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VIII. 
Mindig & környezetben, sosem saját magá¬ 

ban kereste a hibát Henrik. Ezért szökött Pest¬ 
ről Firenzébe, ezért futott Firenzéből vissza 
Pestre. És ezért költözött ezen & télen Pestről 
Budára, A holt városban, Firenzében, nem lelt 
nyugtot, az eleven város, Pest, megkínozta őt, 
ezért menekült Budára. Abba a városba ment 
lakni, a melyik túl a nagy folyó vizén, más 
világot jelent. Budára ment, mert szerette a 
csendes utczákat, az iveit csúcsos házakat, a 
szenteknek a régi házak rekeszeiben levő szob¬ 
rait, az elhaló estéket, a halk nőket, az öreg 
urakat, a vidékiesen pajzán gyermekeket, a 
gondtalanul feszítő tiszt urakat, a szabályos 
állami hivatalnokokat, a régi czukrászdákát, a 
hegyi utakat, az ódon kövezetű lépcsőket, a 
kerteket, az otthoni életet, az alacsony szobá¬ 
kat, a kifelé nyiló ablakokat, a hegyek levegő¬ 
jét és a tiszta, csöndes délidőt. Budára ment, 
mert máshová vágyott, távolra, egy más vi¬ 
lágba, a hegyek, a régi házak közé és egy 
kicsit a régi idők közé is. Úgy érezte, hogy 
vonagló és beteg szive oda való a tiszta dolgok 
és a nyugodt emberek közé, a csendbe, a távol¬ 
ságba. A derűt vágyta és az egészséges méla¬ 
bút, a mit régi utczák és rendes családok vál¬ 
tanak ki az emberből. 

Kicsiny, budai úriházban vett lakást Henrik. 
A ház kicsiny volt, földszintes és mindössze 
két lakás volt benne. Az egyik a kaputól jobbra, 
a másik balra. Henrik inasával a baloldali la¬ 
kásba költözött, a jobboldaliban a háziúrék lak¬ 
tak. (A háziúr későn nősült, az ötvenen felüli 
jómódú, nyugdíjas ember volt, felesége csön¬ 
des, szótalan asszony és egyetlen gyermekük 
volt, tizennyolcz esztendős leány, a ki annyit 
tudott az életről, a mennyit csöndes budai 
szülők tizennyolcz esztendős leánya egyáltalán 
az életről tudhat.) 

Henrik épen hogy, a mikor a lakást bérelte, 
bemutatkozott a háziúréknak. Egyébként azon¬ 
ban nem zavarta Őket és arra sem szolgáltatott 
alkalmat, hogy azok őt zavarják. Henrik to¬ 
vábbra is a maga életét élte. Sétált, olvasott, 
gondolkozott, sőt most már néha dolgozott is. 
A darabját irta, a mivel régóta foglalkozott és 
a minek a hősnője, Elssle^ Fanny, a hírneves 
bécsi tánczosnő volt. Még Ágotának ígérte meg 
annak idején, — régen, a múlt nyáron — hogy 
a darabot megírja. De most nem Ágota ked¬ 
véért dolgozott Henrik. Ágota azon a bolon¬ 
dos éjszakán jutott utoljára az eszébe. Nem 
kereste az asszonyt, nem is látta és nem is az 
ő kedvéért dolgozott. Azért dolgozott, mert 
most tudott dolgozni. Kissé megnyugodott, né¬ 
mileg rendbejött magában. A vágyai nem múl¬ 
tak el (ezt nem is akarta), hanem meggyógyul¬ 
tak. Henrik most nem távol ködlő fájdalmakra 
pazarolta a vágyait, de oda vitte őket, a hol 
azok szelíd, ártalmatlan játékszerre találtak. 
A vágyait most a ház télikertjében sétáltatta, 
a Jezsuita-lépcsőn, a finom és hallgatag Úri-
utczában, a kemény téli szépségében pompázó 
Svábhegyen, a viz partján és békességes embe¬ 
rek között Vágyai itt játszadoztak, enyhe, sze-
lid kábulatba estek és Henrik, ha lassú séták 
után hazatért, gyakran úgy érezte, mintha sza¬ 
natóriumban laknék. Egész Buda egyetlen sza¬ 
natórium volt a számára, a hol minden és min¬ 
denki, az enyhe Rózsadomb és a királyi várlak 
élőit a lábát váltogató őrtálló, tompa arczú vi¬ 
téz csak az ő, a Henrik nyugalmát lett volna 
hivatva szolgálni. Pestre az egész idő alatt csak 
egyetlen egy ízben ment át Henrik. A teme¬ 
tőbe ment át akkor, hogy virágot — vörös szeg¬ 
fűből font koszorút — belyezzen^Stefánia sír¬ 

jára. De a régen elhunyt halottna* az emléke, 
az is a nyugalmat és a megbékéltséget jelen¬ 
tette most Henrik számára. És ebben a fehér 

nyugalomban kedves játék volt az agyának, 
hogy Elsslir Fanny alakja körül a bécsi és a 
magyar biedermeier enyhe, pasztorális világát 
szólíthatta elő. 

Az új tavasz első rezdülése még nem jelent¬ 
kezett, a mikor Henrik már rájött, hogy a házi¬ 
úrék leánya (a nevét még nem tudta) pontosan 
minden délután három órakor távozik a Láz¬ 
ból és öt órakor tér haza. 

— .Hová járhat vájjon? Zenélni tanul vagy 
énekelni? A barátnőjéhez jár, vagy csak a he¬ 
gyek között kószál, — kérdezte magától Henrik. 

De ezentúl úgy tett, hogy minden délután a 
kapuban pontosan találkozhassak a leánynyal. 
Három órakor, a mikor az távozott és öt óra¬ 
kor is, a mikor hazatért. Henrik mindannyi¬ 
szor köszönt a kisasszonynak. 

Az első napokban ráeszmélt, hogy a leány¬ 
nak keskeny vágású a szeme. 

- Mint Ágotáé, mint Melanieé és mint első 
szerelmemé volt. Épen olyan, - - állapította 
meg magában Henrik és megdöbbent. 

De egyébként még nyugodt volt. Hogy is ne ? 
Hiszen most rendes életet élt, korán kelt és a 
fehérneműjére már nem a szerelmes kalifor¬ 
niai mák illatát csepegtette, hanem a szelíd 
pézsmát. Mi baj is érhette volna most őt ? 

Hanem a következő napokon Henrik már 
más dolgokat is észrevett. Nevezetesen, hogy a 
kisasszony arczán szemmel is meglátni, hogy 
a bőre lágy, azután, hogy a haja olyan fekete, 
hogy már szinte kéken fénylik, továbbá, hogy 
a szeme nagyon okos, a szája keskeny, az arcza 
íiús; hogy a bokáig érő ruhácskájában olyan 
kecsesen lépdel, mint annak idején Melanie a 
színpadon és hogy a fejét gőggel tudja köszö¬ 
nésbe hajtani. Henrik ekkor már többet látott 
meg a kisasszonyon, mint a mennyit egy si¬ 
mára fésült hajú budai leánykán látni illik, 
olyan leánykán, a kivel még szót sem váltot¬ 
tunk. 

- Már megint a szivem? — gondolta Hen¬ 
rik egyik estén, miközben fehér csipkefüggö-
nyös ablaka mögött állt és azt hitte, hogy az 
utczára bámul ki. — Hát valóban elkárhozott, 
megszállt ember volnék, a ki csak a szivével 
tud . . . Pedig még nem is beszéltem vele. És 
hátha benne is csalódni fogok . . . Mit is vár¬ 
hatnék egy budai leánytól? 

Azután arra gondolt, hogy ő alapjában véve 
csélcsap ember, olyan, a ki magával szemben 
is erkölcstelen. Eszébe jutottak a legutolsó dol¬ 
gok. A halott Stefánia, azután a gazdag doktor 
felesége Ágota és Melanie, a boldogtalan szín¬ 
házi leány. Most úgy emlékezett, hogy egy ne¬ 
gyed óráig még az ösmeretlen halott nőbe is 
szerelmes volt, ott, Firenzében, a halottas szo¬ 
bában, a melynek sarkába akkor olyan hirte¬ 
len beguggolt a halál . . . Az őrületes éjszaká¬ 
jára is gondolt, a mikor Ágotáék háza előtt 
ácsorgott és nagyon restelte magát. 

Henrik elhatározta, hogy másnap a kapuban 
szóba ereszkedik a kisasszonynyal. Tudta, hogy 
mégis meg fogja cselekedni. 

— Mit fog hozzá szólni?. . . Majd eszébe 
jut akkor. 

Másnap délután három órakor Henrik a la¬ 
kása ajtajából, a kicsiny sárgarézzel födött 
tolvajrésen át leste, mikor megy el hazulról a 
kisasszony. Meglátta, azután nem mert kijönni 
az ajtón. Restelte magát. 

- Ez baj, — állapította meg magában Hen¬ 
rik, — nagy baj. Már megint restellem magam. 
Félénk vagyok, zavarodott. . . így kezdődött 
mindig. 

De nem mozdult el a fehér ajtó mögül. Ott 
állott egészen öt óráig. Kalapban, kabátban 
állt ott, hogy majd ha jön a kisasszony, úgy 
tehessen, mintha épen most készülne el hazul¬ 
ról ás véletlenségből találkoznának a kapu 

alatt. Ott állott az ajtó mögött, szilárdul, mint 
egy őrszem és közben ideges czigarettazással 
rontotta magát. Várt, várt, türelmesen várt. 
Hirtelen eszébe jutott, hogy innen nem látja 
meg elég korán a kis leányt. Az ablakhoz fu¬ 
tott hát, hogy majd az utczáról lesi, mikor jön, 
ele azért a lakásajtót a kapu aljában csak ki¬ 
lincsre csukta be, hogy majd gyorsan kijuthas¬ 
son a lakásból, ha jön az, a kire várt, a leány. 
Olyan izgatottan állt Henrik az ablak mögött, 
mintha a szerencséjét leste volna. 

Öt óra körül meglátta a leányt. Közömbös-
léptekkel jött, se nem lassan, se nem gyorsan, 
a szép, fiús fejét pedig fennen hordta, látszott, 
hogy nincs elgondolkodva. A hazatérő leány 
bizonyára boldogan járhatott, semmire jés sen¬ 
kire sem gondolván. 

A mint a leányt meglátta, a kapualjába fu¬ 
tott Henrik. Az ajtó kulcsát belülről lehúzta és 
a külső zárhoz tette. Ott akart vele babrálni, 
a míg a leány befordul a gyékénynyel fedett, 
kőkoczkás kapualjba. Ott állt, a kulcscsal ját¬ 
szott, hirtelen hallotta a leány könnyű, szinte 
hangtalan lépteit. Most meg kellett volna for¬ 
dulni, de Henrik elpirult, megzavarodott. Vad 
erővel babrált a kulcscsal, az arczát valami le¬ 
küzdhetetlen belső erő az ajtó felé fordította. 
Henrik csak akkor merészelt hátranézni, a mi¬ 
kor hallotta, hogy a leány a szemben levő ajtót 
maga mögött már betette. Akkor Henrik ki¬ 
vette a kulcsot a külső zárból, bement a laká¬ 
sába, magára záita az ajtót és sznap már sem¬ 
mit sem tudott tenni. Még gondolkozni sem. 
Pedig leginkább azt szokta tenni és leginkább 
ahoz is értett. 

Másnap délelőtt folyton azon törte a fejét, 
hogy majd mit mond a leánynak, ha délután 
megszólítja. De három órakor nem mert a 
leánynyal találkozni, négy órakor pedig meg 
is szökött hazulról. 

Harmadnap azután már háromnegyed három 
órakor kiállt a kapualjba. Megésküdött magá¬ 
ban, hogy ma megszólítja őt. De három órakor 
mégis csak köszönni tudott neki. Már akart is 
szólni hozzá (hogy mit, azt nem tadta\ de a 
köszönés után az ajka leragadt és csak daczo-
san nézett a fehér horgolt kis kabátra, a mi a 
budai kisasszonyon volt. De azután nem moz¬ 
dult a kapualjból. Az esküjére gondolt és a 
kis fehér horgolt, oly végtelenül egyszerű ka¬ 
bátkára. Ott állt a kapualjban és azzal sem 
törődött, hogy a leány szülei talán észreveszik, 
meglátják őt. 

Henrik még mindig a fehér kabátkára gon¬ 
dolt (számára most ez a fiatalságot, a tavaszt, 
a jó illatokat, a finom gondolatszövődéseket, a 
nemes szenvedést, a boldog teljesülést, zenét 
és filozófiát, mindent jelentett, nagyszerű és 
kipallérozott lelke órákig tudott a fehér kabát¬ 
kával bíbelődni, a melyben most minden együvé 
szűrődött), a mikor hirtelen megjelent a kis¬ 
asszony. Henrik továbbra is mint a czövek ál¬ 
lott, nem bánta, ha a leány most mindent 
észrevesz. És a leány elfogulatlan, tiszta, halk 
járással az ajtaja felé igyekezett. 

Henrik köszönt. A leány viszonozta. A leány 
már elfordult Henriktől, a keze már a kilincsen 
volt, a mikor Henrik (kalapja még mindig a 
kezében volt) hirtelen vakmerőséggel így szólt: 

- Kisasszony kérném . . . már hónapok óta 
szerettem volna megkérdezni... mi az ön ke¬ 
resztneve ? 

Henrik hangja most izgatott volt, de nem 
hallatszott gyávának, inkább kihívónak. A sá¬ 
padt arczára is valami kihívó kifejezés ült. Az 
öntudat és a léleknek akaró ereje így leplezte 
a gyávaság izgalmát másik izgalommal. 

A leány megfordította a fejét és a megdöb¬ 
benéstől engedelmesen válaszolt, de azért nagy 
közömbösséggel. 

- Annának hívnak, — mondta. 

__ Köszönöm. Anna . . . nagyon szép . . . 
Szűz Mária anyját is így hívták, — mondta 
Henrik, a kit izgatottságában sosem hagyott 
„serben az agya. 

A leány már menni akart. 
__ Jó napot, — mondta. 
De Henrik most vakmerőén, eszeveszetten 

ötletes volt. 
— Csak azért voltam bátor megkérdezni a 

nevét kisasszony . . . Anna kisasszony, hogy 
tudjam, milyen néven illik magára gondolni. 

A. leány dermedten bámult Henrikre. Az mé¬ 
lyen meghajolt. 

A. kezét csókolom Anna kisasszony, — 
BZ61t és nem tudta, hogy miért, de érezte, hogy 
mosolyognia kell, csúnyán, kihivóan. 

Azután egyáltalán nem sietős lépésekkel ki¬ 
ment az utczára és nem nézte, hogy a leány — 
Anna — mit csinál. 

IX. 

A tanácsos, a kinek házában Henrik lakást 
bérelt, katonák családjának az ivadéka volt. 
Anna nagyapja volt a családban az utolsó ka¬ 
tona. Fáradt, zaklatott életű ember volt. Részt-
vett az 1859-iki olasz hadjáratban, a hol az 
egyik ütközetben messzire elkalandozott csa¬ 
patától. A századost életének ezen az emlékeze¬ 
tes napján néhány chasseur d'Afrique (afranczia 
seregből) megtámadta. Elete veszedelemben for¬ 
gott és minden erejének és akaratának végső 
összeszedésével egymaga hármat ölt meg a 
chasseurök közül. A többi (még négyen voltak) 
erre elmenekült. A százados egyedül maradt a 
harcztéren és a mint a három elesett vitézt 
nézte, három idegen embert, a ki az ő életére 
tört és a kiket ő küldött a halálba, fogadalmat 
tett, hogy — ha ép élettel kerül ki a hadjárat¬ 
ból — búcsút mond családja mesterségének, a 
katonáskodásnak. A mikor pedig hazakerült, 
lemondott a tiszti rangjáról, gazdagon meg¬ 
nősült és egész életében polgári ruhában sétált 
Buda utczáin. 

A fia (Annának az apja) a kiegyezés utáni 
években lett emberré. Azokban az esztendők¬ 
ben férfiasodott, a melyekből minden erő és 
lendület hiányzott. A katonacsalád első pol¬ 
gári ivadéka a hosszú békének éveiben nőtt 
fel, azokban az években, a mikor a romantika 
még az irodalomban is pusztulni kezdett és a 
mikor Pesten a nagy, csúnya, stílustalan háza¬ 
kat építették.^ Fiatal korában nem volt semmi 
mozgalom. Unta az öregeket, a kik aggságuk 
ajándék esztendeiben csak a múltak emlékeiről 
tudtak beszélni, nagy, hősies emlékekről, a me¬ 
lyekben a fiatal ember nem igen tudott hinni. 

* 

TAKÁCS MENYHÉRT JÁSZÓI PRÉPOST, KIT KASSA 

VÁROS MOST VÁLASZTÓIT MEG DÍSZPOLGÁRRÁ 

Maga körül egyszerű ruházatú férfiakat látott, 
a kik vasárnaponként felcserélték a nagy szé¬ 
les puha kalapjukat szürke czilinderrel, a Deák 
Ferencz iránt való tiszteletből omnibuszon jár¬ 
tak és az olcsó kabanosz szivart szívták, a ta¬ 
vaszt pedig azzal ünnepelték, hogy olyankor 
fiatal libát ettek idei ugorkasalátával. Látta 
nemzetének nagy költőjét, a ki csöndes, nyug-
dijas tanárként, a Margitsziget fasorában sétál¬ 
gatott. A politikában kereste a régi nagy zsar¬ 
uokokat és üzleties hatalmaskodókat talált a 
helyükben és a szabadsághősöket is kereste és 
azok helyett üzletieskedő szónokokra lelt. A höl¬ 
gyek is egyszerűek voltak akkor, a színház még 
nem izgatta a polgárnők és a polgárok életét és 
a hivatalában sem talált semmi lelkesítőt. Meg¬ 
tanulta, hogy az a bölcs ember, a ki nem gon¬ 
dolkozik a dolgokon és a mikor özvegy apja 
szemét lefogta, csak azért házasodott meg -
érett emberkorban — hogy legyen, a kinek kö¬ 
szönhet, ha a hivatalból vagy egészségi sétái¬ 
ról hazatér. Megházasodott, császárszakállt nö¬ 
vesztett, két újságra előfizetett, egy reggeli kor¬ 
mánypártira és egy esti ellenzékire, a polgári 

ŐSZI TÁJON. 

körben, a melynek tagja volt̂  megtanult sak¬ 
kozni, új esztendőkor beállt hivataltársai tes¬ 
tületi küldöttségébe, a mely a minisztert üdvö¬ 
zölte, a nélkül a remény nélkül, hogy valaha 
ő is lesz az, a ki a minisztert üdvözölni fogja, 
nem izgatta az a rejtély, hogy mikor fog meg¬ 
halni, apja örökségéből kis házat vett, nehogy 
a mind drágább házbért idegen ember kezébe 
kelljen lefizetni, novemberben és májusban egy-
egy rend ruhát varratott, minden harmadik 
esztendőben télikabátot és tavaszi felöltőt is, 
minden esztendőben elment az iskolatársak 
találkozójára, nem tudta, hogy Pesten melyik 
utczában van az új operette-szinház, a világ 
legnagyobb emberének az öreg Vilmos császárt 
tartotta, a ki nagyon idős és tisztelt férfi volt, 
apjának, az utolsó katonának, olaszországi 
naplójegyzeteit fent őrizte a ház padlásán és 
kötelességtudó gondossággal nevelte leányát, 
Annát. 

A felesége csöndes asszony vult, épen olyan, 
a milyen az urához illett. Azt, hogy erényes 
volt, Anna anyja nem is tudta magáról, hi¬ 
szen sejtelme sem volt arról, hogy más asszo¬ 
nyok is vannak a világon, mint hívek, taka¬ 
rékosak és erényesek. 

Annát származásánál fogva tehát egy világ 
választotta volna el Henriktől. A kisasszonyt 
csöndben nevelték, nem túlságos vallásosság¬ 
ban és úgyszólván minden tudás nélkül. Az 
iskoláskönyvein kívül a magyar és a német 
klasszikus költőket volt szabad olvasnia és a 
leány, a mikor elolvasta a Wallensteint, Schil¬ 
lernek ezt a katonás drámáját, a melynek 
alakjai között öntudatlanul is a nagyapját ke¬ 
reste, azt hitte, hogy már mindent tud. Meg¬ 
adással viselte egyszerű ruhácskáit és csak ké¬ 
sőbben, hogy serdült és pesti leányokkal is 
találkozott az iskolában, a varróban és a zene¬ 
konzervatóriumban és azoknak a pompázatos 
fényűzését látta (Anna akkor értette meg elő¬ 
ször ennek a szónak: «Párisi), az értelmét, a 
mikor egyik iskolatársnőjén halaványkék b> 
berty-selyemruhát látott és frou-frou frizurát), 
akkor fájdult meg kissé a szive. De otthon 
nem mert szólni. Félt, hogy összeszidják, ha 
rangosabb ruhát kér és ekkor meggyűlölte a 
pesti leányokat. Elhatározta, hogy az a szép, 
a mit ő hord és sok fiatalos gyűlölséggel rossz 
teremtéseknek hivta magában a pesti leányo¬ 
kat, de a szüleire sosem mert haragudni a sa¬ 
ját egyszerűsége miatt. A szerelemről csak a 
Schiller költeményeiből tudott meg valamit, de 
csak annyit, a mennyit ugyanennek a költő¬ 
nek az írásaiból a tavaszról, a hősiességről és 
Spanyolországról megtudott. 

(Folytatása következik.) 

Búcsúzni jöttem ki hozzátok: 
Sárguló fák, hulló virágok, 
Én édes szép haldokló feleim. 
Készült a lelkem búra, gyászra, 
Eészvétre és vigasztalásra, —-
S mást leltem idekinn. 

Mást a derült őszi határba: 
Bölcs belenyugvást a halálba. 
S valamit a hulló lombokon át, 
Mely félig remény, félig bánat: 
A hittel teli elmúlásnak 
Nyugalmas mosolyát l 

S én, a ki vigasztalni jöttem : 
Kétség s remény közt elgyötörtén, 
Én leszek itt kunt egyre gyászosabb. 
A füvek, fák mégis lehullnak, 
Mind az enyészeté maholnap, 
— Példázván sorsomat l 

8 ím, a kit vigasztalni jöttem, 
A nagy természet körülöttem 
Édes vigasztalással ölel á t : 
• Tavasszal fű, fa újra éled, 
Nem érted-é az örökélet 
Halk, őszi himnuszát l ?» 

Szabolcska Mihály. 

NE HAGYJATOK MAGAMRA MÚZSÁK. 
Akárhogyan filozofálok: 
Kietlen út az én utam, 
Bolyongok pffsztuló világok 
Útvesztő ingoványiban, 
S mind sorvadozóbb, szomorúbb lesz 
Ez az én szegényes kis életem — 
Ne hagyjatok magamra, múzsák, 
Rímek, ábrándok, játszatok velem l 

Ah, valamikor, egykor itten 
Termő volt minden kicsi rög, 
Napfény, virágok tündököltek 
A roppant rónaság fölött; 
Versenyt vágtattam a viharral 
S nem kellett álmaimat féltenem 
Ne hagyjatok magamra, múzsák, 
Bírnék, ábrándok, játszatok velem 

Most elárvult a messze tájék, 
Tarlottak a mezők, a fák, 
Elhallgatott a tündér-lárma, 
Némák a zengő paloták, 
S romokra dűlve, bús nótámat 
Magam is szinte félve pengetem -
Ne hagyjatok magamra, múzsák, 
Hírnek, ábrándok, játszatok velem 

Nem kértem én a sors kegyétől 
Hatalmat, hírt és kincseket, 
Csak álmot, mely a valóságok 
Zord útján gyöngéden vezet, 
8 ha dal fakadt fel a szivemből: 
Bózsákon jártam, megvolt mindenem — 
Ne hagyjatok magamra, múzsák, 
Bírnék, ábrándok, játszatok velem \ 

SötétüL Napom lehanyatlik, 
S érzem, vele hanyatlóm én, 
A titokzatos fenékszinbó'l, 
Bús árnyak tolongnak felém, 
Kezem reszketve hull a lantra, 
S végső sóhajként sír át lelkemen 
Ne hagyjatok magamra múzsák, 
Bírnék, ábrándok, játszatok velem 

Endrödi Sándor. 
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A SOPRONI MÚZEUM. 
Öröm megfigyelni azt a hatalmas lendüle¬ 

tet, melyet a vidéki múzeumi ügy a Múzeumok 
és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségének s 
Tanácsának czéltudatos munkássága folytán 
az utolsó évtizedben vett. Szinte már meg¬ 
szoktuk, hogy minden októberben, a múzeu¬ 
mok és könyvtárak országos szövetségének 
ünnepics vándor-közgyűlésein egy-egy új, pom¬ 
pás múzeumot vagy könyvtárat ad át rendel¬ 
tetésének s kapcsol bele a vidéki múzeumok 
és könyvtárak kitűnően átgondolt s egyre töké¬ 
letesebben kiépülő szervezetébe. Ez évben a 
soproni múzeumot kapta ajándékba a magyar 
kultúra. A vidéki múzeumok azon típusának 
példaszerű megvalósítása, mely a városra és 
a megyére vonatkozó emlékeket és termékeket 
mutatja csak be, de ezen belül sokoldalúságra 
és sokféleségre törekszik, szemben az emlékek¬ 
nek csak egy bizonyos nemét gyűjtő szak¬ 
múzeumokkal és a nagyobb földrajzi kör¬ 
zetre kiterjeszkedő, az összefoglalás és válo¬ 
gatás, a muzeális szintézis munkáját végző 
múzeumokkal. 

A soproni múzeum eredete társadalmi ak-
czióban gyökerezik. 1867-ben alakítják a sop¬ 
roni polgárok a «soproni történészet] és mű¬ 
vészeti egylet»-ét, melynek főczélja a város 
múltjára vonatkozó emlékek gyűjtése volt. Az 
egylettől gyűjtött anyag vetette meg 1881-ben 
a városi múzeum alapját, mely 189(>-ban az 
időközben keletkezett megyei múzeummal egye¬ 
sült. Az új egyesített múzeum 1897-ben az új 
városháza egy nagyobb és négy kisebb termé¬ 
ben nyert elhelyezést, a honnan az állam; 
illetve az Orsz. Főfelügyelőség fokozott gon¬ 
doskodása folytán meggyarapodva, a most meg¬ 
nyitott pompás kis palotába, saját otthonába 
költözött. A soproni múzeum ugyanazt a pá¬ 
lyát futotta meg, mint a legtöbb magyar vidéki 
múzeum, a melyek fejlődésének szinte törvény¬ 
szerűen egymásra következő három stácziója: 
a társadalom, a község, az állam. S a fejlő¬ 
dési fokozatok ez egymásutánja azt a becsos 
és megnyugtató tanulságot rejti magában, hogy 
a magyar vidéken a múzeum társadalmi szük¬ 

séglet fejleménye, melyet az állam már csak 
szankczionál, s hogy -— tovább fűzve a követ¬ 
keztetést - - a vidéknek kulturális termékeny¬ 
sége jóval nagyobb, mint sok fővárosi kávéházi 
ablaküveg mögött gondolják. További elmélke¬ 
désre alkalmas az a megfigyelés, hogy mint 
Sopron, Kassa, Kolozsvár, Temesvár, Sümeg 
stb. példája bizonyítja - - vidéken a múzeu¬ 
mok alakulnak, Pesten a múzeumokat — az 
egy Nemzeti Múzeumot kivéve - - az állam 
(vagy a község) alapítja, létesíti. 

A soproni múzeum csaknem minden tárgya 
a nagy múltú város és megye területéről való. 
A Fertő-tóból kiásott kőkori agyagedényektől 
a sopron-kapuvári születésű Lukácsy Lajos 
modernül magyaros terrakotta-szobraiig felöleli 
az emberi mívelődés minden korszakát. A mú¬ 
zeum őskori csoportja a legjelentékenyebbek 
közé tartozik hazánkban; darabjait javarészt 
a Bella Lajos ásatásai hozták napfényre, s 
tudományos feldolgozásukkal az ő kemény 
logikájú magyar koponyája a hazai ősrégészet-
nek egyik legértékesebb és legeredetibb feje¬ 
zetét nyújtotta. Sopron helyén a római hódítás 
kelta telepet talált, Scarbant-ot, melyet a ró¬ 
maiak Scarbantiának neveztek el, s virágzó 
municipiummá fejlesztettek. A régi Scarbantia 
számos kiváló emlékét őrzi a múzeum, terra-
sigillata edényeket, üvegpoharakat, serlegeket 
és tálakat, borostyánkő dísztárgyakat, fejlett 
művészi érzékkel faragott domborműves sír¬ 
köveket, stb. De alig van a megyének községje, 
melyben ne bukkantak volna római kori régi¬ 
ségekre. A pölöskei római tőrhüvely egyike a 
legérdekesebb pannoniai bronztárgyaknak. Két 
lapját művészi számítással elhelyezett dombor¬ 
műves indák, levelek, fürtök, s ezeket csipkedő 
madarak, valamint emberi alakok díszítik. Egyik 
oldalán «Utere feliciter» - - használd szeren¬ 
csével - - buzdító felirat foglal helyet. A régibb 
középkort a csórna —csatári honfoglaláskori 
lelet képviseli legméltóbban; valamely hon¬ 
foglaló vitéznek, sírjába magával vitt ékszereit, 
nyakpereczét, csüngőit, díszes pitykéit és szíj¬ 
pántjait foglalja magában. Az újabb középkori 
tárgyak közül az ú. n. Cundpald-kehely, a leg-
régibl) c nemű hazai emlék,* legnevezetesebb. 

Anyaga aranylemezzel bevont réz; gombjára 
«Cundpald» régi germán név — valószínűleg a 
készítő neve - - van bevésve; készítési ideje 
a VIII. századra tehető. A város régi fejlett 
ipari és polgári életének dokumentumai a czé-
heknek a múzeumban nagyszámban őrzött em¬ 
lékei : czéhládák, czímeres és feliratos kancsók 
s poharak. 

A XVII. és XVIII. század Sopron művészet¬ 
történetének különösen termékeny szaka. E kor¬ 
ból valók a helyi építészet azon emlékei, -
bárok és rokokó patriczius-házak, díszes ka¬ 
puzatokkal, kellemes hatású homlokzatokkal 
és jellegzetes udvarokkal - - melyek Sopront 
a régi városi építészet szempontjából a Dunán¬ 
túl legművészibb városává avatják. Ugyanez 
időben soproni szobrászcsaládok a hatásosan 
tagozott és díszesen faragott temetői síremlé¬ 
kek néhány igen eredeti típusát fejlesztik ki, 
melyekből szép kollekcziót látunk a múzeum 
parkjában. A korbeli bútorművészet sem volt 
kevésbé fejlett; emlékeiből a múzeum egy sop¬ 
roni patriczius-szobát állított össze, melynek 
szép darabja ugyan nem Sopronban, de Sop¬ 
ron számára készült holicsi gyártmányú s a 
XVIII. század második feléből származó hatalmas 
rokokó kályha is. Modern muzeális felfogással 
interieurökben mutatja be a múzeum a megyei 
népművészet termékeit is; a megye háromnyelvű 
lakosságának megfelelő egy-egy magyar, német 
és horvát ünneplő parasztszobát állított össze. 

A soproni festők műveit két terem foglalja 
magában, nem egy kellemes meglepetést szol¬ 
gáltatva. Nem is annyira a sopronmegyei szü¬ 
letésű és Sopronban hosszú ideig működött 
Dorfmeisternek, az osztrák bárok-festészet eab-
lónait mesteremberi felfogással követő e XVIII. 
századi festőnek itt összegyűjtött képei kötöt¬ 
ték le érdeklődésünket, mint inkább a múlt 
századi soproni festők művei. A biedermayeres 
Pálmai, a genrefestő Igler, a 70-es években 
plein-air tanulmányokat folytató Gráf Lajos 
és a két éve elhunyt, s finom tónusaival ki¬ 
tűnő Hauser a legkiválóbbak köztük. Ha mást 
nem is nyújtana, már azért is hálásak len¬ 
nénk az új soproni múzeumnaik, hogy e mes¬ 
terekkel megismertetett bennünket. 

KEHELY A VIII. SZÁZADBÓL. BOPKONMEGYEI MAGYAB PARASZTSZOBA. 

SOPRONMEGYEI NÉMET PARASZTSZOBA. 
ELŐCSARNOK. 

PATRICZIUSOK BÉCSI SÍREMlLÉKEI A SOPRONI ÚJ MÚZEUM UDVARÁN. - Balogh Rudolf fölvételei ROKOKÓ KÁLYLHA. 
SOPBONI RÉGI PATBICZIUS SZOBA. 

A S O P B O N I Ú J M Ú Z E U M . -Balogh Rudolf fölvételei. 
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SZARVAS BŐGÉS 

Itt az ősz. A hajnalok hűvösek, csípősek; 
az erdő völgyeit napkelte előtt köd fekszi 
meg, a melynek lengő fátyolszövetét szeszé¬ 
lyesen tépi, tolja, gyűri-sodorítja a levegő áram¬ 
lása. A köd kigyódzó-tekergő siklassál csuez-
szan arrább, és mintha fáradt madár volna, 
úgy ejti lejebb-lejebb a szárnyát. Leszáll a 
köd, tehát szép tiszta idő lesz. Az ég még 
csak most kezd derengeni; a hegyek sötét 
tömegein sejt már a szem egy kis szint: a 
zöldnek változó árnyalatait. S én egy órával 
ezelőtt indultam volt a vadászházból, hogy 
mire, úgy a hogy, látni lehet: itt legyek a 
szarvasok hazájában. 

Szeptember második felében a hegyek közt 
későn hajnalodik, pedig a míg a czélzás lehe¬ 
tetlen, hiába addig minden tudománya a va¬ 
dásznak. Az egyetlen, a mit tehet, az, hogy 
mire a puskájának hasznát birja venni, ott érje 
a hajnal, a hol találkozhatik nemes vaddal. 
A mikor elindultam, még tolvajlámpásra volt 
szükségem, hogy a sötét erdő fekete ösvényén 
B az utamat szelő patakokon át el ne veszítsem 
a helyes irányt; egy darabig a patak mor-
molása mulattatott, azután az «erdei kakas» 
(a lángbagoly) siró feljajdulása volt a szóra¬ 
koztatóm. De aztán egyszerre csak megszólalt 
valaki messzire, a túlsó hegy hajlatában, és 
döngő harsanásával eltérítette a figyelmemet 
patakról és erdei kakasról. Ott egy szarvas¬ 
bika kezdte hajnali ömlengését, szerelmi val¬ 
lomását. 

A méla, csöndes erdőségben, messze min¬ 
den emberlakástól, olyan különös, vadász¬ 
szivet dobogtató hang ez. Mintha a föld alól 
kondulna valami nagy ébresztő óra! . . . 
A szarvas tudniillik lent volt a völgyben 8 
onnan harsogta szét asszonyainak szóló hívá¬ 
sát. Azok körülötte legelgetnek-ténferegnek; 
pákosztoskodnak; csipegetlk a vágás zamatos 
füveit és hallgatják az ő űrök és parancsoló-
jok jeladását. Mindezt én nem látom; de tu¬ 
dom, hogy így van. A bika morduló mély 
bőgése elárulja az öreg urat, a ki bizonyo¬ 
san gondoskodott róla, hogy ne maradjon 
magára a szarvasnász évadján. A fiatal siheder-
legények bizony csakúgy kerülgetik ilyenkor 
a szerencsés és erős dón Jüanokat, a kikhez 
közeledni alig-alig mernek; akkor is majdnem 
mindig futásra készen. 

Messziről, még messzebbről, csakugyan dön-
gicsél egy vékonyabb hangú levente. Szinte 
kétségbeesett siránkozásnak tetszik az öreg 
koronás határozott erős hangja mellett. Ebből 
a versengésből aligha lesz párbaj. A mérkő¬ 
zéshez körülbelől egyforma bajvivó-erények 
és készségek kellenek. 

Most már tudom, hol kell keresnem a nagy 
urat. Arra tartok. A cserkésző út völgynek 
kanyarodó hajlatára térek. 

Eddigelé minden lépést fülelve, neszelve, 
óvatosan tettem, nehogy fölösleges zajjal el-
riaszszak valamit, mit a homályban nehéz, 
vagy tán lehetetlen lett volna észrevennem. 
Hisz a nyugalmat és csöndet kedvelő szarvast 
még akkor sem szabad zavarni, ha tulajdon¬ 
képen «nem is beszélhetünk vele»; azaz: nem 
közelíthetjük meg eléggé, vagy nem «adhatunk 
le rá egy jó lövést* A megriasztott szarvas 
rendszerint kerüli egy darab ideig azt a he¬ 
lyet, a hol idegent és egyszersmind veszedel¬ 
met vett észre. Magunk rontjuk el tehát a szá¬ 
munkra máskor talán kínálkozó esélyt, ha erre 
nem ügyelünk. De most, mikor a vén bika 
csalogatott a völgybe, nem törődtem mással, 
csak ő vele. Hátha szeszélyesen elhallgat és 
akkor sokkal nehezebbé válik a feladatom: 
hogy a vágás minden bokrát átkutassam a 
messzelátómmal? Pedig a míg «ordít», addig 
a hang után mehetek s alig kell egyébre 
ügyelnem, mint hogy az óvatos, csöndes, vi-
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gyázó tehenek föl ne fedezzenek. Előre tehát, 
gyorsan! . . . 

Gummitalpú cserkésző czipőmmel teljesen 
nesztelenül lépegethettem a köves ösvényen, 
a hol a vágás bokrai pompásan fedeztek és 
a lábam alá egyetlen fonnyadt levél sem ke¬ 
rülhetett most még. Itt a buja fiatal erdő 
sarjbokrai még olyan üdék, hogy hervadásnak-
fonnyadásnak legkisebb nyoma sem látszik 
rajtok. A lombok gyönyörű zölddel pompáz¬ 
tak; a mogyoró- meg a somcserje összekeve¬ 
redik; a piros, érett som úgy mosolyog rám, 
hogy ha nem lenne olyan sietős az utam, 
pákosztos gyerek módjára látnék neki, hogy 
jóllakjam belőle. Talpam alá néha egy-egy 
mogyoró kerül, a mely széjjel is roppan tes¬ 
tem súlya alatt; ez jóformán az egyetlen 
nesz, a mit közvetetlenül okozok; a bokrok 
közül sármányokat riasztok fel, a melyek sur¬ 
rogva szálltak arrább; egy kis hegyi billegető 
nagyon nehezteli a háborgatást; sivító pa-
naszkodással röppen egy kóró hegyére s on¬ 
nan is rám csipog. 

* 

A vén bika pedig e közben is csak fújta a 
nótáját, a melyben nyilván nagy gyönyörű-
ségök telhetett láthatatlan, bujkáló, szétszór¬ 
tan legelő asszonyainak. A mily gyorsan csak 
lehetett, úgy közeledtem a morduló hajnali 
üdvözlet felé, a melyet az égerbokrok közül 
hallottam, onnan lentről, a patak medréből. 

Ösztönszerűleg néztem magam körül néha-
néha ; hisz itt is ácsoroghat valami, némán ; 
talán egy bátortalan szarvaskamasz, a mely 
maga még nyikkanni sem mer; de ha gya¬ 
núsat vesz észre, akkor olyan robajjal tud 
menekülni, hogy azzal a többit is riasztja, 
ijeszti, futásra ösztönzi. Egy ilyen kémlelő 
pillantásommal megláttam a pirosló hajnalt, 
a mint felségesen gazdag és buja rózsakoszo¬ 
rúját rátette az előttem nyújtózó nagy hegyek 
ormára. 

Hála Istennek, ha most kerül elém a 
szarvas, most már pompásan czélba tudnám 
venni! . . . Siessünk, siessünk ! . . . 

És siettem, a hogy a cserkésző vadász -
a kinek minden lépésére ügyelnie kell, — csak 
siethet Sokkalta jobban hallottam a saját 
lélekzetvételemet, mint a czipőm toppanását. 
Azt hiszem, az árnyék sem surranhat nesz-
telenebbül. Az égeres, a hol a vén bika mor-
gott, alig lehetett messzebbre tőlem háromszáz 
lépésnyinél; de a bokrok jóformán minden 
lépésemnél sűrűbbekké váltak s a buja galy-
szövedék átnyúlik az el-elvesző cserkésző-út 
fölött, úgy hogy néhol csak apró lombalaguta-
kon átbujkálva birtam előre hatolni. Minden 
ilyen galyatrezzentő tolakodásom zizegő nesz¬ 
szel járt s ilyenkor magam is, mintha figyelő 
vad lettem volna, riadtan állottam meg; hall-
gatóztam, füleltem: nem hallom-e tovarobogó 
szarvasok zaját, a melyeket a vigyázatlansá¬ 
gommal én ijesztettem el. 

Nyitott szájjal, elfojtott lélekzettel, verej¬ 
tékező homlokkal, dobogó sziwel ácsorogtam 
ilyenkor, a míg csak újra nem bőgött a bika. 
Az volt a megváltásom. Az azt jelentette, hogy 
még nem sejti jöttömet És az volt egyszers¬ 
mind a reménységem is. Hisz ez után a hang 
után mégis csak meg kell találnom az irányt, 
a hol a nagyurat keressem. 

Már nem lehetek tőle messzebbre kétszáz 
lépésnyinél. Messzelátómmal nyugtalan kém¬ 
szemlét tartok a sűrű bozót fölött. Közéje 
látnom teljes lehetetlen. De az égerbokrok 
nem magasabbak nálamnál és — végigbor-
sódzik rajtam hirtelen az öröm ! —• Ott n i ! . . . 
a hol a legsűrűbbnek tetszik a bokrozat, va¬ 
lami mozog fölöttük; két hatalmas karó, tele 
ágas-bogas szárazgalylyal. . . . az ott a vén 
bika agancsa! . . . 

Belőle magából még egy szál szőrt sem 
látni, de a dísze, a fegyvere, ott hajladozik 

sötéten, és fehér végei meg-megcsillannak 
mohó szemem előtt. Szinte bizonyos, hogy 
ott tisztás van, a melyet innen nem birok 
látni; de a nagy bika ott ömleng valamelyik 
felesége mellett, a melyhez erőszakos és mégis 
epedő hangon szavalja szerelme stanzáit. Köz-
ben-közben olyanokat röfög, mint a haragos 
vadkan; pedig épen olyankor a legolvadóbb 
szivű. 

Mit csináljak ? Merjek-e közeledni ? A cser¬ 
késző, út itt már eltűnik a gyepes-füves sűrű¬ 
ség közt, a mely az emberi testet át nem 
ereszti maga közt, a nélkül, hogy meg ne si¬ 
mogatná. Pedig csak egyetlen elhibázott, tü¬ 
relmetlenebb, zajtokozóbb mozdulat és — vége! 
Itt minden bokornak, minden lombnak, min¬ 
den galynak füle van most; csakhogy ón nem 
tudom, melyik mögött leskelődik az az örökké 
éber fül: a szarvastehenek neszes füle. 

Mégis előre igyekszem! Akárhogy is, bár¬ 
mily nehezen is. Már nem is lépek, hanem 
térden csúszom. Már nem is térdelek, hanem 
elnyúlok, mint a hasmánt lopódzó hiúz. így 
nyerek egy-egy arasznyi térséget. Még vagy 
ötven lépést; azután megint vagy harminczat... 
magam sem tudom, mennyit; de a nagy bika 
morgása mintha egyenesen a fülembe tudulna. 
Egy keskeny tisztásra bukkanok; azon lihegve 
sietek át, szinte földig görbült testtel. A mint 
a végére érek, nincs tőlem tovább a szerelmes 
párt rejtő bozót ötven lépésnyinél. 

Most meg kell pihennem . . . Hisz' se látok, 
se hallok a nagy erőfeszítéstől, hogy elfojtsam 
erős-gyors lélekzésemet. Ha most elém top¬ 
panna a ((nagyúri): tíz lépésnyiről is elhibáz¬ 
nám. Várni kell! Csak addig, a míg lecsilla¬ 
podik a tüdőm; a míg rendesen birok lélek-
zetet venni. Várni!. . . persze ! . . . de mikor 
az Isten haragja ép most szólaltatja meg azt 
a settenkedő fiatal legényt is, a mely nem 
birta már el az öreg úr pásztoróráját' és ő 
maga is vakmerőén errébb tolakodott. Itt nye-
kereg, olyan közel hozzám, hogy a fujtatását 
is hallom; a szél jó, felőle fúj, engem nem 
szimatolhat meg; de az öregnek ennyi szem-
telenség mégis sok; hirtelen dühbe gurul; 
egymásután kétszer-háromszor böffen nagy ha¬ 
raggal és aztán hallom, hogyan csörtet keresz¬ 
tül, nyílegyenesen, a kölyök felé, a ki hábor¬ 
gatni meri. Az sem rest; megfordul és illa 
berek, vágtat ész nélkül vissza; jól tudja, 
hogy á" mi most következik, nem tréfa; ez 
nem olyan vivógyakorlat, tompa, életlen kard¬ 
dal, hanem ádáz szuronyroham, a melynek 
nem lehet ellenállni. 

Még szerencsém, hogy nem felém iramla-
nak, mert eltiporhatnának itt, a bokrok közt, 
a nélkül, hogy rajok bírnék lőni. De a mikor 
a nagytestű koronás hős mellettem elzuhog, 
nem lehet messzebbre huszonöt lépésnyinél. 
Agancsa úgy szánt végig a bokrok fölött, hogy 
minden inog, hajladozik, zizeg, pattog, ropog 
tőle. Hatalmas roham ez, a mely szinte kísér¬ 
teties a testetlenségével; hisz megint csak úgy 
van, hogy egy szál szőr nem sok, de annyit 
sem látni a nagy szarvasból. Csak az agancsát! 
Azt a hatalmas két rudat, a mely fehérhegyű, 
csiszoltvégű dárdákat feszít előre és döntve¬ 
döngetve mindent, keresi a kis pimaszt, a ki 
esze nélkül tűnik el s nem is mukkan többet 

Én pedig csak hallgatok, bámulok, állok, 
várok, és egyálltó helyemben, mozdulatlanul 
is szivdobogást kapok ijedtemben, a mikor 
megértem, hogy a nagy bika elvonul; vonul 
tovább és vissza már nem is jön. 

Tehát megbuktam ! Hiába volt minden. A sok 
izgalom, a sok ügyeskedés; a koczkázatos pró¬ 
bálkozás az idáig jutásra. Vége. Ezzel ma 
«nem beszélek». 

* 
A nap épen kibújik a hegyek ölén egy ha¬ 

sadékon és megaranyozza a széles, tündér¬ 
szép, harmatos völgyet. 

A vén bika elhallgat Talán ő is ebben az 
isteni panorámában gyönyörködik. 

Vége a hajnali bőgésnek 

BALÁZS BÉLA: «Az utolsó nap», a Nemzeti Színházban. 

Fiatal íróink között Balázs Béla a leg¬ 
problematikusabb. Megpróbálkozott jóformán 
minden műfajjal, a filozófián kezdve a lirán 
és a novellán át a drámáig, a drámán belül 
a modern társadalmi és psychológiai rajzon 
kezdve a misztikus misztériumon át a his¬ 
tóriai tragédiáig. Minden munkája azt bizo¬ 
nyítja, hogy nem mindennapi dolgokra tör, 
nem éri be az iró népszerű szórakoztató sze¬ 
repével, több akar lenni: költő, eszmék ki-
nyilatkoztatója, nemes formák játékának mes¬ 
tere, erős és finom lelki megindulások, trans-
cendentális mélységek felfedezője. A gesztusa 
mindig nagy lendületű. A szándék és a meg¬ 
valósulás közt azonban nagyon hosszú az út 
s Balázs Béla ezt az utat nem birja lélekzet¬ 
tel. Nagy iramban indul és erővesztetten ér¬ 
kezik. Minden dolga töredékes, tökéletlen, csak 
a gesztusok maradnak benne, az indulat, a mely 
lendítette őket, valahogy kihűl, erejét veszti. 
A gesztus pedig, így magában, veszedelmesen 
hasonlít az ágáló rossz színész pózához. 

Fentartás nélkül hiszünk a fiatal iró szán¬ 
dékainak komolyságában és őszinteségében, 
mert látjuk, hogy ő maga is komolyan veszi 
magát, csakugyan akarja azokat a nagy dol¬ 
gokat, a melyeket akarni látszik s a dolgok¬ 
nak a nehezebb végét fogja meg, holott a 
könnyebb végével - - routineja és ügyessége 
van hozzá - - alighanem hamarabb és köny-
nyebb sikereket arathatna. Hogy azonban 
megvan-e benne a nagy dolgok véghezvitelére 
való művészi gazdagság, avagy csak egy tisz¬ 
teletreméltó, de hasztalan ambiczió vergődése-e, 
a mit csinál, — a felől még mindig kétségben 
vagyunk. Ezért mondtak problematikus Írónak; 
nem tudjuk, mire véljük, hova tegyük és nem 
tudunk tisztába jönni vele, hogyan értékeljük. 

Új darabja, Az utolsó nap, melyet most 
adott elő első eredeti újdonságául a Nemzeti 
Színház, nem hoz közelebb a probléma meg¬ 
oldásához. Első darabja, a dr. Szélpál Margit 
óta, a mely alig volt egyébnek tekinthető, 
mint balsikerü kísérletnek, sokat tanult, de 
csak külsőségekre vonatkozó dolgokat, szín¬ 
padi beosztást, jelenetezést, a szinpadi képek 
beállítását. A köd azonban, mely első darab¬ 
ját elfolyó testűvé tette, a mely művészi le¬ 
vegő helyett elömlik versein, misztériumain, 
még novelláin is, melyek mégis leginkább 
megfoghatók, mert való átélésben gyökere-
zők, - - nem oszlott el most sem, nem ala¬ 
kult egy szilárd mag körül meghatárolt, di¬ 
menziókkal biró testté. Az utolsó nap, bár 
ügyesebb és látszatok dolgában többet nyújtó, 
de semmivel sem jobb és meggyőzőbb darab, 
mint a Szélpál Margit volt és a mi fődolog, 
semmivel sem mutatja az írót igazi czéljai-
hoz közelebb. 

A mi a jóakaratot, buzgó igyekvést, szóval 
az akarást illeti, abban nincs hiány. Szép, 
színes szinpadi képeket igyekszik adni, me¬ 
lyek dekoratív hatásokkal, a szemén keresztül 
is megvesztegetik a nézőt s ebben a színház 
s a rendező is tőle telhetőleg támogatja. Érde¬ 
kesnek, nagy arányúnak, a normális emberi 
nagyságnál nagyobbnak konczipiált alakokat 
vezet elénk, nagy, végzetes szenvedélyeket 
próbál mozgatni s mély filozófiai perspektívá¬ 
kat próbál nyitni alakjai és cselekvénye mö¬ 
gött. Mindez azonban merő rudimentumaiban 
marad: az alakok nagysága csak hangzatos 
szó, n e m éjö valóság, a szenvedély papirossal 
bélelt szavak halmozódása, nem megragadó 
erő s a filozófia ökörnyálként szertehulló 
eszme-foszlányok terjengése, nem szerves ösz-
szetartó magva a darabnak. 

Az iró láthatólag mindent megtesz, hogy 
mfggyÖzzön. Gondosan motiválja alakjainak 
öiinden mozdulatát, cselekvényének minden 
lazisát, de motiválása nem győz meg, nem 
m»gyaráz semmit és főleg nem elevenedik, 
[ehát nem is elevenít meg. Alakjait nem ért-
lük jobban a közepén, mint az elején, a vé¬ 

gén, mint a közepén. Mi fajta ember az a 
perugiai Simonetto, a ki körül az egész darab 
forog? Csakugyan az az örökkévalóság felé 
fordult szemű, misztikus lélek, a kinek a 
szerző elgondolta, vagy csak gomolygó köddel 
bélelt, érthetetlen fantaszta, a kinek a szín¬ 
padon látjuk? Emberfeletti nagyságúnak kel¬ 
lene lennie, de nem tud emberfeletti ará¬ 
nyokat ölteni, — egyáltalán nem. tud arányo¬ 
kat ölteni, mert nincsenek körvonalai, nincs 
térfogata, nincs tulajdonképeni emberi és drá¬ 
mai tartalma. Miért akarja elszakítani a fiatal 
Eafaelt szerelmesétől, a szép Líviától, még a 
saját és Livia élete árán is? Egy agyrémért, 
a melynek semmi alapja, azért, mert Livia 
szerelme akadály lenne Rafaelnek útjában a 
halhatatlanság felé, — triviálisan szólva azért, 
mert a nagy művésznek nem szabad a há¬ 
zasság kolomczát fiatalon a nyakába venni. 
Líviától ugyan lehetne Rafael még oly hal¬ 
hatatlan, a mint hogy lett is halhatatlan 
nem egy nagy művész, bár fiatalon házaso¬ 
dott. Aztán micsoda misztikus erővel birja rá 
Simonetto Líviát, hogy lökje el magától Ra¬ 
faelt, a kit szeret ? A szerző itt valami nagyon 
mélyet, a lélek tudattalan rejtelmeiből felho¬ 
zottat akart mutatni, de a jelenet groteszkül 
hasonlít a sarlatán hipnotizálok mutatványai¬ 
hoz és megértetni nem értet meg semmit. 
(Ebben persze főrésze van Beregi Oszkár ádáz 
szemforgatásának és pincze-basszusban tartott 
beszédének is.) Egy végzetes akaratnak más, 
ellenkező akaratra való erőszakos átvitele el¬ 
képzelhető, költő talán meg tudja találni az 
eszközöket arra is, hogy elfogadtassa, plauzi¬ 
bilissé tegye, de ezeket az eszközöket Balázs 
Béla nem találta meg. Ügy sejtjük, a barát¬ 
ság és szerelem összeütközését akarta Simo-
nettóban megérzékíteni, de ezt is csak sejteni 
lehet, - - nem ebből fejlik ki a történet, ez 
a motívum csak mintegy kívülről van bele¬ 
szorítva a darabba. Rafael alakjában nem 
tudja sejtetni a halhatatlan szellem csírázá¬ 
sát ; a kit elénk állít a színpadon, az egy 
affektált, hol pózoló, hol meg rimánkodó sihe-
der, a kinek nincs egy szava, egy mozdulata, 
a mely elárulná, hogy csakugyan az, a mi¬ 
nek mondják: egy az örökkévalóság felé in¬ 
duló művész. A többi alak egytől-egyik kulissza¬ 
szerű kellék, irodalmi és szinpadi sablon. Egy 
sincs az összes alakok közül, a ki csak vala¬ 
mennyire is egyénien elválnék a többitől, ki¬ 
emelkednék a darabból a maga plasztikus kör¬ 
vonalaival, életre elevenednék. És nem fűzi 
össze őket semmi organikus összetartozás, csak 
a szerző szándékának esetlegessége. 

Általában semmi sem törvényszerű, semmi 
sem organikus a darabban. Az egész egymás¬ 
sal sehogy sem kapcsolódó gondolatoknak tel¬ 
jesen külsőséges egymás mellé rakása. A szerző 
észrevehetőleg azon törekszik, hogy az egé¬ 
szet egy közös keretbe, egységes világnézetbe 
foglalja Öesze, de igyekezete hasztalanná válik, 
mert nincs neki szerves világnézete. Az ala¬ 
kok, cselekvény, nem egy a világot a maga 
szögletéből látó elmének belső átéléseket szín¬ 
padra vetítő megnyilatkozása, nincs mögöttük 
az iró lelke magváig nyúló perspektíva, -
egyáltalán semilyen perspektíva nincs mögöt¬ 
tük. Itt is csak vergődő akarást látunk, telje¬ 
sülés nélkül. A mi a darab szavai, jelenetei, 
egész cselekvénye mögött van, az csak köd, 
alaktalan, súlytalan, semmitmondó köd. Em¬ 
bert megelevenítve jellemezni, emberek aka¬ 
ratának, erényeinek, bűneinek, szenvedélyeinek, 
érdekeinek, illúzióinak és indulatainak össze-
surlódásából eleven, az emberi életet vagy an¬ 
nak egy szelvényét tükröző cselekvényt alkotni 
csak az tud, a kinek van saját, lelki élmé¬ 
nyekből és ezek reflektálásából szervesen ki¬ 
alakult világfelfogása, a ki embereket, dolgo¬ 
kat, eseményeket a maguk perspektívájába be¬ 
állítva tud nézni. Balázs Bélában szemmel 
látható a törekvés erre, mint minden jóra, de 

épen ebben a dologban nem ér a törekvés 
semmit, ennek organikusan, magától kell 
jönni, mint a hogy a szőlő édes levéből ma¬ 
gától, belső erőknél fogva, kívülről jövő, tuda¬ 
tos behatás nélkül fejlődik ki a bor ereje és 
egyéni zamata. 

Az ulolsó nap nem emberek és cselekvések 
drámája, hanem csak a szavak drámája. Mintha 
benne eszme, érzés, akarás, mind szavakba, egy¬ 
mástól különváló, közös gyökerüktől elszakadó 
szavakba foszlana. Az iró mindig szavakba, 
szavaknak színes és változatos tömegébe osztja 
szét mondanivalóját, de ha igazi iró, akkor a 
sok szó mind egy közös pontból ered és oda 
is vetődik vissza, láthatatlanul össze van kap¬ 
csolódva ezzel a közös eredőponttal és egy¬ 
mással, mint a hogy a növény szára, minden 
levele, minden virágának minden szirma a 
gyökérből ered és folytonos, élő kapcsolatban 
marad a gyökérrel és egymással. Balázs Bélá¬ 
nál a szó elröppen a gyökerétől, külön életet 
él és külön is marad a többitől. Ezért olyan 
is, mint a letépett virág: egy pillanatig szi-
nes és illatos, aztán hamar elfonnyad, elhal. 
A darabban, ezt senki nem tagadhatja, nagyon 
sok szép, magában véve érdekes, sőt mélysé¬ 
geket legalább is sejtető mondás van, de ezek 
a színpadról teljesen hatástalanul hangzanak 
el, alig vesszük észre őket. Ebben persze a 
színészek is hibásak, a Nemzeti Színházban, 
fájdalom, már rég nincs otthon a szép beszéd 
művészete. De hibásabb a darab maga, mert 
a színpadról a legszebb szavak is csak akkor 
hatnak, ha szép valóságok is vannak mögöt¬ 
tük. S Balázs Béht- szép mondásai épen csak 
mondások, nincs mögöttük semmi. A szóköl¬ 
tészet másutt még. csak elkápráztatja a ke-
vésbbé figyelmeseket, a színpadon teljesen 
semmivé válik. Az utolsó nap is olvasva jobb 
hatást tesz, szép mondásai, ha észreveszszük 
is aforizmatikus, a .dolgok lényegéhez szer¬ 
vesen nem tartozó voltukat, mégis csak fel¬ 
frissítik egy pillanatra a figyelmünket. 

Az előadás aztán végkép kivégezte a dara¬ 
bot. A rendező, Ivánfi Jenő megtette, a mi 
tőle telt: szép díszletek és kosztümök leg¬ 
alább a külsőségeket, a szemnek valót tették 
színessé s volt néhány szép kép is, külö¬ 
nösen a harmadik felvonásban. Mint színész 
azonban Ivánfi se tudta életre kelteni Astorre 
Baglione monumentálisnak gondolt, de jelen¬ 
téktelennek és sablonszerűnek sikerült alakját. 
Beregi teljesen - - szinte még a külsejében 
is - - elasszonyosította Simonetto alakját s az 
ürességeket, melyek a szerepben maradnak, 
affektáczióval töltötte ki. Váradi Aranka, a 
hol szenvedőén érzelmes volt, talált néhány 
igaz hangot, de a hol szenvedély, önmagából 
kikelő izgalom kellett volna, ott elhagyta 
ereje. A többiek olyanok voltak, mint a sze¬ 
repeik, jelentéktelenek és élet nélkül valók 

Az előadásnál, mondhatni, érdekesebbek vol¬ 
tak a felvonásközök. Nálunk egész szokatlan, 
hogy a közönség pártokra szakad. Most va-

• lami effélét láttunk, valamit, a mi hasonlít 
ahhoz, a mikor a közönség egy része ki 
akarja küzdeni a síkéit a másik rész ellenére. 
A nagyobbik rész passiv resistentiában ma¬ 
radt s ezzel szemben egy lelkes kisebbség jó¬ 
hiszemű klakkot alkotott. Nyilván a szerző¬ 
nek vannak hívei, a kik hisznek benne és 
biztatni akarták. Talán a szándékait szeretik 
Ezek a szándékok jók is, megbecsülésre mél¬ 
tók, de a jó szándék, sajnos, csak az erkölcs 
világában ér valamit, a művészet világában 
csak a teljesülés jön számba, sőt mennél na¬ 
gyobb a szándék, annál kirívóbb a megvaló¬ 
sításra való erő hiánya. Mi is szeretnénk 
hinni Balázs Bélában s épen azért foglalkoz¬ 
tunk ilyen nyomatékosan és réaeletesen darab¬ 
jával, hogy megmutassuk, mennyire komolyan 
veszszük. Eddigi szkapezisüokei azonban, saj¬ 
nos, tovább is fenn kell tartanunk vele szemben. 

Schöpflin Aladár. 
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KEREKES GŐZHAJÓ A SELENGÁN. A GUSINNOJE-OSERO MELLETTI BUDHISTA LÁMA-TELEP. 

LÁTOGATÁS EGY BURJÁT KOLOSTORBAN, 
Urga, augusztus 18. 

l'rgából irok, Mongólia fővárosából és a 
lamaizmusnak Lhassza után második szent 
városából, a hol a mongolok földi istene, a 
Kutuchta-Láma, más néven a Bogdo-Chan lakik 
az ő kisebb és nagyobb rangú, vörös és sárga 
lámáinak ezrei közepette. Szinte tolakodva kí¬ 
vánkozik az iró tolla alá az a temérdek színes 
impresszió, a mi ebben a ragyogóan szinpom-
pás és a mi megszokott fogalmainktól a leg¬ 
teljesebben elütő kolostorvárosban perczről-
perczre éri az európai embert; ha épen a be¬ 
nyomásoknak még egyre halmozódó tömege 
maga is nem volna akadálya annak, hogy 
azokat papiroson máris meg lehessen rögzíteni; 
másrészt, ha az egyetlen mizerábilis orosz r/osz-
tinnyica fafalú szobájába nem hallatszanék be 
kedves szomszédomnak, egy éjjel-nappal siró 
csecsemőnek a hangja, az utczán robogó mon¬ 
gol lovasok dübörgése, a bazár százhangú lár¬ 
mája, egyszóval mind az a kellemetes zaj, a 
mit a világ túlsó oldalára kívánna az ember, 
mikor Írásba fog. Még a fényképeink sincse¬ 
nek előhíva erről a nagyszerűen érdekes 
ífazím-(kolostor) tömkelegről és így egyelőre 
jobb lesz, ha olyasmiről vetek papírra egyné¬ 
hány rövid emlékezést, a mit ugyanebből a 
lámaizmusból ide, a főváros felé való utunk¬ 
ban láttunk. 

A nagy szibiriai vasútvonalat a Baikál-tó 
mögött, Irkuczktól ötödfélszáz versztnyire ke¬ 
letre, Verchne-Udinsknál hagyja el az errefelé 
igyekvő utas és ezzel együtt jó időre maga 
mögött hagy mindent, a mit mi idehaza kul¬ 
túrának, vagy kissé önzőbben, de világosabban 
kényelemnek szoktunk nevezni. Verchne-Udinsk 
a maga húszezer lakosával még csak emlékez¬ 
teti az embert valahogyan a városi életre; 
még járdának kinevezett deszkapadló is húzó¬ 
dik a főutczán a házak előtt és azon föl-alá 
tornázva korzózik estefelé a közönség, de a 
mikor a Seleng folyón közlekedő gőzhajóra 
iparkodik az ember, akkor láthatja, hogy már 
ugyancsak mélyen került Ázsiába. Velünk csak 
egyszer borult föl a meredeken lejtős folyó¬ 
parton az állomáshoz igyekvő kocsi; magunk 
még jókor kiugráltunk belőle, de a podgyász-
darabjainkat már csak nagynehezen lehetett* 
megmenteni attól, hogy a Selenga hideg vizé¬ 
ben meg ne fürödjenek. A gőzhajó «állomás» 
főleg egy karóból áll, a melyhez egy, ha nem 
is Noé apánk, de legalább is Fulton Eóbert 
idejéből való hátulkerekes alkotmány van hozzá¬ 
kötve. Fával fűtik a járművet és jóhiszemű 
tanuk állítása szerint fölfelé is tud menni a 
folyón, ha nem túlságosan erős a sodra. Majd 
elválik. A jegyváltó bódéban tizenöt rubelért 
színes papirost nyomnak a markunkba, ezzel 
jogunk van egy első osztályú kabinra. «0tt 
valószínűleg nincsenek házi állatkák», biztatott 
az egyik útitárs, egy orosz mérnök, a ki a 
kozákok földjeit megy kimérni a mongol ha¬ 
táron. Az ember elvégzi a még hátralévő test¬ 
gyakorlatot ; az egyetlen szál deszkán beegyen¬ 
súlyozza magát, vagy ha jobban tetszik a sza-
iadékos partról egyenesen beugrik a hajóba, 
azután ez lesz a lakása huszonnégy órára, a 
míg az öreg jármű, mint valami lassan döczögő 

vízi-omnibusz, nehezen küzködve a Selenga 
sebes árjával, az utat Novo-Sselenginskig a fo¬ 
lyón felfelé megteszi. Reggelre kelve már ki-
fogyóban volt a kazánból a lélegzet; nem volt 
elegendő fája a hajónak és így minden külö¬ 
nösebb teketoria nélkül egy erdős helyen egy¬ 
szerűen odaállt a parthoz, a hol ilyen eshető¬ 
ségekre egy csomó nyirfahasáb volt fölhal¬ 
mozva. Vagy egy órahosszat állt ott, az alatt 
a hajóslegények behoidták a fát, a t. utazó¬ 
közönség nagyobbik része kitelepedett a gyepre 
és ott megfőzte a reggeli teáját. A jelenet ki¬ 
válóan családias jellegű volt; még az hiány¬ 
zott hozzá, hogy az utazó publikumot is barát¬ 
ságosan felszólítsák: ne átalljon egy kissé a 
fahordásban segíteni! Szerencsére erre nem 
került sor; a hajó tovább folytatta az útját, 
végre a nap délutánján megállt egy ujabb öl-
farakás és két faházikó előtt. Ezekre azt mon¬ 
dották : Ez Novo-Sselenginsk kikötője, tessék 
kiszállani! 

A község két versztnyire van a kikötőhely¬ 
től ; oda is bekerültünk, onnan kezdve azután 
úri dolgunk volt. Az irkuczki főkormányzó 
otkriii /iií-jével, nyilt parancsával utaztunk, a 
melyben meghagyja a hatáskörébe tartozó «ösz-
szes hivatalnokoknak és rendőri hatóságnak, 
hogy ezen rendelet felmutatóit czéljuk elérésé¬ 
vel mindennemű törvényes eszközökkel támo¬ 
gassák)) stb. Ez pedig nagy szó mindenhol a 
világon, de különösen Szibiriában, a hol e nél¬ 
kül megragadhat az ember valami sárfészekben 
és minden sürgetésére azt felelik neki, hogy: 
nyicsevo, nyicsevo, a mi azt is jelentheti, hogy: 
semmi baj, de azt is, hogy semmit sem kap, -
míg a nyílt parancscsal, ezzel a bűvös szerrel 
rövid félóra alatt van kocsi, ló, ha kell, éjszakai 
szállás és mindez nagyon mérsékelt áron, hiva¬ 
talos tarifa szerint. Ilyenformán rövid idő 
múlva mi is útban voltunk a községtől vagy 
huszonöt versztnyire eső dazan, azaz budhista 
kolostor felé, a mit minden errejáró geográfus¬ 
nak és etnográfusnak okvetlenül föl kell keres¬ 
nie, mert ez a legnagyobb és legnevezetesebb a 
Transbaikáliában lévő láma-kolostorok között. 

Az odavezető útról mindenki azt mondotta, 
hogy jó; jó is volt, csakhogy szibiriai fogal¬ 
mak szerint. A mihez elsősorban az tartozik, 
hogy az ember már jól hozzászokott légyen az 
örök tarantasznak, ennek a kocsiformájú, de 
voltaképen négy rúdra szegezett, rugó és ülés¬ 
nélküli, teknő vagy kosárszerű alkotmánynak 
a kellemes rázogatásához, a mihez a zenét a 
bennülők csontjainak a zörgése adja, azután 
pedig ne ütközzék meg azon, hogy a féknél¬ 
küli kocsival a kocsis meredek ere&zkcdőkön 
nagy vágtatva hajt le, patakokon, folyókon 
keresztül pedig ott vág át, a hol legközelebb 
éri; ez már mind az utazásnak szibiriai érte¬ 
lemben vett fogalmához tartozik. Ment is ve¬ 
lünk a vágtató tarantasz hegyen-völgyön, víz¬ 
mosásokon, patakokon keresztül, míg végre 
mégis csak megakadt, mert olyan akadályra 
bukkant, a mire nem számítottunk. Gyönyörű 
szép táj, egy hatalmas nagy völgy katlan bon¬ 
takozott ki előttünk és annak mélyén fehéren 
csillogott egy 25—30 vereztnyi hosszúságban 
elnyúló nagy tó, a Gusinnoje Osero. Olyan¬ 
forma fekvése van, mint a Balatonnak; Gusin¬ 
noje Oseronak, Lód-tónak nevezik, bár inkább 

Gémes-tó lehetne a neve a sok gémtől, a mi 
a partjain álldogál. Ennek a sarkában áll a budd¬ 
hista kolostor, a hová igyekeztünk, csakhogy 
már messziről, a völgykatJan lejtősen eresz¬ 
kedő oldaláról jól lehetett látui, hogy az egész 
síkság keresztül-kasul el van öntve a tóba folyó 
kis folyók vizével; az elmúlt napokban nagy 
esőzés lehetett a körüllévő hegyekben és most 
a széles ezüstcsíkok barátságtalanul villogtak 
elő a legelők zöldjéből Mintha fehér fogsorok 
villantak volna felénk, hogy: No, ti sem fog¬ 
tok ma kolostori konyha főztjéből enni! 

Az orosz kocsis kérdőleg fordult hátra: 
— Menjünk, barin ? 

- Persze, hogy menjünk — feleltem neki -
a meddig a lovak bírják; ha egyszer megakad¬ 
nak, még ráérünk gondolkozni, hogyan jutunk 
előre vagy hátra! 

A kocsis nekifohászkodott; az ígért félrubel 
külön vodkáravaló őt is vállalkozó kedvűvé 
tette, csak arra figyelmeztetett, hogy álljunk 
föl a kocsiban, mert a víz valószínűleg be fog 
jönni a kasba. A mi meg is történt; a .troika 
három erős kis lova hason felül gázolt a viz-
ben és keltőnknek, bennülőknek a kocsi olda¬ 
laira kellett felhágnunk, hogy a víz ne érjen 
bennünket. Ez egynéhányszor még megismét¬ 
lődött, hanem közvetlenül a kolostor előtt úgy 
látszott, hogy véglegesen megakadunk. Itt egy 
nagyobbocska folyó ömlött a tóba, a melyen 
rendes körülmények között sem lehet a szo¬ 
kott módon átgázolni, hanem fahíd vezet 
rajta keresztül. Azt persze jól kiszámították, 
hogy valahogyan hosszabbra ne építsék a hi¬ 
dat, mint a hogyan okvetlenül szükséges, a 
minek az lett a következménye, hogy a mint 
a folyó a sekélyebb partján kiömlött, a híd 
túlsó vége belekerült a vízbe. Valósággal Mark 
Twain tollára való humor volt ebben a félhíd-
ban, a mint ott álldogált a rohanó viz köze¬ 
pén; mintha az mondott^ volna az utasnak: 
Idáig elsegítelek, de azután mutasd meg te is, 
hogy mit tudsz! Szóval, hogy az egyéni ini-
cziativának is maradjon valami. A sok tanács¬ 
kozásnak a vége az lett, hogy a kocsis elment 
a közeli burját tanyára segítséget kérni; on¬ 
nan azután jött egy lovas, a ki egy rubelért 
vállalkozott az elég veszélyes feladatra, hogy 
a kocsi előtt néhány lépésre haladva, a lová¬ 
val belehajt a vizbe; ha azután lova elveszíti 
a talajt lába alól, a ló úszni kezd, nekünk pe¬ 
dig még marad időnk visszafordulni, így is 
történt; a hol a híd túlsó vége a vizben vég¬ 
ződött, a burját belehajtotta lovát a vizbe, az¬ 
után nyomon követte őt a kocsi a szügyig viz¬ 
ben gázoló lovakkal és a bakon kapprzkodó, 
ugrásra kész utasokkal, hogyha a kocfei min¬ 
den elővigyázat mellett is felfordulni kétzülne. 
Hozzá lehet még tenni, hogy ez »<z elég moz¬ 
galmas átkelés késő ette, a kelő félhold gyenge 
világításánál történt és így a megvilágítás is 
a helyzethez illően elfg kísérteties volt. 

Végre ott álltunk a dazan kapuja előtt; zörget-
tünk és egy láma jött ki, megtudakolni a késői 
zaj okét. Persze, mi nem tudtunk burját nyelven, 
a láma pedig alig egy-két szót oroszul, így 
azután időbe került, a míg megértettük egy¬ 
mást. Később előkerült a kolostor apátjának 
a titkára; ez már folyékonyán beszélt oroszul 
és innen kezdve úri dolgunk volt: mi, tekin-
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tettel a késői időre, valami egyszerű kis szo¬ 
bában, a földre terített köpenyegeken való 
alvásra és a magunk útikészleteinkből való 
vacsorálásra számítottunk és a fáradalmas nap¬ 
nak a vége az lett, hogy kifogástalan európai 
kényelemmel berendezett vendégszobában száll¬ 
tunk meg, a láma-szakács készítette vacsora 
kvalitására pedig elegendő felemlíteni, hogy 
még spanyol bor is került az asztalra. Magu¬ 
kat a kolostor lakóit szabályaik tiltják el az 
efelé földi javak élvezetétől, de be vannak 
rendezkedve arra, hogy a környéken járó orosz 
hivatalnokok náluk szállnak meg; ezeknek va¬ 
lók a vendégszobák, vagy, mint a tulajdon-
képeni kolostor területén kívül álló kis faház 
felírása mondja : 

«Az igen tiszteletreméltó Chambo-Láma ven¬ 
dégeinek befogadására szánt ház». 

Egyébként, hogy a vendégek igen tiszteletre¬ 
méltó italmennyiséget szoktak elfogyasztani, 
ezt valószínűvé tette az, hogy éjjelre a szo¬ 
kásos szamováron kívül, minden megkérdezé¬ 
sünk nélkül vagy ötféle italt állítottak be a 
szobánkba, nyilvánvalóan azt hitték a jó házi¬ 
gazdák, hogy nekünk is olyan kitűnő fogyasztó 
képességünk van, mint a vendégház egyébkénti 
lakóinak. A házigazdának, kolostor apátjának 
képe biztatólag mosolyog le a falról a külön¬ 
böző nagyságú vutkis üvegekre, de azok bi¬ 
zony az éjjel érintetlenül maradtak. 

Másnap azután megláttuk a tulajdonképeni 
dazau-t, a kolostort, vagy helyesebben láma¬ 
telepet. Maga az apát, a Chambo-Láma nem 
volt otthon, valamelyik szomszéd dazan-t láto¬ 
gatta meg, és így a helyettese, a nem kevésbbé 
tiszteletreméltó Stirja-Lama fogadott bennün¬ 
ket. Ez egy hatvanöt éves öreg ember, a ki 
tizenkét éves korában került a dazanba és az¬ 
óta állandóan itt van; egy szót sem tud oro¬ 
szul és így a titkár tolmácsolásával beszélget¬ 
tünk. Elmondottuk neki, hogy igen messziről, 
Magyarországból jövünk tanulmányozni a bur-
jákok életmódját, nagy udvariassággal felelte, 
hogy mennyire örül, hogy ilyen messziről jeti 
utazókat fogadhat a kolostor falai között. T«;r: 
meszelésen épen olyan jól mondhattuk volna 

Hawaü'.gj.jggteket vagy a belga Kongót is, 
az öreg úrnak épen olyan mindegy lett volna 
abban a tekintetben, hogy hol van az ? Annyit 
sejtett, hogy valahol nagyon messze, még Szent¬ 

éterváron is túl. Ez t. i. Szibiriában a leg¬ 
nagyobb távolság jelölésére szolgáló fogalom, 
^érdeseinkre elmondotta a láma, hogy a dazan-
a n télen mintegy nyolczszáz, nyáron kevesebb, 

ezulőszerint körülbelül ötszáz láma él Egy kér¬ 
ésemben akaratomon kivül udvariatlan vo'l-
*na. azt találtam kérdezni, hogy a rövid nyarat 
kivéve, a mikor a lámák egy része mezei mun-
sara megy, tulajdonképen mit csinálnak az 
egész hosszú életen keresztül a dazanban a szent 

}jnak ? A láma és a titkár gyöngéd szemre-, 
"anyással néztek össze, hogyan lehet ilyet kér¬ 

dezni? Azután megfeleltek rá azzal, hogy azt 
teszik, a mi egy halandónak a" legszebb foglal¬ 
kozása lehet, a míg ezen a földön él: tanulják 
abudhizmúst. A Budha tanát, a régen élt indiai 
királyfinak ezt az ábrándos álmát, a mi, mint 
annyi más vallásfilozófia, az emberiséget, vagy 
legalább annak ráhallgató részét magasabb gon¬ 
dolatvilágba emelni lett volna hivatva, de hogy 
a tan hirdetőinek a lámáknak kezében mivé 
torzult, azt hamar alkalmunk volt látni. 

A főnök közölte, hogy tiszteletünkre ünne¬ 
pélyes istentiszteletet, «Cam»-ot fognak ren¬ 
dezni, ezt pedig a főpagodában a rendes reg¬ 
geli istentisztelet előzi meg; meghivott, hogy 
vegyünk részt mindkettőn. A főpagoda felől 
reggel óta búgtak a kürtök és hallatszott a 
dobok pergése, kilencz óra után pedig meg¬ 
kezdődött a szertartás. Bajos azt így Írásban 
kifejezni, hogy milyen egy ilyenfajta budhista 
kolostori istentisztelet; inkább a grammofon 
tudná visszaadni a furcsa melódiájú hangza¬ 
vart, a mit az imádságos dobok pergése, a 
czintányérok zörgése és a lámák egyhangú, 
néha föl-föllendülő, azután megint hosszan, 
egyformán emyulö éneklő mormolása okoz. 
Cselekmény nincsen az egészben úgyszólván 
semmi, alig több annál, hogy az egész szer¬ 
tartás alatt égtek az istenségeknek rettenetes 
szörnyképei előtt az áldozati gabonaszemek és 
a füstölő pálczikák. A Chambo-Lama széke üre¬ 
sen állott a szertartás alatt, a másik széken 
a helyettese ült és egy kis kézi csengővel néha 
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csengetett. A szertartás végeztével a tolmács 
elmondotta, hogy az isteni tiszteleten a czár-
ért és a mi uralkodónkért is imádkoztak. A 
minden oroszok czárja már hozzá lehet szokva, 
hogy az ő hosszú életéért a pravoszláv temp¬ 
lomokon kivül mohamedán mecsetekben és 
budhista pagodákban is imádkozzanak, de I. 
Ferencz József király bizonyára ritkán jut 
hozzá, hogy budhista áldásban is legyen része. 

•Most imé, kevéssel a nyolczvanharmadik iszü¬ 
letésnapja előtf, így is könyörögtek 'érte. ; 

A szertartás másik, mozgafníasabb részét a 
«cam» képezte, a mi a főpagoda előtti téren 
játszódott le. A «cam» istentisztelet is, meg 
vallásos játék is, amolyan vallásos dráma-féle, 
a mellyel a vallás; 'már mint a buddhizmus 
ellenségeinek legyőzetését akarják jelképezni. 
Szereplői a halál személyesítői, a jó és rósz 
istenségek, a kínai bölcs, a legelevenebb ala¬ 
kító pedig négy kis piros ördögruhába bujta-
tett tiz-tizenkétéves fiú volt, a kik olyan ke¬ 
csesen lejtették el • a maguk ördög-balletját, 
hogy Budapesten is megálltak volna a helyü¬ 
ket A vége persze az lett, hogy nagy kürt-
rivalgás és czintányérverés közepette egyéb 
ördögökkel 'és rósz istenségekké!' egyetemben 
ünnepélyesen kidobta"!: .őket az arénából, ezzel 
jelképezvén a vallás ellenségeinek legyőzetését. 
A «cam»-nak eleje és befejező része is ugyanaz 
a monoton zene volt, mint az imént a pago-
dában; még két hosszú, csatakigyó formájú, a 
földre fektetett fakürt rivalgása tette hango¬ 
sabbá a kórust. Maga a cselekmény a szín-
pompás felvonuláson kivül főleg tánczból áll. 

Ha pedig az ember a látott színes kép 
után lehetőleg a lámaista szervezet mélyére 
kívánván tekinteni, végigjárja a lámáknak egész 
nagy telepét és megismerkedik szocziális be¬ 
rendezkedésükkel, azután azt kérdezi magá¬ 
tól, hogy végül mire jó mindez? Akkor, a 
vendéglátó házigazdái iránt tartozó minden 
köteles udvariasság mellett is, kénytelen azt 
mondani: Legfőképen arra, hogy tönkretegyen 
egy országot, a mint azt itt Urgában, Mon¬ 
goliának és egyúttal az északi lámaista budd¬ 
hizmusnak fővárosában kiáltóan lehet látni. 
Egy öreg, samanista burját, a ki kevesedma-
gával még görcsösen ragaszkodott a legrégibb 
tradicziókhoz, keserűen panaszkodott nekem, 
hogy népét mennyire meggyöngíttete a here 
életet élő lámaizmus, pedig a burjátok között 
aránylag kevés dazan van. Hanem, hogy egy 
nép gazdasági életében milyen pusztítást képes 
véghezvinni egy ilyen rettentően hibás beren¬ 
dezkedés — Mongoliában átlag minden máso¬ 
dik férfigyermek köteles lámának menni -
azt itt Urgában láthatja az ember, a hol tíz¬ 
ezrével nyüzsögnek ezek, az abszolút semmit¬ 
tevéssel foglalkozó here lények. Mongoliáról 
azonban — ha a mongol pusztákon visszafelé 
való száguldásban a csontjaim össze nem tör¬ 
nek - - majd bővebben, könyvben otthon. 

Dr. Sebők Imre. 

VlErí 

A CHAMBO-LÁMA HELYETTESE A FŐLÁMÁKKAL. 
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A MŰCSARNOK KIÁLLÍTÁSA. 
A Képzőművészeti-Társulat őszi évadját egy 

négyes hagyatéki kiállítással nyitotta meg, me¬ 
lyen Coulin Arthur, Löschinger Hugó, Papp 
Bertalan és Smigelschi Oktáv festőművészük 
élete müvének eredményeit gyűjtötte össze. 

Mind a négy művész, kivel közönségünk e 
kiállításon megismerkedik, férfikorábun, alkotó¬ 
erejének delelőjén halt el, határozott vesztesé¬ 
geként képzőművészetünknek. Életsorsuk is 
meglehetősen hasonló volt egymáshoz. Küzdel¬ 
mes fiatalság, sok nélkülözés, nehezen meg¬ 
valósítható művészáJűJjOk szövedéke volt éle¬ 
tük, a mint az már magyar művészüknél meg¬ 
szokott dolog, de sorsuk a többiekénél még 
mostohábbnak látszik, mert a nagynehezeu 
megalapozott hírnév és anyagilag is jobban 
biztosított élet örömeit nem élvezhették. 

Coulin Artúr volt négyük között a legtehet¬ 
ségesebb és a legbefejezettebb művész. A Képző¬ 
művészeti-Társulat kiállításairól beszámoló 
czikkeinkben nem egyszer felhívtuk reá olva¬ 
sóink figyelmét, mint olyan művészre, ki nem 
a nálunk megszokott művészeti irányok kita-
posott útjain jár, hanem valami más világnak 
képét hordja lelkében, a melynek ábrázolásá¬ 
ban már is számottevő sikereket ér el. Abban 
az időben, a midőn nálunk még majdnem ki¬ 
zárólagosan uralkodott a tájkép, Coulin szen-
vedélylyel vetette magát az emberi test apró¬ 
lékos szorgalmú tanulmányozására. Erre irá¬ 
nyuló rajztanulmányainak számos derék ered¬ 
ményét mutatja be ez a kiállítás. Midőn az¬ 
tán megszerezte magának azt az emberi testre 
vonatkozó formaismeretet, a mely sajnos meg¬ 
lehetősen hiányzik a mi fiatalabb festőgenerá-
cziónkból, nagyobb festői kompozicziók alkotá¬ 
sához látott. Elhagyta Németországot, hol ad¬ 
dig tanult és a hol a kilenczvenes évek végén 
az ő lelkének idegen impresszionizmus jutott 
diadalra. Olaszországba, Rómába költözött. Itt 
festette meg legérettebb, legszebb képeit: az 
Olasz fiút, a Meztelen olasz gyereket és a 
Leányaktot. Coulin ezeken a festményein 
magábazárkózott, tartózkodóan háttérben ma¬ 
radó, de mégis rajongó ábrázolója volt az em¬ 
beri test szépségének Nem annyira színes meg¬ 
jelenésének érzéki pompájára fektette a fő-
súlyt, hanem harmonikus kiegyensúlyozottsá¬ 
gának, vonalai derült egymásbacsengésének 
ábrázolására. Színezése távoljárt a mai festé¬ 
szet töretlen erejű, rikító szinezésmódjától, de 
nem volt az az erőtlen mód sem, melyet aka¬ 
démikus színezés alatt szoktunk érteni. Coulin 
Eóma levegőjéből a legjobb elemet, a nyugodt 
derültségű nagy stílusra való biztatást tudta 
magába szívni Képzőművészetünknek határo¬ 
zott kára, hogy élete fonala épen akkor sza-

Smigelschi Oktáv: Madonna angyalokkal. 

kadt meg, midőn a jelentékenyebb alkotások 
kora várt volna reá* 

Smigelschi Oktávot pályája kezdetétől fogva 
nagy tervek, nagy eszmények foglalkoztatták. 
Magyarországi tanulásának ideje abba a korba 
esett, midőn az auspicziumok arra engeJtck 
következtetni, hogy egy nagy díszítő művészet 
fog nálunk kifejlődni. Székely Bertalan, Than 
Mór és Lotz Károly megbízatásai és elkészült 

Coulin Arthur: Olasz fiú. 

froskófestményeik azt reméltették, hogy a be¬ 
láthatatlan tömegűnek látszó középítkezések 
mellett egy új freskófestő generáczió is meg¬ 
élhetést és művészi boldogulást fog találni. 
Jól tudjuk, hogy ebből semmi sem lett. Az 
állam és a magánosok megbízásai hirtelen el¬ 
maradtak és a XIX. századbeli művészetnek 
az a hulláma, mely az impresszionizmusban 
csúcsosodott ki, egészen elborította a nagy¬ 
arányú dekoratív festészetre irányuló törekvé¬ 
seket, annyira, hogy csak napjainkban kezd 
újr.iébiedni az ilyen művészetbe vetett hit és 
az utána való kivánkozás. Smigelschi életének 
csalódása a nagy feladatok ezen elmaradásá¬ 
ban rejlik. Hiába lelkesedett fel Eavenna, Ve-
lencze éí Firenze nagy festészetén, alig jutott 
valamelyes megbízatáshoz. Sokat rajzolt, festett 
s kezdettől fogva mindig valami imponáló nagy¬ 
vonalúságra törekedett, még egyszerű termé-
Sf.etmegfigyeléseiben is. Freskotervezgetéseiben 
elsőbben bizanczi hatások alatt állott, majd 
később a renaissance szabadabb és gazdagabb 
formavilága nyűgözte le. A legfontosabb do-
log, a mi egy művész életének elmaradhatat¬ 
lan eleme: a munkaszülte megihlttés nem jut-
halott ki neki, úgy, hogy egyénisége ingadozó, 
tétova maradt, mert nem volt megadva a tér, 
hol kifejlődhetett volna. 

Fapp Bartalan a Benczúr-iskolának volt te¬ 
hetséges növendéke. Érzékies szépségükben jól 
ábrázolt női aktjaival keltett feltűnést. Olyan 
szorgalmas megfigyelője volt ő is az emberi 
formáknak, mint Coulin, de mig az a nyugodt 
egyensúlyban álló test harmóniáját kereste, 
Fappot inkább a mozdulatok és színek érdekel¬ 
ték. Nem volt még teljesen kiforrott ember, 
midőn ez évben harminczhároméves korában 
elragadta a halál, sok iskolásság volt még áb¬ 
rázolásmódjában, de volt olyan ösztönszerüen 
érzékies művésztehetség is benne, mely művé¬ 
szete egyénivé tisztulásához segíthette volna. 

A legtöbb képpel Löschinger Hugó szerepel 
o kiállításon. Kevés állatfestőink egyik legte-
hetségesebbike volt, a ki nem ösztöndíjat 
szerző kényszerűségből, de lelki hajlamból is 
foglalkozott ezzel a thémakörrel. Sok érzéke 
volt az állati mozgások ábrázolása iránt, me¬ 
lyeket friss színezéssel tudott megfesteni. Mun¬ 
kásságának utolsó szakában Zügelnek, a mün¬ 
cheni mesternek befolyása alá került, ott ta¬ 
nulta el ii pleianair állatábrázolás sok csinját-
b inját. Óvakodott attól, a mibe mesterének 
legtöbb tanítványa beleesett, hogy technikai 
modorosságokat hajhásszon, ezeknél többre 
becsülte az egyszerű természetességre törekvést. 
A tájképfestéshez is volt hajlama, nem közönsé¬ 
ges grdikfii ábrázoló tehetség is lakozott benne, 
a miről több pályadíjnyertes iskolai fali képe 
tanúskodik. F. Z. 
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Smigelschi Oktáv; Nagy Lajosnak bemutatják Szent László szobrát. Coulin Arthur: Erdélyi szász nők. 

Papp Bertalan: Otthon. Löschinger Hugó : Gulya-itatás. 

LSKtong* Hugó: Szaladó ménes. Papp Bertalan ; Kulisszák mögött 
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AZ IRATTÁR ABLAKA, A HOL A BOMBÁT ELHELYEZTÉK. A ROBBANÁS HATÁSA AZ IRATTÁRBAN. 

BOMBAMERÉNYLET A FIUMEI KORMÁNYZÓSÁGI PALOTÁBAN. — Palian fölvétele). 

a lány már-már azt hitte, hogy ő nélkülözhetet¬ 
lenné vált a gazdája számára. 

És ekkor, hirtelen, mintha a kihamvadtnak 
látszó tűz egyszerre csak utolsót lángolna, Perro 
belebolondult Sebastianaba. Bizalmatlankodón 
és gyanakodón, de hallgatagon, Marielene jó 
ideig leplezgette féltékenységét. De egy napon 
aggodalmas érdeklődést tettetve a fiatal lány 
iránt, elhivatta az anyját, a «maestra» Sajut és 
arra kérte, hogy sürgősen vigye el magával a 
lányát. 

- Többé nem állok jót érte. Túlságosan szép 
és mindenki körűié legyeskedik. 

De a «maestra» Saju azt felelte, hogy nem 
kötheti a lányát a köténye végibe és inkább itt 
hagyja a gazda házában, mert őneki sűrűn 
el kell mennie otthonról, a hol aztán egye¬ 
dül kellene hagynia Sebastianát. De hogy 
mégis megvédelmezze valahogyan a leányát, a 
«maestra» Saju azt kezdte hiresztelni minden¬ 
felé, hogy mindenkit, a ki el akarja csábítani 
a lányát, föl fog jelenteni, kiskorú lány ellen 
elkövetelt merénylet miatt. 

Ez valahogy megnyugtatta Marielénát, mert 
eszébe jutott, hogy Perro nála is megvárta, a 
míg betöltötte a huszonegyedik esztendejét, a 
mikor is a szakácsnéból a kedvesévé léptette 
elő. De ettől kezdve mégis fóltékenykedési jele¬ 
netek játszódtak le közte és Sebastiana között, 
pörlekedtek, czivakodtak, plety-káztak egymásra 
és boszantották egymást. És egy napon a gazda 
kijelentette, hogy ha óz igy tart továbbra is, 
hát mind a kettőjüket ki fogja dobni a házából. 

Marielene megkérdezte, hogy miért nem küldi 
el Sebastianát, a mire Perro egy pofonnal felelt. 

- Mind a kettőtöket! kidoblak mind a kettő¬ 
töket ! — ordította. 

De azért egyik sem ment el. 
A mikor Perro lecsillapodott, igy szólt Marie-

lénehez, a ki a lábai elé boralt, mint valami 
rabszolganő és úgy sírt: 

- Te nem szeretsz engem és neked igazad 
van. Te fiatal vagy még és én már öreg vagyok. 
Ha te még szeretnél engem, hát nem csinálnál 
ilyen jeleneteket. Mind a kettőnk nyugalma 
érdekében neked férjhez kell menned. És ha 
van valakid, a ki tetszik neked, hát csak mondd 
meg egész bátran. Biztosítani fogom a jövőtőket. 

Marielene sírt és bőgött, ordított, a baját 
tépte, a mint ezt a falujában a sirató-virrasztó 
asszonyoknál látta. De a férfi száraz hangon 
fölszólította, hogy álljon föl és hordja el magát 
és ő kiment és látta, hogy Sebastiana, a ki az 
ajtó mögött hallgatózott, elsiet előle. 

Ettől a naptól kezdve mint szakácsné és mint 
szerető, mind a két minőségében, kedvében 
igyekezett járni a gazdának. És az evett, ivott, 
de nem indult meg semmin sem. Bármennyit 

is kémkedett, leselkedett Marielene, nem sike¬ 
rült rájönnie arra, hogy bizalmasabb viszony 
állna fönn Sebastiana és Perro között. De 
érezte, hogy ettől kezdve már mindennek vége 
az ő számára. A munkafelügyelő vallomása, 
Predu Mária Dejana megérkezése, a bátor szó¬ 
beszédek felőle, a melyek eljutottak hozzá is : 
mindez úgy tűnt fel előtte, hogy mindenki csak 
az ő megrontására törekedik és a mikor egy-egy 
javas-asszonyhoz fordult, a ki kártyát tudott 
vetni, a káityák is csak azt mondták, hogy 
rövidesen ott fogja hagyni a gazdáját. 

Vetéljtársnőjét gyakran látta bemenni Anto-
nio Moro udvarába és megértette, hogy ott 
valamit szőnek-fonnak ellene és hogy meg-
boszulja magát, azt üzentette a «maestra» Saju-
nak, hogy a lánya szerelmi találkákra jár Antonio 
Moro házába. 

Predu Mária Dejanával való beszélgetése 
aztán végképpen elkeserítette. Ez volt a betető¬ 
zése az egész dolognak. A lépcsőfordulón gub¬ 
basztva, úgy várta vetélytársának hazaérkezését, 
elszántan arra, hogy nem ereszti be. Úgy érezte, 
hogy most végre bizonyítékai vannak arra a 
cselszövésre nézve, a melyet ellene terveztek ki 
odaát. És a gyűlölet, de meg az a bizonyosság, 
hogy most már mindennek vége az ő számára, 
összeszorította a szivét. Egyedül valónak érezte 
magát, elhagyatottnak, sokkalta nyomorultabb¬ 
nak, mint volt kisgyerek korában, a mikor 
szerencsétlen családjával is neki kellett tö¬ 
rődnie. De éppen elhagyatottságának és egye¬ 
dülvalóságának érzése volt az, a mely föl¬ 
ébresztette benne a vad és harczias bosszú¬ 
vágyat, a megsebzett nőstény tigris kegyetlen 
erejét. 

A mikor Sebastiana hetyke és kihívó lépései¬ 
nek zaja fölhallatszott a lépcsőkön, Marielene 
talpra ugrott, de aztán hirtelen megint legug¬ 
golt, mintha lesben állana, mialatt dühében a 
fogai összeverődtek és az arcza szinte egészen 
elzöldült. 

- Eredj innen, hallod! Hordd el magad, de 
tüstént! - - sziszegte halkan, a mikor előtte 
állott Sebastiana. 

— Miért? 
- Hordd el magad, mondom, ha nem aka¬ 

rod, hogy megbánjad. Jobb neked is, meg nekem 
is. Ezalatt a néhány perez alatt sok minden¬ 
félét megtudtam: megtudtam azt is, hogy te 
miket beszéltél és hogy mik a te terveid. De 
attól tartok, hogy te, szépecském, kicsit elszá-
mitottad magad! Meglehet, hogy sikerül a ter¬ 
ved, de az is meglehet, hogy nem sikerül! 

— Azt se tudom, hogy miről beszélsz. Eressz 
az utamra és hagyj engem békén! 

— Ide te többé be nem teszed a lábad, a 
míg én itt vagyok! 

- Nem te vagy ilt a ház asszonya! Én nem 
vétettem semmit és neked nincs jogod engem 
kidobni innen. 

- Úgy? Hát nem én vagyok ennek a ház¬ 
nak az asszonya? Na hát, majd tüstént meg¬ 
mutatom neked, hogy igenis, az vagyok. Hordd 
el magad, vagy ledoblak a lépcsőn. 

- Csak merészelj hozzám nyúlni! 
Marielene egész testében remegett és belé-

fogózkodott a lépcső karfájába, mintha attól 
félne, hogy lebukik. 

- Sebastiana, eredj el szép szerével! -
mondta, szinte könyörögve. — Mondom neked, 
ismétlem, ez lesz a legjobb. Ha csak még egy 
lépcsőfokot jössz följebb, hát én nem állok többé 
jót magamról. Nézz iám! Olyan vagyok már, 
mint az őrült: és az őrültekkel nem lehet vitat¬ 
kozni. _ 

— Én nem vétettem ellened semmit sem ! -
ismételte Sebastiana. - - Ha te hiszel a plety¬ 
káknak, ez annál rosszabb rád nézve. 

- Én a tényeknek hiszek: annak hiszek, a 
mit a magam szemével látok. Te csak magad¬ 
nak ártottál evvel; nagyon is hamar rá fogsz 
erre jönni! 

- Ha magamnak ártottam vele, hát te csak 
ne törődj vele ! Gondolj inkább a magad bajára. 

- Éppen azért, mert a magam bajára gon¬ 
dolok, beszélek így veled. Én neveltelek föl 
téged, úgy bántam veled mindig, mintha a 
tulajdon lányom lettél volna. Mit vétettem én 
ellened, kérdezlek, hát mondd meg, mit vétet¬ 
tem én ellened ? Vagy talán a te anyád volt az, 
a ki fölnevelt téged? Az jóformán elkergetett 
téged hazulról és soha nem törődött veled . . . 
De te mindent elfelejtesz, te már semmire sem 
akarsz emlékezni. 

- Én emlékszem, nagyon jól emlékszem 
arra, hogy mindig dolgoztam: te parancsoltál 
nekem és a gazda fizetett. Nem tartozom én 
neked semmivel és te most minden ok nélkül 
még el is akarsz kergetni. 

— Én nem kergetlek el — felelte Marielene — 
én csak azt mondom, hogy jobb neked is, meg 
jobb nekem is, ha elválunk. Eredj el még most, 
a mikor még szép szerével elmehetsz. 

- Ugyan! Ha azt akarod, hogy elváljunk, 
hát elmehetsz épen te is! 

— Sebastiana! Ne ingerelj tovább — kiál¬ 
totta Marieléne dühtől tajtékozva. De aztán 
rögtön lecsillapította, elhalkította a hangját: — 
Te még gyerekszámba mégy és magad se tudod, 
hogy mit csinálsz. Kérlek, eredj haza, az anyád¬ 
hoz. Te már annyi embernek elmondtad, hogy 
nekem nemsokára el kell mennem innen. De 
mielőtt én elmegyek ebből a házból, neked is 
el kell menned. Eredj hát el innen, menj, még 
mielőtt megbecstelenítenének i t t . . . 

1. Jakut népviseletek, szélről egy sámán, dobbal kezében. — 2. Mongolok. — 3. Jakut menyasszonyi rénszarvas-fogat. — 4. Jakut lovacska. 

ALEXANDER JENŐ BUDAPESTEN E L H U N Y T OROSZ GYŰJTŐ GYŰJTEMÉNYÉNEK KIÁLLÍTÁSA A NÉPRAJZI MÚZEUMBAN. 

Sebastiana kibontotta a fejkendőjét és a kezé¬ 
ben tartva, úgy lóbázta ide-oda, mint a toreador 
a bandieruolát, a mikor a bikát ingerelni akarja. 

— Megbecsteleníteni? — kiáltotta tompán. — 
? Engem ? Meg vagyok én már becstele-

iiítve, mert veled érintkezem... de csak evvel... 
osak ezáltal . . . t e vén bestia! Eredj te ! Taka¬ 
rodj innen te! Én itt maradok és nem megyek 
ül innen, csak ha férjhez megyek . . . és te 
vonyíthatsz majd, szűkölhetsz majd . . . 

- Ha férjhez mégy? És ugyan kihez? Talán 
a gazdához ? Hahaha! 

- Nem, nem, más valakihez, a ki jobban 
tetszik neked, mint a gazda. Fiatalabb nála, 
"rősebb nála! 

Marielénenek eszébe villant most, hogy 
Sebastiana dicsekedett avval, hogy Áldó Brúnó 
udvarol neki. 

- Annál jobb! — mondta gúnyosan. — De 
most eredj haza, az anyádhoz . . . 

- Eh ! Hagyd békén az anyámat! Ha elker¬ 
getett engem otthonról, a mint te mondod, vagy 
£ mi még rosszabb ennél: olyan nőszemélyre 
bízott, a milyen te vagy, hát száradjon a lelkén! 

" Hogy mondtad? Olyan nőszemélyre, a 
wlyen én vagyok ? Hát ugyan miféle szemre-
wyfeaid lehetnek én ellenem? Talán rossz 

tanácsokat adtam neked? 
De a mikor azt mondod, hogy épen azért 

rehneztetsz engem, mert a ningad dolgaira 
ondolsz. Epén te vagy az, a ki engem figyel-

^ztethetne, épente! 
Marieléne fölugrott, mint a hogy a láng föl¬ 
bog, aztán összegörbült és az ökleit rázta. 

- Ne ingerelj tovább, te kigyó! Én becsü-
« nő vagyok, sokkal becsületesebb, mint te, 
ikor még a z anyád pólyában hordott! Én 

f adtam el magam, a hogyan te el szeret-
Q adni rnagadat! Nekem szivem volt, neked 

pedig kigyó van a szived helyén! És én nem 
is fogom olyan szerencsétlenül bevégezni az 
életemet, a hogyan te fogod! Eredj innen! 

Sebastiana összeszorította az öklét, mintha 
ki akarná próbálni az erejét. Elhajította a fej¬ 
kendőjét és fölszaladt a néhány lépcsőfokon, a 
melyek elválasztották Marielénetől. De a mikor 
azt látta, hogy Marieléne ahelyett, hogy meg¬ 
várná, beszalad a gazda dolgozószobájába és 
leakaszt a falról egy pisztolyt, megijedt és le¬ 
szaladt a lépcsőkön. 

Hallotta még, a mint Marieléne utána rohant 
és lihegett, ordított: ijedten fölsikoltott és ki¬ 
rohant az utczára. 

Marieléne bezárta a kapnt és a mint megint 
fölment a lépcsőn, fölvette az eldobott fej ken¬ 
dőt, mint valami diadal-jelvényt. 

Egyelőre ő győzött. 
-K 

Ez a jelenet olyan gyorsan játszódott le a 
két nő között, hogy Predu Mária Dejana ezalatt 
épen csak hogy levethette Antonio Moro ruhá¬ 
ját és összehajtogathatta, de arra már nem ért 
rá, hogy fölvegye a maga kabátját, a mikor 
Sebastiana már ijedten és egész testében resz¬ 
ketve berohant. 

'Jegyezd meg jól! — kiáltotta, egyik 
ujjával a fal felé bökve, mintha valamit mu¬ 
tatna. — Te mindent tudsz és te tanúskodni 
fogsz mellettem! 

A férfi a falra nézett és magában ismételte: 
— Na, én ugyan szép dolgot csináltam itt! 
Sebastiana oda vetette magát az ágyra, föl¬ 

ült és zokogásba törve mesélte el, hogy mi 
történt Marieléne és ő közötte. 

— Csillapodj már le — mondta a férfi. -
Bolondság az egész. Elmentem hozzá, hogy 
egy kicsit elbeszélgessünk, mert hiszen a föl-
dim. Azt kérdeztem tőle: igaz-e, hogy férjhez 

akarsz menni ? 0 meg minden áron azt _akarta 
megtudni, hogy kitől hallottam én ezt. Én azt 
mondtam: egy nőtől, a ki ösmer téged. Erre ő 
erősködni kezdett, hogy: Sebastianától hallot¬ 
tad? Sebastianától ? És nem akart addig el¬ 
ereszteni, a míg meg nem mondom, hogy kitől 
hallottam. Tréfából azt mondtam hát neki: 
igen, Sebastianától . . . 

Sebastiana, a ki közben lecsillapodott vala¬ 
melyest, de csak azért, hogy oda figyeljen, mit 
is mond Predu Mária Dejana, most megint 
sírni kezdett, a haját tépdeste, úgy hogy a férfi 
megfogta a leány kezét és így szólt hozzá: 

- Hagyd már abba, az istenért! Ne ess igy 
kétségbe . . . Én vagyok az oka az egésznek . . . 
és ez végtelenül bánt engem . . . 

A lány lopva rápillantott: tényleg látszott 
rajta, hogy bántotta a dolog. A mellett olyan 
szánalmasnak és megindultságában olyan ne¬ 
vetségesnek látszott, hogy Sebastiana, igazi 
gyerek módjára, könnyek között nevetni kezdett. 

— De hát nem érted meg, hogy elkergettek 
engem a házból? Pisztollyal a kezében, úgy 
rohant rám. Meg kell mondanod a gazdámnak, 
pisztolyt fogott rám, hogy lelőjjőn. Föl fogom 
jelenteni és te leszel a tanúm. 

Ezek az utolsó szavak megdöbbentették Predn 
Mária Dejanat. Úgy rémlett előtte, mintha a 
lány túlozná az egész dolgot és hasznot akarna 
húzni belőle. Most már kezdte megbánni, hogy 
nem távozott el rögtön, miután beszélt Marie-
lénevel. 

- Ne izgasd magad ennyire! Te nem fogod 
följelenteni — mondta és úgy beszélt Sebas-
tianához. mint a hogy a kis gyerekhez szo¬ 
kás. — Én sehogysem tudom megérteni ezt az 
egész dolgot. De úgy gondolom, hogy ha bot¬ 
rány lesz belőle, teneked inkább veszíteni valód 
van, mint nyerni valód. (Folytatása következik.) 
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IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Gyöngyök és könnyek. Nagyon csinos kiállí¬ 

tásban bocsátotta közre gondosan megválogatott 
gyűjteményét Jászay-Horválh Elemér, kit lapunk¬ 
ból is jól ismerhet az olvasó, nem egy itt meg¬ 
jelent verséből. Nem elemi erejű költő, a ki első 
szavával magával ragad és mindjárt egy új, töret¬ 
len utakon járó egyéniségként nyomul tudatunkba. 
A szava halk és tartózkodó, egy magába vonuló 
s az élet durvaságai, keserves harczai és csúnya¬ 
ságai elöl önmagába menekülő, érzékeny lélek kép¬ 
zetét kelti, egy egészen passzív emberét, a ki 
minden inkább, mint lázadó forradalmár, haiczos 
újító, a ki abban meríti ki életét, hogy kinyitja 
lelkét a fájdalmas benyomásoknak ; aztán hallgatja 
maga is azokat a bánatos visszhangokat, melyeket 
ezek a benyomások benne keltettek. Ebből a lelki 
alkatból magától adódik a versek alaphangja, a 
melancholia, a mely átengedi magát a szomorú¬ 
ságnak, kicsit kedve is telik, benne s egy mozdu¬ 
lattal sem próbál kivergődni belőle. Néha ez a 
melancholia pesszimisztikus sóhajokba mélyül, de 
mindig eltölti szomorúsággal a költő egész világát, 
a természet képeit, a nő szépségét, a gondolato¬ 
kat, melyeket az élet lelkében fakaszt. Sötét alap¬ 
színe van erotikájának is, a mely inkább halk 
vágyakozás, mint heves szenvedély s nem egy bi¬ 
zonyos, a költő lelkében lefolyt szerelmi történetet 
reflektál lírai képekben, hanem általában a költő 
vágyakozását, életének a nőben való teljesedése 
után. Az ilyen halkszavú líra nem képes beszédé¬ 
nek rendkívüliségével vagy újságával szokott 
hatni ; Jászay-Horváth Elemér verseiben nagyon 
kevés merész, új szólamot vagy képet találhatunk, 
a régi ismert képekkel azonban szép hatásokat 
tud elérni, meg tudja őket újitani, rájuk tudja le¬ 
helni a maga egyéni hangulatát, éreztetni tudja, 
hogy csakugyan belőle szakadtak ki. Ezért képes 
beszéde frissnek hat, csak pasztellszerűen letom¬ 
pított színűnek. Néha azonban, ha melancholiája 
elmélyül és rejtettebb, több lendületű dolgokat hoz 
felszínre, akkor lírai hangja is erőteljesebb és 
zengőbb lesz. A bensőség, a mely meggyőz arról, 
hogy csakugyan magamagát, a maga életének lírá¬ 
ját énekli, mindig megvan benne, minden szava 
mögött ott érezzük a költő szenvedő lelket. A kis 
könyv nagyon rokonszenves hangulatot kelt; azok 
közé a könyvek közé tartozik, melyekre szívesen 
gondolunk vissza elolvasásuk után is. 

A Magyar Könyvtár, Radó Antal kitűnő vál¬ 
lalata legújabb sorozatában három új könyvet ad 

ki. Az egyikben Pékár Gyula gyűjtötte össze négy 
novelláját Laczika ma»i<\ja és egyéb történetek 
czímmel. Jól megkomponált, érdekesen elbeszélt 
történetek, melyek nem adnak ugyan új vonásokat 
az iró arczképéhez, de eddigi munkássága javából 
valók s bizonyára meg fogják találni a maguk 
széleskörű olvasóközönségét. Róbert Louis Slei-i'n-
son kis regénye, Di: Ji'kyll és Mr. Hyde külünöf; 
e*ele a másik könyv, melyet Benedek Marczell 
fordított magyarra. Stevenson vagy húsz éve meg¬ 
halt ugyan már, de ma is a legolvasottabb angol 
irók egyike, különösen fantasztikus történetei tar¬ 
toznak a modern angol elbeszélő művészet legja¬ 
vához. Ez a munkája az utóbbiak közt is legjelen¬ 
tékenyebb és nagyon alkalmas arra, hogy elter¬ 
jessze nálunk is az iró nevét. A harmadik könyv 
végül irodalmi nevezetesség számba megy: Scltil-
Icr Don Car/os-ának fordítása Radó Antal tollá¬ 
ból. Eadó nagyarányú és kiválóan hasznos műfor¬ 
dító tevékenységének egyik legjelentékenyebb ered¬ 
ménye ez a munka, mely először hozza méltó 
magyar fordításban a nagyszabású drámát, mert 
régebbi fordítása nemccak hogy ma elavult, hanem 
a maga idejében sem volt igazán színvonalon. 
Eadó fordítása szeretet, hűség és gondosság műve, 
lehetőleg híven adja vissza az eredetinek nemcsak 
szavait, hanem nemes páthoszát is. Nyelve szín¬ 
padi beszédnek is nagyon alkalmas s ha a Nem¬ 
zeti Színház egyszer rászánná magát a Don Carlos 
előadására, Eadó fordításában kész anyagot találna. 

Ungarische Rundschau. A Heinrich Gusztáv 
szerkesztése alatt megjelenő német folyóirat leg¬ 
újabb száma valóban gazdag tartalommal jelent 
meg. Varglia Gyula az 1911-iki népszámlálás ered¬ 
ményeiről értekezik benne, Berzeviczy Albert görög¬ 
országi útirajzaiból közöl érdekes részleteket. A 
folyóirat német olvasóit különösen érdekelhetik 
azok a közlemények, melyek egyes német-magyar 
vonatkozásokat derítenek fel. Efféle egész sereg 
van a folyóirat új számában is, tudós kutatók tol¬ 
lából, — alkalmasak arra, hogy kedvező képet ad¬ 
janak a német olvasónak arról a filológiai és tör¬ 
téneti adatkutató munkáról, mely minálunk folyik. 
A folyóirat a Duncker és Humbolt müncheni és 
leipzigi könyvkiadónál jelent meg. 

A «Jó Pajtá8,» Sebők Zsigmond és Benedek Elek 
képes gyermeklapja legújabb, október 12-iki szá¬ 
mába Lani/térlh Géza, Endrödi Béla és Elek nagy¬ 
apó írtak verset, Sznbóné Nogáll Janka elbeszélést, 
Sebők Zsigmond folytatja új Dörmögő-történetét, 
Garay Ákos szép képet rajzolt, Sebők Zsigmondné 
egy szép franczia mesét fordított le, Dánielné 

Lengyel Laura folytatja érdekes regén/ét. Szép 
képek, tanulságos természetrajzi czikk, vál'ozatos 
Kis krói,iku rovat s a rejtvények és szerkesztői 
üzenetek egészítik ki a szám gazdag tartalmát. 
A iJó Pajtást-t a Franklin-Társulat adja ki, elő¬ 
fizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, félévre 
5 korona, egész évre 10 korona, egyes szám ára 
20 fillér. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadó¬ 
hivatal (IV. kér. Egyetem-utcza 4-.). 

Új könyvek. 
Gyöngyök és könnyek. Jászay-Horváth Elemér 

versei. Gyoma, Kner Izidor. 
A Magyar Könyvtár új füzetei: 711. Laizika 

mamája és egyéb történetek. Irta Pékár Gyula ; 
ára 30 fill. - - 712—713 Róbert Lom* Slcvenxon: 
Jli: .k-ki/ll i'i Mr. Hyde különös esete, fordította 
Benedek Marczell ; ára 60 fill. — 714—716. Schil¬ 
ler Frigyes: Don Carlos, spanyol infáns. Drámai 
költemény, fordította Hadó Antal; ára 00 fillér. 
Budapest, Lampel E. (Wodianer F. és fiai). 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhunytak a közelebbi napokban : JAEABFFI KÁ-

KOLY ügyvéd, 83 éves korában Fóthon. — MEDVÉI 
EBZSÖ magánzó, 81 éves korában. — Beó'di ZOXGOB 
JÁNOS földbirtokos, Barsvármegye árvaszékének 
nyűg. elnöke, 77 éves korában Léván. — MÉSZÖLY 
PÁL református lelkész, 75 éves korában. -
Nemes PJBTSCH KÁLMÁN honvédtüzérhadnagy Bu¬ 
dapesten, huszonhárom éves korában. A meg¬ 
boldogult földi maradványait katonai pompa mel¬ 
lett szentelték be s Fehérvizre szállították, s ott 
helyezték örök nyugalomra. - - Idősebb UEBÁNYI 
ISTVÁN nyugalmazott vármegyei tisztviselő, 73 éves 
korában. — HEROLD VILMOS Gusztáv, 72 éves ko¬ 
rában. — ENDKŐDY GYULÍ tanár, 71 éves korá¬ 
ban. — KBAUSE GÉZA magyar királyi erdőtanácsos, 
a Ferencz József-rend és toscanai Lipót-rend lo¬ 
vagja, 67 éves korában Isaszegen. — LADEB GYULA 
gyári képviselő, 59 éves korában Rákosszentmi-
hályon. — NAGY GERGELY vallás- és közoktatás 
ügyi miniszteri hivatalnok, 50 éves korában Buda¬ 
pesten. — Dr. WŐBER LAJOS miniszteri fogalmazó, 
46 éves korában. — ABELESZ EMIL fővárosi nagy¬ 
kereskedő, 43 éves korában Budapesten. — BÜZÁS 
LAJOS magyar királyi gazdasági intéző, 38 éves 
korában Mezőhegyesen. - - CZETHOITER FEEENCZ 
magyar királyi posta- és táviró-segédtiszt, 39 éves 
korában Budapesten. — LÁNYI GUSZTÁV a szarvasi 
főgym. nyűg. tanára a szarvasi ág. h. év. egyház 

Vegyen 
Selymet 

Rerunek mintát • ml ujdonságaiitkkol fekete, l 
fehér,T»(ryizlneiben: crépon, faeonnét, chlnet, 
ottoman, metulln itb. nouiieline 130-cm.széles,t 
métrrje K. 1.20-t61 kezdve, bársony ruháknak, l 
é» blúzoknak, plüt. kábítóknak éi köpenyeknek, l 

ráJamint blúzok varratlsn és ruhik valódi ivíjczil 
hímzéssel batiit, -«ry»PJn, és aclyemhen. 

Mi caakii kezeskedett stolid selyemszö-
vetet árulunk, kOz/etlenUI maginwevOknek, posta¬ 

költség, éi vámmentesen • házhoz. (Dupla levélbelyeg.) 
Schweizer és Társa, Luzern U 23(S»ájc2) 

Akar kegyed | 
szép frizura t? :• 
írjon és költségmente¬ 
sen kap egy illusztrált 
árjegyzéket modern haj¬ 
munkákról. »» 

M, LIPPEL, WIEN 
II., St ;i)bani-strasse 7. 

' ' Telje* modern n x % • 
; ' frUnra a felte- x f l ITAP 
,, veihez készen: UV IkUl . 

ogással elegánsan 

Fog-Krém 

Aranyárén, Wien 1912. 

IDEGGYÖNGE FÉRFIAK 
elgyöngült erejüknek visszatérését elősegítik tű 

EVATON-TABLETTÁK 
által. Kérje az orvosi véleméiiygyüjteméuyt Minta 
K 4.20, V. karton K 10., egész karton K 18. után¬ 
véttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében : 

S t . M á r k u s Apo theke , W i e n , Haup t s t r a s se 130 
Fölerakat ; Hminia-gytíjytiertar B«dape>t, VII. kér 
Erziébet-kOrút 56. n. — Dr. Fleich Emil gj-ógyszer 
tára, Byír. — Kapható minden gyógyszertarban 

Steckenpferd 
lílíomtcjszappan 

BEEQMANN tt CO. gyártmánya TETSCHEN a. E. 
elérhetetlen hatású szeplők eltávolítására ég nélkü¬ 
lözhetetlen szer aroz- és bőrápolásra, mit számtalan 
elismerőlevéllel bizonyíthatunk. Gyógytárakban, dro¬ 
gériákban, illatazer és fodrász üzletekben 80 fillérért 
kapható. Szintúgy páratlan hatású női kézápolásra 
a Bergmann iManerai liliomkrémje, mely tubusokban 

70 fillérért mindenütt kapható. 

VÁLLALATA 

BUDAPEST 
IVVÁC7.I-UTCA 46. 

Lohr Mária (Kronhisz) 
8»ár ét fiilxltt: 
VUl,B_ress-u.&5. 
Telefon :Jdzief 2-37 

A i ő v á r o e el«ő és legrégibb 
c.ipkctiaztito, vegTtlutltó 

és kelmefestő gyári Intézete. 
Hokok l tL, r 6-ntc i» 27. IV., Eskü-nt 6. V., Xeottkemétt-

ntoss. l*. T.. Harmlnczs,d-n. 4. VI., Teréz-körnt 
38. VI., Andri*»y-fct 16. VITT., József-kőrút 3. 

HOMOKOT, KAVICSOT, SALAKOT, StíHt 
jövedelmezőou csakis 

Dr. Gaspary-téle gépeken és formákon 
lehít értékééit ni, amencyibeu 
falitéglákat, íeáfcserepeket, üitöui-
böket, színes padló- és járdalnpokar, 
csöveket, lépoíőrokokat és oszlo¬ 
pokat készítünk l előle. — Kotorok, 
áajtolót. Keverőgépek. 

DR, GASPARY & GO, GÉPGYÁRA 
Markranstadt, Leipzig melleit. 
Kérjük a gyárunkat meglátogatni. 
228. ez. brosúra ingyen. 
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magyar lelkésze, 86 éves korában Szarva-
— KOVÁCS SÁNDOR m. kir. áll. tanítóképző-

"tó'zet nyűg. tanára, városi képviselő, Kiskúnfél-
i l _ií »i 

Ozv. SZÁNTÓ JÁNOSNÉ, 90 éves korában Buda-
ten' — Özv. GYŐRFY FEBENCZNÉ, szül. kisigmándi 
'marj Krisztina, 80 éves korában. — Özv. CSUKA 
ÍCZNÍ szül. Nagy Amália, 68 éves korában 

Uszárokszálláson. — SZALAY LÁSZLÓNÉ szül. Súly 
fizella, Tiszavárkonyban. - TEJFEL MATILD, 37 
, k0'rában Gráczban. — Temesmórai dr. KITTIN¬ 
EK IMBÉNÍ szül. Gyócs Bózsika, 36 éves korában 

Budapesten. — STATJBEB JÓZSEFNÉ, az «Aradi Köz¬ 
löny" főszerkesztőjének felesége szül. Brüll Mar-

t 33 éves korában Aradon. — SVINOOB JÓZSEFBE 
Műi. Papp Boza> 5 8 é v e s k° r á l : ) a n Vadnán. 

A « VASÁRNAPI ÚJSÁG* 
60-ik évfolyama. 

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

A t Vasárnapi Újság» színes képmel¬ 
lékleteket is ad, több szinben művészileg ki¬ 
vitt képeket. 

Előfizetési föltételeink: 
A (Vasárnapi Új sági negyedévre 5 korona, fél 

évre 10 korona. 
A • Vasárnapi Ujság» a «Világkrónika*-val 

negyedévre 6 korona, félévre 12 korona. 
Az előfizetések a t Vasárnapi üjsági kiadó¬ 

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

Szerkesztői üzenetek. 
Vasúton. A novella teljesen semmitmondó és ér¬ 

dektelen, nincs benne egy szó sem, a mi iró kezével 
volna megírva. 

Elfeledtek. Nem érdemes szólni se róla, olyan kez¬ 
detleges kísérlet. 

Gyöngyvirágos ablakokat. Ave Mária stb. Csupa 
merő banalitás, a legelcsépeltebb közhelyek össze¬ 
gyűjtése. 

Töprengés. Apácza-avatás, Eutinos dolgok, de_nem 
egy érdekes és eredeti költői egyéniség nyilatkozásai; 

egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy az érdeklődést 
szerzőjük felé fordítsák. 

London. Az élet felé stb. Egyik-másik versben 
volna valami, a mi egy fejledező tehetséget sejtet, de 
alighanem hosszú út kell neki még, a míg ki is 
fejlik. 

Aratás előtt. Valami fejlődést érzünk eddigi dol¬ 
gaihoz képest, de még nem eléggé kész és érett arra, 
hogy mi hozzuk nyilvánosságra. 

KÉPTALÁNY. 

SAKKJÁTÉK. 
2870. számú feladvány Jespersen F.-től, Svendborg. 

SÖTÉT. 

A t Vasárnapi Újság* 37-ik számában megjelent 
képtalány megfejtése: Az idővel gazdálkodjál, mert 
nincs drágább kincsed annál. 

Felelős szerkesztő: Hoitsy Pál . 
Szerkesztőségi iroda: Budapest, IV., Vármegye-n. 11. 

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

" 

a e f g 
VILÁGOS. 

Világos indul és a harmadik lépésre mattot ad. 

Világos. a. Sötét. 
\. ... . . . _ . Kd4~c3 
2. Be5-o5 f. 

A 2866. sz. feladvány megfejtése Dr, Gold Sámueltől-
Világos. Sötét. 

1. Kd7—'c6 . Vei -h l 
2. Be5-e* t matt. 

t 
1. t. sz. 
2. Be5—e4 f-

Helyesen fejtették meg t Merényi Lajos. — Geisl 
József és Btark Vilmos. — A tBudapeiti Sakk-kön. — 
A tBudapeiti I1L kér. Sakk-kört. — Ladányi Antal. — 
Wysehogrod Pál. — Beér Mór. — Gottléb István (Budapett) 
Németh Péter (Ciongor). — Kintzig Bobért (fokért). — 
Mflller Nándor (Szombat'iely). — Hoftbauer Antal (Lipót¬ 
vár). — Szabó János (Bakony-Sientldtzló). — A «(ryört 
Sakk-Wrt. — Székely Jenő. — Mészey József (Oyőr). -
A tZborói Társaskört. — A tKaloeiai Katholikut Kört. — 
VeöreÖB Miklós (Zirez). — Ifi. Hnbay Bertalan (Bodtdt-
újlak). — A tDunaföldvári BgyenlStégi kört (Dunaföldvdr). 
Barcsa Mihály (Biharudvari). — Oaolnoki István (Hajdú-
hadháza). — A tLeibicii Gazdasági Katzinót (Leibict). — 
Lustyik János és Szivák János (Alberti-Ina). — t Ctengeri 
Kainnót (Ctenger). — Király Mihály (Zenta). — Kuni 
Bezsfi (Temetrékdt). — Budai Sakkozó Tartatig (Budapett). — 
Patkó Imre (Talpai). 

Sebők Zsigmond népszerű gyermeklap¬ 
jának októberi negyedében kezdi meg, 
hosszabb pihenés után, Dörmögő Dö¬ 
mötör, Sebők Zsigmond hires macz-
kója ujabb kalandozását e czimen: 

Dörmögő Dömötör utazása 
a cserkészfiukkal tutajon. 

A gyermekek legolvasottabb írójának ez 
az új regényes története a tréfa és vi¬ 
dámság hangján komoly czélt szolgál: 
megismerteti a gyermekekkel a Vág 
völgyét Dánicl>te-Lényi/el Laura Egy 
szegén;/ fiú története czimen ir megható 
gyermekregényt a fővárosi életből. Benedek 
Elek, a kiváló mesemondó, minden számba 
ir s a legkitűnőbb költők, irók állandóan 
dolgoznak a Jó Pajtásba, melynek min¬ 
den száma eleven, tartalmas, kedves. 
Képei eredetiek és pompásak; az októ¬ 
beri első gazdag szám képeit is például 
Vadász Miklós, Moldován, Keményffi, 
Bér, Manno stb. rajzolták. A magyar 
testedző sport bajnokai állandóan meg¬ 
szólalnak a Jó lajlásban. Minden szülő 
bizalommal megrendelheti ezt az ízléssel 
és gonddal szerkesztett gyermeklapot. 
Szerkesztősége: Budapest, / V., Eyyelem-
ulcza 4. Előfizetése egész évre 10 kor., 
félévre 5 kor., negyedéwe 2 kor. 50 fill. 

A csecsemő normális fejlődése és gyarapodása 
szanyatejjelvaló elegendő táplálás- f \ • • * • ( £ 
tói függ. Az elegendő és nem fa- | » U 9 | G Q O I 
rasztó táplálást teszi lehetővé a " 
rendszeresen gyarapodnak súlyban c's kitűnően fejfődnek. Kelle-
meB izü minden folyadékban könnyen oldódó ezer. l tégely -.0 napra 
elegendő. Ara 3 K. Fölerakat Fragner B. gyógysz. Piág III. Neruda-
nicia sarok. Lerakat Magyarország részére Török Jóssef gyógyszei-
t rá Budapest, Eiiályatcza. Ahol nem kapható, » szétküldés pós. 
tán a pénz előzetes beküldése után történik. Egy tégely 3 20 
2 tégely 6'7á, 3 tégly 9'7á, 4 tégely 12'— korona bérmentve. 

j ó 

Legjobb beszerzési forrás! 
Kész ágyak 

cseh ágytollbólü 

kiváló bor- és 
lithiumos 

gyógyforrás 
vese- is hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, vörhenynél, emésztési és 
lélegzés, szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes Sflifanyuviz. 

Kapható isványvizkeresked isekben és 
gyógyszertárakban. 

O/"»UIIITCQ ÁPHCT Szinye-Lipóczi SaJvatorforrsj-vállalgt, 
OUHULItO AbUOl Budapest. V., Rudolf-rakpart 8. 

h<rson 
Gummifarok jl 

! 
SSrüizílu -vőr. nankingba (inlett) töltve, egy 
ínnyha 180X1ZO cm. 2 pámaTal, minSegjik 
80X80 cm. új, pnha, tartós tollal K 16'—. 
Félpehely K 20'—. Pehely K 24'—. Dunyha 
egyedül K 10'—, 12'—, 14'— és 16'—. Fej-
párna egyedül K 3'—, 3'50 és 4'—. Kétszer, 

dunjha 200X1*0 °m. K &—, 
14-50, 17-50 és 21'—. Ehhez fej¬ 
párna 1)0X70 cm. K 4-50, 5'40 éj 
5-60. Öt kz. Bzüike toll K 9-40, 
jobb K 12— K 16-ig. Félfehér 
K 17'—. Őt kg. új, jó, fehér, por¬ 
mentes ágytol l K 24'—. Hófehér 
K 30" - , jobb K 36'—. Irfglno-

—r -^_a m a b b uradalmi foszt. K 45'—. Öt 
•atlan elő libákról K 26'— és K 30 ' - . Fehér pehely, nagypelyhü 

Szflrt, ' u K 6 ~- Finom mellesztett pehely K 6'60 Vt kg.-kiot. 
Bér. •?• y ll k«- K í ' 5 0 é s 3'—. Szétk'ildéa bérmentve utánvéttel. 

' POütidijmegtérité* ellenében. Siffmnnd l e d e r e r , J ano -
a. Angrel XTr 145. b e i Kla t t au , Bóhnien. • • 

A legelőkelőbb 

márka! 
Előnyei utol-
érhctotlenek 

.Altvater" 
Qessler 

Budapest 

kina bora vassal 
s kiállítás 19O6 LeB maja -abban 

l Brösltőazer ^yenffélkedók, versse-
. í ? e k - e s l'obadozók számára. Etvagry-

Jesxto, Ide^erősitő éu vérjavltó ezer. 
Kitűnő íz. 7000-nél több orvosi vélemény. 

'• Serrayallo, cs. & klr, ndv. száll. Trieste-Barcola. 
JpkK ro lh,ató a gyógyszertárakban félliteres flve-

kor. 2-60, literes üvegekben kor. 4'80. 

f.oskatag volt valamiko,-
Az öregeknek lépte: 
Örej ember a fiatalt 
Nagy irigyen nézte. 
Ma msgjött a megváltója 
Roskatag járásnak, 
Fiatalok és öregek 
Az új Berson gummlsarkon 
Ruganyosán járna/.. 

CzipéSZétől 
íyeni utasítson rissza hítározotlan. BersonmfiTek, Hí 

Egészen lapos Remontoir doublé-
arany gavalléróra 
A valódi aranyér* megtévesateáig hű után¬ 
zása. Gyönyörű szép, kézzel vésett ugró-
fedéllel finoman mintázva. Préselt arabs-
iec?ü fémszámlappal és másodperozmutató-
va' Pontosan szabályozott és szavatolt 
pontos járású valódi svájczi szerkezettel. 
Eredeti jótállási nyilatkozat 3 évi a jójára-
sért s H aranyntlnzat tartüsságáért. Ara 7 kor (portó 
70 fillér) Utánvét mellett szállítja J á k o b Honig, 
Wien , III /23O. töwenga»»e 37/a, oragyari raktára. 

Kamilla-
Shampoon 

fekete fejjel 
az egyedüli szer, hogy a 

szőke hajat 
szépen és telten megtartsuk l 

= OvaKodjunK = — *r T««u\f wj «*iiu 

az utánzatoktól és hamisítványoktól. 
ÜgyeljünK a védjegyre! 

Csomag ára: 30 fillér 
• Mindenütt Kapható! • 

Főraktár: 
Faisztl Ferenc, BudapestVI 

Mozsár-u. 17, 
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A Magyar Királyi Államvasutak téli menetrendje. 
|>,'-lrlrtit i| Hélntíhi Délelőtt |l Délután 

A vonatok indulása Budapest keleti p.-u.-ró!. 
Érvényes l'.HS októfcér hó 1-től. 

1 

A vonatok érkezése Budapest keleti p.-u.-ra. 
Érvényes 19-1U' október lió 1-től. 
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\Pdcs, Vinkovcze 
Aracl, Brassó 
Belgrád, Sofia, Sarajevo 
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Dvlgrad, Sofia, Vinkovcw 
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Munkács, Lawoczne 
Kolozsvár, Brassó 
Eszék, Bród 
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'» Vasár- és ünnepnapokon bezárólag 
november 10-ig kö/lekedik. 

'i Vasár- és ünnepnap előtti hétköznapo¬ 
kon közlekedik. 

') Minden kedden, csütörtökön, pénteken 
és vasárnapon közlekedik. 

•) Minden licil'u.i, tmrdáa í i uombolon 
közlekedik. 
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Wim, Paris 
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Nagymaros , 
Rá kospa lota-Uj pest 
Szeged 
Wien 
Nagymaros . 
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Párkany-Xána 
Veesés 
XagNinaros 
Monor, Ocsa 
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Czegléd, Szolnok 
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Párkány-Nána 
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Wien, Paris 
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3etgrád,Konstanlináix)l. 
Vácz 
Bukarest, Konstanti¬ 

nápoly 

i Érkezik minden kedden, szerdán, 
. pénteken és vasárnapon. 1 Érkezik minden hétfőn, csütörtökön 
és szombaton. 

*) Vasár- és ünnepnapokon bezárólag 
november 10-ig közlekedik. 

I(i5 12 
137 1 
703 1 
167 1' 
505 1-
103 2< 

4111 2< 
169 2 ' 
171 3< 

C503 3 ' 
173 3 : 

713 4< 
139 4 ' 

4113 5< 
175 51 
121 5£ 
115 62 

1-103 (>-
177 GS 
707 Gá 
105 6Í 
107 7 i 
711 72 
179 SE 
731 82 

4117') 8 i 
143 82 
131 85 
109 92 

5505 9S 
ISI 92 
509 9 i 

U05 92 
1115 102 
145 10?. 

3513 10^ 
117 102 
717 112 

101 112 
185 H Í 

5 0 Szv. 
!O „ 
15 Gyv. 
>6 Szv. 
>° Gyv. 
» . 
)S Szv. 
» » 
XD „ 
0 . 
O „ 
>5 „ 
O » 
5 „ 
5 „ 
5 „ 
0 „ 

ü Gyv. 
2. Szv. 
| G y v . 

2 » 
3 Szv. o w 
í. , 
5 w 

2 » 
i > 
2 Gyv. 
2 Szv. 
2 . 
|G)-v . 

2 Szv. 
$ . 
2 . 
3 » 
2 . 
s k . o f 

ezv. 1 
Z Szv. 

Rákospalota- Újpest 
Nagymaros 
Bukarest, Bázjás 
Rákospalota-Újpesl 
ITövis, Kolozsvár, 
[Szalmár-Németi 
Paris, Wien 
Esztergom 
Dunakeszi-Alag 
Rákospalota-Újpesl 
Kecskemét, Lajosmizse 
liákospalota-Új pest 
Temesvár-Józsefváros 
Nagymaros 
Esztergom 
Rákospalota-Újpest 
Érsekújvár 
Wien, Berlin 
Berlin. Zsolna 
Hákospalota-Újpcst 
Orsóvá, Báziás 
Wien 
Wien 
Báziás. Temejvár 
Rákospalota-Újpest 
Veesés 
Piliscsaba 
Nagymaros 
Párkány-Nána 
Wien 
Kecskemét, Lajosmizse 
Dunakeszi-Alag 
Segesvár, Stanislan 
Berlin, Zsolna 
Esztergom 
\'ácz 
Ocsa 
Wien 
Temesvár, Báziás 
London. Ostende, 
Paris, Wien 
Duuakcszi-Alag 

A vonatok indulása Buda-Császárfürdőről. 
1 
í 
, 
J 

A vonatok érkezése Buda-Császárfürdőbe. 
004 9 í ^ 4 . Ksztergom 

' 
\ 

006 1 
040') 1 
010 
1012 
1016 1 

jli . J 
J57 
JH 
J20Í 
22 

>zv. 
• . > » 

Lsztergom 
'iliscsaba 
Esztergom 
Jorog 
ísztergom 

1 
í 
, 
J 

1)01 5 2 " 
DOS T " 
U07 8=<= 
D09 1 0 0 4 

1 Szv. I 
1 • ' » I 

• I 

)orog 4 
^ztergom 1 4 
Esztergom i -j 
Esztergom ! 4 

011 2 " 
013 52c 
0173) 8Ü 
015 1022 

' Szv. 
1 -• •l » 1 

Esztergom 
Esztergom 
Mliscsaba 
•Esztergom 

Soványító 
A nem graziosus és 

kényelmetlen kövér¬ 
ség, elhájasodás elleni 
küzdelemben, ha a 

csípőt és hasat karc¬ 
súbbá tenni.az idomok, 
(vonalak) szépségét 
megőrizni akarjuk, 

teljes bizalommal hasz¬ 
naiba tjük. 

DrDESCHAMP 
JODHYRINE-ját. 

Ez egyike azon ritka 
és megbízható sová-
nyitó szereknek, mely 
az egészségre teljesen 
ártalmatlan; korhá¬ 
zakban jó eredmén¬ 
nyel használjak és 

számos orvos rendeli, 
eladása a vegyelemzés alapján a világ majdnem 
minden országában engedélyezve van. 

Használata egyszerű, mert semmiféle életrend 
megváltoztatást nem igényel. 
Kapható a legtöbb gyógyszertárban. Ara lo.-korona. 
GiA>: Paris. Laboralolre DDBOIS. 7, Rne Jadin. 
UieiíROHszAo KÖRUTAK : TOROS Józsi? eryÓRj-szertéra. Budapest, 

VI., Király-utcza 12 és Andrássy-ut !8 82. i 

Rozsnyay vasas china bora 
igen hatásos vérszegény¬ 
ség, sápkór, neurasthenia 
eseteiben. Egy 1/t Jiteres 
üveg ára 3.50 korona. 

A Rozsnyay-féle 
vasas china bor 
egyike a legelterjedtebb 
és leghatásosabb gyógy-
boroknak. A külföldi ké¬ 
szítményeket felülmúlja. 
Vérszegényeknek külö¬ 
nösen ajánlható. Kap¬ 
ható minden gyógyszer¬ 
tárban és a készítőnél: 
Rozsnyayí'Mátyás gyógy¬ 
szertárában Arad 4., Sza¬ 
badság-tér. 

Kocsiárucsarnok 
Budapest, IX., Köztelek-utcza 4. 

Á monarchia legnagyobb kocsh akiára. Árjegyzék ingyen. 
Alapítva 1865. évben. 

Tieckenast 
Gusztáv 
zongoratermei 
Budapest, csakis 
Gizella-tér 2. szám. 

Telefon. 
Ibach-zongorák 
egyedüli képviselete. 

IBACH-zongorat játszanak és ajánlanak: Backhaus, 
Dohníny, Pugnot, Alice Ripper, Sauer, Stefaniay stb. 

Magyar structollipar. 

Guttmann Antal 
tructoll-

kócsag 
IV„ Bécsi-utcai, 

ÓRIÁSI 
FEDÁK CIPŐ¬ 

K R É M 
í LEGJOBB 

NAGY 
Dús választék! Telefon 91—13. 

gyertyafény erős, óránkénti világításra 3—S 
™? kwül, nincs kanócza, bárhová vlhttí 

« is kSfulmin)»k kSiött tel nem robbtnhtt 

MflDEIRfl tsRICHEUÉU 
KÉZIMÜMKf lK LEGOLCSÓBBAN 

BUDflPEST VII. KIRÁLY UTCA 11. 
KÉPES flRJCDYZÍK vioÉKRt 

'Áay/o/Iah! 

AGYAK 

6 ifló ni, ]f> fosztott, por¬ 
mentes K 9'60, 5 kiló jobb 
K li-—,5 kiló fehér, pehely-

puha, fosztott K 18'—, 24'—, 6 kiló hófehér, pehely-
pnhn fosztott K 30.—, W—, 4Í'—. • 

| piros &gr-
hniatból, 
Jól meg¬ 

töltve, 
l dnnjha, vagy I dsrékulj 180 cm. hosszn, 116 «m. széles E10'—, li '—, 
15'— és 18'—, í méter hosszn, 140 cm. széles K 13'—, 15'—, 18'— és 
21'—, l fejvínkos 80 cm. hosszn, 5H cm. széles K 3'—, 3'60 és * '—, 
90 cm. hosszn, 70 cm. szélen E 4'50 és 5'50. Készitáa minden tetszés 
Ezerinti méretben is. 3 rétü szörmatraczok l ágyra K 27'—, Jobbak 
K 33'—. Szétküldés ntánrét mellett l>:'riuentve 9 K-tói feljebb. Becserélés 

és visszaküldés a postaköltség megtérítése ellenében megengedve. 
Sachse l B e n e d e k , Lobes 6O. Pilsen mellett. (Csehország.) 

l tehet beszerelni 
'kifogástalan minőségű 

ujrüm'ólcs és Sélányfákat 
Sima gyökeres ésolroM1 

5ZÖLÖVE55ZÖKET. 
Árjegyzéket ingyen Küldenek) 

FISCHER "T" 
faiskolák és szölöalívanylelepek 

Tul?jiiC!io5ok:ifj.lMl1R35l M.éifijehf rí.írökötsti. 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS 
""gtekintheU, minden vételkStelezettséu nélkül 

Wiktorin és Társa Bpest, 
kerület, Baross-ntcsa L n á a . 
Árjegyzék Ingyen és bérmtntve. 

Modern művészi 
faKberendezéseK 

u. m. háló-.ebédlő-, úri szalon berendezések 
m legegyszerűbb kiviteltől a legfinemibbig 

Patyi Testvérek 
bútoráruházában, Budapest, 
VIII. kér., Rákóczi-út 7. sz. 

TÖRTÉNNEK 
ÜZLETEKBEN És PIACOKON 

AMENNYIBEN 

ÓRIÁSI 

FEDÁK 
CIPŐKRÉM 
HELYETT HASONLÓ SZÍNŰ 

DOBOZOKBON 
ROSSZ MINŐSÉGŰ 

CIPŐKRÉMET 
))RUSITANAKC 

VIGYÁZZON! 9 f 

NE FOGADJON EL M-A-fl-ST 
CSAK F E D Á K ÓRIÁST, 
MERT PUHÍTJA A BORT, VÍZ¬ 
BEN ÉS SÁRBAN MEGVÉDI A CIPŐT. 
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A keblek fejlesztésére és erősítésére a Pilules 
Orientales közelébe semmi sem jöhet, 

Szép, kemény és kifejlett kebel mindig nagy 
vágya volt az elegáns hölgyeknek, mert elenged¬ 
hetetlenül hozzátartozik a szépség teljességéhez. 

TYhát nem fölösleges ismételni a hölgyeknek, 
akiknek keble nincs elegendő mridon kifejlődve, 
vágj- azoknak a sokaknak, akiknek melle nem 
rendelke/ik. a/zal a rnganyossággal, amelyet a 
mostani divat megkövetel, hogyegyeilüt a Pilules 
Orientales adják meg az ideális keblei, amely 
elegánsan harmonizál a derék karcsúságával. " 

Sok másféle szert és kezelést hirdetnek még, 
mint czélhozvezetőt. de eddig mind hatástalan¬ 
nak bizonyult és kénytelen volt a Pilules Oricii-
tales-nak átengedni a teret, amelyet ma az e^ész 
világon ismernek és kedvelnek. De mindez nem 
tart vissza némely utánzót attól, hogy időről-
időre ismét csodaszernek ne hirdesse a mnga 
készítményéi. K/ek az Bérelek, sajnos, nem vál¬ 
nak be s a hölgyeknek az a része, amely hitelt 
ad ezeknek a csábító ma-
gasztalasoknak, a nngy költ¬ 
ség ellenére is csalódik. 
Ezek a hölgvek jobban tet¬ 
ték volna, ha mindjárt a 
Pilules Orientales-t használ¬ 
ják, mert akkor sok csaló¬ 
dást elkerülhettek volna 

Azon kölgyek száma, akik 
a Pilules Urientalesnek kö¬ 
szönhetik a gyönyörű mel¬ 
let nagyobbodik napról-
napra és a hálájuk kitűnik 
dicsérő leveleikből, amelve-
ket — hivatali titok akailá-
lyoz abban, — hogy teljes 
szövegükben közöljük, de 
amelyek a Pilules Őriéit' 
talcs elvitathatatlan hntá-
sá lak őszülte és autentikus 
bizonyítékai. 

így ir pl. de C . . . hölgy '• 
Teljéié* meg vagyok elégedve 

aton eredménnyel, amelyet el¬ 
értem a Pilulei Orientál* ael. 
Légiién bttíoiitva, miiterint ká-
lámttt fogom Önnek tunutitani, 
t hofi l fogok jó ét jól erdemeit 
reklámot etindlni az ön pilu-
Ui TftMtre. 

Nme de C ... ne Biyen, 
Parii. 

És a másik : 
Órám l 
A Pilulei Orientalet fagyon jdt tettnek ét kőimnél 

etekért, látom örömmel atm beete'teket lattan eltűnni, 
amelyek körülvették Leblemet. Matt már nem etem kit¬ 
tégbe, hogu aéf keblet fogok viutakapni, amelyet több 
év óta elvetzteltem. 

Lotiite M. , . ne Franklin, Petty. 
A Pilules Orientales hnsználal.-i altul ívndúla-

tosan megtelnek n fiatal leányoknak épp ügy, 
mint azon hölgyeknek, kiknek keble tökéletle¬ 
nül van kifejlődve vagy száradtság és beteg¬ 
ségben szenvedett. 

Gyenge egészségű és szervezetü «gvéii«k i» be-
vehi-tik azokat, ahogy a következő két kivonni 
muUuja : 

Uram l 
í n nagyon meg vagyok elégedve a Pilulei Orien-

talri-ial, amelyek némánk kitté nagyobb keblet adnak, 
hanem egétztégetetb it vagyok. Ma 20 ivet vagyok, 
vrrttegény voltam a legttengétb gyermekkorom óta él 
etak atóta, hogy vettem át ön Pilvlait, látom vér-
aegénytégemet eltűnni. 

MiUe O . . . flott St.-Pierre, Tonneini. 

Uram l 
A barátnőm, akivel megítmertetten a PUulet Őrien-

tálat, nagyon meg van velük elégedve. Sőt ayomor-
garetei voltak, amelyek eltűntek. 

L. V. . . rue Couraye, Oranville 
így a Pilules Orientales nem ártanak soha 

sem az egészségnek, sem a gyomornak. Külön¬ 
ben kizárólag ártatlan és jótevő anyagokat tar¬ 
talmaznak s nem veszélyes szereket, mint arzén 
vagy más és soha nem merült föl panasz 30 év 
óta, amióta minden országbeli hölgy és fiatal 
leány használja. 

Az orvosok maguk elismerik érdemét, rendelik 
pacienseiknek, amit a következő levél bizonyít: 

Uram! 
Toaább it rendelem a kitűnő Pilulei Orientalet 

produktumot az énpíaientetmitek ét örömmel kijelent¬ 
hetem önnek, hogy ennek ttámos tikért kölzönhetek. 

Dactor d . . . A K.. . 
(Loíre-Inférieure.) 

A kezelés jó hatása azon¬ 
nal kifejezésre jut és töké¬ 
letes lesz a hatás 2 hónap 
alatt, sőt gyakran néhány 
hét alatt, ahogy a követ¬ 
kező két levél mutatja : 

Uram l 
24 nap óta tzedem a Pilulei 

Orientalett ét már megelégedett¬ 
léggel meglepő eredményt veitek 
étzre. 
MmeH... L ... rue Göndört, 

Maneille. 
Uram! 
Ezennel tietek önnek gratu¬ 

lálni Pilulei Orientaleteért 
amelyet jobban lehetne cioda-
püulának nevetni, hogy egyet¬ 
len üveg elegendő volt, hogy 
eltüntette mellhorpadátaimat, 
amely keblem mindkét oldalán 
volt. Síott gyönyörű keblem van. 
Az én puha mellem megkemé¬ 
nyedett, t én a* Ön Pilul-íitól 
el vagyok ragadtatva. 
Mme A... L... Vevey, Svájc 
Itt félbeszakítjuk a czitá-

lásokat. amelyek a Pilules 
Orientales hatását mutat¬ 
ják, amelyek nem engedik 
összetéveszteni egyikéVel 
sem azoknak a nem reális 

szereknek,amelyek napról-napra megjelennek. 
Itt félbeszakítjuk a czitáláso*kat, amelyek a 

Keleti pilulak hatását mutatják, amelyek nem 
engedik összetéveszteni egyikével sem azoknak 
a nem reális szereknek, amelyek napról-napra 
megjelennek. 

így toliát a hölgyek, ha javítani akarják keb¬ 
lük esztétikáját, ha mellük nem elég kiterjedt 
vagy kemény, ne habozzanak a «I'ihiles Orien-
tales»-hoz folyamodni. Néhány hét alatt leg¬ 
kedvesebb óhajukat teljesítve fogják látni és 
m.tn í«>£jáU fe^/tiílí f1t;r:rkM'*. i.M-,$áiüor. 
nőjüket irigyelni. Meg lesz lepetve és elragad¬ 
tatva az önnel teljesült gyors átalakulással. 

Egy üveg 'P i ln le i Or ien ta l e s ára, Jiaszná-
lati utasítással együtt 6*45 postautalványon való 
beküldése ellenében, vagy 6*76 kor. utánvéttel. 

J. Hátié, Pharmacien, 45, rue de J'Echiquier, 
Paris. Raktár Ausztria-Magyarország részére: 
Török József gyógyszerész, Budapest, VI. kér., 
Király-utcza 12. sz. Verlrieb Franz. Kosmet. 
Ariikel Wien, XII. Bez., Teichackergasse 5. 

NUTH KÁROLY 
0«. éi klr. fensége 
Jóisef főh. üdv. szál. mérnök és gyáros. 
Gyár és Iroda: Budapest, m kér., Garay-ntcsa 10. 
Központi TÍZ-, lé([- és föi fül iwk, légszcsz és TizTezetókek. csttornázísok, 
jzelfőztelések, szivattyúk, vizerömfivi emolöpépek stb. — Térvek, 
költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek. 

UMIA8Y08B E8 LE6IOM MIBMEVO ÖIUOZLETE. 

ORAK.EKSZEREK 10-évJjotállással 
RÉSZLETFIZETÉSRE 

CIPŐKRÉM 
Minősége tfi 

fényesíí, i 
Gyártja HE RCZ É G ésGEIGER 

kír. udvari szállító Budapest 
fc APH ATá 'fii í N O E N ÜTT. 

42. SZ. 1913. (60. ÉVFOLYAM.) 
SZEEKESZTŐ 

H ÓIT S Y PÁL. BUBAPEST, OKTÓBER 19. 
Szerkesztőségi iroda: IV. Vánnegye-utcza 11. 
KiadóhÍDaial : IV. : Egyetera-utcza 4. 

Egyes szám 
ára 40 fillér. 

Előfizetési 
feltételek: 

Í Egészévre _ _ 20 korona. A t Világkrónikát -v ál 
Félévre _ 1O korona, negyedévenként 1 koronával 
Negyedévre _ _ 5 korona. több. 

Külföldi előfizetésekhez a posia'lag meg¬ 
határozott vitaldij is csatolandó. 

/ < Í P -o. X  

kivitel 
ő n í éj 

J 320001^0X05 

nqesen 
* 

egyedüli 

Budapest 

HIRSCH és FRANK 
Budapest-Salgótarjáni Gépgyár és Vasöntó'de Részvénytársulat 
BUDAPEST, VI. KÉR., ARÉNA-UT 127. SZ. 

Külön osztály 

téglagyári gépek. 
G Y Á R T ; UUUl** f f"'éP«^Óka*' **«>-«y*»tí é. agyagmegmun-

'" k á l ° Képeket legújabb és legjobban bevált szerkezetekben. 

Elvállalja anyagvizs¬ 
gálatok kivitelét e. 

teljes 
téglagyári telepek 

létesítését. 
Tervek és költségvete-
•ek díjtalanul. 

ELSŐRANGÚ 
REFERENCZIAK. 

Franklin-Társulat nyomdája, Budapest, IV„ Egyetem-ntcza 4. az. 
GRÓF BATTHYÁNY LAJOS SZOBRA, MELYET OKTÓBER 12-ÉN LEPLEZTEK: LE IKERVÁRON. 

Jelfy Gyula fölvétele. 

BORY JENŐ SZOBOEJIÜTE. 


