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A HÚS DRÁGASÁGA 
mellett t a k a r é k o s k o d h a t i k a gazdasszony, ha 

k e v e s e b b h ú s t vesz és a gyenge leves izét 

MAGOl-féle leves- és étel-IZESITŐ-vel javítja. 
Az ízesítő kiadóságánál fogva, a használatban olcsó! 

Kapható minden fűszer- és csemege-kereskedésben. 

Férfiöltönyt 
d i v a t o s • • á l l á s s a l , gyapjú
szövetből készít m é r t é k u t á n 
tinóm kivitelben 2 5 k o r . - é r t 
LICHTMANN SÁNDOR 

szabómester, 11090b 
Budapest. RottenbiIIer-n.4B. 

I. emelet. 
Vidékre minták bérmentve. 

Világhírű kitüntetett o lmnti 

Quargli. 
Az első olmiitzi gépüzemi sajtgyár, 
mely 1839. évben alapíttatott, 
ajánl uját gyártmányából egy 
postai küldeményt bérmentve és 
utánvéttel 3 K 70 fillérért. Nagyobb 
megrendeléseknél a legolcsóbb 

árak. 
JOSEF MEIXNER, Olmüti 

Bahnhof. 10811 

SCHICHT-szappan 
(„Szarvas" vagy „Kulcs"-szappan). 

Legjobb, legkiadósabb s azért a legolcsóbb szappan. 
Ment mindennemű káros alkatrészektől. 

Mindenüt t kapha tó . 11149 

A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szappan «Schicht> 
névvel és a «Szarvas* vagy a «Kulcs» védjegygyei legyen ellátva. 

Rozsnyay vasas china bora. 
Igen hatásos vérszegénység, sáp
kor, neurasthenia eseteiben. E g y 
V« l i teres üveg ára 3 . 5 0 kor. 
E g y üvege t tartalmazó postaláda 
1 4 kor. 1 2 fillér franco küldve. 

A Rozsnyay-fé le 
vasa s ch ina b o r 

egyike a legelterjedtebb és leg
hatásosabb gyógyboroknak. 

A külföldi kész í tményeket felül-
mnlja . Vérszegényeknek különö

sen ajánlható 11366 

Főraktár Budapesten : 
T ö r ö k J ó z s e f gyógyszertára. 

. Továbbá a kész í tőné l : 
K o z s n y a y M á t y á s gyógyszer
tárában A r a d o n , Szabadság-tér. 

FEDAK SÁRI 
a Király-Színház mű
vésznőjének alábbi le
vele legfényesebb bi
zonyítéka ama tény
nek, hogy senkinek 
sem kell a jövőben 
haját órákhosszáig 

sütögetni és ezáltal 
azt rövid időn belül 
tönkrelenni, mert ha 
az «0ii(lulatl'in> -
szál haját egyszer be
dörzsöli, ugy haja Iml-
lámosságot nyer és 
ezt 8—10 napig meg
tartja. Legfőbb sikere 
ezen szernek az, hogy 
nem oly mesterkélten 
kolmizottá teszi a ha
jat, mint a siitővas, 
hanem mint itt az 
ábrán is látható szép, 
lapos, most annyira 

divatos természetes 
hullámossá.Orvosilag 
feliilvizsgálva,teljesen 
ártalmatlan. Festett 
hajaknál is használ
ható. Egy üveg ára 
3 k o r . Készítője és 
feltalálója P. Boyer 
gyógyszerész, Paris. 
Boulevard Strassburg 
12. sz. Megrendelése -
ketulánvel mellett eszközöl a magyarországi főraktár : V a n i c s e k 
G y u l a n ő i - f o d r á s z , B u d a p e s t , S o ' r o k s á r l - u t o z a 1 6 . 

F E D Á K S Á R I elismerő levele : 
. T'szteUVanicseknr!l.egvenszivosazÖ»kitiinő«Ondulatrioei 
hajhiillamositó szeréből számomra azonnal 1 üveggel küldeni. Igen 
kiinnom* bizonyult és így a jövőben is állandó rendelője leszek. 

Tisztelettel F e d á k S á r i . 

Soniatose 
VASTARTALMÚ HUSFEHÉRafL ^ ^ ^ ^ tópkúrnsok résiére. A vaa-somatose 411 3 

Kapható g y o g y a e r t a r a k b á n és 
* '*^otÍBw!m a t ó " ^ " ^ I ^ g s n i k n a 

dro^uerlákbi 
10945 

BÉamánflorló/rsó'-gK 
Tt írógépek 

részletfizetésre is. 
W ü r z b u r g e r é s T á r s á n á l 
Budapesten, IV., Ujvilág-utcza 19—21. 

Hogy karcsúvá lehessünk 
a nélkül, hogy egészségünknek ártalmára volna, haaz-
naljnka } J p | L U L E S A P O L L Ó " 
melyek tengeri növények alapján vannak előállítva én 
párisi oivostekintély éktől jóváhagyva. Ezen könnyen 
betartható gyógykezelés rövid idő alatt csalhatatlanul 
elhajt túlságos embonpoint és biztosítja a kövér-
testüség gyógyítását mind a két nemnél. Ez a titka 
minden elegáns hölgynek, ki nyúlánk és fiatalos 
alakját meg akarja őrizni. Egy flaeon ára utasítás

sal K 6*45 bérmentve, utánvéttel K 6*75 J . Rat ie , 
gyógysz. 5 F a s s a g e Verdean, F a r l s (IX0). — 
Baktár Ausztria-Magyarország részére Budapesten Török 

JÓBsef, gyógyszerész, KiráJy-ntcza 12. 11019 

A n ő i s z é p s é g elérésére, tökéletesítésére és 
íenUrUsár* legkitűnőbb és legbiztosabb a 

MARGIT-CREME, 
mely vegytiszU, sem higanyt, sem ólmot nem 
tartalmaz, teljesen ártalmatlan. Ezen világhírű 
arczkenőcs pár nap alatt eltávolít szeplőt, májfol
tot, pattanást, borátkát (Mitesser) és minden más 
bőrbajt Kisimítja a ránczokat, redőket, himlőhe
lyeket és az arezot hófehérré, simává és üdévé 
varázsolja. Ara ngy tégely 2 kor., kis tégely 1 kor. 

M a r g i t h ö l g y p o r 1 kor. 20 611., M a r g i t 
• z a p p a n 70 üli., M a r g i t l o g p é p (Zahn-
pasla) 1 korona., M a r g i t a r e z v i z 1 korona . 

Hamisítványok bíróilag üldöztetnek. 

Postán utánvétellé vagy a pénz elő-
setét beküldése után kfildi a készítő: 

Legkedveltebb, legjobb bajfesiőszer a 

MELANOGENE 
fekete és barna színben. 

Ezen kitűnő és ártalmatlan készit-
ménynyel hajat, szakált, bajuszt pár 
perez alatt feketére vagy barnára lehet 
festeni. A szin állandó és a természe
tes színtől meg nem különböztethető, 
ártalmatlan és alkalmazása igen egy

szerű. Nem piszkit. 10689 
Ára 2 korona 80 fillér. 

0VÓ0VS7 I P í l l i ??d aP e s« főraktár: T ö r ö k J ó z <et gyógvsz. Király-u. 
S l » g T M . a i a U . 12 és Andrássy-utjü. Kapható minden gyógvszerlárban. 

Szesz-lámpák, i Légszesz-és vil-
Petroleum- Jlamos csillárok, 
főző- és fűtő- /JA Petroleum-

kályhák |T^lámpák 
Szalon-Petroleum 

Osász. és kir. szabad, gyár világitasi eszközökről. 

B R Ü N N E R T E S T V É R E K 
Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 3. 

Arjegryzék ingyen és bérmentve. 

Pwnklin-Tánulat nyomdája, Budapesten, (IV, Efryetem-mo» 4.) 

SZERKESZTŐ FŐMUNKATÁRS 

43.SZ. 1905.(52.ÉVFOLYAM.) HOITSY P Á L . MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, OKTÓBER 22 
Szerkesztőségi iroda IV. Reáltanoda 
Kiadóhiratal : IV. Egyetem 

•da-utcza 5. 1 í E S é s z é v r ( 

, Előfizetési teltételek: { Félévre . . 
" l l t c z a 4- ( Negyedév, 

16 korona A *\'ilágkrónikái>-v&\ 
8 korona negyedévenként 80 fillérrel 
4 korona. löhb. 

Külföldi előfizetésekhez a postuilag meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

Kuller utódai 18US. évi fényképe. 

SZÁSZ KÁROLY. 
1829-1905. 

I
ME, ALIG VAN már egy-kettő az élők sorában irodalmunk azon 
jelesei közül, a kik Petőfivel voltak ifjak, Arany Jánossal együtt 
küzdöttek mint férfiak s a régi és az új nemzedék között élő 

kapocsul szolgáltak mint öregek. Jókai után nyugovóra tért Szász 
Károly is, hogy a ki életében nem ismert pihenést, megpihenjen 
örökre a sírban. A mije volt, kincseit mind elosztogatta : költői lelkét 
hazájának, hitbuzgóságát egyházának, szerető, gondos szivét család
jának s barátainak. Nem visz magával a hant alá egyebet, mint a 
nemzet tiszteletét s szerettei mély gyászát; sírján a kegyelet virága 
fakad, mely nem fog elhervadni az ősz borújával, sem a tél havával, 
újra meg újra fel fog virulni a fiak és unokák szivének melegétől. 

Költő volt a javából, műfordító a legjavából, jó pap, jó polgár, 
fáradhatatlan munkása mindama sokféle ügyeknek, melyek gondjaira 
bízattak. Halála mégis első sorban az irodalomra veszteség, mert bár 
viselt előkelő állami és egyházi tisztségeket, lelke az irodalmon 
csüggött legelső sorban s e mezőn vetette el a legdúsabban termő 

magot. Élete e ponton válik a magyar mívelődéstörténet egyik jelentős 
fejezetévé s hatása itt terjed ki a nemzet legszélesebb köreire. 

Azt a helyet, mely halálával üresen maradt, kiváló férfiak serege 
csak összefogva tudja betölteni. Ez a legjobb mutatója annak, mily 
nagy munkát végzett. Szinte csodálatos munkaerő lakozott benne, a 
melyhez irodalmunkban csak a Kazinczyó és Jókaié fogható. Életrajza 
alig egyéb, mint a munka, a folytonos munka eredményeinek felboru
lása. Csak az tud így s ennyit dolgozni, a kinek egész lényét a munká
jával kapcsolatos nagy czélok töltik be. Ha valakiről, Szász Károlyról 
ezt el lehet és el kell mondani. Dolgozott mindig és mindenütt, a hova 
dolgozni hivták s mindig a köz javára dolgozott. Nagy darab földet 
mélyen szántott meg s dús aratása lett belőle a nemzetnek, a mely most 
sírját beborítja virággal. 

Szász Károly 1829. június 15-ikén született Nagy-Enyeden, a hol 
hasonnevű atyja, az erdélyi magyarság politikai küzdelmeinek egyik 
vezére, híres szónok és tudós, főiskolai tanár volt. A jeles fórfiú mun
kás és nemes szelleme termékenyítőén hatott fiára is, a ki később nem 
egy költeményében emlékezett meg atyjának szeretetéről, gondjáról 
és nevelésében bölcs vezetéséről. 

Iskoláit Nagyenyeden végezte; a gimnáziumban Mentovics Ferencz 
volt egyik tanára, Salamon Ferencz pedig tanulótársa és benső barátja. 
1848-ban atyját kinevezték az első felelős kormányba vallás-és közokta-

BaraOáé Miklós rajz-i az ötvenes évekből 

/ 
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A negyvenes évekből való egykorú rajz után. 

SZÁSZ KÁROLY IFJÚKORI ARCZKÉPE. 

tási államtitkárnak s az egész család Budára köl
tözött. Szász Károly ez idő alatt a pesti egyete
men mennyiségtani és hadtudományi előadáso
kat hallgatott. Pesten megismerkedett az akkori 
irodalmi vezérférfiakkal, a kik az egy-két költe
ményével feltűnt ifjút szívesen fogadták. Vörös
marty és Petőfi buzdítására kezdett angolul ta
nulni s e társaság egyebekben is fejlesztő hatás
sal volt fogékony lelkére. Majd a kormánynyal 
együtt Debreczenbe ment, a hol atyja, min sz-
ter nem létében, a vallás- és közoktatási minisz
tériumot vezette. Szász Károly előbb miniszteri 
fogalmazó lett atyja minisztériumában, csak
hamar azonban fegyvert fogott maga is és a 
honvédseregben mint utász szolgált, előbb káp-
lári, később hadnagyi ranggal. 

A szabadságharcz utáni szomorú időkben ne
velő lett, előbb Tiszaroffon a Borbély-családnál, 
később a gömörmegyei Bején a Szentmiklóssy-
családnál. Bején azelőtt Tompa Mihály volt 
a református pap s bár akkor már Kelemérre 
költözött, Szász Károly, a kinek költői hírneve 
már akkor kezdett terjedni, benső barátságot 
kötött vele, mely Tompa haláláig zavartalan 
maradt. Nevelősködése mellett magánúton ké
szült a theológiára. Az 1851. év nyarán bocsá
totta ki Apostol Pál tiszáninneni református 
superintendens és Rimaszombatba hivatott meg 
segédlelkésznek; ezt az állást el sem foglalta, 
mert időközben meghívták az akkor szervez
kedett nagykőrösi főgimnáziumba a magyar 
nyelv és irodalom tanárának; e tanszékről, 
hogy Arany Jánost meg lehessen nyerni tanárul 
az intézet számára, csakhamar átlépett a 
mennyiségtanira. 

Nagykőrösre vitte ifjú nejét, gyermekkori 
szerelmét, Szász Pólit, a kinek nevét Iduna ál
név alatt megjelent meleg, érzelmes versei ré
vén is megőrizte az irodalom. Az a nevezetes 
férfiakból álló társaság, mely Nagykőrösön 
akkor összegyűlt, a kik közt volt Arany Já
nos is, mind erősebb munkásságra sarkalta 
Szász Károly szellemét. Bövid idő alatt már 
országos hirű költő lett, lírai költeményeit 
tetszéssel fogadták mindenütt. Ekkor lépett 
először a műfordítás terére, melyen aztán 
legmaradandóbb érdemeit szerezte; mellesleg 
pedig tanártársai, Jánosi és Mentovics társasá
géban tankönyveket írt és fordított s sajtó alá 
rendezte atyja algebrai kézikönyvét. Neje korai 
halála, házasságuk után alig másfél évre, mély 
hatással volt lelkére, csak nehezen birt a 
nagy csapásból fölocsudni. Nagykőrös szo
morú emlékű hely lett számára, csakhamar el 
is hagyta s 1853-ban a kecskeméti gimnázium
hoz ment tanárnak. Ugyanez évben meghalt 
atyja is, a mi újabb bánat forrása lett szá
mára Hogy özvegyen maradt édes anyját ma
gához vehesse s három még serdülő korú öcscse 
nevelésére ügyelhessen, elfogadta a kézdivásár-
helyi ref. egyház meghívását a megüresedett 
lelkipásztori székre. Erdély keleti havasai közt 
a termeszét szépségei iránti érzékétől is támo
gatva, enyhült bánata; ez időből való költe
ményei nagyobbrészt Iduna emlékét siratják s 
ezeken fokozatosan lehet észlelni, mint vált 

bánata lassankint kegyeletes, meleg, de már 
többé nem kinzó emlékezéssé. 

Három évvel később, 1857-ben ismét vissza
került az Alföldre: Kunszentmiklóson lett lel
kész. Itt közelebb jutott az irodalmi világhoz, 
Pesten lakó író barátjaival gyakrabbi s ben
sőbb összeköttetést tarthatott fenn, a minek 
hatása érezhető lett mind élénkebbé váló iro
dalmi munkásságában. Szive is újra megnyílt 
a családi élet boldogságának: 1858-ban nőül 
vette Bibó Antóniát, egy előkelő kunsági csa
lád leányát, a kivel zavartalan boldogságú éle
tet élt élete alkonyáig, a szerető hitvesnek né
hány évvel ezelőtt bekövetkezett haláláig. Ez a 
derült, csöndes családi élet tette lehetővé, hogy 
azt a roppant kiterjedésű irodalmi munkássá
got fejthesse ki, a mely úgyszólván páratlanul 
áll termékenység tekintetében irodalmunkban. 
Élete a papi hivatal, a család s az irodalmi 
munkásság között oszlott meg. 1858-ban az 
Akadémia s 1860-ban a Kisfaludy-társaság vá
lasztotta tagjává s az elismerés csak sarkalta 
munkakedvét. Kunszentmiklósról 1863-ban Sza
badszállásra ment át lelkésznek s 1865-ben a 
fülöpszállási kerületben országgyűlési képvise
lővé is választották Deák - párti programmal. 
A politika azonban nem volt egyéniségének 
megfelelő munkatér s ezért szívesen fogadta a 
kormány megalakítása után báró Eötvös József 
meghívását a vallás és közoktatási miniszté
riumba, osztálytanácsossá. 1869=ben pestvár
megyei, majd jász-kun kerületi tanfelügyelő 
lett. Trefort minisztersége alatt, 1873-ban is
mét visszakerült a minisztériumba, a hol előbb 
a protestáns, görög-keleti és a zsidó ügyek ve
zetését, később a felső s részben a középokta
tás ügyeit bizták rá ; 1876-ban miniszteri ta
nácsossá lépett elő. Hivatalában is igen sokat 
dolgozott, a legcsekélyebb teendőket ép oly lelki
ismeretesen végezte, mint a reá bizott közoktatási 
törvényjavaslatok kidolgozásátésszervezeti mun
kák végrehajtását. Az alatt a közel két évtizedre 
terjedő idő alatt, a melyet az állami szolgálat
ban töltött, nagy és becses munkát végzett nem
csak az adminisztrálás, hanem az alkotás terén 
is, tehetsége, buzgalma és lelkiismeretessége itt 
is megtermetté a maga gyümölcseit. 

írói pályája is ekkor érte el tetőpontját. A fő
városban, az irodalmi körökkel közeli kapcso
latban élve, egyik vezérembere lett az irodalmi 
mozgalmaknak nemcsak munkássága, hanem 
egyénisége révén is. A hol dolgozni kellett, ott 
volt mindenütt s alig van az irodalomnak ága, 
melyben hatással ne működött volna. A Kis
faludy-társaság alelnökévé választotta, az Aka
démia 1869-ben rendes, 1878-ban igazgatósági 
tagjává. Az egyetemen mint magántanár tar
tott előadásokat az egyetemes irodalomtörténet
ből. A költészetnek pedig majd minden ágát s 
kiváltképen a műfordítást egyre fokozódó siker
rel mívelte. 

Lírai költeményeiből 1882-ben rendezett két 
kötetes kiadást. Ebben a két kötetben benne 
van a legjava annak, a mit a lyrában alkotott s 
benne van, mondhatni egész nemes, tiszteletre
méltó egyénisége. Mert kiváltképen személyes 
költészet az ő lyrája; megvan benne a belső 
alkalmiság, vagyis megérezni rajta, hogy min
den költemény lelkéből fakadt, valamely belső 
felindulás szülötte. Ezért költészete magya
rázza életét, élénkbe tárja, a mit az életrajzi 
adatok elhallgatnak; kedélye hullámzásait, 
érzelemvilága fejlődését, megmutatja azokat a 
sebeket, melyeket változatos pályáján szive 
kapott s azokat a gyönyöröket, melyeket élvez
nie adatott. 0 maga mondja, hogy versei közül 
nemcsak azok alkalmiak, melyek bizonyos ki
jelölt ünnepélyes alkalomra készültek; alig 
van köztük, a mely ne birna alkalmi, vagy ha 
jobban tetszik, életrajzi vonatkozással. S épen 
ezért érdekesek és becsesek mindenki számára, 
a ki élvezettel és tanulsággal tudja figyelni egy 
fogékony, gazdag érzelmi életű lélek őszinte 
vallomásait. E vallomások szólnak mindama 
tárgyakról, melyek a költői lelket bánatba me
ríthetik, örömre gyújthatják s lelkesedésre ra
gadhatják. 

A legtöbb helyet a szerelem foglalja el ben
nük. Szász Károly nem volt szenvedélyes ter
mészet s a szerelem, a mint verseiben jelent
kezik, nem az az izzó, mámoros elragadtatás, 
a mely a szerelem nagy énekeseinek tulajdona! 
Természete inkább a szelíd mólázás felé haj

lik, akár örömében, akár bánatában. Ez talán 
levon valamit a mélységéből, de viszont meg
óvja a szertelenségtől s harmonikussá teszi 
költészetét. 

Még egész fiatalon, 1846-ban lépett fel, mint 
lyrai költő az akkori szépirodalom legnépsze
rűbb lapjában, az «Életképek*-ben s még 
ugyanabban az évben pályadijat nyert «Szabad 
Bzékely dala» czímű költeményével. Bár soha 
sem volt kifejezetten népies költő, ahhoz az 
iskolához csatlakozott, mely fölléptekor lett 
uralkodóvá Petőfivel és Aranynyal költésze
tünkben s ehhez az irányhoz hű maradt mind
végig. Szerelmi költészetének legelőször gyer
mekkori eszménye, Iduna iránti szerelme adott 
táplálékot. Nem minden nehézség nélkül tudta 
elérni, hogy a szeretett leányt nejévé tehesse 
s ez a küzködés nem egyszer talál hangot köl
teményeiben. Közben egy erős fellobbanás egy 
másik nő iránt olyan hangokat csal ajkaira, 
melyeknél szenvedélyesebbeket talán sohasem 
hallatott; de ez hamar elmúlik, bár nem tel
jesen, mert még hosszú idő múlva is vissza
emlékszik rá s költészete néhány szép virágát 
szenteli neki. Iduna elnyerése nem soká bol
dogítja ; a versek hamar gyászosra fordulnak 
a szeretett nő halálával s hosszú ideig csupa 
gyászról szólnak. Atyja halála miatti fájdalma 
is szép, nemes, férfias hangokban nyer költői 
formát. A kunszentmiklósi lelkészkedés első 
idejében új érzelem kelti dobogásra szí
vét s ez új érzelem ezúttal egész életre 
szól. Neje lesz ezután főtárgya lyrájának, 
hozzá szól 1858 óta irt költeményeinek több 
mint fele. S ezóta a meghitt nyugalom s a 
derűs béke hangján szólnak versei; azelőtt 
sem ostromolta, még legnagyobb bánata pilla
nataiban sem, az eget, lelkének a szelíd érzé
sekre való hajlama most egész vonzó szépsé
gében érvényesül. Bánat éri ezután is ; gyer
mekeinek halála egész sor bánatos versre 
indítja, de a veszteségért pótolja hat felnövekvő 
gyermeke, a kikben kielégülést nyer apai szive, 
büszkesége. Sokszor veszi lantjára anyja nevét, 
kihez még öregkorában is fiúi gyöngédség
gel ragaszkodik ; apja emléke is többször meg
rezdül még húrjain. A természet kedves, játszi 
képei minduntalan beleszövődnek érzelmei 
leírásába, s az a gyönyör, melyet a zöldellő 
bérezek, a madáidalos erdők, a zuhogó patak, 
a kék ég s a vadvirágos rét láttára érez, nem 
egyszer önálló költeményben is kifejezést talál. 

Lyrája nem marad az egyéni érzés szűkebb 
körében. Megtalálja benne hangját az emberi
ség sorsán, az élet nagy kérdésein való töpren
gés s a vallás tiszta, magasztos világába való 
fölemelkedés is. Vallásossága nem konvenczio-
nális külsőség, nem is csupán papi hivatalá
nak megszokás keltette visszhangja, hanem 
lelke természetéből fakad s őszintén, erőlködés 
nélküli bensőséggel szólal meg. Bár hangjá
ból hiányzik az ódái érez, jelentékenyet alko
tott a hazafiaB költészet terén; nemzetünk szen
vedéseit, vágyait és reményeit nem egy ne
mes lendületű versben szólaltatja meg, alkalmi 
ódáiban lelkesedve énekli nagy szellemeink 
dicsőségét. Lyrája megtette annak idejében a 
maga hatását s java része nem fog letűnni köl
tője halálával sem. Lyránkban, ha nem is a 
a nagyok, az új utakat nyitók közt, de közelük
ben, megvan az ő tisztes helye, melyet elvitatni 
tőle nem lehet. 

Drámái inkább a hajlam, mint a színműírói 
rátermettség termékei, inkább csak költőt mutat
nak, mint született, vérbeli drámaírót. Ambicziója 
erősen sarkalta ezen a téren, egész sorát írta 
a komoly és víg színdaraboknak, de egyik sem 
tudott a színpadon tartósan beválni. Dikcziójuk 
szépsége, lyrai részeik heve nem birta feledtetni, 
hogy hiányzik belőlük az igazi drámai élet. 
Többnyire jól, sőt néha kitűnően vannak el
gondolva, de gyöngébben megirva; olvasva na
gyobb hatást tesznek, mint a színpadon. Az 
epika szebb — bár szintén nem teljes — sike
rekkel kínálkozott neki. Kisebb költői beszó-
lyei ((tZrinyi a költő», «Losárdi Zsuzsánna», 
«Lórántfi Zsuzsanna szőnyeges, «Jolán», "Hed
vig* stb.) elbeszélő hangjuk élénkségével s le
leményük fordulatosságával hatottak, nagyobb 
eposzai, a sTrencséni Csák»(18Gl),az«Álmos»é8 
különösen a«Salamon» epikai költészetünk kiváló 
alkotásai közé tartoznak. A tSalamon»-ban Ár
pád-kori király-mondakörünket igyekezett epi-

4 3 . SZÁM. 1905. 52. ÉVFOLYAM. 

kai életre eleveníteni, egyes romantikus mozza
natokban Vörösmartyt, az előadás és feldolgo
zás módjában Aranyt követve. Ez a nagysza
bású költemény valóban megérdemelné, hogy 
kiemeljék a feledés porából; vannak benne 
részek, melyek Szász Károly költészetének leg
javából valók s az egész mű, hibái mellett is, 
valódi költő műve, a ki nemcsak nagyot akart, 
hanem czélját meg is tudta közelíteni. 

Legnagyobb terjedelmű s legmélyebb hatású 
Szász Károly költői munkássága a műfordítás 
terén. Bár előtte is sokan és igen sokat fordí
tottak nálunk, voltaképen ő tekinthető a ma
gyar műfordítói stilus megalapítójának. Nagy 
költőink, Vörösmarty, Petőfi, Arany csak mel
lesleg, úgyszólván pihenő óráikban fordítgat
tak, Szász Károly, mint minden munkatérre, 
a műfordításra is teljes erővel vetette magát. 
A mit lefordított, számra is rengeteg s még több
nek tűnik fel, ha tekintetbe veszszük, hogy van 
közte nem egy mű, a mely a legnagyobb és leg
nehezebb feladatot nyújtja a fordító számára. 
1853-ban adta ki Moore Tamás költeményei
nek egy részét. Eleinte főleg lyrai költemé
nyeket fordított Béranger, Hugó Viktor, Heine, 
Byron stb. műveiből, de a mint mindinkább 
ura lett e nehéz művészet eszközeinek s látta 
a munkája nyomán támadó sikert, mind na
gyobb s nagyobb feladatokra bátorodott. Alig 
van a modern irodalmaknak nagy költője, 
a kit magyarul be nem mutatott volna. Már 
1870-ben három vaskos kötetet tettek ki 
kisebb műfordításai, melyek azóta is teteme
sen szaporodtak. S ezekhez járul még egész 
sóira a nagyobb vállalkozásoknak. A Kisfaludy-
társaság két nagy vállalatának, a Shakespeare és 
a Moliére-fordításnak ő volt legszorgalmasabb 
munkása; amabban nyolez, ebben hét darab az 
ő műve. Ezekhez járul Goethe lyrai költemé
nyeinek két kötete, Schiller kisebb költemé
nyeinek jó része, Hugó Viktor "Századoklegen
dáin-nak nagy része, az egész Nibelung-ének, 
Tennyson Király-idylljei, nagyobb részletek 
Firdusziból stb. Legnagyobb szabású s leg
nehezebb vállalkozása Dante Divina Comme-
diájának fordítása volt, amelyből a «Pokol» 
1885-ben, a «Purgatórium* 1891-ben s a «Pa-
radicsomi) néhány évvel ezelőtt jelent meg. Ezen
kívül, nagyrészt a «Vasárnapi Ujság» számára, 
lefordított s átdolgozott egy sereg regényt angol
ból és francziából, az Akadémia könyvkiadóválla
latát pedig Lewes Goethe-életrajzának, Nizard 
franczia irodalomtörténetének s Emerson ta
nulmányainak fordításával gazdagította; az 
utóbbi mű oly nehéz munkát ad a fordítónak, 
mint akármely verses költői alkotás. 

Mint e felsorolásból látni, nincs a szépiro
dalomnak ága, melyben Szász Károly mint mű
fordító is ne munkálkodott volna. Ily nagy ter
jedelmű tevékenység termékei a dolog termé
szeténél fogva egyenetlen értékűek, de műfor
dító munkássága egészében véve, a mi értékét 
illeti, irodalmunkban páratlan, egyes munkái
ban pedig megközelíti a tökély fokát. A Nibe
lung-ének hangjának krónikás egyszerűsége s 
előadásának epikai szélessége jobban megfelelt 
egyóniségének.mint Shakespeare túláradó drámai 
ereje; az előbbi ép azért talán legtökéletesebb 
sikerű műve e téren, de azért Shakespeare-for-
dításai is jeles munkák, melyeknek egjaránt 
hasznát vette a magyar színpad és az olvasó 
közönség. Dante-fordításában pedig oly óriási 
nehézségekkel küzdött meg, hogy annyi siker 
is, a mennyit elért, becsületére válik a legjobb 
műfordítóknak; ha nem birta is visszaadni 
mindazt, a mit Daniéban az eredeti olvasója 
talál, mégis ad belőle annyit, a mennyit kevés 
külföldi műfordító. Lyrai fordításainak nagy 
része is fényesen sikerült; nem egy költemény 
lett az ő révén a nemzet közkincsévé (pl. Poe 
«Holló»-ja). 

Főelve a műfordításban, a melyhez mindig 
hű maradt, az eredetinek nemcsak tartalmá
ban, hanem a formájában is teljes hűség. 
Támogatta ebben ritka formaérzéke s verselési 
készsége. A rim és rythmus sohasem okozott 
neki nehézséget. E mellett kitűnő szolgálatára 
volt élénk fogékonysága; az eredetinek tartal
mi és formai finomságaiba e^arán t be tudott 
hatolni, az idegen irók egyéniségét hiven tudta 
felfogni és visszatükröztetni. Hangjának válto
zatossága és könnyű hangolódása, mely már 
eredeti költészetében is szembetűnő, még inkább 
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érvényesül fordításaiban. Mindazok a tulajdon
ságok, melyek a jó műfordítót teszik, szokatlan 
teljességben voltak meg Szász Károlyban. 

Széleskörű irodalmi tanulmányainak s bő 
tapasztalatainak gyümölcsét elméleti és kri
tikai munkákban is értékesíteni igyekezett. 
Akadémiai felolvasása a műfordítás elmé
letéről azokat az elveket állapítja meg, a 
melyek szerint ő maga dolgozott, s melyek 
azóta a magyar műfordítás általános elveivé 
lettek. Eszthetikai és irodalmi tanulmányai a 
tragikai felfogásról, Goethéről, Schillerről és 
Horatiusról akkori irodalmunk legmagvasabb e 
nemű munkái közé tartoznak. Madách «Ember 
tragédiája»-ról ő irta az első részletes kritikát, 
valamint más egykorú nevezetesebb költői mű
veket is emelkedett szempontok alapján, sok 
elmeéllel és kritikai érzékkel birált. Legnagyobb 
arányú s a maga nemében nálunk ma is magá
ban álló munka a világirodalom nagy eposzai
ról szóló két kötetes összefoglaló műve, a mely 
az irodalmi tájékozottságnak oly mértékével 
készült, mint kevés más magyar könyv s epikai 
mutatványainak szépségével, a feldolgozás élénk
ségével az irodalom iránt érdeklődők kitűnő 
tájékoztatója. S hogy e munka teljesítette is az 
ismeretek terjesztésében feladatát, mutatja az, 
hogy már több mint egy évtized óta könyvárusi 
utón nem is kapható, pedig még mindig nagyon 
keresik. 

Jeles és nagy népszerűségre jutott vallásoB 
munkái révén legjobb egyházi Íróink között 
találjuk. «Buzgóság könyve* czímü, hölgyek 
számára írt elmélkedései és imái hat kiadás
ban forognak közkézen, predikáczióinak s egyéb 
a vallási oktatást és a buzgóságot előmozdító 
munkáinak is sokat köszönhetnek a magyar 
reformátusok. 

E sokoldalú ós termékeny munkásság mel
lett Szász Károly a hirlapirásból ÍB bőven 
kivette a maga részét. Ebbeli munkássága 
nagyobbára a «Vasáru api Újság» hasábjain 
folyt le. Lapunknak alapításától, 1854-től fogva 
munkatársa volt, költeményei, kisebb prózai 
czikkei sűrűn jelentek meg még Pákh Albert 
szerkesztése idején. Később, a hatvanas évek 
végétől kezdve mind többet és többet dolgozott 
bele, néhány évig mint főmunkatárs a szer
kesztés gondjaiban is osztozott s számos kisebb 
közleményen kívül pár százra menő életrajzi 
czikket és irodalmi ismertetést írt s több regényt 
is fordított. S mikor pályájának folyamán ez a 
szorosabb viszony közte s a «Vasárnapi Újság» 
között megszűnt, továbbra is szorgalmas munka
társa maradt lapunknak s költeményei, fordí
tásai, prózai czikkei java részét itt adta ki. 
Ezenkívül alig volt régebben tekintélyesebb 
napilap, melyet fel ne keresett volna nemcsak 
költői, hanem publiczisztikai munkákkal is, 
melyekben közművelődési, egyházi és közokta
tási kérdéseket fejtegetett. Hírlapírói munkás
ságát is a kidolgozás csínja és az előadás vilá
gossága jellemzi; ő e téren is, mint minden 
más téren, melynek munkálására vállalkozott, 
a legjelesebbek sorába tartozott. 

Szinte rejtély, hogy terhes hivatali elfog
laltsága mellett is hogy birt irodalmilag annyit 
dolgozni, a mennyi három-négy tetterős" em
bernek is elegendő foglalatosságot adott volna. 
Erre vonatkozólag ő maga ezt irta 1882-ben 
megjelent önéletrajzában: «Az idő beosztása, 
minden óra felhasználása 8 mindig teljes 
odaadás annak, a min épen dolgozom: ime 
a titok megfejtése. Béggel újságokat olva
sok, a délelőtt 9-től 2 óráig a hivatalé, a nap 
többi része, olykor este 11-ig, tovább semmi 
esetre, az irodalomé és az irodalmi társaságoké, 
ülések és bizottságok; a téli szakban hetenkint 
háromszor színház, majdnem egyetlen szóra
kozásom s mindenek fölötti élvezetem. Lefek
vés után egy-két óra, az ágyban, olvasás.»Ilyen 
életrend szerint élt úgyszólván egész életében 
s csak így lehetett lehetővé, hogy munkássága 
oly szokatlan nagy terjedelmet öltsön. 

A miniszteri tanácsosi hivatalból 1884-ben 
még szélesebb hatáskörre hivatott el: a duna 
melléki református egyházkerület püspöke lett 
s egyúttal a budapesti ref. egyház első lelké
sze. Papi jellegét állami szolgálata idején is 
fenntartotta s most egyik vezére lett egyháza 
mozgalmainak. Azzal az odaadással vetette 
magát új munkatere megmívelésére, mely 
pályája minden fordulatán legfőbb jellemző 
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vonása volt. A magyar református egyház 
évlapjain jelentős helyet foglal el az ő neve s 
az a húsz év, melyet püspöki székében töltött. 

Mint egyházi szónok iskolát csinált beszédei
nek magvas tartalmával, művészi formájával s 
előadásának szépségével; a református hívek
nek kétszeres ünnep volt, ha a Kálvin-tóri 
tomplomban, vagy vidéki körútjain prédikálni 
hallhatták. 

Tíz év alatt meglátogatta a kerületéhez tar
tozó mind a nyolez megye s Szlavónia és a 
Szerémség összes egyházait (280-at), mind
egyikben tanulmányozta a helyi viszonyo
kat, beszédeket mondott, melyek a gyüle
kezetek viszonyait feltüntető tartalmukkal 
becses egyháztörténeti anyagot nyújtanak, vala
mint azok a bő adatok is, melyeket a gyü
lekezetek anyagi és birtokviszonyaira nézve 
összegyűjtött. Bészt vett, és pedig többnyire 
mint eeyik irányító, mindazon egyházi ható
ságok, gyűlések, testületek munkálkodásában, 
melyek a hazai ref. egyház kormányzatával, 
törvényhozásával foglalkoznak, úgyszintén az 
egyházi élet emelésére, a hívek s az egyház 
közti kapcsolat szorosabbá tételére irányuló 
egyesületekben és társulatokban is. Kiváló 
érdemet szerzett a Károli Gáspár-féle biblia-
fardításnak a mai irodalmi és bibliai nyelv 
igényei szerinti átdolgozásában való közremű
ködésével; ő volt elnöke annak az egyházi 
írókból és tudósokból álló bizottságnak, a mely 
ezt a nagy munkát azóta már be is fejezte. 
A protestáns irodalmi társaságnak is elnöke volt 
hat évig. Püspöki állása ideje nagyobb részét 
lefoglalta, úgy hogy az irodalom mívelésére 
kevesebb ideje maradt, mint addig, de azért 
gyakran megszólalt ezután is mint költő és 
műfordító s az Akadémiában és a Kisfaludy-
társaságban, egyideig mint másodelnök s alel
nök hasznos és tekintélyes szerepet töltött be. 

Hajlott kora s testi elgyengülése miatt 1903 
októberében lemondott püspöki állásáról. Azóta 
folyton betegeskedett, s az irodalmi foglalkozás
sal is fel kellett hagynia. 

A KÉT PÉTERFFYNÉ. 
Irta M. Hrabovszky Jtüia. 

Dózsa Lili nemcsak a legszebb, de minden 
tekintetben a legkiválóbb leány volt a város
ban. Eszes, művelt, kedves és úgy zongorázott, 
énekelt, akár egy hivatásos művésznő. Pénze is 
volt, a mi nem utolsó kérdés a mai világban. 

Képzelhető tehát, minő feltűnést keltett, mi
kor híre ment, hogy Dózsa Lili Péterffy Iván
hoz megy nőül. Péterffy nagy gavallér, híres 
asszonybolondító, elragadóan kedves, de elvált 
ember volt, jó tizenhat évvel idősebb Lilinél és 
a volt életepárja hajmeresztő dolgokat mesélt 
róla. 

Lili szülei ezért eleinte hallani sem akartak 
erről a házasságról. 

— Megbolondultál? — mondták neki. — 
Nem hallottad, minő férj volt Peteiffy? Soha
sem volt odahaza, átkártyázta, átdorbézolta az 
éjszakákat, adósságokat csinált, roszúl bánt a 
feleségével! 

— Lárifári, — felelte vállát vonva. — H a az 
ón férjem lesz, otthon fog ülni, mulatni együtt 
járunk, adósságot nem fog csinálni, mert van 
pénzem elég, és hogy velem nem fog roszúl 
bánni, de szeretni fog, arról jót állok! 
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Úgy is lett. Péterffy Ivánból példás férj lett, 
imádta gyönyörű, fiatal felesegét, a ki azt tette 
vele, a mit akart. A városban sokat beszéltek 
Péterffyék nagy boldogságáról és az emberek 
mondogatni kezdték: «Még sem lehetett az a 
Péterffy olyan gonosz ember, mint az első fele
sége állította. Bizonyára ő is oka volt a válás
nak, mert lám, Iván milyen jól él Dózsa Lilivel!» 

És az első feleség, a feketeszemű, kreolarczú 
csupa ideg Józsa, nagyon sokat vesztett a nim
buszából. Most már nem sajnálkoztak rajta 
annyira és nem voltak hajlandók végighall
gatni örökös panaszait. Nagyon fájt Józsának, 
hogy a közvélemény így ellene fordult és nem 
szapulhatta többé egykori fórjót, mert ez volt 
egyedüli kárpótlása elvesztett boldogságáért. 
Mert hiába! akármit beszélt is, mégis csak 
boldogabb volt ő Iván oldalán, mint egyedül, és 
titokban bánta,-hogy oktalan fóltékenykedésé-

uiát, de mivel minden mulandó a földön, még 
az özvegyek bánata is, három év múlva férje 
halála után, Lili már nagyon víg hangulatban 
üdült gyermekeivel egy karintbiai fürdőhelyen. 
Szebb volt, mint valaha és valósággal körül 
rajongták, főleg ha zongorázni vagy énekelni 
kezdett a gyógyteremben. 

Egy délután, mikor Lili ismét a teremben 
énekelt, Szántó, a ki átutazóban volt a fürdőn, 
a gyógy terem mellett elhaladva, meglepetve 
ismert egyik dalára. Természetesen azonnal a 
terembe sietett megnézni, ki énekli az ő dalát 
a távol idegenben ós mikor megpillantotta 
Lilit fehér ruhájában, szőke hajával, nagy, lel
kes szemeivel, elragadtatva állva maradt és 
és majd elnyelte szemeivel az asszonyt. 

Az ének befejezése után Szántó természete
sen bemutatta magát és nagy volt a meglepe
tése, mikor a váratlan találkozás örömétől 

Szántó el volt készülve egy «jelenetre»; 
Hogy ez lehetőleg szelid jellegű legyen és mi
vel tudta, mennyire gyűlöli az első Péterffyné 
a másodikat, elhatározta, hogy egyelőre elhall
gatja menyasszonyának a nevét ós csak óva
tosan készíti elő Józsát. Ámde Józsa már érte
sülve volt Szántó találkozásáról Lilivel. 

A (ijelenet» tehát minden képzeletet meghala
dott. Az asszony sírt, görcsöket kapott, elájult, 
sorra előszedte a férfi megpuhítására alkalmas 
női fegyvereket, de semmi sem használt. Szántó 
nem rendült meg, példás nyugalommal hagyta 
elvonulni feje fölött a vihart és mikor a sírás
ban és kiabálásban kifáradt asszony egy kis 
szünetet tartott, hidegen kérdó : 

— Mit akar tulajdonkópen? Mikor pár év 
előtt nőül akartam venni, nem akart a felesé
gem lenni azért, mert néhány évvel fiatalabb 
vagyok. Azt akarja most, hogy egész életemre 

ELSŐ DÍJJAL KITÜNTETETT BERNÁTHEGYI, TÖRPE USZKÁR ÉS USZKÁR. 

KOMONDOROK. 

A B U D A P E S T I N E M Z E T K Ö Z I E B K I Á L L Í T Á S B Ó L . 

vei, folytonos szemrehányásaival, duzzogásával 
addig kínozta az urát, míg az végre is ráunt és 
otthagyta. 

Mikor Péterffyék első gyermeke megszüle
tett, Józsa nem birta nézni boldogságukat; 
összepakolt és a fővárosba költözött. Ott aztán 
a sok szórakozás közepett elfelejtette a sok 
keserűséget, a volt urát, főleg miután vigaszta
lót talált Szántó Feri miniszteri fogalmazóban, 
a ki üres óráiban a zenével foglalkozott, még 
pedig nem is sikertelenül. Már előadták egy 
kis operáját, gyönyörű dalai pedig kezdtek 
ismertté válni az egész országban. 

Nemsokára rebesgetni kezdték az emberek, 
hogy elveszi a szép, vagyonos elvált asszonyt, 
gratuláltak neki is, Józsának is, de a házasság 
azért csak nem történt meg. Miért? Azt ők 
tudták. 

Eközben multak az évek Péterffy Ivánoknak 
mar ket gyönyörű gyermekük volt, mikoi nagv 
boldogságuknak egészen váratlanul véget ve
tett Péterffy hirtelen halála. 

Lili őszintén megsiratta, meggyászolta az 

kipirult Lili (mert ő rajongott a Szántó dalaiért 
és régi vágya volt megismerkedni a zeneköltő
vel, a kit csak a képes lapokban megjelent 
arczképei után ismert) megnevezte magát. 

— Mi a manó! — gondolta Szántó. — Még is 
csak különös, hogy az Ízlésünk néhai Péterffy 
Ivánnal annyira egyezik. íme, már a második 
feleségét találom elragadónak! 

És annyira elragadónak találta az özvegyet, 
hogy nem is utazott tovább, hanem a fürdőben 
töltötte szabadságidejét és mint Lili vőlegénye 
tért vissza a fővárosba. 

Szántó túlboldog volt, de azért némi aggo
dalommal gondolt arra, hogy mikép fogja kö
zölni eljegyzését az első Péterffynóvel. Barát
ságuk ugyan nagyon meglazult az utóbbi idő
ben, de ennek semmi esetre sem Józsa volt az 
oka. Mert hej! Józsa jobban szerette Szántót, 
mint valaha ós most, hogy az idő veszélyes 
rombolásokat kezdett vógbevinni szépségén, a 
hervadó asszony annyival jobban csüngött sze
relmén, mert tudta, hogy ez az utolsó. 

lemondjak a családi élet örömeiről ? Az életem 
sivár, feleség, gyermekek után vágyom . . . 

Józsa mélyen felsóhajtott. Eszébe jutott, 
hogy neki sohasem volt gyermeke. Első keserű 
szóváltásuk is e miatt volt Péterffy vei, a ki 
bolondul vágyott gyermek után. Ha lett volna, 
Iván bizonyára nem vált volna el tőle ! És most 
ez is, ez is gyermekekről ábrándozik! Gyer
mek ! Lilinek ezt az előnyt is megadta felette a 
sors! Megadott mindent, mindent, hogy diadal
maskodhassak felette! De most már nem tűr
heti tovább, hogy ez az asszony ismét diadalt 
üljön, meg fogja gátolni a boldogságát minden 
áron. És emberfeletti erővel uralkodva indula
tán, az áldozatok resignált, szelid hangján 
monda: 

— Am legyen, házasodjék meg, ha ez a szive 
óhaja, sokkal jobban szeretem, semhogy ne 
óhajtanám a boldogságát. Házasodjók meg, ba
rátom, de legalább ne vegye el ezt az asz-
szonyt! . . . Ne alázzon meg annyira, hogy a 
legnagyobb ellenségemet válaszsza élettársául, 
Ezt nem tudom elviselni . . . ebbe belehalok. 

43. SZÁM. 1905. 52. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI UJSÁG. 689 

A MEDVE A FA TETEJÉN. STEWART LEFÉNYKÉPEZI A HIÚZT. 

érzem, — monda tragikusan. — Oh, kérem, — Csak ezt a nőt ne vedd el, csak ezt az 
egykori szerelmünk emlékére könyörgöm, ne egyet ne, mert ebbe belehalok! . . . ígérd meg! 
ve»ye el L i l i t . . . De Szántó már magához tért első meglepe-

Szántó rendkívülien megdöbbent, zavart ar- téséből és lefejtve magároi a nő karjait, hide-
czát a saját előnyére magyarázva, a férfi nyaka gen felelte : 
körűi fonta a karjait, úgy könyörgött: — Sajnálom, de ezt nem ígérhetem meg. 

Szavamat adtam Póterffynének és nőül veszem 
őt, mert . . . 

Gyöngédségből elhallgatta a mondat végét, 
de az ideges asszony hallani akarta halálos Íté
letét; az ő szájából akarta hallani és ingerül
ten, indulatosan sürgette: 

ROOSEVELT ÉS A MEDVE, MELYET LELŐTT. 

ROOSEVELT MEDVEVADÁSZATA 

A KUTYÁK FÖLKERGETTÉK A MEDVÉT A FÁRA. 



690 VASÁRNAPI ÜJSÁG. *3. SZÁM. i905. 52. ÉVFOLYAM. 

- Mert. . . mer t . . . mondja ki! Ne kí
méljen ! 

— Mert szeretem őt! — tört ki Szántóból a 
végsőkig hajszolt ember türelmetlensége. 

— Oh ! . . . oh ! . . . ós bevallja, bevallja ezt 
nekem! — zokogott Józsa asszony és újabb 
idegrohamot kapott. 

Nem tudta többé, mit beszél. A szidalmak 
egész halmazát zúdította Lilire, fenyegetődzött, 
hogy lelövi őt, lelövi Szántót és önmagát is. 
Sirt, kiabált . . . Most már nem szimulált, valódi 
idegrohama volt, félőrülten fetrengett a di-
vánon. 

Szántó felhasználta ezt az alkalmat, csende
sen kiment és a szobaleányt beküldve úrnőjé
hez, elrohant a kellemetlen helyről. 

Megszabadult! Az igaz, hogy nehezen ment, 
de megtörtént. Kő gördült le Szántó szivéről.. . 
boldog volt, de azért egy kis szánalomfélét is 
érzett már, a milyet egy más asszonyba szerel
mes férfi az iránt szokott érezni, a kit nem -sze
ret többé. 

Józsa fenyegetéseit fel sem vette. Szokva volt 
hozzá, hogy az első Peterffynó felindulásában 
mindenfélét összebeszól, a mire későbben maga 
sem emlékezik vissza. 

Egy hót múlt el. Józsa semmi életjelt sem 
adott magáról. ((Belenyugodott a megváltoz-
hatatlanba* — gondolta Szántó és megkönnyeb
bülve ült vasútra, hogy a vasárnapot meny
asszonyánál töltse. 

Boldogan, ragyogó arczczal, karöltve kisérte 
aztán másnap Szántó a misére Lilit. Szívélye
sen köszöntötték őket az ismerősök és érdek
lődve néztek utánuk. Aztán egyszerre, hirtelen, 
egészen váratlanul egy fekete nőalak ugrott elő 
a templom közelében egy kapu alól, két dörre
nés, egy sikoly, Lili összeesett, Szántó pedig 
dühösen vetette magát a fekete alakra és kicsa
varta kezéből a pisztolyt. 

A tömeg összeszaladt, a templomból kifutot
tak az emberek, az ájult, megsebesült Lilit fel
emelték. Bendőrök érkeztek és a halálsápadt 
Józsát — a ki vértelen ajkait összeszorítva, 
eszelős tekintettel bámult maga elé és nem 
ellenkezett, kocsira tették és a rendőrségre 
vitték. 

Az eset óriási kavarodást okozott, ilyen bot
rány még nem esett a városban. Szerencsére 
Lili sebe nem volt veszélyes, a golyó inkább 
csak horzsolta ós nyolcz nap múlva már fel
épült. Józsát is szabadlábra helyezték kauczió 
fejében és mert szavát adta, hogy a várost el 
nem hagyja. Dehogy is hagyta volna el! A nap 
hőse lett. Újságírók, ismerősök egymásnak ad
ták nála a kilincset, mindenki informálva akart 
lenni. És ő nem fukarkodott, fűnek-fának el
panaszolta az igazságtalanságot, a mely vele 
történt. íme másod ízben rabolja el már tőle az 
a kaczér asszony azt, a kit szeret: előbb a fér
jét, aztán a vőlegényéi Ez megzavarta az eszét 
Mert igen, Szántó már régóta a vőlegénye volt, 
most őszszel akartak megesküdni, de Lili en
nek neszét vette, abba a fürdőbe utazott, a hol 
Szántó nyaralt ós furfangjaival, kaczérkodásá-
val elcsavarta vőlegényének a fejét. 

Ezt a mesét nem mindenki hitte el ; sokan 
tudni vélték, hogy Lili nem is álmodta, hogy 
Szántót és az első Péterffynót gyöngéd barát
ság fűzte össze. Voltak azonban, a kik Józsa 
minden szavát elhitték ós a város két pártra 
szakadt; de a nagyobbik fele nem a második 
Péteiffynó pártján áll t Mert a szép, kiváló 
asszonyoknak tudvalevőleg mindig sok az iri
gyük, a kik csak az alkalmat lesik, hogy kiseb
bítsék azt, a ki magasan felettük áll. 

Lili megundorodva az emberek roszakaratá-
tól, a sok pletykától, alig hogy felépült, ott 
hagyta gyermekeivel a várost ós nagy csendben 
Budapesten esküdött meg Szántóval. 

Józsa ellenben újra szülővárosában telepe
dett le. A botrány nem ártott neki, sőt egye
lőre érdekessé tette az emberek szemében. Mint 
egykor az elvált férjét, most a Szántó-párt 
szapulta. 

Egyelőre volt, a ki meghallgatta. 

* E 
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I S M E R T V I D É K E N * 
Bejárom ismét a völgyet, a bérczet, 
Hol ifjan szőttem az ábrándokat, 
Lelkemen elárad ünnepi érzet, 
Lábam a tájon mig tova halad. 
S epedő vágy fog el, gyermeki szívvel 
Vigadni gondtalan, mint egykoron ; — 
Oh, a táj varázsa csodát ha mivel, 
S visszatér rég letűnt ifjúkorom! 

Mély fűben, virágok közt heverészek, 
Gyönyörrel szívom be illatukat, 
Bejtve, mint madár, kit föd enyhe fészek, 
Nyugszom a rám hajló ernyő alatt. 
Dalával rigónak s fülemilének 
Versengve csattognak énekeim, 
S hosszan az erdőn mig átrezg az ének, 
Száz visszhang felel rá rejtekein. 

Mint csikó hentergek puha gyepágyon, 
Meredek hegylankán legurulok, 
Majd a kis patakhoz von kandi vágyam, 
Bégeket súgnak-e még a habok? 
Gyöngyöző vizében lágy loccsanással 
Látok-e forogni kis kereket ? 
Ott csillog, kanyargó iramodással 
Erdőből a mint a rétre siet I 

Lepkeraj karikáz körül a réten, 
Víz felett czikáz száz szitakötő, 
S hogy űzöm, kergetem, mint egykor régen, 
Sűrűből süldőnyul rúgtat elő. 
Hajrá haj! — követem kalandozásit, 
Lihegve ügetek nyomaiba, — 
S lankadtan, megtörve rogyok a pázsit 
Könnyemtől harmatos párnáira! 

Torkos László. 

TANULMÁNY-ÚTON. 
Vándorolok messze tájakon, 
A tudásnak szomjú vágya von. 
Uj határ, új hon, új nép fogad. 
Minden új lépés — új gondolat. 

Kormányozna most csak az elmém : 
A világot is tán átszelném I 
Kérdezi is tőlem : mi dolog, 
Hogy egyszerre visszafordulok ? 

Küldöm a szivemhez — az tudja, 
tVissza, haza!> — egyre azt súgja, 
Szállnak ketten erős vitába, 
De az ész csak nem győz, hiába. 

Mert biz &' most nálam úgy vagyon: 
Hogy a sziv a nagyobb hatalom. 
S neki az a legszebb tudomány, 
Mit otthon tanít egy — kis leány . . . 

Lampérth Géza. 

GYÓGYULÁS. 
Az életharczban. 
Új sebet kaptam, 
Mely nem látható, vértelen, 
De fáj, de éget végtelen . . . 
Beszket az ajkam: 
— Ki segít rajtam? 
Hol az orvosság, 
Mely gyógyulást hoz ? 

Szól egy titkos hang : 
Eredj haza az 
Édes anyádhoz! 

Felelem égve 
Önvád tüzébe': 
— De a seb oka én vagyok, 
0 intett. . . s a sorsharagot, 

három költeményt a Petőfi-Társaság október 
ülésén olvasták fal. 

Elbizakodva 
Ádáz birokra, 
Én hívtam mégis 
Döntő tusához . . . 

Szól a titkos hang: 
Menj csak haza az 
Édes anyádhoz 1 

. . . És haza mentem 
Búsan, csüggedten. 
Csak rám veté szelid szemét, 
S a lelkem láthatlan sebét 
Nyomban meglátva 
Karját kitárta. 
S én zokogva a 
Szivére hulltam... 

iFáj-e még?» — kérdé. 
«Nem, édes anyám, 
Már meggyógyultam. • 

Lampérth Géza. 

A K O M O N D O R 
A budapesti kutyakiállítás. 

Budapesten október 14-én kutyakiállítás nyilt 
meg. Többet ígért, mint a mennyit nyújtott és már 
csak ezért sem volt alkalmas arra, hogy megtörje 
azt a közönyösséget, a mely nálunk — bogy úgy 
mondjam — a kulyászul terén tagadhatatlanul 
megvan. Hogy miért, szinte érthetetlen. Hiszen 
niücs magyar porta, a melyről hiányoznék a hűsé
ges házőrző eb ; a komondor, ez a magyar fajkutya 
pedig épenséggel páratlan állat okosság, de különö
sen kötelességtudás és éberség dolgában. 

A németek a túlzásig menő önérzettel hirdetik, 
hogy a mindenfelé ismert hatalmas dogg német 
kutya. E mellett hihetetlen raklámot csapnak és pe
dig nagy sikerrel a német juhászkutyának, a mely 
tagadhatatlan kiváló tulajdonságainál fogva rendőr
ségi és hadi czélokra jól bevált az aireuale-terrier-
rel együtt. Ezt az angol eredetű kutyát szintén a 
magukénak foglalják le a németek és nem feledkez
nek meg arról sem, hogy német tenyésztést mutas
sanak be a boxerben, ebben a buldoggra emlékeztető 
fürge, hasznos kutyában és a német vizslában. Az 
oroszoknak ott van a nemzeti kutyájuk, a magas, 
karcsú, nyúlánk, hosszú szőrű oroszagár (barsói). Az 
angol büszke a foxterrierre, a buldoggra t s a masz-
tiffra. Ismert az olasz agár, az amerikai boszton-
terrier, a szánkót húzó északi kutya, ismert a skót 
juhászkutya (colli), a svájczi bernáthegjú, a fekete 
újfundlandi, ismert csaknem minden népnek a nem
zeti kutyája, csak a magyar kutya, a komondor nem 
tudta még elfoglalni a kutya-világban azt a helyet, 
a mely nagyságánál, szépségénél, párját ritkító jó 
tulajdonságainál fogva méltán megilleti. De értékét 
már kezdik fölfedezni. Nem mi, hanem — a németek. 

Fonák helyzet, hogy nálunk a nagyközönség nem 
törődik a komondorral, ellenben Németországban, 
a hol mindenféle fajtájú kutya tenyésztői külön 
klubbot alkotnak a maguk kedvelt állatjuk nemesí
tésére, terjesztésére, hogy Németországban, mon
dom, alakulóban van már a német komondor-klub. 
Drága pénzen a külföldről és különösen Németor
szágból kutyakedvelőink skót juhászkutyát, orosz 
agarat, doggot, bernáthegyit ós más fajtát vásárol
nak, lehet is látni mindenféle kutyát a fővárosban, 
de komondort nem. A magyar embernek a külföldtől 
kell megtudnia, milyen becses jószággal rendelkezik 
a komondorban, a melyet csak falusi portákon, meg 
a pusztán ismernek. Pedig a ki azt mondja, hogy a 
komondor nem való a városba is, az nem ért a do
loghoz. Hiszen például a skót juhászkutyából rövid 
néhány év alatt eminens városi luxuskutya lett, és 
ez a szép állat Budapesten is elég sűrűn látható. 
A németek az utóbbi időben nagyon szemet vetet
tek a komondorra. Egy tekintélyes német szaklap 
nem régen így mutatta be a magyar komondort ol
vasóinak : 

A német kiállításokon néhány óv óta fehér, 
hosszúszőrű, imponáló nagyságú, de nem nehézkes 
kutyák tünedeznek föl: magyar juhászkutyák, ko
mondorok. Hazájukban a nagy és kis jószágot őrzik, 
nemcsak a juhot, tehát nagyobbaknak kell lenniök, 
mint a mi német juhászkutyáinknak. Nagyobbaknak 
kell lenniök már csak azért is, mert könnyen le kell 
birniok a Magyarországon még garázdálkodó far
kast. Tenyésztésük, a melyet csaknem kizárólag 
vad (!) pásztorok űznek nem sportszerűen, még na
gyon homályos. 

Egy német ember, Floessel Ernő 560 oldalas vas
kos könyvet irt a kutyáról. A könyv csak a minap 
jelent meg, de a szerző, bár összehordott benne 
mindent, a mit a bibliai kortól kezdve, a görögökön 
és a rómaiakon át a mai napig a kutyáról tudni le
het, a komondor nevet nem ismeri és a vastag kö
tetben csak tíz-tizenöt sort képes erről a kutyáról 
mondani. Csak annyit tud, hogy a magyar pusztán, 
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a nagy Alföldön kitűnő szolgálatot tesznek, sőt nél
külözhetetlenek a nagy fehér kutyák, mert a pusz
tán sűrűn (!) jelentkező farkasokkal valóságos élet-
halál-harczot vívnak a juhok megvédésére. 

Mekkora dicsérete a magyar kutyának! De olvas
suk el azokat a sorokat, a melyekkel a német küno-
lcusok hivatalosan megállapították a komondor 
faji tulajdonságait. A részletekre nem térünk ki, 
csak az általános tulajdonságokat ismertetjük. 
A hivatalos leirás ezt mondja : 

A komondor nagy, hosszan elnyúló és jó izmos 
kutya tetszetős, simulékony formával. Hazájában 
védőkutya, a melyet arra használnak, hogy őrizze 
a nyájat, valamint a házat és az udvart mindenféle 
ragadozó állat ellen. Külseje erőt, bátorságot, gyor
saságot és kitartást árul elé. Kifejezése intelligens 
és okos, de idegennel szemben bizalmatlan. Nagy 
éberség, nagy bátorság, megingathatatlan hűség, 
abszolút megvesztegethetetlenség kiváló kisérő-
őrző- és védő-kutyává avatja a komondort. Mint 
házőrzőt semmiféle más fajtájú kutya nem múlja 
fölül. 

Alig egy-két olyan lelkes emberünk van, a ki 
a komondor tenyésztésével foglalkozik és komon
doraival csaknem minden külföldi kiállításon meg
jelen. Hogy nem hiába, bizonyítja egyrészt az, hogy 
ezek a tiszta tenyésztésű pompás állatok eddig min
den kiállí'áson valóságos föltűnést keltettek és más
részt, hogy épen e lelkes férfiaink áldozatkészsége 
következtében (mert bizony a kiállításokon való 
megjelenés sok pénzbe, koczkázatba kerül) fordult 
a külföld figyelme a komondor felé. Kár, hogy erre 
a budapesti kiállításra épen az igazi magyar kutyá
ból mindössze öt darabot jelentettek be és ezeknek 
is csak csekély számú nézőjük akadt. 

A komondort divatos kutyává kellene tenni, a mi 
nem olyan nehéz dolog, mint általában hiszik. 
A kutyának is csak úgy megvan a divatja, mint 
a — ruhának. Egy időben csak nagy kutyát tartot
tak az előkelő emberek, a másikban a kis fajtájú 
járta. Emlékszünk még rá, hogy Bismarck hircs 
doggja milyen kedveltté tette egyszerre ezt a 
kutyafajtát. Mindenféle fajta volt már divatban és 
valamennyi többé-kevéfcbbé ki is ment már a divat
ból, kivéve a bernáthegyit, a mely nemes állat szí
vósan meg tudja tartani azt a helyet, a melyet egy
szer elfoglalt. Meg is érdemli, de azt hiszszük, meg
érdemelné és megtartaná egyszer kivívott helyét a 
komondor is. A kik a sokat és lármásan hirdető, de 
a künologusok szemében kétes értékű német czégek-
tó'l kutyát vásárolnak (a budapesti kutya-kiállítás 
katalógusa elárulta, hogy szép számmal vannak 
ezek a laikusok nálunk), jobban tennék, ha itthon 
magyar tenyésztőtől komondort vennének. Sokkal 
olcsóbban kapják, mint a német kutyakereskedők, 
illetőleg úgynevezett tenyésztők idegen származású 
kutyáit, a melyek fajtisztasága a legtöbbször bi
zonytalan és sokkal több örömük lesz benne, mint 
bármelyik külföldről szerzett kutyában. 

A komondorral sűrűn, nagy számmal és követke-
tázetesen meg kell jelennünk minden külföldi kiállí-
son; komondor-klubbot kell alakítani, hogy a kutyá
kat törzskönyvezni lehessen és a külföld tudhassa, 
hol milyen komondort kaphat. Be kell hozni a ko
mondort a városba, a melyhez föltétlenül hozzászo
kik csak úgy, mint a skót meg a német juhászkutya. 
By módon, tekintve azt a föltűnést és érdeklődést, 
a mblyet a külföldön eddig kiállított Komondorok 

Dr. LAEHNE ERNŐ. 

keltettek, két-három év alatt a mi komondorunk 
elsőrangú luxuskutya lesz és tenyésztése nekünk fog 
hasznot hozni, nem pedig az élelmes németnek, a 
ki már ráteszi a kezét a komondor tenyésztésére is. 

EGY ORVOS EMLÉKTÁBLÁJA. 
Dr. Laehne Ernő, Mosón vármegye főorvosa 

s a magyar-óvári Karolina-kórház igazgatója volt, 
kiválóan képzett, valódi humanizmussal eltelt or
vos, a ki, ha földrajzilag nem is, de forgalom s a 
nagyvilággal való érintkezés dolgában bizony meg
lehetősen félreeső lakóhelyén nemes hivatást telje
sített. A vármegye közegészségügyét fiatalos erély-
lyel munkálta, a gondjaira bizott kórháznak újjá
szervezője lett; ő emelte modern színvonalra, ő 
rendezte be a viszonyokhoz képest a tudomány kö
vetelményeinek megfelelően. Mindössze aligtiz évig 
tartott e működése, mert a múlt évben áldozata 
lett hivatásának. Egy tifusz-beteget kezelt, meg is 
gyógyította, de ő maga megkapta tőle a bajt s bele
halt. Tragikuma mélyen meghatotta a vármegye 
egész közönségét, mindenkit, a ki a fiatal orvos 
jeles tulajdonságait ismerte s ezért nagy, általános 
helyeslés fogadta az országos orvosszövetség mo 
soni fiókjának azt az indítványát, hogy állítsanak 
a Karolina - kórház előcsarnokában emléktáblát 
dr. Laehne Ernőnek. Az emléktábla el is készült s 
október 4-ikén leplezték le nagy közönség s az 
elhunyt családtagjai jelenlétében. A leleplező be
szédben dr. Koch Béla megyei főorvos méltatta 
érdemes elődje pályáját, kaehne Hugó országgyű
lési képviselő pedig a család köszönetét fejezte ki 
az emléktábla állításában nyilvánult kegyeletért. Az 
emléktábla felirata ez 

Dr. Laehne Ernő, Mosonvármegye volt főorvosá
nak emlékére, ki ezen kórház újjáalakításának meg
indítása és lelkes keresztülvitele körűi maradandó 
érdemeket szerzett. 

Az 0. 0. Sz. Mosonvármegyei fiókszövetsége. — 
1905. 

ROOSEVELT MEDVEVADÁSZATA. 
Mikor a nagy amerikai köztársaságnak sok

szor az egész világot érintő ügyeivel már na
gyon is eltelik, Boosevelt elnökben fölébred az 
egykori merész sport-ember. Ilyenkor kirándul 
nyugati Amerika valamelyik vadon vidékére 
vadászatra s néhány hétig egy-kót vadásztár
sával lóháton vagy gyalog járja a rengeteg 
erdőt, a sziklás hegyeket, sátorban lakik s az 
ős-embcrok természetes életét éli. Az ő vadá
szata nem olyan, mint az európai nagyuraké, 
nem kényelmes lesből lövi a feléje hajtott vada
kat, hanem rósz idővel, hideggel, fáradsággal 
nem törődve űzi, hajtja a hiúzt, a medvét, a 
rengetegek egyéb óvatos ós veszedelmes lakóit. 

Legutóbb az idei óv áprilisában tett Boose
velt ily vadászkirándulást Coloradóba. Társasá
gában volt két barátja, Stewart úr Colorado 
Springsből és dr. Lambert New-Yorkból, vala
mint két vezető, huszonhat kopó ós két félvér 
terrier-kutya. Medvére akartak vadászni; ma
gasan fekvő hegyi vidékeken jártak, a hol még 
akkor nem olvadt el a hó s nem engedett fel 
teljesen a patakok jégkérge. Kirándulásáról 
Boosevelt, aki tudvalevőleg a tollat is jól tudja 
forgatni, czikket irt egy new-yorki folyóiratba s 
czikke annyival is érdekesebb, mert a vadász
társak, Stewart és Lambert urak a vadászat 
egyes jeleneteiről pillanatnyi fényképeket ké
szítettek s ezek is élénkítik a vadászkalandok 
leírását. Az alábbiakban közöljük Boosevelt 
czikkónek érdekesebb részeit s néhányat a fény
képek közül is. 

A vadásztanyát először az East Divide Creek 
(keleti választó folyó) felső folyásánál ütötték 
fel. Itt még tél volt s még a folyó szélén is hal
mokban állott a hó, a folyó maga pedig jéggel 
volt borítva. A sátrakat a fák tövében ütötték 
fel s legnépszerűbb volt köztük a konyliasátor, 
nemcsak azért, mert a vadászok rendesen 
korgó gyomorral tértek vissza, hanem azért is, 
mert jól esett melegedni a lobogó tűznél. A va
dászok zömök, erős hegyi lovakat használtak, 
melyeknek kitartását, ügyességét, mozgékony
ságát és nyugodtságát Boosevelt nem győz 
eléggé dicsérni. 

A MOSONMEGYEI KAROLINA-KÓRHÁZ MAGYARÓVÁROTT. 
Dr. LAEHNE ERNŐ EMLÉK TÁBLÁJA A MOSONMEGYEI 

KAROLINA-KÓRHÁZ ELŐCSARNOKÁBAN. 
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A vadászatra elvittük magunkkal összes ku
tyáinkat — írja Roosevelt. — Első sorban ki 
akartuk tudni, a tegnapi medve elment-e a 
vidékről, a hol láttuk. Fölkapaszkodtunk a 
völgyből s aztán nagy kinnal vergődtünk a 
hóborította vízválasztó hegyre. A hó itt hely-
lyel-közzel három lábnyi mély volt, a lovak 
minduntalan belesüppedtek. Előtte való éjjel 
azonban erősen fagyott, úgy hogy a hó kemény 
kérgén járhatott a medve, a nélkül, hogy nyo
mot hagyott volna. A nyoma oly csekély volt, 
hogy nem tudtuk megállapítani, friss nyom-e, 
vagy sem s a míg ezt nem tudtuk, nem akartuk 
a kutyákat utána ereszteni. Végre kiderült, hogy 
a nyom friss s a kutyák feltartóztathatlanúl 
mentek utána. Lerohantak a völgybe, míg mi 
csúszkáltunk, botorkáltunk lefelé a lejtőn velük 
egy irányba. Néhány mérfölddel odább aztán le
jutottunk egy törpe tölgyekkel benőtt területre. 
Itt megállottunk. Szemben velünk magas, szik
lás, fákkal benőtt hegyoldal volt. Nehéz volt 
szimat után járni ilyen hegyoldalon s a kutyák 
nagyon el is szóródtak. Jól hallottuk s néha 
láttuk is őket, a mint hegynek föl, hegynek le 
futottak. Ugatásuk mind erősebb lett, a mint 
mind összébb jutottak az űzött vad nyomában. 
Csakhamar megláttuk a medvét a szemben levő 

hangzott fel a keskeny hegyszakadékban, hogy 
alig hallottuk a saját szavunkat. Vad látvány 
volt, a mint lemásztunk oda, a hol az elesett 
medve feküdt hanyatt. Nem pusztult el egészen 
boszulatlanúl, mert megölte egyik terrierünket 
s hat más kutyánk is többé-kevésbbé meg volt 
sérülve. A medvevadászat keserves dolog a ku
tyáknak. Jim kutyánk, a legvitézebb verekedő, 
két mély sebből vérzett, de a legsúlyosabb sebe
sült Shorty volt. Szokott vakmerőségével egye
nesen a medve fejére ugrott. A milyen nehéz, 
erős állat, azt hiszem, ha a többiek segítettek 
volna neki, le tudta volna nyomni a vadállat 
fejét, hogy ne tehessen több kárt. így azonban 
a medve átharapta a fejét egyik oldalán, bele
harapott a vállába és csípőjébe, úgy hogy sebei 
nagyon súlyosak voltak. A mint a harcznak 
vége lett, Shorty lefeküdt a hegyoldalon s meg 
se birt mozdulni. Mikor hazafele indultunk, ott
hagytuk egy bokor tövében s egy darab medve
húst tettünk melléje, mert nyilvánvaló volt, 
hogy nem birjuk magunkkal vinni a tanyára. 
Másnap az egyik legény visszament érte egy 
málhás lóval, hogy hazahozza, de feleúton 
találkozott a hazafelé vánszorgó állattal. Késő 
délután, ép ebédeltünk, mikor Shorty hazajött 
s farkát csóválva felénk tántorgott, eszeveszet-

kerüljön csővégre. Ezért áttettük tanyánkat 
más felé, a Clear Creek és West Divide Creak 
összefolyásához. 

Az első nap sikeresen vadásztunk az új ta
nyáról. Vagy tizenegy óra hosszat jártunk g 
negyven mérföldet lovagoltunk. Közben négy 
óráig botorkáltunk a hóban, míg aztán sok 
keresés után ráakadtunk egy anyamedve s egy 
éves bocsa friss nyomaira. Rászabadítottuk az 
ebeket a nyomra. Nagy vidám ugatással indultak 
neki. Mi ezalatt megigazítottuk nyergeinket s 
készülődtünk az eljövendőkre. Teljesen lehetet
len volt a kutyák nyomában lovagolni, de meg
tettünk minden lehetőt, hogy legalább az uga
tásuk zaját el ne veszszük. Végre kemény küz-
ködés után hallottuk, hogy a kutyák megáll
tak s úgy ugattak egy nagy facsoport körül 
magasan fönn a hegyoldalon. Gyalog kellett 
fölmennünk, mert a ló nem birt járni a nagy 
hóban. A bocs egy magas fa tetején volt. Lam-
bert lelőtte s aztán tovább siettünk az anyja 
után. A fiatalabb kutyák nem tudták, mire vél
jék a dolgot, hiszen már megöltük a medvét, — 
de a veteránok hangos csaholással iramodtak 
tovább. Fölkapaszkodtunk utánuk a meredek 
hegyen, aztán lefelé a szakadókok és sziklák 
között, a havon át, a míg leértünk a völgybe. 

VIDÉKI HÍRLAPÍRÓK A LEGUTÓBBI ARADI KONGRESSZUSON. — Koasak fölvétele, 

hegyoldal közepe táján. A kutyák valameny-
nyien körülötte voltak s időnkint bele-bele-
haraptak a hátsó lábaiba. Arra azonban, hogy 
fölmászszon a fára, nem mutatott semmi haj
landóságot. Mikor először megláttuk, egy szikla 
csúcsán ült, körülvéve a kutyáktól, pompás 
czélt nyújtva fekete bundájával. Aztán odább 
állt, megfenyegetve a kutyákat. Zömök, hatal
mas állat volt, s kényelmes czammogása mu
tatta, mily kevéssé fél a kutyáktól s mennyire 
bízik saját marczona erejében. A kutyák már 
vagy két óra óta voltak a nyomában s mivel 
ezen a hegyoldalon nem volt viz, már attól tar
tottunk, hogy ki fognak merülni. Ezért oly 
gyorsan lovagoltunk arra felé, a mint csak 
tudtunk. Nehéz volt hozzájuk fölmászni, le kel
lett szállni nyergeinkről s vezetni a lovakat. 
A mint a medve meglátott minket, félrefordult 
s megugrott a hegyoldal sűrű bokrai között, 
rámordulva a feléje közeledni merészkedő ku
tyákra. A sok kutya mind körülötte ugrált s egy 
ideig nem birtam czélba venni, hanem a mikor 
egy fenyőfa alá jutott, jól láthattam nagy kerek 
hátát és rálőttem. A golyó csípőjét zúzta szét, 
úgy hogy legurult a dombon, követve a lázas 
izgalomban üvöltő kutyáktól. Még mindig vere-
*?d . e t t ajratyacsapattai s még egyszer rá kellett 
lom. A hogyldal szélén megakadt ós négy lábra 
állt, ekkor egy másik golyóval összezúztam a 
hát^ennczet a válla közt 

Erre a kutyák bősz ugatása oly dühösen 

ten örülve, hogy viszontlátja barátait. Jól tar
tottuk mindennel, a mi csak belefórt, akkor 
aztán bevonult a konyhasátor egyik száraz 
zugába s aludt negyvennyolcz óra hosszat 
egyfolytában. Két-három nappal később már 
ismét velünk vadászott. 

A medve, melyet elejtettem, nagy him volt, 
háromszázharmincz fontot nyomott. A gyomra 
tökéletesen üres volt. Nyilván nem régóta jött 
ki az odújából s még nem kezdett el enni. 

Egy nap, miután már lovagoltunk vagy 
öt-hat mérföldet, nagyon nehezen járható he
lyeken, a kutyák fölkergettek egy hiúzt egy 
nagy czédrusfára. A vadállat oly messzire futott, 
hogy már nem birta tovább lélekzettel. Stewart 
fölmászott a fára s több fényképfölvételt készí
tett a hiúzról. Lambert pedig lefotografálta 
Stewartot, a mint négy lábnyiról rászögezi a 
gépét az állatra. Shorty még mindig betege volt 
a medvével való viaskodásnak, de Skjp har-
mincz lábnyi magasra kúszott föl a fára nagy igye
kezetében a hiúz után. Lambert lelőtte revolve
rével az állatot, mely haldokolva fennakadt az 
ágak között, úgy hogy Lambertnek utána kel
lett másznia. Egy másik hiúz maga pecsé
telte meg a sorsát azáltal, hogy egy száraz ágra 
ugrott s ez letört alatta, — egyenesen a ku
tyák közé pottyant. 

Egy heti barangolás után beláttuk, hogy a 
hó nagyon is magasan áll s nagyon is hideg 
van arra, hogy a közvetlen környéken medve 

Folyton hallottuk a kutyák ugatását a medve 
nyomán. Végre hangjuk megváltozása mutatta, 
hogy megvan a medve, fölkergették a fára. Siet
tünk, a hogy bírtunk a hang után. A lovakat 
megint nem hozhattuk fel odáig, gyalog kellett 
kapaszkodnunk a mély hóban. 

A medve vagy 30—40 láb magasan gubbasz
tott egy fán; nagy bozontos fekete-barna nős
tény volt. Attól tartottam, hogy láttunkra le
ugrik, de vagy négy órája keményen szaladt 
már, fáradt volt, erősen szorongatták, — hát 
bizony semmi kedve sem volt saját jószántából 
a kutyák fogai közé vetni magát. Keresztüllőt
tem a szivét. A mint a golyó érte, nagy sebes
séggel kúszott fel a fára még 6—8 láb magasra, 
aztán ellankadtak az izmai s nagy zuhanással 
leesett, majdnem egészen beletemetkezve a 
hóba. A mint lehetett, sietve megnyúztuk s 
visszatértünk a tanyánkra. 

A következő néhány napon Roosevelt válta
kozó szerencsével foiytatta a vadászatot, majd 
pár napig váltólázban feküdt betegen. Csak
hamar ezután nagyon rósz idő következett, hó
viharokkal, a melyek el sem állottak addig, a 
míg az elnök szabadságideje tartott. Ezért ha 
néha-néha elmentek is vadászni, a nagy hóban 
nem mehettek sokra. Medvét nem láttak többet 
lőttek néhány hiúzt s a vadászat véget ért, 
Roosevelt visszatért Washingtonba, hogy né
hány heti szabad, kalandos élet után ismét 
kezébe vegye a köztárság kormányát. S. A. 

43_ 9ZAM. 1905. 52. ÉVFOLYAM. VASÁRNAPI DJRÁft. 693 

A H É T R Ő L . 
A 697-es. Egy egyszerű budapesti rendőr arcz-

képót mutatjuk be mai számunkban az olvasó
nak. Morvái Károly a neve, és a 697-es számot 
viseli. Közrendőri egyenruhát visel, de derék 
bátor sziv dobog az egyenruhája alatt. Múlt 
napokban, mikor az Aluta hajó neki ment a 
szigetmonostori kofák dereglyéjének, Morvái Ká
roly három emberéletet mentett ki a habokból. 
Van tehát legalább is akkora hős, mint a ki tíz 
ellenséget öl meg a csatamezőn. Méltó reá, 
hogy megbecsüljék a polgártársai, s hogy a leg
jobbak is kezet fogjanak vele. Más jutalomban 
úgy sem igen lesz része. Legföljebb az életmen
tésért járó érdemrendet fogja megkapni. De az 
ezért járó érdemrend a legnagyobb kitüntetés is 
talán, mely egyszerű polgár embert érhet. Karr 
Alfons, a francziák híres irója nem fogadta el a 
becsületrend szalagját sem, de az életmentésért 
kapott kitüntetésre mindig büszke volt. 

róla, akkor, a midőn testvérét magasztalták. 
Ugy, látszik az érdemet is csak akkor tudjuk 
méltányolni — mint az iparczikket — ha kül
földi bélyeggel van ellátva. 

Azt a helyet, hol gróf Batthyány Lajost ki
végezték, semmiféle jellel se díszítették egész 
e mai napig. Most aztán egy díszes kandelá
bert akarnak ott felállítani, melynek lámpái éj
jel nappal égjenek, s felköltsók az arra menők 
kegyeletét. 

Az 1507-ik óv márczius 22-ikén egy szegény 
péklegényt végeztek ki Velenczében a Piazetta 
két oszlopa között. Pietro Faciol volt a neve, 
de mestersége után mint Fornaretto maradt 
meg az emlékezete. Egy megölt férfinek a holt
teste mellett találták meg egy reggel a város 
őrei, a kinek ép a tőrét akarta felvenni. Gya
núba vették, hogy ő a gyilkos. Hiába erősítette 
ártatlanságát, meg kellett halnia. Kivógeztetóse 

György, a ki a tulajdon fiát lőtte agyon, mert 
ez a züllött legény gyilkos szándókkal emelte 
rá a kezét. Sietünk megjegyezni, hogy a polgár 
birák verdiktje, a mely fölmentést parancsolt, 
inkább megnyugvást keltett, mint ellentmon
dást. A közönség, a mely a dolgok világos szem
lélete mellett, ösztönében mindig igazságos, a 
verdiktet helyben hagyta. Az tehát igazságtalan 
nem is lehet De a teljes józansággal mórlegelő 
elmékben a nagyjában való megnyugváson túl 
is kell, hogy ott nyugtalankodjék egy riasztó, 
félelmetes tényiiek a gondolata. Ez a tény pe
dig az, hogy — ha okkal is - r lehet embert 
ölni, nem harczmezőn és nem bitófán, mégis 
teljesen büntetlenül. Akárhogyan veszszük is 
a dolgot, két tanulság okvetetlenül kikívánko
zik belőle. Az egyik az, hogy a földi igazság
szolgáltatás, mint minden, a mi földi, még 
messze van a tökéletességtől. Fogyatékos is lesz 
mindaddig, a míg az emberi lélek minden meg
mozdulásának megfelelő paragrafus nem lesz 

,«2 iifza amateur fölvétele. 

FALUSI UDVAR. 

Mi e lapokban csak a kiváló embereknek 
szoktuk hozni arczképeit Megérdemli Morvái 
Károly, hogy ezek sorába iktassuk őt is, s hogy 
az egész magyar hazában megismerjék becsü
letes vonásait 

* 
Petzval Józsefnek, a híres mathematikusnak 

emlékoszlopot állítottak Bécsben. Ez alkalom
ból eldicsekedtek vele a lapjaink, hogy Petzval 
magyar, valaha Pesten volt tanár és Szepes-
Bélán született. De egyetlen lap sem emlékezett 
meg róla, hogy Petzval Józsefnek volt egy 
öcscse, Petzval Ottó, a ki idehaza maradt, élete 
végéig tanár volt a budapesti egyetemen, s 
tudományos munkáival a magyar irodalmat 
gazdagította. Régibb mathematikusaínk jó nagy 
része az ő tanítványai közé tartozott mint ta
nár szinte utolérhetlen volt abban, hogy nem 
csak meg tudta értetni, de meg is tudta kedvel-
tetni ezt az elvont és nehéz tudományt. Elő
adása oly tiszta ós átlátszó volt mint a kristály, 
a ez jellemezte munkáit is. Felső mennyiség
tana ós mechanikája hézagpótló volt akkor, mi
dőn megjelent. De azért említés sem történt 

után kiderült, hogy ártatlanul szenvedett, mert 
az igazi bűnös megkerült. Azóta a szegény 
Fornaretto emlékére mécsest gyújtanak Velen
czében mind e mai napig. Mikor az est le
száll, a S. Marco Piazetta felőli oldalán min
dennap kigyúl a két vörös lámpa. «Recordéve 
delpovere fornér» (emlékezzetek meg a szegény 
pékről) mondja a velenczei szólam. 

Pedig hát ő csak egy szegény pók volt, ártat
lanul szenvedett halált, de érdeme semna Gróf 
Batthyányi Lajos pedig ártatlanul halt meg 
szintén, de a mellett a hazáért halt martyr-ha-
lált Több is megilletné, mint egy egyszerű lam
pion. De annyi legalább is. 

Büntetlen emberölés. Tizennégy napon belül 
a héten másodízben törtónt meg az Budapesten, 
hogy az esküdtszók nem vétkesnek nyilvánított 
olyan embert, a ki — embert ölt Az egyik, a 
ki ezt cselekedte, egy szánandóan szerencsetlen 
fiu, a kis Drahos István volt, a ki egy kocsist 
ölt meg, a ki a lelketlen mostoha apa hatalmat 
bitorolta rajta, a másik az öreg Darmstedter 

a törvénykönyben. Ilyen tökéletes kódexet pe
dig emberi elme megszerkeszteni nem fog soha. 
A másik tanulság pedig az, hogy az ilyen ver
dikt, ha még oly jogos és törvényes is, egyúttal 
fölmentést ád egy olyan sérelemért is, a mely 
magának az igazságszolgáltatásnak egy sarka
latos tételén esik Azon a tételen, a mely meg
tiltja az önbíráskodást. ítéletet az ember a 
maga dolgában másra nem mondhat. Halálos 
Ítéletet sem. Úgy véljük, egy kérdést az esküd
tekhez intézendő kérdések közül a törvény ki
felejtett És ez az, hogy: nem vétkes-e a vád
lott abban, hogy — maga bíráskodott és ítél
kezett ? 

VIDÉKI HIRLAPIRÓK. 
íme egy egész hadserege a közvélemény katonái

nak. Csupa újságíró az ország minden részéből. 
A vidéki sajtó derék munkásai. Mind olyan ember, 
a kinek az a hivatása, hogy a más bajaival törődjék, 
szolgálja, védje, hirdesse az igazságot, munkáljon a 
köz javán, ébren tartsa, serkentse a nemesre tör<5 
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; 

Jelfy Gyula fényképe. 

ARADVÁRI BÁRÓ KÖNIG KÁROLY. 

lelkesedést. Ezeknek az araknak az érdeme az, hogy 
a különbség a fó'városi és a vidéki njságiró között 
ma már csak a munkásság helyének jelzésévé csök
kent. Az utóbbi évtizedekben a magyar vidéki sajtó 
hivatása teljesítésének készségében és e hivatás 
fölfogásának erkölcsi tartalmában hatalmasan meg
gyarapodott. Munkásai között igen sok olyan van, 
a ki mint iró az egész ország olvasóközönsége előtt 
ismertté és becsültté tette a nevét. Az a kép, a mely 
íme a vidéki sajtó munkásait egy hatalmas csoport
ban mutatja be, — igen-igen kivételes alkalomból 
készült. Abból az alkalomból ugyanis, mikor a 
vidéki hirlapirók azért jöttek össze Aradon, hogy 
a maguk soráról, a maguk helyzetéről tanácskoz
zanak. Ez pedig újságírók életében, a kiknek szü
netlenül a mások baja a gondja, munkája, igazán a 
legeslegritkább eset. Érdemes, hogy megörökítsék. 

AMADÉFALVI VESZEDELEM EMLÉKÉRE 
ÁLLÍTOTT OSZLOP. 

Kegyeletes ünnepélyt rendezett Csikvármegye 
törvényhatósága október 8-án a madéfalvi emlék
nél, mely az 1764. január 7-én ártatlanul lekasza
bolt székely vértanúk sírja fölött emelkedik. 

A madéfalvi veszedelem (Siculicidium) oka a szé
kely határőrség erőszakos felállítása volt. Buccow 
Adolf táborszernagy és erdélyi katonai parancsnok 
1761-ben felállítván Besztercze vidékén az oláhok 
közt a II. oláh határőrezredet, ugyanilyen határőr
séget akart szervezni a székelyekből is. E czélból 
kieszközölte, hogy királyi biztossá nevezzék ki s 
1762. nyarán Gyergyóba egy bizottságot küldött, 
mely működését Gyergyószentmiklóson meg is kez
dette. A népet 500 frt büntetés terhe alatt paran
csolták eléje s bár adómentességet Ígértek s azt, 
hogy csak Erdély határain belől katonáskodnak, 
mégis csak a legnagyobb fenyegetéssel sikerült a 
megmérés és az összeírás. Hasztalanul tiltakoztak a 
székelyek azzal, hogy ők — mint szabadok — honfi
társaik vezérlete alatt katonáskodnak a törvények sze
rint, az összeírás és megmérés Gyergyó, Al- és Fel
esik és Kászon községeiben megtörtént s a fegyve
reket is kiosztották. 

Bucoow 1763 október 24-én Gyergyószentmiklósra 
érkezett, hogy a már összeirtakkal letétesse az es
küt. De az összegyűlt nép követei, Ambrus Ferencz 
és Bartalis Mátyás kijelentették, hogy az esküt nem 
teszik le. Hiába záratta be a táborszernagy Ambru-
sékat, csakhamar kénytelen volt őket kibocsátani. 
Csak kevesen tették le az esküt úgy itt, mint a többi 
székekben, sokan elhányták fegyverüket Annyi ered
ményt mégis elért Buccow, hogy a nép között ki
ütött a meghasonlás. A felfegyverzettek nem gon
doltak a polgári hatósággal, visszakövetelték régi 
adóikat s midőn a szék 1763 január 11-ón Csík
somlyón gyűlést tartott, a tisztviselőket megtámad
ták. Csak a Csíkszeredából megérkezett gyors kato
nai segély mentette meg a plébániára menekülteket. 
A forrongás azonban nem szűnt meg, mire a guber-
nium polgári és katonai bizottságot küldött ki s a 
lecsendesítés úgy a hogy sikerült. 

A fegyver felerőszakolása nem sikerülvén, báró 
Siskovics József altábornagy, gróf Lázár János 
országgyűlési elnök és gróf Bethlen Miklós guber-
mumi tanácsos rendeltettek ki a székely határőrség 

végleges szervezésére, Buccow Bécsbe távozott. Egy
úttal 1763 október 8-án megjelent Mária Terézia 
nyilt parancsa is, mely az említett bizottságot Csik, 
Háromszék és Bardöcz székekbe kiküldi. Egy másik 
rendelet Buccowot is Erdélybe rendeli. 

A királynő rendeleteit kihirdették a népnek, mely 
mindenütt kijelentette, hogy a fegyvert úgy erősza
kolták reá s azért, mert a katonáskodás mellett még 
adót is kellene fizetnie, a fegyvert leteszi és nem 
katonáskodik. A bizottság mindazáltal még 1763 
novemberben Gyergyóbi ment, hol községenkint 
ismét összeírták a népet s a zászlószentelés is meg
történt Gyergyószentmiklóson deczember 8-án. E hó 
27-én a bizottság Csikszenttamáson volt már s itt 
értesült, hogy a felcsiki falvak népe a Csikszópvizi 
erdőségbe menekült, mert nem akar katona lenni. 
Hiába űzték ki a csikorgó hidegbe Madéfalva asszo
nyait és gyermekeit, az eltávozott nép nem hajlott 
meg, sőt a hozzájuk küldött báró Bornemisza Pál 
főkirálybirónak kijelentették, hogy készebbek meg
halni, mintsem erőszakosan vegyék fel a fegyvert. 

Az elégületlenek csatlakozásra szólították fel a 
háromszékieket és udvarhely székieket is. A három
székiek mintegy 700-an megérkezvén, a forrongó 
nép, mintegy ötezer ember, január 5 ikfn Csikma-
défalvára ment. Másnap a bizottság felszólította 
őket, hogy meg akarnak-e a királyi pátens meg
hallgatására jelenni? A nép azonnal két követet 
küldött, de a bizottság azzal bocsátotta el, hogy 
másnap nyolez órakor megkapják a választ. Bfette-
netes válasz volt. A nép nyugodtan aludt, midőn 
január 7-ikén megdördültek az agyúk s Caratto al
ezredes parancsnoksága alatt az Okkely-gyalogezred 
négy százada, két század Trautmansdorf-vasas és 
30 Kálnoky huszár vitte meg a feleletet. Az első 
ágyúzásra Boros István néhány társával a bizott
sághoz indult, de a katonák golyói leterítették. 
Megkezdődött a mészárlás. A felgyújtott házak 
lángtengerénél vadul kaszabolták, lőtték a népet, 
mely meg sem kisértette az ellenállást, sőt egymást 
figyelmeztették, hogy nem szabad ellenállani, ha 
mindnyájan ott vesznek is. A nép a magával hozott 
botot, fejszét is eldobálta a meghódolás jeléül, de 
azért a mészárlás, mely hajnali négy órakor kez
dődött, nem szűnt meg reggeli kilencz óráig. 
A császári katonaságból csak egy huszárhadnagy 
kapott a karján könnyű sebet s egy vasasnémet 
szenvedett zúzódást, míg a népből mintegy 200-ra 
megy az elesettek száma, a sebesülteké bizony
talan, de hogy nagy lehetett, mutatja az, hogy 
csupán a csiksomlyói Ferencz-rendi kolostorban 
29 sebesült sebeit kötözgette a jólelkű gvardián, 
P.-Mihályfi Antal. Százakra ment ezen kivül az 
elfogottak száma. 

A madéfalvi veszedelem halottjai közül 45 nyug
szik közös sírban a község déli bejáratánál, a többi 
áldozat az Oltba fuladt, vagy menekülés közben 
pusztult el súlyos sebei miatt. A közös sírt nem
sokára a veszedelem után kerítéssel vették körűi 
és kereszttel is jelölték meg, de II. József 1783-ban 
mindkettőt elvitette. Egy jólelkű úri" nő, Cserey 
Zsuzsanna 1789-ben mégis fakeresztet állíttatott 
oda, mely ma is fennáll. Ezen kívül még két egy
szerű fakereszt jelöli azt a helyet, hol az áldoza
tok egy része aluszsza örök álmát. 

1891-ben D. Orbán Gyula kezdeményezésére 
bizottság alakult, hogy a leöldösött székelyek sírja 
fölé közadakozásból emléket állítson. A bizottság 
védnöke, Mikó Bálint akkori főispán, elnöke Bene
dek István 48-as honvódhadnagy volt. A gyűjtés 
az egész Székely-földön, sőt Magyarországon is 
folyt s különösen a székelyek nem sajnálták fillé
reikei 

Maga az emlék, melyet Tamás József építész, 
a vármegye szülöttje tervezett, a körülötte levő 
építményekkel együtt tizenkétezer koronába került. 
A területet ingyen engedte át Zakariás csikszépvizi 
birtokos. Az emlék tetején látható hatalmas turul 
madarat, mely a fehéregyházi honvédemléken le
vőnek a mása, ingyen mintázta boldogult Köllő 
Miklós székely származású jeles szobrász. A már
ványtáblán e sorok olvashatók: 

SICVLICIDIVM: 
1764. január 7. 

A határőrség erőszakos szervezésekor 
Madéfalva határában 

1764. január 7-én hajnalban 
császári katonaság által védtelenül lekaszabolt 

Csik és Háromszéki 
200 székely vértanú emlékére, 

kik az ősi szabadságért vérzettek el, 
emelte az utókor hálás kegyelete. ' 

1899. 
Székely nép! Itt hullott őseidnek vére, 
Kiket zsarnok önkény boszús karja ére. 
Midőn alkotmányos szabadságod védték, 
Szörnyfikép olták ki sok ártatlan éltét. ' 
De bár elvesztek ők ádáz fegyver alatt, 
Emlékök nem vész el, örökre fenmarad, 
Mert hü kegyeletben megtartod őseid, 
így él majd emlékök időtlen ideig. 

A felirat prózai részét dr. Szádeczky Lajos ko
lozsvári egyetemi tanár, a versét pedig e sorok irója 
készítette. 

Hunzthy Zoltán fényképe. 

BRÁZAY JÁNOS MEZŐPETRI PLÉBÁNOS. 

Az ünnepélyes leleplezést október 8-ikán tartot
ták, a székely előkelőségek és a nép tömeges rész
vételével, tábori misével, hazafias beszédekkel, sza
valatokkal és énekekkel, koszorúk nagy számával. 
Az emlék most ott áll a szabad mezőn, hirdetve a 
székelyek történetének egyik keserű emlékét. 

Dr. Balló István. 

EGY FALUSI PLÉBÁNOS ARANY-
MISÉJE. 

Derék, tiszta életű papot és jeles hazafit ünne
peltek közelebb a szatmármegyei Mezőpetrében: 
Brázay János plébánost, aranymisóje alkalmából. 
Nagy dolog az, ha valaki ötven évet tölt el ne
mes hivatalában, ebből negyven évet egy s ugyan
azon helyen. Ennyi idő alatt nagyon sokat tehet 
községe hitbeli, erkölcsi, mívelődési, sőt anyagi 
érdekeiért is. Brázay János ezt tőle telhetőleg 
meg is tette. Mikor az 1830-ban született fiatal 
papot 1855-ben Hám János szatmári püspök pappá 
szentelte, előbb Beregszászra, majd Ungvárra, in
nen pedig Máramarosszigetre ment segédlelkész
nek. 1859-ben gróf Károlyi György patrónus a 
sándorfalvai egyházat adta neki, majd később Sze-
misztóra került plébánosnak. 1866-ban nevezte
tett ki Mezőpetribe s azóta ott szolgálja az Urat 
máig. Mikor idekerült, a község egészen sváb volt, 
még a tanítója se tudott magyarul, ma már há
rom tanító magyar nyelven oktatja az ifjúságot s 
a felnőttek is magyarul gyónnak. A község roz
zant templomát már 1868-ban restauráltatta, majd 
8 óv múlva, mikor tűz áldozata lett, újra fölépít
tette. Ezeken kívül is nagy munkát végzett s ezért 
méltó a közbecsülésre. 

KÓTYA-VETYE. 
1849 október 15-én. 

Az aradi vérbíróság által hozot t halálos Íté
letekben egyúttal a vagyon elkobzása is oly 
indokolással volt kimondva, hogy az a ((kincs
tárnak okozott» kár pót lására fordíttatik. Ámde 
néhány nappal október 6-ika u t á n kitűnt, hogy 
az ítélet eme része egészen más magyarázatot 
n y e r t 

Október 15-ikén ugyanis az aradi Tár nagy 
udvarán mindenek előtt a kivégzett tábornokok 
lovai, kocsijai, ékszerei, ruhá i ós egyéb több
nyíre értékes ingóságai árverés út ján eladattak, 
tényleg azonban néhány törzs- és főtiszt közt 
felosztattak. Elsősorban Kiss E r n ő al tábornagy 
20 paripájára és kocsilovaira kerül t a sor, me
lyek a hintókkal, szerszámokkal és nyergekkel 
együtt legalább 50—60 ezer forintot megértek. 
Lovakról lévén szó, egyúttal Eohonczy Lipót 
ezredes 16 paripáját is hasonló módon el kótya-
vetyézték, habár a Eohonczy ezredesre kimon
dott halálos ítélet kegyelem út ján húsz évi vár
fogságra lőn átváltoztatva. Á Kiss Ernőnél 
talált 6000 darab körmöczi arany, ezreket érő 
ékszerek, ezüstnemű s egyéb értéktárgyak, szin
tén hasonló módon e lkal lódtak 

Török Ignácz tábornok, ki a 40-es években a 
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bécsújhelyi ka tonai akadémia igazgatója volt, 
egy a lkalommal L Miklós czártól egy nagy-
értékű gyémántgyűrű t kapot t ajándékba, me
lyet folyton balkeze mutatóuj ján szokott viselni. 
Ezt a gyűrűt akkor vették el tőle, midőn az 
aradi várban vizsgálati fogságba kerülvén, vasra 
veretett. A gyűrű kézről-kézre vándorolva, 
végre aztán valakinek a zsebében eltűnt. 

A nevezetes «árverés» estig tartott , mire a 
jelenvoltak «re quasi bene gesta» a v a r kantin
jában nagyot i t tak. 

Kiss Ernő kedvencz paripája, egy telivér 
szürke arabs m é n Bécsbe került, még pedig a 
hires Stratimirovics szerb «nemzeti hős» istálló
jába, kinek vad hordái az 1848. év nyarán 
Kiss Ernő eleméri kastélyát felgyújtották ós 
kirabolták. 

Knézich Károly tábornok özvegye hiába 
rimánkodott, hogy legalább férje utolsó havi 
fizetését adják vissza, melyet Világoson Duschek 
pénzügyminiszter ezüstpónzben kifizetett. Erről 
azonban az árverező urak még hal lani sem 
akartak, azt mondva, hogy a felségáruló min
den vagyona a «magas kincs tár»javára elkoboz
tatott . . . 

KÉPEINKHEZ. 
Dr. Behring múlt héten jelentette be a párisi or

vosok kongresszusán, hogy sikerült feltalálnia a 
tüdővész elleni szérumot. Képünk abban a pillanat
ban ábrázolja, midőn a Montigny-szanatorium park
jában találkozik Martin Lajos orvossal, a párisi 
Pasteur-intézet igazgatójával. 

A sárvári selyemgyár egy robbmás következtében 
csaknem teljesen rombadőlt. Csak nem régiben 
nyilt meg, sok munkást foglalkoztatott, s hivatva 
volt nagyot lendíteni a magyar ipar ügyén. Képünk 
a rombolás előtti állapotában tünteti fel a gyárat, 
mely mindössze néhány hétig működött. 

Báró Kö'nig Károlyt a király kabinetirodájának 
magyar főnökét, kinek-haláláról múlt heti számunk
ban megemlékeztünk, e hó 14-ikén temették el Tahi 
Tótfaluban. Magyar földben óhajtott pihenni. Éle
téről behatóan irtunk lapunk 1904. évi 31-ik szá
mában. Bemutatott képünk egy nem régi felvétel 
után ábrázolja. 

SZÍNHÁZI LEVÉL. 
(Klasszikus előadások a Nemzeti Színházban.! 

A Nemzeti Színház műsorát, a mely talán a kelle
tén is túl változatos, az elmúlt héten két klasszikus 
előadás tette érdekessé és értékessé. Egymásután 
került szinre Moliére Tortuffeje ós Shakespeare 
Romeo és Juliá-j&, mind a kettő gondos előadásban 
és nagy közönség előtt. 

Hogy a Tartuffe előadására nagyobb közönség 
gyűlt egybe: annak magyarázata alighanem az, 
hogy Moliére remek vígjátékát mérsékelt helyárak
kal adták, míg Shakespeare örökszép és népszerű 
tragédiáját a rendes helyárakkal. Abban, hogy az 
igazgatóság a klasszikusokat, tehát épen a legérté
kesebb színpadi műveket, — a melyeknek előadása 
több gondot, nagyobb fáradtságot és talán jelenté
kenyebb költségeket is kíván, olcsóbban kínálja: 
nem látjuk a portéka lekicsinyelését Ellenkezőleg 
csak helyeselhetjük ezt a színházi politikát, a mely 
alatt nyilván az a szándék rejlik, hogy az ízlésében 
megtévedt közönséget, a mely a klasszikusok élve
zetétől már szinte elszokott, visszahódítsa. 

Természetes, hogy épen csak a helyárak mérsék
lése nem fogja még a közönség ez óhajtott megtéré
sét eredményezni. Elengedhetetlen föltétel, hogy 
ezek a klasszikus remekművek mindenkor a lehető 
leggondosabban előkészítve, stílszerű kiállítással, 
összevágó jó előadásban kerüljenek szinre. így az 
eredméDy biztos. Szükséges ezen felül, hogy az igaz
gatóság kellő körültekintéssel, helyes érzékkel és 
szakértelemmel válogassa meg a szinre hozandó 
klasszikus műveket is, számolván közönségünk Íz
lésével és temperamentumával; számolván az elő
adó személyzet képességeivel, erejével és a rendel
kezésre álló egyéb eszközökkel is. 

Színészek, igazgatók általában hálásabb feladat
nak tartjak Shakespearet játszani és adui, mint 
Moliéret. De mintha az utóbbi években Shakes
pearet is ritkábban, kevesebbet adnák. 

Az volna tan az ok, hogy a nagy tragédiák hő- , 
seinek és hősnőinek ábrázolására nincsenek meg
felelő erőink ? 

És úgy kell lennie, mert ha körül tekintünk a 
Nemzeti Színház mai személyzetén: megdöbbenés
sel kell konstatálnunk, hogy Shakespeare hőseinek 
ábrázolására termett színész nem sok akad; iga
zabban szólva, nem olyan színész van kevés, a ki 
játszhatna, de olyan, a ki játszani akarná; legiga-
zabban szólva : nincs elég alkalmuk, hogy játsszák. 
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Tanulni kell Shakespearet játszani s másként 
nem lehet tanulni, mint úgy, hogy ha játsszák. 
Szóval ha Shakespeare-szinészt akarunk nevelni, 
hát adni kell Shakespearet. 8 adni kell Mohéret 
is, adni a többi klasszikusokat, mert azokból más 
egyebet is tanul a színész, voltaképen csak is azok
ból tanul. 

Hogy Moliéret játszani és adni nem hálátlan 
feladat: annak élénk bizonysága a Tartuffe előadá
sainak jelentős sikere. 

Moliére remek jellemvfgjátékát simán gördülő, 
összevágó, lendületes előadásban élvezte végig kö
zönségünk. Az ízléses, korhű jelmezek, a díszlet és 
bútorzat stílszerű elrendezése és beállítása, a jele-
netezés, a gyors tempó, a színek és a hang harmo
nikus összevegyülése, a pompás összjáték, mind a 
rendező szeretetteljes, gondos kezére vallottak. 

Az előadó művészek látható kedvvel, komoly 
ambiczióval és teljes készültséggel mentek a csatába 
és győztek. 

Első helyen említjük Cs. Alszeghi Irmát, Elmire 
ábrázolóját, a ki egyik legszebb, legértékesebb sike
rét jegyezheti föl, a mely siker annál értékesebb, 
mert Elmire szerepének alakítása a legnehezebb 
színészi föladatok közé tartozik. 

Annyi finom árnyalatot, annyi jellemző vonást 
láttunk Alszeghi Irma alakításában, a mi arra vall, 
hogy a szerepet a leggondosabb, leglelkiismerete
sebb tanulmány tárgyává tette. A Tartuffe-el való 
első jelenetben, a mikor ez tolakodó, szemtelen 
szerelmi nyilatkozatát teszi meg: tartózkodó nyilat
kozatai, rejtett mosolya, elpirulása, majd mikor 
Damis hevesen rátámad a képmutatóra, a szentes-
kedő rüpőkre : méltóságos magatartása és felsőbb-
sége az öntudatos, gondolkozó és mélyen érző mű
vésznőre vallott. IV. felvonásbeli jelenetében, a 
mikor férjét az asztal alá bújtatva már bátorítani 
kénytelen Tartuffe-öt: fészkelődését, tettetett köhö

gését, titkos jeladásait annyi finomsággal és bájjal 
játszta, hogy csak őszinte elismerés és dicséret 
hangján szólhatunk ez alakításáról. 

D. Ligeti Juliska, Marianne személyesítője ked
vesen, élénken játszta meg Dezsővel együtt a 2-ik 
felvonást befejező czivódó s az ezt követő kibékü
lés! jelenetet, a mely a maga egyszerűségében, köz
vetlenségében a vigjátékirodalom legbájosabb jele
netei közé Borozható. 

Mariannenak még egy rövidke jelenése van a 
4-ik felvonásban, a mikor 'atyja lába elé borulva 
könyörög, hogy ne kényszerítse Tartuffe-hez. E jele
netben Ligeti szava érthetlenül elveszett, a minek 
az elhibázott rendezés volt a főoka. 

Dosinár, a furfangos eszű, szókimondó, nyelvelő, 
de azért jószívű és hűséges szobaleányt Nagy Ibolya 
játszotta. Nagy Ibolya értelmes magyarázója min
den szerepének ; mindig tudja mit, miért kell tennie. 
Dorinát is élénkséggel, okosan játszta, de valamivel 
több közvetlenséget szerettünk volna. Inkább okos
kodó volt, mint józan gondolkozású. 

Ivánfi Tartuffe-je figyelemreméltó, gondos ala
kítás. Az álszenteskedés tettetett hangját jól elta
lálta ; alazatossaga, szemforgatásai, alattomos kéj-
sóvársaga élénk és jellemző kifejezést nyert játéká
ban a nélkül, hogy túlzásokra ragadtatta volna 
magát. De különösen sikerültek azok a jelenései, a 
melyekben szenteskedő álarczát levetve, a maga 
igazi valójában áll előttünk. 

Hogy az Elmire-el játszott jelenéseiben, szemte
len szerelmi nyilatkozatait téve, hangjába erősebb 
pathos vegyült: azt nem rójjuk föl hibául, sőt jel
lemzőnek véljük. De hogy a versek végeit hosszan 
elnyújtva, éneklő modorban szavalja: azt elenged
jük ; hagyja azt a franczia színészeknek, a kiktől 
eltanulta. 

Kevésbbé sikerült Gálnak Orgon szerepe. Mintha 
nem a körmönfont gazficzkó Tartuffe hypnotízáió be-
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folyása alatt vált volna vakká, legnagyobb mértékben 
elfogulttá, a ki se lát, se hall, annyira hatalmába 
kerítette az álszenteskedő, képmutató jó barát. 
Alapjában véve azonban nem olyan ostoba tökfilkó, 
még kevésbbé olyan rideg, szívtelen, a minőnek Gál 
alakításában tetszett. Gál Orgonja nagyobb mérték
ben vált antipatikussá, mint kellett volna. A hely
zetek komikumát se tudta kiaknázni. S nem találta 
el az igaz hangot akkor sem, a mikor a helyzet 
drámaivá válik. Alpáthoszba esett, s nem tudtunk 
hinni kijózanodásában. 

Helvey Laura (Pernél asszony) és Mihály/i 
(Kleant) helyén voltak, kevésbbé Horváth, a heves
vérű, hirtelen haragra lobbanó ifjú Damis szerepé
ben. Kissé nehézkes volt és szavát is nehezen értet
tök meg. 

Egészben véve azonban a Tartuffe előadása a 
legsikerültebbek egyike, melyhez hasonlót régen 
láttunk, s a minőt sokat kivánunk. 

Eomeo és Júliáról a legközelebb. F. A. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
B. Szász Piroska versei. Mint valami fűszeres 

nyári szellő, oly jólesőn érinti az embert az a nőies, 
finom gyöngéd báj, mely e verskötetből kiárad. Az 
első pillanatra megérezzük, hogy szerzőjét nem csu
pán az irodalmi szereplés vágya viszi a versírásra, 
hanem valódi benső művészi ösztön s ez érzés ha
tása alatt elfeledjük apró szögletességeit, technikai 
gyöngéit. Ezek a gyöngék úgyis csak a külsőségekre 
vonatkoznak, mert a mi a belső formát illeti, B. Szász 
Piroska meglepően eltalálja, miről mit s mennyit 
kell mondani, hogy verse művészi hatást tegyen. 
A mit pedig elmond, az egy ritka szép, nemes he-
vületű lelket tár fel. Évek sorának terméséből való 
e két kötet; elején az ifjú leány epedő, lázasan 
remegő szive talál szívig ható szép hangokat, ké
sőbb a fiatal hitves ragaszkodó, bizva-bizó szerel
mét énekli, majd a mint az évek tűnnek, az anyai 
szeretet is alkotó eleme lesz költészetének. S a mint 
mindinkább megérik a gondolkodása és érzésvilága, 
a női vonások közé mind több általános emberi 
vonás vegyül; a mig a fiatal leánynak csak szerel
mese keze érintésén, saját szive dobogásán járt az 
esze, az asszony már messzebb is lát saját kicsiny 
körénél, észreveszi a nagy emberi szenvedéseket s 
agyát, szivét megkínozzák az élet nagy, megold
hatatlan problémai. Alaphangulata melancholikusaá 

válik; élete örömeibe is belevegyülnek az elmúlás, 
a lépten-nyomon feltűnő nyomor sötét képei s meg
borzongatják lelkét. Egy-két apró képben kicsiny 
szerelmi tragédiákat rajzol meg, melyekben főleg a 
sorok közül kirezgő részvét, a költő szivének meg
rendülése illeti meg az olvasót. A kis kötet olyan, 
mint egy ablak, a mely egy tiszta, meleg, igazán női 
és emberi lélekbe enged bepillantást s ez egyúttal 
legnagyobb érdeme is. A Franklin-társulat illő csín
nal állította ki a könyvecskét, melynek ára 2 kor. 
Mutatványul a következő kis verset közöljük belőle: 

Az első csók. 
Tavaszi alkony sejtelmes fátyolával 
Lágyan betakarta a kis szobát, 
Telve epedő vágygyal esenge hangod : 
• Oh ! adja nekem e szál ibolyát!» 

A mint oda nyújtám s te mohó örömmel 
Kaptál felé : ujjad újjamhoz ért, 
S lágy hangod suttogóra válva izzott: 
•Elepedek egyetlen csókodért!» — 

Májusfa illatos, csudafehér ága 
Bebólintott a nyitott ablakon, 
Minden virágjában picziny tündér dalolt 
Soha nem hallott édes hangokon; 

A halkan suhanó esti szellő szárnyán 
Jázmin lehe osont be nesztelen, 
Megnyílt az ég s fényétől elvakultan 
Sebten lecsukódott mindkét szemem. 

Magasztos szent gyönyörnek forró árja 
Elborított bennünket édesen . . . 
Az üdvök üdvét: legelső csókunkat 
Érzed még te is, mint én, édesem ? 

Mikes Kelemen törökországi levelei. A magyar 
hűség ós ragaszkodás kedves példaképéről, Mikes 
Kelemenről szépen kiállított tanulmányt adott ki 
dr. Huttkay Lipót egri jogakadémiai tanár. Nagy 
szeretettel és lelkesedéssel mélyedt el a rodostói 
remete, törökországi leveleibe, melyeknek eredeti 
kézirata az egri érsekmegyei könyvtárban van s 
melyeket így, mint a könyvtár másodkönyvtárosa, 
saját szavai szerint napról-napra forgathatott. Főleg 
e levelekre támaszkodva, elmondja röviden Mikes 
élete folyását, azután a levelek dolgában fölmerült 
vitás kérdésekkel foglalkozik, felhasználva a róluk 
szóló régebbi s újabb irodalmat. Konstatálja hite
lességüket, tárgyalja azokat a kontroverziákat, me
lyek a körül támadtak, valódi, postán járt levelek 
voltak-e, vagy sem, egy huzamban irta-e Mikes 

élete alkonyán, vagy apránként, különböző idősza
kokban ? Huttkay is azon a véleményen van, hogy 
a levélgyűjtemóny irodalmi alkotás s a többi kér
désekben is igyekszik megtalálni az ellentétes vé
lemények közt a középutat. A mi a tanulmány 
olvasójára a legnagyobb hatást teszi, az a meleg, 
lelkes hang, melylyel a szerző tárgyáról szól; érezni 
minden során, hogy lelkesedése és kegyelete őszinte. 
A tanulmány maga 62 lapra terjed; igen érdekes 
melléklete van: Mikes levelei kéziratának az a része 
fakszimilében, mely Eákóczi temetéséről szól. Mikes 
arczképót a füzet legelején találjuk. A derék munka 
Szmrccsányi Lajos fölszentelt püspök áldozatkész
ségéből jelent meg Egerben, Rényi Károly bizo-
mányakép. 

Az «Olcsó Könyvtár* czímű vállalatban, mely 
Gyulai Pál szerkesztése alatt a Franklin-Társulat 
kiadásában jelent meg, két újabb füzet kerül most a 
közönség kezébe : Fromenün Jenő, a jeles romanti
kus franczia regény és essay-iró tanulmánya Eu-
bensről és Van Dyckről, melyet dr. Erdey Aladár 
fordított magyarra és az angol Ouida egy kis pár
beszédes jelenete «A Pitti-palotában» czímmel. Az 
előbbi füzet ára 80, az utóbbié 20 fillér. 

A «Magyar Nyelv» a nyelvtudományi társaság 
jeles havi folyóirata, most megjelent szeptemberi 
számában nagyszámú közérdekű kisebb-nagyobb 
czikket közöl a magyar nyelvre vonatkozó kérdé
sekről Balassa Józseftől, Erdélyi Lajostól, Szilády 
Árontól, Karácsonyi Jánostól, Zolnai Gyulától, 
báró Radvánszky Bélától, Takáts Sándortól, Lehr 
Alberttől s másoktól. Közöl ezenkívül társulati ügye
ket, feleleteket ad a szerkesztőséghez intézett kér
désekre stb. A folyóirat Szily Kálmán szerkesztése 
alatt jelen meg s a társaság tagjainak tagsági díj 
fejében jár. 

• A magya r irodalom tör téne t i i smerte tései 
Iskolai használatra, tanulók repeticziójára szánt fü
zet, mely elég jó előadásban foglalja össze irodal
munk történetét, ismert tankönyvek nyomán. Össze
állította Borbély István, ára két korona s Kolozs
várt jelent meg. 

Dalmácziáról újabb kis füzetet adott ki dr. Ha-
vass Eezső, a kinél buzgóbban nálunk senki sem iz
gat Dalmáczia visszacsatolása mellett. A füzet külö
nösen a Bocche di Cattaro közgazdasági jelentősé
gét fejtegeti, valamint a Montenegróban és Albániá
ban hazai iparunkra és kereskedelmünkre nézve 
mutatkozó előnyöket s mint külön lenyomat jelent 
meg egy közgazdasági folyóiratból. 

MI UJSÁG? 
Gróf Ba t thyány Lajos szobra. A szomorú em

lékű Űj-épület kaszárnya helyén keletkezett gyö
nyörű Szabadság-téren jeltelenül áll az a hely, a 
hol gr. Batthyány Lajost agyonlőtték. Budapest 
főváros tanácsa most azt a javaslatot terjeszti a 
közgyűlés elé, hogy az első magyar miniszterelnök 
szobrára szavazzon meg 40,000 koronát s alakítson 
szobor-bizottságot. Batthyány emlékére már évek 
előtt gyűjtöttek, s az utóbbi hetekben újra meg
indult a gyűjtés. 

Thököly hamvai. A műemlékek országos bizott
sága Thököly Imre hamvait Eperjes memorandu
mának mellőzésével egyhangúlag Kózsmárknak 
ítélte oda. 
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Washington szobra Budapesten. A clevelandi 
Kossuth szobor iránt nyilvánult tisztelet viszonzá
sául az amerikai magyarok Washingtonnak állíta
nak szobrot Budapesten. A nagy amerikai polgár 
szobrának gipszmintáját Bezerédi Gyula szobrász 
elvitte New-Yorkba, a hol a bizottság megelége
déssel fogadta el érczbeöntésre. A szoborra magya
rul és angolul ezt a mondatot írják: «Washington 
György emlékének állította az amerikai magyar
ság 190G.« A szobor 6000 dollárba kerül, s lelep
lezésének napját a bizottság 1906. évi szeptember 
tizenötödikére tűzte ki. A bizottság pályázatot hir
det egy alkalmi ódára. A pályadíj ezer korona. 
A pályamunka benyújtásának határideje 1906 május 
elseje. A pályázaton részt vehet minden magyar író. 
A pályamunkát Clevelandba, a Budapesti Wa
shington Szobor-Bizottság czímére kell küldeni. 

Az Akadémia elnökválsága. Az Akadémia kül
döttsége okt. 15-ikén jelent meg báró Eötvös Lo-
rántnál, az Akadémia elnökénél, hogy megkérje 
lemondásának visszavonására. Kautz Gyula, másod
elnök, a küldöttség szónoka hivatkozott Eötvös 
báró jellemére, tudományos működésének európai 
színvonalára s egész egyéniségére, mely hivatottá 
teszi az Akadémia elnökségére s kérve kérte, hogy 
ne ragaszkodjék lemondásához. Eötvös Lóránt báró 
azonban hivatkozott arra az okra, melyet lemondó-
leveiében is kiemelt: tudományos elfoglaltságára s 
kérte, hogy engedjék őt a laboratórium zajtalan 
életébe visszavonulni. A legnehezebb lépést, a be
jelentést úgyis megtette, most már hadd folyjanak 
az ügyek a maguk rendjén tovább. Thaly Kálmán, 
Beöthy Zsolt és újra Kautz Gyula próbálták még 
lebeszélni e szándókáról, de látva, hogy fárado
zásuk sikertelen, Kautz Gyula sok sikert kívánt 
Eötvös bárónak tudományos munkásságához. Ezzel 
a küldöttség búcsút vett a lemondott elnöktől. Az 
Akadémián most az elnökválasztásról tanácskoz
nak. Az osztály elnökök és osztály titkárok október 
16-iki értekezlete elhatározta, hogy az elnökvá
lasztó elegyes gyűlést november 27-én, az akkorra 
kitűzött összes ülést megelőzve tartják meg. Az 
elnökválasztó gyűlésen valamennyi tiszteleti, igaz
gatósági és rendes tag választ titkos szavazással, 
czédulára fölírott névvel. Az abszolút többség dönt. 
Az új elnök személyére nézve még nem történt 
megállapodás. Emlegetik gr. Széchenyi Béla ko
ronaőrt, az Akadémia alapítójának fiát, gr. An-
drássy Gyulát, Wlassics Gyulát. 

Eljegyzés. Szcremley Barna, a kisújszállási ey. 
ref. főgimnázium igazgatója, eljegyezte Fekete Gi
zellát. — Hodinka Dénes mérnök eljegyezte Laube 
Irmát Budapesten. 

* Az európai bölényekről. Hajdan egész föld
részünkön nagy csordákban legelészett ez a hatal
mas állat. Hazánkban is el volt terjedve s legtovább 
fenmaradt az erdélyi részekben, hol még II. Rá
kóczi Ferencz is vadászatokat rendezett rájuk. Most 
azonban már jóformán kihalt a bölény s csakis a 
Kaukázus rengetegeiben él még teljesen vad állapot
ban vagy száz darab. A czár roppant terjedelmű 
biatoviczai erdejében is tenyésznek ugyan bölények, 
melyek száma 900 körűi lehet, de ezek már félig-
meddig ápolásban is részesülnek, mint más vadas
kertben állatok. Bármennyire óvják és gondozzák 
is azonban ezeket a bölényeket, még sem szaporod
nak. Vagy húsz évvel ezelőtt a szepesmegyei Javo-
rina-hegység rengetegeibe is telepítettek néhány 
bölényt, de bár a tulajdonos Hohenlohe herczeg a 
legszorgosabb gondozásban részelteti őket s nem is 
vadásznak rájuk, mégis ezek is csak lassan szapo
rodnak. Mindez azt bizonyítja, hogy ez az érdekes 
állatfaj végleges kihalásához közeledik. 

* Perzsiában gyilkosságért ritkán akasztanak 
fel valakit; ha a vérdíjat: 72 koronát rögtön meg
fizeti, senki sem bántja. Ha tiz, vagy tizenkét embert 
megöl valaki, akkor kivégzik, de nem a nyakánál, 
hanem a lábánál fogva akasztják fel. 

A műve l t nyuga ton , de különösen Németország
ban nagy kedveltségnek örvend legújabban a fehérnemű 
ós egyéb ruhaféle mosása, facsarasa, mángorlása és 
vasalása e czélra készített külön kézi gépekkel. E gépek 
ugyanis az eddigi hosszas mosási munkát az ezzel járó 
sok vesződséget a harmadára szállítják le és a mosási 
költ- égaek is csak a harmadát igénylik. Kezelésük köny-
nyed, egyszerű olyannyira, hogy minden külön beavatás 
nélkül használhatók. Bővebb felvilágosítás czéljából 
érdemes meghozatni Würzburg és Társától, IV., Új
világ-utcza 19—21, az ily gépek illusztrált árjegyzékét, 
melyet a czég ingyen és bérmentve bárkinek szívesen 
kívánatra küld. 

H o g y a n gyógy í tha tó a főfájás. Minden mű
velt ember tudja, hogy a fejfájós ember aroza szomorú, 
kedvetlen, unott és fáradt kinézésű; dolgozni nem tud. 
Az Antidol kitűnő szernek bizonyult, mert nem kell 
bevenni, hanem csak a gőzét feszivni, a szervezetnek 
nem árt és egy fél perez alatt elmulasztja még a leg-
irtózatosabb főfájást is. Az Antidol kapható minden 
gyógyszertárban. Egy üveg 35-ször használható, 1 kor. 
20 fill. Saját érdekében ajánlható mindenkinek, hogy 
állandóan kéznél tartson egy kis üvegcse Antidol-t, 
melyet csodás hatásáért áldani fog. 

2 5 , 0 0 0 k o r o n a j u t a l o m d í j b a n részesül az, a 
ki be tudja bizonyitani.hogy a világhírű angol Sunlight-
mosószappan, mely körülbelül két év előtt került 
Ausztria-Magyarországban is piaezra, hamisítva van, 
vagy pedig bármilyen ártalmas alkatrészeket tirtalmaz. 
Mégis ennek használata mellett idő, munka és pénz 
lesz megtakarítva; a fehérnemű pedig szebb lesz, mint 
bármely más szappantól, a nélkül, hogy általa még a 
leggyöngébb és legfinomabb szövedék is valamiképpen 
megtámadtatnék. Azonban óvakodnunk kell kevésbé 
értékes utánzatoktól, ha azok külsőleg hasonlítanak is 
a Sunlightszappanhoz és azokat visszautasítva, hatá
rozottan eredeti Sunlight-szappan kérendő. Stössler 
Henrik en gross-képviselő,Wien, I., Freyung 5, reflek-
táneoknak szive.-en küld ingyen mintát ós a beszerzési 
forrásokat tartalmazó jegyzéket bérmentve. 

A «VASÁRNAPI UJSÁG» 
">2-ik é v f o l y a m a . 

A « V a s á r n a p i Ú j s á g * a legrégibb magyar 
szépirodalmi ós ismeretterjesztő képes hetilap, 
é v e n k é n t t ö b b m i n t 1 3 0 í v e n , s több 
mint e z e r k é p p e l , «Regény tár*-ml e rend
kívüli mellékletekkel is bővítve legjelesebb ha
zai iróink és művészeink közreműködésével 
jelen meg. 

A «Vasárnapi Újság» újabban színes 
képmel lék le teke t is ad, több színben művészi
leg kivitt képeket. 

Mikszáth Kálmán kitűnő irónk mint főmunka 
társ működik a •Vasárnapi Újság» szerkesztőségé
ben s a vele kötött egyezség értelmében kizárólag 
a i Vasárnapi Ujsági-ba irja nagybecsű új szépiro
dalmi műveit: regényeit, elbeszéléseit. 

Előfizetési föltételeink: 
A f Vasárnapi Ujsági negyedévre 4 korona, fél 

évre 8 korona. 
A (Vasárnapi Újság• a Világkrónikával ne 

gyedévre 4 kor. 80 fillér, félévre 9 korona 00 fillér. 
Az előfizetések a 'Vasárnapi Ujsági kiadó

hivatalába, Budapest Egyetem-utcza 4. szám 
küldendők. 

HALÁLOZÁSOK. 
SZÁSZ KÁBOLY temetése okt. 17-ikén délután ment 

végbe a Kálvin-téri ref. templomból érdemeinek 
megfelelő gyászos érzés közt. Halálát hosszas be
tegség előzte meg, mely feleségének öt óv előtt 
történt halálával szállta meg a nagymunkájú és 

A TERÉZVÁROSI BÚJCSU. 
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korához képest ritka éberségű embert. Halála hí
rére mind az Akadémia, mind a Kisfaludy-társa-
ság intézkedett, hogy részvétét méltón tolmá
csolhassa mind a koporsónál, mind emléke iránt. 
A halottat átvitték a Kálvin-téri püspöki lakba s 
annak termében helyezték ravatalra a koszorúk 
sokasága közt. Okt. 17-ikén a templomba szállí
tották s ott ment végbe a temetés. Megjelentek a 
tudományos és irodalmi intézetek, a református 
és evangélikus egyházak nagyjai, Baksay Sándor, 
Antal Gábor, Bachát Dániel püspökök, az egy
házkerületek küldöttségei, a főváros főpolgármes
tere, a közélet jelesei, a tisztviselők nagy száma. 
Utóda, Baksay Sándor püspök, a kitűnő író bú
csúztatta el a halottat a prédikáló székről; Beöthy 
Zsolt a Kisfaludy-társaság elnöke pedig a tu
dós é3 irodalmi társaságok nevében. A halottas 
menetben külön kocsi vitte a koszorúkat a kere-
pes iút i temetőbe. Ott Petri Elek pesti lelkész 
mondott búcsúztatót Szász Károlyról, a ki mint 
lelkész neki elődje volt. Azután elhantolták a ko
porsót s a sírt beborították virággal. 

A sírkőre szánt verset az elhunyt maga írta, s 
az így szól: 

Göthe, Homér, Shakspere, Moliére, Dante s Nibeltmgok 
hü magyarázóját — itt borit a feledés. 

Heine komor hámorod, — Moore lágy csengésű danáid', — 
s lord Byron, s Hogó, szertelen álmaitok' 

Hiába idéztem föl; ti se tudtok róla, világ sem. 
Hírnevetekből rám egy sugaracska se sut. 

Ámde ha kit szeretek, a kinek szolgáltam erőmmel, 
S jót tettem valaha: puszta síromra ha mind 

Egy rózsát ültet, ha csak egy szem fűmagot elszór, 
Vagy ledug egy csemetét: kert lesz egész temetőm. 

Vagy ha — hisz emberek úpy szoktak — majd hála fejében 
Egy kövecset dob rá; lesz poromon piramis. 

TBUBETZKOI SEBOEJ herczeg, a moszkvai egyetem 
rektora, a modern Oroszország egyik szabad
elvű és nagy népszeröségű férfia, a tudományok 
és művészetek bőkezű pártolója, meghalt Szent-
Péterváron. Október 12-ikén érkezett oda Moszkvá
ból, hogy a moszkvai egyetem bezárása ellen tilta
kozzék. Nevét nagyon sokat emlegették az utolsó 
időkben az oroszok reformmozgalmaiban. A nyáron 
Moszkvában tartott zemsztvo-kongresszuson nyi
latkozataival, mérsékelt, de bátor magatartásával és 
a kongresszus küldöttségének nevében a czár előtt 
tartott merész beszédével nagy népszerűségre jutott. 

IRVING HE.NBI, az angol színészet egyik legna
gyobb jelese, ki a klasszikus dráma kultuszát ápolta, 
s annak irányadó mestere lett angol színpadokon, 
meghalt hirtelen Bratfordban, hol mint vendég 
szerepelt. A 67 éves nagy művész már vissza akart 
vonulni a színpadtól s utolsó körútját tette Angliá
ban. Hamvainak a Westminster-apátságban; Anglia 
legnagyobb kitűnőségei közt adtak helyet. 

Elhunytak még a közelebbi napokban: Nyéki 
NÉMETH LAJOS, a kir. Kúria nyűg. birája, a Szent-
István-rend vitéze, 67-ik évében. — Beleznai HOR
VÁTH JÓZSEF, fővárosi VH. ker. kir. járásbiró, 51-ik 
évében, Budapesten. — LÁNG J. ISTVÁN 48-as hon
védőrnagy, ki a szabadságharcz után Törökországba 
menekült, majd az Egyesült Államokban telepedett 
le, eleinte Bostonban lakott, később St.-Louisban 
telepedett le, 86 éves korában St.-Louisban. — Kis-
szecsei LÉVAY SÁNDOR, nyűg. 1848/49-iki főhadnagy, 
a ki a szabadságharcz összes Komárom alatti csatái

ban résztvett, 78 éves korában Érsekujvárott. — 
FÁBRY TÓBIÁS 48 as honvédtiszt meghalt Iglón, 80 
éves korában. — KAISER KÁROLT 48-as honvéd, a 
Honvédmenedékház tagja, Budapesten. — KERTES 
GYULA földbirtokos, Krassó-Szörénymegye bizott
sági tagja, 69 éves korában Gavosdián és Lúgoson 
temették el. —• Id. AMBEBBOY ANTAL, Torda város 
törvényhatóságának s az ótordai ref. egyházközség 
képviselőtestületének tagja, 63 éves korában. — 
ULRICH ISTVÁN Kiskun-Félegyháza város főjegyzője, 
54 éves korában Kiskun-Félegyházán. — Bevisnyei 
KEVICZKY AOOSTON, Bereg vármegye volt főszolga
bírója, 87-dik évében Sátoraljaújhelyen. — DANKÓ 
ISTVÁN fó'állatorvos, Esztergomvármegye törvény
hatósági m. kir. állatorvos, 59 dik évében Eszter
gomban. — ZOLNAY LAJOS m. kir. számellenó'r 40 
éves korában Budapesten. — BÁLÁS BOLDIZSÁR 
vagyonos magyar ember az amerikai Bostonban, 
72 éves korában utazás közben Philadelfiában. — 
MÁRKUS JÓZSEF könyvkiadó és nyomdatulajdonos, 
Budapesten. — ADORJÁN KÁROLY, Miskolczváros 
nyűg. főmérnöke, 50 éves korában Miskolczon. — 
MARKOVITS JÓZSEF, volt ügyvéd, 60 éves korában 
Kőszegen. — NEMES SÁNDOR földbirtokos és volt 
birósági végrehajtó 61 éves korában Zalaegersze
gen. — PAPP ANTAL kataszteri becslő-biztos 64 dik 
évében Kolozsváron. — KÁROLYI JÁNOS 82 éves korá
ban Sátoralja-TJjhelyen. 

KUTHY ISTVÁNNÉ, szül. Papp Terézia, a dunaföld
vári ref. lelkész felesége 39 éves korában Duna-
Földváron. — Özv. bögényi BÍRÓ MIHÁLYNÉ, szül. 
kisújszállási Kun Eszter Kispesten, 75 éves. — KO
VÁCS JÓZSEFNÉ, szül. Oross Vilma 34 éves Győrött. — 
KÓKAI LAJOSNÉ, szül bikki Magi Janka, 60 esztendős 
Budapesten. — INCZE JÓZSEFNÉ, szül. Vozáry Irén, 
39 éves, Gyöngyösön. — Özv. izdenczi VARASDY KÁ-
ROLYNÉ, szül. felsőeó'ri Osvald Ida, 52 éves, Budapes
ten. — Özv. BÓZSA EMÁNUELNÉ, szül. Bárkány Ilona, 
56 éves, Budapesten. 

Szerkesztői üzenetek 
Éji kép a hegyek közt. Elrabolt szerelmes utb 

Kezdetleges dolgok; szerzőjüknek nagyon homályos 
fogalmai lehetnek a verselés művészetéről, mert 
verseiben mértéknek, rímnek alig van nyoma. 

A visszakért gyermek. Élet, Btb. Ezek bizony gyenge 
dolgok, még dilettáns-munkának sem igen válnak be. 

öreg magyarok. Két csizmadia meg egy ló. Egy-egy 
adomát hosszú lére ereszt, népies szólásokkal tele
tűzdel, — csakhogy ezzel még nem válik abból, a 
mit ir, jó népies elbeszélés. Ehhez sok más is kell: 
mesealakitó és jellemző képesség, éles megfigyelés, 
igazi falusi levegő stb. E tulajdonságoknak pedig 
vajmi kevés nyomát találjuk elbeszéléseiben. 

Bűn. Ügyesen van irva, csakhogy nem elég ügye
sen versel. Különben témája miatt sem nekünk való. 

Anyám. Holdsugár. Életem meséje. Ha volna szép 
és érdekes mondani valója, ha ezt szépen és érdeke
sen meg is tudná irni, — akkor talán jobb verset is 
tudna küldeni, mint ezek a gyenge kísérletek. 

A szürke pont. Még versnek is kell, hogy értelme 
legyen, annyi legalább, hogy az átlagos irodalmi 
miveltségü ember értsen belőle. Mivel pedig versét 
az igazat megvallva — csak félig-meddig értjük, 
nem tarthatjuk jó versnek. Minden nagyzolásnáí 
többet ér egy kis művészi egyszerűség. 

Dalom. Az eredeti is meglehetősen avatag már, a 
fordítás pedig nem áll irodalmi színvonalon. 

SAKKJÁTÉK. 
2 4 5 5 . számú feladvány. Urs ic A.-tól. 

8ÖTÉT. 

d a 
V I L Í O O Í . 

Világos indul s a negyedik lépésre matot mond. 

A 2 4 4 1 . számú feladvány megfejtése Kutscheid P. A.-tól, 

VilágoF. Világos. Sötét. 
1. Ff I - d * . . . Kd5—d4 : (a) 1 
2. V h 3 — e 3 f . . . Kd4—d5 2 
8. Ha6—b4 mat. 8 

Világos. b. 
1. — . . . ___ 
2. Hc8—e7 t -
3. V v. F mat. 

Sötét. 
. . . . . . . . . K d 5 - c 6 (b) 
H a 6 — b 4 + _ Kc6—c7 
Fd4—b6 mat. 

Sötét. 
___ Hf7-e5 

t. sz. 

Helyesen fe j te t ték meg : Budapesten : K. J. és F. H. — 
Andorfi S. — Kovács J. — Csongorban: Németh Péter. — 
Bakony-Szentlászlón: Szabó J. — Főkerten: Kintzig B. — 

Kecskeméten: Balogh Dénes. — A pesti sakk-kör. 

KÉPTALÁNY. 

A 39-ik számban megjelent képtalány megfej
tése : Küzdés nélkül nincs győzelem. 

Felelős szerkesztő: H o i t s y P á l . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Beáltanoda-u. 5. 

Kiadóhivatal: Budapest, IV., Egyetem-ntcza 4. 

Blous-selyem 
gyűjtemény azonnal. 

tiö krtól 11 frt 35 krig 
méterje — utolsó újdon
ságok ! — Bérmentve és 
már elvámolva házhoi 
szállítva. Uazdag minta-

S e l y e m g y á r H e n n e b e r g , Z ü r i c h . 

Természe tes 
v a s m e n t e s 

Lithion-forrás 
kitűnő uatású 

vese- , h o l y a j - , rheiima- é s kröszvénybantalmaknál, 
v i s e l e t i nehézségeknél , czukorbeteg-sétreknél a leg-zo-

é s e m é s z t é s i szerek hnrntainál . 
B u d a p e s t e n , főraktár Édeskuty L. urnái . 

Salvator 

Gnebler Cherven-i l, 
minlatorlleg engedelyezeü 

Iskolai 
falitérképek, 

Hogy ESZMÉNYI KEBELT 
elérhessen,haiznáija ön a iPUoles orien-
toln—t, melyek rörid idő alatta kiálló nyak
ét vállcsontokat eltüntetik, a kebelt fejlesztik, 
erősítik es ismét helyreállítják, a deréknak pe 
dig állandóan kecses embonpolnt adnak, a nél
kül, hogy a derekat megnagyobbítanák 

A PILULES ORIENTALES 
•z egészségei mindenkor előmozdítják és leg
érzékenyebb véralkat melleit is bevehetek, fiául 
leányok álul ép ugy, mini hölgyek által, a kik
nek keble a szilárdságul elvesztene vagy azt soha 
sem bírta. Körülbelül kéthavi könnyű kezelés 
Egy doboz ara utasítással K 6 . 4 6 , bérmentve, 

utánvéttel K 6 . 7 5 . 
P»aia. e < ( V e r d s m , P a r i s . 

p w ' ""•Uy-utoaMi 1 2 . 1094€ 

Havtié, l'harniacieo, 5 , 
Ausztria-Magyarország részére 

Mafryarorrzftg- hegy. é s 
vízrajzi najry fait tíi 
képe. Vászonra felvon vi 
mappában . . l e kor. 
Vászonra felvonva I^cek 
•"•I 19 kor. 

Magyarország- politikai 
natfy rali térképe. Vászon
ra felvonva mappában 

16 kor. 
Vászonra felvonva lécek-
*e> 19 kor. 

Enrooa hegy- é s v l s -
rajxi naiíy mit térképe. 
Vászonra fölvonva nmp 
pában . 27 kor. 60 fill. 
Vászonra telvonva létek
kel . . 37 kor. 60 fill. 

HATSEK IGNAC-tól. 
Mazyarorrz ág és Auszt

ria VASLUÍ jau lér épe 

v« 8 k o r -
vászonra felvonva map
pában . . . . l e kor. 

Kaphatók: L A U F ^ L R 
könyvkereskedése (Woaianer 
F. és Fial) részvénytára sáo-
nal Budapest, VI., Andrássv-
ut 21. sz. es minden könyv

kereskedésben. 

Hirdetések íelvétstneK 
a kiadóhivanlban, 

Budapest, Egyetem-u.4. 

AKI SZAPPANT ISMER, AZ ISMERI A 

SunlighrSzappant 
szerint ^ h a s o n l í t s a össze más szappanokkal. A SUNLIQH T-SZAPP4 " 

előnye minden háztartásban hamarosan szembe fog tűnni . 

1 k i v w t Í k « a ? . h ? " l ? e 8 Z e , ; z é s i f o r r á s ° k jegyzékével, ingyen mintával együtt, kiYanatra a hely. képviselő: DIAMAHT B. H., ¥1. Király uteza 98b szolgál/ 
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Használt és iij í r ó g é p e k 
részletfizetésre is. 

Ruhamángorló 
facsaró, mosógépek kapható 

Würzburger és Társánál 
Budapest, IV., Uj vi lág-n. 1 9 - 2 1 . 

S MÁLNÁS I 

ICÜLIA 
artézia gyógyforrás 
bicarbonátokban és konyhasóban a kon
tinens legdúsabb t e r m é s z e t e s a lkal ikus 
s ó s s a v a n y u v ize . Szikla rétegen átfúrt 
artéz ia forrás . Páratlan étvágygerjesztő 

és nyálkaoldó. 11079 
A g-yomorégést azonnal megszünte t i . 
Korányi , Két ly , Bigrler, Vámossy , 
H i r s c h l e r , I r sa i , Onodi.Tauszk.r'olat-
sek budapes t i e g y e t e m i tanárok és 
s p e c i a l i s t á k ff ég-e-, l é g c s ő - , tüdő, 
g y o m o r - , bél- , v e s e - , máj - é s hólyag-

tbántalmaknál a málnást 

„SICULIA" gyógyforrás 
természetes alkalikus sós savanyúvizet 
minden edd ig i s m e r t savanynviznél 
jobbnak m i n ő s í t e t t e k . — Kezelő tulaj-

\ donos .SICUBIA. r. t. Málnás-fürdő 
(Háromszék m./. Főraktár Budapesten 

LUX MIHÁLY drogéria-üzlete 
i IV., Múzeum-körűt 7. Telefon 672. 
1 Azonkivül ! apható minden gyógyszertár

ban drogéria- éx füszerkereskedésbeti és 
' vidéken minden nagyobb városban. 

Tessék a „Siculia" névre figylni. 

Amputáltak! 
A Keleti-féle műlábak és műkezek a legjobbak 

és legtökéletesebbek ! 

A csonk megsebesülése 
ki van zárva! 

ElegánB és könnyű járási 
T ö b b é v i j ó t á l l á s ! ! ! 

10956 

Keleti J. orthopaediai műintézete jótállás és legolcsóbb 
gyári árak mellett készít: 

Műlábakat és műkezeket ^ K ^ C 
F e r d e n ő t t e k egyenestartókat, j á r ó 
és támgépekét stb. a chirurgia legmodernebb elvei Bzerint. 
Kevésbé vagyonosak nagy árengedményben részesülnek 

rokkantak és lábbadozók szá
mára gyári árak mellett, nagy 

választékban! 
Képes ár jegyzéket Ingyen és bérmentve.kuld 

K E L E T I J . orvosi műszergyár 
Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17. szám, 

K e v é s b e v a g y o n o s a K nai 

Betegtoló kocsik 

Hirdetések elfogadtatnak a Madőhivatal-
bin Budapesten, IV., Egyetem-utcza 4. 

Finom kidolgozású, valódi 14 karátos 
arany uri és női lánczok 

a legnagyobb választékban, a legjutányosabban. 
Magyarhon első és legnagyobb óia-, 

ékszer- és látszerészeti üzletében 

SCHÖNWALD I M E E 
magyar órásmester, 

ékszergyáros és látszerművesnél, 
PÉCSETT 122. llOSi 

Valódi 14 kar. finom aranyláncz 15 gr. snlyban frt 18.— 
« t t < • 20 t • i 23.50 
« « « « • 25 • • c 29.— 
« « • « • 30 « t i 35.— 
• « « « i 35 i i c 40.— 

ftjr/iJ 

itjnJejLitftiv 

. "pi t idére 
"WIBNÍII , 

«Hiu[)E>UUtN 
KAPHATÓ MINDEN GYÓGYSZERTÁRBA NT 

minden köves lógó nélkül mérve — 
küldetik. 

Tiszta arany súly 

Nagy képes árjegyzék ingyen. 

t»r Párisi vi lágkli l l i táa .Grand Prix i 1900. ~W 

KWIZDA FERENCZ JÁNOS 
cs. és kir. osztrák-magyar, kir. román és bolgár herei, ndv.szállitó, 

kerületi gyógyszerén Korneubiirgban, Bécs mellett 

KWIZDA-féle Restitntions-flnid 
o i i u . é l kir . szabadalmazott 

mosoviz lovak i iámára, 
Egy üveg ara 2 kor. 8 0 BU. 
40 éi óta u udvari istállókban, a ka
tonaság is magánosok nagyobb istállói
ban nasználalbanvan nagyobb 
elő- és utó-erősitőiil, inak me
revségénél stb. az idomilásnál 
kiváló mnnkára képesít' a 

lovakat. 11221 
Kwizda-léle 

Restitntions - fluid 
csak a mellékelt ved-
jegygyel valódi.Képes 
árjegyzékeket ingyen 
és bérmentve. Főrak
tár: Török Jónaf 

í f j s y a i e r t , Budapest, Ki
r á l y a . 12., Andráwy-át 26 . 

ALÁSSA 
fé le va lódi Mtgol 

ugorka tej 
pyois és bámulatos hatása 

szépi tő-szer . 

Serami arUlraij injigot nem tartalmai 
2 — 3-szori bekeués után tiszta 
liaUl arezuk lesz. szeplő, májfoll 
ráoczok elmúlnak és szépségü
ket megtarthatják, ápolhatják, 
növelhetik. Kgy üveg ára t K. 

Ugorka-Creme 9 kor. 

K ? ; ; Balassa Kornél 
r.yÓKyBzvrt:ir», 

Bu iapeat -Brutbe t fa lva . 

Hogy karcsúvá lehessünk 
hn«í 
( I • nélknl, taoay eg«a»éi|unkiial malmán volna, 

n.nuk. „PILULES APOLLÓ 
moljek tengui uovéojek alapján vannak előállítva 4a 
piilai olvoaUktntelyektol Jóváhagyva. Etán kounjai 
betartható gyógjkeieléa rovta Id'i alatt eaalhalatlannl 
elhajt íiil»(ioo« emboiiidimf éa blttoaltja a kuvrr-
testüség gyngjitiaát mind a kót nemnél. Ez a titka 
minden tlei/áns hölgynek, ki nyúlánk <•» ftatalof 
alakját meg akarja őrizni Egy flacon ára utaaitaa 
eel K 6-4B bénnentve, ntanvóttel K 6"76 J. Bat le , 
•yógyaz. 5 F u u f e Verdean. F » r U (IX»). -
Baktár Anaitrla-Magyaroraaág reaaóre Bodartaten Tflink 

Jóaaef, gjógjaaertai, Kiralf-nteaa 11. H01S 

ISKOLAI SZÓTÁRAK 
v .p i . r i . 1 ThelszGyula dr. és Matskássy 
mriHt,ia| j ó z s e f í W i a - m a g y a r ós Ma-Szőke A. és Schmldt A dr. 

Latin-magyar és magyar-lalin 
szótár. Egy-egy rész fűzve 2 kor. 80 f. 
A két rész egy vászonkötésben 7 korona. 
Burlán J. Latin-magyar és magyar-latin 
isk. szótár. Latin-magyar rész kötve 5 K. 
Magyar-latin rész 3 kor. 
Veres 1. Latin-magyar és magyar-latin 
szótár. Egy-egy rész füzvo 3 kor. Gü f. 
A két rész egy vászonkötésben 8 korona 

" í íRf lr l LévayI.ésVidaA.Görög-magy 
" " " " ' és Magyar-görög szótár. Eg.y-ef 

ar 

rósz íüzve 4 kor. A két rósz egy vászon
kötésben 9 korona. 

I H É - M F T I Tlpray János. Német-magyar ós 
[Hátmt . i | M!fgyar.német iskolai szótár. Tel

jesen átdolgozta Sohuber Mátyás. Egy-
egy rész vászonkötósben 2 kor. 
Siinonyi Zs. es Balassa J. Magyar
német ós Német-magyar szótár. Egy-egy 
rész vászonkötésben 3 kor. 50 üli. 
üTTÍír Bizonfy Ferenc. Magyar-angol 
j 1 " * " ! szótár, füzvo 4 kor., félbőrkötés
ben 5 kor. 60 Ü1L Angol-magyar szótár 
sajtó alatt 

gyar-francia szolár 5 kor. Magyar-francia 
rész sajtó alatt. 
Thibaut M. A. Francia-magyar ós Ma
gyar-francia iskolai szótár. Egy-egy rész 
vászonkötésben 5 korona. 

ö n - A ml Onertie János. Honián magyaros 
K U W " " 1 Magyar-román szótár. 1. Magyar

román rész. Sajtó alatt. II Román
magyar rész 6 kor. 

Kereskedelmi^^ 
dgeieeStttf 
NÉMET B a l a s s a 1. Magyar-német é s né

met-magyar kereskedelmi zseb-
sz'.tár, fűzve 3 kor. 60 fill., egy vászon
kötésben 4 kor. 20 fül. 

P B A M C I A I K o v á t s S. J á n o s dr. Magyar-
füaBUifl j francia k o r e B k e d e l m i szótár. Vá

szonkötósben 3 kor. 20 fillér. 

L 

Kaphatok: LAMPEL R. könyvkereskedése (Wodianer F. és Fiai) 
részv.-társ. Budapest, Andrássy-ut 21. és minden könyvkereskedésben. 

2 frt Roskopf-órák 
p l o m b á v a l . 

Nikkel vagy acél Roskopf-
rendszerü _ _ frt 1.50 
Roskopf-strapaz-óra 

plombával — ' r t J.— 
Duplafedelü _ frt 3.40 
Arany-doublé (arany

ból hasonló)... frt dou 
Val ezüst egyfed- fr' 3 — 
Dnplafedelü _ frt*-_ 

3 erős fedéllel_ frt o.— 
Eredeti avasnta-Roskopf 

(nem rendsz.) frt 3.50 
fenti orak a sxflz Mária, 
maivar koron*, szántó 
fólJmlves vagy 16 doni-
bormlvü képével 10 krral 

drágábbak. 

wtt 

UiUn frt 2.50 Z e n é l ő 

ingaóra 
71 em. magas, önmagá

tól a készebb dalokai, 
keringöiet és indulókat 
jálszta frt 6.— 

Zene nélkül _ frt *•— 
OtömSvel _ _ frl *-50 
Toronyoraiiléssel frt 5.— 
Ébreszlő-érák nik-

kelbil frt L -
linpla haranggal frt 2.— 
Zenéli m«vel _ frl + » 
Kakiik-órik frl3*0 
Kerek konybaórák frt i— 

Valódi ezüst 3. 
R e n i o n t o i r - ó r a 
cs. és kir. fémjelzéssel 

ui ak, h ólgyek éa fink 
re szere.. 

Egyfedelű ... _. frl 3.— 
Dnplafedelü _ frl 4.— 
Aranyszegélyű— frt 5.— 
Három erős fedél, frl 6.— 
Ezüst páncéllánc frt—90 
14 kar. arany 8 frttól félj. 
14 k. aranyláncok 10 frttól 
14 kar. arany fülbevaló 

i frt 20 krtól feljebb, 
14 karátos aranvgyürök 

kővel i frt 80 k'rlol félj. 

Hir.m évi Kiteli KuBlia "tt """ t«lelJ"érl penzrisszakUldis. Szétküldés csak uláa»éttel. 

„A n.„ 6 - 9 , . r h o z » £**!££*_ ™ l£. 
órás , Wien, IV., M a r g a r e t h e n s t r a s s e 
Kérjen Mgy árjegyzéket exer képpel ingyen és bérmentve 
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Férfiöltönyt 
d i v a t o s s z a b á s s a l , gyapjú
szövetből készít m é r t é k u t á n 
h'nom kivitelben 2 5 k o r . - é r t 
LICHTMANN SÁNDOR 

szabómester, 11090b 
Budapest, Rottenhiller-u 4K. 

I . emelet. 
Vidékre minták bérmentve. 

ViUghirn ki tűntete t t o lmöt j 

Quargli. 
Az első olmiitzi gépüzemn sajtgyir 
mely 1839. ívben alapittatott 
ajánl saját gyártmányából egy 
postai küldeményt bérmentve ét 
utánvéttel 3 K 70 fillérért. Nagyobb 
megrendeléseknél a legolcsóbb 

árak. 
JOSEF MEIXNER, OlmöU, 

Kahnhof. 10841 

5 frtért 
s z é t k ü l d utánvét mellett az 

Orsz. Posztóáruház 
Budapest, Rottenbiller-u. 4B. 

I. emelet. 
egy férfiöltönyre 3 mé-
ter finom fekete,sötétkék, 
szürke vagy barna angol 

gyapjúszövetet. 

11148 VovÓWfZVn • M i n d e n d a r a b szaPPan a SCHICHT névvel 
"•&"* " g " * tiszta és ment karos alkatrészektől. _ J 

li\li'l\\í\< ' 3 5 ' 0 0 0 koronát fizet a Schicht György 
OUUA,llll& ' czég Aussigban bárkinek, a ki bebizonyítja, 
hogy szappana a «Schicht« névvel valamely káros keveréket tartalmaz! 

Schicht-szappan! 
(„Szarvas" vagy „Kulcsa-szappan.) 

Megtakarít pénzt, időt és fáradságot. 
A ruhát kiméi i és megóvja. 

Hófehér ruhát ád. 
A színeket emeli, fénylővé 

és világossá teszi. 

Mindennemű ruha és 
mosási módszer részére 
a legjobb és legolcsóbb. 

, A v á s á r l á s n á l kü lönösen ügyel jünk a r r a , hogy m i n d e n d a r a b szappan 
«Schicht» névvel és a «Szarvas» v. «Kulcs» védjegygyei l egyen ellátva. 

Mach-féle szabad. 

egészségi nadrágtartók1 
urak és fink számára. Mindenütt kaphatók 
E z e k e g é s z s é g e s s é é s k é n y e l m e s s é t e -

^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ /y^ s z i k a n a d r á g v i s e -
/ i j j l é s t , mivel a kengyel 

\ / / l l a csatban minden moz
gásnál eltolódik (1. ábra), 
különösen pedig azért, 
inert a nadrágtartók jó, 
nynjtlialó, színtartó sza
lagból vannak elíállitva és 

szilárd, rozsdamentes 
csaltokkal felszerelve. 

Gombelvesztés sincs 
többé I mert a nadrág

tartókat nem kell a nad-
j Wrághozgombolni(l.ábra), 

I a gombok pedig csak a 
. . . . folytonos használat folytán 

szakadnak le. A z ö l t ö z k ö d é s i s g y o r s a b b a n 
v é g e z h e t ő . Különös előny van abban, ha minden 
nadrághoz' egy készlet tartalék-kengyelt (2. ábra) 
! JÍ •» 10 krért szer

zünk be és 
azokat n a d l 
r á g a k a s z - M \ Rq.2 , 
t ó u l hasz- e 9 s. í 
náljtik. Ha a nadrág három ily kengyelen 
fel lesz akasztva, önsúlya által kisimul és 

megtartja - * -
sima, ránéz 
nélkül fazon
ját a nélkül, 
hogy vasalni 

kellene. 
Ha uj nadrágot szerzünk, 
varrassunk arra a szabó
val gombok helyett ingyen f-r^r~-
M a c h - f é l e zainó- l^~~-
r o k a t (4. ábra), mi ki-/A 
zárja a gombelveszést; a!// F 
nadrág pedig ugy ló^.j V 
mint az a 3. ábrán látható.U 

Gyáram a legmodernebb \ J — — " — - J J 
Sepüzenire van berendezve. Nagy mennyiségben csak 
nadrágtartókat gyártok.Az okszerű gyártás pedig arra 
képesít, hogy jobb minőségű és a közönségeseknél 

2 5 ' . - á l o l c s é b b nadrágtartókat szállíthatók. 

Cs. kir. szab. nadrágtartó-gyár 

FR. MACH, BRÜNN. 
A n A 

A u ő i s / .épséj j elérésére, tökéletesítésére és 
fentartásira legkitűnőbb és legbiztosabb a 

MARGIT-GREME, 
mely vegytiszta, sem higanyt, sem óimot nem 
tartalmaz, teljesen ártalmatlan. Ezen világhírű 
arczkenőcs pár nap alatt eltávolít szeplőt, niájfol-
tot, pattanást, bőratkát (Mitesser) és minden más 
bőrbajt. Kisimítja a ránczokat, redSkel, himlőhe 
lyeket és az arczot hófehérré, simává és üdévé 
varázsolja. Ara ngy tégely 2kor.,kis tégely 1 kor. 

Margi t h ö l g y p o r 1 kor. 20 fill., M a r g i t 
s z a p p a n 70 fill., M a r g i t f o g p é p (Zahn< 
pasta) 1 korona., M a r g i t a r c z v i z 1 korona . 

Hamisítványok bíróilag üldöztetnek. 

Tostán utánvétellé vagy a pénz elő-
el»< beküldése után küldi a készítő: 

Legkedveltebb, legjobb bajfestőszer a 

MELANÜGENE 
lekete és barna színben 

zen kitűnő és ártalmatlan készít 
..énynyel hajat, szakáit, bajnszt pár 

perez alatt feketére vagy barnára lehet 
festeni. A szin állandó és a természe
tes színtől meg nem különböztethető. 
Ártalmatlan és alkalmazása igen egy

szerű. Nem piszkít. 10689 
Ara 2 korona 80 fillér. 

ÍVÍÍÍVW i r í l i l Bndapes'i főraktár: T ö r ö k J ó z s e f gyógysz. Király 
S I U g y i M . a i O U . 12 és Andrássy-nt 29. Kapható minden gyógvszertirbí 

Blí 

r < ^ : 

"*« 

Bi RMC82BTCS 

^ ^ ^ ^ • " ^ ^ ^ • • • • • • • a ^ a ^ B l j e M e i 

a.,«C H , I I A -B 0 R VASSAL 
U W ™ é l W f « ^ « k « d ő k , T é r i g é n y e k é . 

- Ü 5 ^ t - M S T 8 . r i e „ t o ; i d e g -
Kitünő, , ^ V 1 " — * ' 1 0 8 5 S 

a « n » . „ . lobbmint 3500 orvosi vélemény. 
Í L ^ V A t L O ' T r i - t e Baroolat . á Sflá ^ t e 1 4 ^ " «««« ""gekbe. * * *•""' *»"» kUfn totókba » K. 4 . & 

KÖVÉRSÉG KORAI VÉNSÉG. 
Intenem, — így sóhajta ezer meg ezer ember, — mit adnék, ha elhája-
nodáaomtól és emésztési zavaroktól megttabadalhatn^u. Lám, nem is 
kell annyit áldozni. Tegyen minden hölgy ós férfi csak egy kísérletet 
Mandor soványító éa vórtisztitó porral, biztos az eredmény; ezt te
kintélyes orroai éa vegyészeti bizonyítványokkal kimatathatom. — Ne 
mulassza senki el, erről meggyőződni; hozassa meg a Mandor port, 
ha be nem válik, a pénzt duplán visszaadom. Csekély 2 kor. 80 fill. 
Mandor doboza, orvosi utasítás és bizonyítványok mellékelve. Után
vétellel a pénz be küldés* mellett; portó mentesen diszkréten küldi 

Mm* Mandl Ida, Budapest . Ká ro ly -kö ru t 2/V. n . 
Tftrök József gyógyszerész, Budapest, Kiraly-utcza 12. ez. 11093 

tenyay Pepsin bora. 

Ha őszül a haja 
ne használjon mást, mint a 

„STELUMMJVIZET, 
mert ez nem hajfeetó, de oly végy, összetételű szer 
mely a haj eredeti szinót adja víiaza. Üvegje1 2í K 

ZOLTÁN BÉLA gyógyszertárában, 
B » d « p e r t , V / « , S « . b a d . 4 g - t é r , S é t a t é r - u t c a 

• * * k A » - 11186 

rVanilin-Társulat nyomdája, Budapesten, (IV., Egyetei 

Kellemes izü, kiváló jó hatású szer 
étvágytalanság, rendetlen 

emésztés és {Tyomorgyengesétr 
ellen. 

Étkezés közben véve, megóv a gyo
morterheléstől. Egy üveg ára 

3 kor. 2 0 fill. 
Egy postacsomag 6 üveggel 19 kor. 

3 2 fill. franko küldve. 
Kapható: 

Török József gyógyszertárában 
Iiuttapesten, valamint a készí

tőnél : 10888 

ROZSNYAY MÁTYÁS 
gyógysze rtárában, 

ARAD, Szabadság-tér. 

I 

Somaíose 
, , H Ú S - F E H É R J E . 
Legkimagaslóbb, étvágygerjesztő és izom-

edző erősitőszer. 10944 
Kapható gyógyszertárakban és drogueriákban. 

m-uteza 4.) 

fi f^^- ^^g*^gm 

U'^mAi 

^fflAHt/Tff H *&*>> 

44.SZ. 1 9 0 5 . (52. ÉVFOLYAM.) 
SZERKESZTŐ 

HOITSY PÁL. 
FŐMUNKATÁRS 

MIKSZÁTH KÁLMÁN. BUDAPEST, OKTÓBER 20. 
Szerkesztőségi iroda IV. Reáltanoda-utcza 5. 
Kiadóhivatal: IV. Egyetem-utcza 4. Előfizetési feltételei! ÍJ Egész évre 

Félévre 
Negyedévre 

1868. évi fénykép után. 
TOLDY FERENCZ. 

TOLDY FERENCZ EMLÉKEZETE. 

A
z AZ moDALMi TESTÜLET, melyet ő alapított s a mely talán minden 
egyebek közt leginkább szivéhez volt nőve, a Kisfaludy-Társaság 

.most fáklyát gyújtott Toldy Ferencz emlékezetére, születésének 
nemrég betelt századik évfordulója alkalmából. Emlékezetét alig volt 
szükség felújítani, mert élénken él még a nemzet köztudatában s ha 
egyik-másik munkája elavult is, roppant munkássága s annak hatása 
ma is friss még. irodalmi és tudományos fejlődésünkben. Sírja fölött 
nemcsak virág nyílik kedves díszül, hanem ott csillog munkájának 
gyümölcse is, mint a magyar szellemi élet egy még mindig ki nem 
apadt tápláló forrása. 

Terjedelemre, tartalomra Toldy munkássága oly óriási, hogy alkotó
ját a magyar szellem legtermékenyebb munkásai közé emeli. Mint egy
kor Kazinczy egymaga pótolt egy irodalmi központot, később Jókai egy 
egész fejlett regényirodalmat, úgy Toldy is egy irodalomtörténetiro 

1 6 korona. A « Vi7rigAixSm'Aá»-vnl 
8 korona, negyedévenként 80 fillérrel 
4 korona. több. 

Külföldi elöfizotesekhez a postai Ing meg
határozott viteldíj is csatolandó. 

nemzedék munkáját végezte évtizedeken keresztül egymaga. S végezte 
egyenlő gonddal és sikerrel az anyag gyűjtése és feldolgozása terén. 

Az ő föllépte előtt magyar irodalomtörténetről szó sem lehetett 
Egy-két hézagos, töredékes és kevésbbé megbízható óletrajzgyüjte-
ményen kívül semmit sem talált az érdeklődő, a ki régi irodalmunk 
emlékeit kereste. Néhány irót, Gyöngyösit, Zrínyit s másokat még csak 
emlegettek, egypáran olvastak is, a többinek a neve is elveszett a szá
zados feledés homályában, eszméik nyomait belepte a közönbösség 
sivatag homokja s műveik meddőségre kárhoztatva hevertek a köuyv-
vagy levéltárak ócska polczain. Jött Toldy Ferencz, lecsiszolta a rozsdát 
a nagy nevekről, eszméik fényét újra meggyújtotta, műveikkel meg
ismertette a magyar közönséget. Költői munkák újra elevenedtek keze 
alatt, nyelvemlékek újra beszélni kezdtek s tanúságot tettek nyelvünk 
változásairól, fejlődéséről, történeti könyvek az ősök viselt dolgait hoa-
ták újabb emlékezetbe. S Toldy heves gyönyörrel forgatta az ócska 
könyvek, régi irások lapjait, a melyek az ő számára a magyar míveltség 

1830. évi festmény után. 
TOLDY FERENCZ FIATALKORI A C Z K É P E . 


