leszámolt vele. 
Ebéd idejére Bábolnára értem, hol a császár¬ 
nak van gyönyörű ménese. Tatára estefelé ér¬ 
tem. Ezen város nagy síkságon, két hegy közt 
esik; gyönyörű kilátása van. A síkságon gyalo-
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golván sok mókusra találtam; hátulsó lábukon 
állva csaknem bevártak, nagyon szelídeknek 
látszottak. Nem volt lelkem, hogy csak egyet 
is lelőjek. 

Szerző hosszadalmasán rajzolja e helyen a 
földtani viszonyokat, mit rövid vázlatunkban 
részletezni felesleges. Megemlíti, hogy Pannon¬ 
halmától nem messze vezetett el az út, hol a 
híres benczés-barátok laknak. Pannonhalma 
klastromát az első keresztyén magyar király, 
I. István alapította. Azt mondják, hogy itt a 
barátoknak több boruk van, mint vizök. Az 
egész hegység be van ültetve szőllővel s jó 
messze kell menni, míg az ember vizet talál. 
A zárda a legbecsesebb ereklyéket őrzi falai 
között; van ott a többek között a szentföldről 
került elefántcsont oltár, István király lakadalmi 
öltönye, állítólag gyógyhatású márvány ima¬ 
zsámolya. De a zárdát még sem látogatta meg, 
mert - - mint mondja - - Olaszországban az 
ereklyék szemlélésében bőséges része volt. -
Elősorolja aztán, hogy Tatán durva vásznat 
szőnek, fazekat gyártanak. A már akkor romok¬ 
ban heverő várból csak néhány földalatti pincze-
helyiség maradt meg ép állapotban; most bör-
tönökül használják. Eégente a magyarok leg¬ 
nagyobb királyának, Corvin Mátyásnak ked-
vencz tartózkodási helye volt ez a vár. «A ma¬ 
gyarok máiglan is azt mondják, hogy akkor 
volt Magyarország nagy és rettegett, ma pedig 
Ausztriának csak egy mellék tartománya*, így 
irja ezt szerzőnk. Innen Komáromba vette út¬ 
ját. Ez a Duna partján fekvő város körülbelől 
5000 lelket számlál, Tatához mintegy három 
óra járásnyira fekszik. Leírja aztán a dunai 
komp szerkezetét, a mit most látott életében 
legelőször. Komárom vára arról nevezetes, hogy 
azt még soha ellenség be nem vehette. 
II. József leromboltatta s eladatta az épület¬ 

ből kikerült anyagokat. 1783-ban a földrengés 
úgyis megrongálta. Elmondja aztán, hogy ezen 
városban született II. Lajos magyar királv, 
Kollonics bibornok, továbbá Augerer Tóbiás 
ügyes esztergályos, ki, miután 36 évig lakott 
Londonban, ama szerencsében részesült, hogy 
az angol királyt az esztergályos mesterségre 
oktatta. 

Elpanaszolja aztán, hogy a rósz korcsma, a 
hol megszállott, rendkívül kényelmetlen volt s 
miután a városban semmi különösebb neveze¬ 
tességre nem talált, félnapi időzés után útra 
kelt a déli tájék felé. Alkonyatkor ért Eszter¬ 
gomba. Az út elég jó, mindenütt a Duna men¬ 
tén. Almáson hévizforrás buzog. Az itteni föld¬ 
tani viszonyokat szorgalmasan tanulmányozta. 
Útközben találkozott egy fiatal emberrel, a ki 
egy pálczán két egeret tánczoltatott. Az egyik 
szemeláttára megdöglött. A másikat megvette 
tőle s gyűjteményébe helyezte el. 

Esztergomban nagy meglepetésére egy honfi¬ 
társával találkozott, a ki házassága révén itt 
telepedett le. Dormer ezredes, ilyen nevű lord¬ 
nak testvére. Eendkivül szivesen fogadta, na¬ 
gyon megörült a találkozásnak s szivesen meg¬ 
ígérte, hogy a közeli vidéken útmutató vezetője 
lesz. A romokban heverő őskori vár vonta elő¬ 
ször is magára figyelmét. Ennek a tetejéről 
egész Komáromig el lehet látni. Körülötte egy 
lágymeleg forrás csergedez, melynek a békák 
több hasznát veszik, mint az emberek. Az ezre¬ 
des állítása szerint még télviz idején is vígan 
úszkálnak a vízben a békák s a város lakói in¬ 
nen látják el magukat ivóvízzel. 

Megdicséri aztán a kényelmes vendéglőt, de 
honfitársa nem engedte meg, hogy ott fogadjon 
szállást. Nagyon jól töltötte az időt, de mégis 
kifejezést ad sajnálkozásának, hogy egy főrangú 
angol ilyen helyen morzsolja le egész életét. 
Leveröleg hatott reá, hogy honfitársa sohase 
tér vissza hazájába. Már pedig Dormernek nem 
volt szabad érinteni Anglia földjét, mert ifjú 
korában az ősztrák császár szolgálatába állott s 
ez a tény zárta be előtte a hazatérhetés lehető¬ 
ségét. Kifejezvén sajnálkozását, reá tér Eszter¬ 
gom ismertetésére. Körülbelől 5000 lakosa van. 
Itt lakik az érsek-primás, a megyének örökös 
főispánja, ki egyuttal az ország kanczellárja i'-s 
a pápa követe. Döntő szava van még a hét sze¬ 
mélyes táblán is. Az ő kizárólagos joga a ki¬ 
rály-koronázás, sőt érseki egyházmegyéje terü¬ 
letén egyeseket nemesi rangra emelhet. Mikor 
a nemesség a haza védelmében fölemeli szavát, 
az érsek köteles fölfegyverezni két egész ezre¬ 
det. Herczegi rangot visel. 

Majd áttér ismét szerzőnk a Soprontól Esz¬ 
tergomig terjedő terület földtani viszonyainak 
ismertetésére s megjegyzi, hogy podgyászát 
előre Budára küldvén, szolgájával együtt gya¬ 
log indult el Visegrád felé, hogy a vidékben 
gyönyörködhessék. Úton-útfélén a kövületeket, 
ásványokat s növényzetet tanulmányozza s esti 
kilencz óra, mikor Visegrádra ér. Mivel ezen a 
tájékon postakocsi nem jár, bizony ott jó 
vendéglőre találni nem lehet. Olyan szobába 
tuszkolták, mely inkább éléskamra volt, de itt 
sem pihenhetett, föl-föl verte álmából a muzsi¬ 
kaszó. Pünkösd hétfője volt. Vándor muzsiku¬ 
sok bandája állított be a korcsmába, hogy ott 
töltse el az éjszakát. Csaknem mindegyik mu¬ 
zsikusnak hegedű volt a kezében. Alig-alig szen-
deredett el nyomorúságos fekhelyén, mindany-
nyiszor felverte őt a víg zeneszó. Le kellett 
mondani az alvásról s úgy virrasztott fenn késő 
reggelig. Legjobban bosszantotta az, hogy volt 
a hegedűsök között egy kürtös is, a ki minden 
darab kezdetén fülsértőén kürtölt. Ilyen kürtö¬ 
söket látott ő már Szicziliában is, mikor a pász¬ 
torok elhagyva hegyi lakásukat, kürtszóval ba¬ 
rangolnak a város utczáin. Hajnalhasadáskor a 
szabadba ment ki s kellemesen lepte meg a vi¬ 
dék bájoló szépsége. Maga előtt látta a kígyózva 
folyó Dunát, a mint hullámzott erdőtől koszo-
rúzott hegylánczolat között. A gyors folyó egyik 
partján egy ős vártorony romjai vonták ma¬ 
gokra figyelmét, csaknem egy függőleges szik¬ 
latetőn meredezett, befutva helylyel-közzel zöl-
delő szőllővel. Ez a festői látvány arra vette rá, 
hogy átkeljen a Dunán, hogy a várromot köze¬ 
lebbről szemügyre vegye. Ilyen szavakkal tol¬ 
mácsolja érzelmeit: «még csak képzelni sem 
lehet magasz+osabb látványt, mint e Bziklate-
tőn meredező' rom s a körülte fekvő szép erdő¬ 
ség. Nagy távolságra beláthattam a Duna folyá-

VISEGRÁD VÁKA.— Townson Robért 1800-ban megjelent magyaroszági útlirásábol. 

sát a hegylánczolat közölt. Ez a visegrádi vár 
hajdanán a magyar királyok "Windsor-a volt. 
Eégi irók szerint oly fénynyel volt ez a vár be¬ 
rendezve, hogy párja egész Európában nem volt. 
Lengyel, cseh, morva és Bosznia királyai, a 
XIV. század kezdetén itt gyűltek össze s I. Ká-
rolylyal szövetséget kötöttek, mikor aztán a csá¬ 
szár nagyszerű ünnepségeket rendezett.* Több 
fejedelmet ezen vár falai között tartottak bör¬ 
tönben. II. László rendelete szerint itt őrizték 
Magyarország koronáját, melyre a magyarok 
ép oly féltékenyek, mint a zsidók hajdanán a 
frigyládára. Ma már, — jegyzi meg szerzőnk -
ez a híres vár csak bagolyfészek. 

(Folytatása követke/ik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Berzeviczy Albert beszédei. A magyar poli¬ 

tikai szónoklat az utolsó nemzedék alatt mess/e 
eltávolodott az irodalomtól. Azok a hagyományok, 
melyeket a múlt század közepének politikai szó¬ 
nokai honosítottak meg, veszendőbe mentek; par¬ 
lamentünkben mind ritkábban hangzanak olyan 
szónoklatok, melyek az irodalmi forma szempont¬ 
jából is értékesek, melyekben a szónoki kompo-
ziczió és a stílus művészete is a hatás elemei közé 
sorakozik. Általában mintha visszaesés volna po¬ 
litikai ékesszólásunklan, az újabb g< ncráríió min 
termett olyan elsőrendű szónokokat, a milyenek 
még egy negyedszázad előtt is nagy számmal 
voltak közéletünkben. A mai szónoklat majd min¬ 
dig a rögtönzés jellemét viseli s ezért rendszerint 
el is hangzik a pillanattal, a melynek számára 
készült, — így tehát szónokaink nem is tartják 
érdemesnek, sőt talán a közvetlenség rovására menő 
dolognak tartják a forma kicsiszolására fordított 
gondoi Azok között a kevesek között, a kik a 
klasszikus magyar szónoklat hagyományait ma is 
híven ápolják, a legkiválóbbak egyike Berzeviczy 
Albert. Közel harmincz éves közpályáján, melyen 
mindig előkelő állásokat töltött be úgy a politika, 
mint a tudományos élet terén, mindig első szóno¬ 
kaink sorában volt s beszédeivel nagy hatást tett 
a közvélemény alakulására. Szónoklatai mint iro¬ 
dalmi művek, a forma szempontjából is a leg¬ 
kiválóbbak közé tartoznak az érvelés gazdagsága, 
a stílus -kifejező ereje és nyugodtsága, a gondo¬ 
latok tősége kiemeli őket a bizonyos alkalomra 
születő s az alkalommal el is tűnő szónoklatok 
sorából. Beszédeiből most becses gyűjteményt vá¬ 
logatott össze Beöthy Zsolt, Radó Antal kitűnő 
vállalata, a (Magyar Könyvtárt számára. Berze¬ 
viczy szónoki pályája minden teréről való beszé¬ 
dek vannak a kis gyűjteményben: politikai be¬ 
szédek Trefoit középiskolai törvényjavaslatáról, az 
egyházpolitikai reformokról, az újabbak közül kép¬ 
viselőházi elnöki székfoglalója s az olasz állam 
jubileumi üdvözlése. A másik csoportban az iro¬ 
dalmi beszédek vannak, szellemi életünk külön¬ 
böző nevezetes ünnepein mondott szónoklatok. 
Berzeviczy első sorban kulturpolitikus, - mint 
Beöthy mondja a gyűjtemény szeretettel, meleg¬ 
séggel irt, előkelő í'oimáju előszavában — az ő 
politikai beszédei sohasem csak politika, hanem 
irodalom i s ; irodalmi beszédei viszont sohasem 

csak irodalom, hanem mindig nemzeti politika, is. 
Irodalmi formájuk tekintetében pedig stíljük csi-
szoltságával, művészi arányaikkal magasan kivál¬ 
nak a mai magyar szónoklat búi : mindig látjuk 
benne a fegyelmezett gondolkodású tudóst és a 
finom, művészi érzékü stilisztát. 

A «Budapesti Szemlén most megjelent januári 
száma lic/niii/ Zsolt tanulmányával kezdődik Üzé-
fln'inji magyarságáról. Beöthy mindig meghatott 
lelkesedéssel közeledik Széchenyi nagy alakjához 
s ebben a nagyon meleg és emelkedett hangú ta¬ 
nulmányban Széchenyinek hazaiiságát elemzi sok 
finom és gyöngéd vonással. A továbbiakban ífzubó 
Jenő Itarofx miin -Ínéi; i'x rendszerének iiti'ilniii'isni 
<v.inimol ;i vasúti zónarnuls/« inek a gyakorlaton 
alapuló kritikiijiit adja s a tanfa-reíoi m kérdését 
világítja meg. T'ilíitls Sándor a Imdai hasak ma 
g\ar iródiákjairól értekt /.ik. kifejti szerepüket, fon¬ 
tos szolgálataikat, s megállapítja közülük többnek 
nevét és szerepét is. A l'ü/et szépirodalmi n 
nevezetes, váratlan irodalmi szí nzárziót hoz: báró 
Ki-meny Zsigmond eddig elveszettnek hitt Éli'l r.s 
niiri'inil r/.miíí regényét. Krról a regi'nyről. melyet 
Kemény isi . ' és 1843 kö/t, tehát kevés idővel 
elsőül megjelent regényének, a Gyűlni /W-nak el¬ 
készülte után irt s a melynek kéziratát ez utóbbié-
\al együtt ISlő-ben elküldotte Imró Kotvus József¬ 
nek, — az volt eddig a vélemény, hogy kézirata 
ls.1.'.(-ben Buda ostromakor Kötvös lakásán elégett. 
Most a/.onban, bizonyára általános örvendetes meg¬ 
lepetésre, l'tiftji Ferencz fölfedezte a pusztakama-
rási Ktmény-ház padlásán, a hol több mint t'él-
sziíyai'a l;i\iit az < nytszetnek kitéxe. Maga Ke-
iníny is elveszettnek tartotta s senki sem merte 
volna remélni, hogy valaha előkerül. Annál nagyobb 
most az öröm ; a kéziratban több hézag van ugyan. 
de l'sipp l-Vr< n<-ü biztosítása szerint a regény meg¬ 
mentett részeinek mennyisége jóval felülmúlja az 
elveszettekét s így meglehetős hű fogalmat alkot¬ 
hatunk magunknak róla, elolvasása vitán. A mos¬ 
tani közlemény a fölfedező rövid előszava utáii, a 
mely elmondja a kézirat eddigi sorsát, megkezdi 
a regény közlését. Történeti regény, Camotns, a 
Luisiáda költője a főhőse s expozicziója a legna¬ 
gyobb érdeklődést kelti a regény további részei 
iránt. Hegedűs István verse, itjabb &ZIÍKZ Béla há¬ 
rom Horatius-forditása, a Sztmle rovatban czikkek 
a Nobel-díj nyerteseiről, az Értesítő rovat könyvis¬ 
mertetései adják a füzet további tartalmát. A tíSu-
linfi'fti Sz(-i>dét» Berzeviczy Albert és Beöthy 
/sült közreműködésével Voinuvich Géza szerkeszti 
s a Franklin-Társulat adja ki ; előfizetési ára fél¬ 
évre 12 korona. 

Hárem jellemzés. Riedl Frigyes finom és ek-
gáns tollának, gyöngéd és fogékony lelkületének 
szeretttreméltó terméke az a füzet, melyet most 
adott ki az Olcsó Könyvtárban llí»-vin jclli ///:r* 
czím alatt. A magyar tudományosság három je¬ 
lentékeny alakját eleveníti meg benne: Toldy 
Ferenczet, a magyar irodalomtörténetirás meg¬ 
alapítóját, Greguss Ágostot, a hegeli eszthetika 
legkiválóbb magyar képviselőjét és Katona Lajost, 
az összehasonlító irodalomtörténetnek legnagyobb 
eruditiójú és legélesebb tonczoló késű magyar 
művelőjét. Háiman együtt, mint Biedl szépen 
mondja kis munkája előszavában, a magyar tudo¬ 
mányosság hárem egymásra következő nemzedékét 
mutatják. Toldy nemzedéke a tudományos hon¬ 
alapítóké, Greguss nemzedéke az abszolutizmus 
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éveiben éleszti viharos ég alatt, félig dúlt oltáron 
a hazafiságnak, a tudománynak, a szépnek már 
az eló'bbeni nemzedéktől felgyújtott szent tüzet, 
Katona Lajos nemzedéke az immár meghódított 
területen a rendszeres, az új tudományos mód¬ 
szerrel erősített részletes kutatásba fog. A három 
különböző kor három gyökeresen különböző egyé¬ 
niséget termelt. Eiedl mind a háromhoz a kegye¬ 
let érzésével közeledik : az előbbi kettőhöz a hálás 
tanítvány, az utóbbihoz az idősebb kortárs és 
kolléga kegyeletével. A képnek, melyet róluk raj¬ 
zol, ez a kegyeletes hangulat fogja össze minden 
vonását: mindig érezzük, hogy itt egy olyan szel¬ 
lem szól hozzánk, a ki nagy és szent dolognak 
tartja a tudományt és az idealizmus szépítő üve¬ 
gén keresztül nézi érdemes munkásait. Ezért és 
gondos, apró vonások sokaságával jellemző rajzá¬ 
ért a képek hasonlítanak azokhoz a parányi finom 
ecsettel festett miniatür-arczképekhez, melyeket 
oly kedves érzéssel viseltek nyakukban, ariiny-
lánczon nagyanyáink s melyekről szeretett arczok-
nak művészképpel megszépített vonásai mosolyog¬ 
tak le. Eiedl írásának legjellemzőbb tulajdonsága 
a gyöngédség, a mely mindig megérzik hangján, 
mondatain, munkája egész természetén. Semmi 
sem áll távolabb tőle, mint a keserűség, vagy a 
nagyon sokat átélt, tehát sokat szenvedett nagy 
intelligencziák keserűsége: az irónia. Gyönyörű¬ 
sége, melyet a kiváló szellemek szemléletén érez, 
szintén ebből a gyöngédségből fakad. Könnyen 
kész a bámulásra, szívesen önmaga fölé helyezi 
azt, a kiről szól s meghatott szeretettel tud bele¬ 
merülni művei, szelleme szépségeibe. Szereti a 
csillogó elmésséget s mintegy ékszerül rakja sze¬ 
retete, bámulata tárgyaira. Azért meglátja a fény 
mellett az árnyékokat is, de ezeket is gyöngéden 
veti oda, mintha csak arra valók volnának, hogy 
igazabbá tegye a fények hatását. Három jellem¬ 
zése közül érzése legszemélyesebben Greguss Ágost 
felé fordul, róla szólva megérzik minden szaván 
a csaknem fiúi érzés, melylyel az intimus tanít¬ 
vány mestere iránt viseltetik. Az ember, a tudós 
és az iró összhangja, melyet Gregussban fődolognak 
lát, szinte a vágyódás szavait adja tollára ; annak 
az embernek a vágyódását fejezik ki ezek a szavak, 
a ki már megismerte a mi korunk meghasonlását, 
a mely messze elűzte lelkűnkből az összhangot. 
Toldyban is az egyéniség szeretetreméltósága adja 
a munkája nagyszerűsége iránti bámulatnak a me¬ 
legséget. Katona Lajosról szólva, már leginkább a 
kutató tudós típusának impozáns megjelenése ra¬ 
gadja meg s itt inkább a kutatások eredményeinek 

nyomatékos összefoglalásával jellemez, az emberi 
tulajdonságok jobban háttérbe kerülnek. A két 
elődre gondolva, nyilván ifjúkori emlékek, a fiatal 
lélek bámulásra való készsége rezdül meg benne, -
a kortársat már objektívebben nézi a nélkül, hogy 
hangja bármit is veszítene őszinte melegségéből. 
Mind a három jellemzés finom tapintattal szólal¬ 
tatja meg a kegyelet hangját, az efféle emlékezések 
hazug páthosza nélkül. 

A «Jó Pajtás», Srbők Zsigmond és Bainli-l; 
Elek képes gyermeklapja legújabb, január 7-iki 
számába Enrődi Sándor irt verset, Zsoldos László 
elbeszélést, Sebők Zsigmond folytatja Dt'iniiögö 
Dömötör utazását Budapest körül. Elek nagyapó 
mesét mond tyukanyóról, Zöldi Márton érdekes 
történetet beszél el, Móricz Zsigmond mókás ríme¬ 
ket mond a török Mehemedről s versikéjéhez Fu-
i'tti/i'i (ié/íii rajzolt képet A világ legszebb meséi 
rovatában Turgenyev egy bájos kis meséjét talál¬ 
juk, Gyulit bácsi a hangyákról mond el érdekes 
tudnivalókat. Zsiga bácsi mulatságos mókával ka-
czagtatja az olvasót. Üj regényt most ftákosi Vik¬ 
tor irt a «Jó Pajtásnak*. A rejtvények, szerkesztői 
izenetek egészítik ki a szám tartalmát. A «Jó l'uj-
f/ÍN »-t a Franklin-Társulat adja ki, előfizetési ára 
negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 5 korona, 

' egész évre 10 korona, egyes szám ára 20 fillér. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó¬ 
hivatal. IV. kér., Egyetem-utcza 4 ) 

tij könyvek. 
Berzeviczy Albert válogatott beszédei. Előszóval 

ellátta Beöthy Zsolt. A szerző arczképével. Buda¬ 
pest, Lampel E. (Wodianer F. és fiai). Magyar 
Könyvtár 646—647 sz. Ára 60 fillér. 

Három jellemzés. (Toldy Ferencz, Greguss Ágost, 
Katona Lajos). Irta Riedl Frigyes. Budapest, 
Franklin-Társulat. (Olcsó Könyvtár 1652—1653 sz.) • 
ára 40 fillér. 

HALÁLOZÁSOK. 

Báli-selyem 

Elhunytak a közelebbi napokban: FIAIA JOHN 
Bem tábornok egykori adjutánsa Szan-Francziskó-
ban. Fiala 1822-ben Temesvárott született és a 
szabadsiigharczban kiváló szerepe volt. A hires 
!». ezredben mint százados szolgált. Résztvett a 
komáromi csatában, a hol vitézségi érmet ka¬ 
pott és őrnagygyá léptették elő. Azután Bem tá¬ 
bornok mellé osztották be, a kit a számkivetésbe 
is követett Aleppóba és Szíriába. Fiala 1850-ben 
Amerikába ment, a hol mint mérnök résztvett a 

újdonság nagy válasz 
tékban méterenkén. 

1.15 koronától feljebb 
bér- és vám mentve 

^ a megrendelőhöz szál¬ 
lítva. Gazdag mintagyüjteményt postafordultával küld 
HENNEBERG selyemgyáros Zür ich . 

Paczificz-vasút építésében. - - Gyulai GAÁL GYŰLI 
dr., földbirtokos, a vaskorona-rend és a román 
királyi rend lovagja, Somogy vármegye törvény¬ 
hatósági bizottságának tagja, 50 éves korában Bvj-
dapesten. — MOLNÁR GYÖRGY földbirtokos, Csanád¬ 
vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, 72 éves 
korában Békéscsabán. - - KÁRÁLL MÁTÉ czímzetes 
kanonok, gyémántmisés pap, a sopronmegyei Füles 
község plébánosa, 85 éves korában. — MÓDLY BÁN¬ 
DOB Krizosztom csorna-premontrei kanonok, kiér-
demült fó'gimnáziumi tanár és rendi számvevő, 
58 éves korában Csornán. — ZSAKÓ JÁNOS ösküi 
ág. evangélikus lelkész, 87 éves korában üskü 
községben. — SZEGŐ JÁNOS nyűg. miniszteri szám¬ 
vevőségi igaygató, 74 éves korában Budapesten. — 
BEBZSKNYI GUSZTÁV székesfehérvári segódtanfel-
gyelő. 54 éves korában Budapesten. - - SALAMON 
ISTVÁN máv. fó'elleuór, 55 éves korában Bánré¬ 
vén. - - ÚJLAKI PÉTER nyűg. államvasúti felügyelő, 
6G éves korában Budapesten. - - EOMANCSIK FE-
EENCZ nyűg. magyar államvasúti ellenőr, (i4 éves 
korában Turdossinban. — Kutasi BTANCHJCH LÁSZLÓ 
kőfaragó-mester Mezőkövesden. — HODOBAY EMIL 
nyűg. posta- és távirófeliigyelő, 60 éves korában 
Beregszászon. - - DOBÓ MIKSA elemi iskolai tnnító 
Oszlány községben. — Kerkai dr. KERKAPOLY GYULA 
községi orvos. 65 éves torában Keczelcn. — IONÁCZ 
KÁROLY királyi tanácsos a bánffihunyadi ref. egy-
házkö/ség papja, Kolozsvár m egy e törvényhatósági 
tap^a, 75 éves korában Bánffyhunyadon. 

Üzv. VÁRNAY ÁDÁMNB, szül. feldegi Fellner Mária, 
84 éves korában Egerben: - Nagyen.i edi özv. 
JENEY ELEKKÉ, szül. Horváth Katalin, 86 éves korá¬ 
ban Nagyenyeden. - - Ozv. BAÁN JÓZSEFNÉ, ^ül . 
Sohár Janka, Baán Endre dr., Sopron megy e és 
Sopron város főispánjának édesanyja. 74 éves ko¬ 
rában Süttörön. - - Pókakeresztúri SZÉKELY RÓZA, 
először férjezett torjai Kálnoky Sándorné, másod¬ 
szor férjezett csíkszentmihályi özv. Minier Gáborné, 
73 éves korában Csikszentmihályon. — Özv. BIL-
LISICS JÓZSEFNÉ, szül. Laskovics Anna 68 éves korá¬ 
ban Nagykanizsán. — CSATHÓ GÁBORNÉ, szül. Zan-
gerl Mária, 57 éves korában Soborsinban. — STÁ-
DEL JÁNOSNÉ, szül. Kolbenschlag Terézia 50 éves 
korában Zalatárnokon. - - ANTAL JÁNOSNÉ, szül. 
Dobrovolszky Mária, 49 éves korában Eperjesen. -
JIBASKÓ VILMOSNÉ, szül. Lachenmann Eóza, 43 éves 
korában Budapesten. - - STDRCZ GYŐRGYNÉ, szül. 
jászenovai Csaplovich Irma székesfővárosi tanítónő, 
a belvárosi Károlyi-utczai községi iskola igazgató¬ 
jának felesége, Budapesten. - - WEISZ DÁNIELNÉ, 
néhai Weisz Dánielnek, az országos izraelita őr-

TfiTKflFÜRCD 
TÉLÍ GYÓGYHELY. 

TÉÚ SPORT = 
REMEKTÉÜ KLÍMA. 

TéliíSrny: 
OECeMBER-MARCZÍl/9 
Prospektust hűld 

RRNDHOTELiüfllliflTOSflúft. 

SZŐLŐ-OLTVÁNYOK 
és OlfditttMa (elő kéri te > 

nek alkalmas! csemeték beszerzésire legmele-
lebben ajánljuk a legjobb hírnévnek firvendö 

Szűcs Sándor Fia 
Kt6l6telepcl Blhardiónegen. 

Ha a saját érdekét tartja uem előtt, ngr ne 
végjén addig oltványt vagy vesszőt, miga fenti 
ctég képes nagy árjegyzékét nem kérte ingyen 
«s bérn entre. Ezen árjegyzék minden szőlő¬ 
birtokost érdekel hasznos tartalmánál fogva. 
Otesó «ftr ts pontos kistnlfiálá.*. Sxáwos 
rlimntrű levél. A tisztalt érdeklődök a telep 

megtekintésére szívesen láttatnak. 

kin a bora vassal 
Hygienikus kiállítás 1906. Leflmagasabban ki¬ 
tűnt Krősltőszer gyengélkedők, vérszegények 
és l&bbadozók számára. Étvágygerjesztő, ideg-

erősítő és vérjavltó szer. 
Kitűnő iz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

Trieste-Barcola. 
níLuuu íz. 

J. Serrafallo, 
Vásárolható a l 

K 2.' 

MATIQNT5 

— (Beregmegye.) 
a gyomor, belek, hngyhólyag g különösen a 
légiőuervek hurutoB bántalmainál igen jó há¬ 

is aman igen jó há¬ 
tam még akkor is, ha véraéiek eiete forog fenn. 
Megrendelhető: EDESKUTY L.-nál Budapesten 

él a forrás kezelőaégénél 1 ' 

Svájczí selyem vámmentesen 
házhoz szállítva! 

Kérjen fekete, fehér vagy színes njdonságainkból mintákat: 
duckesse, volle, satln souple, taffetas, crépe de 
chine, colieune. cötelé, monssellne 1"20 óm. széles, 
méterenként 1*20 K-tól kezdve. Ruháknak, Hozóknak stb.-nek 
való bársony és pelnche, ngyszintéu hímzett blnzok, 
valamint batiszt- pamut-- vászon- és selyemruhák. Mi csakis ga¬ 
rantáltan erős selyemszöveteket adunk el vám- éí portó-

mentesen közvetlen magánvevőknek. 

SCH1VEIZER & Co„ LUZERN ü 24 (Svájc.) 
Selyemkivitel. Királyi udvari szállítók. 

Kaphatók 

Csángónál 
a kéMitőnél 

Budapest, 
IV.,Mn»iin-kffnit6. 

A óim fontos I 
TELEFON 

Lohr Mária (Kronfusz) 
n-oir A. Ms.l-i- - — ' Gyár éa főüzlet : 

VDI.,Baross-n.85. 
A főváros első és legrégibb 

•**• csipketísztitó.vegytisztltó 
.és kelmefestő gyári Intézete. 

16. 

» ki u egészségei borápoUiri sűlyt fek-
téj, szepUt eliöntetni, gyöngéden puha 
Mrt, vilamint fehér arezbőrl elérni óhijt, 

kizárólag a 
vesszőparipa. 

llliomt ej szappant 
hisinálji.— Egyedüli gyártó: 

B e r g m a n n A Co. Te t .ohen a. E . 
Dartbjí 80 Bllírért minden gyórysiertír-
bin, d/ogíriábM és illataiéi ^ 

alfa. kachaió. 

todos középponti iroda titkárának özvegye Buda¬ 
pesten. - - KALLÓS GYULÁKÉ, szül. Tóth Ludmilla 
Mária, 23 éves korában Budapesten. — Felsőbüki 
NAGY ISTVÁN, a főrendiház elnöki tanácsosának és 
nejének szül. felsőbüki Nagy Ilonának leánya, 
Nagy Irma, 33 éves korában Budapesten. — FÁY-
KISS KLÁEIKA, nemes Fáykiss Vilmos és felesége, 
fezül. Fáix Júlia négy és fél éves kis leánya Buda¬ 
pesten. 

A «VASÁRNAPI ÚJSÁG* 
59-ik évfolyama. 

A «Vasárnapi Ujság» a legrégibb magyai 
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap, 
évenként több mint 13O íven s több mint 
másfél ezer képpel, legjelesebb hazai Íróink 
és művészeink közreműködésével jelen meg. 

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

Előfizetési föltételeink: 
A «Vasárnapi Ujság» negyedévre 5 korona, fél 

évre 10 korona. 
A (Vasárnapi Újság> a «Világkrónika»-val 

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

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

EGYVELEG. 
* Érdekes határozatát hoztak Indiana-ban, az 

Egyesült-Államokban. E határozat szerint minden 
nősülni szándékozó férfit a nyilvános egészségügyi 
hatóságnál előbb megvizsgálnak s csak ha e ha¬ 
tóság egészségesnek találta, nősülhet meg. 

Korszakalkotó újítás a világítás terén. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét a Wiktorin Pény mai 
számunkban megjelent hirdetésére. E világhírű czég 
által forgalomba hozott lámpák e téien valóságos 
forradalmat idéztek elő. mert a 100 gyertyafény erős¬ 
ségű világítás óránként csak 3 — 5 fillérbe kerül, ka-
nócza nincsen, bárhová vihető, árnyékot nem vet s 
semmi körülmények között fel nem robbanhat. Saját 

érdekében kérjen mindenki leírást — ingyen és bér¬ 
mentve — a nWiktoriu Fény«-től, Budapest, VIII., 
Baross-utcza 1. sz. 

Téli élet Tátraí'Hreilen. Tátrafüreden még a 
larácsonyi ünrepek elfitt beállt a havazás, ügy, hogy 
azóta a tél teljes pompájában uralkodik. Míg a fő¬ 
városban kellemetlen fekete karácsony volt, addig 
Tátrafüreden a nagyszámú közönség remek téli idő¬ 
járásban gyönyörködbetett. A fenyők talpig hóban, 
mindent magas hóréteg borit és a kitűnő állapotban 
levő sport- és jégpályákon reggeltől naplementéig 
vigau folyik a sporr. A Tátra télen még sohasem 
volt oly élénk, mint ezidén. 

Zenekedvelők öröme. Érdekes újítást honosí¬ 
tott meg az Országos hangjegykölosönző intézet, mikor 
havi 3 koronáért kölcsön adja a legújabb zenemüve¬ 
ket ügy helyben, mint vidéken. Ha érdekli, kérje a 
<B> prospektus azonnali megküldését. Országos liang'-
jegykölcsönző intézet, Budapest, VI, Andrássy-ot 47. 

Minden c/ipdbe alkalmazható a szab. Laufer 
ludtalpfüző, a fájdalmat járás közben megszünteti. 
Ismertetőt kívánatra ingyen küld az egyedüli készítő : 
Székely és Társa ortopád. czipűkészitő, Budapest, 
IV., Muzeum-körut 9. 

SAKK JÁTÉ K. 
2778. számú feladvány dr. Palkoska Emiltől, Prága. 

SÖTÉT. 

Helyesen fej tet tek meg t Merényi Lajos. — <í< ist 
JózBi'f és Slurk Vilmos. A <lindapeiti Sakk-kör*. — 
A tfiiidapesti III. kér. Stikk-l.ürt. l.iulányi Antul. — 
Wysohogroil Píil. Beér Mór. öotttéb István (Budapert). 
Mémetli IVter (Ctongor). — Kiutzif- ,"íobert (Fákért). -
Müller Nándor (Szombathely). — Hoflbauer Antal (Lipot-
rdrl Szabó János (Bakony-Sientldtetó). — A 'Győri 
SaM-kört. — Székely Jenő. — Méazey József (Oyőr). -
A tZborói Tártaikört. — A •Kaloenai Katholiku» Kört. — 
7edreoi Miklós (Zirci). — Ifj. Hubay Bertalan (JSadzát-
ly/íiA-). — A iDiiiuiföldvári Egyenlöiégi kőn (Dunaföldvár). 

M Mihály (Ililiiirndi'arí). — Caolnoki István (Hajdú-
hadluita). — A tLeibicii Gatdatdgi Kaninón (Leibici). — 
l;ustvik .liinos és Szivák János (Alberti-lrsa). idényen 
Catiinú' (C«enger). — Király Mihály (Xenta). — Kun/. 

mfsrfliát). /Judot í.'aírfco«i Tartottig (lludapett). — 
Patkó Imro (Talpai). 

i üzenetek. 
K. B. Budapest. i>:l/'un/i IjijusnaU k:in'irMm\ i »1-

InnilllllkliMIl s/.lllrs lilásnhill>U!l ko/ull ki''p>' nrni ;i 
S/.rpuiiivrs/.cli Mri/.i-iiin tiilajili'im, liaui'iii dr. .Y;/''"'» 
Siiuilni'r, a/, ismert iiiiiti>rtrin'l i 

A hárfa húrja. Najiynn mondvacBÍnáll tm-trurt. s/.in-
t r l i ' l l l i l i l i i i < i i n i \ a . 

Tristia. Valakinek. Chanson d'automne. \'alólian, 
jól eltalálta a s/.ót : a versek uli^' egyellek iitáiii'r/.r-
M'knél ; Ügyesség, roiiline van lieimük, ereiletiséf; in'in. 

Apáti. Crescendo. A már-már eláras/.tással l', nye-
• lirikiis-hadlia új emliert lie\ c'/.etni iga/.án csuk 

akkui- tanácsos, ha határozott, eredeti, erős egyéni¬ 
séget ii;ór. Versei elég csinosak, de semmi jelenté-
kenvebb tulajdonság nint's lienmik. 

Ősz van. Kopott nóta. Szinte gyermekesem primi-
tiv dolgok. 

KÉPTALÁNY. 

l ó***** '<mm> 
a 

viiAoos. 
Világos indul éa a harmadik lépésre mattot ad. 

A 2774. számú feladvány megfejtése Csipkés Árpádtól. 
Világos. Sutét. Világos, a. Sötát 

1. Vd7—h3 . Hh5xg3 (a,b, 
2. Vh3-h8tstb. [o) 

6. c 
1. FalxcS 1. ... ... ._ RU—1-5 
2. Ilfí3-f5 f stb. 2. VhS-eC t stk 

1. „ Kd4xc3 
Ü. llK:í-<.'2 f stb. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

„,, _ _ gyógyforrás 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzés! szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. 

Á P f l ^ T Síinye-Lipóczi Silvatorforrú-válUlat, 
n U U o l Budapest. V.. Rudolf-rakpart 8. 

Kapható ásványvlzkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

Az 50-ik S7.ámbnn megjelent képtalány mogl'i'j-
tÓM' : Ki xn/,7»í /'ni/. 1,-i'rcai'l ri'f/i'z. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: liudapest, IV., Vármcfivc-u. 11. 

Kiudú-liivatnl: Buihipcst. l\'., l'^yctciu-iitr/.u 4. 

• i VII.ÁOKIÁI.UTÁ3 TDBIN 1911. OBAND PKIX. l 
LEICHNER>féle ARCZPUDER 

Leicbner Hermelinpuderje és Aspasiapuderje 
a világ levjukb ts Itx-

KAUCSUK 

CIPŐSAROK 

! J I f J 

O'SÜLLIYAN 
gummisarok 

mindig volt és marad az 
elismert locjobb éa l é g -

tartósabb gumin ÍFarok. 

(uidorje. az arcznak 
üde, rózsiszind és 
friss liatalos szint ad, 
iieni<elielŐészreazon 
aki használja. Kap¬ 
ható minden illalszer-

, Ü7leth«n és a gyárban: 
[Berlin. Scliiitzen-

strassi- .'!!. 
Kérjiin): mindig LElCHNtR féle készítményt. 

Egyszeri próba me^YŐzi róla! 
Mindenütt kapható! 

HélkDIözhetetlen 
mindenütt, ahol központi wi-
lágitás nincsen, vagy amely 
lakásból még hiányzik. 
Mielőtt világítási berendezését beszerezné, pénzét 
vezetékre és felszerelésre kidobná, nézze tneg, 
vagy kérjen leírást a vezetékiiélküli — 

Wiktorin lámpáról. 
Világítása 100 gyertyafény erős, óránkénti \ila-
gitás 3—5 fillérbe kerül, nincs kanórzn. bárhová 
vihető, árnyékot nem vetít és semmi körülmé¬ 
nyek között fel nem robbanhat. 

Magyarországi 
főraktár: Wiktorin-fény Budapest. VIII., 

Baross - utcza 1. 
Nem aarok-üz! t t ! 

Szüksége van fegyverre? 
VadásMt, f port. kert T. védelmi ccé-
lokrm? Kérj* azonnal a 85. n . árjeey-
•éket a TÜaghirU, ulgoman szolid 
ANTONITSCH A. fegyrergyár-
tói, Furlacb íKarnteo). Ingyent 
Wemdl-gyalogsági fegyver yadá-
«atí ciélokra kor. 7'5U. Dgyanu 
karabiner-formára elvágva é§ be¬ 
lőve kor. 12*—. Ugyaoaa serét-
lövéere.- 28 kaliberű kor. 13-50. 
Ho^£ávaI6 tőiióujek it^olcaóbban. 

NUTH KÁROLY 
Cs. és kir. fensége 
József tÖh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és iroda: Budapest, Tű. kér., Garay-atcza 10. 
Központi TÍZ-, lég- és göifütések, Iégs?esi és vizveieteket. csatornázásuk 
szeltü/t>tósek. szivattyúk, tizcróaiűvi emelőgépek stb. - Tervek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 



VASÁENAPI t ). K7.Á:.;. 191á. 59. ÉVFOI.Y \M. 
1. SZÁM. l ' l ' 2 . 

A rlienma új gyógymódja. 
Orvoml hölég-készü¬ 

lék vállalat. 

Bheuma-, köszvény-, 
izzsdmányok. ideg-zsibák, 
idült esontbántalmak, iialeii 
gyulád ások és rokonbeleg-
segfk eseteiben páratlan ha¬ 
tása a hőlég-kezelés. Kap¬ 
hatók egész testre és kü¬ 
lön minden testrészre. — 
A tűt égetése és minden kel¬ 
lemetlen érzés elkerülésével í 
eddig el nem én hőfok. Minden késiölék pontosan működik. Elküldés elítt 
orvosi felúlnzsgalal és orvosi használati utasítás. 
Hatásos. Tartós. Olcsó. 

D r . H o t a e r Barna °ríOS-rendel 
d. u. 3—4-ig 

Teleí011 103-97 

Kérjen prospektust 

(űeszely István 
Budapest, IV. kér., Váczi-atcza 9. szám. 

Téli és nyári 

sportczikkek 
nagy választékban. 

A oRohonczy Colunihns- korcsolyák és i Achi-
le« bokaszljjak> főraktára. 

• Los Alexandert, Mars, Herkules, etb. 
korcsolyák, Kerekes kercsolyák, Jéghookey, 
Sportszánkók, Davosi Rótlli, Fleiible 
Fleyer, Bobsleigh, Tobbogan, Skeleton, 
Hó-és jég-sportsapkák, keztyiik, Swaete-
rek, hóczipők, Halina csizmák legjobb 
minőségben. Iiatrn-Tennis, Golf, Crognet, 
Football stb. Testedző szoba-tornaszerek. 

Árjegyzék bérmentve küldetik. 

VASARXAl'l US.Ui. 

Margit-eremé 
a főrangú hölgyek kedvenc/ szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és ki¬ 
váló hatása már pár óra lefolyása alatt észlelhető. 
Mivel a Margit-eremet utánozzák és hamisítják, tessék 
eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak 
ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsirtalan, 
vegytiszta készítmény; a mely a külföldül! általános 
feltűnést keltett. Ara l K. Margit-szappan 7C flll. 

Margrit-pouder l kor. BŐ fillér. 
Gyártja Földei Kelőmén laboratóriuma Aradon. 
Kapható minden gyógy sz.,illatszer- és drogua-üzletben. 

í 

JORGÓJÁNOS 
ó r á s cs. és kir. törvényszéki hites becsüs, ön - , ék-

a szer-, arany- és ezüstáru-kivitel minden országba, 

BÉCS, III., RENNWEG 75. 
Kérje ingyen és bérmentve nagy árjegyzékemet pon¬ 
tossági órákról gyári árakon. SchaDhausen, 'ntact, 
Zenilh, Omega, Billodes, Audomars. Longines Grazi-
osa, szav. valódi antimagn. auker-órák, 15 köves 
8 koronától feljebb. Mühelyek új órákra és javításokra. 
Bármely kivitelű zsebórába 80 fillérért új rugót teszek. 

öl E«/*\. Kivonat M árjegyzékből: 
• fllffif JN'ickel-horgony-remontoár, színes Itppal _ K 3-25 

Különleges lapos gavallér- ramonloár aczél 
^ ,— vagy nikkel tokban, finom fémlappal 

U ^ í j p r (NépiesenUlória-ezSst,fém anker-renionloár, 
5 ezüstözött tokban, 3 ledéin „ _ _ 
Valódi ezüst-cy'inder-rem. _ _ _ _ _ _ _ 
Vasúti precziiiós óra nikkel tokban «Doxa» _ _ _ _ 
«Jorgii precziziós óra legjobb és legszolidabb kivitelben 15 

valódi rubintkövei vagy ezüst-tokban_ _ _ „ _ 
•Jorgó» pontossági óra nikkel tokban _ _ _ _ _ 
Valódi ezüst úri láncz _ — _ — „ „ — — — 
Jó ébresztő óra nikkel tokban_ _ _ _ _ _ _ 
Ütő ingaóra 95 ezni. hosszú _ _ _ _ _ _ — 
Minden nálam vásárolt vagy javított óráért imieuen 
kezességet vállalok. — T ú l k ö v e t e l é s t e l j e s e n k i z á r v a . 

4-70 
0-50 

11-50 

27-— 
1 9 - -
2 - _ l 
2-20 

12-— 
föltétlen 

Homok, kavics, 
bánrahnlladék itb. legelőurösebben 

lesz értékesítve, 
ha cementtel keverjük ég falazótég-
\akat , fii-tömböket, tetőcserepeket, 

járdalapokat, cső veket stb. készí¬ 
tünk belőle: 

Dr. GÁSPÁRT féle 
gépeken és 
formákon. 

Br. GASPABY & Co. gépgyára, IABKBANSTÍDT 
*Í8. sz. bro-
«ur» 

Jéa* torsi. Kérjük (ryíron-
klt mfeliiugilni 

n t i bőröndök, és 
dése miatt finom bórárok :: 
«legmérsékeliebb áron árusittatnak ki. 

Kizárólag elsőrangú áruk. 
PAPEK JÓZSEF 
cs. és kir. üdv. szállító, bőrönd és 
bőröm készítő. B u d a p e s t , V I I I . , 
R á k ó o z i - ú t 15. Telefon 65-3!). 

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

A monarchia legnagyobb közraktára. Árjegyzék ingyen. 
• 

Az önműködő 

Fronuoer-piszioly 
a szakértők 
zsebpisztolya! 
Kilenczlövetü. 
7'65 mm. kaliberű. 

a legmagasabb körök hordjAk ég az a m. kir. 
batárrendőrség, az állainrenUőrség, az erdé¬ 
szet, a posta- és távirdaszolg&lat, valamint 
számos városi rendőrség rendszeresített szolgá¬ 

lati fegyvere. 
Az egyedüli pisztoly a világpiacon, a mely¬ 
nek csöve lövés közben épp olyan erősen és meg¬ 
bízhatóan van elzárva, mint a legújabb katona-

puskáké, tehát a lövőnek 

a legnagyobb biztonságot 
és a legkitűnőbb lövési eredményt nynjtja 
és e mellett kényelmesen zsebben hordható. Négy¬ 
szeres biztositója van legtökéletesebb kivitelben. 
Félkézzel kényelmesen felhúzható éa bármikor le¬ 

ereszthető kakasa. 

Minden részében teljesen kicserélhetfen 
gépmunkával készíti a 

FEGYVER- ÉS GÉPGYÁR R.-T, 
BUDAPESTEM. 

Kapható a bel- és külföld minden jobb 
fegyverkereskedésében. Különféle nyelvű 

leirás díjmentesen rendelkezésre áll. 

A maroKKóí szultán 
házi or losa és a epanyol kir. követség or'osa Dr. tned. S. Sauchez-
Codda Tangerben, a?.t írja nekem, hogy «RubiacithÍD»-nel csodás 
eredményeket ért el. Minden életkorú egyének kérjék azonnal, szám¬ 
talan elsőrangú bel- és külföldi tanár és orvostól eredő, nagy mennyi¬ 
ségű eredeti bizonylatot tartalmazó brosúrát «líubiaciihin»-ró'l (név 
törv. védve), mely nyilatkozatok gyengeségnél elért azonnali, állandó 
és ártalmatlan hatást bizonyítják. Rubiacithin idegességnél s az ideg¬ 
rendszer egyéb megbetegedésénél is kiváló hatású. Az érdekes bru-
siirát ingyen és bérmentve, zártboritékban, czégjelzés Léikül (és köte¬ 

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

Afig eddig a régi bör-1 betegségek, a legkülön¬ 
bözőbb súlyos idegbajok 
(neurasthema, yitustáncz), 
a sápkór, a női arczot eí-
éktelenitő pattanások s a 
női nemi szervek folyá¬ 
sokkal kombinált hurutos 
megbetegedéseinek kezelé¬ 
sénél csekély értékű ide-
gén vizekre voltunk utalva 
addig ujabban a 

ARADI 
ARSEN 

víaben vastartalommal 
oly kincsünk van, mely 
minden eddigi arsen-
savas víznél (Roncegno 

evco h a t s o s a b , s 
könnyebben emészthető s manapság már, minthogy leg¬ 
előkelőbb orvosi tekintélyeink felkarolják s a fogyasztok 
egész serege dicséri hatásait, hazánkban csaknem kizá¬ 
rólagos keresetnek örvend. — Egy postaláda (7 palaczk) 
paradi arsen vastartalmú gyógyvizet Mafjyarorsz. összes 
postaállomásaira 6 K SÓ f.-ért bérm. szállít a főraktár 

f ÉDESKUTY L. cs. és kir. üdv. szál¬ 
litó BUDAPESTEN. 

'Központi fűtések 
alacsonynyomásu gőz- és melegvízfűtések. Szellőző 

berendezések. Központ! melegvizkészítő telepek. 
Száritótelepek mindenféle ipari czélokra. 

Eredeti Meidinger-kályMk 
Meidinger töltő-, szellőztető-, és 
szabályozó kályhák és kalorifcrek 

Folytonégő 
(Dauerbrand) 

kályhák 
Legolcsóbb fűtés. A hideg beáll, 
tavai (egyszeri befütés mellett egész 
télen át ég és a szobákban egyen¬ 

letes kellemes meleg). 

EISLER és VÉRTES 
Meldinger-kályhák gyára és köz-
Ponti fűtések berendezési vállalata. 

Budapest, VI., indrássy-nt 41. sz. 

KÖONZÖJNTEZET 
1 ^ BUDAPEST 
Vr.,flndrassii-út47. 

Csak 
korona 
a havi elő¬ 
fizetési dij. 

TATRALOMN1CZ \ 
A legszebb bob- és rodlipálya új felvonóval.Posta.TávIrda.Telefon.Vasutállomás.tisszekbttetés mindenfelé.Prospektus. 

TÉLISPORT SZEZON 
deczember 15-től márczins 15-ig. 

Keleti-féle cs. és kir. szab. 
fiÁPvlrAifft pneumatikus gnmmipelottával, 
PCI " U H U » legtökéletesebb a maga ne-

timogat és erősít elgyengült 

, mfike7ek ) ! . -
neBtar tóki v a i a m i n t a 

2 tartozó összes ozikkek 
. t e c h n i k f t iei!moaertiebb 

elvei szerint legjntányosabb gyári árak mel¬ 
lett készíttetnek 

VPTPTI T CB' éa k i r ' 8zab' BérvkJSUk és 
MibEill ű. toateeyeneaitS gépek gyárában 
Budapest, IV., Koronaherczeg-u. 17. 
Legújabb képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Alapittatott 1878. Telefon 13—76. 

ALAPÍTVA 1865. 

HECKENAST 
=GUSZTÁVÉ 
ZON6CBATEBBEI 

Bpest, csak's Gizella-tér 1. 
Telefon. 

IBACH-ZONGORÁK 
egyedüli képviselete. 

IIiACII-7-onjíorát játszauak és ajánlanak : 

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

• l Legalkalmasabb I I 
SS ajándéktárgyak SS 

Kívánatra a portóköltség viselése ellenében 
megtekintésre Is szállítunk. . ' . 

I «;i«-U«M--l • • ! . -

erősen ezüstözött 

Chinaezűsl-áruh 
EvSkészletek, kávé-, tea- és mokka-, továbbá likőr-, sör- cs borkészletek, 
szivar-garnitúrák stb. nagy választékban megrendelhetek ( M ~ legolcsóbban 

ügy készpénz, * V U mint 20 havi 
Ulti 

részletfizetésre kapható 
Elek és Társa R.-T. 
Budapest, IV., Károly-körut 10. szám. 

Teljes áttekintést nyújtó chinaezüst-árjegyzók kívánatra ingyen és 
bérmenve küldetik meg. 

akácz, 
gledicsia, 

nemes gyümölcsFa 

Rozsnyay vasas china bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, nenrnstlienia 
eseteiben. Egy '/« Jiteres 
üveg áru 3.50 korona. 

A Rozsnyay-íéle 
vasas china bor 
egyike a legelterjedtebb 
és leghatásosabb gyógy-
borokuak. A külföldi kó-
szitményeket felülmúlja* 
Vérszegényeknek külö¬ 
nösen ajánlható. Kap¬ 
ható minden gyógyszer¬ 
tárban és a készítőnél: 

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

flGYTOLLAK! 
LaBBlőnyösebb bevácirlási 
= = forrás: = = 

Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Miskolcz 2. 

00~ T»«s*k ánjtnl»mtk*rnil 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron heszerezhe-

^ tőkkéttzpénz vagy angol r endxerd részletfizetésre i 
csási. éskir. O Á D O A IÁIVIOC «*«=eréBZ és 

•^^f üdv. BiálUtó OMIlVjM Ü M I N W d mőötvösn. 
t e g d l v a t o ^ b b karperec Budapest, IV.. Kigyő-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 

órával I>e(f szebb klvttelü cz(i»teT5ejzt6tokgTammJamnul4r»l együtt U f., 
dombormÜTfl <Beli<) erdeukfizök 1 3 fill., balas, pecnenjé", tésztái tálak 
Lejs iebb k v i t e l f:zn»teTenzi f r a m n n i , 
dombormÜTfl iBelii) (rdesíkfiiök 13 ü l i . , halán, pecnenjé", téíztii tálak 

karától aranj 110 K 1 3 f., tálciák, mlenuék, kenyérkosarak, 14 f., kárés, ttáé Mrrieek, Jonr 
í . böncijjal 18 < talezák, Raborettr:k, (ry"nnfllcRÍl!T.\njok, egoporto* tálak, jardínierek 15 f. 

Biflst börMljial 16 • Subád megtekintés vételtéoyszer nélkül. Szabott gyári á rak . Képes 
irjegyzék ingyen és btrmentve. Vidékre "»álíszt«kot kéjzsé^gel köldök. Aexél 14 • 

lllapittatott 
/ ~ 

OIiAK,ÉKS2EREK 10-évi jótállással 

RÉSZLETFIZETÉSRE 
K&BM ár.eoviék birmcntve. JavltisoV ooniosu MSkIzlltatMfc. 

ALTENBERGER KASSA RUHAFESTÖ-, VEGYTIS2-
TITO- ÉS GOZMOSO-GYÁR 
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LÉG-
SZEBBEN FEST FEKETÉRE. • ALAPÍTVA 1810. 
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AIZEPÍEG0 FELSÉGE 
már ősidőktől fogva a legnagyobb hatalmai bírja. Kunyhók¬ 
ban és palotákban egyaránt uralkodik, irányította a világ¬ 
történelmet s napjainkban is ő irányítja az életküzdelem ru¬ 
góit. Nem csoda tehát, ha a női becsvágy csúcspontja minden¬ 
koron a mindenki fölött uralkodó s z é p s é g elérésén és 
bírásán domborodik ki. Szépségre szert tenni, manapság 
tulajdonképen már nem is olyan nehéz. Vannak eszközök, 
mik az utolsó években 

DIADALT DIADALRA 
arattak és az egész kontinens hölgyvilága által legkitűnőbb és 
legmegbízhatóbb szépségelőmozditóknak el vannak ismerve. 

Ezek a csodaszerek: 

krém, szappan, pouder. 
Emellett ezek a kozmetikai szerek, kiválóságuk daczára 
bámulatosán o l c sók és ezáltal minden hölgynek mód¬ 
jában áll őket beszerezni és állandóan használni. 

Egy üvegtégely DIANA-krém (nappali és éjjeli használatra). K 150 
Egy üvegtégely DIANA-krém (csak éjjeli használatra) K I-5O 
Egy nagy darab DIANA-szappan _ K l 5O 
Egy nagy doboz DIANA-pouder szarvasbörrel együtt (fehér, rózsa 

vagy sárga színben K Í-5O 

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

ERÉNYI BÉLA gyógyszerész, Budapest, VII., Károly-körut 5. sz, 
(A legkisebb megrendelési is forduló postával üíánvéííel ieljesiiiink.) 

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

EJSl 
. SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) 

SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
BUDAPEST, JANUÁR 14. 

Szerkesztőségi iroda : IV. Vármegye-utcza 11. Egyes szám 
Kiadóhivatal: IV. Egj-etem-uteza 4. ára 40 i 

koro-in A „Vitógfcrónító.-val | " Külföldi előfizetésekhez a postailag meg-
Előfizetési \ p f j "*" 10 korona, negyedévenként l koronával határozott viteldíj is odatolandó. 
feltételek: \ xegy-.dévre ~. 5 korono. toM. 
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BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS NÉPSZÁLLÓJA. - Erdélyi fényképei. 




