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KOMÉDIÁK 
A MAGYAR TÁRSADALOM REGÉNYE. IRTA SZEMERE GYÖRGY. 

- Mit Manczi, - - henczegett a kisleány. -
Azért hogy én kicsi vagyok, a mi az akarást 
és bátorságot illeti, sok nagygyal nem cserélek 
én. Azt hiszed, imponál nekem Csábrágh a 
millióival, ha még akkora nagy mafla is. 

Oly határozott volt a kisleány magatartása, 
hogy nénje önkéntelenül is hinni kezdett a jó¬ 
hiszeműségében. Csak annál jobban megijedt 
a szándékától, a melynek jó sikerében egy pil¬ 
lanatig sem tudott bizni. 

- Nézd, Margitka, kezdte eszelni kis hú¬ 
gát, — sohasem fogom neked testvéri buzgó¬ 
ságodat elfelejteni. Áldjon meg érte az Isten, 
a kitől mindnyájunk sorsa függ, — én is rá¬ 
bíztam a magamét, - - de gondold meg, mit 
érhetsz el vele, ha vőlegényemmel beszélsz. 
Kinevet. Mamáékkal szemben meg csak súlyos¬ 
bítod a helyzetemet, a magadét is. Aztán meg — 
folytatta hevesen megrázva büszke kis fejét, — 
úgy látom . . . azt vettem ki a beszédedből, hogy 
a cselédséget is bele akarod ebbe a szomorú 
dologba á r t an i . . . A kertészről beszéltél, meg 
a Simsonról . . . Ne alázz meg, kérlek, eny-
nyire . . . ne tégy nevetségessé . . . 

A kislány nagyon fölényesen mosolygott. 
- Ne félj, nem fog a sor a cselédségre rá¬ 

kerülni. Őket én csak tartaléknak tartogatom, 
a Csábrágh szivét én fogom megpuhítani ma¬ 
gam, a misszék csak a kegyelemdöfést adják 
meg neki, azt is csak akkor, ha okvetetlenül 
muszáj. 

uszikének módfelett sértette női büszkeségét, 
hogy kis húga csupa szeretetből így elposvá-
nyositani szándékozik az ő bánatát. Megragadta 
a kislány kezét. 

- Ha szeretsz, egy lépést sem teszel az ér¬ 
dekemben, mert hiábavaló minden lépésed . . . 
Kn — folytatta némi önmagával való vívódás 
után, — magam akarom a sorsomat intézni... 
ha már reákényszerítettél, meg is mondom ne¬ 
ked : határoztam is. Megesküdtun, hogy nem 
leszek a Csábrágh felesége. Csakhogy én egész 
más módot választottam, hogy megszabaduljak 
tőle. . . mindent előkészítettem, - jelentette 
ki kínosan vergődve, hogy esküm h őz hű ma¬ 
radhassak . . . 

Most a kisleányra került a csudálkozás som. 
Határoztál, Öszike ? - - kérdezte kétel¬ 

kedő hangon. — Te, Öszike? A ki olyan szo¬ 
lid vagy, mint egy angyal . . . Jó, hát mit ha¬ 
tároztál? Meg fogsz szökni? Vagy az oltár előtt 
egy harsány nemet fogsz kivágni igen helyett, 
mint az egyszeri regénybeli menyasszony? Hát 
mit határoztál: felelj. 

Sötét biborszint váltolt az Erzsiké arcza. És 
nem tiltakozott a húga gyanúja ellen, nem tu¬ 
dott. Lehajtotta fejét és sírt, zokogott keser¬ 
vesen. 

Margitka legott megértette könnyeit s maga 
is sirva fakadt. 

- Nem fogsz megszökni, üszim, édes, -
hüppögte. - - Az nem neked való . . . Olyan 
szelíd angyalkának! . . . Örök életedre nyomná 
a szived . . . Én megmentelek . . . Meglátod, 
hihetetlenül erős vagyok . . . 

l'iki megsokallta a nővérek siránkozását, el-
vakkantotta magát: 

— Baff! Ne komédiázzatok, hanem örüljetek 
az életnek, mint én la, habobobod, bujujuju, 
kaff! 

Miss Simson, a tinishing governess is meg¬ 
jelent a szemhatáron, rengeteg okkersárga mü-
kontvával s hegyes orrával, a mi mindig tele 
volt náthával. 

- Halloh, hnhu ! — recscsentett bele a park 
bokraiba, mert rövidlátó szemével nem tudta 
fölfedezni tanítványait. - - Elsbetb, Margaret, 
huhu! 

l II. A <igyermek» kiérdemli a hosszú ruhát. 
Csábrágh gróf márczius l()-ikén jegyezte el 

Romhányi Erzsébet Mária Anna Theodora gróf¬ 
nőt, s esküvője napjául június 20-ikát tűzte ki. 
Hogy ezen a napon esküdtek az ő szülei is. 

Eomhányi Guido grófné, született Sonder-
hausen Lívia Antónia komtessza még ennek a 
rövid terminusnak is szívesen elcsikkantotta 
volna a felét. Livin, Antónia mama a pesszi¬ 
mista dámák közé tartozott, képzelete váltig 
rémképeket pingált reményei ködfalára. Jelen 
esetben volt is oka rá bőven, mert a menynsz-
szony bizony nem volt kezes, legalább húsz 
ájulásába került, míg meghódolt az ő hadsere¬ 
geken keresztülgázolni képes akaratának s bele¬ 
egyezését adta a házassághoz. S mit ér az ilyen 
kierőszakolt beleegyezés ? Semmiesetre sem le¬ 
het őszinte. E leányt pillanatra sem lehetett 
vőlegényével magára hagyni, nehogy vissza¬ 
kérhesse tőle adott szavát. A mama, úgy vélte, 
hat sárkányt kell «helyettesítenie", hogy vég¬ 
kép nyélbeüsse leánya házasságát, ez a a:.iii-)ii/ii 
szerencsét, a minél nagyobb soha Romhányi 
leányt nem ért . . . Igazában azonban nem hat, 
de tizenkét sárkányt helyettesített. Őszintén 
szólva, benne laktak a sárkányok; hat közülök 
a már türelmüket vesztett házi hitelezőket fé¬ 
kezte meg, ügyvédekkel pertraktált s a cseléd¬ 
séget szedte ránczba; a másik hat az ősi kas¬ 
télynak feküdt neki: újra tapétázta, parketti-
rozta a szobákat, tükörüvegeket vágatott az 
ablakrámákra, új bútorokat szerzett be, kályhá¬ 
kat rakatott, vakoltatott, pingáltatott, vízveze¬ 
téket s aczetilénvilágítást vezettetett be a kas¬ 
télyba, tánczlépésekre tanította a belső cseléd¬ 
séget, fegyelmezte a misst, a ki tízszer annyit 
beszélt, mint a mennyi illett, kordában tartotta 
Margitkát, (megtiltotta neki az ugráló járást) 
s - - last, bút nőt least — őrizte a kincset, a 
melyből a család friss kölcsönök kieszközlésére, 
veszedelmes lékek kitömésére rendelkezési ala¬ 
pokat fog a maga számára kikerekíteni. 

A mama nem volt gonosz, csak hihetetlenül 
korlátolt és minden arisztokratikus mókája mel¬ 
lett igen közönséges. Semmi szégyelleni valót 
nem látott abban, hogy családja existencziáját 
édesleánya szűz harmattesle árán jövendőbeli 
veje jövedelméből csapolja ki valami előre meg 
sem határozható intrikával vagy ezentúl föl¬ 
fedezendő jogczimen. Szerelmi magaslatokra 
sohasem tudott idomított lelke felröppenni : 
szentül meg volt róla győződve, hogy leánya 
vonakodása a briliáns házasságtól ostoba bal:fix-
fuxni, a mit később ő maga fog legjobban rös-
telleni; az ő energiája ellenben, a melylyel 
gyermeke szivét beletörte a családi közérdek 
békójábo, anyai erény, valóságos hősiesség. 
Föltétlenül hitt leánya jövendő boldogságában, 
mert nem tudta elképzelni a boldogtalanságot 
a milliók országában. 

Guido gróf?. . . Hát ez nem számított. Se 
most, se soha. Guido grófnak két keze és két 
lába volt, mint minden rendes embernek, de 
penzióba voltak téve eme végtagjai is. Az eszét 
meg pláne végkép beszüntettette vele erélyes 
dámája, a Sonderhausen. 

- Hallgass, Guido . . . Te ahhoz nem ér¬ 
tesz, Guido . . . Az az én dolgom, Guido. 

Guido amúgy sem igen volt a tettek akroba¬ 
tája, mindent ráhagyott feleségére. 

- Igen, édesem . . . Úgy lesz jól, a hogy te 
akarod, drágám . . . 

Roszúl lett minden az asszonyi kormány 
alatt, tönkrepusztult a 6000 holdas uradalma, 
a jövedelem szétfolyt a gyűrűs német ujjak kö¬ 
zött, de azért nem mukkant Guido akkor sem, 
mikor ügyvédje aperte megírta neki: pro primo, 
hogy nem tud több pénzt szerezni, pro sze-
knndo, hogy egy évnél tovább nem képes a 
birtokot tartani, nyakára másztak a hitele¬ 
zők . . . Guido ebben a kritikus pillanatban sem 
csinált egyebet: átadta az ügyvéd levelét drága 
feleségének, mondván: 

- Tessék, édesem, csináld. 
A korlátolt dáma nemhogy iróniának vette 

volna férje czinizmusát, de még meg is dicsérte 
őt érte. 

- Légy nyugodt, Guido, — mondta, — majd 
rendet csinálok én azok között a hiénák között. 

Még nem tudta, hogyan fog a hiénák között 
rendet csinálni, de legott rájött, midőn Csáb¬ 
rágh megkérte leánya kezét . . . A hiénákat 
csakugyan sikerült a fényes házasság kilátásá¬ 
val kuczkóba szorítania. Minden vonalon meg¬ 
kapta a szükséges moratóriumot, sőt még pénzt 
is szerzett egy lókereskedőtől, a ki Csábrágh 
gróffal üzleti összeköttetésben állott. De kellett 
is a baksis. A kelengyét meg lehetett kapni 
hitelbe is, de a kastély már csakugyan igen 
rozoga volt: a mesteremberek meg nem voltak 
hajlandók kontót nyitni. Hát a grófné nyitotta 
ki nekik a bugyellárisát: tizenhatezer ' koronát 
ölt bele a kastélyba a lókupecz pénzéből, ne¬ 
hogy (szavaival szólván) kitörje lábát a drága 
vőlegény a hepehupás padimentumon, vagy 
czúgot kapjon a rozoga ablakok miatt. . . 

Csábrágh minden héten egy látogatást tett 
menyasszonyánál, a mely két napig tartott. 
Szerencsére sohasem tovább, mert azt mái-
nem birta volna ki a grófi mama. így is any-
nyira kimerült a fogadás előkészületeitől, a 
cselédek stilszerű bedrillirozásától, a pazar szi-
veskedéstől s a lányőrzésben, hogy mire az 
értékes vendéget szállító kocsi kirobogott a 
kastély kapuján, már páhogni is alig tudott, 
valamint a túltömött kacsa. Hiába volt nagy 
dáma, a még nagyobb úrral való együttlét 
módfelett feszélyezte, valósággal megizzasztotta, 
annyival is inkább, hogy neki kellett reperálni 
férje «baklövéseit* is, a miket pedig ugyan sza¬ 
porán követett el a jó úr, a csirkeezombot pél¬ 
dául mindig kézbe vette (hiába volt ötven mil¬ 
liója) a Csábrágh jelenlétében is . . . 

. . . A Csábrágh gróf ötödik látogatása a 
romhányi kastélyban szombati napra volt be¬ 
jelentve. Sándor, a parádés kocsis a gummi-
kerekes hintó elé ragasztotta az új négy lipicait, 
a melyeket a grófné a vőlegény tiszteletére vett 
s megkerülve vagy háromszor a kastélyudvar 
romlóját, kihajtott az állomás felé, a mi Rom-
hánytól jó félórai távolságra esett. 

Alig fordult ki a kocsi a kapun, Margitka, 
miként a forgószél kiviharzott a kastély bal¬ 
szárnyából, a hova miss Simsonnal együtt in¬ 
ternálva volt az egész Csábrágh kampány ide¬ 
jére, mert a mama azt tartotta, hogy kamasz 
leányoknak nagy vendégek előtt nem igen illik 
mutatkozniuk. 

Margitkának egy méter átmérőjű habos tüll-
kalap ékeskedett a fején, nagyon csecsés volt 
a ruhája is, igen ki volt a kisleány rittyantva. 
Simson guvernantösztönével megérezte, hogy 
védenczének valami törvénytelenségben furkál 
a feje : a mennyire ócska lábai engedték, a szö¬ 
kevény után vetette magát. 

- Margaret! Come back, Margaret! You 
shall be punished, oh Margaret. (Margit! Jöj¬ 
jön vissza, Margit! Meg lesz büntetve, Margit.) 

Ám a kislány nem hajtott a szavára, csak 
szaladt, be a kertbe, egyenesen István bácsihoz. 

- Készen legyenek, kertész bácsi, — kérte 
az öreg cselédet. - - Úgy, a hogy betanítottam 
magukat. Vágják magukat ünneplőbe mind a 
tizenegyen . . . Majd ha kell, hivatni fogom 
magukat. 

Azzal, be sem várva öreg István válaszát, 
tovább szaladt, mert már igen nyomában volt 
a missz. 

- Margaret! Stop, Margaret! I go with you, 
little devil. (Álljon meg, Margit, magával me¬ 
gyek, kis ördög.) 

- Have no time (nincs időm), — telefonált 
vissza futtában Margitka s átszökdösve az út¬ 
jába eső virágágyakat, keresztül nyargalt a par¬ 
kon toronyirányában, az arra kanyarodó or¬ 
szágút felé. 

A missz balálmegvetéssel utánna. Persze 
sohasem érte volna utói a zergelábú kis szöke¬ 
vényt, ha az nem könyörül meg rajta s meg 
nem áll. 

- Jöjjön hát, missz, magammal viszem. 
- Hová? - - kérdezte a vén leány elfúlva s 

bordáit tapogatva, hogy a szaladástól nem lyu¬ 
kadt-e ki valahol. 

- Sétálni, dear missz. 
- Az országútra? 
- Oda drágám; igen szeretem szívni az 

országút porát. 
- Különös passzió, — jegyezte meg az an¬ 

golna (Margitka így nevezte a misszt háta mö¬ 
gött), de nem ellenkezett az akaratos kis te¬ 
remtéssel, nyelt egyet és utánna czaflatott. Csak 
később jutott eszébe, hogy nini, hiszen tilosba 
engedi védenczét. A kocsi az országúton fog 
visszatérni a gróffal; a gróf meg fogja őket 
látni, a mint a piszkos úton a parasztszekerek 
között bukókálnak s furcsát fog gondolni róluk, 
az egész családról. A madameot, értesülvén a 
kalandról, a guta fogja megütni; a madameot 
okvetlenül meg kell mentenie bármi áron is. 

- Stop, Margaret, nem engedhetem meg, 
hogy az országúton sétáljon. 

- Nekem arra van snájdom, — durczásko-
dott Margaret s még jobban kinyújtotta lábait. 

- Ne használjon ilyen közönséges kifeje¬ 
zéseket . . . Hiába van snájdja, befordulunk az 
akácz-alléba, ott szebb séta esik. 

- Papperlapapp. 
- Már megint! Maga egy borzasztóan neve¬ 

letlen leány, sírni szeretnék, ha arra gondolok, 
hogy én neveltem magát. 

Margitkának felülkerekedett a jó szive. 
Nyugodjék bele, dear missz, más még 

annyit sem ért volna el velem. 
- De miért kapriczirozza magát a piszkos 

országútra? Nem gondolta meg, hogy a kocsi 
erre fog visszajönni a gróffal, s hogy engede-
lem nélkül nem szabad a szeme elé kerül¬ 
nünk ? 

Margitka hirtelen elkomolyodott. Nem felelt. 
Csak ment tovább. A missz könyörögni kezdett 
hozzá: 

- Édes kis kedvenczem, tudja mily gyenge 
vagyok a maga szeszélyeivel szemben, de az 
egyszer nem engedhetek. Kínos helyzetbe hoz 
mindkettőnket, a mama talán elbocsát, ha meg¬ 
tudja gyengeségemet s akkor nem látom többé 
az én kis báránykámai 

Margitkának igen szivére szállott a minden 
félszegsége mellett is derék, jólelkű vén leány 
könyörgése. 

(Folytatása következik.) 

BÚCSÚ TANÁRTÁRSAIMTÓL. 
A kikkel annyi szép időt leéltem, 
Míg clvirágzott tavaszom s nyaram: 
•lertek szivemre, hadd öleljelek meg 
S s/iveteken hadd sírjain ki magam ! 
Az én robotom immár véget éré, 
Kiszolgáltam és sutba mehetek. 
Isten veletek, drága, jó barátim, 
Édes testvérim, Isten veletek ! 

Oh. ha tudnátok, oh, ha órzenétek. 
Hogy e válás beh nagyon fáj nekem : 
Tudom, ti is mind könyre olvadnátok 
Ks. mint a gyermek, sírnátok velem ! 
De mit keresnék zöld ágak között én. 
S/áraz ág, mely a fáról leesett? 
Isten veletek, drága, jó barátim, 
Édes testvérim, Isten veletek ! 

Nem volt fényes, de szép volt ez a pálya. 
Melyet veletek végigmentem én, 
Választanám csak ismét ezt a pályát. 
Ha még egyszer itt újból kezdeném. 
Pedig nem jártunk dúsak bíborában, 
Alighogy kaptunk egy kis kenyeret. 
Isten veletek, drága, jó barátim, 
Édes testvérim, Isten veletek ! 

Hatalmas nemzet lett e nép azóta. 
Hogy Árpád kürtje itt csatára szólt. 
Nagy rengeteg lett a kis néperdőbol, 
Melynek még akkor kevés fája volt. 
De ez erdőhöz ám mi is növeltünk 
Egy-két csemetét, egy-két levelet ! 
Isten veletek, drága, jó barátim. 
Édes testvérim, Isten veletek ! 

Nem bánt, hogy szörnyű göröngyös volt utunk. 
Míg mások sima úton jártának : 
Mi a jövőnek voltunk magvetői, 
Kora tavaszi, borús ég alatt. 
S magvetőnek a durva barázdákon 
Kényelmes, sima útja nem lehet l 
Isten veletek, drága, jú barátim, 
Kdes testvérim, Isten veletek ! 

A míg munkáltuk a mezőt serényen 
S ta|)(istnk a iiiagM'm'i hantokat: 
Bizony csetlettünk, botlottunk elégszer 
És elfáradva izzadtunk sokat : 
l>r ha egymásra néztünk biztatóbg; 
l'j erőt adott az a szeretet. 
Isten veletek, drága, jó barátim, 
Édes testvérim, Isten veletek ! 

Elválik utunk s tőletek letérve, 
Az én utam a völgy felé megyén, 
Hol bús ligetből nagy szomorúfű/.ek 
Enyhe árnyéka integet nekem. 
Ott jó lesz annak szépen megpihenni, 
Ki f áriul ott már úgy is eleget. 
Isten veletek, drága, jó barátim, 
Édes testvérim, Isten veletek! 

Ti is eljöttök oda majd utánam, 
Ha délutánra hajlik már a nap. 
S fogy a munkátok, árnyatok pedig nő 
S langyosak lesznek a napsugarak. 
Minek maradni hűvös esti fényben. 
Mikor az árnyék ott lenn melegebb 5 
Isten veletek, drága, jó barátim, 
Édes testvérim, Isten veletek l 

Addig pedig, míg jönnétek utánam, 
Törjétek vígan tovább az ugart, 
S daloljatok, ha olykor munka végén 
Boldog önérzet jó kedvet sugallt, 
Ks emlékezve, mindig szeretettel 
Emlegessétek az én nevemet ! 
Isten veletek, drága, jó barátim, 
Édes testvérim, Isten veletek ! 

m 

V. GYÖRGY ANGOL KIRÁLY TIGRISVADÁSZATA NEPÁLBAN. A tigrisek a vadászok sorfala elott 
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MÁSOK MIATT. 
ELBESZÉLÉS. IRTA BÁN FERENCZ. 

Mögöttük Toldy mama, az esküvőre jött vi¬ 
déki nagynénivel, elül pedig ők mentek ketten, 
szorosan egymás mellett. A járásuk oly vidám, 
oly boldogságra valló volt, hogy a rnama 
odasúgta a vidéki nagynéninek: 

Te, Ella annyira szerelmes ez a két 
gyerek, hogy a ki szembejön velük, mosolyog. 

- Igen! - - mondta a nagynéni. - - Hogy 
igy mögöttük megyek, magam is azt hiszem, 
az eljegyzési kártyájuk vagyok! 

A mama értelmetlenül bámult rá s a nagy¬ 
néni, kissé zavarodottan a miatt, hogy szavai 
nem voltak elég világosak, magyarázkodni 
akart, ám Toldy mama oldalt fordult hirtelen 
és ismerősökre köszönt. A nagynéni másodszor 
is megpróbálkozott kimagyarázni, hogy mit 
értett azzal: «eljegyzési kártyájuk vagyok", 
ám ekkor utczakeresztezéshez értek, a fiatalok 
előtt kocsi csattogott el, visszafordultak hát 
meggyőződni arról, hogy a kísérőik nyomuk¬ 
ban vannak-e. Arczukon az életbetöltő vágy 
teljesedése mosolygott s olyanok voltak, mintha 
arczuk minden parányi része piczi szívvé vál¬ 
tozott volna. A mama boldogan odaintett rá¬ 
juk, amíg azokat veszteglésre kényszerítette a 
csattogó kocsi, a nagynénivel együtt egészen 
melléjük nyomult. A nagynéni megint ma¬ 
gyarázkodni próbált, de a mama szórakozottan 
csak a lányát meg a lánya vőlegényét nézte. 
A nagynéni bosszankodott, hogy sehogy sem 
sikerül kimagyarázni a mondatát, a mi miatt 
esetleg félkegyeiműnek nézhetik. Ekkor már 
zárt négyszöget alkottak s a mint megindultak 
újból, a bosszús nagynéni beszélni kezdett. 

- Tudod? - kezdte némi gúnyoskodás-
sal. - A Lakatosék Ilonája mi majomul sze¬ 
reti a vőlegényét! Nyalják-falják egymást 
egész nap! 

- Ja ! - - Tiltakozott a mama és szemével 
megrettenten intett a fiatalok felé. Ezzel itzon-
ban nem zavarta meg a nagynénit, a ki seb-
tiben rámondta: 

— Oh, ők! Az egészen más! 
Más, egészen más! mondogatta keserűen és 

belsejében fagyok áramlását érezve Toldy Lilla. 
A vőlegénye, Baghy Gábor ügyet sem vetett 
a nagynéni beszédére, talán nem is hallotta, 
de ő, Lilla, a menyasszony annál inkább a 
szivére vette. Más, egészen más! mormolta ré-
vetegen maga elé. Persze neki más, mint ne¬ 
kem, nagynéném, de a Lakatos Ilona nénijének 
bizonyosan nem vagyok más. Nyalják-falják 
egymást! Majomul szeretnek! Hosszú kvár¬ 
télyra szállt meg fejébe ez a két megállapítás, 
a melyekről bizonyosan tudta, hogy reája ép 
annyi joggal vonatkoznak, mint Lakatos Ilo¬ 
nára. Talán észre se vette, de többé nem simult 
olyan közeire Gáborhoz és talán észre se vette, 
de arczára némi fanyarságot lopott az elrémült 
szemérme. A menyasszonya elhidegüléséből 
Gábor egészen bizonyos, hogy semmit nem 
vett észre. 

Illendőségi. látogatásra mentek. Utolsójához 
ama rokonoknak, a kiket az esküvő előtt föl¬ 
tétlenül szükséges meglátogatni. Odafönn a már 
megszokott örvendezéssel fogadták őket. A «Jajj, 
de szép vagy» most. is elhangzott a lányok 
meg a ház mamája ajakáról és az apa most is 
azt mondta Gábornak «Gratulálok*, azt a 
sablont, a mit bizony a jobb izlés igen-igen 
ritkán helyettesített egy meleg kézszorítással. 
Isten tudja hányadszor, megint el kellett mon¬ 
dani, hogy az esküvő két nap multán lesz és 
a mama, mint valami lelkesülő verkli itt is 
elmesélte, hányfajta és hol vásárolta a kelen¬ 
gyét. A rokoni látogatás egyébként nem a meg¬ 
szokott lefolyású volt. 

Lilla mindenekelőtt messzire ült tőle és 
megfeledkezett arról is, hogy a szendvicscsel 
ő kinálja meg. Szegény Gábor nem is evett 
tehát. Azután azt a pajzán, pajtáskodó modo¬ 
rát szedte elő a lomtárból, a hová épen Gábor 
kívánságára lökte. Röpködtek a pesties, a korzó 
lokáltónusát adó kifejezések és a ház egyik 
lánya ámulva csapta össze kezét: 

- Lilla hisz te a régi vagy ! És nekem be¬ 

adták, hogy te, te . . . és kacsintva Gábor felé 
vágott szemével. 

Gábor komoran a czipöjérc sxögezte a sze-
mét, Lilla ekkor, egy pillahunyásig szeretett 
volna közelebb menni hozzá, de közben a vi¬ 
déki nagynénivel találkozott a szeme, ezért te¬ 
hát fölkaczagott és úgy kaczagott, mint a ki 
valami balhiedelmet igyekszik megczáfolni. 
A háa lányai átölelték érte, elragadták ma¬ 
gukkal, mint mégis hozzájuk tartozót s az¬ 
után a másik szobában gúnyos nevetéssel és 
czinkosságra valló pillantásváltásokkal tálalták 
föl Lillának a róla keringő meséket: hogy ő 
fülig szerelmes lenne, hogy ő olyan szerelmes 
lenne, mint valami falusi liba. Eleinte fájt 
Lillának, hogy beszemetelik a szerelmét, de az¬ 
után végleg belejött a kerékvágásba és Gábor 
könyörgő, csudálkozó, értelmetlen arczkifeje-
zésétől sem zavartan még ő kaczagta ki a lá¬ 
nyokat, hogy róla, róla képesek voltak ilyes¬ 
mit hinni. 

Azután bejöttek, Lilla egyenesen feléje tar¬ 
tott és Gábor azt hitte, hogy közeleg végre az 
a pillanat, a melyik kárpótlást hoz az eddigi 
kárhozatért, de Lilla nem félszegen, rejtőz¬ 
ködve közeledett feléje, mint eddig tette és 
ebből megérezte Gábor, hogy a közelgő pilla¬ 
natok nem jelentenek reá semmi jót. Mereven, 
feszesen ült a helyén, daczos és kihívó akart 
lenni, de erről letett vagy azért, mert végtelen 
volt a szerelme, vagy, mert méltatlannak ta¬ 
lálta, hogy olcsó cselfogásokkal a közönyöst 
adja. Testrészei azonban mégsem olvadtak bele 
abba a lágy gömbölyűségbe, a mi mindig el¬ 
árulja a szerelmes embert és Lilla csakugyan 
érzett valami idegent Gábor tartásán. Ám föl¬ 
tette már, hogy nem engedi szóhoz többé sze¬ 
relme unszolásait és rátette Gábor vállára a 
kezét. — Jöjj, vőlegény ! mondta és visszatekin¬ 
tett a lányok felé. A/ok igen komikusnak iá*—' 
ták a helyzetet, a kaczagást elfojtották ugyan, 
de vidámságuk csöndes kunczogásban mégis 
kiszaladt a szájukon. 

Gábor elpirult s miközben fölállt, tudatosan 
is érezte, hogy mennyire ügyetlen; ez még za-
varodottabbá tette. Lilla átkarolta a két vállát 
és szinte czipelte magával a másik szobába. 
A lányok utánuk. Toldy mama naiv büszkeség¬ 
gel utánuk intett: ni milyen szerelmesek ! Lilla 
hátrafordult, csókot hintett a társaságnak, azu¬ 
tán nevetett és vele nevettek a ház leányai is. 
Gábor még soha nem érzett ilyen különöset. 
Vállán nyugodott Lilla karja, érezte a melegét, 
rugalmasságát, gyönyör gyöngyözött a testén; 
szerette volna végigcsókolni azt az édes, meleg 
kart, de fészkelődött benne a nyugtalanság, 
mert tudta, hogy a meleg kart nem a szív 
buzdította a vállára. Tudta, hogy nem neki 
szól az ölelés, hanem a társaságnak, annak 
pedig a szív közönyösségéről akar példálózni. 
Szerette volna kitépni vállát a hódító ölelés 
alól, de Lillát nem merte megbántani s hagyta, 
hadd játs-zák tovább, bár szivét vérezte az il¬ 
letlen játék. Azután körbe leültek a szőnyeg-
csomókra, a melyek olyan alacsonyak voltak, 
hogy úgy tetszett, mintha földön guggolnának 
a rajta ülők. Lilla az egyik lány mellé ült és 
olyan mozdulattal fonta ennek nayaka köré a 
karját, mint az imént Gáboréra. Gábor fölé¬ 
nyes igyekezett maradni. Azt sugdosta magá¬ 
nak, hogy édes, leányos magakelletés mindez, 
de szive, a mely megtorlást követelőn ugrott 
a torkába föl, túlnőtt az eszén. A Lillától leg¬ 
távolabb eső lány mellé ült szemtelen közel¬ 
ségbe. Arról beszélt, hogy mennyire véletlen 
az, ha egy férfi bizonyos lányba szeret. Tessék 
megérteni! magyarázgatta. Félévvel ezelőtt! 
Még vőlegénysége előtt? rikkant közbe egy 
szemtelen kicsi. Gábor hálásan nézett rá és 
folytatta: Épen ez az, Lillát akkor még nem 
ismertem. Társaságban voltam és ott láttam 
egy lányt és tudtam, éreztem, hogy ebbe ké¬ 
pes lennék beleszeretni. Véletlen, puszta vé¬ 
letlen, hogy nem így történt. Ugyanis becsü¬ 
letszavammal ígérkeztem el Uálicsékhoz. Dá-
licsékat otthagytam csakhamar, sietek abba a 

társaságba vissza, de az a leány már elment. 
Véletlensétí. Lillára nézett; nyugodtan és bűn-
tudatlannl. Lilla halvány lett, ajkába harapott 
és azután, hogy a házi lányok csacsogtak egyet 
s most ő meg mesélni kezdett arról a férfiról, 
a ki egy este ellátogatott hozzájuk. Beleszeret¬ 
tem volna - mondta - de akkor már ujja-
mon volt ez a karikagyűrű és én nem szere¬ 
tek a szavammal játszani. Míg beszélt, Gábor 
folyton kínlódott; az a kicsi karikagyűrű 
mintha a szivét hurkolta volna körül. Lilla 
igen halavány volt, reszketett. Gábor ránézett 
és ekkor világosan látta, hogy imént az okta¬ 
lan véletlenségi teóriával rettenetesen elgyö¬ 
törte a menyasszonyát. Égette a vágás is, a 
mit Lillától kapott, de a bűn tudata, hogy 
Lillának fájdalmat okozott, sokkal inkább. 

Hazamentek nemsokára. Az úton karonfog -
vást, de szótlanul mentek és Gábor most nem 
tudott annyira elmerülni a vőlegénységén való 
néma gyönyörködésbe, hogy ne hallotta volna 
a villanyosok, kocsik zúgását az elsiető embe¬ 
rek társalgását és a nagynéni kellemetlen hang¬ 
ját. A kapunál hiába várta, hogy Lilla beinvi¬ 
tálja vacsorára. Szótlan, büszke volt és sike¬ 
rültén mimelte a közönyös leányt. A mama 
hívta ugyan, de az ő számára már Gábor tu¬ 
dott elfogadható kifogást. Egyedül maradt. 
A túlsó oldalon megvárta, a míg világosság 
gyúl az ablakukban, látta Lilla szilhuettjét is, 
de gyönyörűséget nem érzett és olyan üresen, 
mintha a lelkét kifosztották volna, megindult 
haza. Mikor hazaérkezett, a boldog perczek ro¬ 
hanták meg. Lilla édes csókjaira, forró öle¬ 
lésére emlékezett, arra a névtelen boldogságra, 
a mi elfogta, ha karjaiban tarthatta az imádott 
leányt. És most vége, mindörökre vége hát 
mondta és a díványra roskadt. A párnákba 
fúrta fejét és kétségbeesetten suttogta az éj-

—Makábar-.Nem, nem lehet, Lilla, te nem tehe¬ 
ted ezt. Hívta a leányt, könyörgött neki. Hiába 
volt. Hát lehetséges lenne? Hát lehet ez?! 
Kiáltotta és szivéből mélán felelt a búsongó 
hang: Igen, lehet, igen lehetséges. Nem, és 
nem! űzte el a rémeit. Lilla szeret, szeret. 
Oh, Istenem, hányszor mondta, hogy szeret! 
Minden átmenet nélkül a nagynéni került eléje : 
a széles, vigyorgó ábrázatát annyira meggyű¬ 
lölte, hogy öklével belecsapott maga elé a le¬ 
vegőbe. Arra a helyre. Megnyugodott lassan. 
Rémült szive szóhoz engedte az agyát és mi¬ 
közben végiggondolta a mai délután s az este 
történeteit, jelentőség nélkül való maradt előtte 
minden, csak Lilla néhány feléje küldött pillan¬ 
tása nem és az a haloványság és az a resz-
ketés nem. Szeret, hát mégis szeretsz! sikol-
totta. Aztán fölült, belenevetett a levegőbe, 
majd megintette magát: komolynak kell lenni 
Gábor! és mérlegelve a viselkedését, megálla¬ 
pította, hogy kíméletlen durva kézzel rontott 
arra a kártyavárra, a mit menyasszonya naiv 
játékból, remegő ujakkal épített. Jó, jó leszek 
hozzá, fogadkozott, nem bántom többé és hol¬ 
nap nagy-nagy csokrot veszek neki. 

Másnap kimerültén ébredt Lilla. A szakács¬ 
nővel összepörölt, a szobalányt megfenyegette, 
anyját durczásan üdvözölte, apját pedig nem 
is csókolta meg. Ingerült volt, mert álom he¬ 
lyett gyötrődésben telt az éjszakája. Szörnyű 
lelkifurdalásokat érzett, a miért Gáborral ke¬ 
gyetlenül bánt, de erejét, vidám természetét 
leginkább az gyötörte el, hogy a szerelme 
őszinte bevallását a nagynéni megállapításain 
megrémült fantáziája olyan dolognak tartotta, 
a mi miatt most is elpirult, a mikor utólag 
gondolt rá. Mit gondolhatott Gábor! Miket 
beszélhettek rólam ! Rémítőnek és gyalázatos¬ 
nak látta szerelmének őszinte bevallását és 
kétségbeesetten készítgette magát, hogy Gábor¬ 
ral szemben továbbra is olyan maradjon, a 
minő tegnap volt. A szabónő az utolsó igazí¬ 
tásokat végezte és Lilla, a mikor rápillantott 
a menyasszonyi ruhájára elpirult, és reszketve 
szaladt a leányszobájába. Mint a mikor az 
ember valaki más cselekedetéből látja meg a 
maga szokásának csúf voltát úgy vezették a 

nagynéni megállapításai a maga keserítésére. 
A nagynénivel azonban mégsem volt tisztá¬ 
ban ; nem tudta, hogy szeresse, avagy gyü-
lölje-e, a miért a maga hite szerint megnyi¬ 
totta a szemét. 

Gábor megjött és vele együtt a lányok, a 
kiknél tegnap voltak. Pillanatig ugyan féltéke¬ 
nyen vizsgálta a lányokat, de mégis az ő je¬ 
lenlétük segítette vissza a közönyösségbe, a mi¬ 
ben Gábor megjelenésekor félig-meddig meg¬ 
ingott. A nagyobb csokrot hidegen vette tudo¬ 
másul s Gábor, a ki egészen mást remélt, 
elfehéredett. A tegnap történteket elfeledte, oly 
messzi voltak, mintha száz év múlt volna az¬ 
óta, és most, hogy megint örömtelen szavak 
fogadták keserűn motyogta: hát mégis, hát 
mégis! Arra gondolt, hogy jó lenne visszaadni 
a jegygyűrűt, visszacsinálni a házasságot, a mi 
amúgy sem hozhat rá csak boldogtalanságot 
és közben folyton azt kérdezgette magától: 
Miért ? Hát miért ? Ám ekkor Lillára nézett 
és a mint belepillantott a csudaesillogásu sze¬ 
mekbe, elhagyta az ereje és gyáva, mindenbe 
beletörődő gondolatoktól zsibongott az agya. 
Nem lesz hát szerelmi házasság! Később, az¬ 
után talán mégis megszeret! Vágyai s az ön¬ 
érzete kompromisszumának tervelte ezt, de 
szerette volna pofonütni magát e tervelésért. 

Lilla jól látta, mi történik a vőlegényével, 
szeretett volna a vállára borulni és elmondani, 
bevallani neki mindent. Szomorú volt, elgyö¬ 
tört, de a mikor rajta csodálkozó barátnőire 
tévedt a szeme, a félelem, hogy azok hazug¬ 
ságon kapnák, íollobban-i 
tóttá az energiáját. Dé-j 
vaj, pajzán lett ismét s 
mialatt Gáborral egyál¬ 
talán nem törődve paj¬ 
tásainak csacsogva me¬ 
sélte el, hogy majdan 
mily vigasságos módon 
rendezi be asszonyéle¬ 
tét, annyira fölkerekedett 
benne a démontermészet, 
hogy örvendett Gábor 
vagyonosságán, a mit 
bizonyságnak használ¬ 
hat árra, hogy ó"'ér-' 
dekházasságot köt. Any-
nyira belesodródott az 
érzéseivel ellentétes vi-
lágnézletbe, a mi talán 
épen azért is vonzotta, 
mert reá teljesen ide¬ 
gen volt, hogy emberhez 
sokkal inkább méltó¬ 
nak gondolta az érdek¬ 
házasságot a szerelem¬ 
ből kötöttnél. A bohócz-
kodás azonban megbo-
szulódott. Gábor nem 
bírta tovább és gyor¬ 
san elköszönt. Halotthal¬ 

vány volt; Lilla mégsem tartóztatta, hanem 
arra gondolt, hogy nem árt, ha kínlódik egy 
kicsit. Ám a mint elment, rögtön üresnek érezte 
a szobát. Szerette volna kidobálni a lányokat 
és a nagynénit most szive határozottan gyű¬ 
lölte. Ám a vélemény, a mit önmagáról ő maga 
ültetett a mások agyába, nem engedte, hogy 
vágyai, érzései szerint cselekedjen, most már 
folytatni kellett a játékot, ha mindjárt a s/i\e 
szakad is bele. Gábor örökre távozott az imént! 
Gondolta s bár szive úgy verdeste az oldalát, 
hogy csaknem beleőrült, ajakára mégis mo¬ 
solyt illesztett s hetyke hangon imponálhatott 
a leányoknak: 

- Szív, szerelem'.' Bolondság. Pénz, pénz 
ax valami! 

A pajtások megilletődteh ax okosságon, de 
úgy érezték, valami még sincs rendjén Lillá¬ 
val. Ez is kedvüket szegte, de még inkább az, 
hogy a magunk véleménye csak addig kod\es. 
a míg mások nem mondogatják: rövidesen 
eltávoztak hát. Lilla egyedül maradt, de csak 
egyetlen perczre. Ex a perez azonban ször¬ 
nyen megalázta és elterülve a szőnyegen, fejét 
parkettnek kopogtatva hivta, könyörögte Gábort 
vissza. A másnapi esküvő, a sok készülődés, 
perczig sem hagyta szabadon. Estefelé eljött 
Gábor. Lilla úgy nézte, mintha sorsát, boldog¬ 
ságát akarná kiolvasni, mint annyiszor azelőtt 
azokból a szelíd szemekből, de Gábor szemé¬ 
ben keserűség, daczos keserűség ült. Lilla nem 
merte kérlelni, attól félt, hogy a méltatlan vi¬ 
selkedésére kapja meg a választ és a rósz per-
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czének nem mert eléje lépni. Elfásult és várta, 
hogy valami történjen vele. Gábor elment, de 
a mitől Lilla egész éjjel rettegett, a jegygyű¬ 
rűt másnap délelőtt sem küldte vissza. Bit-
i-iilib lett kissé és mikor meghozták a csudá¬ 
latos La Francé rózsákból összerakott meny¬ 
asszonyi csokrot, dalba kapott. A vidámsága 
még fokozódott, mert a csokor szalagjainak 
azemelgetéeéből az tűnt ki: Szeret. Ám ex a 
vidámság nem az volt, a miről annyiszor ál¬ 
modott. A csúf hazugságot szerette \oliiii le¬ 
beszélni a szivéről s föltette, ba belép (labor. 
azzal a mosolyával fogadja, a melyikért bele¬ 
szeretett. A mosolya liánnint erőlködött, nem 
sikerült. Közöttük terpes/.kedett a mások véle¬ 
ményéből táplálkozott hazugság s egymástól 
olyan távolságra lökte őket. hogy nem hallhat¬ 
ták n szerelemben dobogó szivük szavát Gábor 
felszeg volt, Lilla gyáva. A csevegő, l'rszteien 
vendégek között úgy állottak, mintha az égés/ 
esküvő azért lenne csupán, hogy másokban 
kellemes, ünnepi érzéseket keltsenek. S a ven¬ 
dégek valami sokat nein is törődtek velük. 
Lilla türelmetlenül állt. Égette a menyasszony-
ruha s a mikor egyszerre több szempár ke¬ 
reszteződött az alakján, szemeivel könyörögte 
(labor segítségét. Gábor nem nézett ni vissza 
és Lilla tnegszégyenÜlésében úgy határozott, 
hogy a Nem szóval felel az oltár előtt. Ám a 
következő pillanatban belátta, hogy neki, a ki 
Gáborral oly csúfosan bánt, nincs joga párt¬ 
fogásra. Könny lepte a szemét s könyei fátyo-
láu át oly édesnek, megejtönek látta az em¬ 

lékezetéből elövarázsoló-
dott képet, a mint ő 
meg Gábor esküvői dísz¬ 
ben állnak a szoba kö¬ 
zepén, hogy keserűsé¬ 
gét nem tudta elfojtani 
tovább és hangosan zo¬ 
kogni kezdett. A ven¬ 
dégek riadtan néztek ösz-
sze. anyja halálravál-
tan sietett hozzá, de Gá¬ 
bor megelőzte s Lilla 
a vállára borult. Imád¬ 
lak! súgta a vőlegénye 
fűidbe, azután megcsó¬ 
kolta az arczát. Mintha 
idáig súlyos köveket hor¬ 
dott volna a szivében 
s mintha a kövek édes¬ 
édes, könnyű czukorrá 
változtak volna. Elbújt 
Gábor mellén, kábult, 

l . szédült a feje, nem lá¬ 

tott senkit s az éljenria-
dalra tért magához, a 
mi a megkicsinyedett, je¬ 
lentéktelenné lett ven¬ 
dégekből tört ki aláza¬ 
tos hódolatul a dicső¬ 
séges szerelem előtt. 
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SZÍNHAZAK. 
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Hebbel Juditjának aktái nincsenek lezárva. 
Hetven év múlt el megírása óta, ez idő alatt 
az európai érzés és gondolkodás mégis neve¬ 
zetes változásokat ért, melyek azonban inkább 
közelebb vittek bennünket Judithoz, mint el¬ 
távolítottak. Formai tekintetben eltávolodtunk 
tőle. A naturalizmus megrontotta bennünk a 
klasszikus forma szeretetét, a nagystilűség 
izét; költőink nem választhattak történeti té¬ 
mát, ha előbb el nem nyárspolgárították; a 
történetből háttereket vagdostak ki és kosztü¬ 
möket szabtak. A németek nem adták meg 
magukat, az igaz, de a mit Írtak, könyvbéli 
dráma maradt, azaz olyan, melyet se játszani, 
se olvasni nem lehet, melynek közönsége : az 
irodalomtörténészek, esztétikusok, filozófusok 
kis serege, a kik abban gyönyörködnek, a mit 
beleolvasnak a könyvekbe: elméletekben, esz¬ 
mékben, filozófiákban. Ez volt soká Hebbel 
(Iramainak a sorsuk, melyben nagy része volt 
a makacs, korlátolt, irodalmi tekintetben nyárs¬ 
polgári Laube-nak, ki útjukat állottá a bécsi 
Burgszinházban és ezzel az összes német szín¬ 
házakban, a melyek engedelmesen az ő fütty¬ 
szavára tánczoltak. 

De Hebbel drámái nem az előbb említett 
értelemben könyvdrámák, azok élő alkotások, 
ámbár maga Hebbel sokat megtett, hogy min¬ 
denféléket beleolvashassanak azokba, mert hi¬ 
szen ő maga is folyton filozofált és minden¬ 
féle eszmékkel teleaggatta műveit. Műveinek 
formája egyben-másban elavulhatott, de alak¬ 
jainak ereiben vér folyik és Hebbel lelkében 
a kor lelke szólal meg. A nagy költőket az 
Idő igazolja, nem az esztétika, melynek ma¬ 
gának is tanulékony lélekkel az Idő iskolájába 
kell járnia. Nem igaz, hogy Reinhardt támasz¬ 
totta föl Juditot, rendezői trükkjeivel és tech¬ 
nikai mesterkedéseivel. A kor irói elérhetnek 
valamit a blöfföléssel és szuggesztióval. Ha 
valakiről elég hangosan, elég kitartóan és elég 
ügyesen terjesztik, hogy nagy ember, akkor 
mindig lesznek, a kik elhiszik, még akkor is, 
ha az illető «nagy ember» maga beáll dicső¬ 
sége trombitásának. Tehát rajta, kortársak, ne 
tessenek szégyenkezni, mert hát az üzlet: 
üzlet. De a Hebbelekkel legfölebb kísérletezni 
lehet, sőt már ez is valami, mert az elmúlt 
nagyságok közül hánynyal lehet csak kísérle¬ 
tezni is! Reinhardt a kor érzéseit nagyszerű 
fogékonysággal érzi és ez vezeti őt vállalko¬ 
zásaiban. Ö maga intenzív módon benne él a 
jelenben, csak át kell magamagáiuik engednie 
magát, hogy tudja, mit csináljon. Különben 
megjegyzendő, hogy líeinhardt Judit-előadása 
egyike a legmüvésziebbeknek. Nem mert és 
nem kellett trükkökkel élnie. Minden benne 
volt a drámában, a mit kihozott belőle. Az 
az érdeme, hogy nagyszerűen kihozta. Ki¬ 
hozta, mert ő is tagja annak a nemzedéknek, 
mely Hebbelt jobban megérti, mint kortársai, 
melyet az idő nevelő ereje hozzá nevelt Heb-
lielhez. 

Holofernesz az első nagy reflex, melyet 
Napóleon alakja a kor drámájába vetett. 
A XVIII. század végén kezdik a lángelmét 
megérteni, első megértője Kant, a ki azonban 
csak a művészi lángelmét ismeri. A roman¬ 
tikusok ezen az ösvényen mennek tovább, 
Goethén tanulják meg, milyen a lángelme é> 
nem látják, hogy Goethe mellett ott van Xa-
poleou, a kontemplativ lángelme mellett a 
cselekvésé, az akaraté. Schopenhauer az aka¬ 
ratot szinte Istenné teszi, minden : akarat, de 
a lángelmét ő is pusztán az intellektualitás 
terén keresi; lángész Goethe, lángész ő maga, 
de a tett, az akarat terén nincsen lángelme, 
legfölebb negatív értelemben, a nem-akarásban, 
u nem-cselekvésben, a lemondásban, a kvietiz-
musban, a kontemplativ .szentségben (Szent 

Ferencz).'' Feledésbe merült Napóleon, mintha 
élete csak mulékony fényjelenséget, csillaghul¬ 
lást vagy ilyet jelentett volna. Feledésbe me¬ 
rült Napóleon és még nem lépett föl - Bis¬ 
marck. De a kor meg fogja szülni Bismarckot 
és meg fogja szülni Nietzschét, az Übermenseh 
gondolatát, a kinek a lelkében mindennél erő¬ 
sebb : a hatalom akarása, dér Wille zűr Macht. 
Bismarck előtt és Nietzsche előtt teremti meg 
Hebbel Holofernesz alakját, az első Über-
mensch-alakot a drámairodalomban. Mintha 
Hebbel olvasta volna Nietzschét, a kinek Za-
ratlmsztrája hirdeti: Hír sollt den Über-
menschen wollen: azt mondja, az Emberiség¬ 
nek az a főérdeme, hogy Holoferneszt szülte. 
Az egész emberiség az ő nagyságának a zsá¬ 
molya. Nem az individualizmus problémája 
ez, mint sokan hiszik, hanem a hatalmas 
egyéniségé. Ő minden, a többi mind semmi. 
Meg fogja hódítani a világot; kevesebbel nem 
érheti be. Egyelőre Nebukadnezár hadvezére, 
de később mindent elragad majd tőle. 0 nem 
őrjöng és nem túloz, ő csak konzekvens. Az 
emberekkel labdázik. Nem lehet mondani, hogy 
lenézi, megveti őket: egyszerűen nem számí¬ 
tanak előtte. Egyik kapitánya ki meri találni 
akaratát; Holofernesz megfenyegeti, mert ki¬ 
találni valakinek a gondolatait annyi, mint 
bizonyos tekintetben egyenlősíteni magát vele. 
A magát megadó nép követeire rárivall, mért 
nem jöttek előbb? Azt a népet, mely utoljára 
hódol meg, ki fogja irtani, mert a hódolásban 
mindegyiknek arra kell törekednie, hogy első 
legyen. A zsidó nép nem akarja magát meg¬ 
adni. Holofernesz nem dühöng, inkább cso¬ 
dálkozik. Lám, lám, ilyesvalami is lehetséges ! 
Midőn egyik hadnagya dicsőíti a zsidó Isten 
nagy hatalmát,.melyből a zsidó nép ereje és 
legyőzhetetlensége támad, Holofernesz szinte 
kéjjel szürcsöli szavait. Végre méltó ellenfél! 
Nem is bántja azt a dőre, ostoba, szemtelen 
hadnagyot, ki ilyeneket mer mondani. Hadd 
menjen a zsidók városába, Bethuliába. Ott 
fogja, a zsidókkal együtt, levágni. Ő, Holofer-
uesz várhat. Különben, mit neki bárki ! Kz 
hatalmas jellemrajz. De nem drámai, hanem 
lírai tekintetben. Az érzés, mely szülte, nagy; 
de ez az alak nem birja öl a drámai 
formát. 

Csak jelzem ezt a pontot, melynek bővebb 
kifejtése tán nem ide való. Ez a Holofernesz 
kissé az égből cseppen alá; nincsen semmi 
közvetítő viszony közte és közöttünk. Még az 
ő ej0berfölöttiség6 sem nyilvánvaló, mert ab-
ban nagy igazság van, hogy nagysága nem. 
intellektuális, de Holofernesz íintiintellektuális, 
Holofernesz csak vad, pusztító erő, ez pedig 
a másik szélsőség, a mely visszariasztóbb, mint 
az előbbi. Túlságosan eszesnek lenni emberibb, 
mint túlságosan brutálisnak, esztelennek lenni. 
Végül Holofernesz emberfölötti embersége nem 
tettekben nyilvánul, hanem szavakban; Holo¬ 
fernesz kénytelen maga elmondani nekünk, 
miféle nagy ember ő és ezzel a komikum jég¬ 
esője fenyegeti, mely oly közel van az égető 
nap fenségéhez. Holofernesz nagyszerű alak, 
de kissé bennrekedt a szerző intencziójában. 
Még súlyosbítja ezt a visszásságot, hogy Holo¬ 
fernesz rajzával kezdődik a dráma, melynek egész 
első föl vonása ennek az alaknak van szentelve. 
Azt hiszem: Shakespeare a bethuliai népjelenet¬ 
tel kezdte volna a drámát. Ott Betlmliában 
Holofernesz alakja a zsidó nép rettegésében, 
beszédjében, kétségbeesésében, önfeláldozásában 
még nagyobbítva lépett volna elénk. Még nem 
láttuk volna, de az egész világ megtelt volna 
vele. Ha azután színről-színre látjuk, nagy 
seregének közepette, mennyire szuggerálvu 
szenvedtük volna el ezt az óriási hatást! De 
Hebbel. a maga nagy nvjének és erőlködésé¬ 

k? diadalmas érzésében egyenesen nekiment 
a bikának, a ki felökleli. Az a gyönyörűen 
megirt első fölvonás a maga fenséges retori¬ 
kájával legnagyobb akadálya a darab intenzív 
hatásának. A darabnak a harmadik fölvonás¬ 
sal kellett volna kezdődnie; a második föl¬ 
vonásban azután meg kell ismerkednünk Ju¬ 
dittal és végül a harmadik, utolsó fölvonásban 
Holoferueszszel. Mily nagy fontosságúak a 
gyakran külsőségeknek tekintett szerkezeti kér¬ 
dések ! Színpadi ember csak így szerkesztette 
volna a drámát! 

Holoferneszszel szembe kerül Judit, a ki, 
hogy népét megmentse, elmegy Holofernesz 
táborába, odaadja magát neki, azután az alvó 
Holofernesznek levágja fejét, így a második föl¬ 
vonástól kezdve a darab súlypontja nem Holo-
ferneszben van többé> hanem Juditban, a ki¬ 
nek alakját a költő a legmélyebb intuiczióval 
átérzi és rajzolja. Hiába volt tehát Holofer¬ 
nesznek vakító fénybe állítása, ő ezután csak 
szenvedő szerepet játszik, beleszeret Juditba, 
ha ugyan tud igazán szeretni, de még inkább 
Judit szerelmének tárgya és Judit bosszújának 
czélpontja. 

Judit nem az Übenveib Holoferneszszel, az 
Übermenseh-sel szemben. Judit a vészes szép¬ 
ség, a szépség túlsága, mint Holofernesz a 
romboló erőé. Nem leán}' és nem asszony, 
mint a szerző kikalkulálta. Nem leány, mert 
özvegy, nem asszony, mert férje a nászéjsza-
kán, mikor Judit kitárta előtte karjait, vissza¬ 
riadt tőle, a nélkül, hogy ennek valaha okát 
adta volna. Mintha a zsidók Istene kezdettől 
fogva rendkívüli feladatra és sorsra szánta 
volna. Népének hű leánya; népének szenve¬ 
dései lelkének lelkét sebzik. Ezeket a szenve¬ 
déseket hatalmas jelenetben látjuk, mely á 
darab legfőbb szépsége. Mikor azonban Holo¬ 
fernesz előtt áll a vakító szépségű nő, nem 
hogy irtóznék tőle, titkos vonzódást érez. 
Ezentúl élete szörnyű vergődés, melyet a 
költő viziós erővel megrajzolt. Odaadása 
után éreznie kell, hogy szerette Holoferneszt, 
hogy tette nem önfeláldozás volt. Hát Holo¬ 
fernesz ? A nő nagy hatással volt rá, de csak 
úgy, mint nőstény a himre. Lelkét a férfi nem 
adta oda. Holofernesz továbbra is zord ember-
erejéiiek magányos magaslatán áll, a nőnek 
nincsen helye mellette. Judit megbecstelení-
tettnek érzi magát. Holofernesznek ő nem más¬ 
fajta izgató szer, mint a bor; a bor mámo¬ 
rát fölváltja a szerelem mámora. Ekkor érzi 
•Iudit, hogy Holofernesznek ineg kell halnia, 
nem mert ki akarja irtani népét, hanem mert 
öt bántotta. De hátha mellében hordja Holo¬ 
fernesz gyermekét ? Most jut tudatára tragikus 
sorsának. A nőnek nem lehet hivatása, hogy 
életet öljön; neki adni kell életet. A nemek 
harczában Judit a legyőzött fél. Szerelme át¬ 
csap gyűlöletbe, gyűlölete fásultságba. Kilépett 
rendeltetésének köréből és tönkre ment. Nem 
látta maga magát; mihelyt meglátta igaz mi¬ 
voltát, megsemmisül. Saját magával ütközött 
össze és halálos sebet ejtett magán. Ha a 
szerző őt helyezi a darab kezdetén a darál) 
előterébe, a szerző inteucziói sokkal inkább 
érvényesülnek. 

Márkus Emma a misztikus Juditot felül¬ 
múlhatatlan erővel és hozzáértéssel játszotta. 
De mindvégig erős, hatalmas és megrázó volt. 
Ivánfi igazi asszír maszkot öltött és nagyon 
hangsúlyozta azt a czinizmust, mely az Úber-
mensch lelkében él, de nem egyedül uralkodó. 
Talán jobb lett volna fiatalítani magát és az 
erő momentumait is erősen hangsúlyozni. 
Ö a darab fordítója is és e fordítás a szín¬ 
padon nagyszerűen hangzott. 

Az egész előadás igen szép volt. A várbeli je¬ 
lenet mozgalmasságával és erősen kiéleződő drá-

maiságával mély hatást tett. 
Nekünk csak még két általá¬ 
nos megjegyzésünk vau : a 
darál) tempóját kissé gyor¬ 
sabbnak kívánjuk és a pá¬ 
toszt modernebbül kell ját¬ 
szani. Van annak módja, hogy 
a pátosz is mintegy természe¬ 
tesnek tessék, 1. i. magasabb-
rendű természetesség gvanánt 
hasson. 

Farka* Pál Varsányi csa¬ 
tája sokat veszítene, ha cselek¬ 
vényét részletesen ehnonda-
nók. Nem ily műtét való e 
darabnak, melynek ereje a bo-
hózatosság ötleteiben, a játszi 
szatíra jókedvű beszédjében 
rejlik. A darab az Önkéntes 
naplója hangján van irva; a 
ki ismeri azt a vidám könyvet, 
fogalmat alkothat magának a 
vígjáték hangjáról. Színhelye 
a darabnak báró Szomolnoky 
András képviselő, gyáros, nagy¬ 
birtokos kastélya Varsányban, 
a hol a nyári hadgyakorlatok 
utolsó csatája fog lezajlani, 
így gyűlik össze két társaság 
a kastélyban; a hadgyakorla¬ 
tok révén tisztek és önkén¬ 
tesek, ez utóbbiak közt a na¬ 
gyon mulatságos Abelesz Szig¬ 
frid, a kiből Z. Molnár igen 
sikerült, jóizlésű karrikaturát 
alkotott. A másik társaság a 
házi kisasszonyoké, modern 
költők, szocziológusok, a kik 
azonban álköltők és álszoczio-
lógusok és a végén fölsülnek, 
elillannak. Az igazi varsányi 
csatát a katonák nyerik meg, 
t. i. az egyik katona lesz az 
idösbik kisasszony férje, míg 
a másik kisasszonyt oly fiatal 
közgazdasági író nyeri el, a 
ki eleinte adta a modern szó-

cziológust, hogy hatást tegyen. 
de később szívesen veti el ál-
arczát. 
fr Kgy gyöngéje vau a da¬ 
rabnak. Az idősebbik házi-
kisiisszony minden ok nélkül 
légyottot fogad el az i'ilszo-
cziológustól, sötét éjjeli órára, 
a parkban, ámbár a katonát 
szereli, ámbár n SZOCZiolÓgUSt 
ín m szereti, ámbár igen tisz-
lességes: szóval oktalanul és 
okolallannl cselekszik. Kzt még 
bohéizatos vígjátékban sem en¬ 
gedhetjük meg. A szerző in-
lene/.ii'iját értjük és helyesel¬ 
jük. A modern fiatalokban 
megvan, a mit a írauczia író 
/.c i/oiil ihi f/ir-nek mond, 
a vétkességgel való kaczérko-
dás, di ezl n linóm lélektani 
motívumot n szerző csak sej¬ 
teti, nem érezteti. A kisasz-
szony nem akar gyávának 
látszani, inkább kompromit¬ 
tálja magái. Kz a döntő pil¬ 
lanatban bizonyíalanná teszi 
a darabnak különben graczió-
zns járását és csökkenti ha¬ 
tását. Szerencsére kéznél vau 
/ . Mohnir, a ki hóna alá nyúl 
az ingadozónak és átsegíti a 
pillanatnyi gyöngeségen. Meg¬ 
jegyzendő, hogy a szerző a 
szatirikus részekben is tartóz¬ 
kodik a komoly czélzásoktól 
és epés kifakadásoktól. Kbbe 
a t n''fáim belemehetnei a mo¬ 
dernek, a modernisták, a sno-
bok és a komolyak. A szoczio-
lógiának nem történik semmi 
baja és a «Szent mocsok" 
költőjének sorsa sem bánt¬ 
hatja parnasszitsi társait. Azt 
a nevetést fakasztja, mely föl¬ 
szabadít. 

JUDIT (MÁRKUS EMILIA) ÉS HOLOFERNESZ (IVÁNFI JENŐ). 

JUDIT BETHU'LIA NÉPE ELÖTT. (III. felvonás.) 

HEBBEL «JUDIT »-JÁNAK ELŐADÁSA A NEMZETI SZÍNHÁZBAN. - Jelfy Gyula fölvételei. 
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Kevesen vannak már, a kik az egykori Za-
rándvármegyé! hírből is ismerik. Pedig egy 
évszázaddal ezelőtt még Magyarország h-g-
nagyolil) vármegyéi közé tartozott. Hajdanta 
pedig egy kis országot kitevő föld képezte te¬ 
rületi nagyságát. lob' l -bő! származó okiratok 
tanúskodnak arról, hogy Békés vármegye fő¬ 
helye, Gyula is Zarándhoz tartozott, melynek 
keleti határszéle egész Alsó-fehérmegyéig ter¬ 
jedt. A századok folyamán a vármegye területe 
mindinkább csökkent s a török uralom ide¬ 
jében hovatartozaudósága is folytonos válto¬ 
zásnak volt kitéve. Hol Magyarországhoz, hol 
Erdélybe/, csatolták s volt idő, a mikor a sze¬ 
rencsétlen vármegye Önmaga sem volt tisztá¬ 
ban e tekintetben. E miatt a megye rendéi -
H mint az 1747-ben is történt, - - úgy a ma¬ 
gyarországi, mint az erdélyi hongyűlésre is 
küldöttek követeket. 

Kevés vármegye van az országban, a hol a 
magyarság annyit szenvedett volna, mint Za-
rándban. A török uralom kezdetén még a magyar 
uralta a vármegyét. Száz meg száz terjedelmes 
domiuium hirdette a magyarság supremácziáját. 
Az ozmán fegyver azonban megtizedelte a ma¬ 
gyar családok sorait. Még ki sem heverték a 
török pusztítást, jött az 1784-ben kitört Hóra 
Klóska-féle parasztlázadás, mely irtózatos ke¬ 
gyetlenséggel mészárolta le a vármegye nemes 
családjait. Az alig írmagnak maradt magyar¬ 
ságot Jáuku bestiái tették tönkre s a mire a 
szabadságharcz véget ért, a román szellem lett 
feltétlen ura a vármegyének. 

A kiegyezés korszaka már egy tipikus román 
vármegyét talált Zarándbau, a mely sehogy sem 
tudott, avagy nem akart beleilleszkedni a ma¬ 
gyar uralomba. Valóságos dákó-szellem dü¬ 
höngött a vármegyében. Nemcsak a közigaz¬ 
gatás, de az igazságszolgáltatás is kizárólag 
román nyelven folyt. Tisztviselői hallani sem 
akartak az államnyelvről s főispánjaik közül 
Pípos és Joaneszku egy szót sem tudtak ma¬ 
gyarul. 

Miután a kormány később hazafias érzelmű 
főispánokkal sem tudott rendet teremteni, a 
vármegye feldarabolásával vetett véget a román 
uralommak. 

Az így letűnt vármegye szomorú történelmi 
eseményeinek néhány nevezetes momentuma 
(Jzebéhez, egy kicsi román faluhoz fűződik. 
Az eredetileg német származású bányász-lakók 
azzal tűnnek ki 1784-ben, hogy a Hóra Klóska-
féle lázadástól teljesen távol tartják magukat, 
sőt a menekülő magyar családoknak készséggel 
menedéket nyújtanak. Humánus viselkedésük 
elismeréséül II. József császártól adóelengedés¬ 
ben s különféle kiváltságokban részesülnek. 
Pedig a hagyomány szerint a lázadás fő-
czinkosai, Hóra, Klóska és Krisau a czebei 
temetőben a ma is látható óriási tölgyfa alatt 
szőtték meg gonosz tervüket s betyár hűséget 
is itt esküdtek egymásnak. A tölgyfát most is 
Hóra Klóska fájának hívják s legendaszerű 
becsben áll az évenkint ide zarándokló román¬ 
ság előtt, a mely egy-egy darabka kérget hasít 
a már pusztulásnak indult óriási törzsről. 
A kérget azután aranyba foglalva, szent taliz¬ 
mánul őrzik meg a « hazafias » utókor szá¬ 
mára. 

A kis község főnevezetessége ma a templom 
előtt elterülő miniatűr temető, a hol a román¬ 
ságnak csak a legkiválóbbjai lelhetnek örök 
pihenő helyet. Ma még alig tíz sírdomb jelzi 
a temetőt. Legnevezetesebbje Jánku Ábrahám¬ 
nak, az egykori havasok királyának holttestéi 
fedi. A farácscsal körülvett hantok felett egy¬ 
szerű sírkő emelkedik, a melybe a következő 
szöveg van bevésve románul : 

Janku Ábrahám ügyvéd. Az 1848 4!J-iki 
román légiíjának I'refrrtuaa í<S7i?. 

A czebei temető nem egyszer szerepelt már 
a törvényszéki iratokban annak a révén, hogv 
a Hóra Klóska fájától alig 10 méternyi távol¬ 
ságban fekvő Janku sírját kezdetben az itt 
sűrűn megforduló román ifjúság hazafiatlan 
tüntetéssel szokta volt megkoszorúzni. 

Az első nevezetes koszorú l8!H)-beii került 
a sírra. Kolozsvári román egyetemi hallgatók 

hozták s nagy magyarellenes demonstrácziót 
rendeztek vele. A csendőrség elkobozta a ko¬ 
szorút s a tüntetők a törvényszék elé kerültek, 
a mely méltó büntetést szabott a hazafiatlan 
ifjúságra. A koszorút azonban visszaadatta 
a sírnak azzal a helyes megokolással, hogy a 
simák megkoszorúzása egymagában még bün¬ 
tetendő cselekményt nem képez. 

Jelenleg egy mezei virágok ból font koszorú 
foszlányai díszítik a sírkövet. Ennek a koszo¬ 
rúnak a története is elég érdekes. Vagy más¬ 
fél évvel ezelőtt néhány hírnévre szomjas ro¬ 
mán ifjú rögtönzött ünnepség keretében mezei 
virágokból font koszorút helyezett el a sírra. 
A cseiidőrség, a mely a tüntetésről értesült, 
elkobozta a koszorút s a községházán helyezte 
el őrizetbe. 

Alig egy félórával rá. mái- egy másik koszorú 
került fel a sírkőre. A c.sendőrség ezt is le¬ 
szedte s ily módon rövid idő alatt (> új meg 
új koszorú került fel Jánku fejfájára. A csend-
őrség időközben eltávozott a községből s így 
a 7-dik koszorút már el nem kobozhatta. Ez. 
a koszorú elszáradt s már csak egy-egy fűszál 
jelzi nyomát. 

Ki ne ismerné fel az elszáradt koszorúban 
Janku Ábrahám tragikumát? A magyar isko¬ 
lákban felnevelkedett, magyar barátokkal össze¬ 
forrt ifjú felül a kamarilla álnok cselszövésé¬ 
nek. A román ideálizmustól megittasodva, élére 
állt egy felizgatott vad tömegnek, a nélkül, 
hogy elég energiája lett volna az Axentyék, 
Prodán és Pópák bestiális vérszomjainak meg¬ 
fékezésére. 

Bizva az osztrákok ígéretében, végig vezényli 
hazája ellen a guerilla harczot, a melynek nyo¬ 
mát ma is ezer meg ezer magyar család pusz¬ 
tulása jelzi. 

l'js a mikor a kamarilla a rengeteg vérfür¬ 
dők árán és az oroszok segélyével leverve látta 
Magyarországot, a hiszékeny ifjú Bécsbe rán-
dult, hogy az Írásban biztosított «aranyhe¬ 
gyeket» személyesen átvegye. 

Már a, Burg kapujában, a Imi a posztoló őr¬ 
ség gúnyos nevetéssel bocsátja be a még rö¬ 
viddel ezelőtt dédelgetett főpreíectust, kényte¬ 
len volt tapasztalni, hogy a «mór« szerepét 
eljátszotta. Csalódása azonban csak akkor volt 
teljes, a mikor az uralkodó elé nemcsak hogy 
nem bocsátották, de kereken kijelentették előtte, 
hogy a mennyiben :á4 óra alatt a császárvá¬ 
rost el nem hagyná, úgy kényszerútlevéllel 
szülőfalujába tolonczoltatják. 

A csalódás leírhatatlan keserűséggel tölté el 
lelkét. Néhány órányi pihenés után elhagyja 
Mécset, s meg sem áll Gyulafejérvárig, a hol a 
kamarillának összes hozzá intézett iratait nyil¬ 
vánosságra akarja bocsátani. 

Az osztrákok karja azonban itt is utoléri. 
A hatóság emberei egyszerűen lefülelik, Írásai¬ 
tól megfosztják és a vár kazamatáiba vetik, a 
hol addig már a magyar honvédek egész lé¬ 
giója sínylődött. 

Több mint félévi raboskodás után végre nieg-
nyilnak előtte a börtön kapui, de azokon már 
nem Jánku Ábrahám, a daliás román ifjú lép 
ki, de egy testileg, lelkileg megtört alak, a ki 
előtt a szabadság értékkel mái' nem bírhatott. 
Jánku lelke végkép elborult s mint élőhalott 
lépett a világ elé. Tilinkóval a kezében, 
rongyokba burkolva, mint üldözött vad rohan 
hegyekeii-völgyekeu keresztül. Végigjárja mind¬ 
azokat a helyeket, a hol röviddel ezelőtt a 
magyarok ezrei hullottak el kegyetlen hordái¬ 
nak lándzsái alatt. Szülőfalujától eltaszítva, 
román fajától elfeledve éhen és szomján jele¬ 
nik meg a magyarok portáin. 

És a magyar vendégszeretet most sem ta¬ 
gadja meg magát. Az áldozatul esett családok 
tagjai készséggel bocsátják be a bolyongót s 
nemes szánalommal, terített asztallal kínálják. 

Neki azonban a legmelegebb hajlék sem 
nyújtott már pihenést. Alig hogy éhségét le¬ 
csillapította, kalapja után nyúlt s miután mar¬ 
kába nyomták az obligát piczulát egy-egy bús 
tilinkónótával búcsút mond a házbelieknek. 

Közel 24 évig bolyongott elborult leikével, 
nyugalmat — a biblia szavai szerint — sehol 
sem lelve. 187:2 szeptember 13-án, egy hideg 
őszi éjszakán Jánku Kőrösbáuyán a Lieber-
féle kert kerítése mellett egy lóczán pihent 
meg. Régi, a börtön falai közt szerzett mell- • 
baja nagyon előrehaladt már. Végórái előtt 
állott. Eeggelre halva lelték a bujdosót. 

A románság vezetői, a kik Jánkuval 24 éven 
át vajmi keveset törődtek, fényes temetést 
rendeztek neki. 

Jánku Ábrahám magyar kortársai megkapó 
epizódokat mondanak el a havasok királyának 
gyászos szerepléséről, a melyek mind arról ta¬ 
núskodnak, hogy az eltóvelyedett embert nem a 
magyarok elleni gyűlölet, de fajának végtelen 
fanatizmusa vezette hazája elleni harczában. 

A borzalmas kegyetlenséggel lemészárolt 
Brádyak közül Brády Pál iskolatársa és jó-
barátja volt Jánkunak, a ki a szomorú eset 
idejében alvezéreivel együtt Abrudbányán tá¬ 
borozott. Jánku, mihelyest értesült a Brádyak 
elfogatásáról, nyomban szigorú rendeletet kül¬ 
dött a lándzsások őrnagyának, hogy a fogoly 
magyarokat azonnal engedje szabadlábra. Axen-
tye azonban titokban késleltette a lovaskül-
döncz elindulását s a mire ez harmadnap a 
Czebéhez közel fekvő Váka községbe érkezett, 
már a legyilkolt Brádyak 13 holtteste közös 
sírban pihent. 

Jánku a gyilkosság hírére kezeit Tördelte 
s nem egyszer sírva erőeítgette, hogy karját 
;< szívesen feláldozta volna Pali barátja meg¬ 
mentéséért. 

Jánku Abrudbányáról Bucsesdrc indult s itt 
ütötte fel láborát. Ez időben már Zaránd lán¬ 
gokban állott s magyarság szerteszét menekült, 
a megyéből. A második napon a lándzsás mó-
czok egy Kristyory Elek nevű földbirtokost 
fogtak el. a ki több mint egy hétig bujdosol! 
mar az erdőben. A móczok a lerongyolódott 

és éhségtől agyongyötört Krislyoryt a fővezér 
ele vezeMék. .lállkll. mihelyt st értesült, hogy 
magyar embert fogtak el, nyomban elpanancsolta 
az embereket. Ekkor a fővezér szakácsa a fo¬ 
golyban megösmeri a Brády-esalád egyik ro¬ 
konát, mire .lanku barátságosan kezet fog vele, 
szobájába vezeti s saját ruhatárából kínálja 
öltözékkel. \ s/akács pompás vacsorát készil 
Kristyorynak, a ki mohó étvágya közben ugxan-
csak hozzálátott a házigazda finom borához 
is. Az ital megárthatott neki, meri feltámadt 

beimé az ősi \irtus s káromkodva ügy szolt a 
szakácshoz: Csak itt \olna az én kanlom, majd 
elbánnék én a te gazember gazdáddal. Kris¬ 
tyory kitörésének a belépő Jánku vetett véget, 
a ki niosohogva csitiigalta haragos vendégét: 
No majd elintézzük holnap a dolgot a lo-
vaniasság s/aliályai szí i int. 

Másnap .lállkll lile lék|e\é| |el (álja el Kri---
tyoryl s saját emherei\el kísérteti el a de\ai 
határnál fekvő magyar Iáin 

(ills/lúl- Al'lllill 

TÉLI DIVAT. 
A tél a maga rövid, komor napjaival és 

hosszú estéivel, szinte természetszerűen meg¬ 
követeli a szórakozást, mulatságot. Mindenkor 
korszakot jelentett ez a női öltözék terén, mert 
akkor keletkeznek a csipkétől libbenő, selyem¬ 
től suhogó ruharemekek, melyek a báltermek 
parkettjére vannak hivatva a poetikus jelen¬ 
ségek tömegét varázsolni. De míg eddig csakis 
e gyöngyös és csillámos palástokra pazarolták 
az alkotó művészek minden ötletüket és Ízlé¬ 
süket, most egy épen ellenkező iránynyal is 
számolniok kell. Megérett ugyanis a téli spor¬ 
tok szokása és sima hórétegen fürgén sikla-
nak alá az edzést keresők százai. A női nemet 
is beleértve, a mi természetesen a sportdivat 
megalkotását is megköveteli. 

Mert ma már nem ölt magára esetlen bun¬ 
dát a modern asszony, mint azt nagyanyja 
pillanatnyi gondolkodás nélkül megtette. Az, 
automobil-bunda is kecsessé, szűkké alakult, 

HÓRA ÉS KLÓSKA FÁJA A CZEBEI TEMETŐBEN, MELLETTE JANKU SÍRJA. 

DIVATOS FEJDISZ. 

a téli sport divatja fehér, derűs, de a mellett 
czélszerű és kényelmes. Kötött kabát, sapka 
és bokavédők elengedhetetlenek, valamint a 
rövid szoknya és prémes takaró. 

A téli sport nagy befolyással van a tél ut-
czai divatjára is. Mert például sohasem lát¬ 
tunk annyi fehér prémet, mint jelenleg. Paris 
korcsolyapályáján és a vele kapcsolatos Palais 
de Glace-ban a legbájosabb mondáim- asszo¬ 
nyok csakis fehér prémmel jelennek meg. Lágy 
nyakbavetők, hatalmas karmantyúk alakjában 
viselik, de kerül belőle a sapkára és kalapra 
is. Sőt némelykor egészen prémből készül ez 
a kalap, esetleg feketéből és fehérből vegyesen. 

Az aiitomobilbundák révén honosodtak meg 
ama prémköpenyek, melyekkel ma valóságos 
versengést űznek Paris és London szépei. Már 
tudniillik az árukat illetőleg, mert ezeket csakis 
ezrekben határozzák meg. így természetesen 
máris bizonyos tekintélyre számíthat a szak¬ 
értők részéről az, a ki a ruha szegélyéig le¬ 
érő, finom szőrmeköpenyben jelenik meg. Hogy 
a fényűzés mily arányokat ölthet e téren, az 
szinte kiszámíthatatlan, mert Paris szűcsmes¬ 
terei kifogyhatatlanoknak bizonyulnak az új 
ée ujabb ötletek tekintetében. A mi drága és 

szép bunda csak megterem a különféle /illa¬ 
tokon, azt ők művészi ké/ze! egyesilik, de a 
mellett lehetőleg oda torekednek, hogy az égés/ 
nagy összegű ériéket is képviseljen. 

A prémnek különben némi szerepe jm az 
eslélyruhák terén is. Különösen, a mikor egyes 
hímzésekéi kell még hatásosabbá tenni. Mert 
hogy a csillámmal tele öltött lenge tunikát 

TÉLI TOILETTE. 

például rendkívül emeli egy keskenv. Miiét 
prémsáv. az. !agadliai:il!aii. Valamin! a nvak 
fehérsége is szinte vakítóvá lesz. ha a sely¬ 
mes, sötét p re m keretéből emelkedik ki. 

A hímzésnek még mindig nagy szerepe jm 
az idei báli di\at terén. |-',s ez nagyon termé¬ 
szetes, mert a rojlon km'il mi\el lehetne ha¬ 
tásosan kiegészíteni a mosi nélkülözhetet len. 
szűk Imiikál. \ mint ez olyan lengén meg-
siinul az alakon, szinte plasztikusan emelke¬ 
dik ki a hímzés mintája és teljes mértékben 
érvényesül szépsége, így keleikez.liek ama cso¬ 
dás remekek, meivekre Paris di\a!mü\ eszei 
jelenleg oly nagy súlyt fektetnek: a modern 
hímzések poétikiisabbnál poélikusabh tömege. 
Hivatott művészek rajzolják meg mintáit, még 
lli\atotl:ibb kezek öltik őket. sőt még a gépek 
is remekművekéi alkotnak. 

Virágul aránylag kevesebbet alkalmaznak, 
de a hímzés nagy száma melle,t ennek hiányát 
nem látjuk a divatos báli ruhánál. Knlekt >ek 
a féloldalos derekdisZek. melyeket elsőnek l'a-

DIVATOS FEJDÍSZ. 

;vik 

BÁLI RUHÁK. 

gnin asszony teremteti meg. [ gyanis 
lig.v másféle, mini a másik. 

l'eldáiil az egyik vállat széles csipke bo¬ 
rítja, míg a másik híján van ennek a dísznek 
és i-sakis a ruha szövetjéből kés/ült. És az 
összhang kedvéért, a fejdiszek némi tekintet¬ 
ben egyeznek e viselettel. Ha ugyanis a bal váll 
van díszítve, akkor bizonyára a jobb- oldalra 
esik a két-három soros szalagpántból álló fej-
diszre erősített tollcsokor vagy virágbokréta. 

Mert fökötönek is beillő f ej disz nélkül ma 
nem megy színházba, estélvre vagy bálba az 
előkelő, párisi asszony. Ez mindenesetre a 
fodrászoknak okozz;1, nagy kárát, mert a szé¬ 
pen fésült hajból alig látszik ki valami. Kü¬ 
lönösen ha az annyira kedvelt ezüst- vagy 
aranyhálót borítják raja. Olykor hatalmas, szi-
nes toll libben meg a szőke vagy barna für¬ 
tök fölött. Lavalliére asszony hosszú fürtös 
hajviseletét is feltámadni látjuk, olykor hosz-
szan lecsüngő rózsakoszorúval díszítve. A szé¬ 
les szalagpántok is divatosak, különösen csil¬ 
lámmal, gyöngygyei kihhm-zve. íme néhány 
szemelvény a divat nagy tárházából, mely 
ezernyi meglepetésekkel kedveskt-dt-tt ez idén 
a híveinek. .S'. , . i Bi-lln. 
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BARTA ERNŐ KIÁLLÍTÁSA. 

ALVÓ LEANY. 

K/.fii a kiállításon a fiatal festő geiieráczió-
nak egv grafikusnak indult és festővé lett tagja 
mutatja munkásságának eredményeit. Kezdet-
lien tigyelmes rajzoló volt, ki azt, a mi jelleg¬ 
zetest ax emberi arczokou és alakokon meg¬ 
figyelt. Szénnel, krétával szorgalmasan rögzí-
tfttr meg és így átment a nyugodt, iskolás 
raj/ölni tanulás gyakorlatán, mely biztos kexet 
adott neki a vonalvezetésben. De már ezeken a 
rajzain is. melynek legjava a Szépművészeti 
múzeum tulajdonába került, nem annyira a 
vonal meg a körvonalak érdekelték, lianem az 
árnyékkal kiemelt, tónusos felületek. Nem ke¬ 
mény vonásokkal ábrázolt, hanem inkább bár¬ 
sonyos mélységű árnyékolással. Jelentékenyebb 
egyéni vonások néni igen voltak még ezeken a 
képein, mert ezek csak akkor bontakoztak ki 
alkotásmódjában, midőn megtalálta a-zt a tech¬ 
nikát, mely egyéniségének legjobban megfelelt: 
a pás/telt. 

Ábrázoló módjának aprólékosságéból ekkor 
sokat elhagyott, hiszen a pasztelkréta természete 

nem is kívánja, sőt nem is engedi az aprózást. 
és ettől kezdve nem is kellett mái- fehérre és 
feketéi-e áttenni azoknak a lágyan egybeolvadó 
halvány szilieknek skáláját, melyeket ő a világ¬ 
ban szépnek tartott: most már színfoltokban 
ábrázolhatta thémáit. E közben a figyelmes 
kutató és éber megfigyelő lassanként, egyen¬ 
letesen szentimentális költővé alakult át, a ki 
kissé bágyadt kissé erőtlen oldaláról nézi az 
életet. Alkotásain valami melaneholikus alap¬ 
hang csendül á t ; sok ábrándozást, magába¬ 
vonuló merengést árulnak el, sok vonzódást 
az élet titokzatosságához. 

A paszlelkréta hamvassága már amúgy is le-
tompitja a sxinek akkordjait, úgy hogy mély¬ 
ségük sincsen, csak világító erejük. Barta eze¬ 
ket a szűk határokat még szűkebbre fonja, 
mert a színek kiválasztásában lehetőleg kerül 
minden rikító és erőteljes szint. A megmaradó 
halvány árnyalatok sokféleségévé] dolgozik, s 
ezért képei színben sem erőteljesek, de annál 
több lágy finomságot mutatnak. 

TANULMÁNY. 

Hangulatainak lágyságát, sziliéinek fakó ská¬ 
láját átviszi olajfestményeire is. Egy pár lépés¬ 
nyi távolból úgy hat legtöbbjük, mintha posz¬ 
téit látnánk magunk előtt, mert a színeknek, 
melyekbe igen sok fehér szint kevert, nincsen 
meg ax a mélységük, mint a milyen az olaj-
festékeknek lenni szokott. Van ugyan egypár 
képe, melyen aligha tehetsége és ösztöiiszerű 
vágyainak sugallatára, mint inkább tapasztala¬ 
tinak ösztökélésére, kísérletet tett színben ke¬ 
mény és rikító, felfogásban erőteljes képek 
festésére is, de ezek a művek nem túlságosan 
sikerültek és távolról sem érik el paszteljeiiiek 
szinvonalat. Hiszen nem szükséges mindenki¬ 
nek erőteljesnek lenni, monumentálisnak lát¬ 
szani, nem szükséges harsogni annak, a ki 
csak dalolni tud, nem kell mindenben a korral 
úszni, ha egyéniségünk feláldozásának árán 
sem tudjuk hatványozni törekvéseit. Maradjon 
Barta őszinte és tehetsége korlátaiba zárkózó, 
inert ennek keretén belül is fejlődhetik még. 

Ftirkns Zolli'm. 

LINCSELÉS. A VILÁG LEGMAGASABB HÁZA, METROPILSBAN LIFE PALOTÁJA. 
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A FESTŐNŐ. TÁNCZOSNŐ. 
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A YELLOWSTONE-PAKK GEJZIRJE. 
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A SATURNUS GYŰRŰI. 
Néhány nappal ezelőtt nx egész Miipi sajtót 

befutotta ax a szeiixáeziósnak látsxó hír. hogy 
a Saturnus gyűrűi bomlani kezdenek s való-
sxinülcg s/ét fognak esni. A hír alapja Totlil-
nak, a/ amerikai Ajnberst-obszervatórium igaz¬ 
gatójának egy rövid távirata volt, a mely arról 
sxi'ilt. hogy Todd a Saturnus gyűrűk külső 
szélein szokatlan «csillogásokat" vett észre. 
Ezekből a különös tüneményekből következtette 
Todd, vagy talán csak ax észlelés eredjnényé-
jiek valamelyik továbbítója, hogy a gyűrűk 
egyensúlya megbomlott s a szétfoszlás meg-
kexdödött. 

A Salurnus gyűrűi ugyanis apró, nieleor-
vajhox hasonli) testecskék halmazából állanak, 
mely tesiecskék egymás hegyin-hátán tolongva 
keringenek a Saturnus körül, a Saturnus és a 
saját maguk egvmásra gyakorolt vonzásúnak 
hatása alatt. A mechanika szempontjából a, 
gyűrű mozgásában a legfontosabb kérdés ax, 
hogy az apró testecskék rendszere stabilis-e, 
axax megmaradnak-e gyűrű alakban való elhe¬ 
lyezkedésükben mindörökre :' Mivel megszámlál-
hatatlannl sok testről van szó, a miknek moz¬ 
gását és egymáshoz való viszonyát meg kellene 
vizsgálni, a probléma rendkívül bonyolult s 
csak nagy megközelítéssel oldható meg, tehát 
a gyűrű stabilitásának kérdése teljesen szigorú 
értelemben még eldöntetlen kérdés. Annyit 
megállapítottak a niathematikusok. hogy egyet¬ 
len kis test, egy hold. csak akkor maradhat 
meg a bolygó közelében, ha a bolygó közép¬ 
pontjától való távolsága legalább 3—4-szercse 
a bolygó sugarának. A Saturnus gyűrűje ezen 
a határon belül van ugyan, de ebből semmire 
sem lehet következtetni, mei't mint említettük, 
a gyűrű számtalan apró alkatrészből áll s így 
ax előbbi megállapítás nem alkalmazható rá. 

Eltekintve ax elméleti vizegálatoktól, a ta¬ 
pasztalat alapján meglehetős joggal hihetjük 
azonban azt, hogy a gyűrű rendszere a való¬ 
ságban mégis csak stabilis rendszer. Mondhat¬ 
juk pedig ezt azért, mert a Saturnus gyűrűi 
már sok évezred óta megvannak, s a négyszáz 
esztendő óta tartó megfigyelés tanúsága szerint 
nem változtak a legkisebb mértékben sem. Kz 
a tapasztalat természetesen nem zárja ki azt, 
hogy a gyűrűk talán mégis változnak, esetleg 
pusztulnak, de úgy, hogy az oszlásuk rend¬ 
kívül lassan történik s meg nem figyelhető. 
Az sem lehetetlen, hogy az a belső, nagyon 
keskeny és nagyon halvány fényű gyűrű, me¬ 
lyet Bond fedezett fel 18<>8-ban, ezt a lassú 
feloszlást jelenti, de azért ez mégsem való¬ 
színű s legfeljebb esetleges lehetőségnek te¬ 
kinthető. 

A mi már most Todd észleléseit illeti, azok¬ 
ból egyáltalán nem szabad a gyűrűk feloszlá¬ 
sára következtetni. Xem ez az első eset, a 
mikor a gyűrűkben holmi apróbb rendellenessé¬ 
geket vettek észre, de ezek mindig eltűntek 
rövid idő múlva, így például lí(07 október 
havában is, mikor épen éliről lehetett látni a 
Saturnus gyűrűit, észrevettek két fénylő csomót 
a gyűrűkben, melyeket PíckerÍHQ látott meg 
legelőször a Lick-obszervatórium hatalmas táv¬ 
csövével. Ekkor is azt kezdték hinni, hogy a 
gyűrűk bomlása megkezdődött és sokan re¬ 
mélték, hogy végre beigazolódik a Kant-Laplace 
elmélete s a gyűrű összetömörül holddá. Xem 
igy történt, a csomók rövidesen eltűntek s a 
Saturnus gyűrűjén megint nem lehetett ész¬ 
revenni semmilyen különösebb jelenséget. 

Ugyanez történt még régebben, ISl-X-ban, a 
mikor szintén egy gyönge sűrűsödés keletke¬ 
zett a gyűrűn, a mely akkor is hamar eltűnt. 

Ezekből az esetekből legelőször is azt követ¬ 
keztethetjük, hogy a Saturnus gyűrűiben idő¬ 
szakinként előfordul egy-egy kisebb tömörülés, 
a mély azonban elmúlik nyomtalanul és a 
nélkül, hogy megváltoztatná a gyűrűk rend-
.-zerének stabilitását. Hogy hogyan jön létre 
az ilyen tömörülés, az nagyon könnyen meg¬ 
magyarázható. A gyűrűket alkotó apró tes-
tecskék közel kör alakú pályában mozognak 
a bolygó körül, hasonlóan a kisbolygókhoz, a 
melyek szintén egy gyűrű alakú térben kerin¬ 
genek a Nap körül, de az ő gyűrűjük össze¬ 
hasonlíthatatlanul ritkább, mint a Saturnusé. 
A mint a kisbolygóknál is előfordulhat, hogy 
olykor-olykor a tér egyik-másik helvén össx.e-
csoportosulnak és sokkal sűrűbben vannak ott. 

.-*•; 

Weinrich S, fénykepe. 

CUVAJ EDE AZ ÚJ HORVÁT BÁN'. 

mint másutt, úgy a Saturnus gyűrűjében is 
megtörténik, hogy az apró teetecskék rend¬ 
kívül bonyolult mozgásuk közben egyszer-
másszor összesereglenek egy pontban, a mi 
tőlünk nézve úgy látszik, mintha a gyűrűn 
csomó képződött volna. Másrészről ugyanekkor 
az is bekövetkezik, hogy a gyűrű egyébb ré¬ 
szein megritkulás áll be, a mi könnyen azt a 
látszatot keltheti mintha azon a helyen a 
gyűrű bomlani kezdene. 

Ezek a sűrűsödések és megritkul ások rend¬ 
szerint nagyon gyöngék és alig észlelhetők, a 
minek következtében egyrészt csak ritkán ve¬ 
szik észre a megfigyelő asztronómusok, más¬ 
részt csak a legkitűnőbb távcsövekkel figyel¬ 
hetők meg. Innen van az, hogy például most 
is csak Todd látta a feltűnést keltő változást, 
míg sem a treptovi. sem a bécsi obszervató¬ 
riumon nem tudták meglátni. Ugyanígy volt 
1907-ben is, az akkor keletkezett csomókat 
csak a Lick és a Barnard-obszervatóriumoii 
figyelték meg, de egyetlen más helyütt sem 
vettek észre semmit sem abból, a mit az ame¬ 
rikaiak megállapítottak. 

Mindabból, a mit elmondtunk, kétségtelen, 
hogy a Saturnus gyűrűi nem fognak szenzá-
cziós meglepetéssel szolgálni sem a közel jö¬ 
vőben, sem későbben. A gyűrűk nem oszlanak 
fel és bármennyire is örülhetnénk annak, ha 
szemünk előtt folyna le egy ilyen érdekes égi 
katasztrófa — nem remélhetjük, hogy valóban 
bekövetkezik. A naprendszer - a mennyire is¬ 
merjük - minden részletében teljesen kiala¬ 
kult rendszer, a melyben meglepetések nem 
fordulnak már elő s a változások, a miknek alá 
van vetve olyan jelentéktelenek s olyan lassan 
lefolvók, hogy szinte észrevehetetlenek. 

- S;, A'. 

UTAZÁS MAGYARORSZÁGON 
A XVIII. SZÁZAD VÉGÉN. 

Ismertfti KÖNYVES TÓTH KÁLMÁN. 

(Folytatás.) 

Majd részletesen leírja a szerző a tokaji asszú 
készítési módját, a szüretet, mikor is a közel¬ 
ben lakó urak családostul idejönnek mulatni. 
Ilyenkor jelentkeznek aztán a borkereskedők is. 
Tokaj híres borát a magyar urak külföldön is 
értékesitik, különösen Lengyelországba van 
jelentős kivitel. A tokaji bornál drágább ital 
egész Európában nincs. A finomabb fajtából 
egy üveg körülbelől 1-2 frankba kerül. A magya¬ 
rok nagyon büszkék borukra s szeretik emle¬ 
getni, hogy az olcsóbb fajta bor is jobb a leg¬ 
finomabb franczia bornál. Borukat folyó arany¬ 
nak nevezik s nálok közpéldabeszéd : ('Magyar¬ 
országon kívül nincsen élet, vagy ha van is : 
nem oly élet». (Extra Hungáriám non est vita, 
si est vita, non est ita). Megbocsátható ez a 
dicsekvés, mert ez a hazaszeretet gyöngéd virága 
gyanánt tekinthető. A tokaji hegy alkatrészeit 

vegytanilag bontja fel utazónk s ebből azt 
következteti, hogy ez a bortermelésre a legked¬ 
vezőbb talaj. Tokajtól Mádig a vidék nagyon 
megragadó, egyik felől szőllővel rakott lifgy-
oldalak, míg a völgyben erdőség terül el; másik 
felöl a jobbra-balra kanyargó Bodrog. Öt óra 
alatt ért el Mádra, hol Orczy báró vendége volt. 
Innen Tállyára ment, egy melléje rendelt veze¬ 
tővel. Tréfásan jegyzi meg, hogy kisérőtársa, 
mivel sem bölcsész, sem természettudós hiré-
ben nem állott: alaposan leszívta magát. úgy. 
hogy alig várta, hogy tőle szabaduljon. Mádról 
Tolcsvára ment; ez a városka is nagyon sze¬ 
gényesnek látszott, a mit főleg annak lehet 
tulajdonítani, hogy igen sok zsidó lakik benne. 
Körülbelől 3000 lakosa van s ezek közül Idő 
család a zsidó hitfelekezethez tartozik, a kik 
kereskedéssel s üzérkedéssel foglalkoznak. Ál-
lalában mondható, hogy Magyarországon igen 
sok zsidó lakik, nemcsak a nagy városokban, 
de a kisebb falukban is. Sajnálatos tény, hogy 
még ma is találkoznak egyes főurak, a kik 
nem tűrik meg őket birtokukon, holott ma¬ 
gasabb haszonbért fizetnének, mint bárki más. 
A nagy városokban nem lehet tőlük tartani, 
mert a kereskedelemben fejthetik ki ügyes tevé¬ 
kenységüket, de a kisebb községekben már zsa¬ 
rolják s kizsákmányolják az alsóbbrendű nép¬ 
osztályt, a mennyiben igen magas uzsorát szá¬ 
mítanak eladott áruczikkeikért. S mikor a hitel 
teljesen ki lett merítve s nyakig eladósodtak, 
árverésen mindenüket potomáron megvették. 
Többnyire Lengyelországból vándoroltak Ma¬ 
gyarországba. II. József mindent elkövetett, 
hogy ezt a bevándorlást korlátozza, de törek¬ 
vése kudarczot vallott. Innen Sátoraljaújhelyre 
utazott Borbély nevezetű úrral, ki többedmagá¬ 
val megyei gyűlésre ment. Az egész úri társa¬ 
ság egy nagy szekeret töltött meg, mert itt 
másforma jármű nincs használatban. Útközben 
mindig arról folyt a beszélgetés, hogy miként 
bánnak el azokkal a németekkel, a kiket 
H. József e vidékre telepített. Keserűen panasz¬ 
kodtak, hogy sehogysem tudják magokat al¬ 
kalmazni a magyar szokásokhoz, mint azok a 
többi németek, a kiket Mária Terézia telepített 
le. Útközben a tudós többször leszállóit a sze¬ 
kérről, hogy az ott található különféle bazalt¬ 
közeteket vazsgálgassa, a melyek olyan erősek 
voltak, hogy nagyobb ütésre szikrát hánytak. 
Átutazott Patakon is, hol a kálvinistáknak nagy 
kollégiumában megnézett egyet-mást s azt 
jegyezte meg, hogy a debreczeni főiskolával 
méltán kiállja a versenyt. A szántóföldeken 
luczerna, tengeri és burgonyatermés látszott. 
Újhelyen nem valami jól töltötte az időt, mert 
Weiss megyei orvost, a kihez ajánló-levelet 
vitt, nem találta otthon B mivel vásár volt s 
egyúttal megyei közgyűlés, a fogadók túlzsufo-
lása miatt nem kapott kényelmes szobát, de 
az orvos felesége nagyon nyájasan fogadta. E 
város környékén fekvő hegységeket «sátor¬ 
hegy »-nek nevezik. Olvasván Born báró nagy-
becsű munkájából, hogy vulkanikus tűzben 
megedzett gránitok találhatók itt, azoknak föl¬ 
keresésére indult, de bár a legmagasabb tetőig 
felmászott, a gránitnak híre-hamva sem volt,, 
csak veresbarna színű porphirt talált. 

Az általános műveltségtől még jól távoleső 
népeknél maga a kormány kénytelen kiterjesz¬ 
teni gondját olyan ügyekre is, melyekről más¬ 
hol maga a társadalom intézkedik, így Magyar¬ 
országon is a közegészség ügyét a kormány¬ 
hatóság intézi el. Minden megyének van egy 
főorvosa, ki a megyei sebészek fölött gyakorolja 
a felügyeletet. Kisebb városokban az orvos évi 
fizetése körülbelől 40 guinea (1000 korona), a 
sebészé pedig áO guinea (500 korona), ezen¬ 
kívül a magángyógyításból is van valami jöve¬ 
delme. Sátoraljaújhelyen már a magyar nyelv¬ 
től teljesen elütő tót beszéd ütötte meg fülét. 
Július 5-én Telkibánya felé vette útját, a mely¬ 
nek vidékén már csekélyebb a szőllőtermés. 
Az út ezen a vidéken igazán nyaktörő s a hol 
előfogata megpihent, rántottánál egyebet nem 
kapott. Egy községben épen akkor nyitott be 
előfogatért a biróhoz a községházánál, mikor 
ott több paraszt valami legelőügyben kereste az 
igazságot. Nagyon meglepte őt a magyar parasz¬ 
tok csöndes és higgadt viselkedése. Szóról¬ 
szóra idézem eme jellemző észrevételét: "soha¬ 
sem vettem észre a magyar parasztoknál azt a 
durva vadságot, a mivel őket az osztrákok vá¬ 
dolják s habár föllebbvalóik, elöljáróik iránt 
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illemtudók, sohasem tapasztaltam, hogy ez a 
tisztelet csuszó-mászó szolgasággá aljasodott 
volna, a mit pedig föltételezni lehetne egy 
olyan népről, mely épen most szabadult ki a 
legnagyobb zsarnokság lánczaibób. 

Telkibáni/án csak egy napig időzött, másnap 
délután Kassa felé vette útját, de nem jutván 
jó előfogathoz : ökörfogatra szorult. Keservesen 
panaszkodik, hogy ez a lassú czammogás mily 
kínosan érintette, mikor már siettetni kellett a 
ezélhoz jutást. De a türelmes ökrök mit se 
törődtek azzal, hogy az idegen úr ott a székéi-
ülésén bosszankodik. Akkor állottak meg, mikor 
nekik jól esett, csára fordultak, mikor a bérea 
azt akarta, hogy hajsz-ra menjenek. Végre 
annyira megcsökönyösödtek a köves és rázós 
úton, hogy kénytelen volt mellettök izzadásig 
gyalogolni, így jajdult fel: «Isten mentsen meg 
az ökörposta kocsitól!» Fele útján aztán mégis 
szerezhetett lovas előfogatot. Itt egy ujoncz 
csapattal jött össze, mely éjjeli szállásra itt a 
község állásában ütött tanyát. Rendes katonák 
vették körül az állást, s őrködtek felettük ke¬ 
gyetlen szigorúsággal. Megtudta később, hogy 
ezek voltaképen önkéntesek. Eszébe juttatta ez 
a tudós angolnak azt a jelenetet, a mely Skóczia 
hegyei közt szeme láttára játszódott le. A hegyi 
lakók egyik vezére egy ezredet akarván szer¬ 
vezni, hogy azt mielőbb előteremtse s minél 
többeket gyűjtsön zászlója alá : összefogdostatta 
a közelben lakó parasztokat, a kiknek egyálta¬ 
lában nem volt kedvök katonáskodni s azokat 
kötelekkel kötöztette szekereihez. Mikor aztán 
kérdezték tőlük a járó-kelők, hogy hová viszik 
őket, egyik közülök így válaszolt: ((Önkéntesek 
vagyunk!* Meg kell vallani, hogy ily körül¬ 
mények között a czím és a foglalkozás egymás¬ 
tól igen távol esnek. Szombat volt, a korcs-
maros, a kihez szállott, mint ezen a vidéken 
nagyon gyakori eset, egy nem igen rokonszenves 
külsejű zsidó fórfiú volt. A mint a korcsmába 
belépett, csaknem visszahökkent, mert az egész 
helyiség nagyon rondának látszott. Kért valami 
ennivalót, a mit egy keresztyén szolgáló tett 
az asztalra s mikor az utazó fizetni akart, el¬ 
vette a pénzt s a szekrény tetejére tette, de 
ahhoz a korcsmáros hozzá nem nyúlt volna. 
Ügy hevert egy egész marok pénz a szekrény 
tetején. Örülve, hogy innen kiszabadul, kényel¬ 
mes előfogatán, de most is rázós és nyaktörő 
úton érkezett el Kásádra, Északmagyarország 
fővárosába. Fő utczája elég széles s itt a szebb 
házak magyar főurak tulajdonai. Gyönyörű 
kávéház áll a vendégek rendelkezésére s • az 
emeleten több terem, hol a gyűléseket s mulat¬ 
ságos összejöveteleket szokták tartani. 6000-re 
tehető lakosainak száma. E városban csakis 
a székesegyház említésre méltó. Góth-stilban 
épült s még most is jó állapotban van. A «Fehér 
sas» szálloda igen érdekes építmény. Ezen 
szállodában meglehetősen lehet étkezni, a mi 
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Magyarországon ritkaság számba megy. De ezt 
a tudós angol alig-alig vette igénybe, a meny¬ 
nyiben Szirmay grófné, Fucker orvos s több 
főnemes házához hívták meg. Kassa lakossá¬ 
gának nagyobb része protestáns, mind a mel¬ 
lett nagyon kedvelik a nyilvános szórakozást. 
Vasárnap délutánonként a vendéglőt nagyon 
sokan látogatják. A magyar főurak családostól 
jelennek itt meg, hogy jóízűen egyenek s ked¬ 
vökre tánczoljanak. Föltűnt előtte, hogy az urak 
öblös pipákból füstöltek, csak a tánczterem 
ajtajára van egy táblára felírva nagybetűkkel: 
"Tilos a dohányzási). A tánczteremben művé¬ 
szileg lejtették a menüettet német vezényszó 
mellett. 

Czervmicza egy napi járásra esik Kassától: 
ez az opálok hazája, a hová szintén kirándult. 
Útközben található Ránk gazdag ásványvíz 
forrással. Itt kevés időt tölthetett, mert Véchey 
báró, az opálbányák igazgatója, a kivel együtt 
utazott, itten soká nem időzhetett. Ránkon a 
vendégek ellátása nagyon gyönge lábon áll, 
magoknak kell gondoskodni ágyneműről, főzés¬ 
ről s mindenféle élelmiszerről. A báró, a ki 
többedmagával ült le a terített asztalhoz, őt 
maga mellé ültette. Nagyon meg volt elégedve 
a magyaros ebéddel. Ezt a fürdőt Kassa lakos¬ 
sága látogatja, de sokan inkább Bártfdra men¬ 
nek, észak Magyarországnak eme legkedveltebb 
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fürdőhelyére. Ránkon igen kellemesen lehet 
időzni. 

Czci vctiii-zdn, az opálok hazájában a lelkész¬ 
hez szállott. E kicsiny faluban vendéglőnek, 
korcsmának hire-hamva sincs. Innen gyalog 
ment egy elég magas dombra, mely az opál-
bányával határos. Itt már őrök állottak, a kik 
arra vigyáztak, hogy illetéktelen egyének egy 
kapavágást se merjenek tenni. Ezelőtt a parasz¬ 
tok e drága köveket kedvökre aknázhatták ki, 
mióta azonban királyi birtokká lett, a császár 
megtiltotta, hogy ott bárki is ásatásokat végez¬ 
hessen. Mivel ő neki belépti jegye volt, bátran 
bemehetett a bányába s szomorúan győződött 
meg arról, hogy az innen kiásott opál_ értéke 
még a tisztviselők fizetésére sem elég. Ügy lát¬ 
szik, hogy az alkalmazottak nem sokat értenek 
az opálrétegek felfedezéséhez. 0 maga több 
fajta opált gyűjthetett. Megjegyzi, hogy egész 
Európában szebb opált sohasem látott. A kassai 
levéltárban régi okmányok bizonyítják, hogy 
a XIV. században 300 munkás foglalkozott e 
bányákban. Nagyon valószínű az a legenda, 
hogy innen került ki az a gyönyörű opál, 
melyet Marcus Antonius római consul birtokába 
akart keríteni B hogy azt megszerezhesse, szám¬ 
űzte annak tulajdonosát s ez inkább elhagyta 
hazáját, semhogy a drágakőről lemondjon. 
Négy órát időzvén a bányában, visszament 
szállásadójához, a lelkészhez, kinél megebédel¬ 
vén J'elilinen keresztül újra Kassára ment s 
itten új ismerősei azt ajánlották neki, hogy 
nézze meg az ág;/ teleki Imiin H//öt, melynek 
párja nincs e világon B olyan nagy, hogy az 
ember egy hétig kóborolhat benne, míg kitalál. 
Ide is váltakozó fogaton ment, mert oly helye¬ 
ken is kellett utaznia, a hol lovakkal nem bol¬ 
dogulhatott volna. Aggteleken egy kálvinista 
lelkészhez szállott, a ki sem németül, sem 
francziául nem tudott, de latin nyelven folyé¬ 
konyán beszélt. Kellemesen lepte meg, hogy a 
lakosság fiatalsága, holott vasárnap volt, dél¬ 
után a vendéglő udvarán vidáman mulatozott, 
mert Magyarországon jártában-keltében a kál¬ 
vinistákat eddig nagyon zárkózottaknak, komor 
kedélyüeknek találta. Másnap reggel egy vezető¬ 
vel a barlang átvizsgálására indult. Általános 
vélemény, hogy ez a barlang több mértföldnyire 
terül el a hegyek alatt s több napba kerül, míg 
azt keresztül-kasul lehetne járni. A bejárat egy 
körülbelől 150 lábnyi meredek alján látható, 
mely mintegy egy ölnyi széles, de oly alacsony, 
hogy le kellett hajolnia, hogy oda bejuthasson. 
Óriási terjedelmű barlang tárult fel szemei előtt, 
melyből mindenfelé más-más barlangba veze¬ 
tett az út. Itt-ott csörgedező forrás buzogott 
elő. Vezetője egy olyan nagy barlangba vezette, 
a melynek közepén olyan alakzatok látszottak, 
mintha a boltozatról szakadtak volna le. Néha 
oly szűk nyilason kellett keresztül bújnia, 
mintha csak kémény csöve lett volna. Egy 
másik barlangba érve, cseppkövekből alakult 
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szobor-szerű képződmények vonták magára 
figyelmét. Azt hitte volna az ember, hogy egyik 
másik góth-stilban épült kicsiny torony. 

Oly részletes pontossággal irja le az agg¬ 
teleki barlang csodás sajátságait, hogy azt a 
mai tudós kutatók sem rajzolhatnák hívebben, 
pedig csak fenyőfáklyával világított. Elbeszéli 
továbbá, hogy négyórai barangolás után vissza 
akarván térni, rémülettel vette észre, hogy ve¬ 
zetője eltévesztette a helyes nyomot s kétségbe 
esve szaladgált ide s tova, hogy a helyes 
nyomra találjon. Talán odaveszett volna maga 
is, ha jó eleve nem gondoskodik arról, hogy 
fölismerje a helyes irányt. Nevét ugyanis több 
helyen bekarczolta a puhább rétegekbe s ez 
volt az az Ariadne-fonal, mely őt aztán nagy¬ 
sokára a tömkelegből kivezette, még pedig sze¬ 
rencsére akkor, mikor még egy pár fenyőgaly-
lyal világíthattak, mert ha az elfogyott volna, 
soha napvilágra nem kerül. Önkéntelenül is 
imádságra nyíltak ajkai, mikor észrevette a be¬ 
szűrődő világosságot. Azt írja, hogy ilyen labi-
rinth talán az egész földtekén nincs. Bár élet-
veszélylyel járt is e kalandos kirándulása, szí¬ 
vesen emlékezik vissza Magyarország e nagy 
csodájára, melyet rajta kívül nem látott még 
egy angol utazó sem. Megebédelvén a kálvinista 
lelkésznél, kinek világ szerint vajmi kevés java 
lehetett, de szivélyessége annál több, elindult 
a xzilirz.ei harluny megtekintésére. Itt is a 
kálvinista lelkésznél zörgetett be, ez is csak 
magyarul és latinul beszélt, de látszott rajta, 
hogy jobbmódú, mint az aggteleki; meg is mu¬ 
tatta neki szép kis gazdaságát. E vidék lakói 
nagyobbára kálvinisták és szinmagyarok. A bar¬ 
lang a községtől körülbelől egy mértföldnyi 
távolságra lévén, másnapra halasztotta az oda 
való menetelt s a jó lelkész, kiben nem volt 
semmi kálvinista komorság, megígérte, hogy el 
fogja kisérni. E barlangban nem láthatók gó-
thikus cseppkövek. Fősajátsága, hogy nyáron 
hidegebb, mint télen, sőt kánikulában vize 
mindig erősen befagy. Szép nyári napon láto¬ 
gatta meg e jégbarlangot s minél beljebb-beljebb 
ment, annál inkább érezte a hideg hatását; hő¬ 
mérője fokonként alább szállott, sőt a boltoza¬ 
ton is jégcsapok lógtak alá. l'gy vette észre, 
hogy nemcsak a jég, de a víz. sőt a légkör is a 
null fokot mutatta. A közeli urak innen szer¬ 
zik be jégszükségletüket. Szíves házigazdája 
szárított szegfüvei ajándékozta meg, melyről 
azt állította, hogy ez borba áztatva legjobb 
orvosság a váltóláz ellen. A kálvinista pap 
olyan szíves volt, hogy vendégét SozsiíyÓtV/ el¬ 
kísérte. Ez a város igen kicsiny, de elég csinos 
püspöki székhely. Régibb időben a hegyekben 
gazdag bányák voltak, de lakói a bányászattal 
felhagytak. Most inkább antimonium a lakosság 
kedvelt áruczikke. Körülbelől :!<)<)<) mázsát ad¬ 

nak el, mázsáját 10 írtjával. Az itteni ven¬ 
déglő ellen nem volt kifogása. Félnapi időzés 
után SzomoJnokra rándult át. A város közvet¬ 
len közelében egy magas sziklatetőn ősi vár 
romjai láthatók; itt már fenyőfákra is talál. 
Szomolnok nagyon régi, szabálytalanul épített 
nyomorúságos község, vendéglője épen olyan. 
Maga a város szűk völgykatlanban fekszik. 
Rézbányáiról nevezetes. Ezek jövedelméből 
tartja fenn magát a város. Nemcsak bányász¬ 
szák a rezet, de iparczikkeknek is feldolgozzák. 
Szomolnokon a bányászat tanulmányozása 
szempontjából két napot töltött s Dj-evenyák 
úrnak hálás köszönettel tartozik szíves vendég¬ 
látásáért, mert valóságos felebaráti szeretetet 
tanúsított, a mennyiben a város egyetlen ven¬ 
déglőjében éhen halhatott volna. Szomolnok-
ról már a Kárpátok felé törekedett s legelső 
város, a hol megállapodott, a Szepesség fő¬ 
városa, Jíjló volt. 

Iglónak volta képen csak egy szép, de nagy 
utczája van. A házak elég szabályosan építvék. 
Gazdag bányaváros, csakhogy a bányák jó 
távolságra vannak. Itt csak félnapot töltött. 
Másnap korán reggel Lőcse felé vette útját. 
Lőcse Szepesmegyének székvárosa, hol a megyei 
közgyűléseket tartják, elég csinos város, körül-

belől ötezer lélekkel. Itt találkozott Horváth 
nevű úrral, a megye alispánjával, kinek bir¬ 
toka a Kárpátok tövében terült el s a ki meg¬ 
ígérte, hogy kárpáti útjára vonatkozólag a nél¬ 
külözhetetlen utasításokkal látja el. Ebéd előtt 
közölte vele, hogy két úri embert szintén meg¬ 
hívott, hogy kellemesebben töltsék az időt. 
Szóba kerültek az itten garázdálkodó tolvajok. 
Tudatták vele, hogy a Kárpát hegységekben 
olyan tolvajbanda ütötte fel tanyáját, a mely 
az egész vidéket kíméletlenül zsarolja, sőt any-
nyira vakmerők, hogy a környék főuraihoz 
ebédre is meghivatják magukat. Beszélgetés 
közben aztán kisült, hogy ezek voltaképen nem 
rablók, mint inkább a havas túlsó oldaláról 
ezen tájra menekült itjak, kik azért bujdostak 
itt, hogy a katonáskodástól megszabaduljanak. 

Másnap két városi tisztviselő jelent meg szál¬ 
lásán s kérték, hogy adja át útlevelét s aztán 
a városházához idézték. Nagy asztal körül ülve 
gyanus szemmel tekintettek rá a szenátorok, 
fejőket rázták s bajuszokat pederték. Majd 
egyikőjök felállott s rekedt hangon német 
nyelven így szólott hozzá: «Uram ! mi apostoli 
császári felsége által kinevezett tanácsosai VH-
gyunk Lőcse városának s mint ilyenek életünk 
s vagyonunk feláldozásával is híven szolgáljuk 
Ő Felségét s mint a koronának hivatalos szol¬ 
gái kötelesek vagyunk arra, hogy a közbizton¬ 
ságra felügyeljünk. Önben, ki magát Townson 
Róbert angol utazónak állítja, mi a franczia jako¬ 
binusok titkos kémjét gyanítjuk. Útlevelét szor¬ 
gosan megvizsgálván, azt sejtjük, hogy az alig¬ 
hanem hamis s Ön a jakobinusok titkos ügynöke, 
mert igen gyanúsnak találjuk azt, hogy egy 
angolnak franczia nyelven kiállított útlevele 
legyen*. Hiába emlegette, hogy Angliában is 
adnak ki franczia nyelven útlevelet, még csak 
szóba sem állottak vele s a tanács feje így foly-
tatá: «Tudjuk, maga sem tagadja, hogy jól be¬ 
szél francziául, sőt testalkata is francziára vall. 
Már maga az a tény, hogy most magyar nad¬ 
rágot visel, arról tanúskodik, hogy el akarja 
titkolni kilétét. És mire való ez ? Tudatjuk Ön¬ 
nel, hogy útlevelét lefoglaljuk s itt kell maradnia 
mindaddig, míg Budáról Ön felől értesítést nem 
nyerünk D. Hiába magyarázgatta, hogy a fran¬ 
czia nemzetközi hivatalos nyelv s hogy az ud¬ 
varnál a magyar urak is beszélnek francziául; 
hiába hozta föl, hogy ők nem illetékesek annak 
megítélésére, ha vájjon ő angol-e vagy fran¬ 
czia, mert hisz ilyeneket látni nem igen volt 
alkalmuk; mindez a mentség nern ért semmit 
sem. Fölhozta azt is, hogy azért visel magyar 
öltözetet, mert ő mindenütt a nemzet szokásai¬ 
hoz alkalmazkodik, a magyarokat nagyra be¬ 
csüli, fejedelmöket tiszteli s a jakobinusok el¬ 
veivel egyáltalában nem rokonszenvez. 

Akár a falra hányta volna a borsót, ítélő 
bírái nem bekerítettek rá. Tanácsosabbnak tar¬ 
totta tehát, hogy hallgasson s útlevél nélkül 
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menjen vissza szállására. Az alispánnal szeren¬ 
csére találkozott, ki a vendéglőben elhelyezett 
podgyászát is magához vitette, de a tanács¬ 
nokok semmibe sem vévén az alispán intéz¬ 
kedését, útközben a hajdúitól a podgyászt el¬ 
vették s azt a városházához vitették. Ez már 
nagyon fölháborította, mert tartott attól, hogy 
nagynehezen gyűjtött ásványait s növényeit s 
bőröndjében levő iratait tönkre teszik, mert a 
mint értesült a tisztelt tanácsosok a szabó e 
csizmadia-czéh tagjai voltak. Az alispán tekin¬ 
télye ügyét nem vitte előbbre, mert az útleve¬ 
lét csakugyan felküldték Budára, honnan csak 
jó sokára került vissza amaz észrevétellel, hogy 
tulajdonosa szabadon járhat-kelhet egész Ma¬ 
gyarországon. Nem is állhatta meg, hogy nevö-
ket át ne adja az utókornak, a magyarországi 
bogarak és növények gyűjteményében, azon 
reményben, hogy ezt idők multával is olvas¬ 
hassa a jövő nemzedék. A becses névsor így 
fest: Kohlmann, Gerstorfer, Haas, Weiss, Eich-
ner, Pridmansky, Prahary, Ketskés. Annyit tud, 
hogy Kohlmann férfiszabó s azért említi elő¬ 
ször, mert ő volt a tanács-elnök. 

Másnap a megyei közgyűlésen megjelenvén, 
a megyei urak sajnálkozásukat fejezték ki a 
lőcsei tanács szégyenletes eljárása fölött s az¬ 
zal akarták helyrehozni a tanács tapintatlan-
ságát, hogy több helyre a legszivélyesebb meg¬ 
hívást kapta. Említi aztán, hogy mikor Magyar¬ 
országból Németországon keresztül hazafelé 
utazott, több Ízben követelték tőle, hogy mu¬ 
tassa fel útlevelét, mert itt is gyanúsan néztek 
reá, de semmi bántódása nem volt. 

A megyei közgyűlésen latin nyelven folyt a 
tárgyalás, de semmi nevezetesebb ügy nem 
került elő, de annál érdekesebb volt az a latin 
nyelven írott tiltakozás, melyet a sajtószabad¬ 
ság korlátozása ügyében véle közöltek. Ábauj 
és Bihar-megye tiltakozó fölterjesztését latin 
nyelven közli. Erre különösen felhívja angol 
olvasóinak figyelmét s csodálkozását fejezi ki 
a fölött, hogy az elnyomott magyar nemzet 
ilyen erélyes hangon követeli a sajtószabadság 
visszaállítását. Mind a két megye hivatkozik az 
alkotmányban biztosított jogaira, hangsulyoz-
zák, hogy ezektől a jogoktól őket megfosztani 
még a Felségnek sem áll hatalmában, sőt men¬ 
nél inkább elnyomják azt, annál hevesebben 
tör magának mindenfelé utat. Fölhívják a Fel¬ 
ség figyelmét, hogy e jog védelmére a törvény¬ 
hozó testületet is szorgalmazzák, a mennyiben 
egész Európában ez tekinthető a szabadság 
egyetlen palládiumának, úgy a politikai, mint 
a társadalmi élet porondján. Ez a szabadság a 
magyar alkotmánytól elválhatatlan s annak 
egyik lényeges kiegészítő alkatrésze. Esedezve 
kérik Ő Felségét, hogy a sajtó korlátozására 
vonatkozó rendeleteit vonja vissza, mert ilyen 
rendelet sehogysem illik bele a XVIII. század 
végének kultúrájába s ilyen merénylet ellen 
föl kell emelni tiltakozó szavukat. Ha például 
Anglia élvezheti e szabadságot, ha Dánia, Svéd¬ 
ország szóttörte bilincseit s a sajtó terén kifej¬ 
tett irodalmi működés Németországot a bölcsé¬ 
szet s szépművészetek előharczosává avatta fel 
s ha e tekintetben az Egyesült-Államok is pél¬ 
dát mutatnak, míg másfelől a magyarok szom¬ 
szédait keleten a tudatlanság s az emberi mél¬ 
tóságot lealacsonyító vadság a legsötétebb ho¬ 
mályba burkolja: szabad remélniök, hogy a 
sajtószabadságot, a műveltség eme szövétnekét 
ő Felsége nem engedi kioltatni. 

Elég ebből ennyit idéznünk annak bebizo¬ 
nyítására, hogy tudós szerzőnk mily részletes 
pontossággal figyelte meg Magyarországnak 
úgy anyagi, mint szellemi viszonyait. Viharos 
időben érkezett Késmárk-i&; útközben hallotta, 
hogy a villám több helyt lecsapott s több em¬ 
bert megölt. Ily időben tehát nem merészkedett 
a Kárpátokra, de pár nap múlva kiderülvén az 
idő, neki indulhatott nagy útjának. Szepesmegye 
alispánjának szép kastélya nem igen messze 
esik Késmárktól. Ide sietett tehát, hogy itt 
készítse el kirándulása tervezetét s még akkor 
délután a Kárpátok alján fekvő Róktis faluba 
érkezett, kellően ellátva magát sonkával, hideg 
hússal és borral, a mit Horváth úr felesége 
csomagoH be batyujába. Alig ért azonban 
Eókusra, zuhogott a záporeső. Kgy szegény 
paraszt kunyhójában talált menedéket. Innen 
pedig éjjeli szállásra Horváthekhoz ment vissza. 
A rósz idő körülbelől egy hétig tartott. Reggelre 
néha kiderült s délfelé már köd borította a 
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hegyeket s délutánra már kitört a vihar. A déli 
szeleket magyar szélnek hívják s ez többnyire 
esőt hoz. Az északi szél "lengyel szél» s több¬ 
nyire száraz idővel jár. Ez idő alatt vagyHor-
váthéknál, majd Lomniczon Berzeviczyéknél, 
néha pedig Késmárkon Potnakenszky és Math-
lin Pál tanároknál a legkellemesebben szóra¬ 
kozott. Mivel reggel többnyire szép idő járt, 
társaságban vadászatot rendeztek. Holdvilágnál 
négy kocsin rándultak ki s még alig hajnalo-
dott, mikor a vadászterületre értek. Medve¬ 
nyomra akadtak, de angol barátunk faképnél 
hagyta a vadásztársaságot s egy vezetővel a 
havasok közepette fekvő «Zöld ló» felé töre¬ 
kedett. A menet könnyű, mert ezt a hegymá¬ 
szók gyakran látogatják. Fenyő erdőségeken s 
csobogó patakokon át vezet ide az út. E tó 
nevét vizének különös zöldes szinétöl vette. 
Alig töltött ott egy jó órát, mikor sűrű köd 
szállott alá, úgy, hogy csak nehezen tudtak a 
jó úton alászállani. Vadásztársai sehogyse vol¬ 
tak megelégedve a zsákmánynyal, mert egy 
pár nyúlon s néhány rókán kívül más vad nem 
került terítékre. A hegyről jövet egy csapat 
paraszttal találkozott, a kik puskákkal s fej¬ 
székkel voltak felfegyverkezve s azt mondták, 
hogy a Kárpátok túlsó oldaláról ide betörő 
rablókat nyomozzák, mire tréfából azt mondta 
nekik, hogy nem jó lesz kikötni ezekkel az úri 
rablókkal; mire azt válaszolták: nem félünk 
tőlük, mert még közülünk a leggyöngébb is 
bátran szembeszáll akár lá-vel is, a magyar 
bátor még ha tót is. Három-négy nap múlva 
az idő kiderült s Rókusra ment azon szilárd 
elhatározással, hogy már a hegymászástól 
semmi se tartja vissza. Dó egyetlen egy vezető 
sem ajánlkozott. Megint várni kellett egy ideig 
s akkor inasa s egy pár vezető kíséretében 
csakugyan neki vágott a hegyeknek. Podgyá¬ 
szát és az élelmiszereket egy ügyes ló vitte. 
Kevés távolságra a falutól egy óriási fenyő-
erdőn mentek keresztül, a melynek szélénél 
már a sziklák meredeztek az ég felé. 

A mint feljebb-feljebb hágtak H sziklás úton, 
a természettudós el-elbarangolt, hogy a növé¬ 
nyeket s kőzeteket vizsgálja s mikor útitársai¬ 
hoz visszatért, azok már lobogó tűz mellett 
melegedtek. Rajok fért ez a melegedés, mert 
bár augusztus közepe volt, itt e helyen a föl¬ 
det sűrű hó lepte el. Itt esteledett rajok s le-
heveredtek a hótól megtisztított földre, hall¬ 
gatva a vezetőknek inasom által tolmácsolt 
regéit. «Itt e szikla tetején, melynek neve Kar-
bunkulus, kezdte regélni egyik vezető, egy meg¬ 
becsülhetetlen értékű karbunkulus ragyogót a 
nap sugaraiban. Bár megkísérelték merész lova¬ 
gok, hogy azt onnan lehozzák, sehogysem tud¬ 
tak hozzáférkőzni. Még most is a szikla bel¬ 
sejében óriási kincs hever, de a bejáratot nem 
tudja a világon senki sem». Aztán egy lyukra 
mutatott s így folytatta : «ha ebbe egy követ 
dobnak, mindjárt olyan gözpára keletkezik. 

melyből iszonyú vihar támadhat, mely még a 
hegyeket is megreszketteti B ezen a hegyen 
olyan növény is terem, mely a sárgarezet 
aranynyá változtatja, de ezt még senki se tudta 
megtalálni». 

(Vége következik.) 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Gyulai Pálról, még most. több mint két évvel 

halála iitiin is frissen Imzgó kegyelettel emlékez¬ 
nek egykori Jiivei és tanítványai. Alig hogy meg¬ 
jelent Hii'ill Frigyes linóm és m e lej,' tanulmánya. 
most Aiii/i/i/f J>íivi<ln;ik. a legbizalmasabb tanit\á-
nyok egyikének tollából kapunk (iyulairój tartal¬ 
más ' és keg\elete.s li;ill'_'l'l emlékezést. Mii,' lüedl 
iukáhb belső jellemrajzát igyekezett adni Gyulainak 
a maga finomim elemző modorában, An<i;i«l Dá¬ 
vid inkább pályája, munkássága mérlegét állítja 
i'eL Sorra veszi e munkásság különböző területeit : 
líráját, elbeszéléseit, irodalomtörténeti tanulmá¬ 
nyait, kritikusi szereplését, mindegyiknél rés/lete-
vizsirálattal. az adatok meggyőző csoportosításával 
mutatja meg az eredményeket. Az adatoknak gon¬ 
dosan dss/crakott mozaikjából jellemzően alakul 
ki Gyulainak, az Írónak alakja s mivel Gyulai 
irói jelleme szorosan össze van forrva emberi jel¬ 
lemével is, az emberé is. Nagyon kevesen ismerik 
Gyulai munkásságát úgy, mint Angyal, a ki pá¬ 
lyája nagy részén át munkatársa, egyik legbizal¬ 
masabb híve volt. Az éhből fejlett szeretetnek a 
melegsége megérzik a tanulmány hangján is, a 
mely közvetlen, affektált páthosz nélkül is kegye-
letes s a nyugodt felszin alatt tele van melegség¬ 
gel. Nem leplezi, hogy a szeretet perspektívájából 
nézi Gyulai alakját, mint különben mindenki, n 
ki e kivételesen szeretetreméltó embernek köze¬ 
lébe került, de a/ért meg tudja tartani a helyes 
mértéket, melylyel munkáját nézni kell. A tanul-
niánvnak bizonyára meglesz az a hatása, hogy 
segit ébren tartani a Gyulai iránti kegyeletet s 
tájékozásul fog szolgálni az ifjabb nemzedéknek. 
a mely már nem kortársi ismeret alapján, hanem 
a kortársak előadásából s magának az Írónak ta¬ 
nulmányozásából kénytelen megszerezni a Gyulai-
\al való ismeretségét. 

Sorsok és pályák. Ailurjún Andor e czímmel 
érdekes könyvet adott ki. Tárczaczikkek. kis. köuy-
n\ed modorú tanulmányok, tollrajzok vaunak 
benne a franczia irodalom gazdag és mozgalmas 
világából s abból a különös, izgatóan érdekes vi¬ 
lágból, mely a franczia irodalmi és művészi élet 
körül tenyész. A tárgyak megválogatása és elő¬ 
adásuk módja a hírlapírónak az érdekesség iránti 
érzékéből fakadt, mondanivalóiban tájékozottság, a 
t'ranczia szellem és élet ismerete és élénk érdek¬ 
lődés nyilvánul. Az alkalmat hol egy új könyv, 
hol egy évforduló adja meg, néha csak magának 
az Írónak az érdeklődése. Egész serege vonul fel 
az ismerős és kevésbbé ismerős alakoknak: Zola. 
a kivel néhány vonásban leszámol, a fiatal líenan. 
Cézanne, a^.festő,*Scarron, a szenvedésekkel tele 
életű elmés parodista. Musset, Lamurck. a!tudós, 
Rousseau, a ki utolsó órájában lép elénk, .Balzac, 
l'a ül Verlaine. Catulle Mendés és még néhány 
irodalona-melléki alak. a kit érdekes elete tesz 
emlékezésre méltóvá, vagy az a s/erep. melyet 
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korában, nevezetes emberek társaságában játszott. 
Adorján szereti az alakokat, a kikkel foglalkozik, 
előadásán megérzik az érdeklődés s épen ezzel fel 
tudja kelteni az olvasó érdeklődését is. Tele van 
a franczia szellem gazdagságának bámulatával, de 
ezt inkább érezteti, semmint kimondaná. Mélységek 
nincsenek a könyvben, az embereket és dolgokat, 
melyekről szól, nem mutatja be új megvilágítás-
IIMII, megmarad a külső, első pillanatra meglátható 
jelenségeknél, szereti az anekdotikus vonást s min¬ 
dent, a mi alkalmas az olvasó szórakoztatására. 
Ez sikerül is neki, könyve mindvégig érdekes, 
eleven, mindig megtalálja a kapcsolatot az olva¬ 
sóval, sok figyelemreméltót tud mondani a franczia 
dolgok ismerőinek is, de a tájékozatlanabbak sem 
olvassák hiába. 

Kámeák. Ballá Ignácz adta ezt a czímet no-
vellás könyvének. Huszonegy novella van benne, 
valamennyinek az olasz föld a színtere, a mai és 
a régi, renaissance-kori Olaszország. Ezzel meg 
van adva nagyjából a novellák stílusa is. Ballá 
Ignácz. a ki eddig mint lírikus szerepelt, novel¬ 
láiban átmenetet keres á lírából .az elbeszélésbe. 
Az :i lírai romantika sugallja történeteit. <i mely¬ 
nek hálás anyagát adják az olasz motívumok. 
A tiszta kék ég alatt hullámzó tenger, buja nö-
vésíí, pompázó kertek, hangulattal teli, régies vá 
rosok és faluk, — maga a keret is csupa han¬ 
gulat-líra. Az emberek lágyak, szenvedélyesek, 
tele érzelmességgel és főleg szerelemmel, a mely 
úgyszólván egyedüli értelmét jelenti életüknek. 
Stilizálás, édeskésségre való hajlam, apró, keskeny 
medrű történetek, belső ritmusra törekvő módon 
elmondva. Az ilyen novellának van egy veszedelme : 
a kicsiny, finom szálakból font témát nagyon ne¬ 
héz megfogni, ha pedig ez nem sikerül, akkor az 
egész szétpattan, füstté válik, mert a foglalat ép 
oly lényeges, sőt többnyire lényegesebb, mint a 
mi benne van. Ballá Ignácz sem kerüli ki min¬ 
dig ezt a veszedelmet; néha ügyesen megkerüli s 
routinnal pótolja a művészi biztonságot. Néhány 
novellában azonban teljes a hatás, ki tud venni 
a mondani valóból mindent, a mi benne érték. Nem 
teljesen kész, biztos iró még, most, az olvasó sze¬ 
meláttára alakul; ez a könyve olyan, mintha utat 
keresne a lírából a reális valóságok felé. 

Az élet. Dr. Schnrídt Béla e czímen érdekes 
kis könyvet adott ki, mint maga mondja, beveze¬ 
tésül a biológiába. Laikusok számára való, is¬ 
meretterjesztő könyv, mely különösen abból a 
szempontból van írva, hogy a társadalomtudomány-
uyal és lélektannal foglalkozók számára megadja 

azt a biológiai alap-műveltséget, mely e tudo¬ 
mányokhoz okvetlenül szükséges. Ezért kellően 
hangsúlyozza az illető tudományok határkérdéseit. 
Szóval a könyvet úgy kell tekinteni, mint biológiai 
bevezetőt a szocziologiához. Érdeme tehát nem a 
kutatás és a szempontok eredetiségében van, mint 
inkább az anyag helyes érzékkel való megválo-
gatásában s világos, tudományos színvonalú és 
mégis népszerű előadásában. Ásnál jobb szolgá¬ 
latokat fog tenni, mert irodalmunkban eddigeló 
ilyen irányú munka nem volt. 

TJj folyóiratok. A M. Tudományos Akadémia 
új folyóiratot ad ki Történeti Szemle czímmel, 
Angyal Dávid szerkesztése alatt. Az új folyóirat, 
mint most megjelent első száma mutatja, körébe 
vonja nemcsak a magyar, hanem a világtörténetet 
is s ezzel míg egyrészt alkalmas tere lett a magyar 
történelem világtörténeti kapcsolataira vonatkozó 
kutatásoknak, másrészt általában a világtörténetre 
vonatkozó magyar kutatásoknak is alkalmas teréül 
fog szolgálni. A folyóirat évenkint négyszer, január, 
márczius, június és október hónapokban fog meg¬ 
jelenni, előfizetési ára egy évre 12 korona. -
Új Élet czímmel Bi'irczy István polgármester és 
dr. Wildner Odöri fővárosi tanácsnok szerkesztése 
alatt kéthetenkint megjelenő folyóirat indult meg. 

• A folyóirat különben a már évek óta megvolt 
Népmúvelés-nek folytatása, de mostani megváltozott 
czunével és alakjával általában a művelt nagy kö¬ 
zönséghez fordul s irodalmi és kulturális színvonal 
mellett formában is a művelt emberek összességéhez 
forduló czikkeket, tanulmányokat, ismertetéseket 
közöl a kultúra minden köréből. Az Új Élet-eí a 
Eózsavölgyi és Társa czég adja ki, előfizetési ára 
egy évre 20 korona, 

A Magyarországi Munkásdalegyletek Szövet¬ 
sége által 1911. évi június hó 30-án hirdetett férfi¬ 
kar pályázat annyiban volt meddő, hogy az I-ső 
díjra nézve megfelelő pályázat nem érkezett be, 
a második díjat Eévfy Géza temesvári zenetanai-
nyerte el. 

A «J6 Pajtás^, Sebők Zsigmond és Benedek 
Elek képes gyermeklapja legújabb, január 28-iki 
számába Ábrányi Emil és teleki Sándor irt ver¬ 
set, Abonyi Árpád elbeszélést, Sebők Zsigmond 
folytatja Dörmögő Dömötör utazását Budapest kö¬ 
rül. Schlosser Imre, a híres labdarugó bajnok ér¬ 
dekes czikkben mondja el a ferenczvárosi fiúk kül¬ 
földi diadalmas szereplését, Pózder Gyula kedves 
képet rajzolt, Avar Gyula mesét mond, Zsiga bácsi 
mulatságos mókát, Rnkosi Viktor folytatja regé¬ 
nyét. A Kis Krónika rovat aktualitásai, a rejtvé¬ 

nyek, szerkesztői izenetek teszik teljessé a szám 
tartalmát. A «Jó Pajtást-i a Franklin-Társulat adja 
ki, előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, 
félévre 5 korona, egész évre 10 korona, egyes 
szám ára 20 fillér. Mutatványszámot kívánatra in¬ 
gyen küld a kiadóhivatal. (IV. kér., Egyetem-
utcza 4.) 

Új könyvek. 
Gyulai Pál. (1825—1909.) Irta Angyal Dá¬ 

vid. Budapest, Franklin-Társulat. (Olcsó Könyvtár 
1654—1656 sz.); ára 60 fillér. 

Sorsok és pályák. Irodalmi arczképek, irta Ador¬ 
ján Andor. Budapest. Franklin-Társulat; ára há¬ 
rom korona, 

Kámeák. Elbeszélések, irta Ballá Ignácz. Buda¬ 
pest, Singer és Wolfner. 

Az élet. Bevezetés a biológiába. Irta Dr. Schmidt 
Béla. Marosvásárhely, Márványi Artúr ; ára két ko¬ 
rona ötven fillér. 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : KÓSCH ÁRPÁD 

a Ferencz József-rend lovagja, Sárvárosmegye tör¬ 
vényhatósági bizottságának és Eperjes képviselő¬ 
testületének tagja, a sárosvármegyei nemzeti mun¬ 
kapárt alelnöke, 52 éves korában Szan-Eemóban. — 
DVOBZSÁK ANTAL nyűg. állami ménesintézeti állat¬ 
orvos, a budapesti Tattersall állatorvosa, a hadi 
jubileumi és a japán császári fölkelő naprendjel 
tulajdonosa, 70 éves korában Budapesten — NYIEÁK 
LAJOS nyűg. miniszteri számtanácsos, 67 éves ko¬ 
rában Bécsben. — SCHŐN JÓZSEF a Szent László¬ 
úti iskola igazgatója, ismert nevű pedagógus, 65 
éves korában Budapesten. - - TEBET JÓZSEF hon¬ 
védhuszárezredes, a katonai érdemkereszt és az 
érdemérem tulajdonosa, 49 éves korában Budapes¬ 
ten. - - PÜAY HUGÓ Jászberényváros pénztárosa, 
49 éves korában Jászberényben. — KUNHEGYI MIK¬ 
LÓS színházigazgató, 49 éves korában Budapes¬ 
ten, r - DITZ MIHÁLY nagyváradi görög-katholikus 
rutén pap, 74 éves korában. — SZENTPÉTEKI BÁLINT 
dr., orvos, egészségtan-tanár, 51 éves korában Kézdi-
vásárhelyen. - - Dr. BABTHA IMRE, köz- és váltó¬ 
ügyvéd, Háromszékvármegye tb. főügyésze, az or-
bai ref. egyházmegye főgondnoka stb. 49 éves 
korában Kovásznál). — Zábori ZÁBORSZKY JÓ¬ 
ZSEF nyűg. kántor és fó'tanító, 65 éves korában 
Zalaszabaron. — BECK MÓR, 82 éves korában 'Bu¬ 
dapesten. — BODROGI (SCHNUR) EIKÁBD színész, 42 
éves korában Budapesten. - Medveczei és kis-

Menyasszonyi ruha-selyem 
minden színben, méterenként l E 35 f-től feljebb. Bér- és 
fámmentve a megrendelőhöz szállítva. Gazdag mintagyüjte-

uiényt postafordultával küld 

H E N N E B E R G selyemgyáros Zür ich. 

Fog-Krém 

erméjzetes égvényes 

víz. 

Svájczi selyem a legjobb! 

Dr. Miszné 
fűzöterme 
Bpest, IV., Váci-u. 7 .1 . em.j 
Telefon 142—45. szám. 
Ajánlja kizárólag mérték után 
készülő 

halcsontnélküli fűzőit 
Haskötők, melltartók, mér 
ték szerint. 
Ismertető árjegyzék díjtalan. 

CEHEHTTETŐCSERÉP. GEMEKTÜBTÖBB 
cementíalazótégla, cementpadlólap. 

csatornázási és alagcső, lépcső, 
kerítésoszlop stb csak 

Dr. Gaspary gépein és formáin 
úlliiható elő előnyösen. Kérje a legújabb 

2iS. sz. brosúrát homok, kavics,köhuüadék, 
stUak stb. értékesítéséről díjmentesen: 
Dr. GASPABY & Co. gépgyárától, 

ilarkraustUdt, Leipzig mell tt Németorsz.) 
Ke jül, gyá unkát meglátogatni. 

Divatos ridikülök 
• Kaphatók t 

Csángónál 
a készítőnél 

BUDAPEST, 
Múzeum-körűt 5. 
A c ím fontos^! 

l 

Kir]«n f«ket«, fehér T«g7 icinm újdonságainkból mintákat: 
dnohesia, voU«, satln gonplc, taffetas, erén* d« 
ehlne, ooli«nn«, cötelé, mousselin* 1«0 un. «r*l», 
-*««B»*n« 110 K-tél kndn. BnhAtaak, blaiofaiik rtb.-nek 
nIA báraony é« pelBohe, ugjsitauSn hímzett blnxok, 
nteBlnt bmiUit- pamut- Táuan- it •elyemmhik. Mi c«*kli g»-
nattHa •rta Mljunofrreteket adunk ál vám- fa portó-

m«nt»sen közvetlen mag-Anv«TŐkn»k. 

SCHWEIZER & Co., LUZERN ü 23 (Srájc.) 
&HyemkÍTitaL Királyi adnrí ~~ 

l ki az egészséges bőiipoláin súlyt fek¬ 
tet, sieplőt eltüntetni, gyengéden puha 
bőrt, vitamint fehér arezbon elérni óhajt, 

kizárólag a 
vesszőparipa¬ 

liliomtej szappant 
használja.— Egjedüli gyártó: 

Bergmann & Co. Tetsohen a. E. 
Darabja 80 fillérért minden gyógyszertar¬ 
ban, drogériában és illatszerkereskedasben 

stb. kauhaió. 

ai első negyedéne kamatmentesen. 
Convert. Jilzálog sorsjtgyra .. 180 K 
Hazai Takarékpénztár sorsjegyre 111 K 
Erzsébet Sanalorium sorsjegyre 11 K 
Jé Sziv sorsjegyre ... 14 K 
Bazilika Magyar Olaszt kér. Gszlr.f.ker.-re| 

SO.— 40.— ft2.— «2.— K 
l kBlesSn l koronás részletedben tü-Ieszthet5. 
Zálogban levő vagy részié ívre vásárolt 
sorsjegyeket kiváltónk 61 azokra nagyobb kdl-
Mlnt adunk. — A húzásokat ellenőrizzük, nyereményről értesítjük. 

Magyar Bankegyesület R.-T, 
Budapest, TI., Teréz-kőrnt 27. sz. | 
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beszterczei MEDVECZKY ABPÁD a Klotild szóda- és 
kémiai-gyár volt tisztviselője, 40 éves korában 
Máramarosszigeten. - TOKNÓCZY. ZSIGMOND, a te¬ 
mesvári csomagszállító tulajdonosa, 62 éves korá¬ 
ban. - - HORVÁTH EMIL Szan-Bemóban. — PÓSCH 
JÓZSIKA, Pósch József dr., és neje, szül. Stech Ér 
zsebet 4 éves kis fia Kozsnyón. 

AMBBOZOVITS EMÍLIA Kossuth Ferencz rokona, 
84 éves korában Zomborban. — Üzv. bethlenfalvi 
ERŐS ISTVÁNNÉ, szül. varjúfalvi Varjú Rozália, 93 
éves korában Szilágysomlyón. — SAXINGBK GSULÁNÉ, 
szül. Szentléleky Mészáros Amália, 82 éves korá¬ 
ban Budapesten. • NYŐGÍR ANTALNK, szül. Ma¬ 
gyaríts Erzsébet, 78 éves korában Győrött. -
GBEFFTNBB GUSZTÁVNÉ, szül. Ternajgó Mária, 71 
éves korában Kuvin községben. — BPITZEBNK, szül. 
Sprung Terézia, 72 éves korában Bécsben. Özv. 
TIESBB ISTVÁNNÉ, szül. Schlosser Karolin, 71 éves 
korában Budapesten. - - Özv. GEBGELY JÁNOSNÉ, 
szül. Borbély Eozália, 86 éves korában Kolozs¬ 
váron. -— BBÜCK LAJOSNÉ, az egy évvel ezelőtt el¬ 
hunyt festőművész özvegye Budapesten. — Özv. 
dicskei DILLESZ SÁNDORNÉ, szül. kisbottyáni és ge-
resgáli Batthyányi Mária Nyitrán. - - -KELEMEN 
JÓZSEFNÉ, szül. hídvégi Kaácz Inoczenczia 80 éves 
korában Szekszárdon. - - Özv. VABGA KÁBOLYNÉ, 
szül. Tisza Mária, 54 éves korában. 

EGYVELEG. 
*A legutóbbi szüret Francziaországban nem 

kevesebb, mint 44,885,550 hektoliter bort eredmé¬ 
nyezett, — csaknem kétszer annyit, mint az előbbi 
rósz esztendő, de 10 millió hektoliterrel keveseb¬ 
bet az 1909 évi termésnél. Ezenkívül az algíri 
szőlőültetvényekben is termett csaknem 9 millió 
hektoliter bor. 

*A franczia vasutakon 1908-ban összesen 427 
baleset történt s 1450 ember sérült meg, részint 
baleset, részint a saját gondatlansága miatt. 

Szerkesztői üzenetek. 
Téli es i Emlékezés stb. Sivár prózába foglalása el¬ 

csépelt közhelyeknek, minden költői elem nélkül. 
Chansons recents. Az affektált franczia czím nem 

teszi jóvá a verseket, melyek alig egyebek, mint 
ismert modern minták utánzásai. 

Transzformáczió. Két triolett stb. Mintha volna va¬ 
lami ezeknek a verseknek kuszáit szövete alatt, egy-

egy hang, egy-egy szó, a léleknek valami rezdülése 
érzik bennük, minden kiforratlanságuk mellett. Érdek¬ 
lődni fogunk fejlődése iránt. 

A költészet múzsája Gyalog járó vers, verteién 
ábrándozása alatt nem érzik semmi gondolat vagy 
érzés. 

SAKKJÁTÉK. 
2781. számú feladvány Panly W.-től, Budapest. 

SÖTÉT. 

liadliáta). — A •Leibiai (íazdtuági Kaizinót (Leibici). -
LuBtyik János és Szivák János (Alberti-Irta). — iCtengtri 
Ca»*inó> (Csenget). — Király Mihály (Zenta). - Künn 
Beznö (Temesríkái). — Budai Sakkozó Tánatáy (Budapeit). — 
Patkó Imre (Talpas). 

KÉPTALÁNY. 

4 

3 \ 

l • * 

a b e d e f g h 
VILÁGOS. 

Világos indul és a negyedik lépésre mattot ad. 

A 2777. számú feladvány megfejtése Posipischl J.-tó'l. Világos, a. Sötét. 
2. .. .. K t. BZ. 
8. Vd6xdí stb. 

2. „ . . . . d6-d5 
3. Bdl—el t stb. 

Világos. Sötét. 
1. Vei—b4 ... d3—d2 (b,d) 
2. Vb4xd6 c*—e3 (ac), 
3. Bdl—fi stb. 

b. 
1. .. . KÍ3-C3 
2. Vb4-b2 K t. sz. 
3. Bdl—fi f stb. 

1. Kf3—f4 
2. Vb4-d4 K t. sz. 
3. Bdl-fl (f) stb. 

~- Helyesen fejtették meg: Merényi Lajos. — Geist 
József és Stark Vilmos. — A tBudapeiti Sakk-kört. — 
A iBudapesti 111. kér. Sakk-kőn. — Ladányi Antal. -
Wysehogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapest). 
Németh Péter (Csongor). — Kintzig Róbert (Fákért). — 
Müller Nándor (Szombathely). — Hoffbauer Antal (Lipót-
vár). — Szabó János (Bakony-SieiUldtzló). — A • Győri 
Sakk-köri. — Székely Jenő. — Mészey József (Qyőr). — 
A •Zborói Táriaikört. — A iKalociai Katholiktu Kört. — 
Veöreös Miklós (Zircz). — Ifj. Hubay Bertalan (Bodzás-
ujlak). — A •Dunaföldvdri Egyenlőiégi kört (Dunaföldvár). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Csolnoki István (Hajdú-

A"«Vasárnapi Ujság» 53-ik számában közölt nagy 
képtalányok megfejtése: L Az cmbersziv, ha egy¬ 
szer megreped, nincs balzsam, nn'lij hegcszsze a 
sebei. ÍL Elrepülnek, elrepültek tavasz s nyár 
vendégei, és őket már nem sokára a kertek s 
mezők virága s a fák lombja követi. 

A megfejtők közül ekönek Dobsa Ferencz, máso¬ 
diknak Bal Virginia, harmadiknak Csillik Balázs, 
negyediknek Győré Mózesné neve huzatott k i 

Az 53-ik számban közölt fejtörő megfejtői közül 
ekönek gróf Degenfeld Sándorné, másodiknak 
Szügyi József neve huzatott ki. Kiadóhivatalunk 
a jutalomkönyveket a mai postával elküldi a nyer¬ 
teseknek. 

Felelős szerkesztő: í loitsy Pál. 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Varmegye-u. 11. 

Kiadó-hivatal: Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

kiváló bor- és 
lithiumos 

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

Kapható ásványvizkereskedésekben és 
gyógyszertárakban. 

ÁPnCJT Szinye-Lipóczi Salvatorforrás-vállalat, 
A u U o l Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

TATRALOHNICZ £ 
A legszebb bob- és rodlipálya új felvonóval. Posta.Távirda.Telefon.vasutállomás.összakottetés mindenfelé.Prospeklus. 

TÉLISPORT SZEZON 
decznber !5 (öl márczins 15-ig. 

'EZETÉKNELKUL1 

Nélkülözhetetlen mindenütt, 
ahol kői ponti világítás nincsen, vagy 
:: amely lakástól még hiányzik. :: 

Mielőtt világítási berendezést beszerezne, pén¬ 
zét vezetékre és felszerelésre kidobná, nézze 
meg, vagy kérjen le- u u S í r 4 n n l H 
irást a vezetéknélküli • • • • * » • » • 
, r »JE._.Jti Világítása 100gyertyafény .-. l 

• l a m p a P O I a erős, óránkénti világítás J 
l :! 5 fiUérbe kéről, nincs kanócza, bárhova vihető, 
s árnyékot nem vetít és s e m m i faörülmé-
nyelc között Tel nem vobtoanha*-
S — WIKTORIN-FÉNY 

. Bn lapest, VIII., Baross-utcaa I. -iHem «»rok-u«iet. 
"• - - . /.v •-

MilL' TELEP 
NAGY052 

KOZEPEUROPA 
LEGNAGYOBB 

SZŐLŐ 
IS¬ 
KO¬ 
LA-
JA. 

' Eljegyzést és eskelési* 
értesítőket 
kiváló ízléssel kéizil :: 

SZÉT1JÍSY BÉLJl 
csász. é* kir. udvari szállító levélpapír-áruháza 

^Budapest, Terencziek-tere 9. sz.fi 

a ka ez, 
gledicsia, 

nemes gyümölcsfa 

IALTENBERGER 
RUHAFESTŐ-, VEGYTISZ-
TITO- ÉS GŐZMOSÓ-GYÁR 
GYÁSZESETBEN RUHÁKAT 3 NAP ALATT LÉG-
SZEBBEN FEST FEKETÉRE • ALAPÍTVA 1810. 
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biztos Könnyed 

3 A RAS TITKA 

AZ ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY SERFOZŐDE 
Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

4. P/ÁM. 1012. 50. I-VFOM-AM. 

• • ^ a valódi 

PÁLMA 
KAUCSUK-CIPŐSAROK. 

•"• 
Margit-eremé 
n fő rangú hölgyek ketlvencz szépítő szere, az egész 
világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés 
összeállításában rejlik, a bor azonnal felveszi és ki-
váló hálása már pár óra lefolyása alatt észlelhető. 
Mivd n Majgil-cráraet utánozzák és hamisítják, lessék 
erfilt-li véiljfígygyel lezárt dobozt elfogadni, rnert csak 
ilyen készít ni én vért vállal a kés/itö mindennemű 
felelősséget. A Margit-créme ártalmatlan, zsírtalan, 
vegytiszta készítmény, a mely a külföldön általános 
feltűnést kdlcll. Ara l K. Margit-szappan 7C flll. 

l kor, 8O fillér. 

%" Gyártja Földes Kelemen laboratóriuma Aradon. £" 
"% Kapható minden gyógysz.,illatszer- ésdrogua-ü/letlíen. ^* 

n t i bőröndök, és 
dese miau finom bőráruk :: 
* lepmérsókellebh áron ánisittatnak ki. 

Kizárólag elsőrangú áruk. 
PAPEK JÓZSEF 
cs. és kir. üdv. szállító, bőrönd és 
bőröm készilő. Budapest, VIII.. 
Rákóczi-út 15. I Vlefon (Í5-39 

Fontos hölgyeknek!! , 
Keleti-féle legújabb szerke/.etíi haskötő 
hyeicnikua és kozmetikai sikerei felülmúlhatat¬ 
lanok I Támaszt nyújt és egyszersmind kellemes 
riyomáBsal Csszeazoritja a hasfalakat. Kitűnően 
aimul a testhez, nem alkalmatlan, nem c.susrik, 
Jótékonyan hat az egész szerrezttre! Áldápos a 
viselése pyomor- és bélbajoknál, h*a mű tétek 
atán, viselőé úllapnthan és szülés ntáii, lógó-
hasuaknák csinos ka re HU alakot formál. Ujdon-
s*í l 0ummiharisnyák varrás nélkül, 
t-cytnU-tes, kellemes nyomás I görcsér, dagadt 
láb, izületi esti/ éa egytb lábbajok ellen. 
Képes á r j e g y z é k e t ingyen és bérmeutve küld 
írni nmi l hy-ieniJtus különlegességek gyára, 
hLLCjJl J . lipest, IV., Korunaherczt-g-b. 17. 
Alaplttatott 1878. Telefon 13—76. 

Fajszőlő újdonságok. 
Elsőrendű oltványok Rip. Portalis alanyon. 

Alább, Máthiász János úr kecskeméti hiineves 
hybridizateur egynéhány legsikerültebb újdonságait, 
mint a legkitűnőbb csemegét ajánljuk. Ezen kiváló 
újdonságok nemcsak felséges zamatjuk, hanem bő 
termőképességük által is meglepő különlegességek. 

MüscatSíllayMáthiászJánosné)10
d;b ^ 

(Cas. rousc foncé x Muse. Öltőnél). [tOO ( ÍOÜ « 

Moscat Máthiász János I „ l ; 
(Musc. Maderslield court \ Ch. N 

Zrinji Ilona 
(Musc. Otloael x Ezeréves Magyarország.) 

Mascaí Munkátsy József 
(DiamanUaőlő \ Musc.it Candia.) 

Ezen kiváló szőlőfajok részletes ismertetése ár¬ 
jegyzékünk II . és 2i-ik oldalán található. 

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

33 « 
100 « 300« 

l « 4„ 
10 , 3.-> « 

lü« » 300 « 

l • ít 
10 ) 33 < 

100 « 300 t 

TflUflSZI SÖR 
különlegességét, mely fi külföldi Sál vív tor-sört van 

hivatva pótolni 

1912 febr. I-én hozzű forsolombD. 
A már évek óta közkedveltségnek örvendő idénysör a 

következS vendéglőkben kerül csap alá: 
I. kerület: 

Bittner Alajos, Fehérvári-út 46. 
Ifj. Dankovszky Ede, Tárnok-utcza íü. 
Endrényi Ferencz, Disz-tér 16. 
Fiedler Gusztáv, Fehérvári-út 2. 
Horváth József, Hadnagy-utczi 1. 
Stölzl Nándor, Alkotás-utcza 28. 
Unt erre iuer Viiicze, Láuczhid-utcza 1">. 

II. kerület: 
özv. Boross Jenöné, Margit körút 54. 

IV. kerület: 
Baldanf Mátyás, Eskü-tér 6. (Máty&s-pincze). 
özv. Pribitzer Sándorné, Korona-utcza 2. (Korona). 
Sehwetz István, Veres Pálné-utcza 6. 

V. kerület: 
Mnsciiyak és Pntzer, Fővárosi vigadó. 
Takács László, Váczi-út 74. 

VI. kerület: 
Gniidel Károly, városligeti állatkerti vendéglő. 
Goldberger S. G. Anjrássy-út 39. (Párisi áruház). 
Gráf János, Andrássy-út bO. 
Drabik János, Csengeri-ntozi 4<í. 

VII. kerület: 
Braun Sebestyén, Nefelejts-ntcza .'.'1. 
Hettlinger János, Bákóczi-út 3. 
Kaszái Lajos, Bákóczi-út ti. 
Maloschik R. N., Doli-utcza 78. 
özv. Sohárhann Jánosné, Akáczfa-utcza li. 
Schönberger Nándor, Garai-utcza 50. 

VIII. kerület: 
K hm János, liákóczi-út 1. 
Jajczay Mihály, Kerepesi-út 1. 
Kopfensteiner I., Baross-utpza IU5. 
Malosik Ferencz, Xépszinház-utu/u 15. 
Spalt Mátyás, Kcrepesi-út (Tattersalll. 
Steinbeisz József, Kisstáczió otcza 7. 
Tontaschek I. R., József-körűt 85. 
Weruer János, Práter-utcza 58. 

IX. kerület: 
Gyuth Nándor, Üllői-út 115. 
Klivényi Ferencz, Központi vásáros nrn ok. 
Pntnoky István, Ferenoz-körút 2—4. 

Tavaszi palaczksör kapható Bpesten minden 
elsőraiigú fiiszerkereskedésben, úgyszintén vi¬ 
dékeit is, különösen a következő üzletekben : 

Fekete Lajos, X kér., Belső Jászberényi-út 10. 
Fürst Tivadar, Új t est, István-tér 7. 
Török Ignáez, Újpest, Víiczi-iít 5á. 
Löriucz Sándor. Pasztaszentlöiincz. 
Olasz Béla, Erzsébetfalva, Soroksári-út 19. 
Kocsis György, Erzsébetfalva, Uri-utcza 3. 

Kimérés csak addig-, mi g a készlet tart. 
i':il:ir/kli.-i lefejtve ini'HTi'inIi'lhetii ;i palac/ksömsztáluiiil. 

Telefon : 56 58. 

A monarchia legnagyobb kocsiraktára. Árjegyzék ingyen. 

PL maroKKóí szultán 
hizi ortosa és a spanyol kir. követség or'osa Dr. med. S. Sauchez-
Codda Tangerben, art írja nekem, hogy «Rubiacithin»-ne) 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 brosurát «Dubiacithin»-ről (név 
törv. védve), mely nyilatkozatok gyengeségni'l elért azonnali, állandó 
és ártalmailan hatást bizonyítják. Rubiacithin idegességnél s az ideg¬ 
rendszer egyéb megbetegedésénél is kiváló hatású. Az érdekes bro¬ 
súrát ingyen és bérmentve, zártboritéklian, czégjelzés hélkbl (és köte¬ 

lezettség nélkül) küldi a clirm. pharmaz. gyár : 
KAESBACH, ZABORZE 32. Ober-Sohlesien. 

Lohr Mária (Kronfusz) 
Gyár és főüzlet: 

Yffl.,Baross.u.85. 
A főváros első és legrégibb 

osipketisztitó.vegy tisztító 
és kelmefestő gyári intézete. 

Fiókok: H., Fő-utcza 27. IV., Eskü-nt 6. IV., Kecskeméti" 
ntcza 14. V., Harminczad-u. 4. VI., Teréz-körnt 
39. VI., Andrássy-nt 16. VIII., József-kőrút 2. 

FOGAK amerikai fogsorok a szájban 
eró'sen beillesztve termörze-
tes kivi télben 4 K-tói f ebb. 

Mint kü lön l eges ség 1 : amerikai aranykoronák é« hidak » leg-
ideáliaabb szájpadlás nélküli levehetetleo fogpótlás. Rossz va v törött 
fogsorok a legjut&nyosabban lesznek átdolgozva. Fogsorjavitások rögtön 
elkészíttetünk. Fogrtömések iplombák) arany, porczellán, ezüit é« 
czementbül, fajdalom nélkül 3 koronától fe l jebb . Foghúzás teljesen 
fá jda lom n é l k ü l (injekcióval>. Beszletüzetésre is 15 évi jótállással. 
DR V Ál INAVC7i^Y l fogrorvos, specialista száj 

" ' /VAL1IXU VO^-r\ T L. és fog-betegek részére. 
Budapest, VII. kér., Rákóozi-nt bg. I. em. 3. sz. 
Hársfa-utcza sarok. : Házszámra és czirnre figyelni tessék. 

• l legalkalmasabb 1 1 
" ajándéktárgyak • • • • 

Kívánatra a portóköltség viselése ellenében 
megtekintésre Is szállítunk. 

ChinaezísíS 
Evőkészlelek, kávé-, tea- és mokka-, továbbá likőr-, sör- és borkészletek, 
szivar-garnitúrák stb. nagy választékban megrendelhetik ENC~ legolcsóbban 

ügy készpénz, " 9 u mint 20 havi 
13113 

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

Teljes áttekintést nyújtó chinaezüst-árjegyzék kívánatra ing/en és 
bérmsnve küldetik meg. 
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DÚS KEBEL ELNYERÉSÉRE, 
A szép mell elnyerésének művészete már 

nem titok többű-a nők előtt, mióta a Pi lnlei 
Orientales (keleti pihilák) pompás tulajdon-
sága; ismertekké lőttek. — Ezen pilnlnk tényleg 
képesek a mellet fejleszteni, megerősíteni és 

ujjtialkotni és a nyak, valamint a vállak 
csontkingrásait eltüntetni, amenyiben n/. 
egész mellnek kecses teltséget kölcsönöz¬ 
nek a derék szélessé tétele nélkül. 

A Pi lnles Orientales főképpen ke¬ 
leti nüvénykivonatokból áll, tebát teljesen 

arzenikum mentesek s az egészség¬ 
hez is hozzájárul, Nem szabad ennek 
hatását más, hasonló készítményekével, 
a belső vagy külső használatban össze¬ 

hasonlítani. 20 éven felöli eredmény igazolja a Pilnles 
Orientales hírét és bebizonyította, hogy ez ügy asszonyok, 
mint a fiatal leányok részére az egyedüli megbízható szer 
domború és erős mell elnyerésére. 

Könnyű diszkrét kezelés., - Állandó eredmény körülbelül 
két hónap után. 

J. Batie, Pharmaoien, 5 Passage verdeau. P/iris. Egy doboz 
xPilnles Orientales)) bérmontve éa diszkréten kapható 
6 korona 45 fillérnek postautalványon való beküldése elle¬ 
nében a főraktárosnál: Török József, Budapest, VI.. Király-
ntcza 12. (Utánvéttel K 6 75.) 

Lapunk minden olvasónőjének ajánljuk Török úrtól a 
nagyon értékes tA kebel plasztikus szépségéről* szóló füze-
tecskét bérmentesen kérni, melyet ingyen küld. 

Rozsnyay 

SERAIL 
pipere-
különle¬ 
gességei 
kipróbált, közkedvelt és igen elterjedt szerek' — Serail-
arozkenőos kiváló hatásn szeplő ellen, az arczot fehé¬ 
ríti és bársonypuhává teszi. Kis tégely 7O fillér, nagy 
tégely l korona 4O fillér. — Serall-eréme nappali 
használatra l korona. Serail-hajszesz hajhullás és 
korpaképződés ellen. Kiváló hatású. Hajnövést elősegíti. 
l üveg l korona 5O fillér. — Serail-pnder. Kitűnő 
pipere-por fehér-, rózsa- és créme színben, l doboz l X. 
Serail-szappan l drb 60 fillér. — Valódi epeszap¬ 
pan l drb 80 fillér. — Serail-szójviz l üveg K 1.50. 

Kapható Török József gyógyszertárában Budapesten és 
Rozsnyay Mátyás gyógy tárában, A r a d Szabadság-tér. 

SZŐLŐ-OLTVÁNYOK 
fz&lővesgzöh és OlfdiUchia (élő keritép 
iiek alkalmas) csemeték beszerzésére legmele¬ 
gebben ajánljuk a legjobb hírnévnek ftrvendő 

Szűcs Sándor Fia 
fizfilfitelepét Biliardtószegen. 

Ha a saját érdekét tartja szem előtt, agy ne 
vegyen addig oltványt vagy vesszőt, miga fenti 
czeg képes nagy árjegyzékét nem kérte ingyen 
és bérn entre. Ezen árjegyzék minden szölö-
biitokost érdekel hasznoi tartalmánál fogva. 
Olcsó ár és pontos kisstolyálá*. Számolt 
elismerő lewl. A tisztelt érdeklődök a telep 

megtekintésére szívesen láttatnak. 

A legjobb és leg-eg-észseg-esebb 

hajfestőszer 
A Czerny-íéle Tanningene 

Étekig eltirt. soha nem fog. Ara 5 k o r o n a -
Uvélczim : Wien. XVI!!., Kari Ludwigstr. 4. 

Raktár L, Mumilianitrasac 9. 

Szépsége 
•okkal tovább űrt , ha állandóan 

Cserny.féle keleti Rózsatejet használ. Az ira 2 kor. 
A hozzávaló Balcsaznscappan 60 fillér. 

A Czerny-féle Osan 
a legjobb a fogaknak és a ssájn»k. 

Osan-sziiTiz l korona 80 Síiét, Osan-fogpor 90 bller. — ¥ iphaté 
gyógyswrUrakban, drogériákban és lUatsierUrakban. 

Az eredeti angol 

O'SÜLLIYAN 
gummisarok 

mindig volt ('•? marad az 
elismert legjobb rs leg¬ 

tartósabb Kummisarok. 

Egyszeri próba'me^yőzi róla! 
Mindenütt kapható! 

bőrbntoripar 
Börbutor 
szakmlelyek 
K É M ANTAL 
Budapest, IV. kér. 
Semnielwes-ii. 7. sz. 

Angol bőrbutor, Ebédlő-
székek, irodai karos¬ 
székek Bzakpzerü gyár¬ 
tása. Külön osztály 
használt bőrbutor mo¬ 
dernizálására, felfrissí¬ 
tésére és (estesére. 
Székátalakitások. 

AGY¬ 
TOLLAK 
Legelőnyösebb be-

j vásárlási forrása: 
Magyar Kereskedelmi 
Vállalat, Mískolcz 4. 
Tessék árajánlatot ké rn i ! ! ! 

Ha „FORHir-iial permetez, 
I-ször 

kevesebb 
a gond, 

-szór 
Kevesebb 
amunka, 
-szór 
kevesebb 
a munkabér! 

WT mert a •FORHIN., a 
sokszorta megjavított 

bordói keverék 
kész állapotban! 

Nagyon erősen tapad a nedves 
levélre is! Bármily harmatnál 
permetezhet vele, mórt kitűnően 
iH|>ail! Semmi üledéke nincs! 
S/jimtnlan elismerő nyilatkozat l 

Kérjen Ingyen és 
bérmentve leírást a 

FORHIN-
gyártól, 

Budapest, VI., Váczi-ut 93. 

VILÁGKIÁLLÍTÁS TÜKIN 1911. GHAHD PRIX. 

Leichner-féle arczpuder 
Leichner Hermelinpuderje és Aspasiapuderje 

a világ legjobb és legártalmatlanabb arcz-
pnderje, az arc/nak üde, rózsaszínű és 
friss, fiatalos szint ad, nem vehető észre 
azon, a ki használja. Kapható minden 
illatszerüzletben és a gyárban : 
Berlin, Schützenstrasse 31. 
Ki-rjiink mindig-
]„KICHNKK-féle KÉS/ITMÉNYT ! 

ne hiányozzék egy beteg- és gyermekszobábúl 
sem, az egyedül valódi fenyőpárlat, amely oxigént 
és balzsamos gyantás anyagot tőrt állapotban a 
szobába hoz, kitűnő háziszer a légzési ezervek 
megbetegedésénél és kiváló megakad ályozója a 

gyermekbetegségeknek. 
Az egyedül valódi 
Bittner-féle Coni-
íereu-Sprit az itt 
látható gólya-véd-
jegygyel van el¬ 
látva, mely a du¬ 

góba is bő van égetve, kapható 
Egy üveg Coniferen-Sprit ára K 1-60, egy szabadalmazott tdrőkészülék ára K 3-60. 

JUL. BITTNER 
cs. és kir. üdv. szállító gyógyszerésznél, 

Reichenau, Niederösterreich. 

Ékszer. Ezüst. Óra. 
Iparművészeti tárgyak, egyházi szerek gyári áron beszerezhe-
tökkénzpénz vagy angol rendszerű részletfizetésre is 

csis». éskir. «^ A D / ^ A 
OMriVjM 

ékszerész és 
mfiötvüsntl . 

ndv. szállító 
Legdivatosabb karperec Budapest. IV., Klgyé-tér 5. Kolozsvár, Mátyás király-tér 13. 

/,T-/nrnl Lepszebb k i v i t e l ű czüsIeirjes/kOzökgrrammJaniaiikiTalc-gyutl 11 f., 
dombormúTtt (Bélit) evőeszközök 18 fill., halán, pecsenye*, ténztái tálak 

14 karától arany __ ~ 110 E 13 f., talecák, Rzeleoesék, kanyérkottsrak, 14 f., kÁTéfl, tcáx aerrlcek, Jour 
1̂  , , bőrszíjjal _ í8 c talozak, gaborattek, gyümfllcflállTnD>ok, csoportos tálak, jardinierek 16 f. 
Ezünt bőrazljjal --- 16 • Szabad mcRlekiutés nételkénysier nélkül. Szabott gyári árak. Képes 
Aezél • ---- l* • árjegyzék ingyen és bérmcntíe. Vidnkre választékot készséggel küldők. 

Az Egyesült budapesti fővár, takarékpénztár 
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 

folyó 1912. évi február hó 3-&n d. u. 4 órakor központi osztályában (V. kér., 
Dorottya-utczft 4. szám alatt, saját épületében) tartja, melyre a t. ez. részvényesek 
az alapszabályok 12., 14. és 15. §-ai értelmében tisztelettel meghivatnak. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentésének, valamint a múlt évi zár¬ 

számadásoknak előterjesztése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása, s az igaz¬ 
gatóság és a felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása iránti határozathozatal. 

2. Az alapszabályok 1., 30., 86., 80. és üt. §-ainak módosítása és a választmányra 
vonatkozó egy új szakaszszal kiegészítése. 

3. Nyugdíj szabályzat módositása. 
4. Tizenegy igazgatósági tagnak választása 3 évre és esetleg a felügyelő¬ 

bizottság kiegészítése. 
tf Azon t. ez. részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni s szavazati jogukat személye¬ 

sen vagy más meghatalmazott részvényes által gyakorolni óhajtják, szíveskedjenek az alapsza¬ 
bályok 18. és 20. §-ai értelmében legkésőbben 1911 deczember hó végéig saját nevükre irt 
részvényeiket még le nem járt szelvényeikkel együtt legkésőbben 3 nappal a közgyűlés előtt, 
tehát legkésőbben bezárólag folyó évi január hó 31-ig a takarékpénztár központi vagy budai 
osztályában (V., Dorottya-ntcza 4. sz., vagy IL, Fő-utcza 2. szám alatt) letenni, ugyanott a 
megvizsgált 1911 évi zárszámadások és a felügyelő-bizottsági jelentés példányai az alapsza¬ 
bályok 153. S-a értelmében folyó évi január hó 26-ától kezdve átvehetők: 

Budapesten, 1912. évi január hó 17-én. 

Az Egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár igazgatósága. 

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

nul megjavítja. Gyári, szakszerű munka 
Budapest, VI., Szent László-ntcza 43. Telefon 177-75. j 

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

AUFRECHT ÉS ŰOLDSCHMÍED UTÓDA 

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

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

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

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

kettős kihúzat. 

Legfinomabb bőráthuzat. 

Legújabb Migdet-zár pillanat 
és időfelvételre. 

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

man nikkelezve. 

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

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

Havi i észlet K 4.— 

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

Kettős kihúzat. 

Árak 3 fémkazettával tokban 

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

Fény¬ 
erő 

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

Gyújtó-
távolság 

135 
135 
150 
135 

Vario 
autóm. 

zárral K 

78. 
85. 
90. 

100. 

Havi 
részlet 

4.— 
4.50 
4.50 
5.— 

Ihso-Sek-
tor zárral 

K 

90 — 
95.— 

100.— 
110.— 

Havi 
részlet 

4.50 
5.— 
5.— 
5.50 

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

Laposkamara 
„Glóbus" 

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

kihúzat a hátsó lencse használatúra. 

104 
105 
106 
107 

Az árak három fémkazettá¬ 
val tokban értendők 

Rodenstock Extra rap. Aplan. 
„ Hemi anastigm. 

Triplanast. Trynár6.8 
„ Kettős anast. Eurynar 

7.7 

7.2 

ö.8 

M 

ó •S 

135 
135 
150 
135 

9X12 
Ibso Koilos 

zárral 

korona 

116.— 
122.— 
132.— 
140. -

132.— 
135.— 
144.— 
155 — 

10x15 
Ibso Koilos 

zárral 
korona 

140.-
145.— 
150.— 
160.— 

150.— 
155.— 
162.— 
172.— 

13x18 
Ibso Koilos 

zárral 

korona 

150.— 
156.— 
162.— 
172.— 

170.— 
175 . -
182.— 
192 — 

3 külön kazetta tokban 
kazetta 

l válltáska . 

4x12 10X15 | 13 X ÍR 

6.— 
8,50 
7.— 

10.50 | 
11.50 
11.50 l 

15.— 
11.53 
13 50 

Fizetendő 20 egyenlő havi részletben. 

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

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

111 
112 

113 

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

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

70.— 

125.— 
160.— 

Havi 
részlet 
3.50 

8.— 

18 y ->4 l H a T Í 
| részlet 

90.— 

170.— 
218.— 

5.— 
8 50 

1 1 . — 

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

10 karton, l tubus ragasztó. 
Árak: 

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

l S x í!4 cm. K 32. — 

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

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

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

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

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

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

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

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

rodó képnek. 

.Sfereo Walkar Mechanika: 

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

v let egy darabból öntve. 
Időjárástól védett, por 

• és nedvesség behatolása 
kizárva. 

Élei látásra való 
állítás. 

be-

„STEREO 
WALKAR" 

tok és vállszíjjal 

Na¬ 
gyítás 

ÖX 
8X 

12X 

Ara 
K 

170.— 
180.— 
190.— 

Havi 
részlet 

8.50 
g 

10.— 

HENSOLDT 
„STEREO" 

tok és vállszíjjal 7.50 
8. 50 

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

Na¬ 
gyítás 

ü vagy 
8x 

12X 

Ara 
K 

145.— 
165.— 

Havi 
részlet 

145 korona. Havi részlet 7 korona. 

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

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

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

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

FinVrtfii Budnoostsn 1 kor. fillér 

1 

i 1 

! 
Lakhely i 

líelet i 

Név él foglalkozói: 

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

SZ. 1912. (59. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

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

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

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

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

. 5 korona. több. 

BUDAPEST, FEBRUÁH 4. 
KiilfuMi előfizetésekhez a postailag meg¬ 

határozott viteldíj is csatolandó. 

l 

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




