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Jövendö. 
f ebruar elsejevel uj elöfizetest nyitottunk : 

Egy h6ra ... ___ 1 korona 
Negyedevre ... 3 korooa 
F~levre ... ___ ___ 6 korona 
Egesz evre ... ___ 12 koronaval. 

A „JövendÖ'' kiad6hivatala. 
Budapest, Vll ., Akacfa-utca 63. 

Telefon-szam: 87-34. 

Kerjük a hatralekos elöfizetöket, sziveskedje
nek az elöfizetesi penzeket utalvanyon mihamarabb 

megkilldeni. A „j ö v end ö" kiad6hivatala. 

llQ!ALLATORVOSI RENDELESEK allat-:::=11 NaP-onta d. u. 3-5-ig. 

0 .. HLER ßENü'" allatorvosi rendelö intezeteben Erzsebet-
1 körut 2., 1. em. (Telefon-szam 80-10.) 

,TH E G ft ES Hl\M" 
eletbiztosi t6-tarsa sag Lon.don ban 

Magyarorszagi fi6k: BCJ D/\PEST 
(a Ferencz J6zsef-ter 5-6. szäm alatt epülö uj palota elkeszüleseig) 

IV., Ferencz J6zsef-rakpart 27. 
A tärsasag vagyona 1904. december 31-en •.. ___ korona 216,505.894 39 
Evi bevetel biztositasok es kamatbot 1904. evi 

december 31-en -· ______ .. ___ _ ______ _ 
" 

32,391 311·51 
Kifizetesek, biztositasi es järadeki szerzödesek, 

valamint visszvasarlasok stb. utän a tärsasag 
fennälläsa 6ta (1848) _ . .. _ .. _ ___ „ 491 ,748.857 43 

Az 1904 evben a tarsasäg 5114 kötvenyt allitott ki „ 39,634.667·79 
összeg ertekben. - Prospektusokkal es dijtablazatokkal, melyek alapjan 
a tärsasag kötvenyeket kiallit, tovabba ajänlatokkal dijmentesen szolgäl 
a magyarorszägi fi6k Budapestcn. valam111t ennek ügynökei az orszäg 

minden nagyobb varosaban. 
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Negyedik evfolyam. Budapest, februAr 11. Hetedik szam. 

Jövendö 
irodalmi 6s politikai ujsag 

Abszolutizmus elött. 

Azt irjäk az ellenzeki ujsagok, hogy jön az abszolutiz
mus. Hirdetik, hogy a kormany immaron veglegesen felrugja 
a törvenyt es az alkotmanyt, szetkergeti az orszaggyülest es 
uralkodnt kormanyozni fog felelosseg nelktil, eröszakos esz
közökkel a szent abszolutizmus neveben. 

Nem tudjuk, mi a kormany szandeka, azt sem tudjuk, 
hogy ezt a kival6an munkas es szokatlanul dolgos kepvlsel<'S
hazat csakugyan haza akarja kUldeni bizonytalan idöre pi

henni. Az eröszakos eszközökröl sem tudunk semmit, pedig 
ezekre bizony nagyon raszolgaltak a koalici6s urasagok. 

Sz6val semmit sem tudunk. Legfeljebb azt, hogy az 
abszolutizmus mumusäval val6 fenyegetes sajatsagos követ
kezmenyekkel jart a kormanyra. 

A miniszteriumokban lazas munka folyik, mi6ta az ab
szolutizmusr61 sz616 hirek folynak az ujsagokban. Nehogy 
felreertessünk, sietiink kijelenteni, hogy nem a bekövetke-
1endö abszolutizmus elömunkalatai okozzak a sürgös mun
kalatokat. Korantsem. Az eljövendö törvenytipr6 es alkot-
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mänyellenes uratomr61 a m iniszteriumokban m~g semmit sem 
tudnak. A majdan megszövegezendö drakoi szigorusagu ren
deletek, parancsok es egyeb ultimätumok meg nem foglal
koztatjak a miniszterium dolgos tisztviselöit. Mindezeknel 
fontosabb teendök . varnak döntesre. A derek ~s j6 ellenzeki 
kepviselö urak altal kepviselt ügyeket kell gyorsan elintezni. 
Az abszolutizmus hirere egyszeribe megindult ujra a bucsu
järäs a miniszterek ele. A mult het bekeszellöinek fujdoga
läsa alatt a derek koalici6s honatyak nem igen lätogattak a 
nagymelt6sägu "darabantokat" es kegyelmes „ilgyvivöket." 

Egyszeribe felebredt bennük az önerzet. Törvenytelen 
kormänyt61 nem fogadunk eJ semmit - hangzott vegig a 
koalici6s taboron. 

Hogy azutan a bekeszellöt elfujta a b6ra, ismetelten 
megjuhäszodtak az iment meg oly hangos hösök. Az anti
camerak ott a miniszteri palotakban ujra megteltek es csodara 
annyi ellenzeki honatya gyillt egybe egyik-mäsik .. rniniszte
riumban, hogy akar partertekezletet lehetett volna tartani. 
Persze, egymas elött igen röstelkedtek a derek urak. Egyik 
a kerUletenek ügyeivel hozakodott elö, a masik a fökortese 
komaja s6goranak erdekeben jart el, a harmadik ngyvedi 
minösegben, kepviselöi enjenek otthonhagyasaval jelentkezett 
r- sz6val az augurok nem nevettek egymas szemebe. 

Ezt a vasari tülekedest kellene pedig megnezni az 
orszag felrevezetett, becsapott nepenek. Latnia kellene, hogy 
azok az ur ak, akik partertekezleteken, nepgyUleseken, mani
feszmmokban, röpiratokban, megyei es varosi kongregaci6k 
ülesen Demostheneszkent törnek Jandzsät az alkotmany v~ 

delmere es szervezik az eJlenallast a kormäny eilen, rnikent 
jArulnak nagy alazattal a „hazaarul6," az "alkotmanyt es 
törvenyt • Jabbal tipr6" kormany darabont rniniszterei e1e ~s 
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hogy kunyoralnak ki vasuti enged~lyt, szeszkontingenst, 
szabadjegyet es minden egyeb j6t, amit csak a kormäny 
vegyeskereskedeseben kapni lehet. Egyik-masik vezernek mar 
minden atyjafia el van helyezve j6 allasokban, most mar 
harmadiziglen val6 rokonsagara kerUI a sor. Nemelyik nagy
fejU mar egesz sereg osztrak gyarat juttatott nagy kedvez
menyekhez - söt vannak olyan kepviselök is, akik tenyleg 
kerületeiknek szereztek kedvezmenyeket. De ezek halad6parti 
kepviselök. 

A derek koalici6s urak csak egyedill es kizar6tag ön
maguknak, vagy sajat zsebUk javara kernek. Es most az 
abszolutizmus küszöben sietve elinteztetik az összes függöben 
levö Ugyeket, mert elhataroztak, hogyha tenyleg bekövetkezik 
az abszolutizmus, akkor nem kernek az abszolut kormanyt61 
semmit - härom napig. Tovabb nem allnak j6t magukr61. 

Hasonl6 erkölcsök uraljak a koalici6 sajt6jat is. A 
legveresebb szaju ellenzeki ujsagok megbajasodott kiad6i 
folyton ott acsorognak a miniszteriumokban. Zsebük telve 
van kervenyekkel es mig a szegeny halad6parti ujsagocskak 
munkasai alig tudjak kijarni maguknak a 11-od osztalyu vasuti 
szabadjegyet, a koalici6s ujsagok hirdetesi agensei büszken 
terpeszkednek az 1. osztalyu fülkek kenyelmes pamlagain. 

Hat meg a pausälekert milyen hajsza folyik. A koali
ci6s laporoszlanok parducok, sakälok, hogyan vonulnak a 
törvenytelen miniszterek ele, kerve az atalanyt, a melyert 
e1lenszolgalatkepen legazemberezik öket. Megjelenoek a derek 
lapvezerek, meg derekabb kiad6k es szedik fe) a penzeket 
- es rekompenzaci6 fejeben, a kormany penzen sajat ktilön 
tud6sit6iknak hazugsagait közlik Japjaikban. 

Ezt a gyaläzatos vasart keJlene latni a nepnek. A kor
m!nynak nyilvanossagra kellene hozni es mezitelenre vetkdz-
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t~t~i az orszäg elött azt a hadat, a mety hazaffy az eg~i 
orszäg elött es a f6rumon, de jämbor kervenyezö a miniszteri 

bürokban. 
A derek koalici6s ujsägok egynemelyike j6 pausale~rt 

szivesen helyet aqna ennek a nevsornak is, a nemzeti kUZ
delem szent celjaira szänt hasäbok között. Mert ezek i' 
valljak, a mit sok koalici6s honatya deviseül välasztott: 

Az uztet minden e l ött-de fölegaz 

abszolut i zmus e l öttl 

EVFORDULÖ. Februar 11-iken egy eve. Kossu1h 
Ferenc Bec::.be utazott a kiräly elebe. Boldog remenysegt61 
dagadoztak idehaza a keblek es Becsben ünnepeltek Kossuth 
Lajcs tiät. A kirälyt egeszen elbäjolta megjelenesevel, gon· 
dolkozäsäv~l, uri mholta ·al; Ferenc J6zsef ~s a rebellis 
Kossuth fia megerte~tek eg\ mäst. Ezen az uton jöhetett volna 
a megegyezes, az eg' üttes munka, sz orszäg java, a nem~et 
boldoguläsa. De Kossuth Ferenc visszatert Budapestre. Es 
Budapesten mäs ember ö, mint Becsben. Ez a nagyon ta
nult, nagyon intelligens, finom erzeku uriember nem va16 po
littkusnak. A politikusnak rem szabad ennyire int"lligensnek, 
ily sokf ele tekint6nek, ilyen kimeletesnek lennie es inkäbb 
kell tudnia egy uton, h ~ szük ösveny is az, elüretörtetnie. 
Budapesten lemallott lelkeröl a sok kitünö elhatarozas, az al
kotäsr61, kormänyz6 munkär61 szolt älom es beallott ismet 
egyszerü lrntonänak annak a szi1tar oligarchätwk a hadsere
gebe, aki a megbäntott önerzet, a sertett hiusäg szinte val
läsos hevü fanatizmusaval folyt~tta tovä.bb a harcot. A par· 
viadalt az Aopo„yiak es a Habsburgok közt. Az egyiknek 
rregalazva ott kell maradnia a poro1 don. A porondon, amely 
tikkadtnn liheg egv kis termeirnnyito beke, nyugalom utän. 
Szegeny i\lag) arorszäg agyongyö ört földjen, amely Kossuth 
emlekezetes audienciajänak evfordul6jän meg mindig hiäba 
esd a megertö okossäg, a vak szemelyes szenvcdelyek feire 

toläsa utän. 



Level Arzen de Flavigni marquisboz. 

Mon eher baron 1 

K.isse vegyes 6rzelmekkel olvastam az ön szereplcset azokna1 
& kezlyüs kezzel vivott utcai harcoknäl, melyek a parisi templomok 
leltarozasa alkalmäval lefolytak. Egy Ffavigni, egy Bourbon, egy 
Montmorency összekerüljön a cFigaro> hasabjain, a rendöri hirek 
csanrg6ival, likörg~ärosokkal es miniszlerekkel, va16ban nem min
dennapi dolog. Mon eher, ön sulyosan v6tkezelt kaszlJa eilen. Ön 
megbocsätbatatlanul negligälta az elökelöseg alfä.JA.t, «az önmagahoz 
val6 örök hasonlatossäg> igazan arisztokratikus elvet, amit külön
ben a fodräszkirakatok viaszbabjai oly müvesziesen kuhivalnak ea 
elrag~dtatta magät a szenvedelyektöl, amelyröl pedig azt hittük, 
hogy csak a m i s e r a p l e b s-ben tombolnak.: Nem vagyok olyan 
naiv azt hinni, hogy ez a botrany a keresztcrt, vagy a .Megvält6 
tanaiert Iolyt le, hogy galonirozott inasaikkal meggyözödesböl pofoz
tattak a kormany kiküldött megbizollait. Önök illatos szalon1aikban 
szellemdus opergüket mondanak a papa csalhatatlansägara, lemo
solyogjak a gy6näst es tagad1ak Jezus istenseget, a tizenhat eves 
komteszek a. Sacre·Cour tarsalg6Jäban es ha.l6szobaiban suttogva. 
beazeluek Maria ~zeplötlen fogantatäsa161 es a modern orvosludo
miny tllteleivel ervelnek ezen egyhazi dogma eilen s a templomokat 
legjobb esethen diszkret talalktthelynek !ekintik. Önök t szlan kaszt
juk hagyomänyai folytan alacsonyodtak le a cnadragtalan töroeg> 
tün:etöioek niv6jära 6s e hagyomanyoknak köszönhetik e. rend<'5ri 
iteleteket is, nmelyek most önökre zurlulnak. Önöket, arisztokratakat 
konvenci6kban neveltek es nagyupäik a kepruutat6 es erkölcstelen 
XVIIl. szaza<!ban eltek, al.Jban a szazadban, melyhen a közepkori
sag a tetöpontjät erle el. A7. ön nemes es dicsö el<'5de1 ott eltek a 
kiralyoknak nevezett istenkegyelmeböl va 6 aranyszi\1acsok körül, 
amelyek igazan tiszteletteme1t6 kitartassal szivtak 11 ngukba az 
orsd.g verejteket, akik nem ismertek mas törvenyt rnaguk felett, 
mint rnaitresseik szeszelyeit. A maitressek egesz kis udvart tartot
tak maguk körül melyekben csak ugy bemzsegtek a borotvaltkepü 
ildomo& abb6k. A dragonyos tisztek csak a p p e n d i x e i voltnk 
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ennek az udvarnak. A templomok belsejet, amelyekben az arisz
tokrataknak külön fentartotl helyeik voltak, nem az isteni kegyelem 
külsö 1elvenyei diszitettek, hanem oltarvänkosok, melyeket Rohan 
bercegnö himezett, ezüstgyertyatart6k, melyeket a j6 öreg marquis 
de Chanzeuil adomanyozott es aranyb61 öntölt angyalok, melyeket 
Madame de Berningtö'l örököltek. Az evangelium szavai helyett a:r: 
oltarok nemesi cimerekkel voltak diszitve, a templom bejarata fe
lett a kereszt helyett a kegyur paizsa hivalkodott. Onöknek ma i1 
vannak kizär6hgos arisztokrata templomaik, melyekböl Krisztust 
szämüztek, mert nem volt arisztokrata. Önök mar regen nem 
imadkoznak istenhez, önök cser ekereskedest üznek vele. Häny ezüst
keresztel äldoznak a saint-germain negyed hölgyei azert, hogy 
cserebe egy kis szerencsehez JUssanak a szerelemben, hogy meg
tud1ak h6ditani azl a gavallert, aki utan epekednek. Tehat hitert 
folytatolt harcr61 itt sz6 sem lebet, mert az ön hite kedves mar
quis nem is h i t mar, hanem t u d o m ä n y, Ön csak abban b1sz, 
am1t bebizonyitva lät. Miut.An pedig a hilet logarithmusokba fog
laltak s a remenyt a holnap levelhord6jära redukältak. vegül a bo
csänatot, amelylyel Jezus a bünös asszonyt feloldolta a pärisi 
cocotte-vilägra is kiterJesztettek: az emberisegre nezve tenyleg több 
a szegvennel, hogy mag mindig hisz a d 0 g m a k b a n, amikor 
ezeket a dogmäkat egyszersmind meg is kritizälja, igen, több a 
szegyennel, ez egyszerüen becstelenseg. Jezusb6l, az istenfiab61 
ereklye lelt, amelyet az arisztokrata hölgyek vakit6 fehersegü nya 
kukon hordoznak lls aki, mint a kepmutatas apothezise ott függ 
boudoirJuk selyemnyoszolyaja fölött. 

Kriszlus a türelmet es az alazatossägot tanitotta es Madamt 
de Bourbon büszken sz6t oda a rendörlönöknek: •TudJa mei 
uram, a Bourbonok nem szoknak vara ,ozni.> On, mon cber, csak 
uem ällilja ön, hogy ez keresztenyl ahzatossäg? Olyan idOktt 
6lünk, kedves marquis, melyben Voltairenek val6ban nem kellane 
nagyon 11legeröltetnie szellemel isten meggyalaza1ära. A bibornokok 
a szcnt-ostyat arany bonbonnicJJukben holdozzak es a püspökök 
a neme;i l ölgyek ba 6.szobäiban hallgalJAk meg a bizalma~ gy6-
näsokat En lattam a sain -germain aris?.to~rata könyvtara1ban XX. 
szazadbe i spec1alitäsokat: k...:rriuturakat Jezusra, amilye1 eket ni
lunk hala<l61 ärti mini~zterekröl ra1zol mons1eur de Lmes. Äz i1ten
eszme pedig, mon eher, ez a tesletlen valami, egy ereklye-kazettaha 
került. G~ emäut disze1 mel ett meg va·am1 erlekea dolgot tartalmaz: 
ma~at ai istont. 1-ten, nehaoy embercsont es n~h!ny fAtyolrongr 
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kepehen 1 Az isteneszme belMulladl az egyhä.zi hierarchittba es On 
1em tallll, kedves barO, ma mllr semmi különöset abban, ha 
madame X. igy sz61 a Madelaine v1karmsalloz: •llt van kedves 
abhe ötszäz f1ank Jezus szamara. De aztan gonuoskodjek 16la, 
bogy arcom üdeaeget v1sszanyerJe01.c Nem 1s oiyan reg volt az, 
m1dön a kasl6lyoK utai felkereslek egy1k vagy n1Asik püspöknagy
b!cs1t: ·~Ion frere, meggyilkollam valak1t, bany misebe i- e1ül ez ?c 

.Mondjuk k1 Oszinten, a vasut, a tavuda, a franc1a koo~ ha, 
a rotAci6s gep kelelkezesetOl fogva valtozallan fix-tenye az emberi-
1egnek, mert az emberi e1et komfo1 t1at tökelelesile11ek. A begyi 
beazed, Sokrates Kriton-Ja, Cicero összes müvei, Hiob köuyve, 
Shakespeare es Prem Jezsef összes müvei egyaze1ü olvasmAn~ ok 
maradtuk es az emLeriseg mmd1g &zemel1 telen celokat kovetett, 
midOn valla&i dogmaker t harcolt a közepkorban ep ugy mint a 
paris1 1emplomlellarozasnlll. A külö 11bseg csak az, hogy Bouilon 
Gottfried majd szom1aa halt meg a kereszLes häboru alkalmaval, 
önök ped1g, kedve3 marquis, pezsgöt it ak: a pärisi rendö1 &eg Jog
häzAhan. Remelom azonbao, bogy nemsokära ki fogjAk heverni az 
tte1t izg 1lmabat s a fo~tlAz keoyelmet ens~geit es a pArhi szal6nok 
a vallas martyr)all eot fog1ak öoö.,et iiszlelni t!ls JOg_ al szam1tbatnak 
oehany biszte1 ikus ßr 6foe szerelmere. Ami pedig, azt hi::.zem, 
nemi szereoys6g mellett, eleg karp6tlast fog nyujtani a rend6r 
bruta1itasol\er1. 

Eiyebkent maradtam 1tb. slh. 
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Kronika pesti dolgokrol. 

. Elveszett . . . 

Igaza van, aS6zonyom. Mialatt mäsok, akik azzal 8.Itatjak 
magukat, hogy az egesz nemzet vezet6i, pedig meg a maguk 
dolgait sem kepesek vezetni, tanäcsokkal szolgatnak egymäs
nak es okoskodäsokat vagnak az egymäs nagyrabecsült feje
hez - amely okoskodäsokra holnap mär ök maguk emlekeznek 
legkevesbbe, azalatt ön, asszonyom, egyebre se gondol, mint 
a kis öleber~, amelyet nehäny nappal azclött melt6z.tatott 
elvesziteni. Es mivel ön j6, asszonyom, s következeskappen 
bitt az emberek becsületessegeben, azert azt kepzeli, hogy 
az eitevedt kutyuskät derek emberek vettek gondjukba es 
hogy czeknek a derek embereknek nincsen hobb kivänsaga, 
mint az, bar visszahozhatnäk a kutyat a jogos tulajdonosnak. 
De mert sejtelmük sincsen ki veszitette et az ölebet, azert 
ez ideig kenytelenek vvltak azt maguknäl tartani. . 

Ezert fordult ön hozzäm, es arra kert, tudassam ezekkel 
a derek megtaläl6kkal az ujsäg utjan, ki veszitette et az ebet 
es egyben vilägositsam fel enbertarsai nat, hogy aki kutyat 
talal az utcän, az tegyen erröl a leleteröl jelentest a rendor
segen, egyben adja meg az ällat szemelyleirasat, ugy hogy 
ha a jogos tulajdonos jelentkezik, a rendörseg azonnal utba· 
igazitassal szolgalhasson a kutya sirat6jänak, aki nem am 
mindig olyan vidäm es j6kedvu hölgy, mint ön ass2onyorn, 
hanem neha elaszott arcu, fanyar ven leany, akinek ez a 
kutya, hogyan is moodjam, - mindene. Sz6val a rendör
segnek - tartja ön - teladata es könnyen teljesitheto fel
adata lenne, hogy minden nehezseg nelktil kapcsolatot lete
sitsen a jogos tulajdonos es a becsületes megtaläl6 között, 
akik a rendörseg hanyagsaga folytän igy neha h6napokon 
keresztül kereshetik egymast> enelkül, hogy egyik is, mäsik 
is rubukkanna arra, akit keresett. 

Amint latja, asszonyom, kivansägat mär is teljesitettem. 
A dolgot maris kiirtam az ujsägba. Es annal sz1vesebben 
teljesitettem ezt a szolgalatot, mert minel sun1bben erintke-. 
zem emberekkel es minel többel, annäl jobban megertem ezt 
a neha sajätsägos vonz6däst, amelyet az emberek - ember
tärsaik roväsära, de n maguk hatarozott elönyere - az allatok 
irlmt ereznek. Az allatok val6ban csak azon tulajdonsägaik-
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ban hasonlitanak reanlr, emberekre, amelyek a mi j6 olda
lunkat teszik. 

Lehet azonban, hogy az ällatok iränt crzett ezt a nagy 
eloszeretetünk,~t olvas6im közül egyesek ugy az ön, mint a 
magam reszeröl tlilzottnak fogjäk tartani. Ezel< s ämära h~'dd 
melegitsem fel a köve1kezö jämbor, napkeleti mcset: 

Ali, a profäta, egy napon maga köre gyüjtötte tanit
vanyait es a következ6 peldäzattal csillapitotta azok lclki 
szomjuhozäsat: >Sebesült ember fetrengett cgyszer az orszag
utnak szelen. A gyermekek, kik elhaladtak mellette, csintalan
sägukban kövekkel hajigrutak meg a szercncsetl~nt. Aztän 
gondtalan tovabb mentek. Arra jottek a szcgeny sebcsültnek 
baratai, vDgy iegalabb azok, akiket barätainak tartott. Amdc 
ezek sem jüttek segilsegere, mert valame1 nyien tar1ozt11k neki, 
ki penzzel, ki szivesseggel es örültek - tillapotanak lättan -
hogy most l<'galäbb örökre megszabadulnak att61, ald pedig 
juggal követelne tölük egyet es mast Tovabb mentck ~zok 
is. Ut6bb egy karavan haladt el az orszaguton, a teveken 
ülö muzulm'lnok hallottak is a sebesült nyögdecseleset, de 
nem tartottak az egesz ügyet arra erdemesnck, ho~y azert 
közülük csak egyetlen egy is leszalljo.., a teveje hatar61 es 
vizet nyujtson at a szerencsefü~nnek 

Bizony rosszra fordult akl· or mär a sora szcgenynek. 
De ekkor mi törtent ~ Arra jött egy k6bor kutya, kivert, meg
rugott, bitang ällat. Es a kutyanak megesett a szive a sebe
sült emberen. Oda f eküdt melleje es sz6 nclktil nyalogatni 
kezdte az embernek sebet, amelybe mar majdnem bclevette 
magat az üszök s megaludt volna a ver. 

Mit gondoltok - fejezte be Ali a peldazatot - a gye
rekek, a baratok, a karavan es a kutya közül melyik volt 
ennek . az embernek legigazibb felebarätja. 

Es a tanitvänyok egyhangülag elismertek, hogy a leg
igazibb felebarat a kutya volt, a kivert, megrugott, .bitang kutya. 

Ezert van nekünk igazunk asszonyom. Es különösen 
önnek van igaza, mert önnek helyes erzeke megsugta, mi1yen 
helyet erdemelnek eletünkben az - allatok. Nem mondok 
sokat, de vajjon ezer esztendö mulva ki az ördög tudjq majd 
kerek e vilagon, miert \Olt az elmult heten Be~sben es Buda
pesten olyan nagy hüh6? Azert-e vajjon, mert bekeröl volt 
sz6, vagy azert, mert valaki - no, mit is mondjak - el
vesztett egy - pincsi kutyat. 

Higyje el, a kerdes nem is fog erdekelni senkit. Akar 
u egyik, akar a mäsik volt sz oka, ezer esztendo mulva 
minde~y lesz az mindenki szemeben. 

1 j 
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A car Alma. 

Irta : Abadi lmre. 

Az 6jszaka lebocsatotta lomha szarnyait. TehetettenUl 
vergodve, jajongva tombolt a szel vesz a feher r6na fölött. 
Egyeb hiänyaban egyszerre szäz meg szäz helyen markolta 
föl a havat es orült kacagässal sz6rta, dobälta a magasba. 
Azutan visszacsapta a földre, hogy ujra beleragadhasson. 
Alig siklott bele a vaskigy6 az ejszakäba, mintegy jelsz6ra, 
moh6n, szomjasan, mint a fenevad, sikongva, üvöltve rontott 
neki az orkän, hogy f eldöntse, szetzuzza es szertesz6rja a 
pusztasagban. De a tuzes szemü szörnyeteg vadul dübörögve 
rohant a tämad6 viharba es mintha haldokl6kon gäzolt volna 
keresztül : a vägtat6 kerekek zajaba belevegyUlt az elha16 
vihar hall< nyöszörgese. 

Es ahogy hallgatta ezt az elhal6 es meg-megujt.116 
mcl6diät, rumatag szemei belemeredtek a vak ejszakaba. Va
lamire emlekeztette ez a dal - Azutan lassan, szinte öntu
datlanul a puha, illatos pamlagra hajtotta fejet . • . 

A tüzes szemü szörny pedig rohant, rohant . . . 
A ttt6nteremben tilt, magasan, cifra, dräga, barsonyos 

szekeben. Az ajt6 föltarult es a hajlong6, hizelgo, alazatos szolgAk 
helyett gyors egymäsutanban különös, el6tte ismeretlen ala
kek vonultaK be es körülfogtäk a tr6nt. Jajveszekelo, siran
koz6 anyak esecsemokkel, toprongyos, panaszos szavu arvak, 
a börtönök halvany lak6i, tehetetlen öregek, felkezü, säpadt, 
beesett arcu f erfiak hosszu, hosszu sora. Säpadtan, neman 
tek.intett rajtuk vegig. A siras, a panasz borzaszt6 konfusi6ja 
kavargott a levegoben : 

- Halomra lövetted apäinkat, kik könyörögtek hozzad. 
hogy tapWhassäk gyermekeikct. Kenyeret kertek tölcd 6$ te 
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halalt adtal nekik. Halalt, halalt 1 . .• Nekik parancsolt!I ha
lalt es mi szenvedünk, mi ehezilnk. Jaj, szenvedünk 1 ••• 
Ok nem kernek többe tOled semmit, nem häborgatnak örillt 
jatekodban, de mi leUtjtik koronädat l . . . Leütjük, gyilkos 
apänk gyilkosa 1 • • . Nem hallod gyermekeink zokogäsät? 
... :Etni akarunk es te meg minciig az egre tekintel, az üres 
egre. Süket vagy 1 • • • • Atok vagy . . . . • mindnyajunk 
atkal ... 

- Te küldted fiainkat a halalba. Jaj, milyen fiatalok 
voltak 1 • • • Kellett neked a verük, hogy magasabbra emeld 
tr6nodat 1 • • • Es a te buta gogöd meg szomjuhozza a 
vert 1 ••• Oh, meg gyermekek voltak 1 Keblünkr61 tepted 
le 6ket. Elhulltak a te nevedben, a te tr6nodert, melyet most 
szetzuzunk, \ eled együtt a porba tiporunkl ... Add vissza 
fiainkat ..• add vissza 6ket ..• lde a gyemantot koronäd
r61 • . . kenyerre vältjuk 1 • • • 

- Artatlanok veren akartat hatalmat vasarolni. Koronat 
tettel fejedre, uralkodni akarsz es nem tudod, hogy a hatal
mat nem lehet kövecelni, a hatalmat nem lehet kierösza
kolni : hatalmat csak mi adhatunk neked. Ki elött mutatod 
fönsegedet? Mi tudjuk, hogy összeroskadsz neJkUlünk 1 •• • 

- Koronat mertel fejedre tenni ? Es jaj, nem tudod' 
hogy milyen eles pallost terem szämodra a börtön, melynek 
sötetjebe vetettel bennünket, hogy megbenltsd agyunkat es 
lelkünkct ! Nem sejted, hogy a börtönökben szliletik a szik
raja annak a maglyatüznek, melyben hamuva fogsz elegni 
tr6noddal együtt 1 A börtön a te romlasod forrasa ... Csa-
16dol, csal6dol l ... Nincsen több verünk szämodra, de meg 
elUnk, a nyonor meg nem vette el teljesen er6nket, meg 
felbirjuk karunkat ; meg nem tiportal et egeszen 1 ••• Te raj
tad a sor • . • Le onnan l . . . 11i vag} unk a megvält6k, 
mert elhoztuk neked a haJalt . . . Ez fog nekünk uj eletet 
adni . . . Jaj . . • nezd a vertengert 1 Artattanok vere ..• 
mind te ontottad . , . apäink, gyermekeink vere . . . Nezd ! 
Nem rettegsz ? • . . Jön a vertenger, jön a vertenger, elfogja 
lepni tr6nodat . . . Le onnan • . . belefojtunk, miel6tt el· 
lepne . . . Reszkeas, reszkess ! 

(' 
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Ezer m1nk6, ezer bosszua116 sovany karja nyult fe
leje, hogy kiragadja es beledobja a magas tr6n aljan höm· 
pölygö veraradatba. 

E pillanatban összerezzent es fölemelte bagyadt s~em
pillait, mire egy szemforgat6, aläzkod6 udvaronc lep&tt 
hozzä. · 

- Csak almodtam . . • almom volt ... 
A vihar f ektelen orditässal tombolt keresztül a r(>.. 

nan es a tüzes szemü szörny pedig csak rohant, rohant ... 

HOLDTÖL TE. Nincs festomuvcsz aki a telehold , 
f enyeben pompaz6 ~jJe'i t:lJkepet oly termeszeti huseggel örö
kitette volna meg vasznän, mint Szinnyei-Merse Pill. A vörö
ses-lila szinben jätsz6 egbolton elesen valik ki a telehold 
barätsägos fenyes korongja, mely misztikus szinekbe bur
kolja reszint keresztekbe rakott, reszint läbon all6 termest s 
a szant6földeket. Szinnyei-~1erse Pal bamulatosan oldotta meg 
ezen nagy tanulmQnyt es gondos mcgfigyetest igenylö szinprob
lemät Az eredeti festmeny a Nemzeti Casino tulajdonaban van 
es a magyar muveszet nepszerüsitese erdekeben azzal a kikö
tessel engedte azt ät reprodukci6ra, hogy ne legyen az eredeti 
festmeny nagysagäban reprodukälva, mert ismerve a Könyves 
Kälman magas szinvonalon all6 muveszi reprodukci6it, att61 
tartott, hogy akadnak, akik a sokszmositott kepet az eredeti 
kepnek nez k A Könyves Kalmän, mely ezen mülap ltiad6ja, 
termeszetesen eleget tett a Casino kivänsagänak es a Hold
töltet csak 42-68 cm. nagysagban sokszorositotta, de azert 
igy is megesett, hogy egyes hirneves festönkkel, hogy a re
pro ... ukci6, amely :az eredetinek minden arnyalatat hivcn adja 
\•issza, azt eredcti festmenynek neztr. Az aquarell-nyomasu 
kep aranyozott diszes keretben 44 K·ert, passepartout-tal 
54 K-ert kaphat6 es 3 koronäs reszletfizetesre is megrendeJ ... 
hetö a Könyves Kaiman magyar mukiad6-reszvenytärsasagn'1. 
(Bucfapest, Nagymezv-utca 37-39. sz.) 

-
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. .\ buddhizmusr61. 
Irta: Dr. Nagy Bela. 

Napjainkban a legkillönbözöbb erok küzdelmeinek homa· 
lyos szinteren itt-ott felbukkan az arink szent vallasa, leg 
többször aznnban eltorzitva es nem eredeti alakjaban. Amidon 
a tavol Kelet eme evezredes tanai hozzlmk jutnak, teljesen 
ki vannak forgatva eredeti jellegükb61. S ennek a körül • 
menynek oka nem eletviszonyainkban vagy epp kulluralis 
fejlodestinkben gyökerezik, hanem a s a j n ä. 1 a t o s k Ö· 
z ö n y b e n, a ni e 1 y n e m r e s z e s i t e t t e figyelem ben 
a buddhizmust, amiröl pedig nehez elmondani, \ ajjon mikep 
nagyobb: mint vallas-e vagy mint bölcselet? 

A buddhizmus tanai feie legel6ször is A ngliab61 iranyult 
ngy. lern, mint ama orszagb61, mely kC.zvet!en összeköttetes
ben ällott a keleti nepekkel. Ut6bb Nemetcirszagban kezdtek 
tanulmänyozni val6di germän alapos~ag~al. Lipcseben egy 
önall6 buddhista misszionariatus alakult, amely ketsegtelen 
'rdemeket szerez e tanok val6di megisrnertetese körül. 

Nem lehet mondani, hogy akär Nemetorszag, akär Europa 
barmely mas ällama alkalmatlan lenne e tar ok refociadasära, 
de ketsegtelen, hogy a nyugati gondolkr.dasm6dnak gyöke
resen at kell alakulnia, ha erteni es ertekelni kivänja Buddha 
tanait. Ekkor azutän csakugyan nem fordulhat elö oly ese
meny, mint amilyen nehäny ev el6tt törtent egy nemet 
varosban, ahoi elöadtäk egy a kelet varäzsät61 elkäoraztatott 
ir6 szindarabjat. Ez a darab cim gyanlmt a >Buddha<l nevet 
viselte, amely nyelvünkön annyit jelent, mint megvilagosult. 
Mär maga a gondolat is Buddhät a szinpadra vinni. csakis 
teves felfogasb61 eredhetett. Hiszen ha elgondoljulr, hogy 
Buddha felszäzadon keresztül hirdette es gyözte meg az 
embereket mindennemu anyag es eloallott forma mul6 es 
vältoz6 voltar61, azonnal belatjuk, hogy e kimag;isl6 längelme 
nern va16 a szfnpadra, a formäk e mestersegesen felepitett 
vilagaba. A nagy destructor, aki könyörte!en kezekkel tepte 
szet ugy az anyagi, mint erzelmi es gondolati vilag illuzi6inak 
fatyolait, ekkep meltatlanul került be a celtudatos i11uzi6k meg 
tünobb viJägaba. A szerzo különben sem ismerte tärgyat. 
lau ugyan, hogy Buddha eletrajzi adatait nagy szorgalommal 
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allitotta össze, de maganak e magasztos eletnek tartalmat es 
celjat nem ismerte. Igy a buddhista vegcel gyanant - bar
mily különösnek is tünjek fel - a megsemmisülest emliti. 

Ezen nem lPhet csodalkoznunk; a legtöbben akik hal
lottak valamit a buddhizmus Nirvänajar61, ugy ertelmezik azt 
mint a teljes megsemmisülest, az abszolut semmit, nem is 
sejtve azt, hogy .ez a sz6 nem forditäsilag, de fogalmilag az 
emJitettnek epp ellentetet vagyis az elet teljesseget jelenti. 
Nirvana annyit jelent, mint kioltva lenni. De mi \'an kioltva? 
Egy buddhista szent könyv szavaival väJaszolva, ki van oltva 
az elet-akarat, a törekves a let es elvezet utän ezen vagy a 
masvilagon ; az a tevhi: van kioltva, mintha az anyagi ja vak 
valami bensö ertekkel birnänak vagy maradand6k lehetnenek. 
Ki van oltva az erzekiseg es a vagy tüze, vegkep kialudt 
az ugynevezett enseg szäUong6 c s a 1 f e n y e. Ezeknek a 
törekveseknek es tulajdonsägoknak hianya bizonyära meg 
nem jelenti a teljes megsemmisülest; s hogy nemelyek a 
Nirvänät a semmihez, egy oly fogalomhoz hasonlitjak, amelyet 
ugyan sokan hasznalnak, de vajmi kevesen erthetnek meg, 
annak egyedüli oka az, hogy a Nirväna a legmagasabb 
ätszellemüles ällapota, amelyröl ketsegkivül nem bir'1atnak 
elegseges kepzelettel azok, akiket meg földi kötelekek bilin· 
cselnek. A Nirvantl maga a teljes ismeret es erkölcsi tisztasag, 
a tökelynek legmagasabb foka, ameJy, hogy a Dhammapadäm 
szavait hasznäljuk, :i.jobb, mintha a föld egesz birodalmän 
uralkodnänk, jobb, mintha az egekben laknänk, jobb meg 
annäl is, mintha az egesz vilägmindenseg urava lennenk. 

A regi szent könyvek felületes tanulmän3 ozäsa ered
menyezte, hogy a nyugaton a Nirvänär61 oly teves fogalmak 
keringettek. Eme tevtanok eloszlatäsa körül Dr. Müller Miksa 
az oxfordi egyetem hires tanara, szerzett nagy erdemeket. 
6 mondta eloször, hogy ha Nirväna megsemmisülest jelen
tene, akkor a legtöbb buddhisztikus irat teljesen erthetetlen 
lenne. 

Amde ez irigylesre melt6 boldog allapothoz nem juthat 
el az, aki a földi elet bärmely fajäban elvezetet taläl. A Nir
väna elso sorban a leheto legalanyiasabb ällapot, amely nem 
törödhetik a közönseges elettel. 

A szäkjäk nemze1segenek bölcse is - igy is neveztek 
Buddhät - hidegen szemlelte az elet szüntelen körforgäsat. 
Siralomvölgynek tekintette az eletet, akarcsak a közepkori 
valläsbölcselök. De ez a szemlelet nem nyugodott vak tekin
tetyen, vagy legjobb esetben ethikai alapon, mint a közepkori 
theologusoknäJ; egyesegyedül a j6zan emberi eszre, a logika 
aceltalapzatara tamaszkodott, erre epitette a nagy templomot, 
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amelyben az elo emberiseg egyharmada, 500 mi1li6SJ(hiv0 
helyet talalt. 

Buddha belätta, hogy az egyeni elet szenvedes. Szen
vedes pedig azert, mert vagyakkal, gondokkal teljes s nem 
kerülheti el az öregseget, betegseget e~ halält. Hogy szen
vedes Van, ez kepezte tanänak e}s() Ü d V i g a Z S a g a t ; 
ebbÖl következtetes Utjän vezette Je a masik harom Ü d V -

i g a z säg o t, tigymint azt az igazsägot, hogy e szenve
desnek valami oka van, tovabbä, hogy e szenvedesnek meg 
kell szüntetni s vegre, hogy van oly ut, amely a szenvedes 
megszüntetesere vezet. 

Nyilvänval6, hogy a negy üdvigazsäg - amely Buddha 
tanainak lenyeges resze - csak az emberi gondolkodason, 
a j6zan belätäson nyugszik. Buddha tigy talälta - s epp 
napjainkban elegen lesznek, akik igazat adnak neki - hogy 
az elet mint különäll6 egyeni Jet, mint enseg, mint egyeniseg 
nem egyeb szenvedesnel. Sokan fogjäk belätni, hogy ketes 
örömeinknek es elvezeteinknek ugyancsak megvan a maga 
Ara. Richepin, egy ismert francia k ö 1 t 6 szerint az elet 
derus pillanatai összeveve, csak egy-ket 6rat tesznek ki ; a 
szenvedesek viszont hosszti evekre nyulnak. Buddha lätja ezt 
a nagy aranytalansägot Szemlelete a legnagyobb mertekben 
elfogulatlan. 6 oly körülmenyek között jön ra az egyeni elet 
szenvedelyes voltära, amelyek között mas ember bizonyara 
a mennyorszagban erezte volna magät. Kiralyfi volt, fiatal, 
eleterös es India legszebb hercegn6je volt hitvestärsa. Azon
ban Buddha nem merül el kicsinyes enjeben. hanem a vilagot 
nezi es felismeri az egesz manifesztält vilägnak valtoz6 es 
mu16 voltät. 6 fut a vi18.g, a rossz elol; söt meg örömeiröl 
sem akar tudni. >A bölcs nem a läncokat, nem a köteleket 
tekinti bilincseknek, hanem a gazdagsagot, a drägaköveket, 
a nöt, es gyermekeket, mindazt, ami öt a vilßgias elethez 
csatolja. Elhagyja tehät azokat minden örömeivel es fäjdal
maival együtt. 

„ 

De joggal hagyja el az .3letet, kerdezheti joggal min
denki? Csak ugy, ha kiöli magat61 a különvält egyeni let
akaratot, az erzesek es indulatok l!tan va16 s6värgäst, amelyet 
a szanszkrit •tanhänak« nevez. Es ezt a lepest Buddha nem 
allitja oda, mint olyat, amelynek megteveset parancsokkal 
vagv fenyegetesekkel akarnä kieszközölni. Az ~azsiai< val
läserkölcsi tanitasokban es törvenyekben e g y a n a
t h e m a sem fordul el6. A buddhizmus alapf t6ja nem 
követeli, hogy minden e16 leny kioltsa sziveböl a letakaratot. 
Ellenkez6leg türelemmel es mely belatassal mondja: >A kit 
az elet kielegit, legyen nyugodt; sem isten, sem ember meg / 
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nem foszthatjäk att61. De aki a szilntelen megujult Mgzest 
(itt utal az tijjäszületes 1anära) szenvedeseivel es örömeivel 
együtt megunta, az elött nyitva va"'l a megvältas titja. Szinte 
csodalatramelt6 peldaja ez a türelemnek. De meg csodäla
tosabb a szelid es türelemteljes sz6 hatalma, amely ezerszer 
több e1,,bert teritett meg, mint egy Barbarossa vagy Oroszlän
szivü Richard fegyveret. 

Va 6szinüleg a türelem es gyönged hang szülhettek azt 
a teljesen jogosulatlan ellenvetest, hogy a buddhizmus tanai 
tetlenseg be meritik a hivoket, akik ennek következteben nem 
fejtenek Iti eleg tevek0 nyseget az anyagi termeles teren. Ket
segtelen, hogy Azsiäban a :.civilizaci6<L nem oly s z ö V e V e
n y es, mint nälunk; de ez nem is szükseges, mert a termeszet 
b6kezüsege ott sok munkat megtakarit. Az pedjg bizonyos, hogy 
maga a civilizaci6 nem öncel, hanem csak eszköz, hogy az 
emberek minel nagyobb resze az erkölcsi es szellemi fejlodes, 
minel magasabb fokara emelkedjek. Amennyiben ez a cel 
keves an\•agi te i.Teken1seggel elerhetö, epp annyira elvegzi ez 
az egj szerubb civilizaci6 f eladatät, mint amennyire nem teszi 
azt a bonyolultabb akkor, ha a legfokozottabb anyagi ter
meles sem kepes a nepesseget az ethikai elet magasabb 
szinvonalara emel"i. 

Ennc k ketseg elen igazsägat epp maguk az eur6paiak 
lätläk be. Csak igy magyarazhat6, hogy a legelsö kultur
allamok, mint Ang!i'l, Nemetorszäg szaturalva vannak budct
hista eszmektöl. Ugy lätszik, hogy lassankent a Nyugat is 
bekejet es örömet fopja talälni a buddhizmus fenseges alap
gondolatäban, arnelyet talan meg senki nem fejezett ki oly 
tisztän, mint a hl1es orientalista, Rhys Davids: »Hagyjatol{ 
fel a szemelyes boldogsag utän va16 kicsinyes balga vagygyal 1 
Itt a földön ez a vagy tudqtlansagb61 ered es bunhöz vezet, 
amelyböl ismet csak szenvedes fakad, a ttllvilägon pedig 
ugyanazon eletfeltfaelek leteznek es minden ujabb születes
tekkor tudatlanok es vegesek fogtok m~radni. Semmi sem 
örök. ~·taga az egesz viläg el fog tünni; semmi sem letezik, 
minden csak keletkezoben van; mindez, amit ti önönmaga
tokb61 lätto : vag)' ereztek, el fog mu ni, mint minden mäs. 
Semmi nem marad 1reg belöletek, csak szavaitok es csele
kedeteitek felhalmozott eredmenyc. Azert legyetek tisztäk, 
j6k es elmelkedök. Leoyetek ebren. räzzätok le magatokr61 
a csal6ka kepzetek"t es lepjctek er6s akarattal arra az ös
venyre, amely kivezet benncteket a mul6 es vältoz6 elet
tengerböl, arra az ösvenyre, mely a N1rväna bekejehez es 
örömeihez 'ezet, a bölcseseg, j6sag es nyugalom ösvenyerec. 
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NEMET KÖLTÖK. 

BOLYONGAS KÖZBEN. 
- Ernst Presang. -

Ismet egyedül bolygok a ligetben. 
Ideha\lik a mela estharang . . . 
:Es atrezdül a haldokto ercton 
Egy sejtelmes, egy suttog6, lagy hang. 

Az aßmny r6zsapirja a falut atszövi. 
Szäll, szäU a füst a tarka fätylon ät . . . 
Amott vonul egy nagy madarsereg, 
De nem zavarja az est ähitatät. 

Lehajtja szäraz fejet fü, virag. 
Az elkesettek sorsa: mär haläl ... 
Lebeg a köd. - A föld ereje illan ? •.• 
A gyäsz bänata im l~lkemre szall. 

Mert mi büszken tört magasba eddig, 
Vjsszarogy most, vissza le a porba ... 
s ami elet reszket meg a lombon: 
Egy vad vihart61 lehull haldokolva. 

Sötet ruhäban eljön mo~ t az ej ; 
Nehany csillag ragyog az utra felve. 
A cserjekre tän szemük könnycseppje hull .•. 
S a vilägnak örök, tarka kepe 
Neman elöttem, latom, elvonul .. 

J üb at. 
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Ok harman. 
Ina : Revesz Beta. 

Este kilenc 6rakor ket rend6r beällitott a kültelk 
korcsmäba es mogorvan jelenlettek a korcsmarosnak ~ 

Mi vagyunk az inspckci6sok. 
A korcsmäros, a gömbolvü emberke, nyugtalanul 

räntott egyet a fe g\ ürt ingujjän es kö er nyakat billegetve, 
odatessekelte a söntes egy1.c külön asztalahoz a komoly 
ferfiakat, majd odapöndörult a sörcs1p melle es ket kancs6 
sört hozott a szamukra. 

- Nincs semmi baj . . • nem is lesz • . • igyanak, 
rendor urak . . . ni 1cs semmi baj . • . he-he-he . . . 

A rend komor örei ernvös kalap uk mbgül räpislogtak 
a korcsmarosra, aztän összekoccintva a sörös-kancs6kat, 
annyit mondcak . 

- Aztan ne is legyen hat • . . es kardjuk~t a läbuk 
köze huz1ak. Hätradültek a szekükön es merges arccal 
bebamultak a korc.;maba. Ott mär vasärnap ejszaka volt. 
A gondtalan, szila1, j6kedvü mulat0zas ejszakaja. A kicsi es 
nr1gy asztalok melle t szorongäsig ülltk az emberek, akik a 
heti robot u tan sör, bor p linka mell~tt vigaJozva pihentek. 
A munkasok idegenül \erödtek össze, de közös örömük, a 
rnunkaszünet Ollpjanak ejSZakai gyönyörüc;ege ÖSSZehozta 
Öitet es a kancs6k s ürü c~örrenese köszöntö te barätkoza
sukat. A terem levegojeben mär uszott a különös felhö, 
rnely lefele äraj6 melegseget, nehez illatokat hord foszlänyos 
szärnyclin, rnelyre säp dt arcukkal raviläg1tottak a rezgö 
gazlängok. A pipak, s1ivarok füstfätyolai, az italok ärad6, 
bödi16 szaga, a fö hevült emberi testek gözölgese ott 
gomolygott mar a vigad6k fölött es körül s a libbenö, 

• \ 
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'2'in_g6 melcg felh'5 meg jobb :m összefogt1 ükct, az embcrek 
az asztal1lk hossz.aban meg ink 1bb összcbujtak es ez 
mamoros erzcseiket duhajkod;isra ingc relte. 

A n6tak örvenylesebol kisi vitott h from szcrb mw1kas 
damiia. 1\lellettük rting1tta vo116jit n cig.iny, de nem gynzte 
a taktust es a ko'ltras minJ1g elö )b Art, mint a pnm i'l, ak i 
egyre hunyorgatta a szeme1t, ahogy a szerb lcgen vek föl 

meg Jcsz lladgaltnk a ha.ngle ran es a lnbu «k ll dobo.~tak, ugy 
.cifrazcak en~küket. A mun 1<asJk mc'lett lanyok ültek

1 
akilc 

atkaroltak a kedvesüket es s "g1tettck a 1161ainsb tn. A sirän
k•lZO enek elrng1dta valaml3nnyit es ahogy mindin!c t"1b 

belemelegcdtek, drilo ls..ik m1.r slivöhö ~ött n mulatjk d rnä i 
fölött es a l~gköverebb Sl~f:J Jegenynek zuz/.ik~dVI.! tarn lJt. 
Földhöz Yagott e ·y poh<Lrat. 

A ket renJör a söntesb 11 b~ugrott a korcsrn ib·1 a kö· 
ver Szerb leJeny mell~ es dühö.s.m, CCC:>JgÖ hang :m ra
kialtottak : 

- Nal 

Aztan a k·irdjukra tarn szko: lt1\ az CJVik, a lnrc:n
bajuszu, k"ako~o·t is es a s.lij lt elrcimlitotta, m1nth l •rn. lp'1i 
akart volna, de a p.irtog6 b .!S~edbtJ bete nc'11 ke ~d urnek, 
mert egy nyugra ie..,eny a s~o rnsze.h::>ztal m.!1161 felU!{rott 
a hclyeröl, közzejük sz lladt es rriboruJ· a rcnd(.irök vallära. 
Söröskancs6 at odaemelte a sz:ijukhol e„ kunro a'va m mJca : 

- 1g\ anak maguk is ... n ern min rJj~ p •psajt ... 
A mogorva ferfiak, akik od·1künn a s Jnt--.-;bcn onerzet

te1, de szomjasan ittak a szükölö korc~ nir •S tola cod6 3Jan
dekait, a kancs6 söröket es a savanyu borokac, rnt.>St tilta
kozva emeltek föl a karjul<at, e toltäk m.1gukt6l a hosszu 
munkäst es a f eJüket cs6val lfa, komo!yan, a meggyözuJds
nek öszmte hangjan mond~ak : 

- Nem kell . . . nem kell . . . elso a rend . . . a 
teremtesit. 

A nyugra legeny cimborai mar megh1t6d lttak volt:\k 
es nevettek a karornkoJason, azran p.i1räs'<ouva

1 
de erö

szakosan is1 lehuztä!< m 1guk m ~he az asit.ilhoz a keve1y 
embereket es elebük toltäk a söröket : 

1 

' ' 1 

1 1 
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- Hagyjak, hagy danoljon, nem r8zzia-fajzat az isten-

adta . . . 
A rendörök meg duzzogtak es vissza-vissza fordultak 

a duhaj szerb munkäs fele, aztän legyintette!< - n-1gy ivet 
irva a levegöben - a kezj kkel, amely most mar meg
bicsaklott es hirtelen leese.t a sörös-kancs6kra es koccin
tottak a munkäsokkal. 

- Aztan nem 1ehet danolni, muszaj haborogni? -
sz61t az egyik rendör, akinek mamoros arcän mar k iderült 
a mosoly. 

- Aztän a pad16t berugatni, a sört nem meginni. 
a kancs6t a közcsendhez vägni - sz6lt majdnem busan a 
mäsik rendör, a harcsabaiuszu, akinek a kalragja mär felre 
volt csgpva. 

Egy szeplös munkäs megveregette a bus rendor vällät 
es megelegedetten mondta : 

- Ugy-ugy, kornam ... rend ide, rend oda, csak az 
van rendjen, ha mär kotyog bennünk ... 

A rendörök ujra kocc ntottak es fenekig hajtottäk a 
sörös·kanc-s6t. A harcsabajuszu megriszälta a torkat, meg
nyomkodta az ädämcsutkajat es nyugal1nasan trefalt: 

- Ezt is mar eltoloncoltam . . . 
A ciganyok odasomfordaltak AZ asztalhoz es cifraztäk 

a munkäsok n6tait. Ezek mär nagyon el 1 äg) ultak es a bus 
dalokat ugy danoltäk, hogy a fejtiket rähajtottäk a munkäs
länyok keblere. Azok is megeröltettek a vekony hangjukat 
es vele enekeltek a kurjongat6 e nberekkel. A ket rendor 
pedig lehorgasztotta a fejet es belebämult a söröskancs6ba. 
Neztek önfeledten, mamoros kedvvel szim atoltäk a särga 
nedtit. Körillöttük dalos volt ujra minden. 

A harcsabajuszu rendör egyszer csak fölvetette a fejet 
es mutat6ujjäval belebökött a levegöbe. A munkäsok az 
asztal mellett räbamultak a rendör u jjara s hallgattak. A 
harcsabajszu a fürge mozdulat utan meg többször belebökött 
a levegöbe, ami utan vastag, dörmögo hangjän danolni 
kezdett: 

Elmenlem en Kikindära.: 
Tudom, tudja kee ... 

i 
1 

l 
l 
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A rend.ir itt megallt es kerck arca clkomorult. Felre
esapott kalupjat mar a szemere huzta es a kezet a feje 
fulött megl6bälta. Aztan el <esercdvc toväbb kurJantotta : 

Rtthag1am e~y t&kindnra 
Tuclom, tud1a kcc ... 
Tökindaröl, saJtli tökmd,\ra ... 
Fa1 a szivem egy barnara, 
Tudom, tud1a kce ..• 

A korcsma belsö szobäjaban a cimbatmos csärdä~ra 
zenditett es a pattog6 n5tät a cintänyeros olasz nagy csör
renessel kisene. Az asztidok körül kavarodäs kel !tkezett. 
A leänyok, a munkasok 1illekedve igyekezrek a belso szoba 
feie es nehäny pill.mat mulva valamennyien benn szorongtl.k 
a szük hel) isegben. A cimbalmos, a cintänyeros izg dmas 
zajt csaptak es a recsego, zagyva hangok hullamosoJtak, 
amil<or mär az egesz banda huzta a csarJast es zendült 
a bogö, sipitott a pikulas, rängatta vonöjät valamennyi 
cigän~'· ,\z ejszakai mulatsäg nag\ obbik resze kezd jdött. 
A munkasok derekon fogtäk a lanyokat es keringtek ve ük. 
A csardas zugo•t, zenget körülöttük 1 A cintanyeros olasz 
min jnagyobb.1t csörrentett. A länyok odasi nultak a lege
n j ekhez es a kavarg6 tänccsoportok keskeny ösvenyein 
vegigröpliltek, a kigy6z6 Utakon kibujt'lk, ma,d me~-meg
alltak es büszken bokäztak. Az e sza"<a hangul~tossäga 
eiboritotta vatamenTlyit. Fölgerjedt verük ott C'illlogott a 
szemükben es verejtekes arc1.1k mar n1gyon voros volt. A 
rendörök l~arornkodva koco0 ta t1äk a csärdast. A länyok, 
legenyek ereztek a testük melegseget, lassankent össze
fon6dtak, egymäs kezet szorosan megfogtak es az arcukat 
egymäsra hajtva, ugy täncoltak. 

E tarka, ring6 tömeg köze egyszerre csak ket ur 
varailanul bepottyant. Szep ruha volt rajtuk es az egyik, 
ahogy peckesen jäna a csärdäst, folyton kiabälta: 

- Eljenek a munkäsok ! 
A mäsik egvre hajtog1tta es verte a bärso1ymellenyet : 
- En szocialista vagyok 1 

1 1 

1 



A ket ur, aki mämoros fövel ejszakai kalandra ide 
beugrott, tüntetett a munkäs szerete• evel es a munkäsok 
sziveb61 vasärnap ejszakajän kihullott a gyanakväs, ereztek, 
h< gy a rrämor szarnyain megtudnäk ölelni az egesz vilagot. 
De a ket ur is iga.2än, öszinten szeretkezett. Ha mulat6s 
ked\ ük a reszegc;ege volt is, rregis ami szepet es dicseretet 
a munkäsokr61 mondtak igazän, öszinten elerzekenyülve 
mondtak. A barsonj me11enyes szociahsta mär könnyezett a 
gyönj örtfü es a virägärus leany egesz kosarat tiz forintert 
megväsärolta. Es aztän a piros szegfüket, a säpadt kameliakat 
es a t ok-sok tubH6zsät täncközben beletüzte a munkäsl änyok 
r ajaba, e;kik szivesen täncoltak vele, söt atkarolläk szenve
del) Jyel. A mula16 ur sugott-bt gott hozzajuk: 

- Galambom, szerelmem . • . kertet veszek ma-

gänak ... 
Az ejszakai mulatsäg az orgiähoz közeledett. A \·igad6k 

szeles ked\ e nöYekedett, a dutia.11-.odäs valnmenn) it elragadta 
es az ital 61, szerelen tol ittas emberek egyIJläshoz ütödtek, 
kermgve, bukdacsolva dülöngeltek. A harcsabajszu rendör 

elrikkantotta magät : 
- Bacska n6tät, more? - es kigorr bolta kabatjät. 
A cmtän) er s1koltva csörrent es a cigan} ok a bögot, 

cimbalmot csapdosva, rähuztak a l<ol6ra. A harcsabajuszu 
rend6r a ket kezevel lecsapott a csizmäjära es aztan fölug
rott a levegöbe. A csizmasarkät belevagla a padl6ba, majd 
labuJhegyre ugrott, aztän a läbait jobbfele es balfele dobta 
es ujra összecsapta a csizmäit. 

Az UJjai val pattogtatctt a leveg6ben es isIJlet felrugta a 
läbait a levegöbe. A kardja himbä16dzott a hasät6l a hätäig. 
A szerb munkasok köreJe g}ültek es vele eg) ütt järtäk a 
kol6t, A Ieänyok, a legenyek eltä' olodtak egyrräst61, rengett 
a padl6 dobogasukt61, majd ujra összecsaptak es ropogtattak 
a tänczot. A rendör földhöz csapta a kalpag1ät, aztan elha
gyitotta a kabätjät ls ket kezet a csip jere teve, keringett 
maga körül es rezegtette a läbait. Egyszerre csak megtor
pant, az öklet a magassägba lökte es siralmasan fölorditott: 
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- Hej Bäcska, hej Bacska ! - es n zord fe1 fi a re
nitens, köver szerb legeny nyakaba borult ... 

A ciganvb61 - aki az orgia hullamai közöLt szilärdan 
allt, mint a tengt:r közepen a megingathatatlan sziklafok -
k1hajtott a cigän)' nep elesen megerzö osztönc es az ellagyult 
az elkeseredett, a vaderzesü ernberek szamara räzenditett 
a munlHisok dalära. A f orr6verü emberek egysz~rre ki
gyuladtal{. 

A forradalrni dal, m:nt szilaj orkan, sodorta az ejszakai 
tivornyäz6kat szorosan egJ rnäs melle es a Mar sella1se ör
ven) lö, tüzes hangjai keresz..tülv1harzottak a lelkükön. A 
tanc megäiloLt, a munkäsok a mellüket k1fesziteuek, nehez 
fejüket felemel ek es rekedt torokkal enekeltek a munkäsok 
dalat. A munkä::ileän_yok mamcros aruira räszallott az ah1tat 
es dalollak a forradalmi dalt, mmt az imäd:ia::.OS eneket. 
Harsogott, .zugott a ßlarse ldtSe -, a ket rendör kardjaval 
verte vad ritmusahoz a taktust. Ahol a s am) as dal emel
kedeset hanggal elemi nem mdtäk, ott uvoltottck es a kard
jul<hal hadonaztak ... A ket ur homlokar61 csurgott a verej
tek es fmom Il)akukon kidagadtak az erek, ahugy torkuk
szaka<ltabvl enekeltek a vörös dalt. A harom tä.bor a 
mämor u1jam keresztül az orgia pillanatatbe:tn egy taborba 
olvadt . .. 

Künn mär hajnal volt es a korcsma körül megzendül
tek a g) ärkürlök. s1ko1 g6, zug6, or gonaz6 hangJai köszön
töLtek a robot napjänak tölvirradäsät. A g) arak surgetö, pa
rancsol6 eneke beüvöltött a korcsmaba es ktkerbette az em
bereket az ucczara. Vasärnap ejszakä1änak sz1varvanyät el
n) elte a hajnali szürkulet. A munkasuk, a rendörök, az 
urak megrazk6dtak a hideg levegöben es elindullak harom 
különbözö uän) ban . .. 

1 J 
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SULAMIT-VERSEK. 

SZEP VAGY 

Szep vagy leom16 bodros fürteiddel, 
Min ätszökel a k6bor jätszi feny, 
.Mint berces Hermon illatos fejen, 
Ha göndörödve leomol 
A csillog6 felhögomoly . . . 

Szep vagy epedve renylo szemeiddel, 
.'.\ .int Säron völgy1ben a r6zsaszäl, 
Mit ätölel a forr6 napsugär 
S szinaranyra cs6kolja ät 
Csilläm16, rezgö harmatät . . . 

Szep vagy piros16 bibon~jkaiddal, 

Mint Sion fölött hajnalpirkadäs, 
Mint szentelt oltaron a tüzvaräzs, 
Mely äldott länggal elemeszt 
H1zelgö lelket, sz1vet, esz.t ... 

Szep vagy sudäran lengö termeteddel, 
Mint Lit,änonban karcsu pälmatö, 
Mely gö.:ös dölyffel büszken eJ be no 
S gyön\ ört lihegve lesi et, 
Ha csillagserge dalra ke:l . . . 

Szep vagy, mikent az igeretnek földje, 
S a tävolb61, eh itt Nebo hegyen 
Rerreg\·e, fe 1ve nezlek, nezlek en: 
Sulamit1 oh, elerlek e? 
Sulamit 1 Eltern elete 1 

, 

r 
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A TAVOLBAN. 

Lchajtja mar feJet a pälma, 
Mar her11adnqk a mirtusok, 
Regel< et szö a märdus äl na 
S a szellö bölcsodalt susog. 
Nyugodni ter a Karmcl, Saron, 
Libänont megszäll edes alom 
Es engem mind magamra hagy 
Es te oly messze va ~y 1 . . . 

Köröskörül mar nö az alkony, 
A föld fekete pajzsot ölt, 
Es tävolban a Jordanparton 
Ezer sakall kacag, üvölt ... 
Homäl) t uralg6 sä gl remek 
Sötet birodalmukba ternck 
Es felelmem oly gyötrö nagy 
Es te oly messze vagy 1 . . . 

Az ej lehill s fejemre szall a 
Feherlö halaltiszta der, 
Es meg<lermect a vagyak arja 
Es megkövUI a szen cdety. 
Nyugodni üz egyetlen vagyam 
Nyudodni örök ejszakaban, 
Szivem1e ra borul a fagy -
Es te o y messze vagy ! 

25 
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t Hajnalka. 
lrta : Sidney Carton. 

Alig pär bete tettek örök nyugv6ra a fiumei szik
lac; temetö cipru"ai toveben - a podesta persze megta
gadta a diszsi1 hel) et - a hatvanas evek egyik erdekes 1ro
d::ilmi alakjat, Szegfi 116rne Känya Emiliät, most meg azon 
idok üi nepdt poeta asszonya H -\jnalka halt meg. 

Mint apr6 g} erek, sokszor elneztem abl..tkunkb61 a cszep 
nenil>, ak nek mmdig VOit egy nyäjas SZ.:aVa hozzänk es a 
zst beben egy pornpäs edesseg az ore~ t\h ffoi cukrusbolt"a
bol. Az ura, R6 ... saägi Ar tal ott profüsszorKodott az aradi 
h ceumban, respecta1t tanara volt a batyärnnak is. Gyakran 
be1a1 t a nag} batyämnoz, az öreg Rethy Lip6thoz, aki ki
ad6j :t voll s mi g\ erekek összebu;... va meg- megkacagmk gön
dör für tös a la Ar drässy G ula frizuräjät. 

ßlikor öz egy Jett Hajnalka, nagy szerenyen meghuz6-
dott Kertesz-utca egy kis häzäban, az ablaka telisteli volt 
virul6 virägg 11. A tömentelen bänat, a sors rettenetes sok 
csapäsa nem hag\ o tt nyon'ot az arcän. Cst•dalatus, s2inte 
legLndasan s1ep idös dama vol1. A h aja fcher, mint a haj
nalban esett h6, 1 agj og6 ket szeme fol<ete mint a sötet, vi
haros f jszaka. Gyakran voltam \ endege, en a rajong6 diak 
em ber s a tel ~eges kave meJL. tt rncselt a rnult idök nagyjai
rol s repülni vagy6 le kemnek nött a szärnya ... 

Go 1dok, neikülöze~ek kö ött elt a nagyasszony. l\Iond
hatom elhag) atva. Nem törödött \lele semm1 emberfia. A fiai 
elkerühek messze ide~enbe, a länj a is ferJhez ment. Maga
ban elt, az emlekeinek. Akkor irta ulbumomba ezt a pär 
sort is: 

Az c5sznek is van mrg egy·ket viraga 
Ami a nyäib61 megmaradt. -
~n le e· es 1 - A szi v elmult oyarana.k 
Oszi viraga, - rudalak 1 

* 

Ped g nem is na~yon regen, harminc-negyven esztendeje, 
törneme en volt a barätja. H res 16 konyhat vitt, teritett asz
talt ta rcott . . . Salonja, zugligeti vill i.ja centruma volt a pesti 

• 
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szel1emi eJetnek. Kemeny Zsigmond, Lauka, Päkh, Szab6 
RiLhardek, Kecskemethy Aurel, Böläzs Sändor, T6th l'alrnan, 
L1szn) ay, f\-Iolnär G) örgy, FeJek) ek, Komäromy Ala os, a 
Wt hl ltin::yok, mindenm. posok vo tak a haznal. ~likor az öre~ 
Dumas, lan) ih al nlm ieVbl Pesten järt, nalok szallt meg s 
hetek g volt sz6bes ed targ) a az a fenyes esteh , mel~ en a 
mag\ ar ir6 \ ilägut rr utatta be a nc..gy francia mesternek. 
Kincskent 6rizte Dumas keriratä1, egy Petöti vers for(füasät, 
mel,) et a «legbajo~abb colle!:!,anak.t dedicalt. 

M kor az Osz- utcai gyön) ÖIÜ l<crt közepen äl!6 regi 
bär6 Reva:y·fele curiat arendaltak, akkor volt es k v1g elet a 
häznal. Egyik szata a n äsikba nyilott A hires hazib ilok fO 
gavallerja1 Toldy Pista es Bercik ~ rpad voltr1k. De sok k1vi
lagos kiviradt g roptäk ott a csärda--t a Szigligeti lanyok, 
SL1lag) i Elv1ra. Az urak köt ül' e tek \' aJ Lojzi bär6 feles get, 
a JUkker Szenth1räh i Pannär, aki olyan cochonene lkat mon
dOlt, hog) nh g a tal is pirulc bete . . . Dh·atosalc voltak a 
Rozsaab1ek <epiknik»-Jei is. Eg.\ ik hazie: sszony a n äs1kra 
lic.iläll a sokfe'e j6val, an it i. uldöct s ne'"la härom nap1g ott 
kosztoltak. Eg). szer Prielle Cornelia is azon tepelödot t, mi 
meg1tp6t ki.JldJ<m a tec6ra, amikor jo ura Szerdahelyi l\almän 
vigasztalta: 

- Hagyd csak räm ! Majd kiteszek en erettünk. Olyant 
küldök, ami meg nem volt a T6niek asztalan ! 

Ez a bi2tatas megnyugtatla Corneliat. Nagy paräd~ban 
mennek az cstelj re, az asztal majd leroskad a gt1rmadnban 
felhalmozott tinom falat alatt. Keresve kcresi, mit hüldött 
Szerdat'\el) i . . . 

Az asztal közepen viräggal felcicomäzva egy h 1bfeher 
patyolat zacsk6, telisteli fodros-r6z~ä.s pattogatott kukorica
val •. . 

Szegeny Cornel, maid elsülyed szegyeneben . .. 
De a pezsgöt is Szerdahelyi küldle . .• 

* 

Nagy es intim barätsag füzte oket a haza böksehez is. 
Eljart hozzäjuk, SZl\'esen d1skurält a szellcmes men) ecskevel 
s els5 gvermeket maga tarto1ta a kere:-ztvizrc E dekes HaJ
nalka Napl6jänak &z a resze, mel) ben ezt az esemenyt irja 
meg: 

«Soha nem fele1tem el l Az egesz napot velünk töltötte 
Deäk F~renc, kis Ö;,z-utcai szalläsunkon. Egy par j6 e 11be
rünk 'olt mär együtt, m1kor megerkezetc az cöreg ur» Ke
meny Zs1gmonddal egy nyitott kocs1ban s azt a fä.radsagot 

-
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SC sokalt:i, hogy a templomba rnenjen es a sajat aldott ket 
kezere vegyen egy sir6 p61\ as gyermeket, - az en Bancli
kamat - hogy ö maga tartsa a ' eresztvtzre. A keresztanya, 
Hollim Ernöne, el akarta venni töle. 

- •Nem, nem> - sz6lt ö nyäjasan - ca fiugverme
ket a keresztRpja, a leanyt a keresztanyja tartsa keresztvizre. 
Ez regi magyaL: m6di.» 

Es tartotta mindvegig, noha Bandi minden erejevel 
bömbölt. 

- «Tme» - ezzel adta at nekcm - c:itt a kis polgar, 
eletreva16, rnert igen nagy hanggal Jep~tt a v1lagba.» 

Közöttünk egeszen egyszerü ember volt. Elfelejte tük, hogy 
minö nagy, csak azt ereztük, hogy mily j6 es szeretctlel1es. 
Mindt!nkihez f igyelmes volt s a nÖKkel trefah, pa1zankodutt, 
itatta öket pezsgövel, amit ö nrnga meg sem izlelt s mikor 
mar Vnlamennyinek j6 kedve Volt a kcrla t6ba allott S csak 
azt bocsatotta ät, aki neki vämot f1zetett. Ez a väm · · egy 
cs6k volt. S vajjon ki nem f1zetce v6n meg szivesen ! ? Van-e 
olyan magyar asszony? Oh ti meg most 1s elo asszon) ok, 
va1jon e cs6k'1al{ az emlel<e ne ·n lesz-e örokre legdngabb a 
sz1veteknek? Örizzetek m 0 g, semmi sem ffi'igaszta1hat ugy 
fel, mint az a tudat, hogy ajkatok az ö tiszta, nemes hom
lokat erintette. M.ly szereny volt 1 Elotte·n all nemes, buzclit6 
peldaja ör ökke. Szivemet n "gy büszkes"g tolti el, h )gy ba· 
rä1unk volt hogy szere1hettem öt az en lelkem szerint. Ne
kern meg ahhoz is volc merszem, hogy ezt megmonJjam 
neki, de mikor sejtven, hogy e miatt sertve van, trerasan 
felelte : 

- «Mikor haragudtam en azert, hogy engem szep, fia
tal asszonyok szerettek? 

Egyszer egy uj kötetem vittem el ncki. Ne•n azert -
mondam - hogy elo1vassa, hanem hogy lassa, hogy firkälni 
is szoktam. 

«Szep, szep» - felelte mosolyogva - de nekem tö
keletesen eleg, ha a nö igaz anya, hogy en öt nagyrabe
csül em>. 

Fiamat gyakran felv'ttem hozzä, ho~y lässa a mig lät
hatja, hogv lelkebe vessem minden \'Onäsat, minden s t avat. 
Mindig nyäjasan fogadott s megtraktält egy~vel-massa, i:l ni
vel tisztelöi leptek meg Egyszer egy kosär epret ettünk 
me~ näla, amit ö nagy gyönyörüseggd nezett Mikor ep ja
väban csemegeztünk, egy fontos deputäc16t jelentenek s en 
termeszetesen tävozni akartam. 

«.t\'linek> - sz6It Deak - «vegezünk mi igy is > 

.... 
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Az crakkal tolmacs renfo angolul targyalt. . .\zok földig 
hajolva mcntek el s o a pam!ag sarkaba ült es terdere mäsz6 
fiamat lovagolt 11ta. 

cGyi, keresztap~ ! Te vagy a 16, en a huszar> 1 
~legbotrankozva es iiito1tam a grerekct .. 

« Ug\ an hagyja csak komämass~ ony, ember lcsz be
löle, engem is 16n1 tudott tenni, pedig "'Z meg scnkinek se 
sikerül • l 

Nem szerette, hogy a gyern ek nyakkendöc hord. Fi
gyelmez1etc.tt, hogy jobb, ha a nyak szabadun van, hanem 
ha meg1s feltem a meghülest61, v1seljen ve:..on) ka szörz::;inört, 
ez izgatja a nynkbort s a hideg igy kevesse art. llyent v1sel 
mar ö is gyermekkora 6ta. 

Ha ny8ranta - Puszta-Szt-La z16r61 irt, soh' se feledte 
el a gv~reke1mer, «cs6kolja meg öket helyette 11 1s !» - .hgy
szer Band1 fejere te\ e a kezeit, ald61ag n or1da: 

- « Nagyot nöjj fiam, leg\ en beloled derek polgara a 
hazanak•. 

- «Oh ha lesz az ra hatassal a Jövendöben, hogy 
minö kez aldotta meg, akkor derek emberre kell lcnnie. En, 
az anya rnjta leszek, ho y ez ald6 kez nyoma örökke eljen 
sziveben .•. 

- < Igen, ön sokat tehet erte, majdnem azt mondha-
tom, hogy mmdunt, A gyermek ma111e·n Jegtöbbször anyJä
t61 örökl1 szeJlemi tula.1donait, van ra eleg pelda a historiaban. 
Nezze meg \Vesseleny1t, Szechenyit, nem-e az edcs anya 
lelke elt mrndegyikben? Igen, az an) a befoly Eba a legerösebb 
es legmelyebb hacässal van a f1ära.» 

- «De mmden edes anya nem lebet egyszersrnint 
Zrinyi Ilon~ is • . » 

- «Hat tanitsa meg arra, amit tud. Azt hiszem sze
retni, nemesen szere ni, minJen müvdtlelkü n6 tud l» 

- - .-\Zlan suka lattuk. Beteg volt. 
- « \ likor meg\ ünk kereslt"' p~hoz ?» 
- <l~lajd ha meggy6gyul fiac::,kam, most nagy beteg.> 
El is vit1em hozza, amikor meggy6gyult, m1kor örokre 

megs1ünt mmden szenvedese. Uda az Ak dem1a g.} aszos 
oszl psurai kozze. Szep ha ott volt, olyan mmtha marvany
b6l lenne faragva. Olyan voJt a feje mint Caesare. Es min
den csupa 'irag. Fcletem a f1am : 

- «Nezd meg j61, mert többe soha, sohase latod. Nezd, 
hogy alszik, mily sze11den csukta Je j6sagos szemeit. Nezd 
a homlokät, hol annyi nagy gondolat p1her t el örökre. Soha 
se feledd el sza vait es a ket kezet, mely feJedcn ald61ag pi-

. 1 
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hent. H:i az ele•ben kiserte5ek 5,~allnirnk m ·~. gondolj e 
p1llanatra itt, midön mell ·ne ter iel.;z es m§~ li•h ltä.d meg
vilä~itott d1csö von isai , azt a lec..,..i'< >tt ket sie net, melynek 
tekinteteb 11 neha rad is ve16d 5 t, e~v- <et meleg sugär . • . » 

Azutän letet~ük koszoninkat s igaz sz1vböl jött meleg 
könnyek harmata csillugott sze ne.nben . . . » 

R:i.gyog6 napsng1ras delutan van. Aranyszinure festi 
Abbäz1ä1 . \1indenki kac1~, örül, tolo1g a nep a cQuarnero» 
palmäs baberos teras ean, ah·Jl vig n61akaL huz a c15äny .. . 

Ott ü lök mag am 1s . . . 
Egysurre, - Iatom - a primäs egy täviratot olvas es 

halnbapaLlr lesz. 
- « \ •ti az Bandi ?• 
E .!y telegramm «Zilah. - Ma meghalt az edes anyäd, 

harmincadtkan tem\!qük » 
Elfogtak az emlekek . . . Neki indultam a veprinäci 

er iösegnek, h0gv tal..m m~gtalalom caz elso ibolyat>* -
elkuldeni a cszep neni» kopor~61ära . . . 

. . es «iga~ szivböl jött meleg könnyek harmata 
csillog a szememben ... > 

• Ez volt Hajnalka elso versenek cime, me\y meg acadi iskolaslany 
koraban jelent meg a cPesti llölgyJi ·:01tlap•·ban. 

• 
l 
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Gyermekszajb61. 
Masodik sorozat. -

Közli: Särväs. 

- Zoli miert nern imädkozol ? - kerdem egvszer öcc;e
met, ki cddig ja 11bor gyerek volt s hirtelen valtozutt ugy .neJ. 

- Azert, mert gazdag akarok lenni - f .:le i nagy 
flegmaval. 

- Hogy- hogy ? 
- Hat csak tL,y. - Egy-e magad mondtad, hogy 

lstvan bacsi SOh tSe 1mad 07i { es Ole.{IS rrnlycn ~azdag, 
M1häly bäcsi meg fotytori az imak0nyvne' ül es azert meg1s 
-szegeny. En meg nem akarok s„ eger y lenni . 

- Juj, milyet hazud >tt ~lih ly b tcsi - mondja egy 
setar61 h Z3jövet a k!S or.:g bo1rankozassal. 

- 1\1 ert Zoli? - kerdem 
- Miert? Mert azt mondta, hogy Irma neni szarvakat 

tesz P1sta bacsira. 
- Kinek mondta? 
- Hat Kaiman bäcc:inak. En meg kivancsi voltam, hat 

megkerdez1em. hogy minde~ ott lesz1 ck-1! . .. 
- f\linek kel ett azt neKed tuJni te en as,zonv? 
- Hat mert megakartam Jäini; es mihalv bacsi t>Zt 

mondta, hogy ((De bi1ony ott maraJnak örökke mär » Peiig 
en j61 megneztem es l::;ten bizony semmit se latta n . Nem lS 

h iszek en többet l\hhaly bacsinak - vegzi be mvndokajat 
az öreg. 

- No Zoli tavaszkor meglessük, mikor hozza a g61ya 
a kis babfü s6gorodnak - szolek hozza egyszer. 

- Jgazan Dod6 bäcsi ? 
- lgazan bi~ony. 

Es mmdeg a g6Jya hozza? 
- Az hat; ki mäs? 
- De a g6lya telen nincs itt es Vilma neninek mult 

heten nem volt babäja, most meg van. Ho5y van az ? • • • 

, J 
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Künn setältunk egyszer a mezön s Zoli iobbra-balra 
ugra1t, majd ka\icsokat dobält az ott böngeszö g6lyäk feie. 
Ele:nte hag\ tarn, midön eg) et eltalält, indutatosan sz61tam rä : 

- Ug\ an Zoli ne dobald azokat a sz~geny madarakat 1 
Nemtudod, hogv az bun ? ! 

~1iert Dod6 bacsi? 
- Mert a. gölya szent madär. • 
- Miert szent madär? - kiväncsiskodott toväbb. 
- Csak. 
Elg0ndolkodik a kicsi, mutat6ujjät a homlokära teszi s 

nagy foncoskodva mordja: 
- Ahä, tudom mar. Mert a g6lyäk hozzäk a babakat • 

es ha azokat megbamjuk, haragudni fognak majd. Ugy-e. 

Nagv nevetessel tör be eg} szer szobankba ... hihihi . .•• 
- l\Iin nevetsz Pali? 
- Hat \'Oltam lrma neninel . . . hihihi es ott ta1ältam 

hihihi .. . 
Ne nevess annit te, mert k;Iöklek ! 

- Hat olt talaltam Käroly bacsn. 
- Ezen ne,·euel? H1sz nmc.s is min. 
- Ntm äm ! De hihihi ölelkeztek. Es nekem azt mondta 

Irma neni, hogy Karoly a rokona es be alrnrt csapni. Mmtha 
~n nem tudnam h1h1hi . . . 

- Hät aztän? l\li közöd hozza? 
- Hat semmi ; de elmond1am Zolinak, ö meg elme-

selte, mit beszeltek l\hhaly bäcsiek a szarvakr61 es ezen 
neve1tünk annyit hihihi ... 

Maskor kerdeztetven meg erröl, 1T1ar rabl6 akart lenr.i. 
- M1ert Pali? Hisz ez rossz eniber - mondom ra. 
- Hat - fel\eli - hogy Zoli f eljen tölem. Most min-

dig megver, de legyek csak nagy, igazi rabl6, majd meg· 

mutatom neki. 
- Hisz becsuknak a zsandarok. 
Vegignez erre rajtam szänttkoz6Jag, s büszken mondja: 
- A zsandärok? Hat nem tudja Dod6 bäcsi, hogy 

egy rabl6 ICO zsandärt61 se fel? Tessek elolvasni R6zsa 
Sändort. En meg crösebb leszek . . . Csak legyek nagy 

majd. 
' 
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- Szep Zoli, szep; szeret6d van. Gratulalok. 
- Nem is igaz. 
- Nem? 
- Bizony no, hogy nem. 
- Esküszöl ? Hat a Berta ? 
- Berta? Ö az en idealom. 
- Hisz mindegy. 
- Nem mindegy Dod6 bacsi bizony. En nem cs6kol-

tam meg soha . • . 
- Szamar vagy öcsem. 
- Az se igaz. Azert nem cs6koltam meg, mert tudom 

ha egy fiu megcs6kol egy leanyt, felesegül kell venni, nekem 
meg nem kell Berta. 

- Nem-e ? Miert no ? 
- Csak. 
- Ez nem beszed. 
- Hat mert iegnap Denessel jätszott buj6sciit es nyel# 

vet mutatott. No ugy-e, hogy nem vagyok szamär? 
- Az se igaz. Csak praktikus vagyok. (Ezt a sz6t a 

cseledt61 tanulta.) 

Maskor igen kert : 
- Dod6 bäcsi vigyen el setälni. 
- Hat mi van ma, hogy ugy setalhatnäl? 
- Elefäntot akarok latni. 
- Allatsereglet van ? 
-Nem. 
- Hat cirkusz ? 
- Az se. De Pista bacsi ezt mondta, hogy Sarika 

mindig elefäntot visz magäval, ha setal es epen ilyenkor 
szokott. 

Elvittem kiväncsisägb61, hogy mit sz61 majd, s haza-
tövet kerdik töle : 

- Lättäl elefäntot ? 
- Nem. 
- Nem? - kerdem en. - Hat egyedül volt Sari? 

Ott volt bizony az elefänt. 
Hat akkor az elefant a Zoli nagymamajab61 van ... 

3 
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J0gasz b~tyamt61 tudom, hogy szomszedunk ket gvermeket 
ket különhözo met6d t1s szerint neveli. Az egvik szabaly sze
rint tanul es nevelked1k, a mäsik termeszettudomänyi alapon 
nyeri oktatäsät. 

Összenez egyszer a ket gyerek, s az elso megesküszik 
arra, hogv igaz, a mit mond : 

Isten · bizonv, ugy volt. 
Ugy sincs Isten, feleli a masik. 
Azert is van. 
Ha van, hol van ? Mutasd. 
Hol ? mindenütt. 

- Nem lätom. 
- Nem-e? 
- Nem. 
- Hat ezt a gyufaskatulyät lätod. 
- .A. zt igen. 
- Itt egy tegy, beletesze'Tl. Most bekötöm, begöny-

gyölöm. 
- Latod-e a legyet ? 
- Nem. 
- De azert megvan. Lätod igy van az az isten-

nel is . . . 
Elmesele"ll ezt egyszer Zoli öcsemnek es kerdem : 
- No Zoli kinek volt igaza? 
- Hat az elsonek - feleli gondolkodäs utan. 
- Miert? 
- Mert az isten azert van, hogy fel iünk tote, ha 

rosszat akarunk tenni, "azt mondta a tanit6 ur. 
- Nem ertem. 
- De te mit mondsz? Kinek van igaza. 
- Mondtarn, hogy az elsönek. ruert a mi nincs, att61 

ugy se lehet felni es a mi van, AZ banthat - felelte. De 
latszott rajta, hogy küzd a gondolatokkal . . . 

• 

Egy ozsonnanaJ eldicsekszik egy fiatalember, hogy 6 
kepes egy f el liter malätasört f elkanalazni es nem lesz 
rosszul. 

- Ojjej nem is olyan nagy kunszt ez. Az en apuskam 
egy haitäsra issza meg es nem lesz rosszul - mondja Peti 
hosiesen. 
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Szinjätek. 

>< A Nemzeti Szinhaz mult heten h a r o m e g y 
t e 1 v o n a s o s darabot mutatott be, amelycknek közös 
szerzö_je P a s z t o r Arpad , ez a kedves talentumu fiatal 
poetank es nainron sokoldalu szinhazi szerz6nk'. Pasztor nem 
aratott nagy sikert, amierr azonhan nem is ot erheti gäncs, 
ald vegre csak megirta a daretbokr.t, hancm inkäbb a szin
hazat, mely azokat elö is adta. De nehogv maliciozusnak 
tessek tz a megjegyzes, sietünk kijelenleni, hogy a szinhazat 
sem azert, mintha a darabok rosszak Jennenek, hanem azert, 
mert härom egy felvonäsos darabhal rgesz estet Iefoglalni 
nem lehet, nem is szabad es különöc;rn nem sz::ibad otyan 
elöketö müinte7.etnek, aminö a Nemzeti Szinhäz. Kivaltkcpen 
akkor nem szabad, amikor annak a s1inhaznak oly~:m spe
cifikus közönsege v~n, aminö a rni Nemzetinke. A dolog 
körülbelül olyan, mint ha vendegeket hi\'nek meg vacsorara 
es ezeknek elfiször hors d'oeuvre-t ~zoJgättatnek fel, aztan 
egy kis kiiviart es vegül ementhali s ::i itot. A desszert j6, a 
bevezetes is etviigv gerjeszto volt, de hol mar$\dt a vacsora ? 
HA pedig azt nem adoa. azert nem lehet a csemegekeres
kcdot szidni, akinel A desszertet es a käviärt stb. vettem, 
hanem egyes·egyedül engem, aki vacsorAra hivtam embereket, 
de massal se szolgattam nekik, - pedig convertenkent hat 
koronät szedtem, (vagy nem ennvibe kerül egv hely a Nem
zetiben ?) - mint nemj csemegevel. Nem, ezzel nem lehet 
lecsillapitani olyan közöns~get, aminc5 a budapesti es olyan 
vendegeket, amelyek az en vacsoramra hivatalosak. Ez volt 
az oka aztan annak, ha a közönse~ eJegedetlenül tavozott 
a szinhäzb61 es ha a sikertelen hemutat6ert nem Päsztor 
Arpad a feletos, hariem a szinhaz. Ha csupa gourmand 
jarna a szinhäzba : Päsztor premierje va16szinüleg diadalt 
jelentett volna a szerzonek. lgy azonban nem. Mint lever de 
r ideau-k azonban val6szinü, hogy a mult csütörtökön bernu
tatott härom darab közül, különösen ketto, az »Öregek <c es 
a > Bir6<t cimüek toväbb is iatekrenden marAdnak. Az elsö 
egyfelvonasos, az »Alku« kellernetlen darab. Tudja isten 
miert. Szaga van. Sz6val kellemetlen. 

>< A Vigszinhaz, amelynek szez6nja nern indult eppen 
a Jegszerencsesebben, varatlanul megtalalta ez idei slageret 
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B e r n s t e i n-nek :i>Rafale« cimü darabjäval, amelyet nfilunk 
B a c c a r a t cim alatt hoztak szinpadra. A francia szerzo 
Altal adott cim magyarul annyit jelent »A forg6szeh· es Bern
stein val6szinüleg nagyon j61 tudta, miet t nevezi igy a 
darabjät es miert nem adja neki azt az ordit6 cimet, amely
lyel azt a magyar fordit6 ellätta es rikit6vä tette. A darab 
igy is elegge hatäsvadäsz6, hätha meg kiemelik azt, hogy a 
jätek, a hazardjatek benne a legfontosabb. Amikor Bernstein 
a »Forg6szelc cimet välasztotta, azert tette, hogy nemileg 
hättet be szoritsa darabjanak vezermotivumät. Igy a forg6szel 
alatt ertheto a jatek is, amely tönkre teszi a höst, de az a 
nagy szenvedely is, amely Helennek, a hosnönek sziveben 
dul. Vagyis mäs sz6val, a magyar cim tuls9gosan ptegnansä 
teszi, hogy a szerzo ilyen közönseges, izgat6 de kevesse 
artisztikus eszközhöz nyul, amino a jatekosnak, a professzio
nätusnak, szinpadra vitele. V egre azonban cim körül nagyon 
felesleges dolog vitatkozni, föleg amikor maga a darab is 
megerdemli, hogy foglalkozzanak vele. Bernstein Rafale-ja 
remdrama. Izgat6, de remdräma, annak minden kellekevel 
felszerelve. A szereplOi : rabl6k, akik man6vereikkel vagy hogy 
vag\ onhoz jutottak mar, vagy pedig vagyonhoz akarnak 
jutni. Minden tettük, minden 6 0ndolatuk merenylet mäs 
valakinek anyagi, vagy erkölcsi j6lete ellen. Az egyik rabol, 
a masik lop, vagy sikkaszt, vagy csäbit, sz6val valamennyi
nek lelkiismeretet terheli egy es mas olyan, ami~rt meltän 
gyülne meg a baja a bünteto törvenykönyvvel. Es mert ez 
diszlet csupan, a dräma pedig, meg a remdrama is, akci6t 
igenyel, azert Bernstein a szerelmet es a jatekszenvedelyt 
is harcba viszi. A csatät, mint j6 hadvezer, meg is nyerte. 
Pärisban csak ugy, mint nalunk es nälunk csak ugy, 
mindenütt, ahoi hivei akadnak az ördög bibliajä
nak es megkönnyezOi a szerencsetlen szerelmeknek. 
Sz6 sincs r6la, Bernstein igen lrdemes ember, mint ir6 is 
kivä16, sikerei is nagyok lesznek meg, ämde - meggyozö
desünk - a Rafale meltatlan ahhoz, aki meg irta D e t o u r-t, 
a F r e r e J a c q u e s-ot es a B e r ca i 1- t, härom csuda
latosan finom darabot, amelyekben Bernstein szinte egyesi
tette a Dumas fils nagy keszseget, biztos technikajät es a 
Henri Becq finom, rekonstruktiv kepzeloerejet. Engedje at 
Bernstein a Rafale-fele temakat azoknak, akik ujsägregenyeket 
irnak, s külvärosi szinhäzaknak remdrämat . . . De hat a 
darab oriäsi sikert aratott Es ityenkor a gäncs mar eppen 
olyan kevesse segit, mint amilyen kevesse ärt bukäs utän 
a - dicseret. 
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>< K e t t 6 s b e m u t a t 6 volt tegnapelött a pärisi 
Renaissance szinhäzban. Elöbb Anatole F r a n c e -nak 
>A u p et i t b o n h e ur !« cimü egyfelvonasosät adtak, 
utäna B r i e u x-nek, a Vörös talar szerzöjenek egy härom 
felvonasos vigjätekat. France darabJa igenytelen apr6säg, 
amelyben azt a regi tetelt peldäzza, hogy az asszonyok 
inkabb kö vet1k azt, aki tetszetös fräzisokkal hizeleg nekik, 
mint azt, aki 6szinten sz61 hozz'ijuk. A fordutatos, szellemes 
apr6sägnak nagy sikere volt. Brieux darabjanak targya meg 
j6val fanyarabb a Franceenäl. Azt bizonyitgatja benne, hogy 
a ferfiak akarat nelküli eszközze, jätekkä valnak a nönek 
kezeben meg akkor is, ha a färfi intelligenciäja j6val fölötte 
all a noenek. Ugy vergödik a färfi a nö akarata szerint, 
akär a cserebogär, - innen a darab cime is : Cs e r e -
b o gar a k - amelylyel pajkos gyermekek üznek gonosz 
jätekot. - A mäsod.k darnb nem tetszett es legfeljebb az 
men tette, hogy a ket föszerepet G u i t r y 6$ P o 1 a i r e 
kisasszony jatszotta. 

x S k r a m Amaliänak, a ki egyike a legjobb norveg 
1r6noknek, nehany nap elött mutattäk be A q u e t e cimü 
uj darabjat a knsztiäniai värosi szinhäzban A darab hösnöje 
egy bukott kereskedonek elvält felesege, akinek müveszi 
hajlamai vannak. ßlivel alkot6kepessege nincs, hajland6sagät 
legalabb ugy követi, hogy älland6an müveszek, bohemek 
köreben el. Veletlenül megismerkeuik egy ügyveddel, igen 
derek uri uriember, azonban a comme il faut kerdeseiben 
szigoru es kerlelhetetlen. Az ügyved beleszeret az asszonyba 
es viszont. A färfi megvalJja szerelmet, a no pedig mialatt 
felfeäi muJtjat, elmondja, hogy mege1hetese erdekeben neha 
expediensekhez kellett folyamodnia, amelyek között szerepel 
az is, hogy lopott ertektärgyakat. Az ügyved erre meghökken 
es örökre elhagyja a not. Ennyi az egesz. Egy fLjezet -
mondjuk - az eletbol. Nincsenek intrigai, nmcsen akci6ja 
sem es igy erthetö, ha a legbrilliansabb megfigyelesek 
ellenere is, a nezö idonkent betöltetlcn ü rt erez, ami külön
ben igen gyakori meg legjobb skandmäv darabok elöada~a 
közben is. Kivält, ha a darab n6ir6nak tollab61 került ki . Es 
legkivält : ha az a no a röemancipäci6ert szall Sll\ra, Igazan, 
vannak tärgyak, amelyekhez nö ir6knak egyallalan soha 
sem szabadna nyulniuk. llyen tema peldäul a nö
cmancipaci6. 
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Rippl-R6nai J6zsef. 
lrta: Rottenbiller Ödön dr. 

Harom-negy eszlendös szorgalmas, v sszavon tlt munkAssäg 
b e s z a m o l 6 .1 a az a kialliLäs, mely a Kö 1yves Kal nan magyar 
mükiad6 tät·~asäg ter meiben van egvütt. Vagy ~ 6tszäz kep ; melyek 
kozött pa::zlell, viz estes, olaJ "ep, söt, ha nagyon ke1 ess•1k, kreta, 
toll s talän meg ce uzarajz is 11ka t. Per sze tulnyom6 a paszteJI, 
mint m ndig. J\lerl Rippl-R6nai nem elöször foglalkoztat1a a mükri
tlkäl es 1 ritikusokat ezuttal. G~a bogy m JSt, - vegre kezdi .
megerteni. M~g müoarata nk is. 0::.sze-v ssza alig egy bete, hogy 
kepe1 a nyilvänossägnak is Lozzälcrhctök s märis er~dmen) es 
müväsärlas 1ar nyoruukhan. Nagy sz6 s meg nagyobb e1edmeny ez, 
ha meggondolJuk, 11ogy cppen harom gynjtemenyes kiä.lLtas vä.r 
vevokre mostaoaban ... 11t Bu<lapesten. 

M~nden epen örvendetes rnuveszi tanulsag fakadt ennek az 
int me, er dekes kiällitäsnak nyomäban. Ezt a ruäsle.szäznal 1s töbu 
erdekesebbnel-erdekesebb sziniol ot, ezeket a pazarul szines 
impress i6kat mege1 teuek ~ s a me1 esz koloris a, a vakmerö 
impresszion1sta, kit a közelmultban annyaa lebecsülte ., lesz61tak, 
kinek müveszi inspiräc:16il s:än-viccelmek, szines, hüper modern 
szerteleosegnek nevezgettek, komoly müvesz szamb.i megy igazauao: 
söt k6pe1t kapkodJäk, szinle ve1 sengenek ertök. Uun, kezd a mt 
nagyközonsegunk. is nagykoru lenm politikaban, müveszethen, nem
zet1 erzesben egyaraut. Merl saJAlos, nemzeü erz.es ihlete van a 
Rippl-R6nai moslani kepcinek. S c z a z ö n a g y h a 1 a d a s a. 
A 111agya1äz6 szöveg nelkül is kerestük volna (s b.zonyära rä is 
talaltunk volna azt a 1tKa1•osvä.ri kicsi leher bäza t• , azt a kis 
dar ab hazai rögöt, mely a ke1 ek molivumainak müveszkou) bfqa 
leu iLLhon. Az edes haza, a szülöfö d s enne 1sfeni elete itt adta 
- erezzlik - a meleg, a közvetlcn inspi aci6ka1. A c~alad ~s a 
rokonsag, meg s sok ismerös, jöpa t.äs 6lcte segaeu aztan kiböv1-
teni a sok bazai ternä1. Igy kerültek pnpirra es väszoma a j6i,ü 
k1svarosi alakok, teszem a „kaposi r olgar" (3ß), az ~asztaltarsasäg" 
(70), a „h.1svarosi po itikusok" (73 , a hires cpöl'költ tärsasag> 189) 
es a cKis, sz nes tarsasag• (91) stb., igy Jett k~p a kulö1 tele t 1pu
sokh6l : a övetkezökböl (64, 65), az asztalosb6l (31), akar aztän 
a doktorb61 (17, Si) a föm6mökböl 18!), a plebä.nosh61 13-1). a 
falusi tantt6l>6L <95 , a verkl1s koldusb6l (76), az öreg 6räs bacsib61 
(9-1) es a reso 11 i vrncel eruöl (78) stb. 

Minde11böl val6sagos karakter avagy 6letkepet csinal s Jnin
denült megleli a saJälos, kühwleges vuna„okal; beteldnt, belat 
mmden hiva asnak, m11slersegn„k avagy fogl11lkozasnak miszte-
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rittmäba s minderre külön mondaai "val6Ja, :külön _szme akad. 
Eze1 t v.lagitanaK meg annyit 01 de.,es, puha paszwl1sz10ei s azett 
ertJuk meg 11i a aka JUk !) az o összes, sz1nes, sz111po111pat:> monuan~
valo1a1, nlll a !ormaoa , mozuulaLokLan, !Jeal111asua, ctiewzh, 
vegre, krcta ala» fog az1a.a. ~l ndebue., segilsege1 c va , vakwero~eg1g 
ba1or e~yeni„e , e, Jellemzö roJZLudasa s pa.lar szin sk ..,laJa, lliely 
kitogy11a1adan a 1agy, JeHemzö nüau,zok1,an. !:izrne1 Zl!se c1sorau~u 
kolorisläva avalJa, am szme1 sohasem bamöK : mcn ncm a sziuek 
kedvec1 t szulelllc meg a kep nala, hanem wel<:g ncm.let1 euese 
napsuga1 as szinezese ragrug6 oe1 üt ar szl. Ha11gulaws es uangu
latut keltölc kepei mmdenkor. Közlesenek m6dJa11oz, mouuauhal6-
Jäna, közvedensegellez sok sz6 1er, JöJe~ L.a alJs.lolut muveszeu 
szempomokkal mer,uk; de rruudenuc1 eulemcseLb es enlekestH.>b 
gazdag kedel)' vilagaba, J6izü uumoranak, labzolag kiapau.uatauan 
tor1 asaba b l<:tel.imeu1 azzal a J6sagos szereLellcl, m el} l} 1.H ö waga 
aJkulJa meg f1 iss, ere<leti btlete t ; uundezt rum - la1au 1t1cgeu
szer.1sege mellelt is - eredet1, v11.:ces, 011e1es es mmdt:ukor llluve
sz1 näla. Munka1an at van gondulva mrn<len, s a JJeusö enek, 
a vilägos lartalom eläiu1Jäk, hogy a m1t vcg.lell, omuuutus ; u~y 
kes1.ült, a mint akarva, k gon<lolva vo l. Hogy c1icscuck, ßuuuuiat
vJ\aganak Jegbeszedesebb JuleJeZÖß a paszt ... ll : ez e1zeM vuagauak 
gyöngedsege metlelt b zonyit. 

Ezt is, azL is Pansban tanulba ta. Abban a legkörben, hol 
a meg legpo1os_, lestell arcu es karminos ajaku cocotte·ok es gri
sette·k 1~ anuyH ereznek a sok csipke es ba11szt <laca1a . . . Ab
ban a v1rag1J1alos, nuimoros esli vilagban ... Uogy aztan haza1ött 
az elet ve11zmusa, a J6zansaggal lelüett vidck1 clel 11ann6nias, 
szines aHord1a1 köze ke1 üil ; de azerL szinei sohasem atl.Lak d1sz· 
harm6niat. Legalahb nem tarl6san . . . s a de1 us, illato... szmek 
csak nyerlek erlekükben az aklimalizalt valörök H1an. vl)'dll 161 
esik Jatni azt a sok hangulatos, szines ruüve zlclkö11 ätszüröd•Jlt 
pillanatlelvetelt, mely megsirat avagy meguevetLct ::; olykor szesz~
lyescbb a nyari zivatal'Os esö utan 1eJragyogo, szemkapraztat6 
szivarvanynal. 
. Az erdekes kilillitas, melyen a meg nem reg „hirhcrlt" kolo 

r1sta tel1es egeszeben all elöttünk, mindenkit meg · fog gyözni ko
moly tudas81'61 s nagy akaratere1ei öl s eredc1iserre mellell is fel
tetlen h6dolasra 1og1a birni azokat, kik erthet:tlrnnek tarlollak 
kol riszt ,kus törekveseit. Meg fog-jak erteni a1 t a minnen izehen 
e r e d e t i piktorunkat mar csak azert is, mert kepei ezutlal 
val~~al~lt, igazAn verheli tarsa.sägba ke1üllek s igy egymas mellelt, 
egyutt JObban ertekelhetök, mmt naizy tärlatokon, ide!!en, 1ohbadan 
ban16 szomszedsag11an maskor. Az erdekes, inlim kir\llitas metrer
demli a figrelmet, i metelt me~Lekiatest, ho~v a müvösz kon~olv 
tö~ekvesP_iröl, iran)·anak valtoZPtossägar61 azok is meggyözödJenek, 
ak1k edd1g credet1seget elegge meltAnyolni n l!m tudtäk. 
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Az ember es muokaja. 

- Jean Finot egeszen különös francia ir6. Egyik leg
nagyobb es legelterjedtebb pärisi foly6iratnak, a La Revue-nek 
szerkesztoje es köteteket irt mar össze a h 0 s s z u e 1 e t 
f i 1 o z 6 f i ä j ä r 6 1. A legut6bb1 nag:yon hiresse vält 

( 

könyvenek ez is volt a cime : » Philosoph1e de la longenite«. f O 
Most egy uj kötete jelent meg a piacon: > Az akarat, az elet 
meghosszabbitäsänak m6dja« . . . Az embernek elöször is 
az üt szöget a fejebe, hogy mi köze a filozofiänak ahhoz, 
hogy sokäig, j61 es egeszsegesen elJünk. Hiszen ehhez c::iak 
egy j6 doktor tanäcsai szüksegesek - no me.g aztän terme-
szetesen sok penz. De Fmot megmagyarazza, hogy mire j6 
a filoz6fia. Az embernek mär az iskolaban, a vallasi 6raban, 
a templomban es mindenütt, ahol csak moralr61 hall predi-
killni, a fejebe keny szeritik, az idegeibe oltjak azt a tanitäst, 
hogy az eletnek nincs erteke. A mai uralt<odo moräl szerint 
az elet maga nem cel, hanem csak eszköz. Eszköz az egyik 
szermt arra, hogy boldog, ragyog6 örökkeval6sägot szerez-
zünk magunknak valahol . . . a mennyorszägban, vagy hol 
a pokolban, a mäsik szerint eszköz arra, hogy bizonyos tUl-
haJtott szenvedelyeinek, vagy a maga szent1mentälis, erzelgös 
celjainak h6dolhasson. 

Es csak kevesen vannak, a kik belättäk, hogy a szep 
elet maga egy gyönyörü, az utanatörtetesre erdemes cel. 
Pedig csak az, aki meglä.tta ezt az igcizsägot, csak az tudja 
akarni, erösen akarni is az eletet, es ket ember köztil, akik 
egyenlö föltetelek, körtilmenyek között elik vegig a n:iaguk 
idejet ebben a siralomvölgyben, az marad tovabb benne, aki 
akarja is az eletet. Ez az autoszuggeszt16nak egy kevesse 
ertekelt megnyilatkozäsa. A szuggeszti6 es autoszuggeszti6 
nem csoda, hanem az delej eletimknek egy mäs alig isrnert 
funkci6ra. Finot roppant erdekes peldakat emlit föl. Az auto
szuggeszti6nak, vulgar1s nyelven, az akaraterönek ket mu
kbdesi formaja van. Az egyik az, amely szakadatlanul dol
gozik bennlink, amelyet eszre sem veszünk, ilyen peldaul az, 
arnikor egy lelki em6ci6val a fejünkbe, arcunkba tudjuk ker
getni a vert. A mäs1k erösebb, ritkabb, csudillatosabb es nem 
folytonos, ez az, amely vizi6kat lättat es amelylyel - gy6gyi
tani is lehet. 
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Amerikäban vagy tizenket eve egesz egyhäz alakult. 
Eddig any6 volt a feje, amely azt hirdette, hogy nincs is 
betegseg, aki betegnek erzi magät, az csak erosen, valläsos 
erövel higyje magäban, hogy nem beteg ·es akkor rögtön 
egeszseges is lesz. Hogy ezt az erös hitet elerje, a betegre 
irnädsägokat olvasnak rä. A räimadkozas az6ta elterjedt ba
bona az egesz vilägon. Eddtg any6 meggazdagodott belOle, 
sok betege belehalt a m6dszerebe - de sok meggy6gyult. 
Az autoszuggeszti6nak a hatasa ez. Ha mär most ez a rend
kivüli, külonös alkalommal, különös erövel megnyilatkoz6 
autoszuggeszti6 alland6an eszrevetlenül müködik az ember
ben - mondJa Finot - ha külonben egeszsegesen szilletett, 
megorzi a betegsegektol es hosszu eletü lesz e földön. 

- A minap meghalt Pärisban Laudard Philippe, a ca r 
m ä g u s a. Arnig Petervärott a ~ari udvarban elt, nagy volt 
a hatalma es azt beszelik hogy 6 kormänyozta Oroszorszagot. 
Gy6gyitott, josolt, es amig a j6s1asai bevältak, jöl ment a 
sorsa. De 1904 äprilisaban nagy gyözelmet j6solt uranak, a 
carnak es enc meglörtent a hac.lüzenct Japännak. A gyözelem 
azonban egy hosszu even ät csak nem akart mege1 kezni, 
erre aztän befejeztek a häborut es ldlöktek a szegeny Laudard 
Philippet. Laudard seanceokat rendczett a cäri ud" arban, 
amelyekre megcitalta a szellemeket, különösen szivesen latta 
a car Nagy Frigyest es Napoleont. Ezenkivül gy6g.> itott is 
mediumiszt1kus erejevel. A legerde:.esebb azonban az, hogy 
tagadta, hogy spiritista, maga is erthetetlennek es ege
szen öntudatlannak mondotta, amit Lsmalt. Enclausse dr., 
hires francia spiritista es ir6, akinek bejarasa van a cari 
udvarhoz, fedczte föl Laudard-t Lyonban es protezsälta be 
a carhoz. Nehäny - ällit61ag - csodalatos g.> 6g.> itnsa sike
rült a cari csalädban, azutan megj6solta a carevics születeset, 
es ettöl fogva nagy batalma Yolt az udvarnal. De ne . lehe
tett valami különösen ügyes ember, mert a betol.> äsä.t nem 
tudta kihasznälni. - Erdekes, h<..gy a spiritiszta, miszt1l-.us 
befolyasok regi idöktöl fogva uralkodtak a petervari Ud\arban. 
Mär UJ. Sändor carnak volt egy politikai mediuma, akinek 
a belügyminiszter negy evig pontos havi fizetest utalvanyo
zott ki. Dr. Landsdorff Györgynek, egy akkoriban ismert 
spiritiszta ir6nak Hem ik fia volt cz, es amikor politikai j6s
läsaval egy birodalom sursät intezte - elmebeteg volt. Allit6-
lag az 18 ..... _ f ebruärjäban törtent merenylet, amikor a teli 
palota ebedlöje eppen abban az idöben, amikor a cari csaläd 
e bedelni szokott, felrobbant, azert hiusult meg, mert Lands-
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dorff el6re megj6solta a veszedelmet es a cari csalad mäs
hova ment ebedelni. Amikor Landsdorff örültsege mar olyan 
fokot kezdett elerni, hogy a környezetere veszedelmesse valt, 
elküldtek az udvart6l es helyebe Eglingtom, egy amenl{ai 
mecliumot alkalmaztak nehäny h6nap1g. 

- Becsben, . a vilag els6 zenevarosaban, most elad6 
B e e t h o v e n z o n g o r a j a. Ez a fäb61 val6 szekreny, 
amelyen csodälatos, soha utol nem erhetö, egy vilag täJdal
mät es örömet zengö hangokban született meg a ki1enc 
szimfönia, talän erzi is a fäjdc.lm c:tt, amiert el kell köhöznie 
Becsböl. Beethoven legragyog6bb sikereinek, legszenved6bb 
munkajtinak es legnag) obb szenvedesenek szinhelyerol. Ezt 
a zongorät Lichnovszld herceg, a mester partf 0g0Ja ajände
kozta neki, aki VJSZOnt a Sonata Patetica ded1kälätäval ha
lälla meg az adomänyt. Mostani tulajdonosa, Zach Käroly 
hangszerkereskedo, fölajänlotta Becs väros közsegtanacsänalc 
megvetelre, de Lueger nem emlekezett rä hogy az a Beeth
oven valaha tämogatta volna a klerikälis propagandät es 
visszautasitotta az ajänlatot. Most egy amerikai milliomos al
kudozik a zongorära. 

- A tudomäny reszrehajlatlan, de miutan tud6sok ir· 
tä.k es a tud6soknak is csak hajlik valarnerre a keze, neha 
a tudomänynak is gyanus kisse a szaga. Willy Pastor, ne
met ir6, most kiadott egy könyVf•t, a cime : Aus ari::;cher 
Urgeschichte es ebbcn azt bizonyitja, hogy a g e r m a n 
r a je a z e 1 s 6 b b s e g a törtenelemben. A latin es gö
sög törtenelemnek tevesen tulaJditanak olyan nagy fontos-
ägot az emberi kultura megcsinäläsaban, mert a germän 

faj sokkal ertekesebb. Ezt a tetelt igen ravaszul bizonyi1ja a 
darvinisztikus te6ria alap1än, amely ma mär csaknem dar
vinisztikus dogmavä valt : Geol6giai teny, hogy a földet 
idöközönkint a s~rkokr61 nagy jegtömegek, vizäradatok ön
töttek el es elpusztitottak minden elöt, növeny- es ällatvila
got. Eur6päban ez a jeges özönviz egeszen a deli vegekig. 
Spanyolorszagig, Olaszorszägig, Görögorszä gig hatolt elöre. 
Az emberek, vagy azok a lenyek, akikböl kesöbb az ember 
lett, ide delre menekültek az 6riäsi jeges zuhany elöl. Sza
zadok multak et, azutän a jeg es viz kezdett lassan-lassan 
visszavonulni a sarkok fele. Maga utän elpusztitott mocsa
ras videkeket, nagy üres földeket hagyotr, amelyeket a mai 
ember elödje csakhamar ujra elfoglalt. De kik vonulrak ide, 
a hideg pusztasägba, a j6 meleg Delröl ? A vallalkoz6szelle-
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mUek, az erös testüek es lelküek, a kimeletlenek, a harcot 
birok, az embensegnek - a faj1 kivaläs nezöpontjäb61 -
ertekesebb resze. Ez volt a törtenele n eh."\ui Amerika. Es ez 
a resze Europanak az, ahoi ma a german fajok ltJ knak. A 
germanok az ut6dja1 ezeknek az osregi kivandorl6knak, te
hat a germänoke a jövö. MondJa a germän iro. 

- A berlini regi Akademia rozoga epületeben kiällitäs 
nyilt meg, amelyet a csaszar ügyesze batran lefoglalhatna 
osztaly ellen val6 izgatas mia1t. A nefüet h ä z i m u n k a t 
mutalJäk itt be termeke1ben, lefotografält nyomortanyäival, 
gyalazatos kizsäkmanyolasaval, gyermekgyilkolasä.val együtt. 
A hazununka regi atok es hatalmas ellenseg. Nem lehet el
Jenorizni, a munkaad6 megtakaritja az egeszsegügyi, b1zton· 
sagi rendszabalyokat, megmenckul a sztrajkt6l, gyetmekek
kel dolgoL tat hat es olyan ärakat ad, amtl) en nei<i telsz1k. A 
kiallilott targyakon mmdenütt ott függ a cedula es rajta, 
hogy mennyit keresett ve1e a munkas 6rankint. Vannak ja
tekszcrek, amelyeknek az ell{esziteseert a munkäs - talan 
egy ny0morek ~n ermek - 6rankint masfel pfenniget, azaz 
nem egeszen egy kraJcarc keresett. Egy härom tagb61 val6 
csalä<.l 162 6ras munkaval harom es tel märkat, ket forintot, 
egy negytagu csala<l 242 6ra alatc tizenl{et markät, het fo
rintol keresett. Egesz csalädok, amel.} eknel meg a kis gyer· 
mekek is seg1tent..k, nt:m tudnak többet keresni hetenkint 

.nyotc, kilenc mafoanäl. Ez a kizsakma11yoläs olyan j61 jö
vedelmez a munkaad6nak, hogy vannak iparägak, mint a 
müvirag- es tollipar, ahol egesz gyärak üresen allnak, a 
munkat mar evek 6ta otthon tlolgoz6 munkasoknak osztjak 
ki . . . Ennek a különös es igen sikerült kiallitasnak meg 
1904-ben született meg a gondolata. A munkäsok kongresz
szust tartoltak a häzimunka ügyeben es elhatäroztak a 
mostani kiällitast, Werner Sombar1, az ir6 vezette a szer
vezeset es annyira sikerült, hogy hir szerint, a nemet csä
szärne, amikor mcglätta a munkabereket, amelyek a kiallitott 
targyakra vannak függesztve . . . a fojet cs6valta. 

- ~lost huszo'1öt esztendeje, hogy C a r 1 y 1 e, a nagy 
angol törtenefa6 meghalt, s Arigllaban fänyes emlekünnep
peh kel Ulik meg ezt a nevezetes evfordul6t. Carlyle Tamäs 
1795-ben, deczember 4-en született Sk6cziaban, Ecclefe
chan ban. Vag) is a tizennyolcadik szazadban, melyet a szeI
hän"'!osok ko1 änak nevezett el, s amelyet annyira es erdem-

{f telenül, lenezett, Szukhelyenek vadonab61, melyct Goethehez 

- -
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intezett leveleiben oly gyönyörüen rajzol meg, Carlyle Ed1n· 
burghba került. Ifju eveit a sajät enje körül va16 harc tölti 
be. Paraszti környezetböl szärmazott. Atyjät6l, az egyszeru 
kömivestOl megtanulta, hogy <i:az ember munkära született, 
nem töprengesre, erzelgesre, almodozasra>. Az egyszerü pa
rasztasszony, ki kesö vensegeben tanult meg irni-olvasni, 
hogy gyermeke . szellemi feJlodeset követhesse, a kemeny 
földmivesi munka utän fia essayin üditette elmejet. Elsö if
jusaga, «az örjöngö, forrong6 erjedes> ideje mindennek ta· 
gadasära vezette. Mint az abszolut pesszimizmus embere, 1 !I 
szellemi anark1sta lett. 

- A viläg - irja «Sartor Resartus>-ban - szämomra 
szörnyü sivatag, melyben csak vadällatok üvöltese, a ket
segbeesett, gyülölköd6 emberek ordltäsa hallik es nincs felh6-
osz10p nappal es nincs tüzoszlop ejjel, mely a vändor lep
teit vezesse . . . Erzeseid es szellemed minden ablaka be
szenn} ezve, hogy egyetlen tiszta, vilägos napsugär at nem 
hatolhat raJta, s amellett gyomrodban val6sägos patikus ki
rakat, es a lelek, melynek ideje lejärt, az utälat mocsaraba 
f ullad lassankent ... 

Ez idö täjt Carlyle «gyülölte a vilägot, igazsägtalansä
gaival, nagy brutalitäsaiva1, unalmas särga aranyaival», mert 
csak hazugsägot talält benne, s «a hazugsäg tilos e viläg-
egyetemben. Az arisztokräciät hivja egyre >a talentum arisz
tokratäit:1>, s haragosan j6solja meg azt az idöt, melyben 
minden tetezo el fog pusztulni. Carlyle szellemi eletenek e 
forradalmakor husz esztendos volt s igy nem lehetett nehez 
lelki megterese. Goethetöl tanulta <az emberi termeszetbe 
val6 melyebb belätäst>, mely «örvendetes k:övetseg volt sza
mära» s amely egesz kes6bbi eletet megnemesitette . . • A 
«Hösök», Cromwell, Nagy Frigyes, a francia forradalom, 
Schiller elete ir6jänak, Kant, Fichte, Schelling el1emzöjenek, 
a szikräz6 gondolatokkal teli filoz6f usnak nincs 
helye az irodalcmtörtenet skatulyäiban. Törtenetir6, iro
dalomtörtenesz. esztetikus, szociälpolitikus volt, egyiknek 
sem tel1esen tökeletes es mindennek rendkivüli, Carlyle volt. 
A mai gondolkozäsnak egyik közvetlen ore. 1881 februar 
5-en halt meg London egyik kill värosäban s az angolok 
nemzeti gyäszul tekintettek halälat 

Felelös szerkeszto : L6rant Dezsö. 
Szerkesztöseg ~s kiad6hivatal: Akacfa-utca 63. 

Kiadja a „jövendö" kiad6hivatala. 
Teleton: 87-34 szam. 
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Me11:hivas 

a PESTI MAGYAR KERESKEDELMI BANK 

64-ik rendes közgyülesere, 
mely 1906. ~vl februar hö 17-en delutan 6 6rakor a bank helyisegeiben fog 
megtartatni. 

TARGYAK: 

1. At: fgazgat6sag jelentcse. 

2. A feh.igyelö·bizottsag jelentese, a merleg megrulapltasa, a nyorn6g fel
.satäsa iranti hatarozat es a felmeates megszavazasa. 

3. Az alapsiabalyok m6dosfüisa. 

4. A tisztviselok es szolgak nyugdijszabalyzatänak m6dositasa az igu
gat65'g javaslata alapjao. 

5. Igazgatosagi valas~tasok (az alapszabalyok 36. §-a ertelmeben a kllep6 
1ugat6sagi tagok ojb61 valaszthatok.) 

6. A felügyelO·bizottstig valasztas . . 

Az alnpszabalyok 19. 20., es 21. §-ai ertelmeben minden reszvenyes, ki 
nek reszvenyei harom h6nappal a közgyüles elölt a bank könyveiben nevere be 
vannak jegyezve, jogositva van a közgyültlsen resztvenni, vagy magit megha
talmazott altal helyettesittetoi, kinek azonban szinten r eszveny<lsnek kell lennie. 

A szavazati jog ervenyesithetese celjabol a re;zveoyek szelvenyekkel együtt 
u aJapszabai.lyok 18. §·a ertelmeben foly6 evi februar h6 14-lg az alant felsorolt 
helyeken teendök Je : 

Budapesten: a bank ertekpapir penztaranal. - Brass6ban: tiz Adler L 
Jakab es testv. bankbetcti tarsasagnal, - Debreczenben: AZ Alfoldi taka•ekpenz
tarnru, - Kassan : a Kassai jelzalog-baakotil, - Kolozsvarott: az Erdelyl bank 
es tskarekpeoztar r.-tarsasagnai.1, - Pozsonyban : a Pozsonyi IT. ker. ti.ltalanos 
takarekpeozt8.rn:i.J, - Sopronban : a bank fi6kjaoal, - Szegeden : a May R. 
Miksa czegnel, - Temesvarott: a Delmagyarorszagi kereskedelmi es gazdasag1 
bank r.-t.-nat, - U jvideken: a bank fiokjanal, hol is az , 875. evi XX.'CVII. t.-c. 
198. §·a es az aJapszabai.lyok 45. §-a ertelmeben a megv1zsgatt evi merleget, a 
!clügyelo·bi.zottsag jelenMsevel együtt, nyolcz nappal a közgyüles elott Eitveheto· 

Budapesten, 1906. f,brwir 9-en. 
Az lga.zga.t611ag. 

(Utinnyomas nem dljaztatik.) 

• 
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l Magyar Orszagos Központi Takarekp~nztar 
XXXIV rendes köz~)-i-ilPset 
1906. evi febrnar ho 17-en delutän 4 6rakor az inte
zet helyisegeben (IV., Deak Ferenc-utca 7. szam 1. 

en ele1) tartia meg. 
Napirend: 1. Az igazgat6sä~ ielentcse. 2 Zärszimadäsok elo

terjesz1ese a FelügyetObizottsäg ielentesevel. 3. ~lerleg megfiltapi
täsa, nveremeny felosztäsa es kiflzetes ir anti hatärozathozatal. 
4. Hatarozathozatal a reszvenvtökefelemeles utjän nyer1 összegek 
hoväforditästtr61. 5. A felüg\'elö bizotfsqg, n välaszt:ränvi 1agol{ 
üles jelenleti jegvei es a valasztmftnyi napibizto-;ok tiszteletdijä
nak megallapitasa. 6. Harom ig'l.z~at6sägi tag välasztäsa Az uj
b6l alakirand6 felügvelö bizottcägba es välasztmirnvha negy fel
ügyelöbizottsägi es hat\'an välasztntanvi tng valasz1äsa. 

Azon t. reszvenye-=ek kil< ezen k iz!(yülcc:;en rcszt vcnn1 szflod .'.?koznak 
sziveske:ijeoek reszq~nyeiket az atao,z ~ M'yok 2~. §·a crlP-lmehen „ 1. e fehruar 
J 4-i~ d. e. 12 6raig az intei.et pemtnrännl l~lenni, mely alk-llommal a merleg 
1s rendelkez~sükre allaod. P.z iga'Z.gatosä.g. 

• 23 §. Közgyülesen reszt vehetock miodazon r~si,·enHsei(, k1k ha 
rolJl nap:il a k"zgy·iles elölt a Je nem jnrt szeh·em·ekkcl egHilt oly reszveoyt
tesinek le a tarsulatn&I, mely legaJabb ket h6val elob 1 iratott a letevö sajät 
nevere. 

A Pesti Vikt6ria gözmalom"~~~~~~:~~~~..-;i " evi fe bruar h6 
13-an, kedden, delutän 2112 6rakor a l\fagyar fövärosi malom-

XXXIX-ik re11des közoyülesre. egyesület helvisegeiben 
(Erzsebetter 19.) tartand6 
NAPIREND-: 1. Ket reszvenyes megvalasztäsa a közgyülesi iegyzö-

könyv hitele~itesere. 2. A7 igazgat6säg evi jelentese, a felügye16-
bizottsäg jelentese, az 1905. evi merleg i6vahagyäsa es a fel
mentveny megadasa. 3. A n~rereseg hovif orditäsa feletti hatä
rozathozatal es az osztalek megällapitäsa. 

Azon t. r. reszvenvesek, kik ezen közgvülesen resztvenni 
kivännak, az alapszabälvok 24. §-a ertelmeben*) tartoznak resz
venyeiket a szelvenyivekkel együtt, legkesöbb f evi februär 10-eig 
a tärsasäg penztaranäl (V. ker., Uipesti rakpart 22) leteti el mer
veny elleneben. mely egyuttal belepti jegvül szolg:'ll, letetbe helyezni. 
Ugyanott februar 5-etOl kezd\•e a felügyelö· bizottsäg evi jelentese 
a m~Jeggel együtt a t. c. reszvenyesek rendelkezesere äll. 

Budapest, 1906. januär 25-en. A z i g a z g a t 6 säg. 
*) Az alapszabalyok 24, §·a: .Uey a rendes mint a rendkin.ili köigyUlese· 

ken csak azon reszvenyesek szavaz:itkepeselt, kiknek reszvenyei legalabb )ret 
h6aapral 8 közgyüles elOtt a tarsasag reszvc nykönv' eben neveikre irattak es 
k.ik ezen reszvenyeiket Mrom u1 rpal a közf!yütes el6tt a tarsasäg p~oztari.ba 
Jeteszilc. A leteti elismerveny belcpti jegyül szolgäl.
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MEGHIVÖ az ~ELSO BUDAPEST! GÖZMALMI 
RESZVENYTARSASAG• t. c. resz

venyeseinek 1906. evi tebruar h6 17-en delutan 3 örakor, a 

°!alomepületbcn (V. kerület,, xxx1x rendes ko"znyu··1e' ~en 
h.lotild - utca) megtartando 1 • y ~ 

val6 reszvetelre. 
N a p i r e n d : 1. Ket reszvenyes kijelölese n közgvülesröl felvett 

jegvzokönvv hitelesitesere. 2. Az igazgat6sag es felügyelö bizott
sag evi jelentese. 3 A merleg megällapitäsa es az osztalek meg
hatärozäsa. 4. A nyugdijalap 1905. december 3 1-en Iezärt könyv
szerinti es mathematikai merlegenek elOterjesztese. 5. A felment
v~nv megadäsa az igazgatosäg e!:: feltigyeH3-bizottsag reszere. 
6. Egy felügyelö-bizottsagi p6tteg vätasztasa. 

Budapest, 1906. f ebruar 1. Az igazgat6säg· 
Az alapszabälyok 21. §·a: Mind a rendes, mlnd a rendkivüli közgyüJesen csak 

nzon rcszvönyesek vannak szavazatra jogositva, kiknek reszvlnvci legalabb harom 
h6naDp~1 clr ~b n hirsac;ag reszvenykönyvebe nevükre be\•ezctt ttek es legkesObb a 
köz~yulec;t mcge\nzö harmndik napon a tarsasag pc nztärinal lctetcttek. A letetkor 
e!lsmervenyek fognok adatni , melyek be1epti·jcgyül szolgalnak es melyekcn a 
lctPVO OC\'e a letett re~zvenyek es 3. szavazatok szama kitüntetve leend. 

12. § Minden közizyülesen tizenöt reszvenv birtoka oey sz:ivnzatot ad. - Husznäl 
több szuvazutot n.,.onbnn ezy reszvenyes sem gyakorolhat, meg pedig tekintet nelkül 
orra, vaijon az s:ijat ne\'eben, vaey pedig mO.s ~zavazat keoes reszvenyesek meg
hatalm zas 1bol, vagy mint resz\"enyes es mint meghatalm:izott együttesen tortenik·e. 

13. §. ~l'"ghatalm:izasb61 kepviselni csak sza vazatjoggnl biro re~zvenyesek van· 
nak jogosilv:1. { ~ mec.hat:l'.mazasok törvenyes m6don älli1and6k vi.) 

Az alnpc;zabilyok 66. §-a ertelmcbcn a merleP:, ll felugyelo-bizottsag ielentesevel 
együtt, folyo evi februii..r h6 9-tol kezdve az uzleti helyisegben n hivatalos 6rak 
alatt meetekintheto es arr61 a rec;zvenyeseknek kivan:itra lenvom1· tok fognak adatni. 

Flgyelmeztetes Azon 1. c. reszvenyesek. kik egyszersmind meghatalmazasb61 
IDRS szavazatkepes reszvenyeseket kepvise)nek, tiszte1ett~l felkcretnek. hogy & 

reszvenyek letctbe helyezese alkalmab61 a nevükre sz616 mer.ihotalmaz:ist is beadnJ 
meltoztasc;an,k. (Utnnnyomast nem dijazunk.) 

AZ ,,ELSÖ MAGYAR IPARBANK'' 
t c. „eszvenyesei 1906. evt februä.r h6 18·an delelött 11 6rakor u 
lntezet helyisegeban (Deak Ferenc-utca 5. sz.) tartando 

evi rendes közgyalesre 
tiszte!ettel meghivatoak 

Napirend : t Az igazgat6sag jelentec:e. 2. A merleg es znrsztimadas elo
terjesztese a felugyelo-bizottsag jelentese\'CI. 3. A merleg megallapitasa es a oyere
se~ felosztasa felelti hatii..rozat. 4. Az i~azgat6sa~ harom tn~janak, a felugyelo
bwottsig ket tagjanak, valamint a vruaszt'llany kilencz tagjänak megv:ilasztasa. 

Azon t. c. reszvenyes urak. kik ezen kozgyulCsen r . szt\'enni sz:indekozoak, 
Sziveskedjenek reszvenye1ket 8Z alapszab:ilyok 121 § a* er•etm6ben folyo evi feb
ruär l5·ik napiaig bezarolag delelott 9-12 6niig a.z intezet pcnztanioal letenoi. 

Kelt Budapesten. 1906. februrir h6 2--i n . Az igazgatosag. 

•) 121. t· A rendes k6zgytllb <Ssszehiväsa aonak me~lartba elllll ket het~el a magyar 
blvatalos lap ~lJän cszk<Szölteük. - Minden resznoycs, ld a közgyülesen reszt akar YewU, 
a k:Ozgytllb elött bä.rorn oappal ncvere irt reszvl!nyeit az iitazgat6sAinA1 Jotcrml t.artozi.k. 

UtAunyomAs oem dJjaibtik. 
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A SZEPSEG TITKA. 
VfgJazzon j611 mert itt a tel 1 

Bredett leveloh hitele• muolata : 

Egy külföldi 20 eves szep leany 
irja : !de mellekelem 3 arckepemet. 
Az celso> kep eredeti hajam volt; 
a cmasodfä> kep mutatja, hogy a 
folytonos bajhuUas következtebeo 
milyeo csunya voltam ; a charma
dik> kcp feltünteti jeleolegi hrijza
tomat, melyet 3 üveg Diana haj
szesz elhasznatasa utan mar eddig 
elertem. Ezek utan felhatalmazom, 
hogy arckepemet is - ha j6nak 
latja - közölje azok erdekeben, 
a kik nem hajnövesztot keresnek, 
banem az ijesztesig hataros hajhul
last, bnjtörest es korpa kepzodcst 
megnkad:ilyoz6k nero voltak kepe
sek. Kerek az eredeti Diana hai
szcczbol 2 üveggel ujb61 ~üläei;i, 
mert hajhulläs eUen mas szer nem 
lctezik. 

Egy csongradi menyecske levele : 
A Dia na Crem es Diana szappant 
minden oldalr61 ajanlottak, melyet 
meghozattam es nagyon hti!as va
gyok erte. Sargas szeploimet es 
pattanasaimat teljesn elveszitettem 
anayira, hogy arcom es kezem oly 
finom tiszta lett,mint az alabastrom. 

T. Erenyi Bel:. urnak Budapest. 

Egy kopaszod6 ur alalrasaval 
k:tptuk a következo sorokat: Fe
lesegem reszere njaolottB.k a cDiana 
bajszerh melybOl 1 üvep;gel hoz
tam. A mennyiben hajhulliisa fel 
üveg elhasznalasa utan megszünt, 
a roasodik fclet eo hasznaltam et. 
Most magnmnak kerek meg egy 
üveg cDiana hajszcrb, hogy meg
mentsem azt a par szal hajamat, 
mely meg megvan, de nem szeret
nem elveszteni. 

Tic;ztelt gy6gyszeresz ur 1 Szi
vcskedjek a Diana pirosit6jab61 
küldeni 10 korooaert ket üveggel1 

mondhatom, hogy mindnyajan na
gyon meg vanunk elegedve. 

Tisztelettel Z. K. gr6fno. ------Egy fov&osi primadonna nyilat· 
kozata: Mi szinesznok tudjuk leg
jobban megitelni, hogy milyennek 
kell lenni egy finom arc-cremnek es 
szappanoak. Hat mondhatom hogy 
a Diana-szepitosiereket kipr6battuk 
többen es az volt az altalanos ve
lemeny, hogy a Diana·cremet es 
Diana-szappant batran vilagga bo
csatbatjak, sok 00 hruiis lesz erte 
es nem fognak szegyent vallani 
vele. A küldött Diana pirosit6 sokkal 

többet er, mint a kiilföldi dragäbb Egy szatmari uriasszonyirja: Mult 
piroc;it6k, azert eo baratnommel evben hozatott Diana-Crem es Diana 
mindeg ezt hasznatom. Kcrem szappanb61 kerek 1- 1 adagot, mert 
Abb:izi:iba küldeni 1 üvegg~l, mert ez az egyedüli szer reszemre mely 
jövo beten oda utazom. Udvözli megakadalyozza,hogy tavaszi szep-

Dr. K. K.-ne. lOim lattatlanok Jegyenek. 
E~ tegelv DIANA-CREM (ejjel basznalhat6 zsiros crem) 76 krajcar, 
DIANA-SZAPPAN 76 kr., DIANA-PARFUM (originatis oagy üveg) 6 K. 
DIANA-PUDER 3 szinben (szarvas börrel) 76 kr., eey tegely DIANA· 

PIROStT6 6 korona. Egy üveg DIANA-HAJSZESZ 4 korona. 
Központi förakti.r, honnan a szatlihis naponta titoktartis mellett tört6nik 

atanvetellel : 

Erenyi Bela Diana-gy6gyszertara 
Budapest, Ka•olv-köPut &. •z. 

•Globus" m\ii.at6sot 61 kiad6va.ua1at RUV.•tanaaag oyomaaa Badapeatoa. 



Eladunk es vesziink 
alkalmi ärvereseken es beraktarozolt urasägi butorokat, 
ugymint tel1es lakberendezesekct, a ngol bör-butorok;\t, 
rnahsgoni- es t ezbutorokat, perzsa- es smyrna-szönye
~eket, függönyöket, olajfestrnenvcket, antiq11e targyakat, 

gäz- es villamos-csillärokat . 

Grosz Sa'ndor e1 5 Tsa Budapest. 6v4r-u 2. 1 em. 
(Ktr~lv-utcn snrMn. 

TÖRL E Y lroda : BUDAPEST, VIII., Eszterhazy-utca 22. sz. 
PEZSOÖOV AR Pincek: BUDAFOK (Promontor). - -

[i] BUDflPES T . ·. Ferencz Jözsef rakpart 

HUNGARIA , 
N/\GYSZflLLO[)ft yör yörü fekvcssel a 

Duna partjan, re
mek kilatassal a 

kiralyi palotara, a budai 
hegyekre es a Dunara. 
<a~ A jelenkor minden 
kenyelmevel berendezve 

1 

• 

Külön lakosztalyok 

fürdöszobakkal 

fl kav~haz teljesen 

ujonnan berel)dezve 
BURGER J. K/\ROLY 
igazgat6 

FON CIERE PBSTI BIZTOSITO INTEZET. fl11sztis bh:toslt#illok: 
81 mllllö kor. Kozponti U'oda: BUOAPeSTf!N. Sas·utca 10. 

Binosit: lcsti balcsel eUen, az ember elelere, tUz-, je~- lls.; szallilmanylmrok ollen • 

.A. Balassa.fe le val6d1, vilaghirü ang ol 

UG-ORKATEJ 
a legkitunöbb sz6rilöszer; felulmulja :iz fü:szes letezö szcpitö
szereket. Azoonal eltavolit szeplöt, majfoltot es miaden tisztita· 
lansagot az :ircröl rs ar:i11k friss udescget, fiatalsagot kolc onoz. 
Ara 2 kor. Ugo:-kaszappan 1 kor. Poudre 2 kor. es 1 kor. 20 fiU. 
Ugorkacreme 2 kor. - Kaphato minden gyögyszertaLban es 

drogueri.iban. - F6szetkuldes1 hely : 

Balassa-gyogyszErtara, BudapEst- ErzstbEtfalva. 

) 
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Negycclik C\1otyam. Budapest, fcbrunr 18 Nyolcadik szäm 

Jöven 
irodalmi es politikai ujsae 

A magyar Mirabeauk. 

Izgalmas tanacskozasok folynak a magyar nemzeti el

Ienallas centralis tuzhelyen - a nemzeti ka~zin6ban. A nem

zet hivatott es született vezerei, a szazezerholdas dinasztak 

es rengeteg latifundiumok urai, szajukban Henry Clay illatos 

havannäival, aggodalomba merillve beszelik meg a haza jö

vend6jet. Es hatärozni akarnak arr61, hogy mittevök le

gyenek hetfön, a mikor a kiraly p3rancsszava szetkergeti ezt 

a mcddö es sz6szatyär kepviselöhäzat. A koalici6 egyik sz6-

csöve elärul egyet-mast a nag) fontossagu tanacskozasok resz

leteiböl es dodonai j6slatkent irja: nma meg nem lehet tudni, 

hogy a j6zan önmerscklet, vagy a mindent elpusztit6 haza

fias fellangolas fogja uralni a lelkeket a magyar alkotmänyos

säg fekete hetföjen." 

Vagyis beszeljilnk ertelmesen. Sans phrase. A koalici6 

vagy tudomäsul veszi a kirälyi lcirat tartalmat es szetoszlik 

csendescn - vagy szembeszall ctleg a szuronynyal is. 
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Ha volnanak netalan agg6d6k, akik azt hihetnek, hogy 

ez az ut6bb emlitett eset fog bekövetkezni, hat j6elöre meg

nyugtatjuk öket. Ne fe1jenek. Nem fog ennek a talmi for

radalomnak ezen aktusanal sem folyni egy csöpp ver sem. 

Legfeljebb kaposztale, mert a koalici6 urainak ver helyett l 

aludttej vagy kaposztale folyik ereiben. De erre nem is fog 

sor kerülni. Ha a gyävasag jutalmazäsara erdemrendet ala

piiottak volna valaha, ugy a magyar kepviselöhäz koalici6-

jäban ennek a rendnek csupa aranygyapjas nagy keresztese 

fogtalna helyet, söt alig volna egy is a koalici6s taborban, 

akinek ne jutna Iegalabb egy kis kereszt ebböl a dicsö jel

venyböl. 

Soha ilyen szanalmas forradalmat nem latott meg a 

vilag. Az igaz, hogy eddig mindig csak a nepek szabadsa

gaert, fejlödeseert nepjogok gyözelmeert allottak talpra 

milli6k es soha nem ringattak meg a jogok bölcsöjet kaszi

n6k marvanyfalu palotäiban, megvenhedt es kielt atisztokra

tak dözsölö tanyajan. 

A mi forradalmunk palotaban szUletett, mägnasok tar

tottak keresztvizre, a gentry volt „a nep" a keresztelöjen, 

torzszülött az istenadta es mennel tovabb fejlddik, annal in

kabb meglatszik rajta a korcsfajzat. 

Esztendeje immaron, hogy tart a „forradalom", megsem 

haladtak tovabb a huszadik szazad jakobinusai es sanscu

Iottja i a zaptojasnäl. A francia forradalom egy esztendeje alatt 

harmincezer csatad öltött gyaszruhät, az unita ltaliaert folyt 

nemzeti küzdelem egy eve alatt kihalt egy egesz generaci6 
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az orosz szabadsag egy eves küzdelmene'.< több martirja volt, 

mint ahany magyar vandorol ki ebböl a szerencsetlen or

szagb61 evente - csak a mi dicsö küzdelmünk van meg 

mindig ott, ahönnan kiindult: a zaptojasoknäl. 

Egy höse, egy vertanuja, egy ald~zata nincs ennek a 

gloriosus harcnak. Egy ferfiu nincs az egesz Jazong6 täbor

ban, aki tudott volna mast produkalni tömegkaromkodasnal es 

abcugolasnal: Tömegesen felvonulni, a föispant legazemberezni, 

esazutan azeröszak elöl elvonulni, azttudjaka magyarMirabeauk, 

de ferfiasan szembeszällni es eletet kockäztatni a dicsö esz

mekert, ahhoz gyavak a mi höseink. Elfeledtek, hogy a 

nagy elc5d, a kit mintakepill välasztottak, a nevezetes kiralyi 

lilesen 1789 junius 20-ikän Versaillesben, a mikor a kirälyi 

föszertartasmester a harmadik rend kepviselöivel a kiraly 

parancsat közölte, nem elvi tiltakozäst jelentett be, nem zap~ 

tojässal argumentätt, hanem büszken dörögte oda: "Menjen 

Ön es mondja meg uranak, hogy mi a nep felhatalmazasäb61 

vagyunk itt es bennlinket csak a szuronyok eröszakaval 

ilzhet ki innen." Es ott maradtak mind. ::Vlirabeau e s a 

t ö b b i V e z e r l ö b i z o t t s a g i t a g o k. Egy U tt 

maradtak es bizony egyik sem ment vizil6ra vadaszni, vagy 

iszapkurat tartani - pedig peldaul Danton, Desmoulins, 

Saint just, Robespierre es a többiek ezeren es ezeren 

alighanem megszabadultak volna a kesöbb reajuk zuhant 

guillotine bärdjat61. Es megis együtt maradtak es a forra

dalomnak, a melyet felideztek, elösegitettek - vertanui 

lettek. 

1* 
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Vagy talan a mi koalici6s höseink csak ballepeseiben 

követik Mirabeaut. Mert panamäzott az öreg. Ren des f izetest 

kapott XVI. Lajost6l es Maria Antoinettetöl, hogy „csinälja 

vissza" a forradalmat es mentse meg a kirälysägot. Fix 

összegert szallitotta Mirabeau a hazät. Ki is derült r6la, a 

mikor a tuilleriakba behatolt a nep es a kiralyne szobäjänak 

titkos rejtekeben összehalmozott iratok a forradaTmi kormäny 

kezebe kerültek. Csakhogy akkor mar Mirabeau csendesen 

pihent sirjäban es nem törödött a rea halmozott szidalmakkal. 

A mi Mirabeauinkr61 is sok minden kiderUlne, ha a 

miniszteri archivumok irasai között szabad volna kutatni a 

fürkeszc5 kivancsisagnak. A mi Mirabeauink nem kaptak fix 

fizetest. Csak prcvizi6kat. Egyik erdöberleti közvetitesert, 

mäsik börgyari allamkedvezmenyek megszerzeseert, harmadik 

szenbänya kutatasi jogert, negyedik kincstari berletert, ötödik, 

hatodik, tizedik) harminczadik - szäzadik: mind valamiert. 

Arultäk ezek az urak a hazät, söt liferältäk is. Igaz, 

hogy reszletekben es parcelläzva. Mert a magyar Mirabeauk 

nem gonoszak, csak ehesek. 

• Ezert nem kell felni a „mindent elpusztit6 hazafias fel

längoläst6l." Mert elveszhet a haza, az alkotmäny, - de a 

provizi6 az megmarad örökkön-örökke. Vagy ha örökk~ nem 

s, de addig mindenesetre, mig a darabontminiszter ältal 

alairt szerz5des ervenyben van. 

1 

1 
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V eszi Margit . 

• 
Eszaki leanyokr61 szokott oly1:mr meselni nekilnk Pre

vost: a svihäk. Jönnek Parisba c leanyok s hozzak nekünk 
az eszaki fenyt. A Madelaine-templom täjekän szeretnek 
megtelepedni e leänyok. Szent es n~in szerü qaccal n6znek 
le a boulevard zagyva sokasägära. Ök az uj Eväk : akar 6k, 
büszkek, szepek, er6sek, szilzek, dacosak. Sajät fümaik van· 
nak s meg tudnak halru, ha kell az almaikerl. Minden va16· 
sägos ferfiunak gyülölnie kellene öket, mert ok a ferftura 
tömek gyülölettel. 

Prevost csak Stokholm es Krisztiänia Jeä~yait latj1 meg 
a Ville-Lumiere-ben. Kegyesen talän eszrevcszi meg Orosz
orszäg szüz, vörös Veräit is. ~Ii tudjuk, hogy Paris fele tör 
kerek e vilägr61 minden nttgy es uj Vagy. !\liehet Lujzänak 
sem p6tolta Pärist semmi hely, de Baskircsev Maria is Pä
risba tartott. Es elmennek, el fognak menni a mi uj leänyaink 
is. Mikent Pärisban el verez6 lelkevel evtizedek 6ta minden 
müvelt magyar masculini generis. Elsz6lit minket minden 
täjar61 a vil~gnak a Szep e:s az Uj, melynek oltarait Pärisban 
keressük. Csal6dv~ öntjük ki talan sokszor hazug oltarokon 
a szivünk veret. Es megis Cl a nagy köztarsasäg a vilägon, 
mely Paris feie tekint. 

Elvette Paris Budapcsttöl Veszi i\largitot is, kit rnagyar 
Baskircsev Marianak nevezett el az ugynevezett magyar iro
dalmi es müveszeti elet koldus frazeologiaja, mely c~upa 
hebeges volna a szent Külföld tämogatäsa nelkül. Holott ö 
több minden Baskircsev ~!äriäräl: Veszi ~Iargit. T1pikus bu
dapesti leänyoknäl kereshetnok-e az ö nagy es különös szom
jusäganak megerteset? Csak uj leanyr6l merünk udvarläs 
gyanuja nelkül ennyi szep v\16sägot elmondani : fiatal, pom
päs, h6dit6, becezett. Jätszva arathat le minden sikert, amit 
a budapesti Tarsasäg elokelo urileänynak teremhet. 

Az 6 szivet pedig összefacsarja a Szepnck ähitozäsa, a 
vonalaknak es szineknek örök es ezer problemäja. Csak leä
l!YOk, uj Evak tudnak igazän aldozatot bernutatni az atmaikert. 
Es Veszi Margit fel ev 6ta a Julien-akademiän Gldozik a 
Ieaszebb äldozattal. Väsznära hajolva, läzban s nagyszerU 
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akarattal dolgozik tizennegy 6rät is neha naponkent. Es a 
kirruyfi helyett a chef d'oevre-öt, a nagy, az igazi kepet 
lätja bizonyosan, mikor eber alom helyett az alväs almat 
almodja. Ott a Szajna partjän szenzibilisebb, nyughatatlanabb, 
szebb magyar lelek aligha szomjubozott az övenel. 

Lättäk itthon is sokan, hogy nagyszerü ember: müvesz 
ez a leäny. Kepeire, ecset-müveire sokan s nagyon emlekez
nek Budapesten. Uj es csodälatos instinct-nel, az ifju es az 
uj leäny gyönyörü bätorsägäval es az elhivatas biztos erze
sevel alkotta meg meg a tökeletlent is Veszi Margit. Talen
tumät nem engedte elcsäbittatni sajat lelke szirenjeitöl sem. 
Ha akarja ir, enekkel h6dit, ha neki ugy tetszik, lekergethet 
a szmpadr61 egy tucat szubrettet, zongorazik es komponäl. 
6 eljegyezte magät az ecsettel s ment Pärisba, a nagy äl
mok szekhelyere. 

Meg nem lep bennünket a hlr, hogy alig hat h6nap 
utän kitüntetes erte. Mentiont kapott a Julien-akademiän, ahol 
meg egy kicsit nagy az 6vatossag a nökkel szemben. Harom
negyszäzan gyülnek egy kurzusra s a fiatal magyar leäny 
pälmät kapott, mihelyst päl 11at kaphatott valaki. 

Szabad akademia a Julien akademia, de mondjäk meg 
a Parisban elt magyar piktorok es szobraszok, hogy milyen 
nehez itt a szabadsäg. Egesz vilagb61 gyülnek össze a leg
különbek, hogy tanuljäk äbraz.olni a felseges Termeszetet. A 
magyar leäny, az uj magyar Eväk e bajosa es sokra hiva
tottja tanuskodott erröJ, hogy a Duna-taj is szül szemekkel, 
vagyakkal, älmokkal bir6kat, kik különbek Prevost hos 
nöinel. 

Jöjjön haza majd Veszi Margit s jönni is fog biztosan 
sok dicsöseggel s ne hagyja a lelket a Szajna partjän. Kel
lenek nekünk, kellenek a magyar eletnek az Idök es lelkek 
kivaltsagosai. Addig is ujjongva örülünk a fiatal, magyar 
leäny dicsösegenek. Pirkad a Kärpätok alatt : hosszu älmokb61 
s minden nyofzolyan ebrednek gyönyörü lelkek. 

Ö di . 



Kis törtenetek nagyurakrol. 

l. 

A g r 6 f a r c k e p e. 

V alaki kiadta a jelsz6t egy magyar värmcgyeben : fes· 
tesse meg minden közseg a maga tanacsterme szamara a gr6f 
arckepet. A gr6f igen erdemes f erfiu, mivel a felvarmegyc az 
öve. Egyeb erdemeit czutän fog a bizonyosan megszerezni. 
Volt azonban egy szegeny közseg, melynek nem volt penze 
az arckepre. Napszamos emberek elnek itt többnyire, mivel 
a föld a gr6fe. A j6szivü gr6f megtudta a közseg bajät. Sajät 
költsegen megfestette sajät arckepet s elktildte a falunak. 
Most ott függ a közsegi tanäcstererrben a nemes lelkü f6ur 
diszmagyaros ~rckepe s a värmegye nepe meghatottan beszel 
a gr6f f enkölt cselekedeterol. 

II. 

A f6melt6sägu par. 

Egy kis värosban nehäny szaz Forint kelleH a kisded-
6voda celjaira. E kis värosban egy f6melt6sagu par Iakik. 
Magyar hercegi csalad, meg pedig fej edelmi rangu, mcdiatizält 
hercegi csaläd. Elhatärozta a kis väros tarsadalma, hogy balt 
rendez az 6voda erdekeben. Es ez a fömelt6sagu par etval
lalta a bat vednökseget. Megtehette volna a fömelt6sägu par, 
hogy azt a pär szäz forintot elküldje az 6vodanak. De ilyet 
sohase szokott cselekedni ez a hercegi csa!ad. Nem akarja 
megfosztani a kis väros szereplö embereit att61, hogy nevei
ket a hercegi päreval egy meghiv6n olvashassak s aztän a 
tarsadalomnak is alkalmat kivän adni önäll6 j6tekony mü
ködesre. 

! 
1 

~ 



Ill. 

A f ö 1 s e g i t e t t d o m i n i u m. 

Abban a varmegyeben törtent, ahol a Cs. gr6fok a kis
kiralyok. Val6sägos kis orszag az 6 dominiumuk. A varmegye 
urai nemregiben összeültek, hogy egy hazafias celra adakoz
zanak. Ne:nes f91hevillessel össze is hoztak egy segito alapot, 
melyhez kisebb összegekkcl a Cs. gr6fok is hozzajärultak. 
A penzböl elsö sorban a p6ltartalekosok csaladjait akartak 
fölsegiteni, azutan mindazokat, kiket a nemzeti harc bajba 
sodort s egyaltaläban a nyomorg6kat, kik telnek idejen e 
värmegyeben is nagyon sokan vannak. Kiosztottäk gonddal, 
lelkiisUteretesen az eleg nagy summät. Es ekkor furcsa dolog 
derlilt ki. Akiknek a nyomora egbekialt6 volt s akiken leg
elsö sorban kellett segiteni, ezek a szerencsetle:i emberek 
mind a Cs. gr6fi domimumon elnek. Cseledek es zsellerek, 
kiket ilyenformän megmentett az ehsegtöl a megyei urak 
hazafiassaga. 

IV. 

A k e g y e 1 m e s e 1 n ö k. 

B. värmegye alkotmanyvedo bizottsäg1 West tartott. Az 
ülesen kcmeny beszedek tartattak. A sz6nokok a nemet kom
mand6t atkoztäk. No es mellekesen a nemetet. Az elnöki 
emelv~nyen pedig ült a värmegye föurainak a nesztora. Nagy
melt6sägu. dus vagyonu, ösz, szep öreg ur. De egy kukkot 
nem sz61t soha az erdemes elnök. Egy pär kuruc falusi ur 
dühösködött is: 

- Megs;,m jarja, hogy mega hatärozatokat is mas altal 
mondatja ki. 

- Miert nem tart lelkesitö beszedet ? 
- Olyan nagy ur, hogy s„öba sem äll velünk. 
\' alaki sugva sz6lt az clegedctle=1ekhez : 
- A kegyelrnes ur a n1Elgyar nyelv erdekeben hallgat. 
T udniil!ik : .i k~g\· c !m:::s t!lnök ur, a nrmzeti ellenälläs 

'·-'~. i'c 1:e,. ~re - egy ~zo t sein tuJ n~ngynrul. 



A „Götterdän1r11erung''-b6I. 
- Heinrich Heine. -

Eljött a majus ~n hozzam is: 
- Ajt6mat ug) an vcrhcted 1 
~Tc almod6, halvany almod6 ! ! 
Ezcr cs6kot hoztam neked « . • 

Hiflba hivsz, hiaba csalogntsz 1 
Gonosz vagy l Megismertelek. 
Elöttem litka nincs a viliignak 1 
En oda Jättam, hova nem latnak 
A többi emberi szcmek ... 
Az örok kint61 szivem~ jaj, rcmcg ! 
A szi· ek, a hazak kökerncny ktrgcn 
Hidd et, keresztül neztem en, 
De csak 11) omort es hn1.ugsagot 
Talältam azok fenck~.n . . . 
Hajsdonok pinil6 arcat lattam 
A titkos vägyt61 ahogy reszkctett ... 
S lclkesülö, büszke ifjakon 
Lattam tarka, csr-rg6 süvcget. 
Bärmerre järok, mindcntitt 
~1inden oly senyvcdo kepet ölt 
Es nem tudom eldönteni : 
Tebolyda, vagy l\6rhäz ez a föJd ? 
Mimha kristälyh6l Jenne a föld; 
Atlatok rajta teljesen : 
Ah, a majus l...üzdelme meddö, 
Bär zöld leplevel mindi; cljö, -
De a fddet bevonni keptelen . ·. 
Lätom: a holtatat a sirban 
Feher ruhaban amint fekszenek. 
Undok fergek kusznak arcukon 
Szemük nyitva - s tehetet1enek. 
Läton : kedvesevel az ifjü 
Fecsegni apja sirjc;ra ül ... 
A pacnir!e. gtlnyda:t enekel fcr.n; 
A reti virag kajami! i'rüI. 
Az apanak nincs fJj ugta odalcnt 
S a \•en aDyafüld, la~om, vsszerczzcn 
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Czuber ur memoirjaib61. 

Czuber urnak, aki matematika tanar 
a becsi egyetemeo, leänyat elveizi 
Ferdinand Karoly föherceg. 

A 1 a p ok. 

... Egy veröfenyes napon en es a menyasszonyom 
oda allottunk a pap ele es istennek jambor szolgäja, mint 
k e t e g y s e g e t, ö s s z a d o t t bennünket. Az ö s s z e
a d ä s kitün6en sikerült, amit az e r e d m e n y bizonyithat. 
A ket e g y s e g összea<lasäbol ugyanis kett6 szarmazott, 
tudniill1k g_yermek, ami matematikailag is helyes, mert 
1+1 = 2. 

Az ö s s z e g n e k egyik feie fiu volt, a mäsik leany. A 
fiu ugy lätszik nem volt n ~gy szerepre hivatott, legaläbb r6la 
sohasem olvastam a Iapokban. Annal büszkebb vagyok azon
ban a leän) omra, a szep Bertara, aki több mint egy esz
tendö 6ta gyakran szoJgältat anyagot az ujsägok szämära. 

Memoirjaim sorän f6kent tehat a leänyommal akarok 
foglalkozni, mert ha egesz eletemet t ö b b je g y ü s z 0 r
z a t n a k tekintem, mondhatom, hogy Bertam az a fontos 
t e n y e z ö, amely megerdemli, hogy az egeszböJ k i e m e 1-
j e mJ mig a többi autitas a zär6jelen belül marad. (L. közös 
tenyezö kirmclese.) 

Berta elso esztendei nem különböztek a mäs gyerme
keitöl es mialatt ö testileg s z a m t a n i h a l a d van y sze
rint nött, addig iranta val6 szeretetünk g eo m e t r i a h a-
1 ad V an y a r ä n y ä b a n növekedett. Es ezt meg is er
demelte, ö is szeretett bennünket, a szüleit s k ö z e p a r ä n y~ 
b an o s z t o t t a meg gyer 11eki szivenek meleget az apa es 
anya között. Itt kell megtennem egyik megjegyzesemet, mely 
noha nem tartozik szorosan a tärgyhoz, azt hiszem emlitest 
erdemel. Ugy .inis meggyfü.odesem, hogy a hazassäg egyike 
a legkülönösebb t ö r t e k n e k. A törteknek tudvalevOleg van 
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s z a m 1 ll 16 j a es van n e v e z ö j c. A s7.amlill6 van f elUI, a 
nevez6 nlul. A h•tznssrigban m i n d i g a f er j a s z a m 1 ä 1 6 
es mindig az asszony a nevez6. De amig e z a szämläl6 es 
e z a nevezo kerül együ\·e, addig a häzassäg nem igazan 
tört. A hazassag meg csak akkor välik igazan törtte, amikor 
a nö föle mäs szamlal6 kerül, mint a färj, vagy a ferj alä 
mas nevezo, nem a feleseg. Ilyen t ö r t h a z a s s a g aztän 
lehet neha tizedes, de lehet vegyes is1 s6t akärhanyszor sza
k aszos .•. 

E kiteresert bocsanatot kerck es ujra visszaterek a ki
indultisi ponthoz. Berta nött, söt esztendökön keresztül tart6 
v a r i ä c i 6 es p e r m u t ä c i 6 utan egeszen f elserdült. K i · 
v o n tu k hat eddigi, inkäbb gyermckes környczeteböl, jäte
kaib61 es tassankent bevezettük a tärsasagbn. Es türelmet
lenül värtuk - en is es az anyja - mit szant leanyunlmak 
a 1 e g n a g y o b b k ö z ö s o s z t 6 : a Sors. 

Ebbe az idobe esik, hogy Prag6.ban järtunk es itt hi
vatalosak voltunk cgy mulatsagon. 1Ieg is jelcntünk rajta, 
persze a Bertaval es mialatt tn az a 1apterü1etebö 1 es 
a m a g a s s ä g b 6 1 kiszämitottnm a terem k ö b t a r t a I
m ä t, törtent, hogy Bertät tancra kerte egy fiatal tiszt, akivel 
leänyom csakhamar lejteni kczdtc a valcert. !\Icgfigyeltem, 
hogyan kerte tel leanyomat a tiszt es eszrevettem, hogy 
meghajolt elötte, miközben f elsö teste, de r e k s z ö g ü s i k
s z ö g b e n haj lott az also testehez. A szüg ive pontosan 
90° fok volt, ami ketsegtelenül j6 fenyt vetett a. fiatalember 
modorara. Aztan tancoltak, täncoltak a V e g t e 1 e n s e g i g, 
mialatt a teremben többen azt a fiziol6giailng kep1elen kije
lentest tettek, hogy sohse halunlc meg. Persze megmoso
lyogtam ezt a naiv tevedest. 

Reggel volt mar, amikor hazaertünk. Otthon Berta 
hirteten a nyakamba borult s igy sz61t . 

- Papa, akivel egesz ejszakän keresztül täncoltam, 
Ferdinand Käroly fOherceg volt es tudd meg, hogy egymasba 
szerettünk. EI fog venni felesegül 

Elhült ereimben a ver. Megsimogattam leanyom hajänak 
h U 11 am V On a 1 a t CS ekkent intettem a boh6 gyermeket : 

nr---=-



- Kis csac:;i: hat ncm tudod, hogy ~ föhcrceg es te 
k e t p a r a 11 e 1 v o n a 1 vag y t ok, :i k i k s o h a s e m 
m e t s z h e t i t e k e g y m a s t e s 1 c g f e 1 j e b b h a a v e g
t e l 6 n b e n talälkoztok? ... 

Berta mosolygott rajtam, aztan aludni tert es aludni 
tertünk mi is. Az en almom ezen 8Z ejszakan, megvallcm, 
izgatott volt kisse. Ugyanis azt älmod:am, hogy a Lud o 1 f
f e 1 e s z am bälba mcnt, ott megismcrkcdctt n leg k i s e b b 
k ö z ö s t ö b b e s s e 1, egymä.sba szcrettek es a dologb61 
mesalliance lett . .. 

Következö napon, dcli tizenket 6ral<or, lntogat6nk nkaclt, 
meg peJig, mint az. oh•as6 hcl} esen sejti, fenscges latogn
t6nk : a föherceg. En fugadtam es a f enseg, nhelyett, hogy 
e g y e n c s e n lätogatasänak ccljllra tert volna at, elöbb kü
löm böz6 görbekhcz foJyamodott, hyperb6läkban 
beszelt, e 11 i p s z i s e k k e l elt, p a r a b o 1 a k tc a 1 peldäl6zott, 
>mely görbek közül több izben \'isszatcrt erre nz egyre : 

- Hogy van ön, kcdves tanar ur? 
' . egre aztan el:-non<lta nekem is, hogy imädja Bertämat 

es nöül r.karja venni. Igaz, hogy frigyük morganatikus lesz, 
de mäs megoldasät ntm tudja ennek a sulyos szerelm 
problemänak. 

E kijelentes Ulan fel:illtam helyemröl es komolyan ma
gyaraztam neki a következc'.iket . 

- Fiatal ember, mondhatom, cgy ha;adonnak ferjhez
adasa SUlj OS feladat, sok S Z am i l a s t igenyel. Mondhat
näm, hogy egj n e h e z e g y e n 1 e t, amcly meg csak bizc
nyos i s m e r e t 1 e n c k n e k b c h e 1 y c t t e s i t es e utän 
vAlik megold!iat6va. Nngy kerdes, ebbcn az esetben ön-e az 
X? Eo nem tudom 

Es nyo natek kedveert rncgismete!tem: 
- En nem tudo'Tl. 
Ö hagyott kibeszelni. Borong6s homlokat megsimogatta 

kezevel, majd elenken sz6lott : 
- Hagyjuk ezt. En mcgkerem Berta kczet. Csak cgyre 

hivatkozom : a szerelmemre. Uram, Romeo szerelme az enyem
hez kepest semmi. Az en szerelmem hntvanya a Rome6enak ... 
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Izgatottan sz61tam közbe : 
- Szerencsetlen. Ön nem tudja, hogy a semminek, a 

z e r 6 n a k hatvanya is z er 6 ? Nem, nem. Ezek utan sz6 
sem lehet önök között frigyrül. Ön ncm tu<l szamtant. Fe
ledje el a leanyomat ~s 5 is i n t e g r a 1 n i fogja le:ki be
kesseget, amelyet ön pillanatnyilag feldult . . . 

A föherccg busan tävozott. Csakhamar megtudtam, hogy 
földkörüli utra indult, egyenesen az udvar kivänsägara, mely 
azt akarta, hogy a fenseg elf eledje a lanyomat. A foherceg 
utra kelt, elment, elmaradt ket esztendcig es ezt az i<lot arra 
hasznältam, hogy vegleg g y Ö k e t V 0 n j a m Janyom 
szerelmenek, amelyet mindenäron m i n j m u m r a i g y e
k e z t e m r e d u k a 1 n i. Häla istennek, a dolog nem 
sikerült. 

Hllla istennek ? Igen. !\fort mi törtent? A napokban be
ällit hozzänk egy napbarnitoa ferfiu es amikor ajt6t nyitottam 
neki, lelkendezve kezdett hadarni : 

- Kepzelje, kepzelje . . . hibät talaltam . . . hibät 
talaltam . . . A • . . a . . . logarithmus könyvben . . . . 
uram, h i b a t a 1 o g a r i t h m u s k ö n y v b e n 1 • • • 

Elkepedtem. Az idegen megmutatta a hibat. El voltam 
ragadtatva. Amikor elragadtatäsom lecsillapult, igy sz6ltarn hozza: 

- I m e r e t 1 e n, kicsoda ön ? 
Az ismeretlen meghajolt - 90 fokos szögben, aztan 

iay si61t: . 
- Ferdinand Karoly f6herceg vagyok. 
Most megismertem. Ra sz6ltam : 
- Es miert jött fenseged ? • • • 
- Hogy a felfedezett hibat megmutassam önnek. 
- Csak azert ? 

Ebben a pillanatban lepett be a szobaba Berta. Amikor 
ot meglätta a föherceg, latszott rajta, hogy egyszerre gondol
kod6ba esett, mintha emlekei között kutatna. 

- Ah, igen sz61ott. Ncm csal( azert jöttem ... Masert 
is • . . Most jut eszembe . . . Szerelmes vagyok a lanyäba, 
Berta kisasszonyba. Ha tehat mär itt vagyok, - gondoltam 
egyet - megkerem a kisasszony kezet . . . 
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l<omolyan csengtek n szavai es m ghatott cz a sz6ra-
kozottsäg, amelyet beszed közbcn n fenseg clärult. 

- Tchät ön ket ev al tt scm fclcdett, - sz61tam. 
0 közbevägott : 

- Söt (·1lenkez61eg: tanultam. F<>l} ton tanultam. Es 
amikor a logarithmus-könyvben fetrcdcztem n hibAt, ugy ~rez
tcm, most mlir melt6 vagyok nrrn, hogy öonck vcje lcgyek. 

l\Jeghntottan Omlottam nyt1kßb4 B f Öhcrcegnek CS fCSZ-

keceg hangon sz61t m : 
- Fiam, az ön rcgebbi szßmtekät meghiusitotta egy 

hiba: hogy nem tudott malhemntikat. Most azonbnn cgy 
h i b n (az, amelyet a logarithmus·könyvben fedezctt fcl) e1-
togadhat6\·a teszi sziindekat . . . 

Ebben megn) ugodtunk mind es Bertn most boldog 
mcnyasszony. TaJlm meg gr6fn6 is lcsz, ha ugy nkarja a 
kiralyi kcgy, mcly az arisztokracia k ö b e r e t u d j a 
c m e 1 n i a közönscges halnnd6kat 

Pour copic conforme : - j ä n. 

SZABADGONDOLKODÖI<. Amit a frsnciaorszägi 
szabadgondo kodok k1kuzdöttck: arr61 nc mcrjUnk mi mcg 
nlmoclni. A szabac.lgondoln1nak nälunk is vannak ugyan 
lclkes es tesrekeny hivci, akik mer6szcn szitjak azt a be
özönlöt t kis fenysugarat, melynck forrflsa n grand nation 
cgyhäzännk hatalmat tönkrc perzselte, de 6k mdr kjpihentek 
a nagy csata färadalmeit es mfir clvezik a küzdclcm gyO
mölcset : mi meg csak mozgo16dunk. Azonban meg keU je
gyczni, hogy cz az elmaradottsag ncm fejlödeskcptelcnseg
nek es nem szellemi dcgeneräJtsägnak tulajdonilhat6, henem 
annak, hogy a magyar nemzet cvszäzedok 6ta egyebet sem 
tcsz, minthogy azt igyekszik k i V i V n j CS bcbizonyitani, 
hc.gy: igenis \" a n, Ietezik. Ez az oka, hogy elmaradtunk, 
hogy nälunk nagyon sokan vannak meg, akiknek a szeme 
ncm birja el a f~nyt es csak Jassen, lassan kullogunk a 
nyugotiak utän. De hä.t : m i e u x v a u t t a r d q u c 
j a m a i s. Söt a magvarorszägi szabadgondolkod6k kis tll
bora mär cr6s f egyvcrt is bir a c V i 1 a g o s s ä g> cimu 
immer harmadeves lapban, mely celjät kitUnöen es si-
kerrcl szolgälja. Z e n 6. 
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Level egy leendö tekintetes urhoz. 

Nagysagos Uram, 
megdöbbenve olvasom kedvelt lapomban azokat a kisse 

tulzott hireket, melyek a parlament közeli f eloszlatäsär61 haJ
meresztö dolgokat regelnek. Kier<lcmült vczercikkir6k clegikus 
hangon parentäljak el a magyar alkotmänyt es sätet fellegek 
tornyosutasät »jelzik a Haza egen< . Ez ketsegldvül csak 
publicisztikai metafora, mert kollegam, az idöjäräsi rovat veze
töje, aki fölenynyel negligälja a politikät es aki hamis idö
järasi hirekkel meg sohasem ültette fel a közönseget, mit 
sem tud a sötet f ellegekröl. N agysa~os ur am, veszendöben 
van a magyar alkotrn{my, de veszendöben van Nag~sagod 
mandätuma is. Ha Nagysägod sejti, hogy a dics6seg ily rövid 
ideig fog tartani, bizonyära nem fejt ki olyan 6rületes hajszät 
a välasztasi kampany nehez napja1ban, nem sz6nokol hetekig 
füstös videki vendegfogad6kban es nem cs6kol6dzik tel viz 
idejen jegesbajuszu, bekecses videki isrneretlenekkel. Igaz, 
voltak ennek a rövid egy evnek is clon.J ei. Nagysägodnak 
eleg alkalma nyilott a kepviselöseg örömeit elvezni, tegezödött 
a miniszterekkel es ujsagir6kkal, 11em is sz61" a azokr61 a köz
helyekke vält igazgat6sägi tagsagokr61 es vicinälis koncesszi6k
r61, melyek nälunk a mandätummal együtt järnak. Ezen 
ernlekek között ketsegkivül elso helyet foglalnak el azok a 
piros szegfüs, smokingos delutänok, melyeket Nagysagod 
a Fashionable Gerbeaud theaszalonjaiban töltött es a kepviselö
seg itt passe-partout volt önnek a mondaine hölgyek szivehez. 
A Kossuth Lajos-utcai ugynevezett politikai korz6n Nagysägod 
öblös hangon tärgyalta a politika esemenyeit, amelyeket a 
setä16k ähitattal hallgattak, de amelyekröl nemelyek nyilvän 
rosszakarattal azt mondtäk, hogy mindaz, amit Nagysägod 
mond, csak Ures fecseges, es mert j6akaratat megvonta Ma
gyarorszag uralkod6jät61, a felseget mindig per »a korona« 
emlitette es ez a közjogi meghatarozäs a parlamenten kivül 
roppant imponalt a naivaknak. Az irnmunitäsr61 nem is sz6Iok, 
ami pedig egyik legnagyobb erteke az ön kepviselösegenek. 
Hänyszor lättam Nagysägcdat, mint irigy szemlelö, a ncmreg 
lefolyt tüntetesek alkalmäval, amint liliornkarcsu angol vas
botjaval fejbe k6lintotta egyik-mäsik amugy is gyülölt rend-
6rUnket s midon a szegeny ferfiu ezt meg sem volt hajland6 

J 
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sz6 nelkül eltürni, ön e~y Napoleonra emlekezteM büs~ke 
önerzettel vägta ki : > En orszäggyilles1 kepvisel6 vagyok 
stb. stb.« Hat ez a ncbäntsvirägsäg is meg fog szünni 
Nagysagos Uram es ne VP.gye tolakojasnak szereny tanäcso
mat, de a közel jövöben kellemetlcnsegck kikerülese celjäb61 
vagy ezen a fene temparamentumon vagy az angol vasboton 
kell tuladnia. 

Es azon & napon, a melyen a kedvelt lapom szerint a 
katon :tSäg megszällja maid a parlamcntet es a kirälyi biztOS 
kimondta az ön dics6sege fdett a halalos iteletet, Nagysagod 
visszater majd a sommäs pcrek es cxpenz-n6täk egyhangu 
vilägaba es akkor mint szürke p!.'lgära ennek a Hazänak, 
talan többet fog tenni a ))közj6ert<i. es a '>nemzeti ügy fel
virago:!tatäsäert«, mint amennyit kepvirnlöi minösegeben el
mulasztott. 

Egyebkenl maradtam Tekintetes Uramnak stb. stb. 

Sehan Rictus str6faib61. 
Koldusait a cs6knak es remenynek, 
Kiket legyozött, letipor az Elet, 
Ha dus leszek m1jd, en a koldus, ärva, 
B~hivom egy uj, fünyes palotäba. 
:V1ilyen sereg lesz. r..Iar elöre lätom, 
Jönnek rongyokban, veznän, f;talavänyon, 
Akiknek mindig hazudott az Elet, 
A megcsömörlok, undorodt1k, venek, 
Akilmek hätät veresre tapostäk, 
Birk6zni tudo, i.igyesebb legenyek. 

Häz lesz. Tän kunyh6. Vagy egy deszka-pad 
De irgalom fog lakozni felette, 
Nem mint a j6 szh1 sok büzös barakkjän. 
Hol elkönyvelik az irgalmassagot 
S ho! nem lel senki könnyre, szeretetre. 
Häz, hol nem hull rank megvetes es ätok. 

Istenem. Egy haz. A micnk egeszen. 
1 Iol nincs häzmester, fertnly es robot-nap 
Hova faradt bätoran be'lyithat, 
Csak erezze, hogy a földön van epen 
s piheghet bätran, szabadon es melyen. 

tan, 

Ad y En dr e. 

• 



Str6f4k Heiner61. 
- 1856. februär 17. -

rrta : Abadi lmre. 

Ötven esztendeje, hogy Heine elso sirjäb61 - a matrac
sirb61 - egy rnäsodikba költözött. 

Heine 1 Az erzelern csodatatos költöje. Arniben nagy 
volt Schiller, Byron, Cervantes, Aristophanes, Anakreon, Pet
rarca, Rousseau es Lenau - azt mind egyesitette magäban, 
azt mind megtalAJjuk näla. A nagy sz6kirnond6, aki gyülölte 
a hazugsägnt, aki mindent a maga mivoltäban szeretett lätni, 
aki tolla hegyere tüzött mindenkit es mindent, ami az ö nyilt
sägät es öszinteseget sertette, a längesz, akinek költeszete 
csupa szin, feny, alom, humor, mämor, fäjdalorn, s6haj, 
szellem es gondolat; aki kigunyolta az összes istene„et: a 
földieket az egivel együtt : - az utols6 6räjäban is - mikor 
a halal mär ott 6lälkodott mögötte - mosolyra kenyszeritelte 
rajong6it: 

D i e u m e p a r d o n n e r a - c ' e s t s o n m e
t i e r (lsten megbocsät nekern, hisz az a mestersege). 

Egy felszäzad telt el az6ta es varäzsereje meg nem tört 
meg, szavaival meg hatalmäba ejti lelkünket. Meg uton-utfelen 
talälkozunk vele ; meg utänozzak; meg ford. tjAk, rajongunk 
erte ; s6t meg szellemi eletünk harcäban is vezerszerepet 
jätszik. 

:Es megis, megis sokan, de nagyon sokan nem hajtan
dok nyilten bevallani, hogy Heine hatalmas lendületet adott 
a többi nemzetek irodalmanak is, hogy a nemet izlesre es 
kedelyre nagy befolyässal volt. Nem akarjäk meltanyolni, 
hogy az 6 dalai hirdettek elOször a legtavolabbi orszägokban 
a nemet nyelv gazdagsägat; hogy 6 volt az elsö ne111et költo, 
aki a legnagyobb nepszerüsegre tett szert a vilägon. Ö meg-

2 
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talälta a nep szivehez vezeto utat. Igen, mert ertette a m6d
jat 1 Varäzsl6 volt. El tudta lesni a nep anyanyelvenek 
legtitkosabb titkat es hallotta, megertette mindazt, ami az 
>emberi sziv legmelyen csengve-bong«. 

Azok, akik utäna irtak, csak utänz6i voltak es a nemet 
nyelv toväbbfejleszteseben egyiknek sem jut annyi erdem, 
mint neki. 

Hogy tudott 6 atmodni ; milyen mereszen almodott 1 

Csak ez tehette boldoggä. MiJyen nagy, milyen rendkivilli 
maradt ebben mindvegig. 

Es talän az elet vette leginkäbb zokon az ö marcangol6 
ir6niäjät: hogy ugy visszavagott neki. Eltemette elve es 6 
onnan is lemosolyogta az eletet, a halalt ... 

Szerette az eletet es semmibe vette. Felt a halält61 es 
kigunyolta. Ezer harsogas, fäktelen, vad, szilaj dal, meg ezer 
edes, lägy, bänatos mel6dia zsongott a lel~eben. Rikatott, 
längolt, gyujtott, szeretett. Szeretett. De hogyan l Az asszony 
volt az ö igazi viläga ; az asszony, az asszony 1 • •• 

Es ott f ekszik tehetetlenül . . . Rengeteg h6feher virag 
boritja az Avenue Matignon fäit. Immar a nyolcadik tavasz 
ebreszti fel .tverzö, bölcs es vig szivebenc a vagy6däst: at
ölelni, vegig gazolni meg egyszer a vilagot . . . Körillötte 
zsong, tobz6dik, kacag, ragyog az elet. De az ö szämara 
minden gyötrelem. Körülötte csak ejszaka van, melybe bele
kiält: 

Wie langsam kriecMt sie dahin 
Die Zeit, die schauderhafte Schnecke 1 .. . 

Kezemben van a »Dalok könyvec. Forgatom1 lapozga
tom. Ujra olvasom a vig es borong6 dalokat. Becsukom, de 
nem tudok szabadulni tOle. Eszembe jutnak mind, mind 
egymäsutän az ismeros sorok. Es amint lassan lehunyom 
szemeimet, elvonulnak elottem megraz6 atomkepei. Majd pedig 
egy kastely elott ällok Corfu szigeten, melyet csak egy müvesz 
isteni fantäziäja alkothatott. Egy magasztos, egy melancho
likus költemeny az egesz. 
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A fäk es delinövenyek buja lombjai sejtelmesen susog
nak össze a tengeri Iägy szellötöl. A viragos erkely nyitort 
ajtajan beözönlik a hold es a csillag milliärdok fenye. 

Egy asszony ü1 a zongora mellett, egy sötet haiu, feher 
es bänatos arcu asszony es jatekat dallal kiseri. A lassu, 
szomoru mel6diät a fuvalom szärnyära kapja es szerteviszi 
a csöndes illatos legben, az älrnoknak ezen csodäs otthonaban. 

Es a nagy költö ott all az erkelyen es bänatos mosoty
lyal merengve a terdeit körülölelö, gyön) örü biporpiros fut6-
r6zsäkon, hallgatja a banatos asszony eneket • . . hallgatja 
sajät dalait ... 

EMLEKKÖNYVBE. 

Aratni tapsot indultäl vilagga, 
Baber vir1tott utadon feled -
S eledbe jött egy ferfi - megszeretted 
A boldogsagra szomjazott a lelked, 
Egy kincsed volt - es erte elveted. 

Zsupos tetojü häzba vär reäd 
s agg6dik erted regen valaki -
Ki földi utjän csak tövisre hägott 
De feltve örze länyos tisztasagod, 
Szegeny anyadnak mit fogsz mondani? 1 

Es megse, megse band meg bunödet! 
Ujjongva rajta türd a vadakat -
Nincs szenvedes, amelylyel f el nem erne 
Mit nyujt a sziv gondatlan szenvedelye, 
A karhoz6, szerelmes pillanat ! 

Edes lesz, majd ha alkonyod maganyan 
Meglätogat a messze szallt idö: 
Hogy mindenünnen ilzve, meggyaläzva, 
A boldogsagnak bünös hajlokaba 
Belepni ifjan: benned volt erö ! 

M e z e i S a n d o r. 
2· 
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A tehervonaton. 
lrta: Cholooky Viktor. 

Az ajkai vasuti vendegloben värtam az ejjeli vonatot 
es valami olyan borjuhust etlem, amely közepleny volt a fü
reszpor es törülögummi között. Maig sem tudtam megfejteni, 
bogy mi a m6dja annak, hogy a termeszetadta tisztesseges 
hust ilyenne lehet rontani. 

A szomszed asztalnäl vasuti alkalmazottak ültek es bo
rozgatva beszelgettek. A maguk dolgär61 folyt a sz6 es csak
hamar ätterel6dött a hires väroslodi kanyarulatra. Nmcs ba
konyvideki ember, aki ne ismerne ezt a vakr.:ier6 vas-csiga
vonalät a volt nyugoti vasutnak, amely Szombathelyt köti 
össze Szekesfehervärral. Amikor a vonat elhagyja Tüskevärt 
elkezd köhögni es prüszkölni; a levegö pedig, meg forr6 nyä
ron is, egyszerre sajatsägos elt kap, befurakodik a kupe zart 
ablakän keresztül is es könyezesre birja a hozzä nem szo
kott szemet. A termöföldek lassankint elmaradnak es az erdo 
- a Bakony rc..ngetege - hol itt, hol amott nyuj1ja bele 
egy-egy csäpjät a lankäsra väl6 siksagba, buza es rozs eltü
nik, csak a burgonya mäszik a vonattal együtt fölfele a 
hegyoldaton. 

Amint a lokomotiv mind asztmäsabban kezd fujtatni. 
lassankint egeszen megvaltozi'{ a videk kepe, az utast kezdi 
elnyelni a rengeteg, negyven-ötven apr6 hegyk upot latsz kö
röskörül, mind erövel, csodalatosan sötetzöld lombu erdovel 
benöve. Emberi kulturänak elmarad minden nyoma. Meg a 
burgonyaföld is färadtan ällt meg a hegy derekan, nem birja 
tovabb a mäszäst. Emberhangtalan csendben robog tovabb a 
vonat, most mär robog, mert fent van a hegytctön, ezen a 
hullämos fensikon, a btikkök es cserfäk hazäjäban, ahol mar 
alpesi zamatu a levegö. 

Hirtelen kanyarul6val erdös sziklafok mellett visz el a 

• 
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sinpar s amint elhagyta a fokot, egyszerre maganos, zsup
fedcles epUlet tarul az utas szeme ele, kis tisztas van körti
lötte, de az csakhamar belevesz mindenütt az örök erdöbe. 
Ez a gomba~i csarda, a Patk6 Pista bandäjanak hajdan hires 
tanyäja. 

A vonat gyorsabban kezd döcögni, mintha Iazat kapott 
volna az eros hegyi levegotOl, vacogässzerü mozdulatok A.äz
zak a kocsikat. Mind g} orsabbä välik a robogas, eg.> szerre 
hirtelen, megritkulas nelkül elmarad jobbkezrill az erdö s 
melysegesen mely völgy közepen falu bukkanik eled. Hosz
szan a pat ak memen elnyul6 svab falu, a vegen vakand
turasnak Iatsz6 domb tetejen sargasszürke, negyszögletes, 
fallal körülvett epület all. A falu Varoslod, a magänos epü
let hajdan urasagi k1stely volt, az Ecsegväryak kastelya, ma 
a falu nagyvendeglöje. 

A robogäs rohanassa szaporodik. A sinpar vakmerö ka
n.> arulatokkal vesz utat völgynek le, az erdö hulladekai, ap
r6bb-nag} obb facsoportok hol jobbr61, hol ba1r61 csap6dnak 
el a z ablak mellett s ha kitekintesz, azt latod, hogy a völgy 
elmult, nincs es - most mar balkezröl - meglätod a nagy
vendeglöt mcssze-messze, de egyenlo magassagban a vasuti 
kocsi abfakaval. 

i\1ind läzasabb lesz a sietes, a vonat kerekei egyszerre 
visszhangosan kezdenek el kattogni, a pälya mellett konyha
kertek, apr6 kis szant6földek maradnak e), vegre az elso häz 
·feherre meszelt fala hasitja vtgig a vonat ablakat, aztän a 
mäsoclik, harmadik, a többi - a vonat V äroslödön rohan 
keresztül. 

Nem is rohan többe, hanem repül. Itt van az a hely, 
ahoi a mozdonyvezetö ket kezzel kapaszkodik bete a gep 
fogantyujäba es istennek ajlmlja magat, az utas pedig dobog6 
szivvel, kisse säpadtan kerdi magat61, mi lesz a vege ennek 
a szaguldäsnak ? 

Elsötetedik a kocsi belseje, a vonat mely ~bevagasba 
jutott, amelyben hihetetlen vakmeroseggel kanyaroclik a sin
pär. Fent magasan, hatalmas dombon särgasszürke, negy
szögletes ~pület uralkodik a videken : a nagyendeglö, amelyet 
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(elülr61 vakandturasnak lättAl allni, most, alulr61 nezve, az 
eget hordja a homlokan. 

Meg öt percig tart az örült, megakaszthatatlan vagta
tas, aztan lassankint elcsillapodik a vonat, a rohanäsa kezd 
egyenletesebb, emberibb lenni. A mozdo nyvezeto elereszti a 
vasfogantyut, megtöröli a homlokat es dörmögve sz61 oda a 
füton ek; 

- HAla Isten, tul vagyunk baj nelkül a värosl6di ka-
nyarod6n. 

A vonat pedig lassan, megint a teknika nyärspolgärava 
vältozva ät, bcbandukol a herendi ällomä.sra. 

Ez a kanyarod6, amely älland6an izgalomban tartja a 
Bakony videken minden vasuti embernek a fantäziajät, fog
lalkoztatja az en szornszedjaimat is a vendeglöben. Egyikük, 
valami az Alföldröl odakerült ember, aki szörnyen lenezte a 
hegyet, skeptikus mosolygassal mondta, hogy mindez szep, 
szep, de azert a väroslodi kanyarulatban meg sohasem tör
tent semmif ele szereocsetlenseg. Es lätszott, hogy megveti 
egesz Veszprem värmegyet, amelynek a dics6sege - a rabl6-
romantika - mär a muhe es nem tud produkalni semmifele 
igazän modern szenzäci6t, amilyen peldäul egy kisikläs, vagy 
egy töltesröl val6 aläbukfencezes volna. 

Az öreg Kosaras J6zsef, ez a vereskepü, vastagbajuszu 
mozdonyvezetö 'elelt a s zavara: 

- Hät igaza van az öcsemuramnak, - mondta, -
hogy a värosl6di kanyarul6ban ed<lig meg meg sohse törtent 
baj, de szerettem volna lätni az öcsemuramat, hogy mit csi
nält volna akkor, amikor en a sajät vonatom elol szöktem 
meg ... baj nelkül az igaz. 

Az ilyen nyilatkozatok az öreg Kosarasnäl mindig azt 
jelentettek, hogy beszelhetnekje van. Ezt az egesz tars.asäg 
tudta r61a, a;ert nem csoda, hogy nehäny ide-oda val6 sz6 
utän ura maradt a beszednek s szettörülve a hajät, igy 
kezdte el: 

- Hetvenkitencben törtent. Eppen erre az ajkai ällo
masra erkeztem meg kesö este, Hz 6ra täjt a tehervonattal, 
amivel epületfät, meg hord6t szAllitottunk Fehervarra. Itt az 



ällomasi el6ljar6 a vonatom vegere egy szemelykocsit kap
csoltatott: a palyaorvos illt benne, akit a beteg kis letmyhoz 
hozatott ki Veszpremb61. Nem irigyeltem a doktor dolgat. J6 
hosszu tehervonat vegen az a kocsi ugy fog ide-oda cs6va-
16dni, Je a lOdi kanyarod6nak, hogy megk6tyagosodhatik töle 
a benne ülö feje. Azonkivül j6 hideg is lehetett a kupe
ban, mert csikorg6 ejszaka volt, elötle val6 nap szakadat
lanul hullott a h6 es most megfeküdve a hegyeket, csal< 
ugy fujta bele a levegöbe a hideget. 

Tiz 6ra elmult, amikor elindullunk. A doktor decbundäba 
takar6dzva aludt kocsijäban, de meg mi a fütövel ott a 
kazän mellett is nagyon szivelhettük a bundät. 

Felesleges a sz6t szaporitanom annak az elmondäsaval, • 
hogyan jutottunk le a gombasi csärdät61 V aroslödig. Mintha 
az ördög Ult volna nyakunkon. Kereszttil robogtunk a f alun 
es amikor mär ott voltam a kanyarul6 szajänäl, akkor vet
tem eszre, hogy baj van. A holdvilägos ejszakäban olyan 
vilägosan lättam, mint nappal, hogy a sineken vagy harom 
1ab magas h6torlasz fekszik, ami este dölhetett ra a pälyära, 
a bevagas oldaJar61. 

Hat elkezdtem fekezni. Nem tudom, hogy az uram
öcsem ott valahol Szolnok täjekan fekezett-e mär ... ha · 
csinälta - akkor sem tudja, hogy mi az, megäJlitani a vo
natot a 16di kanyar6ban. De megäJlitottam. Leszälltunk a fü„ 
tövel es megnezegettük a havat. 6 azt mondta, hogy ezen 
keresztül nem vag hat juk magunkat, en biztam benne, ha j61 
neki16duiunk, megbirk6zunk vele. 

Hat - hogy rövidre fogjam - az igazsäg megint 
ugy lett, ahogy mindig szokott lenni, sem igy, sem ugy, ha
nern amugy, a maga feje szerint. Nekieresztettem a masinat, 
prüszkölve, döntve magab61 ketoldalt a gozt es megostro
moltuk a h6säncot. Eleinte ugy Jatszott, hogy a fütönek 
lesz igaza, a kerekek veszettül pörögtek, de egy helyben, a 
h6 sikossagat61 nem fogtäk a sint. De aztän az en igazamra 
fordult a dolog : a lejtos palyan lef ele 8.116 mozdony sulya 
diadalmaskodott, hatalrnas räntäs következett, utana hirtelen 
döccenes. Keresztülgäzoltuk a havat, de en is, a fütö is 
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arccal esttink neki a gepnek. Meg it törodött az arcom. De 
csak amikcr aztän a mozdony lassu gördülessel kezdett 
aläereszkedni a sinen, akkor vettük eszre, hogy mi törtent. 
A harmadik igazsag. Az igazi. A mozdony, meg a szenes
kocsi keresztüJtört a gäton, de akkor elszakadt a länc es az 
egesz vonat ottmaradt . . . majd azt mondanam : a levegö
ben 16gva . . . a h6 hitväny tämaszteka mögött. 

Idö a fontolgatasra, hogy nut tegyek, nem maradt sok. 
Be kell hajtanunk Herendre, onnan täviratozni jobbra-balra, 
hogy a palya el van zärva es reggelre segilseget kerni 
Veszpremböl. A doktor c~ak nem fagy meg a dec..bundäban. 

Ugy is tettünk, fo ycattuk az utat Herend fele. Mär a 
porcellängyär magas epülete is lätszani kezdett a ho 'df eny
ben, amikor a mozdony kattogasäba valami különös, idegen 
hang kezdett belekeveredni. Tavoli es megis közel d~1börges 

hangja. Valahol vonat Jön. Mögtilünk nem JÖhet, csak szem
ben velünk. De menetrend szerint onnan sem. N~gyot füt
tyentettem a sippal . . . ;neg egyet . . . meg egyet, - ak
kor a fütö Jezus Maria kiältäsa tulharsogta a gözsip hang
jat. Hätrakaptam a fejemet es talän a sapka is lerepillt a 
tark6mr61, ugy egnek äJlt egyszerre minden hajam szala : 
mögöttünk, eszeveszett robogassal ott jött az egesz hosszu 
tehervonat, amely a sajät sulyaval lassan keresztüllö1te a 
h6gätat es a meredek lejtön neki16dulva, folyton sebesedo 
iramodassal repilll utanunk. 

Ha eler bennünket: vegünk van 1 Azt a taszitäst emberi 
csont ki nem birja. 

Elfeledkeztünk rnindenr61; en csak azt tudtam, hogy en 
e n vagyok es hogy semmi rnäshoz a vilägon közöm nincs, 
mint ahhoz, hogy megmentsem rnagamat. Teljes erovel eresz
tettem rA a gozt a dugattyukra es a lokomotiv ugy röpült, 
mint a madär. Az az ördcg vonata rnegis folyton csak köze
ledett hozzänk . . . Keresztill repillttink a herendi allomäson, 
a sipot folyton rangattam, hogy tudjak meg a veszedelmet, 
a valt6kon ugy csattogott keresztül a kerek, mintha a menny 
dörögne ... 

Csak ugy atornban lättarn, hogy az ällomasepület el6tt 
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remült alakok Allnak, Alomnak tetszett az is, hogy mar ott 
vagyunk a veszpremi Csererdonel, de az almot irt6zatos 
dübörgessel kiserte a mögöttlink repülö tehervonat. Semmi 
goz nem lesz kepes legyözni azt az eleveneröt, amit a teljes 
sulyra megrakott kocsik kaptak ott a väroslöcli kanyarodo 
tejtojen. 

Beertünk a veszpremi ällomäsra; r6lam szakadt a tajtek, 
a fütö hangosan imädkozott. EKkor a remületernen keresztill 
is meghallotta a kerekek kattogäsäb61 a fülem gyakorlata, 
hogy az egyik vält6, amelyen keresztülrobog.J nk, melleksinre 
van ällitva. Ontudat nelkül, csak az ösztönömnek engedve, 
elzärtam a gözt es elkezdtem fekezni. Gyepes domboldal 
mellett 8116 üres kocsik melle ertünk be es meg nem älltunk 
meg, amikor a pokol csattogäsäval, reszeg bolondok m6d
jara taszigälva egymäst a kocsik, vägtatott el mellettünk a 
mäsik tehervonat. A vegen täncolt a SZ .? melykocsi a dok
torral ... 

. . . Kosaras J 6zsef itt ital celjäb61 szünetet tartott, ugy 
folytatta, mäs hangot veve tel: 

- Az törtent, hogy Herenden meglättak es megismer
tek a veszedelmet. Megtäviratoztäk Veszprembe s ott ugy 
segitettek a dolgon, hogy minket engedve vaksinre szaladni, 
a hirtelen visszaforditott vält6val tovabb eresztettek Palota 
fele az ördög vonatät. De nekem most is, hogy csak elmon
dom, kiül a hideg viz a homlokomra . 

. . . Kosaras J6zsef szünetet tartott megint, en pedig, 
aki a lelegzetemet is visszafojtva hallgattam az elbeszeleset 
egyszerre mindenr61 elfeledke.zve kiältottam oda neki a szom
szed asztalt61. 

- De a doktorral mi lett? Meg6rült, vagy meghalt a 
fälelemtOl? 

- Meg6rült? Meghalt? - kerdezte vissza Kosaras, 
megint szettörülve a baJuszat. - Dehogy is, aludt. Es nagyot 
bämult, amikor ejfel utän ket 6rakor Zichyfalvan ebresztettek 
fel, ahol vegre el tudtak fogni a f ejetlen vonatot. 

Tökeletesen f el voltam izgatva az öreg elbeszeleset61, 
azert idegesen kerdeztem : 
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- Aludt? Hogy lehet az, hogy atudt volna? 
- Nezze a tekintetes ur, - mondta Kosaras, - amir61 

nem tudunk, az nem veszedelem. Mi az ördöggel, meg a 
a halällal futottunk versenyt, a doktor meg aJudt es egeszen 
termeszetesnek erezte, hogy szalad vele a kocsi. Talän akkor 
ijedt volna meg, ha megäll. Mert, läm, mondom, csak az a 
veszedelem, amir61 tudunk is. 

Üj STROF AK. 
1. 

Recsegve, nyögve hullanak a gatak, 
Bömbölve, zugva tör ele az är; 
Sikoltva fut a partr61 szäz filiszter : 
eisten, segelj 1 •• jön, .. itt van a tatär !« 
Csörömpöles : bälvanyok dölnek romba. 
Dobsz6 : a nap, a bärd elerkezett. 
K tört az är : ä.116, szennyes vizekben 
Nem moshat immär kez kezet. 
Betelj t;sült. Lehullt a szörnyü atok . . . 
. . . Uj üstököst, uj csillagokat lätok 1 

Csönd. Fojt6 para, verszag arad szerte : 
Le1u:lt gazok verenek vad szaga. 
Hnlotti CS ">nd. Csak halk meseit sugja 
A föld fülebe a nagy ejszaka. 
E1felt üt. Es a vertül azo1t parton, 
Ült, ott, a h ol a legsü1 ubb a köd : 
Halväny tüzek gyulladnalc. S az egekböl 
Egy r6zsäs säv szall el a part fölött. 
Beteljesült Atdast lehelt az ätok . . . 
. . . Uj üstököst, uj csillagokat latok ! 

Dereng Szent nyugalom. Nagy, egi beke. 
Gyemänt harmatra hull a napsugär. 
Hajnal van. Szuz pä~ztortüzek a parton. 
Halk melt6saggal hömpölyög az är. 
A pasztor ebred es a jambor nyajak 
Buja füvet lelnek a reteken. 



Kacagva kel az elet. Es szaz angyat 
Mulat egy diadalmas eneken ... 
Beteljesi.\lt. Kipusztult mmden atok . 
. . . UJ Ustököst, uj csillagokat latok 1 

11. 

Soha ilyen telet 1 Apr6 mesekkel, 
Kicsiny dalokkal van a h6 tele. 
Soha ilyen telet 1 Ez a tavasznak, 
Bimb6nyilasnak h6feher tele. 

Uj rendezes 1 Tavasz lesz csak ezentul : 
Minden evadba' lesz bimb6nyiläs ! 
E tel : a nagy igeret kanaäni töl<lje; 
E sok pompäs uj dal : a Messias ! 

Egy szän csilingel . . . Es a teli ejben 
H6d1t6, halk mosolylyal jar a hold. 
Suha il) en tel et ! a hold se säpadt : 
Sugara rozsaszinü kis kobold. 

Az egi bolyg6, mind, hogy ata1vcdlett ! 
L3m, nincsenek mär holdak, cs11lagok. 
M1lli6nyi nap tüzel a fenyessegben. 
Es mind a maga napjanak ragyog ! 

A nagy tragedia befejezödött. 
Megyünk az uj Genez1sek fele . . . 
Soha ilyen telet ! Ez a tavasznak, 
Bimb6nyilasnak h6f eher tele . . . 

A clesz> közelg a cvan• pompaz6 szarnyän, 
1legszegyenülve porba hull a «volt.> 
Egy szän csilingel . . . E~ a teli ejben 
Hödit6, halk mosolylyal jär a hold . . 

S z i r t e s A r t u r. 
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Fakirokr61 es Joghik r61. 
lrta: lbotvaradi Kornis Elemer . 

Több mint szäz esztend6 mult az 6ta, hogy Eur6pa es Ame
rik l fejlettebb elmei, mind behat6bbnn foglallwznak lndiaval. 
Nalunk, sajnos alig törtenik ez iranvban valami. Nem mood
hatnam pedig, hogy a rr i közönsegünlc nem crdeklödnek az 
ind dolgok iränt, mert különösen Nemetorszagb61 szeker
szamra kapjuk a könyveket, melycknck tärgya: lndia. 

Különösen mi6ta M. M ü 11 er lefordilotta es kiadta a 
Damap~dät es R am a-C h r i s n a evangehuma nyugaton is 
ismertte lön es m1orn. w. Q. J u d g e könyve megjelent· -
öltött 6riäsi mereteket ez az irodalom, melj ben e7. idö szerint 
mi magyarok ällunk az Utols6k között, mert mär a Balkanon 
Bukurestben is jelenik meg olyan foly6irat, mely az indo
log äv1tl es a teozofiaval foglalkozik. 

Pedig nekünk magyaroknak is volna mindezekhez va
lamelyes közünk. Nekem ugy tetszik, mintha az «Essay 
towards a dictionary Tibetan and English 
(Calcutta, 1834)>, valamint az «A gram m a r o f t h e 
Tibetan language in English (Calcutta, 1834), 
mely ket könyvröl egy kival6 angol azt irta, hogy az Anglia
nak 6riäsi elönyere szolgält - magyar cmber munkAja volna. 
Himalaya bercei köze szäll ajkaimrol egy röpkc tohasz - a 
dardsilingi magyar sir feie. Ott nyugszik a f erfi, aki nemcsak 
elni, szercpelni es ervenyesülni akart - amint mi szoktunk -
hanem tanulni tudni es fejlödni is kivänt. Sikerült i<3 neki az 
emberi gondolkodäs egy addig Eur6päban alig ismert vila
gäb61 hatalmas es örökbecsü anyagot gyüjteni. A tibet nyelv 
es irodalom, valamint a buddnista vilägnezlet az, melylyel 
J a n g l a, S ab a t h u es K a n u m läma kolostoraiban, nagy 
szenvedesel< es nelkülozesek között, sok even at, kivälö ered
menynyel foglalkozott. Ezzel a munkäval iktatta be nevet, 
az igazän tudomanyos irodalom, messze vilägit6 szellemei 
köze. 

Körösi Csoma Sandornak nAlunk nem igen voltak kö-
vetoi. Öt magät is csaknem teljesen elfeledtük. Ha Duka Ti
vadar, nem äpolja annyi szeretettel emlekezetet, ugy a «ma
gyarorszägi tud6s akademia> is teljesen megf eledkezett volna 
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r61a. Egy j6raval6 elctiräsunk meg zincsen C.:iomltr61 es itt a 
szobrok ldasszikus szülöföldj6n, hol äll.rnd6an gvU1tünk 10-
15 szoborra s a hol milli 6 k hcvcrnek takarekpenztarban 
szämos C\ ek 6ta, ket harom szoborra, ott Körösi Csoma 
Slmdurnak meg cgy kis emlekoszlop sem jurott. Ezt a nc· 
hAny sort a'llit most leirok abb61 a vilägb ">l, ahol Körösi elt 
es aL-<:OlO\t - a~ Ö emlekezetenek szentelem. 

Az indus fakirokr6l es joghikr61 mcglehetosen zilrz~varos 
fogalmak vannak elterjedve nälunk. A fakir1zmus gyakorläsa 
ugyanis a legkülönfelebb mesekre es szelhämoskodäsra szol
gäl alkalmul Fontos dolog pedig ez nem csak a müvelö<lni 
kivän6 nagy köz:önseg, hanem a termeszettud )sok es lelek
bu, arok szamara is. Erct\!mes, 11ogy k1va1ogassuk betöte a 
mesest s megismerjük az igazat. 

Jules Bois a fakirizmus megismerese ceJjäb61 - szämos 
hindu, angol, nemet es amerikai crre vonatkoz6 munkanak 
attanulmänyozasa utän, Indiat--a utazott. Ott szerzett tapasz
talatair61 btszamol an, igyekezett megmag\ aräzni azokat a 
bämulatos dolgokat, melye~ et a fakirok16l latott. Fölhasznalta 
ehhez a szugesz1i6 es hipnoti2mus khnikäin, valamint a spi· 
ritiszta es okkult1sta seance·O -< On szerzett tapasztalatait es 
ugv talalta, hogy a fakirizmus nag) on is melt6 arra, hogy 
annak rejtelmeit földeritsük es meg\'1lagitsuk. 

Azok a fakirok, kik szerte kal.mtloznak a földön s ke~ 
pessegei-<ct kenyerkereses celjäb61, lätvän) ossägok rendeze· 
sere hasznalJAk foJ, rendszerint brahmanistak, vagy muzul
manok, de akad közöttük delfrancia is. ~lutatvänyaik java
resze a mi btiveszeink üg) eskedesevel rokon. Gyakran lätni 
ilyeneket, haj6kon es k1kötövärosok "endeglöiben, különösen 
Egyptomban es Indiäban. ?\tutatjak ezek azt is, hogy lehet 
egy kosarat kardJal keresztül szurni ugy (angol lapok utan, 
a magyar, nemet ujsagok is közöltek mostanaban ezekröl 
fenykepfelveteleket), hogy az abban elrejtett fak rnak semmi 
b -.ja se essek. Igen sokan ezt is b ti v ö s mutatvanynak tart
jäk, mel) l}ez m i s z t i k u s erok kellenek. P~dig az e.iesz a 
kosärban levö fakir rendkivüli ügyessegenek es kiva16 bator· 
saganak eredmenye. A de m a t er i a 1 i z ä c i 6 r 6 1 es r e· 
m a t er i a l i z ä c i 6 r 6 l, melyeket e mutatvänyokhoz füznek, 
- sz6 sem lehet. 

Legközelebb ällanak ezekhez az utaz6 buveszekhez 
azok a fakirok, kik azt hiszik, hogy kinzässal es önsanyar
gatässal f elszabad1tjäk szellemi eroiket. A bb61 a helytelen f el
fogasb61 indulva ki, hogy &Z anyag a szellemet elsorvasztja, 
vagy leköti. A Hat a·J o gh i k ezek, kiket valuisi rajonga-
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suk es alacsony ertelmisegük ejt ilyen tevedesekbe. Ugy 
gondoljäk, hogy minel inkäbb el van hanyagolva es kinozva 
a test, annäl hatalmasabb a szellem. Lätni ilyeneket Jndiäban, 
evek hosszu sorän at egy azon helyzetben ülve, vagy allva. 
Van olyan, aki. addig tartja kat jät mozdulatlanul fölfele 
nyujtva, mig az teljesen elsorvad s ö maga aggastyännä venül. 
Vannak olyan Hat a-J o g h i k, kik hosszasan a napra me
resztik szemeiket. Fajdalmas arcrängat6dzäsaik oly kinosan 
hatnak a szemlelöre, hogy sokan akik figyellek, beleszedültek 
es kimerülve tävoztak - a fakir azonban rendületlenül allott 
es nezte toväbb a ragyog6 napot. A Hata-Joghik rend
szerint Brahmanistäk es fanatizmusok gyakran annyira megy, 
hogy a legborzalmasabb öngyilkossägokat követik el. 

A t ä n c 0 1 6 es ü V ö 1 t ö d e r V i s e k e t, kiket 
Egyptomban es Konstantinäpolyban is lehet lätni, szinten fa
kiroknak tartjäk, s innen van az a sok zavaros fogalom az 
igazi hindu fakirokr61 is. Az utaz6 fakir, aki büvesz mutat
vänyair61 hires, többnyire muzulman, az üvölt6 dervis szin
ten, a Hata-Joghi hindu, de oem buddhista, nem zavarhat6 
össze ezekkel a szellemi fejlodesre törek\ o J o g h i. Ez 
buddhista szerzetes, ki a vilagert se mutogatja kepessegeit 
penzert. 

Ezek a hindu Joghik kivä16 ertelemmel es emelkedett 
szellemmel birnak. Fejlödestik alapja az a tudat, hogy sokfele 
es sok ember között, lehetetlen a magasabb rendü fejlödes. 
Ehhez szükseges minden kötelekb6l menekülni. Apat, anyät, 
gyermeket elhagyni. Sivatagokba, nagy hegyekbe elvonulni, 
mert a värosok zürzavaros aramokkal telt nyugtalan Iegköre, 
minden magasabh rendü szellemi f ejlödest erösen meggätol. 
llyen fejlödeshez a pusztasägok es barlangok magänya kell. 
Joghivä lenni meg Indiäban is nagyon nehez dolog. 

A Joghi celja : elnyomni mindazt, ami tudomäsa szerint 
a szellemi fejlödes akadälya. A legelemibb fokon äl16 Joghi, 
kit J. Bois psi~ho-phizikai joghinak nevez, arra törekszik, 
hogy hosszu eletü lehessen es igy mentül több olyan gya
korlatot vegezhessen, mely öt a szellemi fejlödesben elöbbre 
viszi. Hogy eletereje hosszabb idötartamra legyen eleg, igyek
szik mentül gyöngebben lelekzeni, szivvereset lehetöleg meg
lassitani es mentül kevesebb elenyt elhasznälni. Gondokat 
nem ismer, mert a remete eletnek nincsenek szüksegletei. 
Kedelye alland6an derült. Idegeit ugy fegyelmezi, hogy azok 
a durväbb hatäsokat is csaknem eszrevetlenül ällJäk ki. Olyan 
nyugalomra törekszik, hogy a ktilsö behatasok mentül kisebb 
mertekben zavarjäk meg. Ha mindez mär könoyen es öntu-
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datosan sikerül, akkor a psicho-phizikai joghib61 : R a j a h
J o g h i lesz. 

A Rajah-Joghi a katalepszis es a mesterseges älom tüne
menyeit, amit nyugaton hypnozis neven ismerünk - egesz 
könnyen es öntudatosan birja gyakorolni. Sokkal nagyobb 
extäzisra kepes, mint a mi mediumaink. Allapota azzal az 
exaJtaci6val hasonlithat6 össze, melyet a neoplatonikusok imak 
le. Csak egyes szentek ertek el a Rajah-Joghiähoz hason16 
allapotot. A ktilönbscg a ketto között azonban igen nagy, 
mert a szenteknel legtöbbször tisztän a valläsi rajongas ve
zetett ilyen ercdmenyre, a Raja-Joghi pedig rendszeres es 
öntudatos gyakorlatok segelyevel jut erre a fejlettsegi fokra. 
lgaz ugyan, hogy - a böjtök, önsanyargatas, magabazärk6-
zas, valtozatlan es gondtalan eletm6d, melyet a neoplato
nikus kollegiumokban es kato'.ikus zardäkban követnek, ki
f ejleszti az exaltäci6ra val6 hajlamot. A keresztenyseg -
különösen idöszamitäsunk elsö szäzadaiban - igen alkalmas 
volt a remete61etre es a rajongäs kifejlesztesere. Utalok en
nek igazolasäul a vertan u k r a es az an a eh o r et ä k r a. 
Kesöbb azonban, mikor az egyhazi hierarchia mindjobban ki
fejlodött es a dogmäk megsokasodtak, a katolicizmus szigo
ruan harcolt a meditäci6 es exalläci6 bizonyos iränya ellen. 
lsmeretes, hogy S z e n t Te r e z i a, ki maga is gyakran 
extazisba jutott, mennyire küzdött az eilen es mennyire 6vta 
azokat, kiknek hajlamuk volt az ilyen exaltäci6ra. 

Ini:!iäban azonban, hol a valläs vältoz6, szelid, nem ismer 
orthodox felfogäst, de elismer minden magasabb szellemi tö
rekvest - az extäzist minden idöben s minden eszközzel 
gyakoroljäk. Ezert a J o g h i t - a mi sz6szerint : s z e 1-
1 e m i s z e n t s e g et, sz e 11 e m i 1 ät äst, v a gy a min
d e n s egge l val6 tudatos egybekapcsol6däst 
j e l e n t, - Indiäban ugy tekintik, mint a ki tudomänyos 
m6dszerrel törekszik, magasabb emberi letre. 

A Joghi, mikor erre a magasabb letre e16keszül, - a 
mär elmondottakon kivül, föleg arra törekszik, hogy a teste 
ältal elhasznält oxigent minel csekelyebb mennyisegre csök
kentse. Arra is ügyel, hogy mentül kevesebb szensavat le
legzen ki. S mivel mennel többet eszik az ember, annäl több 
elenyre van szüksege, azert a Joghinak szigoru bö töket kell 
tartania. Rendesen csak ejjel s akkor is csak igen keveset eszik. 
A sok mozgäs is több eleny fogyasztässal järvän, keveset 
mozog, lassan jar. Mcgvan hatärozva az is, hogy testük h6-
merseke lehetöleg egyenletes le2yen, s ~zzel egyenlö legyen 
az öket körülvevö leveg6 höfoka is. Eppen ezert alkalmas 
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lndia eghajtata a Joghik fejlödesere, kiket a skeptikus fran
cia Jules Bois - bämulatra melt6 embereknek nevez . 

. :\ joghi-jelölt, ha mär bizonyos magasabb kepessegel{
ke1, naQyobb akaraterövel es fegyelmezettseggel bir, vissza
vonul egy földalatti kis cellaba, melynek alig öt arasznyi ajtaja 
ugy zarhat6 el, hogy oda a levegö csak nehezen sziväroghat 
be. Itr csöndesen fekszik, keveset beszel, gyakran teljesen 
sz6tlanna vähk, csöndes elmelkedesbe merlil. Az elvont szel
lemi elet melysegenek erejevel, forditott aränyban csökken az 
anyagi elet, s hogy ez teljesebben bealljek, a t r a t a k ä t 
gyakorolja. Ez abb61 an, hogy meröen az orra hegyere, vagy 
a lret szeme közötti terre nez. Erre a sziv mindig gyöngeb
ben kezd verni s az eletmüködes mindinkabb csökken. Nem
sokära alomszerü sllapot követkel-ik be, melyet a u t o
h y p n 6 z i s n a k is nevezhetünk. A tratakän kivül szük
seges meg - az allapot el6idezesehez a legzes bizonyos for
maja es a figyelemmel teijes erövel egy iranyba val6 össz
pontositäsa. 

E hatalmas iskola altal a szellem fölszabadul es az er
telem mindjobban I)1egviläg0sodik. Ekkor ter ät a jughi az 
igazi mednaci6ra. Es csak ezt követi az a fejlödesi fokozat, 
melyen hindu felfogas szeririt mär az elvont dolgokkal val6 
foglalkozas is lehetseges es eredmenyre vezetö. 

Legmagasabb rendüek a Joghik között azok, kik a val
las tiloz6tiät gyakoroljak. Kiväl6 emberszeretet, gyönged erzes 
es mely bölcsesseg jellemzi öket. Legismertebb ezek közül 
Rama-Chrisna, kinek evangeliumät Müller Miksa ismertette 
meg Nyugaton. 

LIPÖT, A PENZKIRALY. u. Lip6t, belga kiräly, 

aki bämulatra melt6 volt mint fCJlkölt gondolkodäsu uralkod6, 
mint elsorangu ferj, mint dramai apa, mint a csaladi elet 
tisztasagara fältekenyen vigyaz6 smokk es vegUl mint a kü
lönbözo Zsuzsanäk körill kegyeskedö kivä16 öreg, most ujabb 
peldajat adta nagy tehetsegenek. Megmutatta, hogyan lehet 
gyorsan meggazdagodni, ugysz6lvan rizik6 nelkül, öneröböl. 
Bebizonyitotta, hogy amiert valaki kiraly, ez meg nem zarja 
ki azt, hogy mellekesen seif made man is legyen, brutälis, 
erl5szakos, aki azonban elöbb vagy ut6bb feltetlenill celt er. 

A regi punok valamikor hajdanän ugy jutottak földte-
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rülethez, hogy csak akkora földet kertek, amelyet egyetlen 
szamärr61 lefejtett bör befed. Ezt a kivansagukat teljesitettek 
is es ekkor a punok olyan ravaszok voltak, hogy a szamar
borbol vekony szijakat has·tottak, es a szijak aztan olyan 
területet fogtak at, mely elegendö volt arra, hogy azon egesz 
Karthäg6t felepitsek. Az af1 ikai földh6ditasnak ez a m6djn 
lebeghetett II. Lip6t elott is, amikor arra gondolt, hogy j6 
lenne megszerezni Afrikaban a Kong6-gyarmatot. Mit tett? 
Csak akkorka területet kert, amelyen egyetlen neger bfüe 
megfer. Mihelyt ez a kivänsäga teljesütt, Lip6t menten hozzä
fogott, hogy szijat husitson valamenn) i benszülöttnek böre
bol es aztän akkora területet tutajdonitott maganak, ameki o# 
rat az egymäshoz illesztett szijak körülöveztek. Igy jutott a 
belga kiräly a majdnem harnmszaz„zer negyzet kilomcter te
rületnyi gyarmathoz, amely az6ta elvitazatlanul az öve. 

Azaz most elvitatjak töle. Feliden Ca t t i e r brüsszeli 
egyetemi tannr röpiratot irt, amelyben a kong6i dolgokkal 
foglalkozik, ebjektive ugy;in, de a kiratynak ked \ ezötlcn m6-
don. Cattier kideriti, hogy a kiraly tiz ev 6ta nemcsak zsa
rolja, sarcolja, kirnbolja a maga fekcte alattval6it, hanem 
raadasul a belga ad6jö1.'edelemböI fize.i a kong6i adminisztra
tiv költsegeket, mig a kong6i termenyekböl befoly6 jövedel
meket teljesen a magäenak tulajdonitja. Ami6ta ez az allapot 
tart, az6ta Lip6t merhetetlenül meggazdagodott: liz ev alatt 
nyolcvan milli6 frankot szerzett, amit ujabb vallalato'-. ba f ek
tetven, szorgalmasan kamatoztat. A Kongo gyarmatot pedig 
egyszerüen korona javadalomnak minositi, amelynek minden 
jövedelme a kiraly szemelyi penztarat illeti. Csak az ilgy 
költsegei nehezednek az aliamra. 

Ezt a kisse furcsa viszonyt leplezte le röpiratäban a 
tud6s egyetemi tanar, akinek iräsa termeszetes feltünest kelt 
Belgiumban es mindenütt, ahol a panamanak hire terjcdt. De 
vajjon vältoztat-e ez a meggyötört szerecsenek helyzeten? 
Aligha. Az öreg cmbereknek - Scarron mondta - nagyon 
sokba kerül a szerelem. Es Lip6t mär nag) on öreg ~s rneg 
mindig szerelmcs. 

3 
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lfjusagom könyveböl. 
1rta: Osvat Kälmfm. 

Poganynak születtem. Vagy mär ki elhagyta anyja 
mehet, az ujszülött gyern;ek sem pogäny 1 ? Sir6 hangja 
nem könyörges, elgörbült szaja . nem mimel fäjdalmat, maga
maganak \ onagl1k, reszket egy pogäny organizmus. Tenni 
es törlenni egy meg ez a kettö, s ha cgy ätkozott jötett, 
anyja lagy emlöje nem hasitnä kette, nem is volna kettö. 
Koldusok is es kaptak a gyermek bolcsöjchez, hogy lopnä
nat onnan. Lopni nem volt mit, hat - koldustemp6 - tör
tck, zuztak. Reszekre szedtek az Egeszet. S az ürbe, mi 
tämadt a resze~ között, oda költözött a fe!elem es a remeny. 

Milyen szep a sz{mt6. Kimenni reggel, dolgozni nap 
estig, gondolni e.re, arra, sokra es felnezni, ha arra rnegy 
el a vonat 1 De ülni a vonaton, s ugy nezni a szänt6t, a 
munkäst, a falut, a värost, az egesz vilägot, erezni örömü
ket, fäjdalmukat, erezni, mindig csak erezni - szäzszor ·hal 
meg, a ki ene a született. 

Mar virrad a holnap es j6t is hozhat ream. De ma 
tennem kell va.lamit. Mär virrad a holnap. A lehetosegek egy 
hijan lehetetlensegel{. Nekem döntenem kell s mär virrad a 
holnap. Irt6zatos. 

Ma levelet irtam, holnap delben ott lesz. Elolvassa es 
meglt~l Most az ablak mellett ül es var. En vagyok !!SZe
bcn. Es holnap dclben meghal. Es en ezt ma tudom. U tban 
a halal. En vagyok becstelen. vagy az eletnek nincs becse, 
hogy percrül-percre megis nyugodtabb vagyok 1 ? 

- Tedd j6va. 
- Nem tudom. Elszaladt mellettem az elet ha megha-

lok sem erem ut6l. 
- Hazugs5.g. J61 tudod mit kell tenned. A~ ember 

mindig tudja . . . A jövatehetetlenseg. 
- Tel1eteclenseg. 
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Mit sajnalsz itthag) ni? 
- A szerelmet. 
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- A szerelmet csak az sajnälja, aki nem ismeri. Te 
j61 tudod, milyen. 

- Tudom. 
- s hogy megis sajnälod 1 ? 

Iagon. 
A szerelem volt csak az e n y e m az egesz vi-

Meghalok es pogäny leszek ujra. Pogany halott, vagy 
csak halott pogäny, en nem tudom, de pogäny leszek, mint 
a faj. 

MUNKACSY SZOBRA. (Palyazat eredmeny ne!kül.) 

A mi büszkesegünk, l\lun
käcsy dicsösege megerdemli, 
hogy amikor szoborral tisz
teljük meg, nagyon, de na
gyon megfontoljuk a dolgot. 
Ezert helyesen tette a Mun
kacsy-szoborbizottsag, ami
kor a mostan pälyaz6 mü
veszek k.:>zül, akiknek a 
tervei a MUcsqrnokban van
nak kiallitva, senldt sem bi
zott meg a kivitellel. 

Pedig a pälyazat nem volt 
meddo. Egy-ket igazän er
zett, szep munka van a 
skizzek közt, plasztikusan 
gondolkocl6, meleg szivü fia

tal müveszek alkotäsa. De a biräl6-bizottsäg csak biztosra 
mehet es igeretek utan, ha meg oly kecsegtetök is, nem 
dönthet, amikor Munkäcsy emlekerOJ van sz6. 

Am az igeretek közt van nehäny, amely nagyon, de 
nagyon csäbit6. Az els6, egy va16di fölf edezcs. Pa s z t o r 
Janos fiatal szobrasz munkaja zalog rä, hogy az egy~zerü 

nevet nemsokära meg kell tanulnunk. l\leg sokszor 
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lesz sz6 r6la. ~Ionumentälis az 6 munkäja es meglätszik, 
hogy a plasztika päthoszäval gondolkozik, amikor az alkotäs 
läza elfogja. Igazi szobrasz, amit a tervek legnagyobb resze
nck alkot6ir61, apr61ekos, puha gondolataikkal, nem lehet 
elmondani. Päsztor Jimoson erzik Rodin hatäsa, de a mun
kajän mär meg van a belyege annak az eredetisegnek, amely 
csakhamar ki fog bontakozni ezutäni alkotäsaiban. 

~1 o i r et F. Ödön tömör, egyszerü äbräzoläsaban vi
szont ~leunier hatäsät erezteti. Finom, bäjos es müveszi az 
a dombormüve, amely a talapzat häts6 reszen Iäthat6. Ez a 
ket müvesz maga csinälta a munkaja talpazatät is. A többiek 
epiteszt hivtak segitsegül es ezek közt\1 csak a Markus 
Gezäe müveszi, eg}öntetü gondolat. K a 116 s Ede energikus 
l\lunkacs)jähoz csinält stilszerü, szeles vonalu talapzatot. 

A többi epitesz sabl6nokat, jätek-kockäkat kombinält 
egymäs tetejebe. A Pogäny \16ric lepcsö- es kockamozg6si
täsa peldaul elveszi az ember kedvet Telcs Ede pompäsan 

megmintäzott l\1unkäcsy-portraitjät61. 
A többi tervezet között is van szobornak, s6t szep 

szobornak val6 dolog, de eredeti, erdekes, a felsoroltakon 

ki vül nincs. 

HALOTTAK SZIGETE. 

Fak6 szigel, bovA az ar 
Szennyes haliJäl zugva hanyja, 
Nap nem süt l'il. es fölöttc 
K6välyog az chcs kflnp1. 

Fü nem zöldiil, ~zürkcn lcpi 
Az oclasz6rt ka.vics, homok 
S sze1 te-szcjjel isznpfödlc 
ßomla<loz6 emher-romok. 

Kikel haj6-sülyedeskor 
Ehemet a lcngcr flrja : 
A halottnk bus szigetc 
Pihenörc hivja, vtuja. 



Az ar oda veti Oket, 
Kiket arra szant a vegzet, 
Hogy a zöldes hullamok közt. 
Taläljanak örök veget. 

Kalandor, kit aranyokert 
Nyugtalanul üzött vere, 
Sikkaszt6, ki futott, hogy a 
Törveny keze el ne erje, 

Megfernek itt partra velve 
A gazdaggal, aki vagyott, 
Hogy elvezzen tengeren tul 
Uj gyönyört es uj vilagot. 

Oll hevernek csapzoll hajjal, 
Összeszornl a gö1 csös Mz 
S üveges, nagy, nyitott szemük 
Az eg feie mereven nez. 

Nyitott a szem, nem volt senki, 
Ki szeliden azt lezarja, 
Midl5n vadul fojta Oket 
A lengernek zajg6 arja. 

Ott feküsznek görcsös kezzel 
A part szelin, a homokba'. 
Hirt felölük hanyan va1 nak 
Keitördölve, szivdobogvn. 

Ott feküsznek, mig a parlra 
U1 holtakat vet a hullam, 
S a szennyes är viszi öket, 
Helyeikröl kiszorulvan . . . 

Kiket a sors bolygäsra sz6.r.l, 
Mint üs!ökös, mely kiegve, 
Hollukban is vandorolnak 
A vegtelen semmisegbe. 

Fe l e k i S lt n cl o r. 



Az ember es munkäja. 

A kinzäs meg nemregcn szabiilyszerü kihallgatäsi 
m6dja volt a vädlott~knak es - ha igazak a hirek - meg 
ma scm egeszen veszett ki a mi videki igazsagszolgaltata
sunkb6l. Angliäban a tizennyolcadik szäza<l vegen szünteltek 
mcg es egy angoi jogtud6s egy cikkcben clmondja, mi volt 
a megszünesenek a közvetl~n oka. Volt Londonnak egy 
közsegtanacsosa, Ily I<eroly, dusgnzdng kcreskedo, aki a va
gyonät humanitärius dolgokra forditotta. A kinzast embertclen 
dologn~lt tartotta, de hiaba agitält ellcne. Egyszcr azonb::.n 
kies")clte a követke:c.öt : Az inasät berugatta, azutan lement 
az i'-t 116ba es a legszebb lovat agyonszurta. A \·eres kcst 
azutän a reszcgen alv6 sz1Jlga zscbebe rejtette. Mikor kide
rült a dolog, nagy larmat csapott es bepanaszolta az inast.it. 
Ez perszc tagadott, bar a veres kes ellene bizonyitott. Kü
vetkC'zett a kinzäs. Egyet-kettöt forditottak a hüvelykszorit6n, 
es a szcrencsetlcn ember bevallotta, hogy m egölte a lovat. 
Be• allotta volna azt is, hogy az apjät ölte meg. Ekkor azon
ban elöallott Ily es elmondotta, hogy törtent az eset. A dolog 
nagy port ver t töl, a biräk elszegyeltek magukat es kevessel 
ut6bb a kinzast eltörültek Anglläban. 

- Memoärokb61, l~velekbfü ismeri rneg az ember a 
tö1tenelmet, az igazit. Az irodalomtörtenetet is, amelynek ku
lisszat1tkaib6l az 1860-ik evben elärul egyet·mast a Bau
d e 1 a i r e 1 e v e 1 e z es e, a kiad6javal, Poulet-Malassis urral. 
Elöször is clärulja, hogy a francia ir6knak mar akkor is 
jobban meni a dolg11k, mint a magyaroknak ma. A Fleurs 
du l\lnl kült6je egvik levcleben azt követeli, hogy a cikkeit 
ugy fizessek, m:nt a Sainte-Beuve-et, azaz egyenkint szäz
ötvcn frnnkkal. De B .. udelaire különben is praktikus ember 
volt. Les par. dis artif iciels cimü kötet~ben, a borit~k belst-jen 
egy bruxellesi patikusnak a reklämja jelent meg, egy recept, 
amely a kopaszsägot holt bizonyosan gy6gyitja. Ezzel szem
ben a gy6gysze1esz ketszäz peldänyt väsarolt a könyvböl es 
azonkivül ingyen szällitotta a gy6gyszereket a beteges köl
tönek. - Erdekes az is ezekböl a levelekb61, hogy Baude
laire voll Franciaorszägban \Vagner ebo megertöje es cso
dä16ja. ~ülönben az egesz .vilägon is az elsök Y.özött volt, 
mert 1860-ban bizony \Vagnert legföljebb mint fut6 bolondo 
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emlegettek, ha egyältalän beszeltek r6la. Parisban azonban 
egyenesen üldöztek. A T annhäus"'r premierje csun~ a bukäs 
volt es erdekcs ennek az oka is. Parisban regt ,:;zo~<as, hLgy 
a ballet a masodik felvonäsban van. A T annhäuscrnek azon
ban mindjärt az elejen, az elso felvonnsban fordul elö a 
bachansnok es faunok tanca. A zsoke-klub urai, amikor ezt 
megtudtäk, kö\·eteltek, hogy a «balletet» tegyek at a maso
dik felvonasba. Wagner ezt termeszetesen megtagadto, amire 
az elso sorok berlöi boszut esküdtek. Vadaszkürtökkel jöttek 
el az el6adasra es beletrombitältak a Wagner n•el6diaiba . .. 
A kritikusok sem voltak kevesbe j6akaratuak. Az egyik pel
däul azert nem ment el a Vl agner koncertjdre, mert a nemet 
zenekölto - republikänus volt. Meg kcll jegyezni, hogy III. 
Napolec n akkor füte csaszärsägänak els6 evei t ... Baude
lairet, W agner elsö francia rajong6jät mindcz nagyon kese
ritette. De türte a gunyt, amivel a csoJälatäert boszantottäk 
es a kiad6jänak igy öntötte ki a szivet : «Ez a muzsika ele
tem legnagyobb örömei közül val6 volt ; tizenöt eve, hogy 
nem voltam ennyire megindulva • . ·" 

- Oroszorszäg egy nagy börtön. Foglyok benne meg 
a c a r s z a k a c s a i is . Sokan vannak es kitünoen bannak 
velük. Nagy fizetesük van, pompäs lakasuk es kiralyi etkeze
sük. De 6rzik öket fältekenyen, mert felnek, hogy valami 
összeesküvö keveredik közejük es megmergezi a szeretett 
atyuskat. Az egyik szakacs het h6napig volt t.\ car s-:-oJgäla
täban es csak harom izben volt kimenoje a palotab61. Akkor 
is egy inspektor kiserte az utjän, de az inspektorra is vi· 
gyäzott a titkos rendorseg. - A föszakacs nagy ur. Ket· 
szazötvenezer korona fizetese es - ezredesi rangja van. 
Hirtzler Viktor, svajci ember volt eddig ebben a j6 hiva tal
ban, de most lemondott es helyebe mast ke resnek. - A 
cart nehez kiszolgalni, mert nagy gourmet es ert a j6 ete
lekhez. A delel6ttnek nagy re~zet tölti vele, hogy az etlapot 
összeällitsa. A menü azuiän lekerül a konyhäba, a,ol ni in
den egyes etel elkeszireset killön szakäcsra bi· zak. A fö· 
szakäcs csak az uj eteleket csinalja sajatkezüen. Amikor az 
egesz ebed keszen van, a foszakacs vegigk6stolja az e1e:e
ket, frakkot huz es az ebeddel együtc be1zal1 egy 'iftbe, 
amely a cari csaläd ebedlojebe szällitja. lt~ meg egys ... er 
vegigk6stolja az ebedet, aztän atn; ujtja a kiszolßäl6knak es 
varja a hatast . . . Az ebedlöt különben vasfalak vedik a 
bombak elöl, es egyik etkezest61 a masikig bczarj\l{ es szi
goruan 6rködnek, hogy senki oda be ne nyisson. 



Külföldi kr6nika. 
- Franciaors1äg es Nemetorszäg. -- A vämhäboru oka. -

Ajändek-ägyuk. -

- A spanyol kis väroskaban, az elokelö Reina-Christina 
szäl16ban összeveszett Franciaorszäg es Nemetorszäg. Alge
ziräszban nemzetközi konferencian pr6bältäk megszüntetni azt 
a feszültseget, amely a ket orszag között a marokk6i csä
szärsag miatt kitört es amely mär csaknem häboruba sodorta 
Eur6pät. De a diplorpatäk, akik a bajt megcsinaltäk, ut6bb 
nagyon megijedtek. Es a häborub61 nemzetközi konferencia 
lett csak, amelyen sokat fontoskodnak, sokat vitatkoznak 
mellekes kerdesekröl, de amelyen, mihelyt a f6kerdes ele er
tek, ismet kitört a baj. 

Ez a fOkerdes, a maiokk6i rend0rseg es a bankok. 
Franciaorszäg azt ällitja, hogy mivel Marokko az 6 aJgiri 
gyarm~täval hatäros, az ö joga, hogy a rendörseget szervezze 
es a penzügyeket rendezze. Nemetorszäg viszont azt köve
teli, hogy a züllött m6r birodalom fölött valamennyi nemzet 
együtt gyakorolja a felügyeletet. A nemet kivänsag azon
ban szinten nem önzetlensegbOl fakad. Egyszerüen feltekeny 
Franciaorszägra es azt szeretne, hogy Angliän, Oroszorszä
gon es a francia verse,nytärson kivül, neki is jusson egy ke
ves hely a gazdag Eszakafrikaban. Ezzel a kivänsägaval 
azonban a leghatalmasabb hatalom rosszaläsaba ütközik. 
Anglia reg6ta agg6dva nezi a nemet kereskedes es gyaripar 
gyarapodäsät es mindenäron utjat akarja ällni területbeli gya
rapodäsänak. Ezert, mihelyt Oroszorszägot megvertek, Francia
orszäg tamogatas nelkül maradt es a nemet terjeszkedett 
kello ellensulyuzäs nelkül, Anglia ällott Franciaorszäg melle. 
Ennek az uj eur6pai konstelläci6nak az els6 szereplese a 
marokk6i konferencia. Talän sikerül ebben a kerdesben meg
bekelni, de nagyon valöszinü, hogy az uj eur6pai helyzet meg 
veszedelmekbe sodorja a müvelt vilagot. 

- Szerbia f elöl a serteshizlal6 szagat61 nehez leveg6 
bekehangulatokat hoz. A szerbek bekülni akarnak. Vuics, a 
becsi követük, leutazott Belgradba, a külüg) miniszter f elte
t eldvel es rögtön visszautazott. Azt mondjäk, hogy beket ho· 
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zott magäval, de ez meg nem bizonyos ... Csodalatos, hogy 
ez a kis orszäg, amclynek egesz lete a mihozzänk va16 ki
viteltöl függ, olyan nehczcn bekül es nem kap ket kezzel 
barmilyen feltetelen. De ennek a magyarazatu eppen a t6lünk 
val6 függese. Gazdasägilag teljesen a monarchia kenye-ked
venek van kiszolgwtatva, j6forman Ausztria-Magyarorszäg 
gyarmata es amig egy orszäg gazdasägila.g mäs orszagnak 
van kiszolgältatva, politikailag se n független. Ezert szövetke
zett Bulgäriäval, mert ha nehäny kis Bdlkän-ällam összefog, 
azzal szemben amit nekik diktälnak, ök is felteteleket szab
nak es függesük mar nem oly teJjcs, föltetlen, mint addig. 
Jellemzö csak az, hogy eppen a mostani pillanatot välasztotta 
ez a kis orszäg, hogy tölünk e ral'lcipälja magät. A mostani 
pillanatot; amikor a belsö zürzavar kifele elveszi a tekinte
lyünket es az eronket. 

Olaszorszag kirälya Montenegro hercegnöjet vette f ele
segül. Ez a häzassäg O!aszorszägnak egy szük kaput nyilott 
Balkan fele, Montenegr6nak peJig ajändek-ägyukat hozott. 
Ezek az ajändek-ägyuk föltetlenül mi ellenünk tätjäk a tor
kukat. A mi monarkiank regi balkäni hatalom, minden tradi
ci6ja, földrajzi helyzete oda utaljak. Olaszorszäg viszont, 
ami6ta megerösödött, gyarapodott, az eur6pai török birtokok 
nyugati reszere, Albaniara tart igenyt. Rivälisok vagyunk. Ezt 
most nyiltan be is vallottäk, amikor feleletül Olaszorszag 
ägyuajandekozäsära az afrikai Abessziniänak, Olaszorszäg 
regi es gyozelmes ellenfelenek viszont mi ajandekoztunk 
agyukat. Kisse szokatlan formäja a külpolitikänak, de ötletes. 

Felelos szerkeszto : L6rant Dezsö. 
Szerkesztöseg es kiad6hivatal : Akacfa-utca 63. 

Kiadja a „jövendö" kiad6hivata1a. 
Telefon: 87 --~ E-l\m. 

A Jövendö elöfizetesi ara : 
negyedevre . 3 korona. 
felevre 6 " 
Kerjllk a hatralekos elofizetöket, sziveskedje„ 

nek az elofizetesi penzeket utalvanyon mihamaräbb 
megknldeni. A „J ö V e n d o" kiad6hivatala. 
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Közgazdasag., 

A Sa.lgotarjä.ni köesenbanya közgyüleae. A Sa1g6larjani 
koszcnhanya re„zveu)'t.arsulat a napokhnn lnr tolla 38-ik evi rendes 
közgyüles ~t dr. Chorin Ferenc Jl'lrend elnöklele u:alt. Elnö~ melegen 
üdvözölle a megjelenl rll .-zv~nyeseket. konslatä. la a közgyüles 
hat:1 rvzatkt pesseg~ t. umen .y1bcn jeh·n rn l 57 r6szv611\ es 287:fö 
r6szveny kepv seiet bcn 5ß-1 ~zavazallal. A j~~yzököuy vozelesere 
1fj. C1ior.n F ... renc dr.-l kerte fcl, annak hitelesiles rn ped1g 
Rob1rseK ferenc {!-; Szende Liplil r~:;z\'enyP.scker. Az t- Oter1 esztett 
ign ~gal6saf,!i jelent · ~ fe'emli1i, ho y a szel'pi c javulasa mar ez ev 
elejcn mu al ozoll es a fog,as ·,.t6k nagyoub me rendelt.seket tettek. 
Az clmult 6Yben 17.759 822 mete1mnzsa szenet termeltek, maj·l
nem 2 mil i69al töbl>et az elöz·~ ev1nel. A többtermelPsböl maj 1nem 
egy n 11lli ·~t ci -algüt n jäni b .nyak, a 111Astk m1lli6t a zs lvöigyi 
btinyak 6Jtet e'. 1906- k evben a salo(rt;.irjani kerületben ket uj 
a\\n(ll moly1tenek es ezcket :1 magyar a Ja 11vasulakkal gtz Tagy 
vi lamos vasutt<.l fogjäk ös~zekörni. Az igazgat6sag a tisz viselö1 
nyug<l.jalap res .:ere te1kel väsarolt Budnpcsten, az Arany Janos
C'.' Ka:w oro a-ulca s rkfm, me yPn a tarsulat Ci'ljaira nenemeletes 
haz epül. A felsö-zsilvö gyi köszenbanya-tarsulat a lefo:yt evben 
olylonosan fogla kozt tva vclt es j6 eredm nynyel do 'gozott, 

ugy 1nezl 1• lenli az igazgt\l6sag az E1:1.tergom-Szaszvari köszen
ba ya reszvenytarsasägr61 is. Mcgem llkezik tovahba 8Z cvi,elentes 
meg1 e;r, Krausz Lajos igaz •at(lsilgi lag elhunytar61. Az ed merleg 
üzenu köl se ~einek ( s ad6~ na k levontlsa uLAn a mul l evi alhozaUal 
eg\ ütt 3,258.Gö5 koron 1 2 filler tiszta b szoonal zärul. Az Laz
t a16sag inditvanyo?za, ho. y a leiu'ls1 l rtalckalap ja\'är'\ fordit "nd6 
400.000 koron ·i, a tarta1 e<i javara adando 200 000 korona, az igaz
grll sag es h vatalnoko't juta1 ~1<äul k fizerendö 252.309 korona 
4.4 fi ler lev nas utän a közgyul6s re1 delkc t~s6 1 e m:.i rad6 2,406 225 
kot ona 58 fi:llerbö l a forg„lomban levv 64: ezcr darab · 6szveny 
utan osztale~ c:men 2,0-!8.000 koro al fi e se ki, re.;Henyen int 
32 ;·oro ät \ ebruär 15-töl fogva), mig a fe 1 ma1 ad6 3ri8.225 kor. 
58 fi lt rt uj sza .i:ara irJak e.ö. A :.özg, ül~ s a jelente~ l egyhan
L ulu g tudCJmasu v<: t e, a le mcmtvc~yt nmrden ir,1i.yban mt-gad1a 
e~ IleJedüs Lor:lct reszv6nyes mrl11vAnyära a köz~\ füe3 jegy2ö
könyv: l;ö 'l.Ö etet szavazott : z clnöknek, az igazgat6 ·ä nak, Jel
ü _ yelö h zo·tsagnak es a tisztikar ... ak. V egiH a vulsszrasokat r. tet:ek 
meg közfel~1~l arnkka1• Az ig<i z at6sagbn beväla'):;to•ta1{ : Hj. Chorin 
Ferenc dr.·' (u1 , a felü ~yelö b1zJll')a:..b 1: Srirb6 Vllmo;;t, J.::l.nek 
Laj st, Smger Zsi„moud, Horlmszkr Dczsö dr.-t ~s B0 öthy Pal 
cb:.lort (U IJ. A t.ö gyüles utaui ~·azg .t6sa.;i ül~sen a res~\eny
Lät~asa„ harom erderodus k1val6 födsztv selöjijt: Göiöi Gaborl' 
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Dezsenyi Gyul:it 63 Sznb6 Knrolyt igaz al6-hclycllcsc!\kc ncvcztc 
ki az i· a lgat6sng. 

A BelvB.rosi T akareltp&nztar r. t. fohrnä1 3·an tnr tolla a 
XIII. o'i közgyülesot clr. ~l 111n eh. Aurel elnöklt>se melle11. Az igaz
gat6s6.g flqdalommnl eml~kezi!• mcg mopyNi K1nusz Lajos igazga
t6sägt tng E'lhalälozäsfn61, valaminl a szin t6n clbunyt lloffmann 
Atfrtidröl, aki a vfllasztmänynak volt bmg6 tngin. A t:tltar~kp6oztar 
lcfolyt üzlcteve loe.egit6 e1edm6m riyel zllt ult. Az rn16zct tovabb 
haladt n z cg6sz~ 6{!.CS leilödcs utjn n ; :: for gal 11111 1w g~ ohllodott c„ 
az ös~7.es üzletiign 1ele1:1ct,cny 1rertckhcn növc!tcdctt. Csak n jel
zalog-üz\ct\Jcn vo!t tnpaszl:.:lhat6 - u v:gaszinlun politikai hclyzet 
belolynsa kövotkczteben - dsSZllC'SC9 , A bolötck allomänya a lc
folyt ~vben örvenJetcsen emelkecktt, u_ y, hogy az HlOfi. cvi de
czember 31·iki allomuny az 1004. ev v• g')sszci16vcl szemhcn, h1rom 
milh6 ko1on~t meghat., d6 g\ arapouast tüntet 1cl. At. nllomt\r y az 
1905. ev ve~cn 12,35 t ß01 koroiia ü6 Cil ~r voll. Val t 6 t leszam1· 
tol :ak az ev fohan1:in 5:-3,815.~56 ko1ona !i2 G tr 6rtck6heo . .t\'l. 
A.:lomänv uz 6\' v g6n 6,9G0.837 oron.i 50 11\ler volt. A j e 1 z a 1 o g
o s z t ü. l y b an me~sz1n·aztak 275 ügybcn 17,0~ö .oLO r.oroaat. A 
kö•c"-önök biztositns{un lckötöll i11g>tt1anoku~k HJ sz6zul6k11 bC!haz 
es 81 sz;ba leka liiluhi1 t.)k . Az 6 r l 6 k p u p 1r · c1u1 e g e k allo
m .n~ a nz H)ü5. 6v veg6n ~ ~tD5 396 korona ö2 fil 6r. A z ö s s z c s 
p 6 n z t fl r i 1 o r g a 1 o m 320,3ücl.3tD korona 81 fill6r voll; az 
öcszes üz!eti forga om ped1g l.4ü2.737.108 korona 7·1 fillcr. Az 
1905. decze:nber 31-an lezart merlep-, a me~tclelö !eirä~ok eszköz
lese utan 790.193 lco1ona 34 filler 1 i i:: z t a ·n "er es 6 ~ g e l z ä. • 
r u 1 t. ~l.ihöl a szabälyszerü le\?ouasok ut11n a reszvenyek escclcses 
sze\veu~ eit 13 kvlonaval (ß.5 szazal~k) veltjök hc. Köz- ~s jöl6kony 
calokra 10.000 koronät fordi anak. A kö1gyüt6s a je1cntest tudo
märnl velle, a iö1menlest m11 deo 11 .~.nyliau 1negadta s dr. Mn n d l 
Samu incl1tvanyara töszönetet mor dott az iga1got6sngnnk es t1szti
karnak az ele1t eredmeo) ekert. Sz<:k~Jy Fcrenc vczedgaz~ttt6 in· 
ditv.myA ra az ig .zgal650got kE:t ujonn,.n szervezett ta_g„apgnl ege
sz1te1tek ki, megv:lla:=ittvan b'cskei Hosenfeld lfomiket es .Mikszath 
K2.1mA.nt. A t elll~yelobizottsag tagjai a diiek maru<ltuk. 

A Ha.zai bank reszvenytä.rsasag közze•eszi, ho~y a Pesti 
Hazai l!:lsO taknre•:p"'nzt€.lr Egyesület a. ta: k1hocsfltott m cremeny· 
kötvenyel\ b ,)l m ilvflocs a läirasrn bocsntoH 150.000 clrirahra összc· 
sen 3 812.E04 dar ab le~)'eztetet< . A fcloszt"s: munk:'lbtok an a a 
körü'men~ ie val6 lekintetlel, ho~y - a 12 idegcn a1fmAsi he1yen 
tör1ent be1elert~„eke1 nem szämitva - a Pcsh Ilnzai E sö Takn
rekpenz är Eg;e<lül~tnel e" a Haza1 bunk n~5zve11yttu~a11A.~näl 165:!U 
m11gantel as 7~3 tövaro·i es viJeki p6nzinlezet es ha11kcze~! be•e· 
len1ese veeodö e bir3läs 11lä, rue ~ n~hauy napot lognak igeuybe 
venni. A körülbelül 25-szörös tul jo~yz~s fo:yt ~ n l·~rrn~szet'?sen e' • 
kerülhete!leo le,z, hogy a repc)r1iczi6 a jeg~ z6st1k erüs le-Zl\11 tasä
v:il 1o jarni, de a l 1„ jeg~ zvk he elen 6si!i R m er em6•1' kötve 1 e:-. 
celul killlZÖtl elbeh 0Zt!~e erdek bP11 !"ZO~asllak Uleg(elclö1eg 
e1uttal is elörel6.lhat6 ag elönyösebb e.bil·ala:::ban fognak rcsiesülm. 
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MEGHIVÖ . 
.l Magyar villamossagi reszvenytarsulat 

f. cz. reszvenyeseif az 1906. evi februär bO 25·en delelött 11 6rakor 
Budapesten, V. ker., Vlici-ut 72. szri.m alatti központi telep igazgatosiigi 

epületeben tartondo 

tizenkettedik rendes közgyülesre 
tisztelettel meghivatnak. 

NAPIREND: 
1. Az igazgat6s:igi es f elugyelö-bizottsngi jelcntesek a lefolyt ev 

üzleleredmenyeröl. 
2. Az ig:izgatosag a'tal megallapitott m6rleg eloterjesztese es hata

rozathozatal a nyereseg mikenti lelosztasa iränt, kapcsolalban a felment
venynek az igazgatosag, valamint a felügyelo·bizottsag reszere val6 meg
adasaval. 

3. Egy igazgatosagi tag välasztasa. 
Budapest, 1906. evi janu:ir haväban. 
A tlirsulat alapszabalyainak erlelmeben husz rcszvenynek birtoka 

egy szavazatra jogosit. Azon reszvenyesek, kik szavati jogukat gyakorolni 
6hajtjak, tartoznak reszvenyeiket legalabb 8 nappal ll közgyüles elott 
elism"rveny elleneben letetemenyezni. Ezen letetemenyezes a tarsulati penz
tlirn:il, vagy a Magyar Leszamitol6- es Penzvalt6baok belybeli peaztäranal 
törteohetik. A szavazati jog szemelyesen vagy meghatalmazott liltal gyako· 
rolhat6, meghatalmazas csakis reszvenyesnek adhnt6, testületek, intez.etek es 
kereskedelmi cegek, valamint nök es kiskoruak a közgyülesen jogi kepvi
selöi altal vehetnck reszt, ha az ut6bbiak nem is volnänak reszvenyesek. 

(Utannyomas nem dijaztatik.) 

M E R L E G S Z A M L A. 
Vagyon: Peoztlirkeszlet 51.567 kor. 01 fill. Penzintezeteknel elhe· 

lyezve 778,567 kor. 06 fill. Erlekpapirok 1.970,424 kor. 74 fill. Aru es 
anyagkeszlet 166,082 kor. 80 fill. Budapcsti központi telep 8.581,150 kor. 
60 fill. Fiumei központi telep 1.557,285 kor. 23 fill., levonva az Internati
onale Eleclr. Gei. reszesedeset 467,185 kor 56 fill., valamint az 1905. evi 
nyereseg reszet 41,104 kor. 98. fill. = 1.048,994 kor. 69 fill. Egri közp. 
telep 593,617 l.or. 43 fill. Butorzat es bercndczcs 16, 176 kor. 64 fill. Szer
szam 11.280 ko„ 55 ftlJ. Fogatok 13,701 kor. 19 fill . Ad6sok 572,878 kor. 
36 fill. Na'unk letett 6vadek 90.300 kor. Oszzesen 13.897,742 kor. 06 filL 

Teher : Reszveoytoke 8.000,000 J;:or. Tartntekt6ke 876,984 kor. 52 
fill. l<ülon hrtalck: 500,000 kor. Ado tartalek 70,000 kor Ujitasi alap 
350 OCO kor. Ertekcsökkenesek a budapesti kozp. telep reszere 2.084,062 
kor. 95 fill Fiumei kozp. telep reszere 317,035 kor. 76 fiJ., hozzäadva az 
Internationa'e Electr. Ges. reszct 135,872 kor. 48 fill. = 452,908 kor. 24 
fiU. Egri közp. telep reszere 160,633 kor. 87 fall. Butorzat es berendezßs 
reszere 9,649 kor. 72 fill. Szerszamok reszere 7,496 kor. 27 fill. Fogatok 
reszere 10,4 7 8 kor. 76 fill. Szelveny szamla 953 kor. 4! f1)1. Hitelezok 
16 .404 kor. 08 fill. Különfele letetek 90,300 kor. Nyereseg alhozat 1904. 
evroJ 88, •i4 kor. 66 filJ., hozzaadva .!.\Z 19(5. CVi Dycreseget 1.0:12,896 
kor. 55 fill. = 1.121,870 kor. 21 fill. Osszesen 13.8~7.742 kor. 06 fill. 



l\'IEGIIIVÖ 
az „ldegenforgalmi es ntazasi vallalat reszv.-tars."- nak 
1906. 'vl m arcl us h o 3-nn delutan 61/-J. orakor Budapesten, :i tii.rsasag 

helyiscgeben (VI., Vigado-t6r 1.) tor tnndo 

III. evi re11des közg·yi\lcser e . 
NAPIREND: 

1. Az ignzgntosag jolcnteso nz 1005. üzlotl 6vr61: n zarsznmadasok 
e16terjoszt~so es n fclugyelo-bizottst'ig jelonlcse. 2. Az 1005. cvi m6dog meg
allapittis11 es n fclmentvöny iranli hatarozathoz:tlat. 3. A nycrescg hovlifordi
täsn iraoti hatn.rozatho ntal. 4. Az igazga1osn~ olotorjosztcso az ulupszubulyok 
m6dosil'is 1 ir11nt. 5 Az igazgat6stig mcgv:ilasztasn. 6. A ftllügycl6-bizoltsng 
tiszteletdijanak megnll!lpiHsa. 

Azon rcszvcnyosck, kik ezen közgyülcsen rc-;zlvonni 6s sznvazati 
joguknt nz :üapszabalyok 21., 22. OS 23. §§. 6rtolmobon syakorolni 6hnjt
j ak, szivoskodJenck rcszvcnyeiket, 11 mc~ lo nom jurl szolvcnyolkkel egylitt, 
legkes6bben 8 nappnl a közgytiles nRpja elott u. tarsnsag budapcsti föpenz
tarlinß.l (VI., Vigad6· tcr 1 sz.) leteom, a hol cz alkulombo n megvizsgalt 
evl merlog <I fchigyelö-bizottsag jolentesc\'el együtl ~itvehotö. 

Budapest, 190tl. evi februar ho 13-ao. Az igazgatosäg. 

M E R L E G S Z A M LA. 
Vagyon Pcnztnr K 228i 1·18. Ertckpapirok K 2209i·40. Sajat 

jegyek kcszlete K 5940 t ·40. Utazüsi kezikönyvok K 1020· 18. Etnografiai 
raktar K 1006.~~. Leltärs:rnmla 1\ IOO·-.. \dosok K 50~909'3 t. Övadekok 
keszpcnzbeo K 500·-. Etfogadvnnyok t\ tarc:ibnn K 2:?50·-. Alap1tok 
termeszet!,eni betete K 400000 - . l!:gyutt K 131070 t ·06. 

T eher: Rcszve.nytöke K 80000D·-. Tnrlulckalap K 30000·
Hitelezok X 35978·21. Atcneneti szimla 1\ 2i6026·70, Nycrcscg (( 168696· 15 
Egytitt K 1310701 '06. 

Budapest, 19 ~5 december 31·en. 

NYERESEG- ES \ ESZTESEGSZAt\tLA. 
T eh er; Uzliati költscg t< 1584 ·1 ~ :39. Ertckcsokkcncsck sziiml:ija K 

12269'86. lfozponti furdöiroda vesztcszeg K 43il5·-. Royal fiok veszteseg 
K 570·65. Nyerescg-.itbozat t 904-. cvrol K 393 1 '74. T1sztu nyercscg K 
16869t~· 15. Együtt K 344328·05. 

Jöved el em: KorutJzßsi jegyek jutaleka K 2.1071 '74. Deli vasut 
K 1201 ·39. Kiriiodulasi es zar6ndokloti sziimta K 23980·01. lla i6iusi je· 
gyek jutaleka es alal1nyok K 114449'81. K~1lfoldi iro<lak K 72001 ·46. Ar
fo ya.mkulönbscg K ö8898· l 7. Kamatok K 14103·;0. Allami seg61y K 30000. 
Nyeresc~äthozat 1904. evrol K 3931 ·74 cgyüit I\ 344328·05. 

Budapest, 1905. december ho 31- en. 
Az i gazgat6sag. 

Ba r6 Baeyens s. k. Osatary s. k. Dessewfty s k. Eldlltz s k. 
GrOf Hunyad y s. k. Hoffmann s. k. Dr. Keppich s. k, Dr. P ollak s. k. 

Atvizsga ta es betyesnek tal:i.lta : 
A felügyelö - bizottsag: 

Dr. P e rger Ferencz s. k., cln1 k. Keppich Vlktor s. k. 
Roth miller T ivadar s. k. Spur lstvan s. k. 

T lsztelt közgyül~s 1 A 'tiszteloltel alulirolt felügyelö-bizotts:i~ gon
dosan atnezte az 1905 ev1 uz1eti merlegct CS összehasonlilotta annak tcteleit 
az uzleti fo- es segedi<önyvekkel, azokat, valamint :i ta rs:1s:ig crtek:illoma
nyat teljeseo reodben talalta s az ig:izgatosagnak a nyercseg feloszt3s:ira 
vonatkoz6 javaslatat magaeva teveo, a11nak clfogad:\sät njanlja. 

Keriük a. t. közgyülest, hogy ugy reszunkrc, valamiot :iz igazgatosag 
reszere a felmentvenyt cnegadoi sziveskedjek. 

Budapest, 1906. februar 14-en 
A felügyelo-bizottsag. 

Dr. Perger Fe re ncz s. k., elnok. Kepplch Vlktor s. k. 
Rothmlller Tlvad ar s . k. S p ür latvan s. k. 

l 



309/ 1906. s am 

Arvei·esi hil'detmeny. 
Közhirre tetetik, hogy a fenyvesvölgyi erdogondnoksäg 

8. üzemosztal_v 1 /6 osztagäban az uzsoki hatarban vissza
maradt 757 m 8 fcnyÖ es 3 ~ m8 juhAr epület- es haszonfa
mennyiseg f o l y 6 e v i f e b r u ä r h 6 21 - e n d . e 10 
6 r a ~. o r fog Fenyves,·öJgyön nevezctt erdögondnoksag iro
däjaban ~ärt irasbeli ajanlati tärg.ptläs utjat'l eladatni, hol az 
ärveresi es szerz6desi feltctelek a hivatalos 6räi.r alatt meg
tekinthctok. 

Kikialtäsi ärak a következok: 
Fenyöre 4141 korona, a juharra 302 korona. 
Yersenyz6k felhivatn~ik> miszeiint egy koronas belyeg-

gel, 400 korona bänatpcnzzel ellatott zart irasbeli ajänlatai
kat a kitett hataridoig ~evezett erdögondnoksagnal nyujtsäk 
be, melyekben a megajanlott cgysegarak szamjegyckkel es 
betükkel kiirand6k es egyszersmirnl az is kijelentendö, hogy 
versenyzo az an cresi es szerzödesi felteteleket i5meri es 
magät azoknak aläveti. 

Ut6- vagy kes6n benyujtott ajänlatok figyelembe vetetni 
nem fognak. 

A kincstar f entartja magnnak azt a jogot, hogy a be
erkezendö ajänlatok közül azt fogadhassa el, u1ely nezete 
szerint erdekeinek leginkäbb fclel meg. 

Ismeretlen ajanlattevök vagyoni allasu!t at hiteles okma
nyokkal k6telesek ignzo!ni. 

Budapest, 1006 februar h6 12. 

M. kir. földmivelesügyi minister. 
,, 

~~ allimmf ol:lmrillll:'lZ:I~~ sTELLß-ViiET 
mely nem fest, hanem a haj eredetl szlnet adja vlssza , . 
l~pbato egyedill ZOLT A Br~LA g:;öpyszertaraban. 
0 csäszar es klralyl iens~ge Jozsef föhercug udvarl szällltoja. 

11 apest, U. ker,, Gz:ab;:idGäg„ter, Setater-utcza sarok. 

Egy livcg ara 2 korona. -sq 

• 



LUSER L.-fel;~ 'f O JRIS'f A-T APASZ. 

M l g'Yl\Torszo.g-1 för aktll..r 

Török Jozsef g~ögvsz. Budapest 
K!r!Uy u 12 , Andraesy-ut 26. 

FON CIERE PBSTX BIZTOSITO INTBZET. (1·m)s blltui; lt~kdt : 
- 81 mlllio kor. Közponli irodo.: CUDAPESTCN. Sos·utca H1. 

Biztosit : tosti ba.11•'".?l ellcn, az omber ölctcro, tUz-, j~g- 6:J tm\llilmfmykA.r11k 11111•11. 

Caadunk ves 
„. 
un • e 

:ilkalmi arvereseken es beraktärozott urasägi butorol<at, 
ugymint teljes lakbercndezt!seket, angol bör-hutoroi;:itJ 
mah:igoni- es 1 ezbutorokat, pcrzsa- 6s ~myrna-szönye
qeket, függönyökct, olajfes\menyeket, anliqne tltrgyakat, 

gäz- es villamos-csillärokat. 

Grosz Sa'ndor e's Tsa Budapest, Gvdr-u. 2. f. om. 
(Klr6f y-ulco sarMn. 

TÖ RLEY lroda: BUDAPEST, VIil., Eszterhäzy-utca 22. sz, 
PEZSOÖOVAR Pincek: BUDAFOK (Promontor). --· - .... . 

~ m6r 5) ev 6ta dicseretremilt61ag lsmert, s 8 71012. sz, 8m. lelrat 
követelmenyelnek teljesen megtelell> , 

UJ - VU~O A.Ra 

arctl. "ZtI·t· 0, keno"cs szep1~. himlöhelv: sö'!'ör, .~ajfoltok, 
~ fakadekok, forrosag1 porsenesek, 

orrvörössegek es minden egyeb 
arcviragzäsok eilen , valamlnt az uj-vukovärl 

b/\r l1 e' 'to" s mely az arckenöcscsel a hasznälatl u sz PI zappan utasitäs szerint alkal"'.'azv.a, .meg 
korosabb egyeneknek IS Vtrufo es 

fiatal kinezest kölcsönöz. 
lt::y nagy tegely '• r4 kor. 60 fill., kiscbb l kor. i;zappan t kor. Utfln1äsokl6I 
6vakodjunkl Csa.k Kr aJcsov ics 8.ltal Vukov~ron kösLill'll ki>n;tic:1 v11l0Ji. -

Minden ti>~lyoo KraJcsovics, a k~szil6 arckcpe läUml6. 

Föraktar: Budapest, Kiraly-u, 12., es Andrässy-ut 26. Torök Jözsef gvögyszertara. 

• 
I 
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fll&' 15 -"20 2ll& a hililg1eit•ell 1 .._ 

A SZEPSEG TITKA. 
V !gyazzon j611 mert itt a tel 1 

Eredett levelek hltelea m.6..olo.ta : 

Egy lembergi tanlirne irja: Ai 
ujsagba11 hirdetctt csodadolgoknak 
nem hittem soha es a Diaoa-crcmct 
s Diana-sznppant is C!lnk nzcrt 
rendellem meg, mert több oldalr61 
azt ii.llitott:ik, hogy ezek n legjobh 
borapo16- es szepitoszerck. tilost 
m:i.r tapnsztalatb61 mondhatom, 
hogy ezek az illit:isok !gnzak es 
igyekszcm en is tovabb tcrjcszeni 
hölgyismeröseim között. Egyc!ore 
csak 2 tcgely Diana-cremct es 1 drb. 
Dinna-szap. kerek postafordult:i vol. 

Egy p:irisi gy6gyszeresz leanya 
irja: A minden oldalr61 aj:inlott 
Diana-szcpitoszerokkd tettem egy 
probat s mondb:itom, hogy többet 
er oz összes lrancia szepitoszerek
nel. Legyen szh·es intczkedni, hogy 
ogy parisi gy6gyszortarban atlan
d6an megkaphassuk, mcrt igy sokba 
jön a szallitüs. Most kerek ket sz:iraz 
Diana-arccremet, ket Diana-szappant 
es harom Diana-pudcrt. 

Egy 17 cvcs balü . . levele · No
vcremtol Joptam egy 1. ~ Dlau
parfiimöt, de az olyan valami kü
lönös j6 volt, hogy az egesz kis 
varosunkban csak nz en illatomi61 
beszelnek. Legyen szives megirni, 
hogy a Diana-szappan es Diana
cr em is ilyen fi nom dolog-e? 

Egy kassai llrhölgy irja: Semmit 
se tartottam az összes szepitösze
rekröl addigt mig meg nem probat
tam a Diana-cremet es Diana-szap
pant. Tessck utanvetellel 3-3 ada
got küldeni. 

Uri hölgyeknel rendes szokas, 
hogy mielott szinhazba, b:ilba vagy 
egy setara mennek, eloveszik a 
cOiana-sznppanb - rooly tiszb 
epe es parfüm - es azzal meg
mossak ~z arcukat, kezükot. Azut:i.n 
a sz:iraz es nappal is haszn:ilhat6 
cDiana-cremmcb gyöngcn bokenik 
magukat, melyre jön a c Diana
holgypor>. Minden dobozhoz m:ir 
a szarvasbör is hozzri van csoma
golva. lly bc5rapolas mellett nem 
csoda, hogy a fovarosi es a vidcki 
nagyvarosi hölgyek feltünest kolte-
nek sz6psegükkel, finom, tiszta s Egy kolozsvlirl 45 eves urino 
szeplotlen archSrükkel es gyönged, irja · 16 eves korom 6ta hasznatok 
puha, b:irsonyszerü kezeikkel. - arckenocsöket es szappanokal, de 
Eze!c a Oiana-szepitoszcrek arr6J hatasat soha oem vottem 6szre oly 
nevezetesek a hölgyek elott, hogy rövid ido alatt (cgy het) mint a 
azoknak hasznil:>tat nem lebet fel- Diana-arccremnek es Diana-szap-
ismeroi az arcon s epen ezJrt vi- pannak. Oly lide, friss, tiszta arcot 
stiroljak ma mlir az egesz vllagon kaptrun, hogy mindenki megbamol 
ismeretcs Diana-szepitOszN"eket. azota. 
Egy tcgely DIANA-CR~M (cjjel baszna.that6 zsiros crem) 76 krajcar, 
DIANA-SZAPPAN 76 kr., DIANA-PARFUM i.Originalis oagy üveg) 6 K. 
DIANA-PUDER 3 szinhen (szarvas börrel) 76 kr., egy tegcly DIANA-

PIROSIT6 6 korona Egy uveg DIANA-HAJSZESZ 4 koron1.. 
Központi fOraktir, honn:m a szallitas naponta titoktartas mellett törtenik 

uta'lv6tellel : 

Erenyi Be ~a Diana-gyogyszertara 
Budapest,! Kifr;rol"V-kÖr»ut 6. sz. 

„ Gl<'bos" tr.iilot~zet b. t?ir.d6vil.Wat rlnv .--lfi..1"811&8.g U)'O'DaJa Bodapo•teo. 

„ 

l 



- . Prancia loiveitonv fiajlestöszer ~~~ri1~~~q~~ 
mclytyel m111dcn ha1at tetszcs szcrint 10 ucrc alatt alland6an 
megfcsthctni fekctcre, barnära \agy szökere. Tulajdonsagai : a 
szin alland6 s a termeszctcs szintöl mcg ncm kfüönbö1.tcthelö, 
alkalmaz:\sa cgyszerii. i"\.ra 4 kor. A hasznälatho1 szllkseges 1 
cscszc!<, kerek stb. 1.20 korona. 00 Föraktar Budapest.eo: 1 

Töröl{ Jozsef gvogvszertara K1ra1,1-11. 12. ds Hndrassv-ur 26. I 
1.:::==============::!101 II !I!:' ==============--

Jc's„n,·:tm: Kis hac;zon, O!lb'Y forgnlom. 

~:r~tg:fie!~~:~~2ffbbe~ Rethy-fele pemetefü·cukorkanal ! 
\'asarlasokn .1 azon·,an ,·1gy1zzunk es hatärozottan Bethy·f~let 

kerjünk, m1V"el sok hac.zon1al:in u anzJLI '.1n 

h.. 

1 



f 

1 

3 N A P 
alat t minden kez barsonysimava 

es hofeherre lesz 

dr. Kovacs k ezpaszta 
altal, - ara 1 K 20 fill. 

Mindenütt kapbat6 V. ltl' 6 g y t a r , VI. Gy a r - u t ca 17. 
Kivänatra ,toilelte lilkok• ini;yen es berm~nlve. 1 

.F~<>~ .A. 'WI< 
szäjpadlas es gyöker eltavolitasa nelkül 3 koronatol feljebb. Az iltalunk 
&~-,zitett es a parisi fogorvosi akademia kiällitasan aranycremmbl es a disz· 
kereszttel kitüntelett fogak nagyon könnyen meg-;zokhalok es- b„szednet 
semmsfele nehezseget nem okoznak. Vsdeki megrendelCsek 1 i ora aJatt 

elkeszittetnek csakis a fogorvos1 1oto tben 

Budapest. Erzsebet-körut 50. sz~ 
a Royal- szalloval szemb~n. 

Fogorv«>s: LÖFFLER EM L. Rendeles 9-12-ig, 3-7-sg. - Foetechmkai 
fonok: GROSS MANN SIMON. Fogad cgesz nao. Päjdalom nt>lküli fO J• 
mütetek 2 korona. Tartöstömesek 3 kor. Rossz es fajos fogak ara;-iykoro
naval lesznck ell:itva, tovabba uj, amenka1 eltavohthatatlan aranyhidak 1 evi. 
int:illa-; mellctt keszittemek. - Me rseke lt arak, reszle tfizetes mellett is. 

[ii] BUDflPES T . ·. 
•.. •• .• ! - • 

Ferencz Jozsef rakpan 

HUNGARIA , 
N/\GYSZflLLOl)fl yönyörü fekvessel a 

Duna partjan, re
mek kil atassal a 

kiralyi palotara, a budai 
hegyekre es a Dunara. 
~ A jelenkor minden 
kenyelmevel berendezve 

1 

• 

Külön lakosztalyok 

fürdöszobakk al 

f1 k8'1ehaz teljesen 

ujonnan bereodezvt 
BURGER J. K/\ROLY 
israzstat6 . 

.A. B a 1 a s s a .fe le -val o d.J, V'il aghirü a .o.gol 

UG-ORK.ATEJ 
a legkitün bb "-ZCJ:'ilöszer, fel ulruu lja az összes letezö szepitö
szereket. Azonnal elta volit szcplöt, mijfo! tot es nundeo llsztata
lansagot az arcrol • s ar :i11k friss ude„cget, fiatnh.tgot kolc"onoz. 
Ar:i 2 kor. Ugo::-kaszappan 1 kor. Poudre 2 Kor. es 1 kor. 20 fill. 
Ugorkacreme 2 kor. - K;ipha10 minJen gyogyszerta1 ban es 

dro)!uersdban - Fös?.clkuldcsi hely · 

Balassn-gyogyszBrtara, Budapest- ErzsebBtf alua . 
• Ulobw.• müintUl:eL, Budapest. 
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302214 
Negyedik ev. 9. szam. 1906 Budapest, februar 25. .. ,, 

JOVENDO 

K.iad6hivatal : 
Akacfa-utca 63 

Felelös szerkesztö: L6rant Dezsö. 

RippJ„R6nai J6zsef. 

Ara 2 0 filler. 
E~ b6napra 
Egy koroaa 

l 
1 



Marcius elsejevel uj elöfizetest nyitunk : 
Ne2'yedevre ... 3 korona 
Felevre ·-- --- .. 6 koro na 

A „JövendÖ'' kiad6hivatala. 
Budapest, Vll .• Akacfa-utca 63. 

Telefon-c;n\m: R7-?..4. 

1 ALLATORVOSl RENDELESEK alla1':::n~ 
1 

Na~onta d. u. 3 - 5-ig. 

0 .. H LER ß EN o" al.!atorvosi rendelö intezetebe1~ Erzsebet
korut 2., 1. em. (Telcfon-s1am 80-10.) 

:························································································ 

trefas eloadlisaval. 

Szora&oztat zenet~ve1 . 

Gyönvör&ödtet 1 ~~!~ecieivei 
Ka!'hat6 mar 10 fr1tJI fell. ?O 30, 40, 50, GO frtrrt. Grar„ofon !?5, M, 40, 
60, 80frtesfelj. Lemezek 2 kulomhözö d1bo1tartalmr.znak frt t.50cs ~.-

- STERNBERG -
es. es kir. udvari hangszer-gyar 

BUDAPEST, VII., Kerepesi-ut 36 . 
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Negyedik evfolyam. Budapest, fcbruar 25 Kilencedik szam 

Jövendö 
irodalmi es politikai ujsag 

Apr6 kepek. 

Milyen kUJönös 1 
A Haz ajtait lepecseteltek, a nagysagos urakat haza

küldtek es a nap megis valtozatlanul tel1esiti kötelesseget. 
Reggel kel, este nyugszik, mint azelött. A ven földgolyObis 
is rendületlen nyugalommal forog toväbb a sajat tengelye 
körül. (Hogy ezt a mulatsagct annyi sok ev alatt meg nem 
unta 1) Es a Gellerthegy se ugrott ki felhaborodasäban regi, 
megszokott helyeröl, bekes polgarok pedig regi szokäsukhoz 
hiven isszäk a sört delben, este, mintha semmise törtent 
volna. 

Hat nem mozdul meg az utca ? Es a forradalom 
sehogysem akar kitörni? Van eszeben 1 

Semmi em6ci6, semmi felbuzduläs, semmi, a mi az 
emberek elkeseredeset tanusitanä. Miert? Nagyon egyszerü: 
az emberek tudniill1k nincsenek is elkeseredve. 

Pedig a pärisi Te m p s - ban napok elött megjelent 
egy budapesti tavirat: nem nehez kitalalni, hogy micsoda 
forrasb61 val6. 

1 

r 
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„ Ha a magyar parlamentet eröszakkal feloszlatjak, -
mondta a telegramm - a magyar nemzet felhaborodäsa 
elementaris erövel fog utat törni maganak. Gyäszlobog6 
lesz minden hazon. Az üzletek, irodak zarva lesznek a gyäsz 
jeleiil. l'\1Iinden templomban meg fognak kondulni a lelek
harangok. Es a föloszlatäs 6räjäban gyaszistentisztelet lesz 
minden felekezet templomaban." 

Mindebböl mi valt val6ra ? 
Ha a rikkancsok meg a rendesnel is nagyobb ordito

zast nem vinnenek vegbe, bizony Isten, azt hinnem, hogy 
csak mese, csak alom volt mindaz, ami törtent. 

* 

Pedig a häztulajdonosokat a koalici6 egyenest felsz6-
l itotta, hogy tüzzenek ki fekete zaszl6kat. Hanem a haztulaj
donosok rettenetesen rideg lelkek es a fölsz6litäsra - 6h, 
a nyomorult hazaarul6k 1 - nem is hederitettek1 hanem 
inkabb törtek a fejiiket azon, hogy melyik partajt mennyivel 
lehetne stajgerolni a legközelebbi fertalykor. (Bocsanat 
ezekert a korcs kifejezeseke1t. De hat a häziurak termino
Iogiajab61 reprodukalom öket hiven.) 

A nagy nap rcggelen az ellenzeki kepviselök järtak
keltek az utcakon, neztek, hogy mi hatasuk van a värhat6 
esemenyeknek es fogcsikorgatva konstataltäk : 

- Egy fekete lobog6 se 1 

Dehogynem ! Egy megis akadt. A Dorottya-utcäban 
volt kitüzve egy takarekpenztar epületere. 

- Tehät megis akadt egy derek, lelkes, hazafias 
intezet 1 

Es a koalici6s ferfiak talan be is teptek az epületbe, 

hogy megszoritsäk az igazgat6 kezet. De tel uton megalltak. 
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Mert kideriilt, hogy az az egy gyäszlobog6 is a~ert volt 
kiHizve, mert az intezelnek - egyik tisztvise.öje meghalt. 

* 

Pechesen ment a koa1 ici6ra nezve az egesz dolog. Hogy 
a temperamentumos justh Gvulanak is epp akkor kellett 
influenzaba esnie. 

TUnödöm, hogy ezt az esetet miert nem hasznältak ki 
ök, akik a hatAsos jelenetek rendezeseben tagadhatatlanu1 
nagy genialitäst tudtak kifejteni mindig? Tessek clkepzelni, 
hogy ha justh Gyula~ a bronchitise es a harminckilenc meg 
fel foku laza dacara is hor\.loz6 ägyba fekszik es ugy viteti 
el magät a Hazba, micsoda effektusa lett volna ennek ! 

Nem tette. j61 tette. Az elnöki funkci6t nagyon elve
geztek helyette az alelnökök : Rakovszky, utäna meg Bolgar 

De hogy mi szükseg volt a1 raJ hogy a mindossze 
tizennyolc percig tart6 ülesen felvaltva ketten is elnökölje

nek ? Istencm1 hat az ember nincs fab61 es csak felhasz
nalja az alkalmat, hogy olyan hist6riai nevczetessegU alka
lommal szerepeljen es megörökitse a nevet? 

Szercpeltek. Es az ut6kor most mar akarva, nem akarva 
is kcnytelcn lesz tudomasul venni, hogy Rakovszky lstvan 

is volt, BoJgar Ferenc is volt es mindakettö hazati volt. 

* 

A nagyobb szerep megis Rakovszkynak jutott, mivel
hogy a hatarozati javaslatot ö olvasta föl. 

Ezert akkor nap este lelkesen is üdvözölte Kaas Ivor 
bar6, konstatalvan, hogy Rakovszky bälvanya a neppartnak 
es nagy szoJgälatot tett a hazanak. 

No lam, läm. 

I 

\ 
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Pedig annak a hatarozati javaslatnak az ideaja Wlassics 
Gyula göndörhaju fejeböl pattant ki. 

-- Van egy slagerem ! - kialtott föl Wlassics a 
vezerlö-bizottsagban ket nappal a feloszlatas elött. Es 
elmondta a slagert: hogy a kirälyi keziratokat felbontatlanul 
küldjek vissza. 

Ezt a slagert azutän Pol6nyi Geza szövegezte meg. 
Az eszme tehat a Wlassicse, a szöveg Pol6nyie es 

Kaas lvor megis Rakovszkyt üdvözli. Hol itt az igazsäg ? c 

Mert az csak nem erdem, hogy Rakovszky - megtanult 
olvasni? 

* 
Az emlekezetes üles utan pedig egyik-masik ellenzeki 

kepviselö dtihöngött: 
- Diszn6sag, gazsag, hogy a dolgot idaig hagytak 

jutni 1 
- No, - gondoltam, - ezek a kormanyt szidjak 1 
Ki az ördögöt szidhattak volna azzal, hogy „diszn6sag, 

gazsag"? llyen enyelgessel ezidöszerint csak a kormanyt 
szokas illetni. 

Pedig tevedtem. Mert a kifakadasnak folytatasa is volt: 
- Könnyü a mi igen tisztelt vezereinknek, mert nekik 

jut mandatum ujb6J is ! De hat velem mi lesz? Azzal nem 
törödnek J Vagy az nem baj, ha en tönkre megyek? Mi lesz 
belölem mandätum nelkUI ? Diszn6sag, gazsag a vezerektöl, 
hogy a dolgot idaig hagytak jutni 1 

Vagy ugy 1 Ertem mär, ertem 

* 

Huszonnegy ifjub61 megalakitottak egy tUntetö csapatot 
az illes vegeztevel es az egyik negyvennyolcas kepviselö azt 
mondta nekik : 

1 
1 

~ . 

r 
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- Fiuk, ti most induJjatok t"ttnak enekelve, eljenezve l 
Menjetek vegig a vaci-köruton es kerepesi-uton a filggetlen
segi partkör ele. Meg kell mozditani az utcät ! Mire odaer
keztek, nehany ezren lesztek ! Csak j6 hangosan ! 

Es megindult hat a kisded sereg 
Elöl egy dalia, akinek a botjara nemzetiszinU szalag 

volt kötve. Ez volt a zasz16. Mögötte egy masik, akinek a 
botjara meg egy iv papiros volt erösitve. A papiroson ez a 
felhivas : 

„Meniünk a függetlensegi part ele !" 
ßlentek, mentek, mendegeltek. Enekeltek hazafias dalo

kat, eljeneztek a koalici6t es leszidtak a kormänyt. 
Öton-titfelen megalltak a jar6kelök es eltünödtek : 
- Mi bajuk lehet ezeknek a fiuknak, hogy olyan ke

servesen orditanak? 
Huszonnegyen voltak a tüntetök, mikor elindultak. Mire 

a függetlensegi partkörhöz ertek, voltak - huszonegyen. 
Harman ugyan utközben betertek sörözni. 

Hat ki meri meg allitani, hogy az utca közömbös? 

* 

Ki meri allitani? Pr6nay Dezsö bar6. 
Mikor a Haz ajtait lepecseteltek, a bar6 nagy pathosz

szal (ö mindent pathetikusan csinal) azt mondta: 
- A nemzet lelkesedese Je fogja ezen ajt6kr61 olvasz

tani ezen spanyolviaszt ! 
S e shakespeari mondäs utan meg megjegyezte : 
- A hitvanyok ! Az ajt6k lepecsetelese is csak utan

zas ! Ezt is tölem tanultak En voltam az elsö, aki Pest
varmegye szekhazan igy cselekedtem ! 

No most mar csak az a kerdes, hogy a nemzeti lel-
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; 
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kesedes mikor fogja leolvas~tani a spanyotviaszt azokr61 az 

ajt6kr61. 

* 

Mondja meg nekem kollcga (1r, - sz6lt az tiles 
utan egy angol ujsagir6, akit a kiilföldön is elterjedt remhi

rek nyomän tämadt kivancsisäg hozoH el ide, - mi lesz 

most? Mikor Wr ki a forradalom ? 
Albion fia azt hitte, hogy felrevczelem, mikor azt felel-

tem, hogy: 
- Erre cgyelör~ igazän nincs kilatas ! 

- De hiszen azt hircsztellek, hogy .. 

- No persze, hogy azt hireszteltek ! De tudja dear 

Sir, nem minden välik val6ra, amit a koalici6 hiresztelt. 

Peldaul ma azt is kihirde1tek, - hiszen tudja, - hogy 

szerdan a kepviselöhaz ülest tart. Ugy-e az angol als6haz 

meg is tartana, meg a szuronyok ellenere is? 
- Meg bizony ! 
- Nos hat kollega (1r fogadjunk egy pazar ebedben, 

hogy azt a szerdai i.i lest nem tar1 jäk mcg ! 
Angol ember, hogy ne tartotla volna a fogadast? 

Sztiksegtelen megjegycznem, hogy az üles nem volt meg. 

Meg szerencse, hogy szerdan legatabb gyäszmiset ren-

r eztek s Bazihkäban. Legalabb arra C\Z allaspontra helyez
kedhettem, hogy a fogadast egyikünk se nycrte meg. 

Cstitö1 tökig az angol itt volt es varta a forradalmat. 
Akkor aztan fogta magat es elutazott egy kicsit Afri

kaba. Mi ez egy brittnek? 
Lehet, hogy Zichy jenöt akarja megintervievolni ... 

Punktum. 

, 
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Rlppl-R6nai J6zsef. 
~-----~- --

Rövid idö alatt immar masodszor ad alkalmat arra, 

hogy akik szeretik muveszetet, foglalkoznnk velc es meltat
jak munkässägat, amely val6szinUleg tart6s nyomokat hagy 
a magyar pikturanak törteneteben. Kis ideje meg, hogy a 
Könyves Kalman szalonjaban megnyilt az a kollektiv ldalli
täs, amely a Rippl-R6nai munkait foglalta össze. A kiallitäs
nak anyagi tekintetben is merhetlen volt a sikere, ami meg
jegylcndo körülmeny nälunk, ahol az erkolcsi sikerekkel rit
kän fukmkodnnk ugyan, de ~nnal ritkabb, hogy müveszi ter
mekek megfelelö anyagi rekompenzäcir)ra is akadjanek. Rippl

R6nainak ebben is resze volt A kiiillitäsra bekül<lött mun
kfü ket het alatt egytöl-egyig \ evore akadtnk es megtörtent 
vele az, hogy közkivänatra ismetelnie kelJctt. Somogymegyei 
Tuszkulänumab61 feldirigAltatott egy masodik 1 üldemenye es 
az ujabb kepeknek is mar szamos vevöje akadt. 

Szokatlan jelenseg, amely bot sokan, az optimisztikusan 
gondolkod6k, azt a következtelest szeretnek levonni, hogJ 
Budapesten megis csak van müveszi elet, vannak macenasok 
es van mupärtolas. Következtetesnek ez 'al6szinüleg elha
markodott kisse, amiröl ktilönösen azok beszelhetnenek bo
vebben, akik kollektiv kiällitäsokat rendeztek szinten, de ki
sebb sikerrel, mint Rippl-R6na1 Az ö siLerc val6ban tüneme
nyes, olyan, mely meltan kesztet gondolkozasra es meg vala
mire; hogy ennek az egyedül all6, független, ertekes pikto
runknak szemelyevel es müveszetevel foglalkozzunk. 

Szeretik megirni r6la, hogy Pärisban jart, impresszi6it 
ott szerezte es muveszetenek francia a karak1ere. Banalis es 
rosszirdulatu hazugsäg. Mert jart is volna bärhol, lett is volna 
a mestere barki, Rippl-R6nai soha es sehol nem välhatott 
volna massa, mint a mi: vagyis Rippt R6nai. Egyeniseg 6, 



„ 

8 

melynek ~züksegkeppen utat kellett törnie. Finom äbräzol6 
rnüvesz, ahi sejtetessel tudja megrögziteni a latottakat es 
azt, amit erez. Az impresszi6it es neha a vizi6it. Es mindig 
eredeti ~s mindig erdekes. Legfeljebb neha megesik, hogy 
nem ertik meg. 

Rippl-Ronai' poeta-termeszet. Megkapja minden, ami uj 
es szokatlan, legyen az targy, hclyzet, vagy vilagitasi effek
tus. Amit ecsetjere vesz es a h ogyan megoldja problemäit, 
meglepö. Virtuoz rajzo16, ami technikai dolog ugyan es eppen 
ezert kerüli is, hogy kepein szembeszökö leg~ en a megraj
zoltsäg. Ehelyett inkabb a szinezessel törekszik, mint minden 
igazi impresszionista. A kepei, majdnem azt mondan6k a 
költemenyei, lehellet finomak es magukon viselik azt, ami az 
igazi muvesznek legnagyobb dicsercte : hogy az alkot6nak 
keresztül szür6dött lelken es igy nem is annyira külsö kepe 
reflektal6däsa annak, amit a müvesz szeme lätott, mint in
käbb rajza, visszarezgese annak, amit a lätott dolog a mu
vesz lelkeben eletre fakasztott. 

A lyrai festes nn'.ivesze R ppl-R6nai, akinek kepeit alig 
nehäny esztendövel eze16tt meg megrökönyödessel es borza
dalylyal fogadtak a mi jämbor kritikusaink. Szentsegtörest 
lättak ezekben a finom, fätoly mögött usz6 kepekben, amelyek
nek konturvonalai elmos6dnak es nem rajzol6dnak ki elesen, 
kemenyen a hatterböl. Nem voltak akademikus kepek : 
voila tout. Rippl-R6nai ugy festett meg mindent, ahogyan a 
va16sägban megjelenik. Amint beolvadunk a környezetünkbe, 
amint elmos6dunk, elszürki.Uünk a nagy mindensegben, ugy 
rögzitette rr1eg vasznan a modelljeit es nem bargyun, szög
letesen, kemenyen. Vagy nem igaz, hogy val6jäban csak a 
viaszbabäk azok, amelye:\. szögletesen, kielesedo vonalakkal 
jelennek meg a kirakatablalrnk mögött ? .Mi magunk, elö
lenyek, beleolvadunk abba, ami környez es mintmegannyi 
isten f elhöburokban jelenünk meg, utcän, kävehäzban, min
dennütt es a füst, meg levegö f elho mögött arcunk vonasai 
elmos6dnak, nem rajzol6dnak ki elesen. 

Rippl-R6naiban volt igazmondas, hogy a latottakat, ha 
mindjärt a hagyomänyok cllenere is, ugy fesse, ahogy lätta 



azokat. Müveszetet peneträns szubjektivitäs jellemzi, olyan, 
mely megkülönbözteti ezt az e ur 6 p a i m a g y a r muveszt 
az impresszionizmus uttörOitol es ennek az iranynak mai 
többe-kevesbe hivatott kepviselC5jetöl. 

Ime, az elöbb ket sz6ban sikerült összefognunk azt, 
ami füppl-R6nait leginkäbb jellemzi: eur6pai es magyar. 
Magyarsäga nem merül ki abban, hogy csik6st fest es legelö 
gulyäkat. Minden izeben magyar es e mellett böven tudja 
väriälni sujeteit. Es e mellett eur6pai, oh, mekkora erdem, 
mily nehezen szerezhetö erdem annak szamära, aki ennek 
az orszagnak fia. 

Ezuttal mär elismeressel fogadta a mtivesznek kepeit a 
kritika. Sikerült-e val6ban megh6ditania azokat, akik a kri
t1kai pennä.t kezelik nälunk. Sikerült-e a maga igazär61 va16-
ban meggyozni azokat, akik a birälat neveben intezik a 
müveszi karriereket? Kerdes, amelyre nehez a valasz. Es 
annyival nehezebb, mert eszembe jut egy mese. Az a mese 
mely az egyszerü kirälyr61 sz6J, a minisztereiröl es egy szim
patikus csal6r61, aki elhitette a kiralylyal, hogy olyan ruhät 
keszltett, amelyet csak a butäk nem lätnak. Azzal üres kezeit 
a kiraly ele tarta, mondvän : Itt a ruha. Lätja, felseged ? A 
kiraly nem merte megvallani, hogy nem lät semmit, nehogy 
butänak gondoljäk es dicserte a ruhat. Hasonl6an a minisz
terek es mindenki, nehogy butäknak mondjak öket, ha mit
sem lätnak a latatlan ruhäb61. Minden hasonlat sän1it. De 
vajjon amikor a kritikusok most egyhangulag dicserik Rippl
R6nait, va16ban lätjäk-e a müvesz kepeinek csodäs szepse. 
get? Nem lehetseges-e, hogy nem lätnak semmit es feltük
ben, hogy valaki butänak gondolhatna ok et, a gyba-föbe 

1 p dicserik a müveszt, aki igazän sajnälatra mett6, ami ert eur6pai 
letere eppen magyar kritikusok mondanak r6la birälatot .. -

Hora. 
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Kronika pesti dolgokr61. 

Sokszor, amikor vegigjarom a pesti utcät, ezt a csuda
latos felig b;!Jkäni, felig nyugati, - hogy ugy mondjam fel
angolosan eur6pai - varost, magamba szuggeralom az erzest, 
hogy en most idegen vagyok, aki csak latogat6ban setalok a 
fänyes Pesten es a hangulatos Budan Aki e pälyära akarja 
kikepezni magat, erre a Jegszebb magantud6s-mestersegre, 
annak igen ajänlorn ezt a rn6dszert. Szamtalan megfigyeles, 
finom reszlet ötlik az ember szemebe, sok-sok szepseg buvik 
elö a megszokott vonalak es alakok sablonjab61 es egy-ket 
igazsägot is megtanul az ember . . . Hetfön - ködös nedves 
nap volt es februär 19-ike - felöltöttem az idegent pesti
magamra. 

Del volt, az az idö, amikor a lelkiismeretes embernek 
fel kell kelnie, - sem elöbb, se kesöbb - es elmentem, a 
Kossuth-L'ijos-utcaba. A szervitak tornyaban färadtan tizen
kettöt ütött az 6ra es rögtön utana megkondult a harang. 
Közelröl-messzir61 feleltek a többi harangok ; különösen Bu
dar61 hangzott ät kedvesen, üden, szinte fiatalosan a harang
sz6. Ez nagyon szep, gondoltam rnagamban, meg vagyok 
vele elegedve, de ekkor egy cilinderes ur, aki ott mellettem 
talälkozott egy nagvkalapuval, igy sz6Jt: 

Huzzäk a lelekharangot a magyar alkotrnanynak ! -
es mind a ketten rnosolyogtak, mert ehesek voltak es örültek, 
hogy ehesek a j6 ebedre. 

De hozzälattam a megfigyeleseimhez. Elöször is elintez
tem a külsö kepet, amely nagyon megkapott termeszetesen, 
lankasan fölemelkedö szeles utcäval, az 6don, barok templom
mal, az elötte elterülö terrel, a nagy, diadalmas hiddal es a 
többi szep dologgal, amelyet ncm reszletezek. Mert hiszen 
nem irok elokelö idegeneknek, mint en voltam februar 19-en, 
deli tizenket es egy 6ra közt. 

„ 
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Azutän rögtön f6ltünt nekem, hogy ittt a Kossuth-Lajos
utcäban formalis korz6 van, az cmbereken meglatszott, hogy 
ce1ta1anu1 setälnak, pusztan a maguk mutatsagara. En azt nem 
helyeselhetem. Korz6zni, korz6znak az emberek videki nemet 
es francia väroshäzban - a magyar videkr61, idegen letemre 
nem tudhattam sokat - meg olasz värosokban Ahoi az 
embereknek a munkäja nem sürgös, az icleje nem dräga es 
a munkäja nem komoly. Ahol az elet kis keretekben folyik 
es delel6tl a hivatalban a deli korz6t varjäk, delutän pedig 
AZ esti kävehäzat. Ahoi semmi erö sincs kihHsznälva, ahoi a 
munkaad6 räfizet a kapott munkära1 a munkäs pedig a benne 
levo, meddonek hagyott kepessegre, ahol a munka nincs 
szervezve es a tär~adalom retegei csak egymäson feküsznek, 
egymast nyomjäk, de kapcsokkal nincsenek egy egesze füzve. 
\'ideki värosokban van deli korz6, metrop6lisokban soha. 

Es videki varosokban ismerik egymast az embere r, ugy 
mint itt a Kossuth Lajos-utcab. n. ! .öszöntik egymtis, egy
mashoz odasz6lnak, egymäsra mosolyognak. KLilönös~n 

cgy csoport tunt fel neketn, az idegennek. Köveres, 
köpcös öszes szakalu, de igen okos es eiegge erdckes arcu 
cmber volt a központja ennek a tärsasagnak. Körülötte jobbra, 
balra fiatal emberek haladtak, akik bizonyos tisztelettel beszel
tek hozzä. Mikor pedig ö megsz6lalt, akkor valami kellemet
len, ravasz es elbizakodott mosoly ült ki a.z arcara . . . A 
körülötte kepzödött csoport mind nagyobbra növekcdett, vegre 
is kenytelen volt megallni. Beszelt a kocsiut közepen es a 
többiek hallgattak. Ismeretlenek csatlakoztak a csoporjahoz 
es kivancsian ctugtäk a fejüket ewre. Es ö beszett, a kocsik 
kitertek a gyülekezes elöl, mikor pegig elhallgatott, Yalaki 
clkiältotta magät : 

- Eljen Pol6nyi 1 
Es a többiek utäna kiältottäk, a hangjukon erzett a 

lelkesedes : 
Eljen Pol6nyi ! 
Ekkor jutott eszembe, hogy en, mint idegen, aki 1 iost 

erkeztem a värosba, mär a vonaton megväsäroltam a Pester 
Lloydot es tudom, hogy ma a parlamentben nagy dolgok-

„ 
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nak kell törtenniök. Hat lassuk azokat a nagy dolgokat. A 
mellekutakb61 egyre-mäsra ordit6, visit6 gyerekek törtek a 
setäl6k köze, akik krajcärert ujsäglapokat kapkodtak töllik. 
En is elkapkodtam egyet. Es olvastam, amint irva volt. A 
kepviselöhäzba töltött fegyverekkel behatoltak a katonäk, egy 
ezredes föltett siplbival az elnöki emelvenyre lepett es ugy 
oszlatta föl a kepviselöhäzat, amely azonban akkor mär csak 
ujsägir6häz volt, mert, amint lapban olvastam, csak ujsagir6k 
voltak benne. 

Vegre is en idegen vagyok. Es Budapestre ugy jöttern, 
mint az olyan orszäg värosaba, amelyen nagyon magas ka
matra tanäcsos üz1eteket kötni, mert a forradalom bärmely 
percben kitörhet. A magyar nep nagyon temperamen
tumos es nem hagy paktäzni magäval. Most pedig fegy
veres hatalom avatkozott be a törvenyhonisäba. 1\lint 
erdeklödo, fä.radt idegzetü g1obe-trotter, nem ijedek meg a 
forradalomt61. Hadd jöjjön ez az uj izgalom, ez az uj Jätvä
nyossäg ! ... De körülnezek es sehol sem lätom a nyomät. 
Az emberek, alrik elöbb mosolyg6 kepüket a Duna feie vit
tek lassu setäban, most a körut feie mosolyognak es lepde
geJnek. Egy-ket embcr vitatkozik, sokan pedig ujsagot olvas
nak : ez az egesz. Hüvüs, nedves, szeles leveg6 csipdes 
pirosra az orrokat es ilyenforman az emberek, akiknek most 
forradalmat kellene csinatniok, meg furcsäbban festenek. Az 
asszonyoknak azonban illik ez a kis piros pecset az orruk 
hegyen, meg az arcukon es kezdem s<>jtcni, hogy talan ez a 
sok szep asszony az oka, hogy az emberek olyan bekesck. Kar 
volna barrikädokra mäszkälni es egy goly6val talalkozni, 
amikor az embert soklrnl szimpatikusabb talatka is värhatja. 

Alkalmazkodjunk a helyi szokashoz, gondoltam magam
ban, es elhatäroztam, hogy foglalkozni fogok a nokkel es 
kihivo arccal nezek majd a szemük köze. Erre a c llra feher 
szegfüt akartam väsärolni es beleptem a virägosboltba. 
Nehäny fiatalember mär älldogalt ott es udvarolt a kiszolgäl6 
hölgyeknek. Volt köztük egy gyönyörü szep, sötetszöke haju 
es ragyog6 zöld szemü. Szlav tipus. Gyorsan elhatäroztam 
magam es igy sz61tam hozzä nemetill. 
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- Most jöttem Budapestre kisasszony es mar latom, 
hogy nem hiaba jöttem. Szivem Baedeckerjeben ön csillaggal 
lesz megjelölve. 

Miközben itt tovabb udvaroltam, a kisasszony valarni 
viragot tuszkolt a gornblyukamba. Ket ur azonban, akiket 
közbelepesemmel elvontam az udvar1äst61 es közben politi· 
zalashoz fogtak, igen felhevült. Kiabaltak, meg pedig a követ
kezökeppen : 

- Ugyan kerem - mondta az eg'/ik - szeretem az 
ilyen fvrradalmat. Komedia az egesz. Nezzen az utcära, most 
latszik, hogy ez az egesz kepvisel6haz földesurakb61, meg 
ügyvedekböl került ki, semrni alapja a nep közt. Majd 
meglätnä, lehetne-e vele igy banni, ha az ältalänos valasz
t6i jog ... 

> Altalanos välaszt6i jog« - ez valami nagy szidäs lebet 
magyarul, mert a masik egeszen kikelt magäb61: 

- Nem szegyenli magat - orditotta - most mondja 
azt, amikor a nemzet legszentebb jogait labbal tiporjäk? Maga 
1s egy piszkos szociälista, egy olyan megväsarolt aljas, gaz
em ber ... 

De akkor mär összedugtak az orrukat es csakhamar 
elcsattant az elsö pofon. Majd, a jelentevök közbeleptek, ki
hurcoltäk oket az utcära, ahol ro1ytattak az ügyet ... :En, 
mint idegen, a szamat tätottam. Ült ott egy borotvalt arcu 
ur, aki az egesz jelenet alatt a ket kezet a botjara tämasztva, 
kisse färadtan rnosolygott. Azt megkerdeztem: 

- Hogy van az kerem, hogy az orszäggylilest katoaak 
szetverik es az emberek mosolyogva setälnak, diskurälnak, 
udvarolnak, de rnihelyt ket ellenkezö velemenyü uriember 
összekerUl, rögtön pofozkoJnak. 

- Ugyebar nem erti? De nem is ertheti. Irt kell szü
letni a vegtelen magyar r6nasagon, hogy ezt megerthesse, 
ezt a dräga leveg6t szini, cigänymuzsikät halJgatni. V agy 
erti-e, hogy a magyar, amikor nagyon j6 kedve van, sirva 
borul az asztalra? Es poharat tör es bank6t ragaszt. Ne 
kutassa tehät, maga idegenböl ideszakadt, hogy miert türi 
mosolyogva a katonät az orszaghäzban es miert pofoz, ha 

„ -
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a magäeval ell4"nkezö velemenyt h all. E z „1.gyönyörü magyar 
Ielek titka . . . 

Nem kutattam tehät, hanem kimentem a boltb61. Oda
künn a setal6k so~ai megritkultak. No mondtam magam
ban - ha eddig nem volt forradalom, most mär nem lesz, 
mert itt az ebed ideje. Hazamegyek a hotetembe .. . Es ezzel, 
kisse elkesve bar, clkezdtem en is az en Kossuth Lajos-utcai 

korz6mat. - i p -

JUS PRIMAE NOCTIS. 

Irta : B. Kileoyi Julia. 

Bevittek a leänyt nagv, sätet terembe : 
- «V etkes asszony, esküdj egy örök Istenre . 
Hogy igazat sz6lasz. Tagadnod hiäba ! 
Biräd elfitt ällasz: jobbagy Anda Klära. 
Szentillesy lshänt - Illes vära gr6fja -
Örökös uradat születesed 6ta : 
Orozva megölted ! ... Csendes nyari ejjel 
Ataldöfted szivet, hosszu eles kessel 1 

Miert tetted: mondJfüi !» Fdnezett a läny a 
Ko nor tekintetü, öszhaju biritkra: 
- «Elmundom j6 urak, elejetol fogva : 
~lert tettern '? •• • hogy tettem? ... Szomorua n6ta ! 
Szcnt istvan iegg~l~n hüseget csküdtem, 
Oltär elött szent pap nöül adott engem 
Boj tär Der Jä11osnak. Szerettem mär regen l . . . 
Jätszottunk - mint gyer.nek - együtt a zöld reten. 
Soha mas leänyt61 cs6k, f nem kert ajka : 
.. . Igaz szerelmünket lstcn is akarta 1 -
... Kis f eher gunyhuban nyoszolyät '· etettem ... 
lllatos viräggal hintette:n . .. hintette -:i ••. 
. . . Csillagfenyes ejen en szcrelmes pärom, 
- Immär hites uram - edes lesz az ä.lom? ... 
Gyorsan tunt "lZ 6ra, közelgett az ejjel: 
Elkisert a -nasznep dallal, fäklyafenynyel. 
!\le1iällott a menet harsona szavara : 

.· 
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Illes gr6fja jött meg daliäs pompaba', 
Lovasszal, csatl6ssa1, vadaszatra keszen. 
Amulva köszöntünk härom eve leszen 
Messze t61ünk, messze: sok veres csataba' 
Felseges urunkat, a kiralyt szolgälta. 
- «Esküv6re jöttem ? Lätom, j6kor epen ! 
Mätkapärod mutasd Bojtär Janos, nekem. 
Elek a jogommal! Harmatos viragszäl: 
Legeslegelöször nekem illatozzäl ! 
Szep asszonyod, Janos, szivemet befonta ... 
A tied a többi: enyem elstS cs6kja I» 

Mert születtem szepnek 1 Hites uram kerte: 
- Hatalmas, j6 uram ! ne haragudj erte : 
Ez az asszony enyem. Szep lanyt akärhanyat 
Talälsz te ha akarsz: Nem egyet de szäzat. 
Nagyuri kisasszonyt gyemäntos mentebe, 
Jobbagylänyt, ki cs6kot tOled kerve-kerne -
Nekem csak ez egy van ! Matkäm, Illes gr6tja ! ... 
- 16 uram, nem tudtad - hosszu evek 6ta. 
Neke<l mindened van: nekem csak szeralmem ! 
... Ez az ej ... az az ej hej ... megolne engem . . 
Igaz szolgad voltam. Bär sohasem kerted : 
Meg az eletem is f eläldozom erted I » ... 

- Az enyem a dezsma, ne papolj itt nekem 1 

Läbahoz borultam, könyörögve kertem : 
«lsten szent anyjahoz imadkozom erted 
- Terden csuszva kerem a te üdvösseged 
Aldozok szep gyertyat, meglatjäk az egben ... 
Öh csak ezt ne tegy ed meg, j6 uram, nekem, 
Imadkozom erted : buzg6n ... mindeg ... meg ma ! ~ 

llles gr6fja kacag : - cAz enyem a dezsma f,. 

... Er6szakos kezzel karomat megfogta : 
Roskad6 alakom magäval vonszolta. 
Szegeny hites uram, jaj ! amint ezt latta: 
'füzes \·er hulläma felszökött agyaba, 
Utcsre emeHe izmos, eros karjat : 
Betörte a csapäs Illes gr6f sisakjat ! ... 
- cFogjätok legenyek ,„ ... Rarohant a Ciorda, 
Fegyveres szolganep a földre liporta : 

15 
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•.. Löktek . .. rugtäk ... vertek. Es en neztem, neztem, 
Amint fel-feljajdult sok sulyos sebeben ... 
. . . Minden durva ütes, ami hullott räja : 
Szeretö szivemet ezerszer talälta 1 . . . 
. . . Összeroskadt vegre, porba, särba, verbe' ... 
Felkacag egy hajdu: <tEnnek - uram - vege 11 » 
. . . Ez a hang, ez a sz6 szivemet ätjarta : 
Azt hallom az6ta harang kongäsäba', 
Eso zugäsäba' - szel üvöltesebe'. 
Hallom . . . egyre hallom : . . . «V ege uram . . . 

[vege» ... 

. . . Titkos, bunös ejjel alszik Illes vära .. . 
Erovel hurcoltak boltives szobaba: 
... Szegeny f ejem käbul . . . Val6 ez ? . . . vagy 

[älom? .. . 
Oh jaj 1 ... Azt a gunyh6t többe sohsem lätom 11 .. . 
Csendes ltis szobäban: ott a szüzi ägyon 
Fekszik az en uram ! mereven . . . halvänyon ... 
. . . Verr6zsa boritja azt az ägyat 1 . . . 
Mig en itt a gr6ffal 1 1 . . . Örület ! . . . gyaläzat 1 . . . 
. . . Dräga bärsonymente csatjait megoldta ... 
Hosszu vadäszkeset a szönyegre dobta : 
Felvettem a fegyvert rejtve . .. loppal ... halkan . . 
Arnig ream hajolt - cs6kolta az ajkam : 
Szentillesy Istvänt csendes, nyäri ejjel 
Orozya megöltem : hosszu, eles kessel 1 .. . 
. . . Es mig az arcomba hullott forr6 vere, 
Rekedten suttogtam: ... Vege uram . .. vege . . . ~ 

' 
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Menger Antal 
1841 szeplembcr 12 - 1900 fcbruar 7. 

A tarsadalomtu<lomanyoknak ismet nagy halottja van. 
Alig ket esztendeje, hogy Tarde, a szociologia pszichol6giai 
iranyänak a megalapit6ja elköltözött az elölc sorAb61, akit 
az6ta több epigon is követett a sirba es tna ismet herosz 
fekszik a ravatnlon. A tavir6 hozta a szomoni hirt, hogy 
Menger Antal, n jelenkor egyik legnagyobb szocialpolitikusa 
65 eves koraban elhunyt. Amily egyszerü volt a tud6s egesz 
elete, Ol) an egyszerü a halälar61 sz616 ielentes is. Nem is 
oko:: sok gondot ~lenger külsö elctenek a leiräsa, amely 
mindössze egy pßr adatra szoritkozik, mert ha megcmlitjük, 
hogy Menger 1841-ben Maniovban, Galiciäban született es 
nem akarunk hosszasan kiterjeszkedni a tud6s gyermek
konirn, köz~piskolai es egyetemi tanulmänyainak mikenti 
eh•egzesere, mär csak arr61 kell beszamolnunk, hogy Menger 
1872-ben a becsi egretemen magäntanärrä habilitältatott, 
1874-ben rendkivüli, 1877-ben pedig rendes tanär lett, amely 
minosegben 1899-ig müködütr, amikor betegsegere val6 
tekintettel nyugalomba vonull es idöközben 1895-ben egyete
menek rektor magnificusi melt6sägät is viseltc. 

Menger nem volt ex asse szocialpolitikus. Fiatal koräban 
a perrendtartassal es a magänjoggal foglalkozott es innen 
magyarä.zhat6 az a különös irany, amelyet ö kepviselt a 
szociälpolitikäban. A jövö tärsadalmät nem gazdasägi, hanem 
jogi alapokra fekteti es annak megval6suläsät ncm mint Marx 
vagy Bakunin a gazdasägi hanem a j o g i evoluci6t61 ille
töleg revoluczi6t61 värta. Ö maga Das Recht auf den vollen 
Arbeitsertrag (A teljes munknertekre val6 jog)c c. munkäjäban, 
amely mint az elhunyt tud6s elsö szociAlpolilikai müve 
1886-ban kerUlt a könyvpiacra, azt fejtegeti, hogy »a szo
cializmust ki kell hämozni a vegtelen közgazdasagi es philan
tropikus magyaräzatokb61 es egyszerti jogi fogalmakba kell 
foglalnic es >a szocializmus jogi feldolgozäs~t a jelenkor 
jogbölcselete legfontosabb f eladatänak ' tartja. Es bär ~1enger 
jogi alapon targyalva a szocializmust, vegeredmenyeben 
ugyanazt akarja mint a gazdasägi alapon 8.116 marxistäk, t. i. 
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megva16sitani a teljes munkaertekre va16 jogot, ez elsö mun
kaja a szocialistäk egy reszer61, az orthodox marxistäkt61 
megis a leghevesebb täh1adäsban reszesült. Kautsky irta r6la 
a kritikät a nemet szocialdemokrata pärt hi vatalos hetiszem
lejeben a »Die neue Zeit«-ban az idöközben megbetegedett 
Engel helyett es kimeletlen hlingon szällt sikra Menger ellen, 
akit jogäszszoc~ialistänak, iränyät pedig jogäszszocializmusnak 
nevezett. Pedig a jogäszszoc:alista a munkäjäban, amely 
körül az6ta egesz irodalom keletkezeit, körülbelül a követke
zöket fejtette ki : A tulajdon jel~nlegi formäja a ma1 tärsa
dalmat ket nagy osztalyra oszrja, a melyeknek egyike, a 
munkäsok osztälya, csak munkajäb61 tud megelni. Minthogy 
pedig a munkähoz szüksegük van elsö sorban munkaesz
közökre, amelyelmek hijjäval vannak, mäsodsorban nyers 
anyagokra es keszlctekre, amelyek ugyancsak nincsenek 
birtokukban, kenytelenek azon osztaly szolgäiatäba ällani, a 
mely rendelkezik a termelesi eszközökkel, a földekkel, nyers
anyaggal, keszlettel, gyarral, geppel stb. A kapitalista terme
Iök a reäjuk nezve fölötte elönyös helyzetet kiaknazva, 6riäsi 
kamatot szednek a szegeny, vagyontalan, tölük függö mun
käsokt6l, mert nem pusztän a szolgältatott elOlegek vissza„ 
szerzesere es a munkaeszközök amortizälasära szoritkoznak. 
A vagyontalan osztäly tehät a mai tarsadalomban nem kapja 
meg a teljes munkaerteKet; munkajanak nagy reszet mas 
osztaly elvezi es igy benne az emberi jog tökeletle.1 es csonka. 
E jogtalansägot pedig megszüntetni es a teljes munkaertekre 
val6 jogot tenyleg is megva16sitani Menger szocialis iräny
zatänak a celJa. Es ezeket a fejtegeteseket tamadta Kautsky, 
csak azert, mert nem gazdasägi, hanem jogi alapon ällanak. 
Ez mindenesetre tt1lbuzg6säg volt, meg egy orthodox 
marxista reszeröl is. 

Menger mäsodik szocziälpolitikai muve »Das bürgerliche 
Recht und die besitzlosen Volksklassen. ( A polgäri jog es a 
vagyontalan osztalyok) « volt, a melyben a mai magänjognak 
a proletarokra nezve igazsägtalan voltät mutatja ki. E mun
käjanak kiegeszit6 reszeill tekintendö az a beszede, a melyet 
a becsi egyetem rektori melt6sägäba val6 beiktatasa alkal
mäb61 tartott es amelyben a mai jogtudomäny szociälis fela
datair61 sz6lott. Mindezeknel fontosabb azonban a >Neue 
St4atslehre« (Uj Allamelmelet) c. munkaja, amely a jövo 
tärsadalom fölepülesenek teljes kepet adja. 

Ismeretes teny, hogy a szocialpolitikäban a szociälis 
kerdesek r e n d s z e r e s tärgyaläsäval, illetve a megoldott 
szociälis kerdeseken alapu16 tärsadalom r e n d s z e r e s 
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ismertetesevel vajmi kevesen foglalkoztak. A rendszeresitesnek 
sz.üksegesseget erezhette tehät !\!enger, a mikor elhatärozta, 
hogy a :i>Neue Staatslehre~ c. muvet, ))evtizedes tanulmänyok 
gyümölcset«, a mely a szociah~ tanoknak praktikus, pozitiv 
- tehät nem pusztän kritizälö - javaslatait tarcalmazza, a 
nyilvanossäg ele bocsäjtja. Az UJ Ällame1m61et - mondta 
Men0 or müvenek elöszavaban - hozzä JärulJOll ahhoz, hogy 
Nemetorszäg es a többi ällamok uralkodö es müv'elt tarsd
dalmi osztälyait koze1ebb hozza a szoc1aliszukus gondolat
körhöz, a melyet ily tökeletcsl!n edd1gele meg suha sem 
nyujtottak. 

A >Neue Staatslehre« negy reszre oszlik. Az elsöben 
az ällamrol es a jogr61 ältaläban sz61. Ilt fejti ki elöször a 
szocia\isztikus es indiv1duadsztikus ällam lenye0es 1<.tilömb
seget es a nepies munkäsällam (volksthümhcher Arbeiterstaat) 
mellett foglal alläst. KimutatJa, hogy az ego1zmus nemcsak 
a mai ind1vidualisztikus ällam förug6ja, hanem a nepies 
munkasällame is. Az egoizmus t. i. minden embernek vele 
született dtszpozicz1oja, a mely semm1fele törvenyeknek meg 
nem h6dol, semmifele torven) ekkel el nem nyomhat6. Ezzd 
ama altalanosan elterjedl tevedest igyekezett eloszlatni, hogy 
a nepics munkas,:tllamb!in e~) altalaban nem ervenyesül majd 
az egyen. Menger bizonyicelrni fö1eg Nietzsche tanai ellen 
iranyultak, a ki puszcan csak azert nem voll hive a nep1es 
munkäsallamnak, mert ebben latta a mar Madach tragedieija 
ban is emlitctt '>Ve::iszen az egyen CS eljen a kÖZ<t megva16-
suläsät. Muvenek többi reszebcn azUlan magaval a nep1es 
munkäsällammal foglalkozolt S amiJ az elso rcszben a nepies 
munkasällamban ervenyesülö, a maitol kisse elterö g a z -
das a g i e 1 e t rendjet targ>'alta, adJ1g a mäsodik, a 
nepies munkäsallam k ö z i g a z g a t ä s a r o l szolott, a 
mely nem az egyes erdekcsoportuknak, hanem az egesz nep
nek j6letet tuzi ki az allam toceljaul E mü\fenek legfomo
sabb szakasza azonban az, amelyet a nep.es munkasallam 
eszmemek mikepen val6 megvalösitasara St.801 es e reszben 
mutatta ki azt, hogy a nep1es mun1<asällam reformjai m1Jy 
könnyen honosith i t6k rneg mai tarsadalrnunkban, n1ai allam
rendszerünkben. Menger e müveben tehat a szocialpuht1kanak 
ugyszölvän összes p r a k t i I<. u s - s igy megvalösilhat6 
- javaslataival ismercetett meg oennünket. 

Az » Uj allamelmelet« folytatäsändK es kiegeszitesenek 
kell tekmtenünk Menger legu.abb alkocäsac a »Neue Sicten
lehrec (Uj erkökselmelet) c. munkajat, mcrt atuig amaz a 
szociälisztikus i o g rendszert, addig emez a s.wc1älisztikus 
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er k ö l c s rendszert targyalja. S ismet Kautsky volt az, a 
ki Menger e könyveröl is irta a kritikat a >Die neue Zeit«
ban es szocialiszlikus szempontb61 tarthatatlannak igyekezett 
bizonyitani Menger erkölcsi rendszeret, a mely a szocialis 
hatalmi tenyezökön alapul. De Kautsky csak az orthodox 
marxistak velemenyet tolmacsolta. Bernstein es vele együtt 
az összes revizionistäk az > Uj erkölcselmeletc„et a szocializ
mus egyik legfon'tosabb »dokumentumanak« mondtak. 

Menger e szocialpolitikai munkäit hires szociälpolitikusok 
mint M. S. Tanner, H. S. Foxwel, A. Bonnet, Ch. Andler, 
Oberosler, Posada, Jurowsky es mäsok forditottak le angol, 
francia, olasz, spanyol es orosz nyelvre. Csak a magyar iro
dalom nelkülözi e remekeket. A »Tärsadalomtudomanyi 
könyvtär« 2. sorozatäba ugyan felvettek Menger »Neu Staats
lehre« c. munkäjänak a forditasät is, de eddigele maga az 
egesz 2. sorozat üres terv pusztan. Magyar nyelven csak a 
legujabb alkotäsänak, az » Uj erkölcselmelet<i:-nek az 1. könyve 
jelent meg e sorok ir6jänak a forditäsäban, de az sem 
önäll6an, hanem folytatasokban mutatvänykepen foly6iratban, 
»Az Uj Szäzad«-ban. Szociälp0litikai munkäir61 ismertetes 
is csak 3-4 je!ent meg rnagyar nyelven, köztük egy e cikk 
szerzöjetöl is. Es bar Mengert ez itt emlitett okoknäl fogva 
Magyarorszägon eddigele meg nem sikerült szelesebb körökben 
terjeszteni, ugy mint a mu 11elt Nyugaton, müveit a nemetül 
tud6, intelligens közönseg nälunk is ismeri es igy munkai 
- az elhunyt tud6snak a Neue Staatslehre-ben hangoztatott 
6haja szerint - na: unk is hozzä fognak jarulni ahhoz, hogy 
a muvelt tärsadalmi osztälyokat a szocialisztikus gondo at· 
viläghoz közelebb hozza. 

Mahler Lenart. 



„ 

A japAn lira. 
„ 

Eleinten elcnek mondtak ugyan, de val6jaban ugyvagyunk 
vele, hogy Europa meg csak az6ta tekinti kulturnepnek 
a japanit, ami6ta az bebizonyitotta, hogy a kardforgatashoz 
es a tömeges gyilkossäghoz eppen olyan j61 ert, akär azok 
a nemzetek, amelyek a Kaukazuson innen laknak. Ketseg
telenül elerkezik majd az az ido is, amikor intimebb es 
alaposabb ismereteink lesznek a fölkelo napnak orszagär61. 
Immär lelki szüksegletünkke valik, hogy megismerkedjlink 
ennek a bator es rettenthetetlen nepnek lelkivilagäval, erze
seivel, felfogäsäval, amelylyel az etetet es annak jelensegeit 
nezi. Miben nyilvänul meg mindez legközvetlenebbüt 1 Az 
irodalomban, amely minden nemzetnel va19sagos tükre az 
i11etö nep lelkenek es vilagfelfogäsänak. Es ha most tovabb 
füzzük a kerdest : az irodalomnak vajjon melyik aga az, 
amely egyenesen a nep sziveböl sarjad, amelynek eltetö 
nedüjet a nepnek erzesei adjak' a felelet erre is egyszerü : 
a lyra. 

Japan lyrai költeszetenek evezredes törtenete van es 
tradici6i, amelyek mindenkeppen figyelemremelt6ak. A japäni 
lyra a kinaiak befolyäsa alatt született es eleinte ezt a 
mintät követte, a mint az 0 t t 6 H a u s e r, a kivä16 
nemet irodalom törtenetir6 l>D i e j a p an i s c h e Lyrik" 
cimü munkäjäban (Baumert es Rouge kiadasa, Grossenhain, 
1904) adatok alapjän kimutatja es bebizonyitja. 

Hauser irja az idezett müveben . a T a n g dinasztianak 
uralkodäsa idejen (618- 906) irtäk az elso lyrai verseket 
japäni nyelven. Kinai behatas keltette öket eletre. Ebbe 
a majdnem härom szazados idoközbe esik L i t a i p e-nek, 
Kina legnagyobb lyrai költöjenek müködese, anelkill, hogy 
pontosan kimutathat6 lenne, mikor született es mikor halt 
meg ez az igazän kiva16 poeta, akir61 ma is legendäk elnek 
a kinai nep ajakän. Mondjäk, hogy Litaipe kegyence, sOt 
baratja volt a csäszärnak, aki annyira h6dolt a költo zseni · 
jenek, hogy neha Litaipe ir6deakjäva szegödött, amennyiben 
a poeta diktält, a csaszär pedig szorgalmasan jegyzett. 
A legenda szerint Litaipe a szerelemnek volt lantosa, vidam 
volt, csupa kedv es pajzänsag es - szerette a bort. Halalät 

-- --
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is ez okozta, mert a költö, a mikor egy izben ittasan setalt 
a foly6 parton, a viz tükreben meglatta a hold kepet. Hirtelen 
vagya tamndt. hogy a hold utän nyuljon, ämde kiserlete 
olyan szerencse•lenül vegzödött, hogy elvesztette az egyen
sulyät, beleesett a vizbe es az är elragad1a. Belefult. M.eg
sirattäk es az orszagot csak az vigasztalta, hogy Litaipenak 
sok növendeke rruiradt, akik megfogadtäk. hogy melt6k 
maradnak nagy mesterükhöz. Meg is tartottak szavukat es 
az a kor, amelyben szakadatlan \ erseny folyt a növendekek 
közt, melyik a legmelt6bb Litaipehoz, ez a kor a Kina köl
teszete:iek ugynevezett ezüst kore. 

Nepszertiek voltak a költök. Dnlnik szäjr6l-szäjra järtak 
es a Japanba erkezo kinai kereskedök, tengereszek ätp1an
taltak e dalokat Japänba is, a hol ~sakhamar eppen olyan 
ismertek lettek, akär az Amur partjän, a szülö hazäjukban. 
A dalok tetszettek es miutän ITeghonosodlak, akadtak 
Japanban is költök, akik az ätvett versek mintäjara ujakat 
irtak, meg pedig meglehetösen eredetieket, olyanokat, amelyek 
erzesekre nezve meg melegebbek, szubjektiviläsra meg 
közvetlenebbek, mint voltak a kinai lyränak atkotäsai. 
A kinai befolyas ut6bb meg erezhetöbbe vält, a mikor kin::ii 
tud6sok költöztek ät a testverorszägba. Itt szivesen is lättäk 
az emigraltakat, mert az agilis szellemü japän elöszeretettel 
birt a näluk ismeretes tudomänvok, nevezetesen a filoz6fia 
iränt. A kinaiak tudasa, a j::ipäniak szellemi frissessege itt 
ugysz61van kiegeszitette egymäst es uj, nagy kulturänak 
vetelte meg az alapjät.« 

Ebben az 6-klasszikai korszakban az uralkod6 vers
mertek a t a n k a volt, azaz az ötsorb61 es soronkcnt 
harmincegy betüb61 all6 költemeny, amely ilyeten val6 meg
kötöttsege miatt körülbelül megf elel az cur6pai költeszetben 
a szonettnek es mint a szonett, mcglehetösen ir.esterkelt 
volt, akarhan) szor nem eg~ eb csiszolt, szepen összecsengo, 
pontosan kimert soroknal. 

Akär Kinäban, Japanban is rövid id6 alatt nagyon 
nepszerüve lett a költeszet. Hozznjärult ehhez az egyenletes, 
lanyha eghajlat, a könnyü megelhctes, a termeszeti szepsegek 
sokasäga, amel) ek irant a japaninak sokkal nagyobb erzeke 
van, mint a kinainak. Ezt bizGnyitja, hogy a japaniak köl
teszete sokkal több erzest enekel n;eg, sokkal több erzest 
karol fel, mint a kinai, amelynek targya többnyire elbeszelö, 
de amennyiben lyrai, akkor is \'agy szerelemrOl dalol, vagy 
pedig a borr61, az ittassag gyönyöreir61. 

A japän lyra tisztabb, kristalyosabb, ami reszben annak 

... 
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tudhat6 be, hogy Japanban os-idök 6tP. divott a k ö 1 t 6-
v c r s e n y. A hagyomänyhoz meg a mai J apän sem lctt 
hlitelen es ez idö szerint is, minden esztendö novembereben 
palyadijakat irnak ki versekre. A versek temäjät elöre meg
ällapitj~k, kihirdetik es a dijkiosztäsra aztän a következö 
esztendö j ~uär tizediken kerül a sor. Erdekes, hogy micsoda 
temat välasztanak a versek tärgyäul. Peldäul nehany evvel 
ezelött ez volt a feladat: l) I m a a S h i n t o-t e m p 1 o m
b a n a h a z 11 er t es a d i n a s z t i a er tc. Mas ec;z
tendokben ez volt pld. a költo-versenyen resztvevök temaja: 
»A m i k o r t a v a s z s z a l m e g h 6 f öd i a h e g y
i et ö t« ; v~gv 1> p n r h u z am a m e g z ö) d e 1 6 s z a
z 8 c1 e V e S f a e S a m e g f r i S S, r U g a n y 0 S Ö r e g 
f er f i a k k ö z ö t t« ; v~gy : »A k ö 1 t ö a 11 a t enger
P a r t 0 n, a t ä V 0 1 b a n e z e s l ä t j a, a m i n t e g y 
haj6 a hullamokkal küzködve közeledik 
a k i k ö t 0 f e 1 e. (( 

A temälrnak kisse iskolai gyakorlati jellegük van es 
ezzel Japanban is teljcsen tisztaban vannak. Hogy megis 
rag~szkodnak az efele temäkho1, ar.nak oka föleg abban 
keresendö, hogy a Japan rendkivül konzervativ, amikor osi 
tradici6k tiszteleter61 van sz6. Mar pedig regebben ezek vol
tak a «taurä:& nak targyai es meröben pietasb61 meg ma is 
iratnak ilyen reg elavult formäju es tartalmu versikeket. A 
költoi verseny gyöztese erkölcsi es r.nyagi jutalomban re
szesül. Az erkölcsi jutalom, hogy dijnyertes verset januär 
tizennyolcadikän - Japtn nemzcti ünnepen - az egesz 
udvar jelenleteben felolvassa a csäszär es a csäszärne elött, 
anyagi jutalma pedig 250 yen. vagyis a m1 penzertekünk 
szerint ezer forint, söt meg ennel is valamivel több. ami öt 
sorert es soronkent harmincegy betüfa t ketsegkivül oly~n 
honorarium, amely a költeszet szeretetet es anyagi pärt
fogä~at elegge dokumentälja. 

A tradici6khoz va16 ragaszkodäs azonban nem jelenti 
egyben azt is, hogy a japäni fel a modern szellemnek be
hatäsät61. Ellenkezöleg. Es ha valamikor regen az volt a 
jelszavuk a japani kultura megalapoz6inak: «kinai tudo
manyossag, japäni szcllem>, nApjainkban ez a jelmondat i~y 
vältozott: «Eur6pai karakter es japani szellem>. Japäni köl
töknek aläbb idezett versei mutatjäk meg legvilägosabban, 
mit kell ezalatt erteni. A japani költ6k klilönösen a han
gulatfestesben remekelnek, valamint abban, hogy nemzcti 
sajätsagaikat igen pregnansan juttatjäk kife!ezesre. 

Az itt következö ket yers - sajnos, pr6zai forditas 
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csupän - Te t s u j i r o 1 n o u je nagy müveszetet, a rer
meszethez val6 nagy szeretetet dicseri : 

A TAKI-FOLYÖ PARTJAN. 

Olt allott a Taki·foly6 parljan, 
Szemem bele mered a rohan6 hullämokba, 
Es ugy 6rzem, mintha a szaguld6 vizär, 
Eletemböl vinne el egy percet, egy percet. 

A viz alalt, a bullamsirban, 
Tavasz van meg tan, zöldelö. 
Nem hervad a moszat es a fölötte uszka16 halak 
Igy tavaszt Iathatnak, örökös tavaszt. 

Az erdö felöl lagy fuvalommal a szel, 
.Megcsapja orcam s aszott leveleket sodor elem. 
s a foly6 tuls6 partjar61 - talan almodom -
Az alkonyatban kacajt hallok, remes, l'örös kacajt ... 

ESÖ UTAN. 

Mikent menydörges, dübörög a hullam. 
Roban tovabb, csobogva a medrebcn 
s az egen, felhök koldus-köpenyeben 
Megjelen a hold. 

Elallt az esö. Csupan az erdöben 
Csepeg meg egyre, hal kan permetez. 
Kopogva hull es magäval sodorja 
Az elarvult särga faleveleket. 

Mint barmat alatt, csillog fü, virag, 
S nem lätok sehol emberalakot. 
Mindenki f'lbujt az esö elöl, 
Mely felüditett er döt 6s mezöt. 

Amint igy latom, a tel'meszetet, 
Frissen, üden, szint' ugy erezem, 
Hogy ketten tesszük ezt a nagy vilägot : 
A termeszet, s ki azt imadom : E n. 
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Egy masik lyrikusnak, H o s o t s u z i M a z a o n a k 
verseibol val6 ez a kls negysoros vers : 

TEL A NYARBAN. 

Tombolö vihar razza a park uton 
A fiatal bambuszt, mely sudarul termett. 
Val6ban nyar van? Magam se tudom, 
Belül a szivem oly kihalt1 oly dermedt. . . 

Mutatvänyszamokat közöl ezenkivül Hauser a könyve
ben mas japäni költök munkäib61 is. Vannak e versek kö
zött olyanok is, amelyek minden szomorusaguk mellett is 
bizonyos pajzänsagot ärulnak el. Peldäul ez a mutat6 T o· 
y am ä n a k verseibOI : 

VIGASZTALAS. 

A völgybe meg nem fazom att6l 
Hogy h6 maradt a hegytetön. 
Hideg szived nem ingerel mär, 
En csalf a szeretöm. 

Ejfel. A hold hideg sugara 
V egig rezeg a temetön. 
Nem bäntja ez mär a haloltat, 
En csalfa szeretöm. 

Hauser könyvenek legerdekesebb resze az, amelyben 
a Geisa-dalokat foglalla össze, ugy amint a tud6s kutat6 
azokat a különbözo teahäzakban hallotta. A Geisa-dalok 
kö1ülbelül olyan ertekkel birnak a japän költeszet szem
pontjab61, mint a magyar költeszetben a nepdalok. Ezekben 
nyilatkozik meg legbäjosabban a japän neplelek. Többnyire 
paj1än1 boh6käs versek ezek, amelyek azonban neha val6-
säggal erzekiesseget lehellök. 

EGY TEAHAzTULAJDONOSHOZ. 

A Gesaiddal, .Makaru, 
Soha ba jod ne legyen, 
Szegeny fejedre miattuk, 
Ne jusson semmi szegyen. 
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A legjobb lany Kvang-Szü legyeo, 
A ki közöttük legszcbb, 
:Es a ki oeke.11 egykoron, 
Oly igen-igen tetsze t. 

Es a ki nekem neha nap, 
:M:a is eszembe Jul meg 
S kire ba n6ha gondolok, 

.Ma is meg si.rni LU<loek. 

A ki könnyen vheljc azl, 
A mit a sorsa 1 ar6tt, 
S kioek szerezz, oh Makaru, 
A terjeül egy 1 är6t. 

A VIRAGOS AG. 

Rügyezö pompas barack farur, 
Ta- a::zi ejSZakän, 

VII„gz6 galyat lopott a lany. 

Az agat kedvesenek v.tte. 
Mi szehb ? - mundJa meg 6 -

A po•11pas ag-e, avagy a nö . 

.,,Az agnal nincs szebb", sz6lt az itju. 
s tavaszi ejszakan, 
Boszma gyult a szerelmes lany. 

Az agat Leptc, zuzta, l-01 te 
Apr6 darabokra 
Es kacagolt, mi11l birla torka: 

.,,Ha jol>ban tetszik ueked az ag 
- .Mondta csulial a laoy -
Feküdj hat vele ez ejszakan. „ 

V egezetül hadd idezzek meg egy harmadik es egeszen 
rövid gcsa- dalt, mely eppen oly tellemzö, mint erdekes. 
Tudvalevöen a japäniak erkölcsi fclfogäsa nem ütközik: meg 
azon, ha egy gesa, vagyis täncoslnny, pincern6 es egyben 
papnoje a szerelernnck, c l.arrnas foglalkozäs segitsegevel 
kis vagyonkät szerez es aztän ferjhez mcgy. A 1• olt gesa 

I 
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fCrjet scnki scm fogja megvetni, nmiert tirubn bocsntotta ma
gät es a gesa eppen olyun tärsaJ tlmi szcreprc tnrthat sza
mot, mint barmelyik mäs tis:'.tesseges nsszony. Az alnbbi 
vcrsike mcgertcse c6tjab61 ezt a mngyarlt.zatot c1örc kellett 
bocsntanom. Hn mar most eltcki:itilnk a mi crkölcsi felfoga
~mnkt61, kt ncm tnlti.lna igazan meghnto szliziesseget nz alnbb 
nehäny sorban: · 

A GESA HILl\lENYK 

lln nz idö lepercg, 
Ugr-e hußy szabnd leszok'? 

Az. a kie n szivem 
Eh·1sz engem maJd innen. 

S a liäzndban, angynlom, 
Az ingcm is hol'<lliatom, 
D erekamon övem lcsz, 
Ha kil szeretek ekesz. 

i\cm szeret senki ugy mint ö, 
A reutönr közelröl intö, 
Cs6kjöxal majtl bctemet 
S egyedül engem szcret. 
Hokai ! 

Ez a nehany rosszul sikerült forditns is kepes Jesz tn
lan arru, hogy megmutassa a Hat1ser Könyvcnek ertcl„el es 
bcbizonyitsa, hogy ott, a tavol keleten, tul az Oceanon, olyan 
nep e•, amely nem CSupnn a kardforgatAshoz ert, hanem 
gonuolkoz1k fs erez. Es mert gondolkodas~nak es erzcsenek 
eg) formän van tartalma es melysege, igazuk \an azvkilak, 
akik a j-3v6belatassal, a Kelet nepeinek oktat6jät, ncvelöjet 
sejtik a felkelo il3p orszäganak lak6iban 

- n. - f. 



Parisi level. 
- A tuzhaläl palotäja. -

A Metropolitain gyors nsutjän, amelyet a p~si nephumor 
e c er c u e u i 1 g a 1 o p an t-nak, szaguld6 kopors6nak keresz

telt el az emlekezetes katasztr6fa utän, iel6ra mulTa kiertünk az 
igaz kopors6k birodalmaba, a csöndes Pere Lachaise-be. Teljes Tolt 
a furcsa ellentet : a földalatti vasut häromemeletnyi melysegeben 
szedüöen hatalmas forgalom, a szabad eg alau, a temetö körül pe
dig almatag, kisvarosi kep tärul elibenk. Neptelen uton kapaszkod
tunk föl a n6gyesszamu kapuig. 

Szelidhajlasu dombok közt feherlik a tömerdek sirholt. Csak
nem mind csaladi temetkezö-bely, magänos követ allg lat az ember. 
Egyszerüen csak a vezeteknev van i z ormulcra vesve, a születes 
meg a halal evszamat csupan jelesebb emberek sirja föle szoktAk 
kitenni. Viräg is keves akad, baberleveles koszoru pedig sebol sincs. 
Ehelyett kis, tömöttfonäsu, kerek örökzöld-koszorut tesznek a fran
ciak az elhunytak batlabas häzik6ira. 

Gyönyörü ut vezet a krematoriumig, a modern gyehenna pok
laig : cla r ae des grand mol'ts~. Eg6sz sereg nagynevü halolt fek
szik itt jobbra-balra. Legal61 Bartholome 6rias müve : A u x 
m o r t s, amelyet eredetileg a felesege siqa föle szant, de ut6bb 
a tonkingi haboruban elesett kaLonäk emlekcre allitottak föl. .Mel
lette Faure Felix fekvo ercolakja, fölebb a Beranger l!s Thiers 
sirbolqa, aztan a Musset elöviraggal sürün telehintett nyugv6helye, 
amelyen patinas müremek, elösz6val nem reprodukalhat6 köbefor
mält gondolat ragad1a meg az ember szivl!t. Az utols6 kanyarod6nal 
remek obeliszk mered a felbös l!gbe. llyen különös alaku emlekmü 
több is van a francia cimeterie-kben . 

.Mezkölcpcsös dombtetOn emelkedik a halottl!getö-häz antik 
stilusu cpülete. B6feh0r körvonalai 6lesen kivalr.ak a söt6tszürke 
batlerböl. A bejar6nal eläll1ak az utunkat. Passepartout-t ker a 
szolga. Szabaly szerint vissza kellene fordulnunk, hogy a „ Hotel de 
Ville"-ben iräsos E:ngedelmet kerjünk, de a kcdelyes Cerberus meg
nyugtat bennünket : 
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Van nalam passzus - mondJa, a szcm6t hunyorgalTa -
harom szemelyre. 

Csak nehany sous kell es minden rendben van. Fönl a masik 
szolganak atadjuk a belepö-jegyet, persze u1abb horraval6val s aztän 
szabadon jarhatlunk-kclhettünk az eg6sz tcriiletcn. 

A f66pületet arkadszcrü, j6noszlopos epitmeny veszi körül. 
.Messziröl olyan, mint valami nagy, tarka lugas. IJarom hatalmas fa
laban több szaz rekesz van, ezekben tartjak a halottak hamvait. A 
Jegtöbb 1ekesz nyilasal mär köalap zärja el, annak jcleül, hogy az 
ürcg el van foglalva. A fedölapot miniature-virägbokrelAk tcszik tet
szetöscn tarkava. Egy6b nem for el a piciny „sirholyek"-en. 

Itt mar gyaszruhäs, komoly „fonctionnaire" vezct bonnilnket. 
Böngeszünk a rekesz fölirasai között. Sürün sorakoznak a nevek ; 
egesz temetö nehäny negyzetmeternyi területen. A ta.rsam hirtelen 
meglepödve kialt föl. 

- Mi ez ? .Magyar n ev. 
Csakugyan. Vekonymetszetü aranybetük csillogva mutatjäk : 

I l o n k a. Semmi cgyeb. A talalekooy hivatalnok mosolyogva sz61 : 
- Vous-etes hongrois ? 
Aztan elmondja, hogy szep fiatal n6 volt az elhunyt. A ferfi, 

aki idehozta, minden evben pontosan bcallil halottak napjan 6s kis 
viragcsokrot aggat a fülke fedölapjara. Fonnyadtak a viragszalak, 
1atszik, hogy val.1honnan m essziröl kerülnek ide. Tavaly is itt jart 
a hongrois es nagron sitt. Meg egy magyarnak hamvai vannak itt -
mondotta - de annak a rekeszet mar nem tudtuk megtalälni. 

Nehany lcpcsöfokot mentünk aztan föl, hogy a nagylerembe 
1utbassunk. Atalakit6 munka folyik eppen es rendetlen a helyiseg. 
Jobbfelöl nagy terkepfälel Jatunk ; az a kremal6rium helyszini, ille
töleg te1vrajza. A Cicerone buzg6n magyarazza rajta, hogy negy 
meter melysegbe, rettentö nagy tüzkatlanba kerül a halott. 

Szük folyos6n, beillesztesre var6 granitkövek, mllrvanydarabok 
között botorkaluok az egetö-helyiseghez. Rövid sinparon, amely oda
vezet, kis vaskocsi all. Erre helyezik a kopors6t, amely aztan elmes 
szerkezet müködesevel mindenestöl a katlanba löködik. :Mint valami 
6riasi orm6tlan haj6kemeny, olran a katlan földfeletti resze. Forr6-
sagot sugaroz rank, mikor köröljarjuk. 

Holttestet hoztak eppen, ami nem ritka a parisi kremat6rium
ban. Ott ugyanis basonlithatatlaoul többet egetnek, mint peldäul a 
gothai, vagy milan6i hamvaszt6bm, mert a boncol6-termekJ)öl kike
rült testr6szeket is mind oll semmik meg. 

- ----
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Szegeny öngyilkos testi mararlvanyait hoztak gralulallan 
deszka-alkotmanyban. A kernence ket meteres torka megnyilt s va
kit6 längnyelvek csaptak ki belöle, u~y, hogy ijedlen hatraltunk 
vissza. A következO pillanatban eloyelle a kopors6t ~s a1taja zajta
lanul bezarult. Baloldalän fe1retollak egy kis Yaslemezt s azon ät 
bämultunk a längtengerbe. De mar nyomD.t se lattuk a kopors6nak, 
amely gyorsan en1eszlö gyonulinak mcly6be zubant. 

Onnan meg alabb szalltunk, a tulajdonkeppeni pokolba, n 
kallan als6 reszehez. Itt a holttcst egyszerü asvfmyi reszeire bomlik, 
teljesen eleg. Az6ta, hogy Siemcns-folc regenerativ tüzelö szerkeze
tel alkalmaztak, ket 6ra elegendö ra, bogy az egesz processzus he

vegzödjek. 
Erdekes tulajdonsagn az emberi testnck, hogy eges közben 

reszei egeszen külö nvalnak a kopors6. a ruha s barmely egyeb tärgy 
alkot6reszeitöl. A holl tesl nehezebb bamuja alul marad s nem ke
veredhetik beleje ma s anyag. Szepen kiszedhetik tebat, hogy bamv
vederbe vagy egyeb tart6ba tcgyek, mely aztän a csarnok valamelyik 

rekeszebe kerül. 
A föld alatt elvisellletetlen volt a hös~g. Ehez kepest üditöen 

hüs az oceänjar6 baj6kolosszusok LiizelO-kamra1a. Menekültünk föl 
a c s o n t t er e m b e, amel)·ben nz emberi csontokat gyüjlik össze. 
A cicerone megen gedte, hogy a morgue-b6l atküldött hullak csont
jaib6l nehany darabot kiszedjünk. Csak itt lattuk, micsoda höfokon 
semmisül meg a tesl. A bamulalosan 1inomra örlOdött csontok köny
nyed erintesre mindjart szejjelmällottak a kezünkben. 

Mindezl nem latbatjllk a c s a 1 ad t a g ok, akikne'k hozzatarto
z6jat elegetik. Csak kivetelesen engedik be öket, rendszerint csak 
idegenek tehetik be a läbukat. EI akarJäk kerülni, hogy a rokoni 
kegyelet bärmily csekely mertekbcn megsertessek. 

Visszafele m enet haogos csoport ällotta utunkat. A közepen 
ezüstöshaJU öreg e mber allott. Vezetönk sietell a felvilagosilassal: 

- Ez az ur a parisi kremat6rium-egyesület tagja. Älland6an 
itt tart6zkodik a k lub valamelyik megbizottja. 

- Ellenörködik ? 
- Arra nincs szükseg. Propagandät csinäl. A halotthamvasz-

tas elönyeiröl gyözi meg az embereket. Sok lelkes hfröt szereztek 

mär ezen a m6don. 
Az öreg eppen egy tonzuras jezsuitäval beszelt. Izgatottan vi

tatkozlak, mert a pap a balctthnmvasztäs konok ellensegenek mu
tatta magät. Elöre nyujtott nyakkal hallgaltak a köreje gyülekezök, 

.amint magyaräzott : 

„ 
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- Ha mär elkcll pusztulnunk, cz az cgyctlcn mclt6 m6d, 
amit valaszlhatunk. Ncdves 1öld hclycu, amclynck molycn f6rgek 

rägcs6.lnnk, tisztn szcp clmuli\s v:ir itt rcänk. Gyönyörü es teljcs 
megsemmisül6s. Ebben n metrop6h~han. mint minucn nacy varosban, 
a penz n legf öhh dolog. clrAga n telek. Ünök tucl1nk tnlan, hogy a 
legtöbb temetoböl. mindcn öt övl>en löltul')ak, ktszedik a csontokat 
es nalunk leg1obb csetbl'n ka1nkombäkha helvczik. vagy inkabb do
bftl)lik. Ilusznäl töbh punsi tcmclö kJzül mindossze kilcnc pcrma
nens es minden vilagvc'rosban igv lesz el bb ut6bb. Mitren okos 
emberek voltak a buddbistak, amikor annyi ezer ev elöll a bnlo1L
hamvaszta~ poetiln1s eszmejet mcgval6silotlak, azt<ln a görögök, r6-
maiak, akik a siep. söt prnktikusnak is monclhato peldat kövcttek. 

A pap makncs maradt e~ nyugorltan vctellc közbe: 
- Els\ n vallas. Ez pedig a Jöldbe val6 tcmetest tartja he

lvenva16nak. 
Az öreg ur egynu\sra halmozta nz ervekcl. amelyekkel meg· 

cafolni igyekezett n pap allitäsat. Legtölil> hallgat61at s1kerüll is 
meggyözni arr61, hogy a tisz1clencl·1 ellt'nvete.;;e semmi cgyeh, mint 
konzcrvativ fellogas, amclyet cgyetlen vallas alapclvei scm igazolnak 
komolyan. 

Apage sa"Hl'IS 1 - vegezlc a p'.lp, - m6gis csak földi 
gyehenna ez, aminek a letesitcc;er e nekünk, gyarlo lcnyeknek nincs 
jogunk. 

KonlmHebb ellenve16st han~oztatlak enncl egyes hat6sagok, 
amikor azt mondtak, hogv az i:•azsngszolgaltat(ts erdckei till)äk a 
balottegetest; gyak'Tan szükscg van - hiinLettckncl stb. - exhu
malasra, ami csak rendcs sirbateves utan törtenhcLik meg. 

Ä kremat6riumok azonhan mcgis egyre szaporodnak, mert 
egyre több basznukal is tUl1jäk kimutatni. Behizonrult pel<lauJ, 
bogy ragad6s ba1nal nem semmisül meg n veszedelmes anyag. a 
mikor a beteg teste a 1öldbe kcriil s nl'm egyszer 1eqedt igy tovabb 
szörnyü jarvanr. A tüz !;zolgäl eg~ edül valö 6v6szerül De nemcsak 
a järväny, de nag' oslrom ide1en1 ütközet utan is roppant hasznat 
veszik a halottegetes cszmejenek. A 1apaniak p6ldäul a harcteren 
csak 1gy tudtAk idejeko1an eltakaritam halotta1kat az utb61. A muk
deni csata utan Jelentos elönyük volt az or11szok fölött az, hogy a 
lömeges hamvasztassal gyorsan megszal>adullak a rossz levegöt ter
jesztö hullakt61 s a fölös idöt, m1g az oroszok egy rcsze a temetes 
munkäJäban izzadt, egycb szükseges tcnnival61a lordllottak. 

Az emlitell öreg ur egy kis sLati~itikaval is tämogatta az eil>-
adäst. 

l 
1 

1 
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- Az elsö haloltegetes 6ta, - meselte - amely negyed 
szäzad elött, pontosan 1878-ban folyt le Gothabao, tizezemel több 
holttest ment at a dicseretes processzuson, az olaszok követtek leg
nagyobb mertekben a peldat; Itäliäban mar 28 kremat6rium van. 
ltt 1890. 6ta atlag 250 ember valasztja az örök megsemmisülesnek 
ezt a m6djät, pedig öt-hatszaz frankba kerül. Hiveink szaporoda
saval egyre olcs6J?b lesz az eljAras es biztosra veszem, hogy szAz 
ev mulva mindenki igy fog temetkezni. 

• üJ VIZEKEN JAROK . 

Ne felj haj6m, rajtad a Holnap höse, 
Röhögjenek a reszeg evezosre. 
Röpülj haj6m, 
Ne felj haj6m : rajtad a Holnap böse. 

Szällani, szallani, szällani egyre. 
Üj, uj Vizekre, nagy szüzi Vizekre, 
Röptilj haj6m, 
Szällani, szällani, szallani egyre. 

Üi horizonok libegnek elebed, 
Minden percben uj, felel'lleS az Elet, 
Röpülj haj6m, 
Üj horizonok libegnek elebed. 

Nem kellenek a megälmodott almok, 
Üj kinok, titkok, vägyak vizen järok, 
Röpülj haj6m, 
Nem kellenek a megälmodott Almok. 

En nem leszek a szürkek hegedose, 
Hajtson szentlelek, vagy a J..orcsma goze: 
Röpülj haj6m, 
En nem leszek a szürkek hegedose. 

A dy Endre. 

T. K. 
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A ferjhezmenes müveszete. 
trta : Marcel Prevost. . 

A kerdes, mtlyet fiatal leanyoktol a leggyakrabban hal
lok, igy hangzik . I\lit tegyek, hogy ferjet kapjak : » ?\Iert 
egy fiatal leäny szamära, aki nem milliomosnö, nagyon is 
komoly becsvägy az a kivänsag, hogy fcrjct kapjon. A ki 
messzibbre es melyebben lätja a dolgo'rnt, tisztäban van e 
jelenseg egyszerü oka f el61 : a hazassag intezmenye kezd 
lassankint egybe nem hangzani a modern kor er11.ölcseivel ; 
a hazassäg olyan, mint a cipö, amelyben mär nem nyugszik 
kenyelmesen a läb ; meg kell a cipöt vältoztatni. De azalatt, 
amig varnunk kell, hogy törvenycsinäl6ink a vält0ztatast meg
ejtsek, igen sok agglegeny jobbnak lätjn mezilläb vagy pa
pucsban järkälni. 

A mai kor szegeny leanyanak igazän rossz a sorsa. IIa 
nem megy färjhez, kinevetik, lenezik - s azonfeJUl legtöbb
O) ire meg az erenyeben is ketelkednek. Ha pedig ferjhez 
akar menni, a legkisebb hivatalnok is szepsegen es minden 
hazi erenyen felül meg legaläbb szäzezer fran nyi hozomänyra 
tart igenyt. Es ha nincs meg nek1 a szazezer frankja ) Akkor 
nem kap hivatalnokot. Akkor egy kezmüveshez, vagy leg
alabb is egy cim nelküh emberhez kell ferihez mennie. 
Önök tehat läthatjak, hogy manapsäg szintc lehetetlen ferjhez 
menni. 

Ha okos a fialal leäny, ezt hamarosan belätja. Az ese
menyek rendes folyäsa mellett nem szämit többe ferjhezme
netelre. Hanem veletlensegben remenykedik. Valamelyik leäny
nak az ismeretsege köreböl sikerült egy gazdag penzembert, 
egy nagy. földbirtokost, egy magas tisztviselöt megkaparin
tania. Es igy sz61 magäban ha Antoinette barätnomnek 
sikertilt ilyen h6ditas, akkor sikerülni fog nekem is, hiszen 
en sokkal szebb vagyok, mint o. Nagy tevedes ! Otven csinos 
leany közül alig egy fog a hal6jaba cgy penzembert : es 
rendes.en nem a legcsinosabbik. 

Es vajjon hogyan akarod megtalalni a penzembert, aki 
talän letezik valahol es teged felesegül venne ? Talan szaz 
mertföld valasztja el töled, s te megöregedhetel, megoszül-

3 
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het~z, mielött megtudja, hogy a vilägon vagy. Hiänyzik a 
közvetitö. Hiszen az ember csak nem fordul a hivatäsos hä
zasit6 ügynöksegekhez, amelyek legföljebb fegyhazb61 kikerült 
bukott kereskedoket tudnak összehozni a nOi klinikär61 val6 
kisiklott hajadonokkal. Tehät csak a bälok maradnak es a 
tärsasäg : re_jtett eszközök, hogy a mindket nembeli fiataloyat 
lätsz6lagos ellenörzes mellett erintkezesbe juttassäk. De a leäny 
csakhamar eszreveszi hogy az aP:glegenynek ket fajtäja van : 
az egeszen eltompult, ak1t a Icgnagyobb bäj is csak akkor 
hat meg, ha nehäny milli6\·al van megaranyozva; es az izgu
lekony, aki celjät gyorsan akarja elerni, es aki a häzassägot 
nagyon is. hosszadalmas met6dusnak tartja egy no rnegh6-
ditäsära. Es egyik bal követi a masikat, egyik esztendo a 
mäsikat ; a leäny mind idösebb lesz, anelltül, hogy ferjhez 
menne. 

Mit kell tenni ? 
Hat nincs rä biztos m6dszer, hogy a ferfit, akit ma

gunknak kivänunk, räbirjuk a häzassägra, ha csinosak va
gyunk s van türhet6 hozomänyunk? De igen, van egy 
m6dszer. Egy szinte biztos m6dszer, es ha nern sikerül, ezt 
az a fiatal leäny, aki követte, c~akis a maga roväsära ir
hatja. Ime: 

Elöször is a leänynak, ha ferjhez akar menni, ezt ko
ran kell tennie. Tizenhat - husz ev között ärad kt belölünk 
a legtöbb hazassagi fluidum. A legnagyobb szoknyah6s is 
ilyen fiatalsäg lattära fäzni kezd att61 a gondolatt61 : «Talan 
megnyerhetem kenyelmesebb m6don is ~ S azonfelül, ezt 
nyugndtan elhihetik nekem, minden ferfi-agy egy~k tilma, 
hogy gyermekleanynyal menjen naszutra. lgyekezzek Ön tehat 
huszadik eve elött färjhez menni, es ezert kezdjen mar tizen
hat eves koraban erre gondolni. 

Masodszor, ne habozzek nagyon sokäig, miel6tt egy bi· 
zonyos ferfi meliert dönt, ne remenykedjek valami veletlen 
talä.lkozäsban ; ha el van hatarozva, nezze meg magänak a 
közvetlen környezeteben levö ferfiakat. Keressen ki egy na
gyon fiatal erobert: ugy huszonöt ev körül. Ne kivänja, hogy 
gazdag vagy nagy ällasban legyen ' eleg, ha j6 alapra epi
tette eletet es a dolgok val6szinü feJlödese tisztesseges jövot 
iger neki . . . . cEs ha elmarad a siker ?» kerdi Ön . . . . 
Edes kisasszony, egy kis rizik6 mindenesetre van a dolog
ban. De elvegre is az eletben mindenkinek el kell keszülve 
lennie a balsikerre is ; a penzembereknel is bellt olykor 
a krach. 

Hiszen ön arra hatarozta el magät, hogy nem csak elso 
pillantäsra szep häzassagot fog kötni, hanem olyant, amelyet 
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a 111u 6 csztc11d1Jk tesznek c::-akne 11 tdjes biznyo.ssaggal cgyrc 
szebbe. Nincs ennel okosabb dolog. Egy tizenhet esztcndö.s 
leany Y.ezet megke1i egy husznöt eves hadnagy ... A Jeäny 
az ord.t fintorgatja s kosarat ad neki. Tizenket ev mulva 
ugyanaz 1. leäny huszonkilenc e\1es ; egy közel negyven eves 
örnagy, Ciszhaju es sok rendjellel, megkeri A Ieäny a kar
jaiba veti magat es bensejeben megmentöjenek tartja. De nz 
akkori hadnagyocska is 6rnagygya Jett idoközben . es a leiiny 
tizenhet esztendüt elpocsekolt, hogy vegre is ugyanazt a ceH 
er je el, es emeJlett sohasem isme1 i meg az ifjusag clsö sze
relmenek gyönyöreit. 

I Ia a valasztäsa egy fiatal emberre esett, aki tetszik Ön
nek, s akinek el5reläthat6 jövojevel megelegszik, akkor mar 
csak az van hä tra, hogy megnyerje az ö szerelmet s magät 
felesegül vetessc vele. 

S most clmondom a titlmmat, amely különben nagyon 
egyszerü. 1 Iogy egy ferf1t mcgnverjünk, meg kell ot gyöz
nünk arr61, hogy szcretjük. Tavol all t6lem, hogy valami 
visszataszif 6, s; entimentälis komediat ajänljak Önnck ; nincs 
annak semmi akadälya, hogy a kivalasztott ferfiut igazan 
szcressc. De mig ri legWbb fiatal lcäny, amikor szerelme~. 
alszcgyenböl vegyis inkabb rosszul alkalmazott hiusagb61 
erzelmcit az illetü elött cltitkolja : Önnek ezt tudtara kell neki 
adnia, hn nern is "·allomas utjan, de megis legalabb megfe
Ielö visclkccles altal. Az Ön sze-relme targyänak eszre kell 
vennie, hogy val~mcnnyi fCrfi köiül egycdül ö letezik az Qn 
szämara ; hogy Ön csak o reä gondol, hogy clrnboltn az Ön 
testi s lelki nyugalmät. hgy kis betegseg ilyen esetben lenye
gesen elumozclitja a dolgok fej16deset. A ferfinak, akit egy 
ketsegcn kivlil szende, erenyes, tizenhat-husz eves leany 
ilyen forr6 szcrelemmcl äraszt el, okvetetlenül el kcll veszi
tenie a fej6t. A hiusäga föltam1d : majdnem valamennyi ferfi 
hiusagb61 szeret. Legjobb benso erzesei is n6gatni fogjäk 
(kivält, ha fiatal, ami pcdig az egyik föltetel) ertem ezalatt 
a szeretokepesseget, s a szivbeli együtterzest, amit mindcn 
ferfi a nö szereJmevel szemben tanusit. Ne feljen tehät sem
mit, kedves kisasszony : Ünt szeretni fogjäk. 

Szeretni igen. De vajjon felesegül is veszik·e? Ez mar 
mas lapra tartozik. ~leg ha a ferfi, aki Önt szercti, nem is 
hivatäsos csäbito, meg fogja kiserelni - nem azt, hogy Önt 
elcsäbitsa (chhez a kiserlethez nem lesz eleg vakmerosege) 
de meg fogin kiserelni nzt, hogy testileg közeledjek Önhöz, 

3" 
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vagyis ahogy manapsäg mondani szokas : fl1rtelni fog Önnel. 
Ez olyan sz6, mely a legrosszabb cselekedeteket takarja. 

Tehät, kedves kisasszony, a programm mäsodik pontja 
az, hogy Önnek semmit sem szabad megengednie; j61 je
gyezze meg magänak : egyaltalän semrnit. Sem cs6kot, sem 
az ujjak hegyenek megerinteset, meg csak egy szalagnak, 
vagy virägnak elrabläsät sem; semmit, abszolute semmit. Ha 
a j6barät mindazonältal csak a legkisebb szabadsägot is ki
veszi magänak, bänje~ vele szigoruan, rejtözzek el elötte 
napokig es hetekig. cEs hätha 6 kifärad? Hätba elmarad ?> 
Nem fog kifäradni, nem fog elmaradni, mert tudja, hogy 
szeretik es mert erröl a tudatr61 nem akar lemondani ; mert 
a vonakodAs, az ellentällas sokkal energikusabban igenybe 
veszi a ferfi gondolatait, mint egy megadott engedelyre val6 
emlekezes ... Talan megis belefaradna a hiäbava16 vägya
kozäsba; de hiszen tudja, hogyan vethet veget kinjainak: 
es felesegill fogja Önt venni. 

. . . Egysz6val, a mai fiatal Jeäny szämära csak egyet
Jen eszköz van, hogy kieröszakolja a häzassagot: provokälnia 
kell az agglegenyt. Szeresse öt, mutassa neki az Ön szerel
met, ne engedjen meg neki semmit, meg a semminel is ke· 
vesebbet; s ö egy felev mulva az Öne lesz. 

FEKETE MISE. Paris meger egy miset, mondta 
egyszer egy francia ur, amikor kiraly Jett belfüe ; a koalici6s 
kepviselo pedig, amikor egyszerü polgärember Jett t-el6le, a 
szuronyos feloszlatäs nagy napjän, bizonyära igy gondolko
dott: Ennek az orszagnak mär nem 8.rt a Molnar apät miseje 
sem •.. Es felvonultak a bazilikaba, ahol Takäcs, az opera· 
enekes, az 6 gyön) örü baritonjan, igazan szivekig hat6an 
enekelt el egy nemes, egyszerü, regi magyar zsoltärt. Ez 
volt az egyedillt komoly es szep vonasa ennek a misenek. 
Kossuth Lajos, amikor negyvenkilencben a muszkak bejöttek 
az orszägba, minden templomban imakat rendelt el a hazäert. 
Ezt plagizälta a koalici6, amikor most a bazilikäba rendelte 
az embereit. Ez az egy mise, ez a f ekete mise, jellemzi az 
egesz mostani zürzavar tevedeset. Ök meg negyvennyolc 
jelszavaiban elnek es nem veszik eszre azt, hogy ami akkor 
a jöv6, a haladäs volt, az ma a mult es a reakci6. Az idö 
halad, <le a jelszavak elmaradnak. Mäs idöknek mas a vezetö
gondolatuk. Vagy nem jellemz6-e! hogy a liberälis hos, 
Kossuth Lajos eszmejet ma a - Molnarjanosok karoljäk 
fel ? ... 



SzinjAtek. 

X Szombaton este a VigszinhAz közönsege elott lepett 
fel Budapesten ezuttal negyedszer Des i; r es asszony, aki 
mtiveszi tm.:.rneejäban egyszer mar utba ejtette a magyar 
fOvärost. Eddig ismeretlen volt nalunk ez a csudälatos szin
müveszno, aki elso fellepesekor rögtön megh6ditotta az igazi 
arnatörök tetszeset es elismereset. Mihelyt el6ször a szinpadra 
lepett, a budapestiek meglepödve ismertek el nagy müvesze
tet es összehasonlitottäk regi ismeröseikkel, a többi vändor
csillaggal, DusevaJ, Sarahval es Rejane asszonynyal. Az 
összehasonlitäs semmikeppen sem esett ki a Despres asszony 
roväsära, akinek tökeletes rnüveszete, meggyözöen igaz jä
teka elkäpräztat es illuzi6ba von. J ateka keresetlen es nem 
dynamikai erokre epülö. Mintha minden alak, melyet meg
jätszik, benne megelevenedne. Megvältozik a Despres arca, 
meg a termete, a hangja, a szeme. A maga egyenisege el· 
vesz, eltünik. Minden idege, minden izma annak az alaknak 
all a szolgalataba, amelyet eppen megszemelyesit a szinen. 
Nincsen specialis szerepköre, mint akär Sarahnak, akär Re
j~nenak. ezert a müveszete is univerzälisabb es többet ätfog6. 
Es megis, mintha kiva16an a szenvedesek megjätszäsära ter
mett volna . . . szerepeibe ugy beleeli magät, hogy jätek 
közben igazän könnyezik. Nagy, forr6 könycseppek peregnek 
alä az arcän es vegig szäntanak rajta. De ez ktils6seg csu
pän, talän inkäbb kulimäja müveszetenek. Maga a müveszete 
valami elemezhetetlen, megmagyaräzhatatlan, megräz6, neha 
szinte diabolikus. Boldogok vagyunk, hogy itt läthattuk ezt 
a termetre kicsiny es igenytelen asszonyt, aki egyik melt6 
disze nemcsak Franciaorszäg szinmüveszetenek, hanem az 
egesz kontinensenek. Depres asszony igeretet tett hogy a 
jövö szezonban ismet ellätogat hozzänk, akkor remelhetöleg 
hosszabb id6re es a szinhäzaink igazgat6sägät sem vezetik 
majd olyan kevesse artisztikus nezöpontok, mint legut6bb, 
amikor a müveszn6 nem kaphatott engäzsemänt meg egy 
estere, mert a következo este vasärnap es akkor - ugymond 
az igazgat6 - ugyis teli häzat vonz akärmelyik darab. Ez nem 
szempont, direktor ur, olyankor, a mikor Despres keri a 
szinhäzat .•. 
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X Camb6i villäjaban szorgalmasan dolgoztk Ros t an d 
a C\ rano diadalrnas szerzöje, legujabb darabjan, amclynek 
C h a u t e c 1 e r lesz a cime es a mely utanzata lesz az 
Arisztofänesz hires darabjainak. Mint az a1 isz tofaneszi kome
diaknak, a Rostand darabjänak is alletok lesznek a hösei, 
szinhel) e pedig a baromfiudvar lcszen. A dar ab höse 
Chautecler, igy neveztek rcgi francia nyclvcn a kakast, 
Chautecler, az ö.nhitt, kukorekolnstli-.1 büszke baromfi szöve
ren. Chautecler dölyfös es lcnczi alattval6it, akil{ folött zsar
noki hatalmat gyakoroJ. I<ülönösen nzert büszke, mert azt 
hiszi, hogy a nap az ö kukorikujara iclenik meg reggelen
ken t az egboJtozaton es mert sikerült ait elhitetni apr6 
szarnyas hiveivel, azert termeszctcscn ~erhc;lctlen ti3zteletnek 
örvend. Egy napon azonban Chautecler berekt:d, a rn.p pedig 
cnnek ellenere is megjelcnik, ami cgy es mindenkurra tönkre 
teszi a kakas dölyfet . <3hauteclert immitr mindenki gunyolja, 
lejärt a hatalma. Ezt a szirnpla komediat viszi szinrc Rostand, 
verses formaban. A uarabot csak a jövö szczonban a<ljäk majd 
elö a parisi Geite szinhazban, a hol a cirnszerepet_ az idö
scbb Coquelin fogja krcnlni. 

X Törteneti tärgyat tett darabjänak központjäva B a
k o n y i Käroly, akinek K ü n L a s z 1 6 cimü szomon.1-
jätekat ezen a hetcn jätszottak a Nemzcti Szinhazban. Ba
J:onyi cgyik ked,·encc a f6\'arosi közönscgnck. sot majdncm 
kedvünk Jenne azt rnondani, hogv cnfänt gatcjn, akinck 
szercncseje volt eddig rneg rnindennel, amipcz nyult. Igaz, 
hogy eddig föleg operettekhez nyult es miniszteriumi ttkla
darabokhoz: es a kettö közlil eg) ik sem, oly komplika:t szer
kezctü, mint a drama1 meg akkor scm ha az a dn'.ima csak 
- törteneti. fü1.konyi a «Bob berceg11 egyik tnrs~zcrzüje es 
cgycdüli szüvegir6ja a hires neves Janos \'ileznek, amelyet 
mär nem is tudom häny szäzezerszer acttnk e10 a ket viliig 
nagy szinpadain. A kksin) ekröl nem is sz6Jok. Eleg az hozzt\, 
hogy nagy diatlal \•olt, aniely mcltan (? !) jogosilja fcl Bakonyit. 
hogy ezek utao törteneti drämnt irjon. Vcgrc is, igaza van. 
:\z ö jötteig pangott es megoldntlan volt a magyar opcrett 
qgye. Akkor jött 6 - hogy megoldja - jött, lätott, gy0zütt. 
Es ezert gondolia, hogy l)nsonl6 a szcrcncseje akkor is, a 
mikor hbtöriai darabot ir. Es irt histöriai darabot. Jot~ Nem. 
Historiait? Nem H·mcm? Egv piilvamunkat a K6cät dijra es 
a j6 Nem7.eti beleft..kildt ezuttnl is a do1ogbn. ~Jert n N ... mzeti 
az a szinhaz, amelynck ncm a modcrnscg szolgiilat.iban kell 
allania, hanem az Almdemiäban ~s a programmja. sem a 
muveszet, hanern hogy pr6bakovc legyen ac: aknd~miai pälya
birak kritikAinak 
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X S h e r 1 o c k H o l m e s, a hires angol detektiv, 
az nngol bünligyi romantika legpompäsabb alakja, viJagjar6 
utjan ma este befordult a Vigszinhazba is. A nemet Schön
than Ferenc mutatta be közönsegünknek, amely 1-.ülömben 
mar a kis olcs6 könyvekb61 reg6ta ismeri. J6l ismeri, mert 
kRlandjai mesejet siivesen elolvassa. Hiszen valamennyien 
szivesen vagyunk naivak, ha m6dunk VRn valahogyan kikap
csol6dni eletünk komplikaltsagäb61. Ez a naivitas a mi pihe· 
nönk, j6Jes<'5 pihenönk. Hanem az elfinomultsac1 mar olyan 
nagyon ätitatott bennünket, hogy meg ezen a pihenönkön 
sem erjük be a j6sagosan eg} ügyli artisztikäval es fantasz
tikaval, hanem meg ott is agyafurtsagot kivanunk. Rejtelmes 
ravaszsagot es mulatsägos miszticizmust ; ol_\ ant, amely nem 
izgat, hanem csak kisse vehemensebben sz6rako~tat. Az angol 
büntigyi romantika naivitäsunknak ezt a követelmenveit j61 
kielegiti s ezert nagyon is erthetö, hogy meg nehez szellemi 
munkaban färad6 komoly emberek is szivesen olvasgatjäk 
ennek a romantikanak ugynevezett irodalmi termekeit. A 
rendc3ri nvomozas mindig valamelyes bizsergo rejtelmcsseggel 
jar, de Sh~rlo<..lc Holmes nem ezzel hat, hanem 1zzal hogy 
a rend ;ri kutatast kihämozza abb61 a rejtelmessegbol s mint 
az agyafurt logika s a megingatherntlanul biztos kombinaci6 
mli et mutatja be. A miszticizmus csudai csak izgamänak, 
de a logika csudai elbtivölneh. Ez :t bübäj es naivitäsunk1;ak 
1s sz6rak(Jzasra V::?l6 väg.} a a Sherlock Holme!i-irodalom hatä
san1k nyitja. Schünthan Ferenc ket Sherlock Holn~es-kalandot 
megdrämasitott es elnevezte öket felvonäsoknak. Egy külön, 
dramai furmaban me~,irt kis tärcacikkben a hires detektivet 
t'1int boldog szerelmest szerepelteti. Ez a harmadik fölvonas. 
Az együve vett härom sz6rakoztat6 h.ist6ria a mai darnb. 

X A Kiraly szinhaz igazgat6saga a maga kedves talä
lekonysagaban erdekes es elvezetes ester61 gondos'rndott az 
elmult heten, arnikor feleveknitette a S i r d e \'er g y t, 
Terrasse bäjos operettjet, amelvet nälunk ~En, te, ö« cim 
alatt hoztak szinre. A repriz alkalmilval a zcne es a szöveg 
eppen ugy tetszett a közönsegnek akär a bemutat6kor. 
Val6l:an, Flers es Caillavet szövege, Terrasse zeneje a leg
jobb, amit ezen a teren az ut6bbi tizenöt csztend6 alatt 
Europa operett-szerzöi alkottak. A zene csup'l rinom egy
szerüseg, amellett, invenci6zus es behizelg6. A szöveg kacag
tat6. Igazan kär lett volna, ha a szinhaz igazgat6saga a 
lomtärban hagyja megpeneszesedni ezt a gyöngyszemet, a 
Sir de V ergyt. 

' 
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Az ember es munkilja. 

Ma gyermekeket ijesztenek vele es a meseben el az 
alakja. Ki hinne, hogy valaha elt a k e k s z a k a 1 u h e r
c e g. Pedig 1 egi okmanyok bizonyitanak r61a es a remtettei· 
röl. Ezeket a regi okmanyokat most kötetbe gyüjtötte Foucher 
Louis, az ismert törtenetir6. A kekszakälu herceget, amikor 
elt, Gilles de Rais-nek hivtak es 1404-ben született. Hires, 
dicsö lovag volt a maga koraban, abban a közepkorban, 
amelynek a dicsöseget es gonoszsagät ma mär csak ugy 
tudjuk meger1eni, hogy az akkori emberek idegbetegsegeivcl 
magyarazzuk. Jeanne d'Arc, az orleansi szüz, szinten egy 
ilyen idegbeteg asszony volt es amint az rendesen megtör
tenik, 6riasi szuggerä16 hatässal volt a többi hibas idegüekre. 
Gilles de Rais is a büvkörebe került. Fegyvertarsa volt a 
hadjärataiban es a fanatikus tömeg Jeanne d'Arc-kal együtt 
ünnepelte Ketszer nosült es mind a ket felesege hamar meg
hslt. Kesöbbi remtettei utan terjedt csak el a hir r6la, hogy 
ezt a ket feleseget meggyilkolta, ami nem is lehetetlenseg. 
Annyi azonban bizonyos, hogy a harmadik felesegenek egy 
hajaszäla sem görbült meg, söt tulelte Gilles lovagot. Ez a 
harmadik häzassäg fejedelmi vagyont hozott neki - a mai 
penzertek szerint hat milli6t, es a lovag visszavonult a fegy
veres pälyat6l. Az orleansi bolond szüzzel val6 hosszu erint
kezese azonban mindenfele rajongäst, termeszetellenes hajla
mokat hagyott az ö megtämadott idegzeteben is. El6ször az 
aranycsinäläsra, fekete mägiara adta magät es szellemeket 
idezett . Ejj ·+nappal retortäk forrtak es kazänok izzottak a 
kastelyäban es egesz Europa valamennyi csal6jn mind az ö 
häzäban gazdagodott meg. V egre is az 6 nagy vagyona is 
megerezte ezt a rabl6gazdalkodast es a penze fogyni kezdett. 
E kkor meg nag ' ob b hevvel vetette magät az aranycsinä
läsra es ketsegbeeseseben - embervert ontott, kis gyerme
keket, szüzeket, ifjakat csalt a väräba es a \•erüket vette. 
E löször csak azert, hogy aranyat csinäljon, kesöbb a veres, 
perverz elvezetert magäert. Az örület kitört belole. Aki kol
dus gyerek, fiatal vändorl6legeny a kastely közelebe kerillt, 
vagy aki nem tudott menekülni a lovag pribekje karmaib61, 
az a haläl fia volt. lJeSztö kinok közt gyilkoltäk meg. Rais 
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lrnstely hirhedt volt eg~sz Franciaorszllgban es Gilles lovag 
mär elcteben remmesc höseve lett A kr6nikäk beszelik, hogy 
szepsegversenyeket rendezctt. Összegyiljtött husz-harmmc 
csinos fiut es leanyt, megkinozta ökct, aztan a fcjtikel ve
tette. A törzstelen fejeket a lovagteremben asztalra ällitottak 
es a ,·anir, pajtasaival, tisztjeivel zsürit tartott fölöttilk. Meg
b raltäk, melyik a Jegszebb f ej a levagott sok közül. Rais 
lovag pörenek aktäi szerint, het-nyolcszaz lehetett az äldoza
tainak sznma. A gazdag, hatalmas urral sokaig nem birtak, 
vegre egy egesz sereg vonult ki ellene, elfoglaltak a varat, 
ot elfogtllk, eliteltek es kar6ba huzttlk. Harminchat eves volt 
akkor. Emleke borzalmas remalak gyanant el a mesekben, 
mig a h6bortossagban tarsa, Jeanne d' Are szentte lett es hös 
a törtenelemben - igaz, hogy csak abban, ameJyik szinten 
nem eg\ eb mesenel. 

- Feher ho116 meg megjarja, de f eh er n e g e r, 
az nagy ritkasäg. Nagy is az örö'lle a bordeauxi orvosi 
fakultäsnak, ahol a mult beten egy ilyen csodät mutattak 
be. A feher neger asszony. Apja is, anyja is koromfekete 
volt, 0 maga is teljesen neger tipus, kia116 pofacsontokkal, 
duzzadt ajkkal es nyomott orral. Csak eppen hogy feher. 
~leg haja is, rövid es gyapjas, de h6feher. A szeme r6zsa
szinü1 mint a hazinyulake. 

- A szociälis es kullurälis elemek es retegek roppan
tul össze-vissza vannak kuszälva a mai tärsadalomban. Ne
hez kiigazodni közttik. Franciaorszäg peldaul radikälis es 
republikänus, de az intellektuälis eletet a klerikälisok, kon
zervativek vezetik. Meg az iskoläkban, pedig a tani
t6k többsege egyenesen szocialista, a tanitas szelleme, 
a tradici6k, a tankönyvek es az eddig csinält törtene
lem miatt konzervativ. Maria-Antoinette·rol peldaul, akinek 
a fejet a forradalom döntötte a guillotin veres kosaräba. 
Egesz legenda keletkezett. Az ärtatlansag, a makulätlan tisz
tasäg mintakepe 6, akit veres kezü ällatok gyilkoltak le, M a r i a 
An t o i n e t t e s z er e 1 m e i t nem lehetett letagadni ennek 
a törtenetkönyvekben megkövesedett ellenforradalomnak, meg
tettek tehat ezeket a szerelmeket - plät6iaknak. Kisse nehez 
volt ezt elhinni. A kirälyne teljesen elszigtelten elt a Petit 
Trianonban; a kirälynak sem volt bejäräsa oda, azt fogadta, 
akit akart es fogadott is sürün ifju gavallerokat, älöltözetek-
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ben eljärt alarcosbälokra, egvsz6val vigan elte az eletet, 
amikor a kitöröben levö forradalom mar morgott körUle. Kti
lönösen Frensen gr6f, a sved követ volt mindig gyanus 
az ö plat6nikus szerelmevel. 1\Iost kiadtak a levelezeset a 
kiralyneval, meg a napl6jät. Ezekböl azonban, bärmilyen 
szigoruan öriztek is az ällami archivumokban, a forradalomra 
következo reakd6, elpusztitotta belöle alegerdekesebb reszel\et. 
Azokat, amelyekben az elbeszeles fonala eppen a vitäs 
kerdeshez erkezett volna. De maradt cleg passzus, amely 
bizonyit. Igy peldäul a kiralyne minuen leveli't ezzel vegzi : 
«Ölelem, cs6kolom szivemböl " Eg, szer pedig gyürüt küld a 
svednek es azt irjA. hozza: ~a gylil'ü az ujja mertekere van 
esinalva, illeni fog». Aki intimitasokat ismer egy ferfi teste
böl, mint az ujja vastagsägät - az ismer mäs imimitäst is. 

- Erdekes dokumcntum az „Echo de Chine" novem
bcr elsejen megjelent szamäb61: 

Oktober nyolcadikät61 fogva Nikotsang videken a japä
nok szedik be az adot ~lär ki is hirdettek, hogy milyen 
Aränyban esnek ad6 alä az egyes acl6tärgyak. Ime a lista 
kct elso pontja : 

1. Minden prostituält utän fizetendö fcjenkint .-) piaszter. 
2 . .f\.ilinden diszn6 utän darabonkent f1zetendö 2 piasz'ter. 

Felelos szerkcsztö: L6rant DeZSQ~ 
Szerkesztöseg es kiad6hivatal : Akäcfa-utca 63. 

Kiadiu a „Jövcndö" 1dad6liivatata 
T .!lefon: 87-34 szam 

A Jövendö elöfizet~si ~ra: 

negyedevre . 
f~Ievre 

3 
6 

korona, 

" 
Keriük a hatralekos elofizetöket, sziveskedje~ 

nek az elöfizet~si penzeket utalvanyon mihamarabb 

cne~küldeni. A „j ö v end ö" kiad6hivatala. 
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Közg zdasag. 
A Pesti Ma.gya1· Kereskedelml Bank n h~le11 l r oda 

Ltinc y Le6 förend1ha'li tag clnöklO evel l<.'rnlr.s 6vi közgyülcscr. Ar. 
elnök jelenli, hogy 15.J. resz\•enyes :i!:J8H r. sz\•eriy . dcpcmalt, jclcn 
v:m 72 l'~SZYÜnyes 2J93 n}szvl>ny es 3Q8 ~zavnznt k [>\ i ~ cJctchCll, 
m nel fogv 1 a ~ özg} nies hataroza.tkepe„ .. \ fornrnlil so l• li11tcz6ac 
ut 111 az 1. nök melcg szavakban cml6kczetl mcg Schweig. r ,\Jfll'!on 
elhUO\t i"azgatus 1 gi lag iagy erderuei röJ l'S foszulilullll a l' Ö!.~)'Ü
lest, hogy uz rlhunyt m1nt v.tlö t1sztc e höl All on lül, 11111i mcg is 
törtcnt. e 'u:tal clhatär.'.)ztlik, hogy cml1 Inn cgy:i:ökö11y\'bc11 mcg
l't'ökit k. Az i az~at(;sag bo e ctte es jc.cnt6=c k lf.csän olötcr ,csL
lik a zltrsznm11 dii-..t. A zftrszümadäs szcrint mr. H10;J. ev 7,012.41 l 
koronn 18 fill ,..r tisztn meresseggel znrul, :imi tcljcfcn hr· fizclclt 
r~szn~n\'l ö ke 20·035 sznzal l'cus knmatozasauok Jelcl mrou. lloizfwtlvn 
l'lZ } n04. fl\'i ll}'Nesog athOZ " IOl 920,078 kOt<Pllll 0!) fillCJ', l'C f i{Pl hC
ZC-1'0 0.11 i,ü32.4SU korona 27 fillcr. ßhböl lcvon:ind6 az alapszaha
lyok 56. ~s GO. szo.kaszui ert• hul!ben 8G5.SG 1 konma G7 fill1\1" ugy 
hogy a közgyiil~s reudelkeze!".fr~ all 7,0üß.ü27 koronn ~O 11 lfr. Jn
dit\'anyozzo. az igaz„atö ·ag. hogy ebböl ü, 150.000 1 orona uz 190fi. 
ed osztalek-szekönrnek 150 koi·oni\ ra valt. ht1 \·al fl::;nta lordittas ... 61\ ; 
az osztalek tartRlekabp jn,·ntlalmazasar.1 50U.UUO koronn, uz uj bank
~pii Cl upil li CZ~Si tattnleki\ra 500.QOQ ko•ona es lisztvi~cJo ink külön 
jutalmazlislha az igazeat6sag rendelkczcse szerir t 45.UOO ko1ona, 
osszescn G,2!15.üOO korona hal'znältassck löl ; a 77 LG27 ko1 ona 
60 filleiny1 mnrndvany P"dig. m nl n1 eresC>~-ftt vJtel nz HICl:l. öv j -
vjra iras~ck. Az osztnlCk a rösZ\'Cll\'löke 15 .sz(lzalckus knmatoz:'lsa
na'\ 1e'l'l mcg. Az o~ztulck es cpiies1 tartaleknlapuknak 1,000.000 
koronaval leendö jarndnlmaz silnak C'!}fo r acl<\,u uli\n a larlalckok 
követkczöleg ala1;ultak : rcndcs tar1alckalr.p ~0.0011.000 lwronn. rcnd
kivlili lartnlckalap 15,0ü0.000 kornna. osztalc ~ tartnl6knlup 1:;00.000 
koronn, HZ U j bankepüJ l epilkezÖ tat ta}t)kalappt 500.001) J,Ql'Qll<I , 

össze.~Pn :J7 000.000 korona, a1 i r~szven\'enkinl 10~7 Jrnrona 14 
f Ucrnek rs ~ z alaptöke 105-71 szazalc;.;an.ak fclcl me_. A hivatnl
nokok es szol ·ak 11yugdijalapja 2.5~6.53-l kow11a HS flllen e em~l
kedet1. A közgyülPs az iga,gal6säg javas!ntait egyhangulag ellogadta. 
Az ezutan köYctkezell Yäl sz~ asnn a kilepö Kolmer Z:; gmond, 
Ilaggenmacher H6be1 t, \Veisz Fülöp l'S \·as Fcrenc igazgat6kat uj
b61 me,1?\•alasztottak. HZ elhua~1 Schwt:: iger .Md rton hclyche pc<li ~ 
~lezei .M6r dr.-t \·alasztottak be az igazgatus"ghn. A folügyclö-bi
zottsag eddigi tngjait szinten egyhangulag ujh6l megvfllasztott:\k. Ve
aül a köZO'\'iiles eo)•hannu aO' 1'eo,·zökön1•\·i kö ·zönctel s1.avuzott az o e. o o l'." e. J 

Pl öknek, az igazgat6sagnak, a felüvyel1 -bizolts~g e~ uz cgcsz 
1isztikari.ak az eiert fenyes ereilnienyer . l.l\nczr Lco c nök szives 
szi1nkban a maga es az inlezel neYcben 111egköszünte a közgrüle-. 
ily m6don kifejezelt bizalmat. 

A Bazai Bank Reszvenytä.1·easä.g e beten tn1 tolln D6.niel Ernö 
bar6 elnöklesevel XI. evi rendes közgyülc~et, 1nel} en 4 l .4f>9 1 eszv~ny 
kepviseleteben 59 r6szv6nyes jelent meg. A lefolyt ~v tis:.:tn nycrcsege, 
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mely az elözö ev nyereseget 461,196.05 koronaval meghalad1a, az 
1904. evi nyereseg albozatt.al együtt 1,412.132.06 korona. A köz
gyüles a jelentest tudomasul velte, ttz igazgal6knak {ls felügyelö
bizoltsagnak a fölmentvenyt megadta es az igazga16sag elöterjeszte
sehez kepest elbatarozta, hogy a 11. szämu osztaMkszelveny foly6 
h6nap 19-Möl kezdve 6 es tel szäzlllekkal, azaz 13 koronä.val be
valtassek, a tartalekalaphoz, annak 2,225.000 koronära val6 kiege
szit{lse vegett, 161,966.48 korona, a nyugdijalaphoz pedig 20.000 
korona utaltassek, 25.000 korona a tisztviselök külön remuneraci6-
jakent hasznaland6 föl, mig az ezek ulan fenmarad6 63.249.14 ko
rona az 1906-iki ev javara atviandö. E!:zutAn a közgyüles Vegh 
Arturl egybangulag megvalasztolla az igazgat6sag lngjava, vegül pe
dig Szilagyi Artur Karoly reszvenyes indilvanyara az igazgat6sagnak, 
a vezerigazgat6nak, az ü~yvivö igazj?al6lmak es a tisztvis löi karnak 
buzg6 es eredmenyes müködesükert köszönelet szavnzott. 

A Magyar Orszagos Központl Taka.rellpenztä.r vasarnap 
delutan tartotla evi rendes közgyüleset H6dossy lmre elnöklese 
mellelt. Az igazgatösäg bemutatoll ielenteseböl kiemeljük a követ
kezöket : Megelegedessel jelenti az igazgatösag, bogy az uj reszve
nyek kibocsätäsaval jär6 müveleiekct teljes eredmlmynyel befejezlek. 
Az intezet reszvenyei kivetel nelkül utols6 kezben vannak elhelyezve 
s az ertük befolyt összegek az intezet szabälyszerü üzleteiben ta
lältak alland6 es jövedelmeZö befektetest. Bizonyitja ezt a rnerleg 
vegeredmenye, amely a tavalyinal tetnmesen nagyobb tiszia nyere
menynyel zarult. Az összes forgalom 5.015,848.582 kor. 56 filiert, 
ebböl a penztari forgalom 1.837,308.721 kor. 30 filiert telt ki; az 
Plöbbi 1.003,637,817 kor. 84 fillerrel, az ut6bbi 215,388.019 kor. 
35 lillerrel emelkedett. A merleg 1,767.417 kor. 50 filler tiszta nye
reseggel zf\rul, ame1ynek felosztäsära nezve az igazgal6säg javasolja, 
hogy a nyeremeny-tartalekalapra 35.348 kor. 35 filler, a vezerigaz
gat6 01 tiszlviselök jutalekara 70.696 kor. 70 fill. , az igazgat6säg 
1utalekära 141.393 kor. 40 filler fordittassok. A fenmaradö összeg
böl, mely a mult evi Alhozattal cgyütt 1,737.480 kor. 85 fillerre rug. 
17.500 drb 1906 majus 1-en esedckes reszvcnyszelvenynek 80 ko· 
ronäval leendö bevalläsara 1,400.000 korona, a nyugdijalap ja
vara 24.000 korona, j6tefony es közbac;znu c6lokra 7000 korona, 
a tisztviselök külön javadalmazasara 25.000 korona a nyere
meny-lartalekalap tovabbi gyarapilasara 50,0üO korona fordittas
sek a fenmarad6 231.480 korona 85 [illcr pedig a JÖVÖ ev 
c;zämla3ara vezettessek at. A közgyüles az igazgal6sä.g jelenleset tu
domasul velle, a bcnne foglalt inditvAnyokat elfogadta s a felment
venyt minden iranyban megadta, tovAbba dr. Vecsey Ta111as udvari 
tanacsos mditvanyara az igazgat6sagoak es tic;ztiknrnak hälas kö
szönetet mondott az intezet erdekeben kifej tett buzg6sagukcrt \' llgiü 
mege1tettek a valasztasokat. Az igazgat6sagnak ujb6l tagjai lettek : 
Bujanovics Sändor, Birsch J6zsef La1os es Lovrich Guszlav. A fel
ügyelö-bizottsäg kilepö tagjait: Csäszä.r Jenöt, Heinrich Alajost, Ne
meth Tituszt es Röck Gezat ujra megvalasztolläk, a välaszlmäoyt 
pedig a r6gi tagokon kivül a következö bat UJ taggal eg6sziteltek ki: 
dr. Delmär Emil, Gersterg Emil, Hawel Lip6t, Keppich Emil, Röser 
Janos es dr. Stefanits Istvan. 
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~ Eszatmagyarorszagi 
~ egyesitett töszenbanya es iparvallalat reszv~nytärsasag . 

Meghivas 
az 1906. marczlus S-an delelött II 6rakor n tä.rsulati irodaban (V., J6zsef

tcr 10. sz.) tartand6 

XXIV. r end a s k ö z g y ü 1 6 • r e. 
NAPIRENO : 

1. Az igazgatösag jelontese az 1905. evi deczember b6 31-en lezart üzlet
evröl es n. zti.rsziimadäsok el6terjesztese. 

2 A felUgyeHS-bizotlsag Jelentese. 
3. A ztirszamadnsok jövahagyasa, az osztalek megß.llapit:isa s az igazga

tos:ig es a fehigyelö-bizottsag reszere adand6 fclmentvcny iranti hatarozat. 
4. lnditvany a tlirsulnti alapszabß.lyok 9., 11., 13„ 26., 28., B0.1 31., 32., 

es 34. §§-ainak m6dositasa targyaban. 
5. Az lgazgat6-ag valasztas utjan val6 kiegeszitese, 
6. A felügyelo bizottsag megvalasztasn. 
Felkeretnek a t. cz. reszvenyesek reszvenyeiket a közgyülesben va16 resz· 

vetel cicljab61 bezarolag 1906. februär 24-ig Budapesten a tlirsulati föpeoztar· 
nail, V,, Jozsef-ter 10, vagy Becsben 11 >Niedcrösterreichische Escompte-Gesell
schaftc-näl letetemenyezni. - A köxgyülesen vnl6 megjelenesre a lotet alkalmlivnl 
kiszolgattatanct6 igazohisi jegy ad jogot. 

A merleg es jelentesek 1906. februar 24-etöl kezdve fo~nak a tlirsulnt 
irodlijliban kiszolgaltatnL 

Budapest, 1906. februar 16-an. Az lgazgatosäg. 
(Utlinnyomlis nem dijaztatik.) 

MEGHIV6 
a Magyar altalauoa takaretp6nztar reszvenytärsasagnak 

1906. 'vl marczius ho 2-än delutan 6 6 rakor az intezet sajat hlizliban (Buda
pest, V., Jozsef-ter 1-!. sz.) levo belyisegeiben tartandö 

XXIV. r ende s k ö z g y ü l es r e. 
NAPIREND : 

1. Az igazgatosag jelentese az 1905. evi üzletrol. 
2. Az igazgat6sag szamadäsa es a meglillapilando osztalekra vonatkoz6 

inditvanya. 
3. A felügyelo bizottsag jelentese az iga.zgatosag liltat elkeszitett evi szlim

adas es merlegrol, valaminl a nyereseg felosztlis:it illetolog tett inditväny nak 
megvizsgilas:ir61. 

4 . Hatlirozathozat3l ezen tlirgyak fölött es felmentveny megadlisa az 
igazgat6sag es felügyelo-bizottsag reszere. 

5. Husz valasztminyi tag megvälasztasa. 
Azon t. cz. reszvenyesek, kik ezen közgyülesen resztvenni kivännuk, fel

keretnek, hogy az alapsznb:ilyok 13. §-a ertelmeben nevükre sz616 reszvenye1ket 
a meg le nem jlirt szelvenyekkel egyutt legkesobb folyo evi februar ho 22-lg a 
tärsasag penztaränäl Budapesten, az Unlon-Banknal Becsben, vagy a Keres
kedelmi banknäl Triesztben letetemenyezzek. 

A megvizsgält merleg es az erre vonatkoz6 felügyelo-bizoltsagi jelentes 
1906. evi februlir h6 22-tol kezdve a tarsasag helyisegeiben a reszvenyesek 
rendelkezesere au. 

Budapest, 1906. evi tebrulir b6 15-en. Az lgazgat65'g. 
(Utannyomas nem dijutatik.) 



MAGYA R ÄLTALAN.OS BITELBAN K . 

Közqyulesi ~eghi vo. 
A filagyar Altalanos Hitelbank szavazatra jogosult t. cz. rbzvenyesei az 1906. 
evi märczins l9·en, hetfön dele lött 10 orakor, Budapesten, a bank helysegeben 
V , Nador-utcza 12 szäm) tartando 

barmincznyolczadik rendes közgyülesre 
meghivalnak. 

A tanacskozas tärgyai ; 
1. Ar. igazga:6sfl.g jelcnlese a tirsasdg 1005. 6\'i Uzleleiröl. 
::. Az i~azgal6s~g szamadasa az 1905. evi iizletenöl l.!t; indih·A.nya a, C\'i nyeres~g 

megallapitasa 6s honHord1Lasa iräut, 
3. A felOgyelö-b 1zot f!>äg jelentcse. 
4. IIalnrozalhozalal ~ tärgyban es n felmflnt6s megndflsa az igazgat6dg es a fol· 

ügyelO·bizottsag reszere. 
ii. A nyugdiJintez~t szahä.lyzalänak m6rlositac:a. 
ß. Yalasztäs az igazgal6sagba. 
7. A felilgyelO-bizottsag vA.lasztasa es tistleletchjänak megältapitasa. 

A l:oz~yülesen minden re~zv.:nves husz d11rab letell reszveny ulän egy sza· 
,·azalta 1 hir. · 

A szn vazatra jogosuH 1. cz. resZ\enyesek fe lbivatnak, hogy reszvenye1l:et a 
Je nem Järt szelvenyekkel ~~yütt a hözgyülei,:re kitOzötl hatarnap elöll 14 riappal 

Oudapesten a ~lagya.r Altalanos Hitelbanknal, 
Brassoban, Györött, Kassan, Kecske m eten, Nagyvaradon, Pecsett, Pozsony· 

ban, Szabadkan es Temesvärott az iotezet fibkjainfll, 
Becsberi a K. K priv.oe~terrekhische Cred1t -Ani:<l;ill fli1 llandel und Gewerbe 

cz1mü •ntczc1n6l, va~y S. M 'r Rothschild bankhnzod.1, 
Berlinben, a D1rection der Disconto-Ges<!llschnft cz1mü intezeln61 vagy S. 

Blc1duöacr bankbäznä.l, vagy vegtil 
M/m Frankfurtban a Direction der Discoulo Gesellschaft czimll inlezetoel le

t6tbe legy6k 
A resz,•eoyek szamrendhen összealhl\«l n benyujt6 altal sajä.lkC'züleg alairt 

jcp•zek kisertt6ben nyu;Land6k bc. 
0

E iegyz6k Budhpesten es ;jz •nlczel fi6kjainal ket, Bl·cshcn, ßerlinben es 
M/m. Frnnkfurtbnn harom peldä.nyhao ällitand6 ki. 

E jcgyzek e1n-1k peld:\nya a benyujtönak az ah·~tel elismeresevel ' 'isszaadatik. 
A rcsz\·cnyck csak czen elismeneny visszaaclasn mnllctl fognak a közgvüles 
uthn yisszaszolgältatoi. A l:tözgyülesre bclepti jcgyül szolgal6 1gazolväny tiuda
pcstcn köz\•etlenül a letetel alkahn(n·al nz intezel tiok1ainäl pt:!dig, Yalamint Becsben, 
Berlinben es ~l/m . Frankfurthan nyolcz nappal a közgyüles elött log kiadatni. 

lJn VaJameJy re~Z\'enyes !_:Za\'azali jogat mas sza\•azatkcpes reSz\•enyes ältal 
6ba1tja gyakoroJni, a me~bizol~ nen!re sz616 meghalalmazast az igazolväny hälän 
kitöttcm s alairni lartozik. 

A merleg a felügyelö bizottsäg jelentesevel együtt nyolcz nappal a közgyülea 
elör. az összes fentebb felsoro lt letetemenyezesl helyekn~I a reszvenyesek 
rendelkezesere bocsattatlk 

Budapesten, 1906, evl feb rua r 16-an. Az lgazgatoaag · 

~ 
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A Ba 1 a • • o..fele va.l6d1, 'vilO.ghtrü. angol 

UGORKATEJ 
1\ logkitun~bb s:i6pilös7.or: fohllmuljo uz tluzcs lclozo sz6pltÖ· 
szcrekcl. Aaonnel ull1h•olil :iizoplot, nutjfoltol 611 mind41ln llsztti.la· 
lnnsagot 11z nrcr61 ts nr:"luk frig"' udcs6got, litllttls1\got kolC!önhz. 
Ar3 2 kor. UgO!'kr\SZllpptln 1 kor. Poudru 2 kor. ~!l l kor. !?0 flll. 
Ugorkacr6me a kor. - Kuphnt6 mloden gyogyszort1i11)1\0 OS 

drogucrl.iban. - f"c55z~tkuldcsi hely : 

Balassa-gyogyszertnra, Budapest-Evzs~betf alva. 

CJ 

1 

D 
1 

c:J u• MrMaalve lolUU• t1•ntu11 •uli.cllllttln•·l CJ 

II 

f:::tg~fie~~~~·i~bb': Rethy-f ele pemetefü·cukorkanal ! 
Vasarlasokn:il azonban \'igyazzunk es batärozottan Belhy-felet 

terjtlnk, mivel sok haszontalan ut:inzatn \'nn. 
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..- •~-~u •••• h61greilnok 1 

A szEPSEG TITKA. 
Vigyazzon j61, mert itt a tel 1 

Bredetl le•elell b!telH m&aolata : 
Egy külföldi 20 eves szep Jeiiny Egy kopaszod6 ur nliUrasaviU 

irja : l de mellekelem 3 arckepemct. kapluk a kövolkczö sorokal: Fe-
Az celso• kep eredeti haja.an volt; lesegom rcszcro njnnlotuik a cOil\oa 
a cmlisodik> kep mutatja, hogy a hajszerb melyb51 1 üvcggcl hoz-
folytonos hajhulJas következteben lam. A monnyibon hujhulhisa fel 
milyon csunya voltam ; a charma- üvcg oUlasznfilasa utiin meg„zünt, 
dlk> kep Celtünteti jelenlegi bajza- a masodik feiet cn httszna\tnm el. 
tomat, melyet 3 üveg Diana baj- Most mag1UJ1oak k6rck mcg ogy 
szesz elhasznlilasa utan mnr eddig üvog cDiooa hajszerb, hogy meg-
elCrtem. Ezek utan felhatalmazom, mentsom nzl s. pär szäl hajtl.Illnt, 
bogy arckepemet is - ha j6nak mcly mcg mcgvan, de nem szcrct-
latja - közölje azok erdekeben, ncm clvesztoni. 
a kik oem ~jn~v.esitot. kere~nek, - T--1·s-z-te-lt- g)-.6- g- )-'S_z_c_rc_s_z_ u_r_l_S_z_i-
b_anem ~. iJesz!es1g bataros ha1bul- veskedjcl( a Di11na pirosit6jäb61 
lJist, baJl?rest es korpa kepzodest küldeni 10 koroo:i.crt kÖt üvcggel, 
megakadlilyoz6k nem voltak kepe- moodhatom hogy mindnynjan na-
sek. Kerek az eredeti Dinna haj- gyon mog ~agyunk elegedve. 
szeszbol 2 üveggel ujb61 küldeni, Tisztelettel Z. K. gr6Cno. 
mert. hajhulhis ellen mlis szer nem Egy fovarosl primadonna nyilat-
letez1k. kozata: Mi szinesznok tudjuk leg-

Egy csongradi menyecslte levele : jobbo.n mcgitelni, hogy milyenoek 
A Dia na Crem es Diana szappant kell lcnnl cgy ßnom arc-cremnok es 
mioden oldalr61 ajiinlottak1 melyet szappannnk. Hiit mondhatom, hogy 
meghozattam es nagyon balas va- a Diana-szepitoszercket kipr6brutuk 
gyok erte. Sarg:\s szeploimet es többeo es BZ volt az altaliinos ve-
pattanasaimat teljesn elveszitettem lemeny, hogy 1l Dlnna·cremet es 
annyira, hogy arcom es kezem oly Dinna-szappant batran vihigga bo· 
fl.nom tiszta lett, mint az alabastrom. cslilhatjak, sok no hälas lesz erte 

T. Erenyi Bela uniak Budapest. es nem fognak szegyenl Villlani 
A küldött Diana. pirosit6 sokkal _v_ol_e_. _ _________ __,..._ 
többet er, mint a külföldi dragabb Egy szatroari uriasszony irja: Mult 
pirosit6k, azert en baratnommel evben hozatotl Diaoa-Cremcs Diana 
mindeg ezt hasznälom. Kerom szoppanb61 kerok 1 - 1 adagot, mert 
Abbaziaba küldeni 1 üveggel, mert ez az ogyedüli szer r6szemre, mely 
jövo Mten oda utazom. Üdvözli megakadatyozza, hogy tavaszi szep-

Dr. K. K.-oe. loim lattatlanok lcgycnek. 

Egy tegely DIANA-CR~M (ejjel haszruilhat6 zsiros crcm) 76 k.mjcar, 
DIANA-SZAPPAN 75 kr., DIANA-PARFUM (orlgintilis nagy üveg) 6 K. 
DIANA-PUDER 3 szioben (szarvo.s b§rrol) 76 kr., egy tcgoly DIANA· 

PIROStT6 6 korona Egy üvog DIAN.A-HAJSZESZ 4 korona. 
Központi fOralrtar, honnan a szällitas naponta titokta.rUis mollett tört6nlk 

ut.änv6tollel : 

Erinyi 6ila Diana-gy6gyszertara 
Budape•t, KaPOl>"-kö•a.t &. z . 

• Gl<lbus" roulottr;et es kiad<h·AUDlat riazv.-t!inaaiig nyomisa Bodapcstcn • 
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~ngielfr.-me NYIRFA-BALZSAM 
Tavuszszal a nyirfabol klfolyo nedvet mar az ö-.kor
ban ismertek a nök, mint k tunö !>zerl, sokfcle bnrbuj 
eilen. :::,zak'>zeruleg vata„ztoll a1 yagok c" bevalt e l
jnrns allbl sikcrult ezett növcnyi anya~hol oly me-.tcr
seges balzsamol elö:illi1an1, a melynek h 1la-;a1 a börre 
hatarozottan csod1hnak lehct nevczni. Ln„-.u lehamlas 
altal a bör moJ?.ujul, mcly uzuuin mm tcn k1ut.:!>tÖI, 
szcplötnl, foltokt61, vörnsscgtöl -.tb mcntcn mutat

kozik. R:rncok es h1mlöhelyek 1as~anlont leljo!.cn cl,tm ulnak. Az arc· 
szin üdc es jol szinezctt lcsz. 1 korso ara 3 korona. Dr Lengiel 
be1nzo~-szappana lcn)egcsen elösegiti a hatast. l>arab ara 1 ko rona 
20 fia16r es 70 fill~r. 

Föraktar Magyurorszag reszcre : 

Török Jozsef gy6gyszertara 
Budapest, Kiraly-utca 12. 1;zam 

es Andrassy-ut 29. szam. 

lil BUDflPES T . ·. Ferencz Jözsef rakpan 

HUNGARIA , 
N/\GYSZflLLODfl yönyörü fekvessel a 

Duna partjan, re
mek ki Ia tassal a 

kiralyi palotara, a budai 
hegyekre es a Dunara. 
~ A jelenkor minden 
kenyelmevel berendezve 

• 

Külrn lakosztAlyok 

fürdöszobakkal 

ft k 'v~haz teljesen 
ujonnan bereodezve 

6CJRGER J. K/\ROLY 
lsrazgat6 . 

E1adunk es vesziink 
alkalmi ärvereseken es beraktärozott urasägi butorokat, 
ugymint teljes lakberendezeseket, angol bör-butorok11t, 
mahsgoni- es 1 ezbutorokat, perzsa- es smyrna-szönye
~eket, fUggönyöket, olajfestmenyeket, antiqne tärgyakat, 

gäz- es villamos-csillä~okat. 

Grosz Sa'ndor e's Tsa Budapest, 6vdr-n. 2. ). em. 
(Klr~lv-utca sarMn. 
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P . 

Ha öszül a haia sfEthß-ViZET 
mely nem fest. hanem a haj eredetl szlnet adja vissza , , 

Kaphafö egyedül ZOLTAN BELA gyogyszerlaraban. 
0 csas:?ar es kiralyi fensege Jo„sef tohercz.-g udvari szallitoja. 
Buuapeat, v. ker., Szabadsag-ter, Setater-utcza sarok. 

DG- E~y üve~ ara 2 korona. -.. 

•••t''k t• 1 •b ~l\"\J\.l\,,.)\_n'\.'\'\..°" 

v:~ttt~ok ~:o~cle ·~~=e= e n;i: ! v:ih,z-~ ~ : ; 1 ~·~ '~ 
t1•kban 10 fiilcrtol 18 koronai~ es IÖljcbb - .. ·" ~ 

Ma~, 11ror'\z:1g tegrcg1bb kcrcskcdo1e ' · : 

PHÜCliLEH. J C, Hudape8t, IV. k"r· . 1 ~ 
u. orouallcrct>g-nlc.:a a, HZ utl\'arbau. ~ INDO·C~ ß 

Jelszavam: l<ic; hac;zon, nn~y foq~alom ~,-,.'\v-JVVVVvv~ 

Dr.Gölis-fele emesztö-por.1 
(1857 6ta kereskedelmi c1kk.) 

Etrendi szer, 1-ittin•i harasa , .• in a kulono,cn nehczcn cm"sztheto 
ctt:lek föloldas:tr«, val.1mint 1z altalano'> cm..:,7.l1•,re e~ 1gy a test 
triplal:ls:ira es erösitc!>crc 1s. Napo11ta kct~zcr h 1,znelva eve" utan 
egy kavcskanulnyit lC\'C a nyelvre s a s1.okaso„ itallal lcob 1tve, ked
' C/.O bcfolya">t gyakorol a ht.10\'0S ClllC,ZlCS k1H·ctkez1cbcn lo( CpO 
clense~ckncl nun<1k: gyomoreges, nyälkakepzödes, szekrekedes. 

aranyeres bäntalmak, altesli pangäs s1h. 

Asvanyviz-gyogymodnal mintelCJ •vagyutökura, vagy 
egyidejüleg a gyogymoddal kitünö hatast fejt ki. 

Minden doboznak dr. Gölis pecseljevel es a bejegyzett vedjegygrel 
kell lezarva lenni -. mindenkor batarozottan dr. Oolis·fele emeszto. 
por kerendo a vel alkalmaval. 
Egy nagy doboz ara 2 K. 52 filler, egy kis doboz ara 1 K. 68 filler 

Dr. Gölis feie egyetcmec; crncszt i·por kozponti "zctkulJ1. se 

Becs. 1., Stefansplatz 6. (Zwettlhof. 
Föraktär: 1 T ö r ö k J o z s e f gyogyszertara ::0:::r~;9f.Jt31!6~1~~a~~ 

<F"<>~ .A..'W< 
szajpadlas es gyöker elt~tVolitaS:l nclkÜI :~ kuronät1il fcljebb. Az ilt.il1mk 
kcc;z1tctt es a p,rrsi logon·osi akadcmia kialht.1sa11 aran\ cremmcl es a dtsz• 
kercszttel i..ituntelctt logak nagyon konnyen mcg„zokhatok C'> beszednll 
c;emm1fcle nehczsct;et nem okoznak. \'1dcki meJ!rendeJe„ek 12 o·a ulau 

eh„esz1tle1nck csak1s a logor\'os1 mtJ. ltcn 

Budapest. Erzsebet-körut 50. sz„ 
„ Royal-~zatloval ,zcmbin. 

Fogorvos LOFFLER EM L. Rcndclcs 9 l~·•J?, 3-7-t~. - f'o2technikru 
lonok '. GRCSSMANN SIMON. Fog •• <l egc,z llUL'. Pajdatom n'1küti log· 
mütetek 2 korona. Tarl6stömesek 3 kor. Roo;,z c-; fajo" roi ak ara01ykoro
nava1 lesznck cl':.it vu, tovabba UJ, amcnk.u ol1avohthat.11lan arunyh1J.1k 1 c\·i. 
JOlallas mclletl keszittetnek. - Mersekelt arak, reszletfizetes mellett is. 

1 



Negyedik~ ~ i'14 1906 13ude:tpest, 1narcius 4 

JÖVENDÖ 

Kiadohivatal : 
Akacfa·utca 63 

t-elclös szerke~zto: L6rant Oezsö. 

, 
Ara 20 fiue •. 

Egy h6napra 
Egy korona. 



Jövendö. 
Marcius elsejevel uj elöfizetest nyitottunk : 

Egy h6ra l korona 
Negyedevre J korona 
F=elevr~ .. .. 6 korona 
Egesz evre __ 12 koronaval. 

A ,.Jövendö' kiad6hivatala 
Rudape'U. \II., Akacf3-utca 63 

Telefon-s?.Am · 87-34. 

Kerjük a hatra lekos elofizetoket, sziveskedje, 
nek az elöfizetesi penzeket utaJvanvon mihamarabr 
meeküldeni A „ 1 ö v end ö" kiad6hivatala 

I
I ÄLLATORV~~„Ion!~~~~~~~~K ana!':::n:: 1 
0 .. HLER ßENO" allator\'<>Si renc.lelö intczetcbcn Erzsebet-

1 körut 2 .. 1. em. 1T~lcfon-s1am 80-10.> 
----------------~--------~~~--------------------~· 

3 NA P 
.11.ill minden Kez barsony:-im:.va 

ec; h feberre lesz 

dr. Kovacs kezpaszta 
allal. - ara. 1 K 20 fill 

~lind• 11hlt kl'J•hato \'. ~ y o I! y t ti r \'I G v a. r - u L ca 17. 
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Negyedlk ~vfolyam. Budapest, märcius 4 Tizedik sdm 

Jövendö 
irodalmi es politikai ujsag 

Az elnemult rikkancsok. 

Furcsa is, ktilönös is, hogy immär nincsenek rikkancsok 
Egy miniszteri tollvonäs adta meg kilenc evvel ezelött 

a jogot rä, hogy a sajt6termekeket az utcäkon is lehessen 
arusitani es egy miniszteri tollvonas a minap meg is szün
tette ezt a Jogot. Az ellenzeki lapot, a kormänypärti lapot 
egyarant sujtja ez az intezkedes es a ftirgeläbu fick6k, akik
nek a magyaros nevet, a r i k k a n c s-ot, Kozma Andor 
taJalta ki, Ellüntek az utcasarkr61. ElnemuJtak. Megszüntek. 
Nincsenek. 

V alami nagy sajnälkozäsnak a hangja hallatszik itt is, 
ott is: 

- Mär most mi lesz ezekb61 a szegeny ördögök böl ? 
Öh, sohase feltsek oket. Amilyen agyafurt, elelmes 

kölykek ezek, megtaläljäk ök a kenyerüket masfele is. Es itt 
el kell ärulnom, hogy a rikkancsok maguk sohasem fogtäk 
föl a helyzetüket ugy, hogy örökre megmaradjanak utcai
kolportüröknek. Ezt a legnagyobb reszük csak atmeneti 
städiumnak tekintette. l\1ialatt sikoltva kinälgattak a legfris
sebb szenzaci6kat, titokban arra gondoltak, hogy amint 
összeszeszednek egy pär forintot, menten mas foglalkozas 
utan l~tnak. Azok a fiuk, akik a Kerepesi-uton valami ra
vasz szerkezetü lampaüveg-tisztit6 keszüleket arulnak potom 
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husz fillerert, nagy eloadäst tartvan a keszülck elönyeiröl, 
valamikor rikkancsok voltak. Azok is, akik apr6 zsebkeseket 
ärulnak. Azok is, akik kis zsebtükröt ajänlgatnak : 

- Csak tiz krajcär ! Arveresen vettem, azert adhatom 

olyan olcs6n. 
Rikkancsok voltak, de ahogy egy par garasuk együtt 

volt, mindjärt mäs Uzletre adtäk a fejUket es van köztük 
olyan is, aki zseb6räkkal, meg szinhäzi latocsövekkel häzal 
kävehazr6l-vendedöre, vendeglöröl-ka vehazra. 

Nagyon kitanult, ravasz fick6k, az bizonyos. A maguk 
mestersegenek minden fogasat muveszi tökelyre vittek es meg 
annak a m6djät is ertettek, hogy mikepen varrjanak a l<ö
zönseg nyakäba olyan krajcäros ujsägot, amely különben a 

kutyanak sem kellene. 
ldöröl-idöre föl-fölnerültek ugyanis egyes lapvällalatok, 

melyek a rikkancsnak nem egy fi lerert adtäk az ujsägot, 
hanem husz, vagy negyven fillerert szäzät. Hat ezert erde
mes volt veszödni, mert nem egy koronät keresett szäz lap 
eladasän, hanem egy korona nyolcvanat, vagy egy korona 
hatvanat. Mit csinal a rikkancs, hogy tuladjon a lapo 1? Hat 
azt csinältak, hogy összeälltak tizen-huszan es aztä.n egy 
csoportban rohantak vegig az utcäkon, olyan üvöltest viven 
vegbe, hogy a gyöngebb idegzetü ember görcsökbe esett. 

- Rrrrrrendkivüli kiadassss 1 Szenzaci6 1 Az orosz cärt 

legbe röpitettek 1 
- No ezt mär csak el kell olvasni 1 - gondolta ma-

gäban a jär6kelö. Es hamarosan megvett egy lapot. Moh6n 
futott is vegig rajta a szemeivel, de mire konstatalta, hogy 
az .:>rosz cär legberöpiteseböl egy betü sem ·igaz, söt egy 
betü sincsen r6la az ujsagban, addig a rikkancs-csoport mär 
a väros mäsik vegen riasztotta 1 öl a kedelyeket: 

- Rrrrrendkivüli kiadässss 1 
A publikum ha3land6 volt azt hinni, hogy a rikkancso-

kat erre a fl gäsra a lapnak a kind6hivatala tanitja ki. Pedig 
dehogy ! A k1ad6hivatalok tölük telhetöleg tiltakoztak az effele 
machinäci6k ellen, mär csak azert is, mert egy belügymi· 
niszteri rendelet ertelmeben a rikkancsnak nem volt szabad 
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mast kiältania, mint az eladasra szant lap cim6t, legfölebb 
meg hozzAteven, hogy : 

- Esti kiadas 1 
Vagy: 
- Deli kiadäs 1 
Vagy: 
- Reggeli kiadäs 1 
De hat szeretnem en azt az embert lfltni, aki ujsag-

arusit6 «jassz>-okkat fegyelmezni kepes 1 Egy-egy rendör, 
ha közbe akart is lepni, amiert a rikkancs mast is orditott 
mint a lap cimet, azon vette magät eszre, hogy a fick6 ugy 
megugrott elöle, mint a nyul. 

Igaz, hogy voltak aztän olyan lapok is, amelyek egye
nes alkalmat adtak rä a rikkancsnak, hogy hätborzonget6 
dolgokat orditozhascanak. Csak nemregen törtent, hogy az 
egyik krajcaros lap elsö oldalära ökölnyi nagysägu betükkel 

ezt nyomtäk : 
cG r 6 f Ti s z a Ist V ä. n t m e g g y i 1k01 t a k I> 
A rikkancsok ugy üvöltöttek ezt a „slägert", hogy sem

mifele indiän-törzs se tehette volna kUlönben es a dolognak 
persze megis lett a hatasa: a lapot elkapkodta a közönseg. 
Benn az ujsagban aztän csak ez a nehäny sor volt : 

•Tegnap este az a hir terjedt el a fövärosban, hogy 
Tisza lstvan gr6f merenyletnek esett äldozatul. Utäna järtunk 
a dolognak es meg~llapilhatjuk, hogy a h i r b ö 1 e g y s z 6 
sem igaz.:11> 

A becsapott vevök dühöngtek ugyan, de a lelkiismeret
lenill elelmes kiad6 eter1e a celjät: üzletet csinält es egy 
napon több peldanyt adott el a lapjäb61, mint mäskor egy 
het alatt. 

Az se volt utols6 dolog. mikor a Szell-kabinet välsaga 
idejen a Koronaherceg-utcäban egy fiu azzal kinält egy esti 

lapot : 
- Szell Kälmän megbukott 1 
A veletlen ugy akarta, hogy epp akkor ment arra Szell 

Kaiman is gyalog. A ri ,kancs neki is kinälta a lapot : 
- Szell Kälman megbukott 1 

' 
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Es a premier, aki ti-,ztäha volt =\ maga sorsavAl, ll'e
lancholikus mosolylyal sz6lt : 

- Nekem mondod? 
Voltak a rikkancsok közt specialistäk is, akik cs2k bi

zonyos esetekben tudtak különöskepen ervenyesülni. Peldäul 
ismertem egyet, aki, mikor s krajcäros lap megjelent, bele
kukkantott es megnezte : nem törtent-e valami nagy berka
szärnyaban öngyilkossäg, vagy mäs valami szenzäci6 r Ha 
törtent, hamar megvett ngy csom6 lapot es rohant abba a 
berkaszärnyaba, hogy ajt6r61-ajt6ra jarjon es elmondja : 

- Reszletes tud6sitäs Ulricska Magdalena öngyilkos
sagar61 I 

A häzbeliek, de meg a szomszedbeliek is, akik köz
vetlen tanui voltak az esetnek, persze kiväncsiak voltak, az 
ujsäg ugy irja-e meg az esetet, ahogy ök tudjäk es a rik
kancs, aki ilyen ravasz m6don, lelektani alapon dolgozott, 
tul adott a maga ötven, vagy szaz lapjän. 

Tiye furfangos emberek csak megelnek majd ezentul is ? 
aki nem volt furfangos, az ugyan eddig s~ boldogult. 

Különben is a legut6bbi hetekben, egy-egy nagy nap
nak kivetelevel, ugyis nagyon gyöngen ment a kolportäzs. 
A publikum mär elfäsult, mär szinte undorodott a sok ha
zugsagt61 es mär torkig volt a sok becsapäs miatt va16 bo
szusäggal. Hat bizony gyöngen fogytak a krajc8.ros lapok, 
amelyek közül bizony alig-alig van niveaun 8116, amit ko
molyan lehet venni, amelyik nem abb6l akar elni minel iz
gat6bb m6don tälalja föl a maga certesüleseih, amelyek 
többnyire ugynevezett chasalmanyok» voltak. 16 magyarul a 
hasalmanyt ugy hivjak, hogy : hazugsag. Es ebben egyik
masik ketfilleres Iap muvesz volt Am16ta megszületett a ma
gyar lapok osatyja: a cMagyar Kurir>, nem hazudoztak any
nyit, mint a legut6bbi nehany honap alatt. A riporterE"k közül 
is az lett az ertekesebb, aki minel plauzibilisebb m6don tudott 
teltalalni olyan keptelenseget, amelyböl egy betü sem volt 
igaz. Egy ideig a közönseg a ccredo, quia absurdum> alläs
pontjära helyezkedett, de vegül mar azzal riogatta el maga
t61 a rikkancs-gyerekeket, hogy : 



- Csapjatok be az öregapätokat ! 
Hat sz6, ami sz6, az utcai kolportazs joga is olyan 

szabadss\gga fajult el, melynek reven sok, nagyon sok visz
szaeles törtent. Emlekszem : nehany ev eU5tt maguk az uj
sagir6k is azon tanakodtak a maguk egyesületeben, bizalmas 
diskurzus közben, nem volna-e j6, ha az utcai ujsägelärusitai 
beszünteteset kernek? Mert a komoly zsurnalisztAk agg6dva 
Jättak, hogy a krajcäros ujsägtermeles hogy teszi tönkre a 
kornoly zsurnalisztikät, mikent art az ugynevezett nagy la
poknak, me!yeket nagy gonddal es nagy költseggel kell meg
csinatni es amelyeknek a jövedelmezösege megis teternesen 
csökkent. Megdöbbenve lattäk azt is, hogy a gombam6djära 
szaporod6 <tgarasos ujsägok1> rnikent szivnak föl a magyar 
Z!)Urna}isztikaba rninden talentum, minden hivatottsag nelküJ 
val6 embereket, akiknek csak egy elonyük volt a kiad6juk 
szemeben: az, hogy huszonöt-harmmc pengoert vegeztek 
cujsagir6i> munkät. Hogy ezeknek az alakoknak egy jelen
tekeny resze mikepen szerezte rneg azt, ami a fizetesükön 
feltil is szükseges vo1t a megelhetesükhöz, arr61 jobb nem 
beszelni, mert undoiit6 dolog. De az cantizsurnalizmus> eppen 
ez alako~ miatt rohamosan nott es nagyon erthetö, ha az 
olyan ir6emberek, akik a pennajukat megbecsütik, s6varogva 
kiältoztak : 

- Legföbb ideje, hogy megcsinaljuk az ujsagir6i 
kamarät 1 

Amir61 tudvalevöleg nem egyszer volt sz6 az ut6bbi 

evekben. 
Hogy most elnemultak a rikkancsok es nem lesz többe 

utcai kolportazs, val6szinü, hogy a rikkancsokkal együtt el 
fog tünni egy sereg szemet-lap es egy sereg szemet-ember. 
De a komoly hirlapirodalom csak meg fog erosödni megint. 
Es ez, szerintem, nyereseg lesz. 

A fergese hadd hulljon . . . 
Ez nekünk ujsägir6knak is j6. De a publikumnak meg 

meg jobb. 
Punktum. 
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Kr6nika pesti dolgokr61. 

A mult heten abban tellett kedvem, hogy az idegennek 
szemevel nezzem· a Pesten lezi:\jl6 esemenytelen esemenyeket, 
az elökelö idegenevel, akit, häla a koalici6s lapok j6akera
tänak, ez ideig meg nem vagdalt rr.eg a rendör-szablya. E 
heten modern Proteus mmtajära - es minden modern em
bernek karakterisztikuma a Proteus-termeszet - alakot cse
relek, idegenböl ätvedlek magyarrä, söt toväbb meg\ ek, 
atvedlek budapestive. Budapestive, aki ismeri a maga väro
sät es magyarrä, aki ismeri a maga nepet. Mondhatnam azt 
is, ätvedlek fiatallä, aki ismeri a maga korabelieit. Tehät 
fiatal, budapesti magyar vagyok, amivel eg) ütt jär, hogy 
nem teszek semmit, de ha räkerül a sor, hat orditok. Hogy 
lelkesedem a nemzeti ügyert es ha kell, szidom azokat, akik 
meg mindig nem emelnek barrikädokat. Magam pedig böl
csen fehem az irhämat, mert vegre is olyan kevesen vagyunk 
mi mai;iyarok, bogy közülünk meg az apagyilkosoknak is 
meg kellene kegyelmezni. 

Ah, igen. lme, a szep mondäs, Szechenyi lstvän tudta 
mit mond es tudta azt is, kinek mondta. Igazän nem csoda, 
ha gyorsan nepszerli Jett ez a kitünö kijelentes, mely, nemi 
tulzässal, az6ta hogy eloször kimondatott, erkö lcsi bäzisäul 
szolgälhatott nem egy politikai nagyunk politikai karrierje
nek. Akik mindezideig büntetlenül vetkezhettek arra va16 
hivatkozässal, hogy magyarok es iJ?Y kegyelemre tarthatnak 
igenyt akkor is, ha mindjärt apagyilkossägot is követtek el. 

Mint ahogyan megtettelt most. H6napokon keresztül 
gyilkoltäk azt, aminek letilket köszönhettek, viviszekci6nak 
vetettek alä, kiszed tek a reszeit, boncoltäk es evtizedeken ät 
nem csinältak mast, mint hogy analizältäk, mag) aräztäk, 
csavartak, csp.rtek ezt a bizonyos genitorukat : a mag} ar 
alkotmfmyt. Es a mikor sikerUlt a hosszas viviszekci6 utän 
körUlbeJÜl megölni az egeszet, akkor az illetok, azok az 
urak, buszkek es nemcsak kegvelmet kernek, hanem elisme
rest is, arniert ok magyarok es megszereztek minden erde
mek közül a legnagyobbikat, meddo disputakkal, szakadatlan 
közjogi boncolässal megöltek apjukat, az alkotmänyt. 

Bär, mondja~, nem halt meg, csak alszik Szegeny 

„ 
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V egre egy kis pihenohöz jutott 6 is. Jgazän megerden1h. 
Annyi maltretirozas utän vegre nyugodhatik. Csak aztan 
most ne bäntsak, urak. Ha beken hagyjak, nem tapossak es 
most nem szcdik ki az ezereves öregnek beleit, akkor biz
tosak lehetnek benne, hogy egy ket havi pihenes utän, a 
piheno meger6södötten ebredt fel almab61. Ha ugyan önöknek 
szivük lesz hozzä, hogy pihenni hagyjak a reä szorul6t. Ami 
zonban alig rerr elheto. 

Mert azok az urak meg mindig nem okultak. Örült 
zenebonät crnpnak az almod6 körül. Olvassäk el a koalici6s 
lapok vezercikkeit. Nem-e valamennvi azon kezdi, hogy ezt 
meg amazt nem ismeri a közjog? Hogy ez meg amaz tör
venytelen, mert hiäba boncoljäk a közjogot, nem akadnak 
abban nyomära annak, ami jogszerinti forräsa lenne egyik 
vagy mas k intezkedesnek, amelyet aztän j61 esik abszolu
tisztikusnak belyegezni. 

Igy tepik, rancigäljäk az alv6nak szakällät. Ezzel akarjak 
eletre kelteni? Vagy talän inkabb vegleg megölni. Hag\ jäk 
j6 urak. Dicsösegüknek önök most zenitJen vannak, tovabb, 
melt6ztassanak elhinni, ezen az uton nem juthatnak. Hagy
jak pihenni egy idöre az ätmod6t, legalabb addig, mig az 
önök altal rajta vcrt seb nemileg beheged. 

Addig jöjjcnek mäsok, ak1k medd6 vitäk helyett vigens 
intez.kedesekkel kormänyoznak. Az öreg azonközben felgy6-
gyulhat es ismet predaja lehet az uralmak, akiknek nem is 
lehetett mar vegül elvezet olyan te~tet boncolni, mely mär 
szaz sebböl verzett es rokkant volt es gyenge. 

Vegre a pihenesnek idejet önöknek azert nem kell 
tetlenül tölteniök. Lam, kis lelemen) esseggel mennyi minden 
j6 kinalkoz.ik. Kirandulas Isaszeghre, a hosök sirhalmahoz, a 
hol äld6 imädsag mellett, emlegethetik azok szent nevet, 
akik meg verüket sern sajnaltäk. nem csak a szep sz6t. 
amibe többe-kevesbe minden f01radalom belekerül, meg a 
legbekesebb is. 

Aztän, ha sz6rakoztat6r ak ez nem eleg, ott van az 
ujabb idötoltes, tessek S7änakozni a sze#?eny rikkancsokon, 
akiket oly gonoszul elütött keny~rkeresetüktöl ezcknek az 
uraknak borzalmas hazaszeretete es rajongasa a közjogi 
fräzisokert. Vagy ha egyeb nem, de mint lätväny vajon 
nem-e gyönyörü, hogy a kiad6k mint tepik a hajukat, gon
dolvän arra a vesztesegre, mely eri öket, mihelyt beduga· 
szoliäk azt a csatornat, amelyen keres71lil a fnhisok Loreley
eneke eddig megkqtyagositotta a kis inteJJigenciäju olvas6k 
gondolkodasät. Eldugult ez a csatorna es vele az a masik 



---
11 

8 

amelyen keres~tül a tömerdek piszkos r~zkrajcar odagurult 
a kiad6k ele. Es most ez fäj azoknak az uraknak, eJ6terbe 
Allitjak a rikkancsokat, a kikert most eg) szerre sir vala
mennyiben a humanizmus. A kiad6k, akik rikkancsaik rik
kancsaivä szeg6dnek 1 Akik remes camelot üvöhessel siratjak 
a boldogult sajt6s~abadsagot, amel.\ et elöbb nekik s1kerillt 
keresztre fesziteni. Hät nem szep lätvany ez ? Nem lelek
emelö, egy csom6 Pilatus, aki mind, mind a kezet mossa ... 

Ugy-e, hogy van itt latvAny eleg Ha meg szellemi 
sz6rakozäs kell, gyön} örkedjenek uraim abban a gvenge, 
sz6szätyär es erötlen irasmüben, melyet a koalici6 boszor
käny konyhäjän fCztek meg es miutfm megfüszereztek a 
hazafias ernfäzis borsav·al, leöntöttek a mer ..!ngo honfibu 
sz6szäval, manifesztumnak melt6ztattak elne\'ezni. 

Sz6rakozzanak ezeken az egyszerü es gyermekded 
dolgokon az urak, de az alkotman}t, melynek sikerillt a 
nyakät kicsavarniok, azt ht:g\ jak pihenni beken. Hag} jäk 
pihenni a maga erdekeben. Vagy ez az erv nem eleg S!:!
lyos? Akkor hagyjäk beken az önök tulajdon erdel<t:.ben. Es 
ez erv az önök szemeben is bizonyära dönt6 leszen . . . 

ROSSI ROSINA. A Royal koncert-termebe11, nagy
szämban egybegyult h::t11gat6sag elött önall6 dakstelyt rende
zett egy nagvrehetseeü enek-müveszno : Rossi Rosina. A 
talentumos fiatal dalenekesnö mar többször szerepelt mäs 
hangversenyek kerereben es mindam iszor felkeltette nemcsak 
a nagykö7öns~g, hanem a müveszdlag erdeklodeset is. Most, 
hogy önäll6 dalestelyen bösegesen alkalma n'.' ilott fenyes 
kvalitäsait ervenvre juttatni, meg biztat6bban )atjuk kiA}akU}ni 
sokat i~ero tehetseget. Ezuttal teljes elismeressel kell sz6la
nunk fejlett technikai tudäsärc'il - es ezt itt nem konvenci6-
keppen hasznaljuk, - s va16ban mindenkit lebilincselt 
közvetlen, kedves eloadasäval, Rossi kisasszony regi olasz 
dalok mellett Schubert, Schuman, Franz, d' Albert dalai
b61 is enekelt, majd pedig a hazai szer?ök sorab61 
Mihalovich, Eren) i, Agghäzy es Farkas Ödön szerzemenyeibol 
adott elo eg\ et-e~et. ~Jüsoron szerepeltek toväbbä Bizet, 
Massenet es Widor dalai -, vegezettil pedig vVeckerJin 
dalaib61 halottunk ket chansont. A közönseg szünni nem 
akar6 tapsviharral honorälta Rossi kisasszony muveszetet, 
a meh ben gyönyörködni meg sokszor lesz alkalma a föväros 
muert6 kö?önsegenek. 



Akiknek nem tilos a kolportage. 
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Londoni level. 
- Hegyen-völgyön Jakodalom 1 -

L o n d o n, februär 20. 

Az angolo~ häzasod6 nep. Az ollhona, a tüzhelye mindenek
fölött va16 neki es a csalädja a lcglöbh öröme. Burns John, az 
egrszerü munkasb61 lett miniszler, cz i\rl nem siket Iüleknek es 
üres sz1velmek predika , amikor a bazassf1g dicse1etet zcngi. Meg 
alig mult el a feltünes, am1t cnnek a vaslagnyaku demokratanak a 
Iellepese okozott, amikor 1'ek ki ~kabat linn es puha kalapban jelenl 
meg a kiraly elöll es a varos mar ismet r61a beszel. 

Amikor elfoglalla a miniszteriumat, hehi\·aua a hivatalookait, 
a nagyokat is es a legk1sebLeket i". :Mimleuk1vel kezet fogott es 
mindenkit kikerdezett a sajat viszonrni felöl. Egy hatal irookt61 
megkerdezte nös ember-e ? 

- .Meg nem, - volt a fclelet. 
- Hogyan - csodalkozott Burns - mar huszonöt eves es 

meg nötlen ?Hamarosan feleseget kell hoznia a hazhoz. Rendes eletü, 
megbizhat6 ember csak hazas förli lebet. 

Ettöl fogva a Bums minisztMiumanak a hi\•atalnokai nyakra
löre siet1 ek bazasodni, az uj5agokbnn pcdig erdekes polC111ia indult 
meg, vaj1on ta.nacsos-e a koran val6 nösülcs. A legtöbb cikk amel
lett sz61, hogr a ferfinak meg kell varnia a ha1 mincadik evel, mi
elött csalaclot alapit, soka11 kardoskod.1ak azonban a halalon val6 
nösüles mellell. ~laga Durns yfd1ig pch1al6zik Burnsne asszonynyal. 
Es elmesclgeli az interviewol6 ujsn!?i• 6knak, bogy amikor meg mun
käs volt, alig tudoll volna tisztess6ggcl megclni, ha ninc:; mellette 
ai asszony, aki rendben tartja hözi t, mcg a financiait. 

Erd.•kes, hogy a munkasminiszler tar acsait legelöször is 
C 1 i f I o r d lord, egy fiatal arisztokrata hallgatta meg, aki most 
mult buszonegy eves es , ltarhoz vezetctt - neru egy amerikai 
milliardos lanyt - h nem Car1 ington l~vnt 1 n kis szegeny szinesz
nöt. Az angol arbzlokratak hazassäga szinc"znökkel, mar csaknem 
jarvanynya letl es bizony nem volna csoda, ha minden londoni 
k6ristalany gr6fi ferjröl almodQzna. 

A Cl f ord lord hä.7.as·flga körül a bipetmodero rümantika 
fonta arabeszkjeit. Az opereu-lrnlisszäk s az automobil romantikfqa. 
Carrington kisasszony az Aldwych-Tbcater-ben, az elökelO vilag 
szinhazaban l~'.ttszott masodrangu szerepben. A lord r ~hany h6napig 
1Hlvarolt neki, azulan elutazotl Eizy1ptomba. A homoksivatagon olyan 
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bevvel kapta me~ 6t :-zere'menek emleke, liogy haj6•a ült. az an
gol parton mdr vdrla az aulomobilja, amelylyel egyenesen az 
Aldwych-szinhäz .kapuja ele hajtatolt. Az elöadasnak eppen vege 
volt, az ilJU lord mag1 melle ülteltc a szep szinesznöl es örült 
roboga-ban elbajtalolt. A gyors rohan6s közbeu megkerte a lelmy 
kedl es a szin6sznöndc a ~ep z· katoläsal kclleLl tulki1 balnia a bol
dogit6 igennel. Azzal aztAn visszarobogtak Londouba az rmyakönyv· 
vezetö ele. 

Egy mäsik ilyen szerencscs szinesznönek mcg igy e:.elt a 
hllzassaga: Belmonl Frances kisasszony a Florodora operellben 
ln\Jolta el a londoniakal. Tulajdonkeppen csunya nö, de akkora 1ö
meg vörös hajn van, hogy egy kritikus a fojet „ 'frngban fl116 flrurak
tarhoz" hasonli101ta. Ebbe a sok szcp ha1ba Sl' Cr<: lett hcl6 Achbur1on 
lord, a leggazda~ bb arisztokrata csaladok közül val6 mägnas. Ez a 
hazassag mar va16sagos botranyt okozoll, mert Achburton lonlnak 
mär benötl a feie lagya, amiröl akarki meggyözödhet, mert a lord 
olyan kopasz, min a biliardgoly6. Ha azonban nem volna kopasz, 
egcszen ösz volna es öt serdülö f a üdvözölte a voröshaju mostoha 
c1kez6i; et. 

Belmont kisasszony a ner egyszerü gye1 mckei közül val6 es 
a nevelesc eg,·alta1an nem allott egy lorci y intelligrnciajanak ~1 n a
gaslatan. Achbu1 lon lord ezert, mielöll elvetle voll, n6häny b6napra 
PArisba küldlc lanulni. Alost mar azonban letelle a vizsgat es az 
angol tArsasag egyik Jegelökelöbb alakja. 

Egy masik hazassagi lörtenet, amely a lfüvenyszck elOtt ert 
veget, mär tragikomikus. ÖtYeDCVCS francia hö)gy fordult az angol 
häzassagközvetitö intezelhez, horry szcrezzen ncki förjct. Onnan 
tudjuk, hogy ötveo eves, mert a hölgy maga ii ta, hozzat6ve, hogy 
csak harm]ncnyolcnak laüzik. Igaz, ho~y hoz1atelle a vagyonaoak 
összeg6L is, ami egeszen csinos summa. Termes2etesen bamarosan 
akadt ierfi : egy angol ezredes. A höJgynek azonban az volt elleoe 
a kifogasa, hogy nem eleg - barna. A hAz1 ssagközvelitö-vallalut 
azonban nem hiäba hirdelle, hogy kete:zernel több pärt adott mar 
össze. Nem Jölt zava1ha es az eHedes helyett ajan1ott egy kocs
marost. Ez mär eleg barna volt, csakhogy meg az esküvö elOlt ki
csalta a hölgy vagyooanak egy 1 eszet es aztan nem akarl nösülni. 
Hosszu civ6das utan ve re megis e vette a ~zl'gen~· menyasszonyt, 
de akkor rn1>g ez nem akarta a közveti esi dijat kifize1ni a hazas
sag ... zerzö irodanak. Pörre került a dolog es az an~ol b•r6 rögtön 
fölmentette a szerencsetlen asszoayt, nem mulasztvan c 1 6szinte 
sajnalatAt k1fejezn a k~lezer par irän•, amelyet a közvetitö adott 
össze. 



-
Pogalomcsöd. 

Tudluk, hogy minden jelenseg a termeszet törvenyein 
alapszik. Ez az igazsäg megköveteli azt, hogy gondolkozä
sunkb61 es erzesünkb61 minden dualisztikus vi!agnezetet szam
üzzünk. 

Minden : vagy ok vagv o k o z a t es senkit sem !ehet 
gondolataiert vagy tetteiert felelössegre vonni. Xivetel nelkül 
mindnyajan a helyzet productumai vagyunk es jätekszerek 
ez oserö kezeben . Nem l< ülön<?s-e tehat: j0r61, roszr61, sza· 
bad,ägr61 es jogr61 beszelni? Es hogy ezt megis tesszük, 
annak egyreszt az a magyarazata, hogy 11 megszokas szi
vesen ragaszkod1k a formäkhoz, meg akkor is, ha eredeti 
ertelmüket az ok helyesebb f elismerese kiküszöbölte ; (igy pi. 
a pantheistak istenröl beszelnek es a termeszetre gondolnak) 
- mäsods7..or pedig az, hogy ez uj tudäsforrä.sok sokkal 
keszületlenebbül talälnak benntinket, semhogy rögtön fölis
merhetnenk az eletre val6 alkalmazäsänak m6djät. 

Nincsen ereny es nincsen vetek : következteteskep nincs 
sem bünh6des, sem erdem. Egyik em ber sem jobb, vagy 
rosszabb a masiknäl. Es ezen tenyek 6riasi horderövel bir
nak. A mi igazsagszolgältatäsunk peldäul, azältal, hogy a 
«vetkesb eliteli es az (j ärtatlant» megved1 : minden erkölcsi 
jogosultsägät elveszti es legfeljebb csak egy hasznos intez
menynek deklarälhato, amit egy hArmonikus, egeszseges al
lapot teljesen fölöslegesse is fog tenni. 

Mivel az embert a környezet iränyitja es az egoizmus 
vezerli, az egyiknek a szabadsaga a m?siknak csak nyüg es 
megf orditva. A klerikAlisok pi. arr61 panaszkodnak, hogy a 
liberätisok az 6 jogaikat fosztogatjak. Viszont a libcralisok 
azt vetik amazoknak szemere, hogy sza~adsagukat korlätoz
zak. Egyik ember ellensege a masiknak es aszerint cselekszik, 
ahogy a lat6köre megszabja. Mire val6 is tehat a szabad· 
sagr6l es az igazsägr61 va16 fantazialäs ? Hisz ami eletünk : 
a let küzdelme: Ma meg a hatalome az uraJom, aze a hata
lome, melyet cselekedeteiben meg nem az összesseg erdeke 
vezet. Az emlJeriseg tulnyom6resze meg mindig esztelen ego
ista ; meg mindig nem azt az utat välaszrjak, amely az ösz
szesseg boldoguläsahoz vezet; meg mindig nem ismeri l< ezen 
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bo!dogsägnak egyeJUti feltetclet: el leven meg zarva elölük 
az igazsag, n teJjes mindenki szämä.ra val6, egyszerU, az em
beriseget megvalL6 igazsag, mely azonos az ember tulajdon
kepeni celjanak megismeresevel. 

Szabadsäg, igazsag? N ezzük csak öket a megismeres 
vilagaoa.t. Hat jog es szabadsäg gyakorlasa az, ami1rnr a tör
veny egy vetkest - ha ugyan a „vetkes" sz6nak van er· 
telme az akaratszabadsäg h1anyanak tenye mellett - tömlöcbe 
dob? Vagy igazsäg az, ha egyik versenytärs a mas1kat el
nyomja, vagy az egyik celt er a masik rovasara? 

Azon inquisitorok, akik tömegestül hurcoltak maglyära 
az eremekeket - epp~n olyan erkölcsi ertel{kel birtak, mint 
azok, akik embertär~a1k testi es lelki szenvedesenek elhari
täsat tüztek ki eletUk feladataul. Ezek rationalis, amazok 
pedig eszszerütlen egoistäk voltak. A rationalis egoistakat 
nagy, k1pusztithatatlan cszmek lelkesitettek, mig azok csal6ka 
kepzelödesek rabszolgäi lettek. A rational·stäk munkäja soha
sem volt meddö, hiabaval6 : de a bigotteria szülte eszszerUt
lenseg - barmilyen nagy, fut6, külsö diadalokat aratott is -
sohasem vezecett eredmenyekre. Az ilresseg es csal6das pro· 
duktucnai huzamosabb ideig nem ällhatjäk meg helyüket. 
Mert amig az emberek agya gondolkodasra kepes : igyekezni 
fognak megakadalyozni a hamis törekveseket es veget vetni 
a tarthatatlannak. Es bärmilyen nagy ellentälläsra talälJanak 
ezen törekvesek : a vilag csak halad. Es nagy balga az, akit 
szük önzesköre ezcn diadahit fehart6ztatasära ösztönöz. Az 
nem lätja az összessegert va16 küzde'em eredmenyeben a 
sajat boldogulasät is; az nem lätja a sajat erejet, a sajAt 
elönyet az összesseg erejeben. 

De az összesseg erejere va16 törekvest az egyenek uj 
tärsadalmi viszonya, fölfogäsa fogja eredmenyezni es a har
m6nia megoldja majd a „szerencse" problemajat. Az ereny 
es a buo ; a szabadsäg es a jog, nem teremt majd välasz
falakat es a szellemi es testi eröben elö emberiseg fölött 
egyedül csak az esz fog uralkodni. 

A. 



~--

Prielle Kornelia t 

Aggkoraban költözött el t61ünk egy magyar szineszno, 
akit bizon) ära az .isten adott nekunk. Mert volt es van a mi 
szinpadunkon a neplelek mel) ebol kibuggyant menyecske
ternperamentumunk, a rokolyas asszony minden vidäm bä
jäval es igazi, egeszseges gräciäjäval; van hatalmasan szärnyal6, 
nagy em6ci6kat abrazol6 tragikänk, pikäns, modern, tancos
viJäm szubrettünk, - de a magyar szinmüveszet skäläjä.b61 
örökke hiänyzott volna egy hang, ha a Prie1le Kornelia nagy
apja, hazäjäb61 \'al6 menekülese közben, \'eletlenül nem veszi 
az utjät Erdelyorszag fele. Ez a hang, a Prielle Kornelia 
hangja, ez a derlilt harm6nia, a termeszetes, ffi8gät61 erte
tödö gräcia, finomsäg es hamisitatlan lelki elegäncia, a francia 
fajzatbol plantal6dott at a deszkakra, amelyek a mi vilagun
k at jelentik. A tradici6s, igazi francia szinjätszas, amelyet a 
modernseget rosszul ertök es a snobok tudatlanj ai szaval6-
mäniäval vädolnak, ezekböl az elemekbOI meriti legszebb 
akkordjai1. A Coquelin es Monet-Sully müveszete, bizo nyos 
szerepekben, olyan nyugalmas, tägasan gyürüzo hatäst, a 
tragikumnak olyan fenseges, egyszerü, kristalytiszta, görög 
klasszicizmusra emlekeztetö ebredeset okozzak a hallgat6 
1elkeben, amilyent a mudern idegekkel dolgoz6 es idegekre 
szämit6 szinjätszäs soha ut61 nem erhet. Igaz, hogy nem is 
az a celja, es mert a törekvese mas, es azt se is eri, amit 
itt mondottunk, ne le~yen ertekbeli összehasonliläs. 

A magyar szineszet fiatal, modern es izmosan tehetse
ges. De rövid multu kulturäjaban, sajätos eredeti faj1 tradici6 
csak a regi elemek tükrözteteseben tudott megteremni. A 
nagy k6mikai alakok es erzesek, az elökelö es civilizalt 
impresszi6k visszaadäsänäl eleinte csak puszta elmondäs, 
legrel1ebb külföldi peldak mäsolasa volt a magyar szinesz 
szerepe, ma pcdig, amiko ·· a szinpadun"< sokoldaluva es az 
els6 sorba illöve növekedett, diadalmasan \'Onult be a mo
demseg a kulisszäk köze. A trad1ci6 rudasat, a Oj ugodc bar-
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m6niät es egyszerü, biztos iz)est sohasem elveztük volna 
a szinpadjainkon, ha meg nem születik es nem jatszik Prielle 
Kornelia. V erenek francia csöppjeiben magaval hozta ö, ami 
nekünk hilmyzik, a nyugodt szepseget, a harm6niat, azt a 
naiv es megis öntudatos müveszetet, amely egy nagy nepnek, 
mint a franciänak - es rajta ldvül tcin csak az olasznak 
meg - faji kulturäjät teszi. 

A szinpadi tradici6t hozta ö hozzank, ennek a sokat 
gancsolt szinesz-tulajdonsagnak homalyban is bizton halad6 
lepeseivel - es megis minden szavaval, minden mozdulatä
val, szinig mat yar volt. Amiert a sz6nak utols6 tagjät is 
hangsulyozta bäjos, szelid beszedeben, nem volt magyartalan. 
Ez a beszedenek az egyc:.nisege volt, amint eg.} eni es eredeti 
volt ö, egesz egyszerü, harm6nikus lenyenek minden meg
nyilatkozäsäban, es amiert nem volt semmiben sern tulteng6, 
semmiben fellengos. hanern mindenben izieses es mertek
tart6, nem volt kevesbe eredeti egy csip~tnyivel sem. A ma
g; arsaga is il} en magat61 erletödo; megerezhetö, de meg nem 
nagyaräzhat6. Nem sallangos, nem n6tas es parasztos, ha
nem uri es el6kel6 volt az 6 magyarsaga, amint az uri, 
nemes volta egyik elsö jellemzöje a magyar karakternek. 

. . . Reg letünt, darabos, az elettel közösseget nem 
vall6, ma mä. többnyire letünt szerepeknek adott ö plasz
tikät es szimpat1kus meleg eletet. Izlesesen öltözött, egyszerü, 
szeliden, szomoruan vagy csintalanul mosolyg6 f1atal asszo
nyoknak adott eletet, amig fiatal volt; j6sägos, okos es 
j6zan, megbocsa16an mosolyg6 agg nöknek, amikor ezüstös 
paillette-tel, majd pedig lagy feher bodorral vonta be a fejet a 
kor, ez a kerlelhetetlen öltöztetöno . . . ~leg a komikus öreg
asszonyait is olyan illatos, kellemes fä.tyollal vonta be az 6 
egyenisege, hogy az ember valami meg nem erdemlett tra
gikumot sejtett az 6 nevetseges voltuk alatt 1 

. . . Az elete vegen meg egyszer vegigjatszott egy 
jlyen szerepet. Komikus szerep volt, az tagadh'.\tatlan, mert a 
publikum, a durvalelkü, korlatollan gondolkod6 es szüken 
erzö, kacagott rajta. De a melyen ennek a szerepnek ott 
rezgett egy köny, egv fäjdalmas lirai hur es egy - bärmit 
mondanak is - igaz1 emberi erzes. A Göthe. a J6kai es a 
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Prielle Kornelia, a szep es egeszseges emberpeldAnyok öreg
sege nem volt szenilis betegseg szimptomäival terhelt. Az öreg 
ember szerelme is szerelem, csakhogy mäs formäju, mint a 
fiatale. Az erzekisegnek csak egy csöppje van benne, az a 
csöppje, amelyet a termeszet beleejtett mär a bölcs6nkbe es 
amely csak a kopors6ban szarad el. Ez az aggkori szerelem 
ma mir nagyon ritka -- valaha, amikor aranypanttal diszi
tett fürtü ifjak es erösmellü, de graci6zus lanyok järtak a 
görög földön, sokkal gyakoribb volt. Ez a szerelem1 amely 
nem törekszik kielegitesre, amelynek egy megerzett rokon
erzes, egy elkapott pillantäs eleg, es amelynek a melyen rejlö 
erzek i csöpp ad sajätsagos, fäjdalmas, melank6ltkusan äbrän
doz6 illatot, ez a plät6i szerelem ; nem amilyen formäban a 
serdült leanyok szamära keszült barbär regenyek travesztäl
täk, hanem ahogy azt a görög poeta· bölcs megeoekelte. 
Irigyelnünk kellett volna aggkoränak e virägos erzeseert es 
a tömeg kikacagta . . . A regi szineszfräzis : a publikum 
kacag es mulat, mig a szinpadon valakinek a szive verzik. 

" IDOK JELE. Forradalom nem tört ki az orszagban, 
hanem kitört Kecskemeten a valläsos tömegörület. Az ujsä.
gok irjek, hogy Kecskemeten, a pozsgäs almäk egeszseges 
hazajäban, eddig teljesen j6zannak lätsz6 nök az egiekkel 
tärsalognak, rajong6 beszedeket tart ~nak es fiatal länyok -
egy kis tevedessel - Krisztus urunkt61 megtermekenyitettnek 
valljäk magukat. Az ilyen idegjarvänyt61 nem kell megijedni. 
V egig borzongattäk Eur6pät valahänyszor nagy !örtenelmi 
pillanatok lebegtettek meg szarnyaikat fölötte. Es ma -
akärmilyen egykedvüen isszuk is a pikkol6nkat - egyik 
legnagyobb törtenelmi pillanat kel ös közepen veszekedjük 
vegig a mi kedelyes beka-egerharcunkat. Anatole Francenak 
egvik kedves temaja, hogy a viläghist6riai fontos mozzana
tokat, a benne elok nem latjak meg, nem tudjäk kellökepen 
megbecsülni. Mi is, j6f ormän elf eledtük mar a verfoly6kat 
önt6 häborut1 a särgäk diadalmas fölvonulasat 1 alig vesszük 
eszre az orosz forradalmat. az eur6pai hatalmassägok uj po
litikajät es az eur6pai nepek mindenütt erezhetö bizsergeset. 
Nalunk a törtenelmi pillanat - talan - az ältalänos välaszt6-
jogot hozza, de hogy fölöttünk van, azt bizonyitja az ideg
jarvany : a kecskemeti, meg a koalici6s. 

r 



Potapenko. 
lrta: Szioi Oyula. 

f\Jiben ki.Hönbözik n mai generaci6 a r6gitöl ? Nyilvan 
semmiben. Az cmber alnptermeszcte nem vnltozott a törtc
nelern folynman, hiszen l<ülönben hnrom-nep;yczer 6vvcl 
ezelött volt emberi dolgokat rneg sem ertenök. Pedig pek1aul 
Szokrates7. cmberi igazsagai mn is frissek, mint egv mai 
datumu napilap hirei. KUlönhseg tehf\t vngy egyältaläban 
nincs, yagy a különbseg csak kUlso, felülctes. 

Es megis, bltr telismerjük nz emheri nlnptcrmeszet al
land6sägat, nem lehct szemet hunynunk ~zelött, hogv ma 
egeszen ffiRS feltetelek VAOOak, RtneJvek között SZ alland6 
emberi kifejl5dik, kialakul. cFelteteleket> mondtam, amivel 
a problemät latsz61ag kiküszöböltcm ; de erzem, hogv ez a 
sz6, amely különben is igen keveset mond, CSElk bete van 
dobv11 a problemaba es elsülyed benne. A problcma tudni
illik egeszcn elölröl kezdödik ujra, hogv vnijon ez embcr 
fejlödeseben nincs-e haladäs, tökeletesüles? Hn azt valljuk a 
mai fejl6destnn szerint, hogy az embcr ah1csonynbbrendil 
ällat-tipusb61 elökelc5södött ki, akkor hinnUnk kell azt is, 
hogy a mai ember ttkeletesebb mint a hhrom-negv ezer 
evvel ezelött eit ember. \'agy taten degeneräci6 következctt 
el es az emberfajta. amely 18.ngelmeihen 11 zenitet ert~ el, 
most a nadirnak hajlik lefele? . • . Nvitva van a kaptar, a 
problemak raja zsong körülöttünk. Vagv veszödünk velük 
vagy ragyujtunk a pipära, hogy elkergessük öket. 

llyen pipafüst az a re~i melödia i~. ametynek cime : 
cöregek es fiatalok>. Az öregek sohasem tudjnk megerteni 
a fiatalokat es dicserik a regi j6 id<>t, a fiatalok pedig erkölcs
telen elnivägyäsukkal kiszoritjäk az öregeket, de azert ok is 
kegyeletesen gondoJnak vissza a re~i idöre, mikor AZ embe
rek sokkal becsületesebbek voltak. Csak az a kär, hogy czeket 
a szincerizä16 igazsagnkat minden generäci6 kitalälja ugy, 
hogy ha volna egy legkorniszabb generaci6 is. idovel ez is 
kegyeletes elismeresre es irigylesre talalna. VakparAde vak
paräde. 

P o t a p e n k o, aki modern fej es orosz ir6 (ami fog
lalkozast jelent): egv szinmüvenek ezt a ein.et adta: >Öregek 
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es fiatalok1>. Ne legyünk elfogultak a cimmel szemben, hanem 
kövessük inkäbb a drämaj~ fordulatait. 

A modern ifjut a dArabban Apollon reprezentälja. Meg 
moszkvai egvetemi hallgat6 koraban törtent, hogy vakaci6ra 
hazajött arjähoz, Nalimov gimnäziumi tanärhoz, aki igen 
j6szivü ember es ket szegenv rokonät: Alina kisasszonyt es l 
öcscset, Misät, aki szinten diäk, a hazänäl tartotta. ApoUon ,1 

nehäny nyäreji seta utän elcsäbitotta Alinat es mivel a re-
geny nem marad köve1kezes nelktil, a következest daika-
sagba adtäk. Apollonnak azonran bersliletszaväval kellett 
megfogadnia az apja elött, aki meg a regi becsületes gene-
raci6hoz tartozik, hogy Alinat elvcs:d f elesegül. mihelyt az 
egyetemet elvegezte. Eltelt közben härom esztendö es a 
dräma megkezdödött. 

Apollon mär reg megbanta könnvelmüseget es mivel 
az elet az iJluziöt is megn\ irbälta, nagyon banja a becsület
szavät, amely multjähoz kölöncöli. Asszony is van a dolog
ban. Utkina Olga. egy harminc eves szep özvegyasszony, 
ski egy kerek milli6t örökölt ferjetöl, miutän az öreg ur 
:nellett töltötte el ifju~äga legszebb eveit. az elkesett asszo
nyok egesz moh6sägäval veti magät Apollonra. Apollon vi
szont kellöen tud ertekelni egy kerek milli6t es egv gömbö
lyti szep asszom kät. Ehhez nem is kell m0dnnnek lenni. 

AJina sejti mindezt es türelmetlenül sürgeti a häzassa
got, amelvnek ideje elkövetkeze·t. Hiäba, mert Apollont 
szakitasa szändekäban az anyja, Marina ass1ony is megerö-
siti. Ez az asszony harminc ev 6ta el mär Nalirnovval häzas-
sagban anelkül, hogy egv gondola.ta is közös volna ferjevel, 
akit nagy idealistanak illetve nagv J?Vermeknek tart. 

Az esemenvek sietnek el0re. Utkina asszony, a ftatal 
özvegy - csaknem az egyetlen rokonszenves Jeny a drä
mäban - erös akarattal siet a boldog~aga fele, amelyhez · 
egy milli6 könnyü szarm·an repül. Apollonnal val6 häzas
säga szinte bizonyos mar, amikor egvszerre meejelenik 
Nalimov es a cregi j6> becsületess~ggel felvilägositja az 
özvegyasszonvt, hogy Apollont erkölcsi kötelezettseg köti 
Alinahoz. Mindez igen erdekesen es tagadhatatlan szinpadi 
rutinnal van megkomponälva a dramaban, amely helyesen 
mutatja, hogy Potapenko sokat tanult francia autorokt61. Az 
ember kiväncsian värja, hogy mi fog törtenni. 

Aki szagolt mär valami modern drämähoz, sejti, hogy 
a moräl nem fog peldäs diada!t aratni. Apollon nem fog 
lemondani a milli6s özvegyröl es Alina alighanem mereggel 
vagy a bukott leanyok egyeb rekvizitumäval fog veget vetni 
eletenek. Ahogy Potapenko tovabb viszi az esemenyek fona-
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tat, az igen erdekes Szinte mosolyogva gördit el minden 
akadälvt Appolon es Utkina elöl. 

Utkina megbocsätja Apollonnak a diäkkori botläst, de 
meg mindig köztük van Alina, akit az özvegy sajnäl, mint 
nö a not. Magahoz hivja tehät a Jeänyt es gyermeke eltar
täsära felajanl neki valami nagyobb penzösszeget. Alina 
eleinte felhäborodik, de vegre különben eleg oko
san - e~fogadja a penzt/ amel} nel egyebet ugy sem 
remeihet. Es a penz nyomän szerencse fakadt : Bombardisov, 
egy igen szegeny ügyved, ~kit Apollon kititött a nyeregböl, 
az özvegyasszony milli6cskäjänak a nyergeböl, felajänlja a 
kezet, a szivet, szinte egesz ostobasägät Alinänak es Alina 
elfogadja. Mert ezek cmodern emberek>. 

A szerelmes kis özvegyasszony a milli6s zacsk6b61 
botdogsägot araszt mindenfele. Az anyjänak teljesen rendel
kezesere bocsajta a häzat, amelyben lakott es apanäzst is ad 
neki. Az apjät, aki szerctetremeltö korhely «jenseits von Gut 
und Böse», ujabb penzzel frissiti fel. Kedvesen gondolkodik 
Appolon szüleiröl es mint emlitettük, Alinär61 is. A milli6 
mint valami aran) nap j6tekony sugarat sz6r szet eme fiatal 
asszony l<ezeböl, akinek a helyen van a szive Ez az asz
szony meg fogja erteni es meg fcgja vältoztatni A pollont is, 
aki eröszakos, kimeletlen, okos es cinikus (mindig oda kell 
erteni azt is, hogy « modern~). 

Sz6val Utkina asszony häza, hol kettos lakodalmat ül
nek, va16sägos kakassarkon forg6 tündervärrä alakult ät. 
Mindenki örül, kacag vagy t6sztokat mond, amikor egyszerre 
megjelenik Nalimov professzor, a regi becsületes idök naiv 
alakja es miutän szivet megerösitette nehany pohär pezsgo
vel, keserü pohärköszöntöben tör ki, amelyben mindezt a 
modern erkölcstelenseget, piszkot, lelekvasärläst kimeletlenül 
ostorozza. Neki a fiatalok közül csak ~lisa tetszik, aki a 
nö' eret, Alinät rä akarta venni, hogy dobja oda ennek a 
bandänak a szegyenpenzt, amelyen a milliomos özvegy negy 
embernek boldogsägät vältoua meg. A t6szt verig serti a 
botdog erobert. Nem csoda, hogy a dräma ezzel vegzödik: 

cKinos csönd». 
Gyanus, fölötte gyanus, hogy a dramäban a regi em

berek nagyon is ekes szinben kepviselik a multat, csupa 
sziv-emberek : a fiatalok ellenben csaknem mind cinikus, 
celtudatos, okos emberek akiknek a szemeben a sziv, a 
moral csak Jätszat, alkonyi pir, amely szep, de ves2edelmes 

az egeszsegre. Szinte azt hinne az ember, hogy Potapenko 
felcsapott <tlaudator temporis acti >-nak. 
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Mas reszröl azonban az is gyanus, hogy az o fiataljai 
igen okosan cselekednek, elannyira, hogy ha az ember 1e
vonja belölük a fiatalsaggal jar6 erkölcstelenseget (hiszen 
cJugend hat keine Tugend„ ), igen sziv6s, igen ertekes anyag 
marad vissza a fiatalokban. Az öregek pedig, akk minden illo 
es nem illö alkalommal elmondjäk az 6 morä.lis katekizmusukat, 
fölötte nevetsegesek. Az pedig, hogy egy csom6 fiatal ember 
boldogsägät hirteten megzavarja a Nalimov keserü t6sztja, 
igazän «kinos csöndeb erdemel. Ennek a t6sztnak a kese
rüsege azonban ugy sem fog sokaig a fiatalok örömkelyhe
ben maradni. Egyszerüen elillan. Mire volt tehat j6 ? 

Potapenko, ugy latszik, a chideg esz> diadalat hirdeti 
az ifjusiigban es egyelöre meg maga sincs tisztaban vele, 
hogy minek nezze ezt. A fiatalok boldogsagät, amit a crideg 
milli6» szerzett, nagyon könnyelmün festi. Pedig ez a bol
dogsag meg a milli6 «dacära„ is lehet igen mely, igen szep, 
sot abban mindnyäian megegyezünk, h gy ha a boldogsäg
hoz meg egy mill6 is järulna, ezt meg a cregi becsületes> 
generac!6 se vetne meg. 

A Nalimov keserU t6sztja csak a Potapenko bizonyta
lansägat jelemi. Potapenko nincs megelegedve es azt hiszi, 
hogy a regibb generaci6, a-nely lelkesebb volt (szinte azt 
mondja, hogy kevesbe ertelmes ~ kevesbe felvilägosodott 
volt), nagyobb boldogsagnak örült szep jelszavainak mämo
raban. Vajjon ? 

SÖHAJTAS A HAJNALBAN. 

Öh pirban fUrdo 
Szepseges vilag, 
Pihent testeknek 
Boldog lomha keje, 
Rejtelmes, fenyes, 
Ezer puha feszku, 
Gyönyöru väros 
Qh szent hajnal-zenges: 
Elet szimf6niaja, 
Csodälatos Elet, 
Be j6 volr~ elni. 

Mennyi öröm zug 
Es mind a mase, 
~ennyi asszony van 
Es mind a mäse, 
~ennyi uj kej zsong 
Es mind a mäse, 
Mennyi szändek tör 
Es mind a mase, 
Mennyi minden van, 
Mennyi szep minden 
Mennyi szent minden ; 
Es r..1ind a mase. 

A dy Endre. 
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Level egy politikai merlegröl. 

lgen tisztelt Uram, 
ättanulmänyozvän az cElsö magyar koatici6 m. sz.> 

elsö evi üzleteredmenyeröl, valamint a zarszamadäsair61 
keszitett es nekem megküldött merleget, megelegedesemet 
legnagyobb sajnälatomra ezuttal minden j6akaratom mellett 
sem fejezhetem ki. A haszonpolitika viszonyai, mint fäjdalom
mal tapasztalom, ez evben sem alakultak kedvezöbben, da
cAra annak, hogy mig az összes civilizält ällamokban a 
Haza, mint elvezeti cikk a közforgalombol kivetetett, addig 
nalunk a ctörvenytelen korszak• bekövetkezese 6ta oly kep
telen twprodukti6 ällott be a hazaszeretetben, hogy a ter
meszetszerü visszahatäs igen erlekenyen sujtotta a szövet
kezetet, mely nagy äldozatokkal megszerzett szabadalmät es 
kizärolagossagi jogät kellö sulylyal es haszonnal ervenyesi
teni nem tudta. Bizonyara ezek a szomoru közfillapotok 
okoztak ertekeik lenyeges eseset, amely al61 nem kepeztek 
kivetelt a koncbiztosit6-järadekok, ugyszinten a nepszerüsegi 
nyeremeny-papirok sem, melyek a föntemlttett körülmenyeic 
folytan erzekeny arfolyamveszteseget szenvedtek. Közgaz
dasägi viszonyaikat illet6leg nem nyujtanak teljes es hli 
kepet, ha az östermeles legfontosabb ägär6J, az allattenyesz
tesr61 es annak szomoru eredmenyeröl e merleg alapjan meg 
nem emlekeznek. Tenyesztelepeik mint lätom teljesen ered
menytelenül müi<ödtek, aminek önök szerint a jarvänyszerlien 
pusztit6 darabantfene az oka, pedig a nyilvänval6 igazsag 
az, hogy nincs most mär az egesz orszägban egyetlen olyan 
marha, aki önöknek hinni tudna. 

Az cO 1 c s 6 H a z a ff y a k E g y e s ü 1 e t e V e l • kö
tött kartellszerzödest engedje meg, hogy szivböl üdvözöljem. 
Ez az önökkel szerzodött intezet magasra fokozott hitelige
nyeiket mindig a legelözekenyebb m6don elegitetre ki es 
reszeröl egyebiränt is az üzteti elet minden teren megf elelö 
tämogatäsban reszesültek. Különös elöszeretettel bonyolitotta 
le ez az egyesület nagy programmkölcsönüket a legkedvezöbb 
annuitasi feltete1ek mellett. Nyers tenyekben is kisegitette 
önöket ez a der e k e g y es ü 1 et. 6 szälhtotta önök
nek a politikai belkereskedelemben nelkülözhetetlen vas
tagbc5rt es a sajät gyaraib61 kikerült iparcikkek közül a 
kokardakat, zäsz16kat, raketakat, hazaffyas sz61amokat es 
különlegessegeket, ugymint: politikai halh61yagokat es pa
szomanyos mülelkesedest. Miutän a Burg, - hogy sajät 

,. 
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szavaikkal eljek - az ut6bbi idoben oly nagyba adta a 
bankot - kenytelenek voltak vele ilzleti összekötteteseiket 
megszakitani, mar csak azert is, hogy sajät etablissementjü
ket, ahoi a hazard-jätek ösi szokas jogän divik, a hat6säg 
figyelme a161 kivonjäk es igy azt a kellemetlen üldöztetesek 
elleneben megvedelmezhessek. Ezzel szemben örömmel 
konstatalom, hogy leszämoläsi üzletük az elmuJt evben eleg 
elenken alakulc. Leszämitoltak a 67. evi XII. t -c.-t, az älta
länos valaszt6i jogot, az önäll6 vämterületet, a magyar ve
zenysz6t, a personal uni6t es minden mäs egyebet, amelynek 
leszamitoläsäval bef ektetett tökeik nagyobb jövedelmet remel
hettek. Tärcaällomänyuk azonban, sajnos, meg most sem 
javult, dacara annak, hogy e tekmtetben a legelenkebb üz
leti viszonyban allottak Pitreich, Beck & Gautsch ceggel, sot 
mi több, annak javulasära egyelöre semmi kilätäsuk sincs. 
A cTörvenybat6sägok Kiviteli Res1.venytarsasäg> res~venyei
böl alakitott hizlal6 szindikätus, tekintettel arra a körülmenyre, 
hogy üzemet erzekeny veszteseggel folytatta, felszämo asät 
hatärozta el. A felszamoläs meg folyamatban van es kedvezö 
eredmenyt nem iger. lllö szomorusäggal olvasom, hogy Ad6-
es Ujonc-szällitäs, bizomänyi raktärukban az üzemet a lanyha 
kereslet folytän beszüntettek es hogy ebb61 szärmaz6 vesz
teseguket ellensulyozzak, megnyitottak az ellentälläst szervezö 
irodäjukat, amely meglehe1osen jövedelmez. 

A foly6 evi üzleteredmeny, mint a fentiekb61 läthat6, 
attaJäban kedvez6tlenül alakult, a likvidälas majdnem kike
rülhetetlennek lätszik, mindazonaltal hallom, hogy a vezer
igazgat6sägi tagok azt javasoltak, hogy az üzletet jobb jövö 
remenyeben meg esztend6re fenntartjak es ha a közgyüles 
a tökefelemelest elhatärozza, a hozamkepesseg javuläsät biz
tosra remelik. 

Az elmult esztendöben több kinos haläleset sujtotta 
intezetüket. Honi Rezisztencia urhöJgy, alig egy evi fenyes 
müködes Ulan vegt>lgyengülesben meghalt, betölthetetlen ürt 
hagyvän maga utän. Ugyszinten meghalt az Önäll6 vämterü
let is, az orvosok gyäszosan könnyelmü kezelese folytän. 
Az Altalänos Valaszt6-jog haldokläsa talän nem fog trage
diaval vegz6dni, mert a nagvbeteget önfeläldoz6 szeretettel 
äpoljäk Bokänyi es Izrael professzorok. A mult e\ ben elha
lälozott Szabadelvü pärt helyet betöltöt1ek. Amennyiben a 
koalici6t hason16 sors erne, mozgalmat inditunk, hogy a 
nernzet a sajat halottjänak isrnerje el es szivesen adunk 
diszsirhelyet, ami eilen komolyabb akadB.lyok azt hiszem 
nem fognak felmerülni. 

Egyebkent maradtarn stb. stb. 
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PROLETAROK. 

lrta : Abadi lmre. 

MOZDULT A KEZ 

«Itt lesz mindjärt, itt lesz apank; 
Lelkem fiam s lesz vacsorank, 
Lesz vacsorank . . . 
Jer ölembe, - meleg van itt -
Arnig anyädnak karjait 
Erezheted: 
Boldog vagy te . . . hajtsd le fejed, 
Kicsiny fejed» • . . 

Kint a gyärban nemasag van ; 
Härom ember vert6csäban, 
Harom ... 

<Lelkem fiam, en gyermekem, 
Nem mindenütt eheznek äm .. 
S megindult a sz6 ajakän : 
Meselt meleg, fänyes szobäkr61, 
Hol üresen asztal nem all soha ; 
Meselt csodas, nagy palotäkr61, 
Hol örökke tart a lakoma, 
Hol illatba fUl a da1, kacaj : 
Szämuzve onnan a bu, a baj. 
Fantäziäja kiszinezve 
Diktalta neki sorra, rendre. 
S mosolyra nyilt a gyermek ajka; 
Ifju kis lelket gyönyörben tartja 
Anyjänak mindenik szava. 
s mig lehunyta läzas szemet, 
Leejte szaraz kenyeret • . . 

Kint a gyärban nemasäg van 
Harem ember vert6csäban, 
V ert6csäban . . . 

- - -.._ -
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Szegeny anya, szeg6ny anya ! . 
Hol van szemed varäzsviläga ? 
Hova lett arcod r6zsabäja? 
l'vlelynek nehäny röpke eve csak 
Tanui voltak e bus, rideg falak. 
A lernondäs es a remeny 
Benned nagy, vad tusära kelt. 
Es a gyöztes rnegrabolva: 
Arcodra feher-gyäszt lehelt -

Kint a gyärban nemasäg van ; 
Härom ember vert6csäban, 
Härorn ... 

Hasit a szel ; ö csak halad. 
Körötte halkan zsonganak 
Fajos szavak, szur6 szavak 
S b6lintanak a fäk az ärnyak. 
Szava, zaja kihalt a gyärnak ; 
Kemenyei nemän rnerednek. 
Nyoma sincsen a tuzszemeknek - -

«Nern jön többe .•. nern jön apad 1 1 
Ne värd . .. ne värd ! -

Az alv6 gyermek fölriad. 
A jövo remkepet mutat : 
Nyomorra ebred reggelük 
S mig jajongva sirnal< hosszasan, 
Kacag a szel ? • . . Vagy sir velük ? 

Sir velük 
Kint a gyarban nernasäg van ; 
Härom ember vert6csäban, 
Härom - fagyos vert6csaban . 

' \ 
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Capriccio. 
irta: Koro. 

Odakinn az utcän mela cgyhangusaggal esik az es6 A 
csendes, nyugalmas ejszakaba nem vegyül mäs zaj, mint az 
es6cseppeke, a mint belepotlyannak egy-egy kis utcai pocso
lyäba. Az utca tele van särral. Azt hiszem, öröktöl fogva 
esik : "ülömben hogy lehetne ennyi sar ? 

Mögöttem, a kälyhäban duruzsol a tüz. Csendes ropo· 
gässal hamvad a szen es melegnek alakjäban sz6rja szejjel 
energiäjät, amelyet belejeszoritott az ös termeszet. A szen 
egy1ke a legnagyobb költöknek : hosszu elnyomatas utan 
energuija megis diadalmaskodik, meleget äraszt otr, ahol rideg 
kietlenseg honolt addig es miközben heviti a meggembered~tt 
emberek tagjait, ö maga kieg, elhamvad, semmive lesz. Es 
azontul nem törod1k vele senki. 

Ha latna valaki, azt hinne a soha elegge nem magasz
talhat6 Epikurnak egyik korcs ivadeka jeleriik meg elötte. 
Karosszekben ülök, kenyelmesen hätrad6lve. Szämban szivar 
eg. Illatos, finom ; kek füstkankakat om6. Vagy legalabb 
megadja mindezt az illuzi6t az, hogy dräga szivar volt : kö
zönseges trabuk6. Har.em egy ferjtol kapcam, akinek felesege 
neha el-ellluogntott hozzäm. !gen kedves asszony. De a ferj 
most Romäniaba költözik es az ige. kedves asszonyt is ma
gäval viszi. A sziyart mär a bucsu p1llanatäban kaptam töle, 
a pälyaudvaron. 0 azt hitte, hogy egyszerü szivart nyujt at 
nekem, az asszony azonban es en, mi tudtuk, hogy ez több 
annäl : ez kärterites. Karteriles a nöert, akit oem lätok viszont 
többe. Ezert aztän igen dräga szivar volt, na. 

Tehät szivarozom. Mellettem kis asztalkän kekes lang· 
ga} eg a finOTitott alkohoJ, a melynek halvany Jangja teat 
forra l. A tea päräja eJhat ide hozzam, magamba lehellem, 
vidärnan, gondtalan. Es elöttem meg igen sok szivar van, 
mellettem meg igen sok tea es mögötte n mar igen sok asz
szony. Aki igy lät, azt hinne, a soha elegge nem magasz
talhat6 Epikurnak egyik korcs ivadeka jelent rreg elötte. 

* 
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. . . Pedig nem. Es most sem lat olyannak, a min6 
vagyok es most sem lat azt, amit teszek. 

... Mert virägos uton järok, vidaman, szökellon. Hom
lokomba hull alä a hajam es hajamon szikräzva törik meg 
a nap. Järok a ·mezön es virägokat szedek a kosaramba, a 
mely amugy is szinültig van viräggal. Moh6n habzsolom a 
napfeny~, a levegot, a virägok illatät, a rnelyektöl megresze
gedem. Es ha ibolyät tepek, azt fogaim köze veszem, szejjel 
ragom, irgalmatlanul összeharapdälom es aztän moh6n meg
eszem. De ha szerelmeseket lätok itt a reten, ainint a päzsiton 
heveresznek, vagy egymas derekät ätkarolva szembe jönnek 
velem, akkor kalapomat lengetem felejük es amikor a köze
lükbe erek, akkor Jäbuk ele ontom virägos kosarrmat, hogy 
keresztül lepkedJenek a sok-sok virägon, ezen a puha szö
nyegen es läbukat ne erintse a rög. 

Mär nagy ideje järok es nem tudom, mikor indultam 
el es nem tudom, honnan indultam eL Csermely partjära 
hogyha erek, hogy kipihenjem magamat, letelepedem. ~ö
röttem gyöngyviräg nyillik, merhetienül sok gyöngyviräg es 
körem gyülnek a vizben a balak, felüuk fejilket es räm bä
mulnak, elcsudälkoznak. A tekintetük kisse buta, együgyü, 
de tele van j6akarattal. Erteni szeretnenek, de nem lehet äm 
es ezert szänakoznak rajtam. 

Ismerem a csudatev6 füveket. Minden irt, amely behe
geszti a sebeket es azokat, amelyek szenvedelyt gyujtanak. 
Furcsa füvek vannak . . . olyanok, amibfü ha fiuval etettek, 
ti länyok, azok beletek szeretnek es olyanok, a mibe ha bele
haraptok, ti fiuk, ha felszabadultok abb61 a varäzsb61, amely 
ketsegbeejti a szülöiteket. A ti j6 szül6iteket, ti rossz fiuk ... 
Gyertek hat hozzäm, mert olcs6n adok mindent. Fiuknak egy 
garasert, länyoknak egy cs6kert. Oh, milyen szereket isme
rek. Es milyen cs6kokat kaptam mär erettük ... Es hogy 
szeretnek most vegül nehäny garast 

Meselek. 

Ismeritek a häzassägtöro asszony hist6riäjät? 
Jezus Krisztus egyszer Jeruzsalembe erkezett. Nagyon 

mozgalmas volt a varos, lätszott, tör1enni fog valami. Egyäl
talän Jezus egyike volt kora legjobb ujsägir6inak. Az egesz 
Evangelium tanusagot tesz r6la, hogy a Megvält6 mindenütt 
jelen volt, ahol csak törtent valami. Soha semmivel le nem 
maradt ~s egyedül valläsänak tulajdonilhat6, hogy ennyi ki
val6 kvalitas ellenere sem tudott alläshoz jutni, mint riporter. 
De hat a körülmenyek olyanok voltak akkor Jeruzsälemben, 
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hogy a sajt6 egeszen a zsid6k kezeben volt. Es mert az 
emberek nagyon ragasikodnak a tradiciöhoz, azert ez az 
ällapot len.} egileg mai napig se vältozott vallmi nagyon. 

Sz6val, Jezus Jeruzsälembe erkezett. 
- Itt körülnezek, mondotta. 
Es körülnezett. Es lätott a piacon tömerdek färizeust 

es egyeb ilyen bibliai nepet, akik nagyban keszülodenek, 
hogy megköveznenek egy asszonyt, akit raj takaptak häzas
sägtdresen 

Amikor Jezus lätta, mir61 vagyon sz6, a tömeg közibe 
Iepett es messze hallhat6, csengö hangon sz6lt: 

- ri.legakarjatok kövezni ezt a szerencsetlen n6t ? Cse
iekedJetek a lelkiismeretetek szerint, ämde az vesse raja az 
elsö követ, aki vetek nelkül va16 közületek . . . 

A mondäs gyönyörüen hatott. Mindenkinek eszebe ju
tott, hogy vetkezett es ezert nem nyult az elsö köhöz. Egyet
len ember volt csupän, ak i megis követ ragadolt es az 
asszony f ele dobta. 

- Vakmerö ember, mondta feddöleg Krisztus, talan 
vetek nelkül va16 vagy, hogy meg mered dobni ezt az 
asszonyt. 

Az ember pedig haragosan felelt : 
- Nem, mester. Nem vagyok vetek nelkül val6. Hanem 

en "agyok ennek az asszonynak a - ferje. 

* 

Volt eg_yszer egy leäny. Kedves, munkabir6, takaros. 
Valahonnan a videkrol szakadt f el ide a nagyvarosba, a hol 
rokonai viseltek a gondjat. Szegeny voll a leany es mert 
szegeny gyereknek csak a szegeny rokon fogja pärtjat, azert 
feltetlenül pleonarmusnak tetszenek, ha a mondott rokonok 
vagyoni viszonyait illetöleg is szolgälnek felvilagositässal. 

A rokoni csaläd feje, a ki polgäri äJläsra nezve szimpla 
kävef6z6 volt a fövarosnak legjobb kave1är6l hires kaveha-
7.Aban, ugy gondolkodott, hogy a kis leänynyal is mester
seget kell tanultatni es ezert beadta egy varrodäba, ahoi a 
gyermek k1tün6en megtanult varrni, szabni es miegymast, 
amit varrodäban a leänyok megtanulnak, anelkül, hogy meg
tanitanäk rä öket. 

Hogy a kävefözo csaladfönek elörelätasa bölcs volt, 
azt a következo eset bizonyttja : 

A kävef6z6 egy nap ostobasägot muvelt. Igazi kävet 
csinalt, a melyet aztän a vendegek, a kik p6tkävehoz voltak 
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szokva, orrfintoritässal killdtek vissza. A kävehäz tulajdonosa 
erre megharagudott es kifakadt az alkalmazottja ellen ; 

- Az ilyenhez persze van esze, hanem hogy a villa
mos ele fcküdjön, arra nincs. 

A szimpla ember nagyon elkeseredett. Busan hazatert, 
de akkor m~r tudta mit kell tennie. Meg fogja menteni a 
becsületet. Es a legközelebbi alkalommal, a mikor szabad 
napja volt, csalädjäval együtt a robog6 villamos ele feküdt. 
A szäguld6 kocsi egy pillanat alatt leszedte a hattagu csa
lädnak mindenik fejet. Meg csak arra sem maradt ideje, hogy 
megszamlalja hany fejet metszett 1e töverül. Ördöngös ember 
volt a kocsivezeto. 

Miutän a csaladapa igy bebizonyitotta a käves elött, 
hogy neki mindenhez volt esze, a rokon leänyka - N e 11 i 
- magära maradt es kezenek munkajära volt utalva. Dol
gozott is serenyen. Kezeben napest1g meg nem allt a tu. 
A varr6gepe egyre zakatolt, az oll6ja egyre csattogott es 
mert ügyes leänyka volt, fenn is tudta tartani mPgät. 

Mindenki szerette. Poetäk is magasztaltak es verseket 
irtak hozzä, de ezek a gyerekszerelmek mindig legiesek 
maradtak, mert ö szigoru nö volt, a ki nem engedett meg 
semmit a dalos fiuknak. De nem äm. Meg csak egy cs6kot 
sem. Hogy miert? Nem tudom. Talän merc tulsägosan ere
nyes volt, de az is lebet, hogy azert, mert N ellinek akkorra 
mar komoly udvarl6ja is akadt: egy bankhivatalnok, a kit a 
kis varr6leäny eddig mär ket kis babaval lepett meg. Elebb 
egy ici-pici Nellivel, majd meg egy ici-pici kis bankhivatalnokkal. 

Multak az evek es Nelli a tünö esztendök folyamän 
meg tizszer apai örömökben reszesitette egyetlen komoly 
udvarl6jät, a hivatalnokot. 

Ekkor aztän csunya dolog törtent : a hivatalnok egy 
nap cserben hagyta ked veset, szakitott vele. 

A szerencsetlen leänynak torkät szorongatta a fäjdalom. 
Szive elfacsarodott. Szeme könybe läbbadt. A hajat tepdeste. 
A banat majd megörjitette. Gyermekeinek szemelättära a 
földre vetette magät es keservesen zokogott. J;:ddig vidäm, 
kedves kis lttkäsa most siralomhäzzä vältozott. Es a szegeriy 
anyänak szi~eben szomoru elhatärozäs erlelödött meg. 

Elhatärozta, hogy e J e t b e n m a r a d. Hia ba jöttek 
hozzä legjobb ismerösei, hogy lebeszG!jek erröl a gyäszos 
szandekar61, a tanäcsok is silket fülekre talälta1e näla. De 
azert az ismerosök -- es közöttük a häzmesterne - meg 
nem adtak tel minden remenyt es biznak a bban, hogy lebe
szeljek szegenyket borzalmas sztmdekär61. 

* 

, 

-



Es meg egy meset meset : 
Azt, a melyet tudok a szep kirAlykisasszonyr61, a he

tedhet orszägon hiresröl es aki keroje vott neki, arr61 a 
hatalmas maharadzsär61. 

Meg nem is ismertek egymäst es rnar is jegyesek vol
tak, mert születesükkor jegyezte el 6ket egyrnäsnak a ket 
orszäg, a melynek kiralyi csalädjäb61 sarjadzottak. 

A mikor pedig elerkezett a nap, hogy a fiatal maha
radzsa eloször meglätogassa a mätkäjät, a herceg elgon
dolkodott: 

-. Hätha a golkondai hercegno nem is szeret engem ? 
Es elhatärozta, hogy pr6bara teszi a not. 
Egyetlen bizonyos Ibrahim nevi.i szolga kisereteben 

hagyta el orszagät es utazott het napon es het ejszakän, 
miglen elerkezett a szomszed birodalom hatarähoz. Ort a 
hatäron a maharadsa igyen sz6tt Ibrahimhoz: 

- Cserelj velem ruhat. Ölts magadra bibort, en pedig 
szürke burnuszodba burko16zom. Te szerepels~ majd mint 
maharadsa es en peaig mint a te rabszolgäd. Es ha a gol
kondai hercegnö beled szeret, akkor megtudom, hogy c5 csak 
a kirälyfit szereti, de ha feiern hajlik a szive, akkor biztos 
lehetek benne, hogy nem a tr6nomat kivanja, hanem a 
szemelyemet, mert hiszen mint rabszolga jelenek meg e16tte, 
mig t~ kirälyi fenyben. 

Atöltözködenek es lovat is csereltek. Azutan harom 
napig utaztak, mig elertek a golkondai birodalom fövarosäba. 
Ott egyik ünnepseg a mäsikat követte es az äl-Ibrahim csak 
neha läthatta a hercegnöt. Amde a hercegnonek ugy is fel
tünt a hatalrnas, szalas ferfi es egyszer, a mikor a palotaban 
nagy volt a dorbezolas es r6zsaszirmokat pergettek bete a 
gyöngyöz6 borba, bübajos indiai ejszakan, a golkondai her
cegkisasszony kiszökött a teremböl. Ereiben pezsgett a ver, 
a szemei csillogtak, apr6 piciny fogaival pedig piros korall 
ajkat mardosta. 

Az udvarra sietett, ott magähoz intette a szätas embert, 
az äl-Ibrahimot es a fUlebe sugta : 

- A fejem fäj. Setälni akarok. A szent foly6 feie. 
Kiserj. 

Es megindultak. A maharadzsa azt bitte, elerkezett a 
vallomas pillanata. De meg miel6tt egy sz6t sz6lhatott volna, 
ket kar fon6dott a nyakäba, ket szem nezett a szemebe es 
ajk tapadt ajkara. 

A hercegno suttog6 hangon sz6lott: 
- Szeretlek, rabszolga, n.ert erös vagy. Karod mint 
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az ?cel, a derekad mint a tölgy, a s1emed mint a karbun
kulus. Ne felj az uradt6l : en se felek töte. Az a hülye ig\'iS
ugyis elvesz engem nöül es igy mi szerethetjük egymäst. 
Szeress. i\1ondd, akarod. 

Al-Ibrahim akana. Es a szive mcgtelt diadallal, de a 
fol.\ 6nak partjän, a hol szerettek egymäst, ott derekban 
kettetörtek a virägok, a szines, buja indiai virägok. 

U16bb hazatertek. t\ Mahararlzsa fel akarta fedni a 
titkot, de aztän meggondolta a dolgot: mily kimeletlen dolog 
lenne megfosztani a hercegkisnsszonyt att61 az illuzi6t61, 
hogv lassan hömpölygo folyonak partjän, m) osotisok köze
pette, a szabad eg alatt nem azt szerctte, akit akart: lbra
himot,. hanem azt, akit nem akart, a l\laharadzsät. 

Es a j6 t\1aharadzsa soha se f osztotta meg a golkondai 
leanyt, a maga i1luziojat61. Hnnem miutan h<1zaertek a kirälyi 
palotäb l es elbucsuzott a leänyt61, az iställ6ba rrent es meg
f enyegette a maga lovät s az igazi lbrahimet Aztan pedig, 
amikor mindenki lepihent mär a paloteb n es a lany is r6zss
szinü asszonyi älmoc aludt, nkkor a ~ltiharadzsa, az igazi, 
räparancsolt lbrahimra, az igazira : 

- L6ra ! Utazunk. -
A hatärnal aztän me_Eint ruhat csereltek. Es hogy unal

mat elüzze, ruhavaltas közben, magyar.lzatkeppen a Maha
radzs l igv sz6lt It-raimhoz : 

- Nem vehetem el azt a hin) t: erkblcstelen. 

llyen meseket tudok. De nemcsak ezeket, hanem töb
bet ennel. ~Iaid azokat is eJmnndom. Most mär azonban 
kalyhämban elaludt a tüz, kihült a szobam es a tea se pä
rolog. Hidcg minden itt körö1tem . Csak odakinn marädt väl
tozatlan az id<S, ott meg most is esik, cgyhanguan, kopog6an, 
siralm'lsan. Mintha örölc idöktöl fogva csnek az esö. Es mintha 
nem is akarna megszunni esni, 5ohasern. 

En azonban viragos reten järok. 



BUDAPEST. 

Most meg alszol . . . Rakos f el61 az egre 
Az elso napsugär ep most oson 
S hogy fehüz ide, hozzam, a Gellertre, 
Be szep is vagy szerelmes varosom 1 
Kend5zgeti arcod a feny, köd, hajnal 
S lesem, ajkad elsöt mikor nevet, 
Mig banatosan es halk s6hajjal 
Emlitelek, mint egy r sszonynevet. 

Igen . . . Ilyenek kell, hogy legyenek a lanyok, 
A näszi ejjelekböl ebred6k . 
Szemedben egnek megoldott talanyok 
S alatl1 äru16 fmom redök. 
A näsz minden edes titkät kilested 
S nevet nem tudnäd adni semminek 
Amik igy kendözik vonagl6 tested, 
Nevtelen vägyak, szintelen szinek ... 

. . . Es Jeshelyemb61, amig räd vigyazok 
s tekintetem minden arnyat követ, 
Most lätom csak, hogy läthatatlan gigäszok 
Aranyb61 vertek räd egy näszövet . . 
Körülfon a Duna aranypikkelylyel 
Es benne a sziget :::;maragd gyanänt, 
Mint egy öv, zöldes särkänyszemü fejjel, 
Melyen ezüsttestü h.idsor a pant 

Az eg f elitta az eji szUrkeseget, 
Magasra hagott mar a napkerek. 
Most latom, mär mas vägyak lam?ja eget, 
Minoket eddig meg nem ösmerek 
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Egesz väros valaki jöttet värja., 
Öröm f utja sugärutaid ät 
S latom kigyulni - harom karu fäklya -
Bädogtornyäval a Bazilikät. 

S a 'többi templom is . . . Mind langra kapnak 
A parlament, a var, a hazsorok 
S egyetlen egy längcs6kjät61 a napnak 
Egesz tuz-utcasor eg, sustorog. 
De tullobogja egy lang e veröf enyt, 
Amely veresen izzik s nem apad . . 
.. . s a vegekröl, boszorkanyegetökent, 
Megindul rajjal a munkäs csapat. 

Te szunnyadsz meg . . . Gondod ezert alig vanJ 
Hiszen megannyi önön gyermeked . . . 
De ök mär mäst hallnak a gyäri sipban, 
Mely harci kürtkent bug s el nem reked. 
. . . s en erzem jöttet az Iräs szavänak 
- Alattuk a föld izzik, häborog - : 
cElvesztek, hogy a btinök sokasodänak, 
A kenköves tüzben ket varosok. • 

s mig egbe nywva, karcsu gyärkemenyek 
Mikent megannyi 6riäs ecset, 
KorombetUkkel irjäk fel az egnek 
Egy szörny nevet, ki ep most elesett, 
Örjäs acelhuron gigasz kap dalba 
- Eg} ik hidon egy gozvonat fut ä.t -
S beleharsogja, bugja a hajnalba 
Egy uj vallas uj evangeljumät . . . 

B a 11 a 1 g n ä c . 
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A tarsadalmi nö termeszetrajza. 

Tisztelt l .ölgyeim es uraim 1 Önök k özött vannak sokan 
a kik felolvasäst tartottak, meg többen, a kik felolvasast meg
hallgattak - es tudjäk, hogy az egyetlen a mi ennel a 
dolognäl kicsit nehez, - az a tema megvalasztasa. -
Legyen-e komoly, vagy legyen-e vig? A n<:Skröl sz61jon-e 
vagy a ferfiakr61. - S ha mär ezt elhatärozta az ember, -
hogy komolyan boncolgassa-e a nöt, vagy trefäsan szidja-e 
a ferfit? - A komoly felolvasäson unatkoznak a ferfiak, a 
vigon pedig nem nevetnek. 

Ezeket vegiggonJolva elhatäroztam, hogy csevegek. -
A csevegesnel ugyanis nem lehct tudni, hogy hol vegz<:Sdik 
az elc s hol kezdödik a komolysäg. - De hat mindenesetre 
vig cimet szerettem volna valasztani, - olyat a min mar 
otthon kezdenek mulatni az embe1ek. Ez a välasztäsom azon
ban nagyon szomoruan sikerült. - Mert a mikor a felol
vasäsom cimet nyomtatäsban meglattam, - megremül ve 
kialtottam fel ! Hiszen ez megdöbbentöen komoly 1 Meg azt 
fogjak hinni, hogy komoly tanulmänyt irtam a nö lelki eleteröl 

Legyen hat ez az en következctlt:"nsegem, - cimem es 
felolvasasom között - az elsö vonas a nö termeszetrajzahoz, 
mert en csak csevegek komoly cimem dacära es pedig cseve
gek a n6r61, - dacara annak, hogy tudom, hogy a nöker
des egyike a vilag Iegcsepeltebb temainak. 

A ki ezt ugyanis mint temaforräst felfedezte, azt II. 
Kolombuskent kellene ünnepelni, mert hiszen ha j61 meg
szämläln6k a viläg összes ir6jät es ir6nöjet, a kik a feminiz
mus földjen vetettlik meg irodalmi läbunkat, - ugy-e szäm 
egy kisebbfajta földresz nepessege mögött nem sokkal ma
radna el. - Irtunk a nörot, nök, ferfiak venek es fiatalok 
vegyesen, megenekeltük mindenfele szerepben, jajkialtäsokat 
adtunk a szäjäba, jogokat követeltünk szämara, vedtük öket 
megtämadtuk öket, - sz6val, a nökerdesen ma mä.r ugysz61-
van egy pont nincs, a mely meg meg ne volna tämadva, 
mint azon a lexikonbeli lovon, a melynek minden egyes 
porcikäjän egy-egy betegseget demonsträlnak. 

Hogy megis ezt a temät välasztottam f elolvasasom tar
gyäul, annak oka eloször is f entemlitett nöi következet-

3 
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lensegcm nzutän rreg, mert gnndoltam : f\li meg mi~
dig eleg szivesen önmagunkr6l s beszeljünk itt maguok 
között a tarsadalrri nöröl, mondjuk el, hogy mil} enek is 
vagyunk mi tulajdonkeppen. S mondjuk el ezt oszinten lep
leze1lenül, a hogy mi mar szoktuk, igazsägokat vägvän az 
egymas f ejehez e~ a vegen - remelem - megbocsätva az 
igazsägokat. 

Es tekintsünk el az itt megjelcnt ferfiakt61, a kikröl ha 
közbe-közbe valami rosszat talälnek mondani: hiszen nem 
lehet a n6r61 beszelni, hogy az ember cgy kis ferfit be ne 
keverjen az ügybe. - ugy vigas~talja öket az a közmondäs. 
hogy a jelenlevök kivetelt kep."!znek, vagy a hogy az egy
szeri magyar-francia biztositgatta : Lcs presents tout toujours 
absents. 

Tehat : A nö elete fotyasäban az en külön termeszet-
rajzom szerint kilenc fontosabb id6pontot különböztet!letiink 
meg. Ezek: 

1. A csecsem5. 
2. A lcänyka. 
3. A nagy leany. 

4. A tulerett leäny. 

5. A menyasszony. 

6. A fiatal asszony. 

7. Az anya. 
8. A n6 negyven ev körUI. 

9. Az öregasszom·. 
, 

A c s e es em 6. 

Azt hiszem, hogy a ferfiak szerint a nönek ez az ällapotn 
a lcgtökcletesebb. Mert ekkor tulajdonsagaiban az ugvan
olyankoru ferfiakhoz a lcghasonlobb. Jcllemeben sem külön
bözik tölilk. Az eletm6dja, a kcdvtelesei, az eletcelja mind 
ugyanazok. Nöhöz vonz6dik mint a ferfi s csak kes6bbi 
következetlensegere vdl, hogy ezt az izleset majdan meg
vältoztatja, mig a ferfi örökre megtartja ezt a tulajdonsägät. -
Nem hiu es nem affcktält, hn köver is, nem banja, s6t 
nyugodtan t0\'9.bb hizik es nem aknr fogy6kurät tn.1 tani, -
söt a szepsegevel nem is törod1k. Egy tulajd0nsäga van <i 

mi a kesöbbi nore \'all, hogy a korät eltagadjo. Legaläbb is 
jnem valJ.be a Pr6bäljäk csnk meglcerdezni. 

... ,. 

l 
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A 1 e ä n y k a. 

l\lar a kesöbbi n6 belyeget viseli magan. Mar kisse 
hiu s a fi uk intezmenyet mar ismeri. A hiusäga nagyon 
ebredezik, peldäul a hajära mar nagyon ügyel, - s<:St 
nemelyiknek mär a manikürröl is van tudomasa. Azert 
hanyagolJa el most körmeit, majd elvegzi azt a manik ur tiz 
ev mulva, n-ost pihenhetnek a tintafoltok az ujjakon s a 
majdan r6zsäs körmök alatt felgyäszt visel. - Ha csinos, 
nem igen t l.1 nul, irigyli a mamat, a ki bälba megy es nagy 
erdeklödessel tanulrnanyozza, - mint lesz a mama vöröses 
nyakab61 h6feher hattyunyak, häla a rizspor äldäsdus intez
mlm} enek. - Sz6vat, korän megnyila1kozik leendö palya
vatasztasa. Ha meg hozzätesszük, hogy a bahaval jätszik, de 
azert szivesen verekszik a batyjäval, söt annak a barätaival 
is, - 11gy azt hiszem befejezhetem a leanyka leiräsat. Sz6val, 
elvezi a nöi jogokat, de azert osztozik a ferfiakeban, a rnely 
tulajdonsägära elete folyaman gyakran es szivesen ter vissza. 

A nagy leäny. 

Ez a kor 16 evnel kezdodik es 20-ig tart. Itt tehat mar 
evszämok is szerepelnek. A leäny mar evek 6ta epedve varja 
a tizenhat tizenhet eves születese napjät, a mikor nagy leany 
lesz es annyira örill, hogy mar eierte, hogy rnar nehäny 
e .:ig nem is hagyja el. A jövönek el, de rnegtartja a jelent. 
A jövö kepe csak homälyos seJtelemkent Iebeg elötte, de 
azert minden cselekedete mar ennek sz6l. A ferfiakat meg
veti, mert igy hallotta a mamät61, de azert egybe mindig 
szerelmes. Azt a szeretet, a mit a löbbieken megsp6ro1, erre 
az egyre pazarolja. Nehogy azt higyjük azonban, hogy ez 
az egy szerelme eg\ hangu. A vilägen sern. Mert ez az egy 
idöszakonkent vältozik. Van egy tennis ideälja, egy korcsolya 
ideälja, - egy bäli, egy nyari - ez a legrövidebb elelü, 
mert csak addig tart, rnig f utja a penz a nyaralasra. Ezek az 
ugynevezett fö-iJeälok, - ezek azutan föloszlanak al-idealokra, 
a kikre az elet különbözö lolyamataban nagy szüksege van. 

Hogy a jellemer61 is sz61Jak, a nagy lennynak jellem e 
nincs. A vilagert sem mondanäm azert, hogy jellerntele n . 
Csak nern törödik vele. Atalussza a leany ezt a korät. Ejjel 
täncol, nappal alszik s e közben angol-francia 6räkat vesz, -
eszik es abrandozik. A jövöre csak annyiban gondol, hogy 
napl6t vezet, akközben nern gondolkoz1k es eszre se veszi 
mint lesz belöle. 

(Folytatjuk.) 
3* 
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Cenzura. 
- Lapszerkesztes a jövöben. -

A koalici6s sajt6 r iaszt6 birekel közöl a sajt6::zabadsag !el
függeszte,eröl. Az ejjeli ügy6sz ur kija1szäsära ajänlom a követker.ö 

mintakal: - Min d n y ä j unk a l 6 r de k e 1 h e l, hogy a Zoltan-
fe e csukamä1olaj, me y iztelen es szagta an, cgyike n legjohb ver
tisztit6szereknek, aki iüzlän fütyülö rczangyaln van cnnek a törveny
telen kormanynak. A bi an:,!Ok szipolyozzäk a ncmzelet es elfo1ljO.k 
a szabad s~l)t6t. Sebaj : Nem en~edüok, - csalädunkuak mas ver
tisztit6 szert, mint a hirneves Zoltän·fole csukamajo ajl. 

- K e t mag y a r da 1 jelenl meg most a Bard-ce.{ 
kiad:\säb3n. Mind a kellö szi\lhez sz616 szcp da1 6s ugy eneksz6la
mokra, mint zongorära is alkalmas. A k6t dal p edig, megirjuk itt, 
batha nem olvassa vegig az ügyesz ezl a hirt, nos a ket dal a 
Sz6zat es a b.ossuth-n6ta. Enekelni kell magy<irok, hadd zugjon 
töle a nemetnek a leje. Mindakettö megrendelhetll a kiad6nal. Pos-
tan bermentes szetküldessel ara 3 korona. 

- V e r e k e d e s a F e r e n c v a r o s b an. Ket nap· 
szamos ma es1e egy ferencvärosi vendeglöben összekülönbözölt. Az 
egyik nezete az volt, hogy : L e a z a b s z o l u t i z m u s s a 1. 
A masik azt kiabalta, hogy : H a z a a r u l 6, a k i i l y e n k o r
m a n y t szolgal. Mindcgyi.k a mnga nezet1>t vMle. A jel,..nl vök 
igazal adtak mindkettönek, de bek~l ucm tutltak tcremleni. Ve rc 
is rend6rt hivtak, ki a kel embert bekiserte. A rendörsegen aztan 
kil>ekü\tek es megPgyeztek ubbnn, hogy tenyleg hazaä.rul61 aki olyan 
kormfmyt szolgäl es hogy az abszolutizmus is elitelendö dolog. 

- V a l s a g G r ö n 1 a n d b a n. A grönlnndi eszkim6k 
közötl, mint Petervärr61 jeleotik. kitört a läzadas. Az uj kormanyz6 
ugyanis i.! en eröszakos reodelkezeseket leptetetl eletbe. Azl akarta, 
hogy az eszkim6k csak neki fogj anak f6kal es minden eszkim6 
cs6nak1ar räiratta: >Az en es6nakomc, amit az eszkim6k elenken 
he1ytelenitene 1<. A grönlandi lappokat ujahban g' akran Plkohozzäk, 
ami jogtalansag. Mfadez azt eredmen~·eztc, bogy most a grönlandi 
nep azt követeli, miszerinl ök önäll6an aksrnak f6käl ba\aszni es 
nem mutyiba a kormanyz6val. A kormänyz6 persze nem enged. 
Van sok grönlandi, ak1 nem törödik a dologpal1 hanem a gunyh6· 
jaban e bujva värja a dolgok folyasflt es baJzsirt iszik, mint eddig. 
Ezck persze D' m j6 grönlandi ba·· afi .k. A töbhiek nepg\'ülesekel 
akarnak tarlani, de -- a nagy hideg miatt a leglöbb nepgyul~s 
elmarad. Boi an c s. 



Az ember ~s munkäja. 

- Az eur6pai szokäsok es a k e r e s z t e n y s e g 
J a p a n b an, koräntsem a közelmultban tört maganak utat. 
A tizenhatodik es tizenhetedik szä"Zadban az eur6pai keres
ked6k es a hitteritök - ezek az elöfutarjai a gyarmatok 
civilizälasänak, akiket csakhamar követni szokott maga az 
eur6pai civilizäci6 . . . . rabl6 es pusztitö hadsereg kepeben 
- mär begyökereztek Japanban es egy kesl5bbi erös nemzeti 
reakci6 okozta, hogy a mult szäzad közepeig a felkelö nap 
birodalma elzärk6zott minden eur6pai befolyäs elöl. N agaoka 
japani tud6s francia nyelven megirta ezeknek a XVI. es 
XVII. szazadbeli vonatkozäsoknak a törtenetet Japan es Eur6pa 
között. Jezsuitäk, meg pedig portugäl jezsuiuik voltak a leg
elsö feherek a japani särgäk közt, Nagaoka igy beszel a 
paterek szerepleseröl az ö hazäjäban : 

A nemes urak csak azzal törodtek, hogy megnagyob
bitsäk a birtokaikat, a harcos lovagok pedig, hogy szerezze
nek egyet a szolgätataikkal. A nep es a paraszt szen vedett 
a sulyos ad6k elviselhetetlen nyomasa alatt es hiaba töre
kedett megszabadulni vegtelen nyomorusägäb61. A nemesek
nek es lovagolmak, akik csak harcr61, gyozelemröl älmodoz
tak, sztiksegük volt valami hitre a paraszt szamära, amely 
megtartsa elnyomottsägäban, a parasztnak pedig szUksege 
volt ra, hogy vigasztal6djek szomoru elete fölött. Ez volt ebben 
az id6ben a fOoka a budhizmus es különösen a kereszteny
seg elterjedesenek, a jezsuita papok sokkal tanultabbak leven 
a budhista boncoknäl. A földbirtokos nemesek protekci6jät, 
ezenkivtil a jezsuitäk különösen annak köszönhettek, hogy 
kereskedelmi összekötteteseket teremtettek a szamukra Portu
gäliäval. 

Igy ir a japäni tud6s a hazäja törteneteröl. Es amikor 
mi a gyözelmes Japan dicsösegeert rajongunk, nem szaoad 
megfeledkezntink az eremnek erröl az oldalär61. A feudälis 
erzes rneg ma is benn van a vereben minden japäninak, s6t 
e nelkül a f eudälis rajongäs nelkül nem is lehettek volna az 
a csodälatos harcos nep, amilyennek mutatkozott. De ez a 
modernebb formäban ma is fennall6 gazdasägi f eudalizmus 
okozza, hogy Japänban hihetetlenUl nagy a nyomor es ijesz-
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toen sok a szegeny ember. Es erdekes, hogy a szocializmus, 
alig nehäny evtizeddel Eur6päban val6 megszületese utän, 
mär Japänban is elterjedt es ma hatalmas, erös pärt. A mikäd6 
is agg6dik miatta es komolyan foglalkozik a gondolattal, 
hogy a kereszteny v:illäst teszi pogany birodalma ällami 
valläsävä. 

- Kevesse ismerik nälunk angol publicistaknak es 
politikusoknak egy kivänsägat, amelyet ok »decimal point<
nak hivnak es amit mi a b e k e b u d g e t j e n e k nevez
hetnenk. A hadi budget, ugyebär, mindenki elott ismeros? 
A hatalmak a1lag egy milliärd koronät költenek rä. Mar 
pedig a beke sokkal äldäsosabb es szüksegesebb a häboru
näl, erdemes volna tehät a hadi budgetnek legaläbb egy 
tizedet räkölteoi. Ha mär most, minden orszäg ätlag tiz 
mill 6t adna ki a vilägbeket szolgäl6 celokra, kongresszusokra, 
nemzetközi bir6sagokra, a nep felvilagositäsära, nemzetek 
barahägos erintkezesere, de harnar megszünne a häboru ! 
Miutän pedig a häborut mindig penzert viselik, illö, hogy 
viszont ebböl a penzb61 va1ami a beke javära jusson. 

- Aminap közzetettek Nemetorszägban a s z in h a z i· 
s z e r z o k s t a t i s z t i k ä j ä t. A legerdekesebb benne, 
hogy az elmult evben legtöbbször klasszikus szerzöt adtak 
a nemet szinpadokon ; a modernek csak utänuk következ
nek, Schillert 22 l 0-szer, Sh!ikespearet 764-szer, Goethet 
517-szer, Anzengrubert 320-szor, Grillparzert 310-szer, Les- . 
singet 244-szer, Mollieret 184-szer, Kle1stet 167 ·szer adtäk, 
A rnodernek közül Schönthan 819, Sudermann 64 7, Fulda 
450, lbsen 414, Dreyer 327, Halbe 237, Sardou 226, Heijer
mans 187, Wilde 186, Mirbeau 180, Björnson 171, Tol· 
sztoj 24 eloadäst ert. A legnagyobb sikerei voltak : Meyer 
Förster Diakelete 380 elöadässal es Mirbeau Rossz päsztor-a 
133 estevel. 

- A berlini orvosi egyesületben valaki fel\·etette a 
kerdest : ü 1 v e, v a g y ä 11 v a k e 11 - e a z 1 r a s -
m u n k ä t vegezni ? Hosszu 'ita utän vegre erre a meg
ällapodäsra jutottak: Föltetlenül egeszsegesebb ä1lva dolgozni 
es az ember könnyebben is koncerträlja igy a figyelmet, de 
- nehäny perc mulva mar elfärad es kenytelen leülni. 
Tehät: okosabb mindjärt ülve kezdeni a munkät. 

" 
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Ivanyi-Orünwald Beta kiallitasa. 

Az ul6bbi idöben sfu·ün ismetlödnek Budapesten a kollektiv 
kiällilasok, ami talan elfogadhal6an bizonyitaja, bogy a müveszet 
szerelete, amelynek hiänya fölött sokaig es olyan sokan sirankoztak, 
vegre-valahara nalunk is felüti i.mmar a feiet. Nem mondjuk ezert, bogy 
a müveszel szeretete allalanos es nepszerü, mikenl volt a regi Athen
ban, aminthogy azt sem mond1uk, hogy hibäsan tellek azok, akik 
lamentalasukkal ezl a szunyad6 szeretetet valamikeppen elelre eb
resztettek. Tehat sem dicseret, sem gäncs. Egyszerüen konslatalas, 
amelyet az välloll ki, bogy az utobbi idöben 1etes festöink egymas
ultln kollcktiv·tarsulatot rendezlek, amelyek nemcsak közönsegre ta
lalt11k, ltanem söt väsarl6kra es tegyük hozza - utänz6kJa. 

Az utanzas is pcrsz.e nem vonalkozik szemelyekre es külö
nösen olyankor nem, amikor a kiällit6 Grünwald Bela. Azaz 
dehogy is Grünwald. 1 V a n y i Bela. Grünwaldb6l 1 vanyi lett, de 
az6rt örömmel kell elörebocsätanunk, hogy mint lvänyi is Grünwald. 
Ami dicsöseget szerzett a regi nevnek, konzervalni, öregbiteni fog
j~k azok a munka.k, amelyeket mär az uj nev szignumä.val Jal el a 
kilünö fesLö. Az uj nev hamarosan nepszerü lesz 6s mikent a regi 
szerepeloi fog, valahanyszor legjobb feslöink nevet emlegelik ... 

IV an y i Bela javamodernjeink köze tartozik. Azok köze, 
akik reszL vettek az uj pikluraert folyt harcban. V egig jarta ö is az 
jgazi müveszeknek azt a göröngyös, nehez uljät, mely a meg nem 
orettsegböl vitt el a megbecsülesbe. Ennek a hosszu, keserves van
dorutnak dokumentumait is mutatja be most, amikor összegyüJlölte 
kepeit es kollektiv-larlaton allitja azok ele, akik öszinte erdtklödes
sel vannak a piktu1 a iränt. 

lvänyi a francia naturalizmusb6l, a veröfenyben festö objek
ti\'istäk közül indult ki es elerkezett a tiszta szinfestesbe. Bator 
ebben is, abban is. Am amig oll lankadt kisse es crOtlcn, addig 
itt egyszene töprengöve välk. Nehol az erotlenseget kemenyseggel 
väll)a fel. Különösen az arnyekai kemenyek. .Miotba megijedne az 
aLmenelek hajszolä::aval együlljac6 puhasagl6l, ezerl tarl6zkodik meg 
a follok föloldäsät61 is. Gyönyörködik a harm6niakban es egymas 
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melle fogja a tündöklö foltokat. Rajzbeli gerincükel azonban nem 
erezheli miotba ezt a gerincet ö maga sem erezte voloa. 

Ivanyi Bela a lätAsban csupa impresszionizmus, a kifejezes
ben azonban merl5ben spekuläki6. Erdekes ellentet, amelybe a. köz
vetlenseg is akärhänyszor belevesz. Amde van egesz sor olyan kepe, 
amelyen a munka es a spekulaci6 összetelts6gen es komplexiviiasan 
diadalmaskodik az impresszi6. Ö a szinek szimfonikusai közül val6 

kepein meglätszik a pittoreszken erzett öröm. 
Gyönyörködik a verofäny szinformälasaban, de akärhänyszor 

' megfeledkezik a veröfenynek t6nusalkot6 munkäjär6l. Eze1t hatnak 
aztAn ezek a kepei kemenyen. A nagy f elületek, a batterek, akär
hänyszor meg az összetelt reszletek is a maguk föloldatlansägäval 

nagy suly yal nehezednek rä väsznaira. 
Am ezek a vasznak azert megis az erö festoiessegnek, a szi-

nekben val6 örömnek, a nagy foltok barmoniäjanak, elevensegük iz
galmassagänak szepsegevel megkap6an batnak. Tajkepein a termesz.et 
tanalmas, a kepe egyseges es ez az egysegesseg különösen a han
gulat beszedessegeben nyilvänul. A valöröket a gyakran testi for

mäban jelentkezö ärnyekok zavarjäk. ' 
lvänyi Bela abszolut iestö, akinek azonban megis miodig van 

elbeszelni val6ja. Festve mesel hangulatokr61, kepszepsegekröl, sot 

irodalmi teroakr6l is. Igy mesel a „B er c e k k ö z t", a ,,Ha r o m 
k i r a 1 y ok", a „ Ta v a s z i k i ran du 1 a s", a „S z e n a b o 1r 
l y ä k", a „F eher s z ob a" cimü kepein. Ezen az ut6bbin a 
t6nusokkal is megbirk6zik, erezteti a verölenynek Jätekal a felüle
tekkel 6s körvonalakkal. Paszteljei is a 1ava kepei közül val6k. 

Ivanyi-Grünwald Bela kiallitasd annak, aki a kepben festöis6-
aet es nem sablonos kephatAst keres, aok gyönyörüseggel szolgal. 

.. 



Szinjat~k. 

B e c s, februiir vegen. 

X PRE\llER A BURGSZINHAZBAN. Rego?n vo:t olyan 
mozgalmas szezonja a becsi Burgszinh6.znak, mint az idei. 
Premier egyre-mäsra, mintha ez a haz nem is regi tradiciok
nak volna hajloka hanem feszke uj eropr6baknal< es a 
legmodernebb törekveseknek. Härom hettel ezelött volt a 
»B ü n ö s ö k« bemutat6ja, nehany nap elött Prevostnak uj 
darabjä.t jätszottäk, ~A g y e n g e b b i k n c m«-et, most 
pedig egy olasz ir6nak. T r a V e s t i-uek a »N a s z ll tc 
cimü vigjatekära keszül a Franzensringi regi szinhaz. 

Gianino Travestinek, aki ma Olaszorszag legnepszerilbb 
dramair6ja, ez les.z az elso darabja, mely bazajanak hataraio 
tul kerül szinre. Es mert ez az olasz ir6, különösen nalunk 
meg meglehetösen ismeretlen, azert talän nem lesz erdek
telen, ha furcsa es különös elettörtenetenek elmondasäval, 
bemutatjuk a magyar közönsegnek. 

Travesti etetpälyäja nem tartozik a közönsegesek köze. 
Dusgazdag csalädnak volt a gyermeke. Atyjäoak vagyonät 
tizenhat milli6 lirara becsültek es az öreg Travesti föld
birtokair61, mint mintagazdasägokr61 beszeltek Olaszorszag
szerte. Az öregnek ket gyermeke volt, egy fiu, a sz6banforg6 
Gianino es egy leanya, aki T i t t o n i volt olasz külügy
miniszter fiänak lett a felesege. A fiu, Gianino, ketsegbeejtette 
az atyjät, mert nem ertett egyebhez, mmt csak minden mu
veszetek legnehezebbikehez : hogyan kell penzt költeni. Ezt 
a muveszetet azonban olyan pompasan elsajatitotta, hogy az 
öreg Travesti alig gyozte fizetni fiänak ad6ssagait. Rövid idö 
alatt Gianino örillt tekozläsa az agrärius papanak ket milli6 
lirajat emesztette fel. 

A fiatal ember sz6rta a penzt es közben egyert lelke
sedett, a buveszmesterseg trükjeiert. Egeszen sa1ätsägos 
szenvedelyeve vält a buveszkedes, amelyben ut6bb bamu
latos tökelyre tett szert. Gondolkodott, spekulält, mindig uj 
dolgokon törte a fejet es päratlan ügyf;ssege meg ötletei reven 
kedvence volt az e16kel6 r6mai szalonoknak. 

1, Amikor az öreg Travesti megelegelte füinak ilyeten val6 
dicsöseget, gondolt egyet. Egyik nagy földbirtokat atruhäzta 
a fiära, meg pedig azzal a ktkötessel, hogy az mär rrost 
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gazdälkodjon ott maga es keresse meg a kenyeret. Gifmino 
örömmel fogadta az ajanlatut es mint buvesz olyan j61 gazdäl
kodott a földJen, hogy aränylag rövid ido alatt a szänt6kat 
ellepte a dudva, a kerteket a gaz. A darid6nak nem volt se 
vege, se hossza, mignem eluszott az egesz birtok:. Az apa 
erre levette fiar61 a kezet, nem adott neki több penzt es 
ezentul Gianino szembeszällt a keserü kenyszerrel, hogy maga 
keresse meg a kenyeret. 

Meg is pr6balta, - mint büvesz. Miert ne välhasson 
kenyerkereseteve az, amivel eddig mulattatott. Kiserlete be
vält. Eloadasait folytonos ötlctekkel fUszerezte, amelyek 
kecagtattak a közönseget es lassankent szäll6 igekke valtak. 
Alrndt valaki, aki figyelmeztette a fiatal Travestit1 hogy öt
leteit közpredäva välni hagyja. Rögzitse meg azokat papiroson, 
akär nove.lak, akä.r vigjatekok kereteben. A büvesz meg
fogadta a tanacsoc, es miutan volt mär tekoz16 fiu, tönkre
ment földbirtokos, ünnepelt svarckünstler, szerencset pr6bält, 
mint ir6. Kapräzatos sikerrel. Ha furcsa ötletei megnevettet
tek a pubhkumot, amikor a brettliröl hangzottak el, fokozot
tabb volt meg a hatasuk, amikor elsörangu szinpadokon, 
elsörangu szineszek szegodtek ezeknek az ötleteknek tolmä
csol6i vä. 

A i>N a s zu t , amelyre most keszül a Burgszi!'lhaz, 
ugy mondJak, az olasz ir6nak egyik legjobb alkotäsa, amely
lyel hazäjäban rengeteg sikert arato1t. A szinhäz is sikert 
vär az erdekes darabt61, amelyben komoly reszek vältakoznak 
a leggroteszkebb jelenetekt61. A darab egyetlen szcrepe okoz 
csak aggodalmakat az igazgat6sägnak. Ez a szerep egy fel
kegyelmü fiue es az igazgat6säg att61 tart, hogy ennek meg
jelenese a szinen rendkivül kinosan hat majd a közönsegre. 

lndokolt volt-e az aggodalom, majd elvälik a jövö heten, 
a bemutat6n. 1 g. 

X !vlagyar szerzok darabjat mutatta be az Operahaz, es 
ha a bemutat6 l{apcsan nem is emlekezhetünk mcg egetver6 
diadalr6l1 et kell ismcrnünk, hogy a > N a g y i d a i c i g a-
n y o kc igen becsületes munka, melyet a közönseg eleg 
melegen fogadott, mint egy fiatal zeneszerzönk tehetsegenek 
egyik elsö nyilvänuläsät. Az opera szerz6i, V n r ad i Sändor 
a szövegir6 es R e k a i Nändor a zeneszerzö, Arany Janos 
humoros eposzänak alakjait es gesztait valasztottäl{ muvük / 
sujetjeve, amivel aztän a keteltüseg ered6 hibajäba esett. Ez 
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pedig szöveg es zenere egyforman ränehezedik. A szerzök 
a tragedia palästjat boritjak egy kicsinyes komcdi{lra es ezt 
is tökeletlenül, mert a sö~et red6k mögül minduntalan kikacag 
a tarka boh6cruha. Egyebekben az ügyesen verselt, rom~m
tikus szöveg meglehetösen mellekes. Hekai zeneje azonban 
igen ertekes es elöke16. Hogy nincsen mega közvetlen zenei 
hatäsa, annak reszint a szövcg az oka, reszint a zene, amely 
teljesen szimf6nikus es teljesen wagneres. E ket tulajdonsäg 
összeegyeztetese a legnehezebb problemäk egyike. A köz.önseg 
különben is beleunt a motivumokat szövegezo orkeszter 
zenebe, mel~ et szaval6 enekhangok kisernek. Egeszben veve 
azonban az opera megis szep sikert aratott. A közönseg nagy 
figyelemmel hallgatta a Rekai t\ändor zenejet, mely külö
nösen mint kiserlet, erdekes es rendkivül biztat6. Az operät 
elsörangu szereposztasban mutettak be. A nOi föszerepet 
C s i 11 Ei t K a c e r .Margit enekelte, aki mindig peldat 
mutat lelkesedesevel, valahanyszor magyar darab s1keret kell 
szolgalnia. Erdekes volt aztan meg K r a m e r Terez es 
Ta k ä t s Mihäly alakitasa. A kisebb szerepekben V ä r ad i 
Margit, G ab o r J6zsef es K o r n a i arattak tapsot. A da
rabot A 1 s z e g h y Kaiman rendezte apr6lekos gonddal· 
K e r n e r Istvän erövel, lelkesedessel dirigälta vegig a be
mutat6 elöadäst. 

X A francia kepviselohaz elhatarozta, hogy negy nep
szinhäzat alapit Pärisban, ezek közül harmat a külvarosokban. 
A szinhazak költsegeit aUami sorsjätek utjän szerzik meg. 
Az uj nepszinhäzak älland6 szubvenci6t tognak kapni az 
ällamt61, eppen ugy, mint a hasonl6 celu videki szinhaz
vällalkozäsok. Eddig csak az elökelo vilag szinhäzait: a 
Theatre FranQais-t, a nagy operät, a vig operat es az Odeon
szinhazat szubvencionälta a francia kormäny, mely most az 
uj nepszinhäzak felällitäsäval es segelyezesevel regi, szep es 
nemes tervet val6sit meg: alkalmat ad a franciC\ munkas
tärsadalomnak, hogy olcs6 penzert j6 szinhazi elöadäsokhoz 
jusson. 

X Vun a rni fOvärosi szinhäzaink között egy, r.melye 
tudja a j6 isten kicsoda, vagy micsoda a Hamupipöke sze-

• 
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repere karhoztatott: A M a g y a r s z in h ä z. Mostohän bän
nak vele a lapok es mig szivesen szerzodnek szolgälatäba a 
többi szinbäzoak, reklämot csinälnak azoknak, közönseget 
toborzanak, a p\lblikum között anekdotäkat terjesztenek a 
favorizält mt1intezeteikr01, ezt az egyet elhanyagoljak, bizo
nyära ok maguk tudjäk legkevesbbe, hogy miert. Talän azert, 
mert ez a kedves operett szinhäz nem szolgäl primadonna
harcokkal, nem keresi trükkök segitsegevel az olcs6 hataso
kat, hanem egyenesen es becsületesen halad a maga utjan' 
szolgB.lvän a kelturät, a muveszetet es azt a harmadik celt, 
hogy magyarositson kisse azon ajargonnal, nemetseggel szatu
rält videken, ahol az intim kis szinhaz epülete all. A sajc6 
megrövid1ti ennek a mi'iintezetnek kommunikeit. nem is rossz 
akaratb61, iokabb veletlenül es öntudatlanul. Ami azonban 
nem jelenti meg azt, hogy a maga eröivel, a maga amoici6-
jäval ez a szinhAz nem tudna publikumot h6ditani magänak 
es ne tudna kihasitani azt a mesgyet, mely vegre is a nep
szerüseg feie vezet Pelda minderre a K o 1 du s g r 6 f, ez 
az erzekeny, amellett igazi vis comicaval bir6 operett, amely 
immß.r az ötvenedik elöadäsa fele közeleg, bizonysägot adva 
nemcsak a szinhä.z muveszi szemelyzetenek kitünosegeröl, 
hanem arr61 is, hogy a Magyar szinhäz kitart6 munkäja reven 
megis derekasan megällja a helyet es gyözni fog azokon, 
akiknek a szemeben szälka, hogy ez a szinhaz-Hamupipoke 
61 es virägzik. Hamupipöke vegre is diadalt fog, aratni .. . 
Az eletben csakugy, mint a meseben ... Es a szinhaz 
viläga oly közel all a mesekehez . . . 

Felelos szerkeszto : L6rant Dezsö. 
Szerkesztös~g es kiad6hivatal : Akacfa-utca 63. 

Kiadja a „jövendö" kiad6hivatala. 
Telefon: 87-34 szam. 

A Jövendö elöfizetesi ara : 
negyedevre . 3 korona, 
felevre 6 „ 

fl Jövendö bekötesi tablai 
valamint az elso es masodik evfolyam egyes szämai füzetek- . 

ben es bekötve kiad6hivatalunkban kaphat6k. 
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Közgazdasag. 
A Valuta bank n'szvcnytärsasi'g ma tnrlotta blir6 tornyni 

Schosbcrger Lnjos elnöld\ls vcl a lalml6 kö1gyül6s6l n r6szvenyosok 
ren<lkivült 6rdekl0d6sc mcllcll. Az cluök konstat~lta, hogy az cgy
millj6vnl ten·ba vett alnptOket m ntcgy 500.00U koroulival tuljegycz
tek ; minthogy nzonbao nz nlnpit6 tcrvezet csak egymilli6r6l sz61, n 
jegyz6scket arllnylagosan rcdllklllni kellert. Az nlapszahAlyok mcg
:\llapila ... n uian nz ignzgnt6 ... f\gha hcvt'llaszloltllk a kövotkczökel: b11i6 
tornyni Scbosbeq!er Lajos, lloschän .Jnkab. ßrnchfc tl St'ln<lor, · 1fj . 
Braun Jgnac, Froy Fl•renc, Goldstein IJcrnät, lfcrczeg Ecle, ibr.Hlyi 
~ ... varjai lbtt\oyi MihAl)'• Litzn,ann lgnt\c, Pongcr ß Arnal es \Veisz 
Miksn. A lelügrelö bizottsn~ l gjai lcttek : ~ggcnhoffcr J6zsef, Bnr
klloy Armin, dr. Gara Zolli\.n, Garni ~16r, Huszä1· B6la, Spitzer 
Miksa. A bank mar n JÖ\'Ö hönnp közcpen megkezdi miiköcieset. A 
közgyilles ulan me _ tartolt igazgnl6sagi ülcsen elnöknek bär6 torn~ ni 
Scbosberger Lajost, aleloököknek Uosc·hfrn Jakabot es Fcrencet, ügy
vezetö ignz al6nnk R6nn Arnoldot, b~lyelles igazgat6nnk Kaufmann 
Hermnnt valasztottö.k. 

A Vakok Budapest! Orsz. Kir. Nevelö- es Tanintezet6nek lgazgat6säg4t61. 

Ad 14211906.sz. Palyazat. 
A vakok budapesti orsz. kir. nevelö- es tanintezetenek 

igazgat6säga nyolc orszagos, egy izraelita orszagos es egy 
kincstllri alapirvanyra pälyazatot hirdet. Palyäzhatnak oly 
nyolc even felüli es tiz even aluli korban levö vak gyermekek, 
a kil< a vaksägon kivtil mäs tesii, vagy szellemi fogyatko
zasban nem szenvednek. Tovabba oly gyermekei<, a kik mär 
az iskolai oktatas elso, vagy mäsodik 6veben vesztettek el 
lat6kepessegüket ; nemkülönben az olyanok is, a kik a tanitäs 
kesöbbi eveioen vakultak meg s a 14. eletevet be nem 
töltöt1ek. 

A f elvetel iranti szabälyszerüen belyegelt kervenyekhez 
a következö mellekletek csatoland6k : a) szület~si bizonyit
vany, b) a gyermek latashiänyät igazol6 orvosi bizonyitvany, 
c) himlöoltäsi bizonyitväny, d) hat6sagi kimutatas a csalädi 
es vagyoni ällapotr61. 

A b) es d) alatti csatolmäny szämära csakis az igaz
gat6sag ältal dijtal~nul megküldött nyomtatväny-ürlapok 
hasznälhat6k. A kervenyek a nagymelt6sägu valläs- es Y.öz
oktatäsügyi m. kir. miniszteriumhoz cimezve foly6 evi mar~. 
h6 15 eig az intezet igazgat6saganäl (VII., Istvän-ut 95. sz.) 
nyujtand6k be. Megjegyez\'en, hogy a kincstari alapitvanyt 
kizär61ag a m. kir. kincstäri tisztv1selok \·agy szolgäk vilag
talan gyermekei nyerhetik el. 

Budapesten, 1 go6. evi februAr haväban. 
H o rode k K ä r o 1 y igazgat6. 

--
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HAZAI BANK RESZVENYTARSASAG 
Ataptök~ BUDAPEST. V., 
15,000.000 kor. Sürgönyclm: 

Biztos tökebefektetes es 
a Pesti Hazai Elsö Takarßkpßnztar · 

A ,·evlSnck a rend!&h·ül c!önvö~, nycrcmenyhuzasok~n 'Val6 jitck 
csali a n~telnr kamataiba ker,il, merl a legk sebb nyeremeny e3 
a törlcsztescs huzflsn:ll sor<ott oyeremenykön·enycrt jnro n)'eremf>ny
szel\'env ärtolyamerleke joval töbi>, mint a sors1egyck ma; ara. 

~linden eg, es m eremenykötvcny. illetve a kOlveoy f,1sorsol sa e 
s2tl~n nz arra kiadand6 nyP.romcny·szelveoy az ösazes nyeremeny
huuisokon vegiQ - tehä.t 70 C\·en at - 1atsz1k, e -..zer1u t töb
bször is sorsolhato nyeremenynyel. 

,\ nveremenyköt,·enyekuek hiztositel\ä.t az ällamnak, värosokna.k 
es közsegeknek. 0\'UjlOtl kölcsöni:>k kepezlk es a törlesztesek, v:.ilarninl 
a nyeremenyek pnntos kifizetesr<ter-t a Pe!.ti Hazai Elsö 
Takare~penztär- EgyeeCUet összes vagyonä.\'al külön is kezes· 
ked1k. Eze ket a nyeremenykötv~nyeket adjuk. 

a) keszp.:nzfizetesre a mindeokori po:-itos napi a~fo-

Az elsc5 cziklusban evenkint käromszorjnnins 5, Oktober 5, febrnär 5 

300.000, 60D.000, 300.000 koronäs fönyerem6nyok 
40.000 es 20.000, 50.000 es 20.000, 40.000 es 20.000 koronäs 

melleknyeremenyck kerülnek so1 soläsra. 

l\legrendelesi-jeg;y: a) Keszpenzflzetesre: 
Hal!ai Bank Reszvenvtarsasäg ?Jädor-utoai Hokja. Bpest 
V„ ~ildor·u. 18. Sz1veskedje11e'{ resumre a 1.api ä r lo· 
h amon szam1t\'a keszpenzflze!es ellcn ·----·-- darab 
Pesti Hazai Elsö Takarekpenztar Egyestileti nyeremeny
k<: tvenyt küldeni, Mai postäxal kllldök ön.:>.nek fogla out 
darabonkenl 20 koronal azaz össze;;.en ko
rooat1 m1g a h ritratekos összeget siivesieci.Jcnek 
ntan"l'ttcl bH•zlldni. 
folyoszamla.n tuteluznl, 

K.elt ~---------------------------~: ____________________ _ 

A megrendelö neve: __ __ _ -----„~ ... :.„„„+„-„„„„ ··---·-----

(olv;ishal6 ala1ras) 
Pontos lakäscime: 
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NADOR-UTCZAI FIOKJA 
NADOR-UTOZA 18. 
NAdorutc11I H.ualbank. 

---------Telefonszi\m : 88-01. --------
Tartalek 

2,225.000 kor. 

leg~olcs6bb sors jegyek 

Egyesület uj nyeremeny·kötvenyei. 
lyamon darnhonkint 20 korona foglal6t kikt\tve. /1. sor11jo11yollrc kh·ä· 
natra igen iutanyos feltetelek mellett mcgfclt.•lö elileget 
oyu jtunk. 

11) 1883. XXXI. t .•c. 'rtelmeben klAllitott re•z1ot
ivehre 

18 havi 10 koronäs, vagy 32 havi 6 koronas reszletre. 
1908. marclus ho 16.lg llcörket.ö rendolllscknöl int6zetllnk cz.ckcn 

nz ~rakon arfolyamemelkede1.t eseten sem v 21toz:tat. 
S\-1nr az elsÖ re zletne:t poslautnfri\n)'OO \'alo bckfU<lCfC 

alAn mci:kOlcljUk n sorsjegyek sorozalt\l AS szlunl\t tnrtnlmnzo lön·~o)'C
sco kiilhloll r~s:r.loli\'ot, mclynck alnp1t\n a \'C\'Ö a;:onn:1I mcgszcrzi 
a lnur61ngos j 1 tckjo„ ot. 

... 

Egy e~ nveremenyek 1571 000 kor llindon egyes s ors jegv --= összege: = ' • · okvetlenm kfeorsoltahk. 

A a2:22taooöököf ~ : 11 a töra•s.uaa.~a·ok k~r:•g• : 
mind ac öt ozikluab&o . 

... „„ ... 

l\1eg·rendelcsi-jeg·y: b) Reszlellvre: 
nazai Bank ilesnenytarsasäg Rädor-nlcat fi6kJa, Dpest, 
V, Bador-n. 18. Megreodelck önöknel a prospl'klusukh 111 

fo:!l a lt teltötclek szerinl az 188'j: XXXI. t.-c7.. ~rtelm„hcn 
k1fil itond6 renletivre ----- darab Pesti llasai Cltö 
Takarekp6n1tar EgvesUleU nveremenykötdnyt. A vc1c1-
6.rat dar1tbonliönt koron s ha\·1 r~szlelbcn 
fogom törleszteni:--i\z .. elsö r~„zieler·;hszcscn .• __ _ 
kor. ma poslöutah·Anyon lrnldtem cimü~re. 

Kelt --········-·············--·-········---·······-·· -----

A megrenuelö nevc: ---··---- ------------------· .•.. ··
(olvasllat6 allirns) 

Ponto'5 lak~scime: --------------·-----·-----------------
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A szEPSEG TITKA. 
Vigyazzon j61, mert itt a tel 1 

ETedetl l•Y•l•IE hitolea m1bolato. : 

Egy berlini varicte primadonna
jalol jott o. követkczo lcvcl (ncmct· 
bot forditva): T1sztclt gy6gyszer6sz 
ur 1 Egy k6ristanö, ezol6tt ßuda
posten müködötl, f6ltünt közottunk 
gyonyörü 6s fiatal arcä vaJ, bar 
tudtuk vclctlcnscgböl, hogy tul 
van a 40 even. Egy alkalomm.il, 
mikor nem volt otthon, ätkutattuk 
a tukör asztnlat es hittunk egy 
tegely szii.raz cremet, melyre az 
volt fclin·a, hogy Diana-Creme. 
Ugyanott laltuk a Dfana-Pudert es 
n mozsdoban a Diana-Szappant. 
A szekrenyben volt egy uveg D1ana
Parfttm. N agyon termeszetes, bogy 
a cremet leirtuk es ezeket mind
jlirt meghozaUuk. Dicscmi nem 
nkarom, mort eleggc dicsemi nem 
lohet. Annyit azonban irhatok ön
nek, hogy a szinh'lznlil m6g az 
öltöztet6nok is Diana-szepitoszere
kct hozatnak es a budapesti kar
dalosnö, k1t61 ellestuk a szcpsege 
titkat, megpukkad az irigysegtc31. 
Most kerek ismet 3-3 adagot. 
N Jgyon jol tenne. ba egy ittcni 
gy6gyszertlirnak raktart adna belole, 
mert akkor sokkal többen vehotnenk. 

Egy francia gr6fne Jevole{francia
b61 forditva): Megkaptuk a Diäna
parfUmöt, mely meglepett minden
kit. Az a pikans, vonz6 illat es az 
a csodaszep ki:illitasa az uvegnek 
nrra inditolt bennunket, bogr most 
20 üveggel uto.na. rendeljek belole. 
A fCrfink is azt allitjak, hogy a 
Diann-Parfüm illata heviti a vert es 
izgatja a kedelyeket. 

Egy btScsi szep asszony irja (ne
metb61 forditva): Kerck egy Diana
pirosit6t, amit küldött olyan terme· 
szetos pirossagot idezctt elö arcun- • 
koo, hogy most mindenklnek tovli.bb 
ajäoljuk. 

Egy szegedi leany igy ir : Oly 
csunya voltam es most oly szep 
vagyok, hogy oem cserelnek son
kivcl. Az irigyseg nem engedi, hogy 
bsratnöimoek megmondjam, hogy 
ezt a valtozli.st csak a Diana-sze
pitöszerek idezik elo. Különösen a 
Dian:.i-szappan. 

Egy erdelyi magnasno irja 
Tisztelt gy6gyszeresz Ur 1 S6gor
n6m ajlinlata folytan hozattam On-

Egy kalocsai diplomäsno irja: töl a mült h6napban egy üveg 
Oly csunya, szeplos volt a kezem Diana-parfümöt es mondhatom,hogy 
es arcom, hogy igen szegyeltem ezen a tereo nagy-a tapasztalatom, 
rcndes tärsasag köze menni. Kct- de ilyen tllatot mcg nem produ-
heti hasznälata a Diana-cremnek krutak soha. l<erem kiildjön 3 uveg-
es Diana-szappannnk toljescn ol- gel belole, mielOtt olutazom a 
mulasttolta. rendcs tcli tartozkodasom helyere. 
Egy tcgely DIANA-ORtM (6jjel hasznä.lbnt6 zsiros crem) 76 krajcar, 
DIANA-SZAPPAN 76 kr., DIANA-PARFUM {origin8.lls oagy üveg) 6 K. 
DIANA-PUDER 3 szinben (szurvas borrol) 76 kr., egy tegoly DIANA-

PIROSIT6 6 korona Egy uveg DIANA-HAJSZESZ 4 korooa. 
Központi f~ra.kür, honnan a szlilliuis oaponta tJtoktartas mellett tört6nik 

utnnv6tollel : 

Erenyl 8ela Diana-gy6gyszertara 
Budape•t, KaJPol~-kÖ•ut &. az. 

• GlC'bt11" mulnt61tt 61 ldad6vallalat ~uv.-t.nnadg DJOmAaa ßadapeaton. 
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li1 BUDi"IPEST . ·. Ferencz Jozsef -rakpart 

HUNGARIA , 
N/\GYSZf1LLODf1 

Külön lakosztalyok 
tüntöszobakkal 

fl k~vehaz teljesen 
ujonnan bereodezve 

yönyörü fekvessel a 
Duna partjan, re
mek kil atassal a 

kiralyi palotara, a budai 
hegyekre es a Dunara . 
~ A jelenkor rninden 
kenyelmevel berendezve 

BCJRGER J. K/\ROLY 
igazga t6 

, THE GRESHAM » 
e letbiz tos i t 6-tarsa sag Lo:n.do:n. ba:n. 

-\L.\PITI \TOfl 18.J. ~- IHN 

Magyarorszagi fiok Budapesten 
V „ Ferenc-Jözsef•ter 5 - 6 s zam (saj a t patot a j aban) 
Vagyon 1904 de('ember :H -cn •. __ :?rn.:;o;; o;!H :11• korona 
Frvenyben levo h1xto<>1t is.u {l-'ikeösc;zeg) 4i:l0.000 000.-
Dljtartalek _ _ .. :?J:J.HI22:>n :->J > 

B1ztositoll tc1ek nel\ k1fizet1ete1 t _ 4!H . U~. ~:)7 .t.:J 
rn<» evi dij (e'- kamalJ bevet - :J:?.:lnt ,:u u; 1 
A ma.g yarorszä.<! I ti.zlet m a gyar eriekek-

ben elhelyezett dijta1 taleka _ ::!ö J:J:!.222.HI > 

A n1agyarorszagi igazgatotanacs: 
t;r\"'11 -\ndr:1„sy Geza ..-. b. t 1. orc;zaggyules1 kcpvi<>elo, elnok. 
Grof Bat1hyany T1vad.i r. orszaggy t.i lesi kcpv1selr . 
Prof Benyovszk\ Sandor, orsz:1geyulesi kcpv1selo. 

Bolgar Ferencz orszaggyulcsi kepviselö, • kcpvi-;elöhaz alelnöke. 
Grof Ec;zterhazy \ lihaly . v. b. l. t. or~zaggyulcsi kep v1selo. 
Gr. f l\arätsonv1 Jenö, '" b. t. t . or!lzaggyules1 kepvhC'lö. 

Simon Jakab, tözsdetanacs•l~. 

Ugyvezeto 1gazgat6 lgaz.g ·1to-helyettec;. 
Takacs Zsigmond, Beckett A, Reg inald. 
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Ha öszül a haja sfELLH-ViiET ......... „„ ... „ ... „ ... 
mely nem fest, hanem a haj ered e tl s z lnet adja vlssza. , , 
lapbat6 egyedül ZOL T Ali BELA gyogyszertaraban. 
0 csaszar es klra lyl fe nsege Jozsef fö herczeg udvar i szalllto ja. 
Budapest, V . ker., Szabadsag-ter, S etater-utcza sarok. 

-- Egy üveg ara 2 korona. -.. 

TÖRLEY lroda: BUDAPEST, VIII., Eszterhäzy-utca 22. sz. 
PEZSOÖOY AR Pincek: BUDAfOK (Promontor). --„--..---

Eladunk es vesziink 
alkalrni arvereseken es berak tarozott urasägi butorokat, 
ugymint tel1es lakberendezeseket, ango1 bör-butorokRt, 
mah~goni- es 1ezbutorokat, perzsa- es ~rnvrna-szönye
~eket, függönyöket, olajfcstmenyekec. antiq11e targyakat, 

gäz- es villarnos-csillarokat. 

Grosz S~ndor e"'s Tsa Budapest, 6vdr·u. 2 . .l em. 
u (Klr4l'l·Utca sar~an . 
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----------------------FO.N CIERE PBSTl BlZTOSITO JlliTBZET Omu bltll.Hlltaok · 
81 mlll16 kor. KözponU iroda: BUDAPfSTEN Sas•utca 1(.1 

Aiztosit: testi balcsl'l ellen. ar. ember elelere, ltiz-, jef- es sz:i.llilmaoykarok ell•·n 

A Ba l a e s a.fele va.16 d.1, vila ghirü. ang ol 

UG-ORKATEJ 
a legkitunöbb sz6pil0szer; felu lmulja az összes letezö szepitö
szereket. Azonnal eltavolit szcplot, m:ijfoltot es nunden tisztata-
1ansagot az urcröl es arnak friss udescgct, fiutalsagot kölc0 önoz. 
Ara 2 kor. Ugo!'kaszappan 1 kor. Poudre 2 kor. es 1 kor. 20 fill. 
Ugorkacreme 2 kor. - Kaphato miodeo gyögyszerta1 ban es 

droguericlban. - Föszctkuldesi hely : 

Balassa-gyogyszertara, BudapEst-Erzstbetfalva . 
• GlobllS' mu.intezet., Budapest. 

\ 

\ 



302214 
Negyedik ev. 1 t szam. 1006 Budapest, marcius t t. .. ,, 

JOVENDO 

K.iadohivataI : 
Ak8cfa-utca 68 

Felelds szerkesztö: L6rant Dezsö. 

Dr. Hegedüs Ferenc. 

20 filler. 
, 

Ara 
Egy honapra 
Egy korona. 

I 

( 



\. 
1 

Jövendö. 
Marcius elsejeveJ uj elöfizetest nyitottunk : 

t:gy h6ra ... ... 1 korona 
Negyedevre ... 3 korona 
Felevre __ ... ___ 6 korona 
Egesz evre ... --- 12 koronaval. 

Kerjük a hatralekos elöfizetöket, sziveskedje, 
nek az elöfizetesi penzeket utalvanyon mihamar~bb 
me~küldeni . A „Jövendö1

' kiadohivatala. 

. . . . . 

. . . . . . . 

. . . . 

. 

Budapest, VII., Akacfa-utca 63. 
Telefon-sn\m · 87-34. 

·····································•················· ·········•··············· ·•••·· 

l hosszu § 

teli esteken 

trefa" eloadlisävnl . 
: '---- -----
: Szöra){oztat 

~ Gvömzörl{ödfet 1 ~:~~edeivei . 
! Kaphr.to mar 10 frttJl felj . 20, 30, 40, 50, 60 frttrt. GrnL1ofon 25, 30, 40 

60, 80 frt e" f elj. Lemezek 2 külömbözö drbot tn.rtalmaznak frt 1.50es3.-

= STERNBERG -
CS es kir. udvar1 nangszer- gyar 

BUDAPEST, VII., K e r e p esi-ut 38 . 
. 
························ ···················· ··· · ·· ···· · · ··· ·· ···························~ 
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Negyedik ~vfolyam. Budapest, marcius t 1. Tizcnegyedik szam 

Jövend ö 
irodalmi es politikai ujsag 

A Banffy-eset. 

A politika hangjainak zürzavaraba az elmult heten har
sog6an vegyUlt bcle egy bätor es kemeny sz6 ; bär6 Bänffy 
Dezsönek szegedi valaszt6ihoz intezett nyilt levelc. Az iras 
egy ekrozit-bomba erejevel hatott es creje, a roppant szen
nici6n es izgalmon kivüJ, arr.ely belölc keletkezctt, immar 
szaggatja es robbantgatja a koalici6 testet is . 

A nevezetes okirat tartalmät ismeri Magyarorszag min
den irastud6 embere. A volt föudvarmester nyilt leveleben 
teJjes hatarozottsaggal szakit a szövetkezett cllenzek eddig 
követett allaspontjaval, kijelenfve, hogy a katonai követelesek 
erölteteset, most)döszerunek nem tartja es jövcndö polttikaja gya
nant egy szeleskörü, radikalisan demokratikus programmot hir
detve, amelynek egyik legföbb tamaszt6 pillcrje az altalanos 
valaszt6i jog proklamalasa. A nagy fontossagu allasfoglalast 
csakhamar kövc:tte a belöle foly6 konzekvencia levonasa is : 

Bänffy ugyanis, Kossuth Ferenchez intezett rendkivül erdekes 
leveleben bejelentette a szövetkezett ellenzek vezerlöbiLottsa
gab61 val6 kilepeset. Peldajät követte immar Eötvös t<aroly 
is, es igen val6szinü, hogy a vezer e Jepese, az uj-partnak 
a koalici6b61 val6 teljes kiväläsat fogja maga utän vonni. 

MMJ!t». 
1\!IOtl!AilY .: l.tAt4J'6 
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BanffynJk ez a lepese ketsegtelenül clsföendü jelentö
segü esemeny es a politikai kr6nikas szamara az adott vi
szonyok között izgat6bb es erdekesebb tema alig kinalkoz
hatnek. Hiszen az ugynevezett nemzeti küzddcm legkevesbbe 
intranzigal6, alkut es tekintetet nem ismerö vezerenek eddig 
Banffyt tarf ottuk. Az ö hangja volt a legharciarnbb, az ö 

magatartäsa a legenergikusabb, az ö hajthatatlansaga a leg
acelosabb. S ha most megis l> hangoztatja az engedekenyseg 
szükseget, ha epen ö hirdeti1 hogy a katonai követeleseket 
felretevese utjän kell a meltanyos bcket a nemzet es ural
kod6 között megteremteni; ez az uj hitvalläs nemcsak ket
segbevonhatlan sulya, de a meglepet~s altal is, amelyet kel
tenie kell is, egyarant pikans, mint nevezctcs szenzaci6. 

A szegedi levelet a napisajt6 böscgesen letargyalta. A 
koalici6 reszeröl bösz dühvel rontottak a nemreg meg töm
jenezve ünnepelt vezernek, akit leszerelessel es arulassal va, 
dolnak. A vadpontok legföbbike, hogy Banffynak nem a 
nyilvanossäg elött, hancm a vezerlö- bizottsag es koalici6 
kebeleben kellett volna uj programmjät kif cJteni, ott vezer
tarsai között kellett vblna annak szamara szankci6t keresni. 
Az objektiv organumok pcdig kellöleg ramutattak, hogy 
Banffy bö keszseggel meritctt a Fejervary-kormany pro
grammjab61 s hogy amit ö akar - a beke letrehozasa es 
a demokratikus reformok megalkotasa - az nem mas, mint 
amit az alkotmanyellenesnek es törvenytelennek gyalazott kor
many is maga ele celul kilüzött. Ezzcl szemben all az uj
parti vezernek Kossuthhoz intezett leveleben J lt vedeke
zese, amel} ben kifejti, hogy a harcot haszontala .„k l.ltja es 
a szegedi level fen~es pointeje. Ebben Banffy kije.enii, hogy 
a gaz, arul6 kormäny etlen - amelynek l og1 nmm ja pedig 
oly gyönyörüen fedi az övet - tovabbra i~ ' el va~sal fog 

harcolni. 

1 
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Mindebbcn ketsegtelenUI felötlö es rikit6 ellentmonda
-sok foglaltatnak. Am a Bänffy altal közrebocsatott dokumen
tumok egyeb, roppantul nevezetes Jeleplezeseket is tartal
maznak. Megtudjuk belölük egyreszt, hogy az altalanos 
valaszt6i jog kerdeseben Kossuth es Bänffy reszvetelevel 
targyalasok folytak a szocialistäkkal, amelyek azzal a meg
allapodassal jartak, hogy a koalici6 a leghatarozottabban 
zaszlajära tüzi ezt a nagy elvet. E megallapodasok val6ra 
valtasa, bizonyos, igen sulyos befolyasok - tudjuk j61, hogy 
a feudalis magnas-nagyurak befolyasa -· következteben 
maradt el. H1telesen es a legjobb forrAsb61 ertesülünk 
tovabba, hogy a nemzeti követetesek teren Banffy most csak 
azt proklamalja, amibe a mult h6ba mar Andrassy es az 
egesz vezerlö-bizottsag is belementek · - s hogy tehat ha 
öt leszerclessel vadol1ak, akkor ebben az emlitett faktorok 
is teljes mertekben reszesek. 

Ezck az apr6 adatok ragyog6 fenynyel vtlagitjak meg 
a Banffy· eset rejtelmesnek latsz6 reszleteit s egyszersmind 
teljesen igazoljak Banffyt. Va16ban, nem csodäljuk, h6gy 
Banffy nem kivfln reszese lenni tovabb annak a tarsasagnak, 
amelynek titkos boszorkanykonyhajan, a klerikälis es feudalis 
nagyurak egymasutän ejtenek el minden demokratikus 
reform-tervet. Azt sem vehetjUk t61e rossz neven, hogy 
harckeszseget es erejet nem kivanja arra forditani, hogy ez 
altal, a vele elvi ellentetben levö 48-as tabor diadalät moz
ditsa elö. Azt pedig, hogy gyözött nala a jobb belatas es 
reajött, hogy a katonai reformok es magyar vezenyleti 
nyelvnel ezerszerte többet er a fejedelem es nepe: közötti 
becsUletes beke, a legnagyobb örömmel kell, hogy üdvözöljtik. 

Am Banffy ur szereplese megis egesz sereg inkonzek
ve nciät mutat. A jobb belatasra jutott vezerpolitikus nem 
sziln ik meg ostorozni a kormänyt. Pedig Fejervary es tarsai 
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vele hajszälig egy csapason haladnak. Ök is a katonai ker
desek felreteteltvel a beke Jetrehozasat es a dernokratikus
reformok rnegva16sitasat tüztek ki rnaguk ele. A különbseg 
csak az, hogy e~ek a rnegragalmazott es legyalazott ferfiak 
az atmenet, a harc idejen, keszek voltak a kormanyza& 
teendöit ellatni es igy teljes önfelaldozassal, a gyülöl
ködes es p!szkol6das özönet rnagukra zud itva, szolgalni a 
kiralyt es a hazat. Kerdezzük, mit tett volna Banffy, ha egy 
felesztendöveJ ezelött, mostani programmja alapjan ö kapott 
volna megbizast a kormanyalakitasra es e progtarnmhoz nem 

tudta volna megnyerni a koalici6 tamogatasat? Az ö hely
zete sem lehetett volna mas, mint Fejervärye es ha a kor
rnanyzasra megis vallalkozott volna, öt sern kialtottäk volna 
ki ke\ esbbe sötet hazaarul6nak, mint a taborszernagyot es
tarsait. 

A helyzet rna is ugyanaz. A koalici6 bösz riad6vaI 
tarnadt a Banffy eJJen hirdetett programm eilen. Kilatasa 
tehat arra, hogy az ellenzek urai öt tämogassäk nincs. Allas
foglalasa igy hiJjan van a praktikus jelentösegnek. De a 
nemzet a Banffy.esetböl ismet meggyözödhetik r61a, hogy a 
koalici6 mily hitvany szemelyi politikat uz. Ime: a mit sza
bad Andrassynak, a mie1t a ncmes gr6f bölcs, tündöklö 
allamfe1fiu1 azert Banffyt hazaarul6va kell avatni. Vagy lesze
relni szabad altalanos valaszt6i jog es egyeb demokratikus
reformok nelkill es a nemzeti követelesek elejtese csak ezek 
hangoztatasaval valik megbocsathatatlan vetekke? 

Ugy latszik, az a bizonyos kutya epen itt van 
elasva. D.e medd g tolja a nep rneg szekeret ezeknek az 
uraknak, akikröl napr61-napra oly ketsegtelenül bizonyul be, 
hogy legveszedelmesebb, legmegterithetetlenebb ellensegei? 

P a t t a n t y u s. 
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Bomlik ... bomlik ... 

Bänffy Dezso kilepett a koalici6b61, mert ugy veli, hogy 
_ azzal a poli ikäval, amelyet pär nap 6ta hirdet, kormenykepes 

tudna lenni - fölfele. Ezzel a politikäval elszakadt az a 
fonäl, amely az erdelyi bär6t az egyesült ellenzekhez filzte 
es 6 ismet külön all, külön elvel~kel es külön programmok
Jcal. Eötvös Käroly, aki bölcs es j6zan politikus s akinek 
j6zansägät es bötcsesseget el kellett ismerni a koalici6n belül 
is, egy meglep6 kijelentessel hagyta ott a magyar partok 
Bäbel1et, merl szerinte most ne11 politikusokra, hanem ha
zafiakra van szükseg. Ezt a kijelentest mi ercheto csodalko
zässal fogadtuk. Hat nem a koalici6ban ülnek a hazafiak? S 
nem csakis hazafiak ülnek ott? Mert politikust a sz6nak 
eur6pai ertelmeben nem igen tudunk közöttük. 

Bomlik, bomlik a koalici6. Azok, akik a «nemzeti harc~ 
.kezdeten örök huseget esküdtek egymäsnak, kezdenek egy
masb6l kiäbrändulni. Beütött ime a politikai-frigy katzen
jammerje. De nemcsak a vezerlo-bizottsägban indult meg a 
bornläs processzusa, a koalici6 kezdi elveszteni ta -naszait az 
orszägban is. A legkurucabb värmegyek es törvenyhat6sägok 
tisztviselöi : Pest es Hajdu värmegve, valamint nemes D.:b
recen värosa beadjäk derekukat es nagy öszinten kijelentik 
orszag-viläg elött, hogy ok bizony a bomladozäsnak indult 
koalici6 kedvecrt az ellenalla:;t toväbb nem folytatjak es ke· 
nyerilkct nem dobjäk bele az örven) be, amelyhez a koatici6 
elvezette a nemzetet, hogy a fatalistak m6djära a pusztulas 
<licshimnuszäval ajkukon elmerüljenek benne. Oh, az idok 
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nagyon megvaltoztak. A värmegyek bölcs es logikus admi
niszträtorai a romok tetejen nem hajland6k a pusztuläs 
himnuszät elzengeni es a nacionalizmus Jakäjaivä elszerzödni 
az erkölcsi dicsöseg hitväny bereert. 

Bomlik, bomlik a koalici6. Pedig a vezerek azt hirdet
tek, hogy ennH igazsägosabb küzdelmet a vilägtörtenelem 
nem mutat feJ. Az esemenyek igazoljak, hogy azok, akik a 
koalicioban naivul, együgyüen, avult vilä:-felfogässal, meddö 
ideälokert vonszoJtak a nemzetet a megpr6baltatäsok gälya
padjahoz, - tevedtek es jelet adtäk annak, hogy erdemetle
n ek a nemzet tovabbi vezetesere, mert a tärsadalmi erök 
legelemibb törvenyeit es a parlamenti munka legcelraveze
t6bb iränyait nem ismerik. Azok, akik kaszin6k es klubbok 
kärtyaszobäiban teszik kockära öröklött birtokaik jövedelmet, 
elesen lät6 poliukai mü\·eszettel leraktäk a konzervativ par
lamenti elet alapja1t, mindent elkövetve, hogy ennek a kon
zenativizmusnak, klerikalizmusnak hegem6niajät bi7.tositsäk 
es a nemzeti fe3lodest a meddo idealok utän val6 harcban 
oly iränyba akartäk terelni, mel) ben a nep megmaradt volna 
toväbbra is a jogtalansag, a muveletlenseg es gazdasägi sze
genyseg posvänyaiban - ezek a klerikälis konzervativek 
megcsaltäk, megröviditettek, megaJaztäk es vegzetes anarkiäba 
dobtäk a nemzetet. 

Ezeket az igazsägokat szep sorjäban az idö mind fel
szinre hozta. Meglätta azokat lassan, lassan a magyar pol
gärsag is, a varmeg} ei tiszt viscl6i kar is, amely pedig regi 
tradici6k es emlekek hatasa alatt nagy hajland6sagot muta
t0tt arra, hogy a koalici6t kövesse a viläg vegeig 

Belätja mär minden gondolkod6 err ber ebben az orszäg
ban, hogy egy oly küzdelem, mely az arisztokratäk erdekein 
kivül egyetlen egy tarsadalmi retegnek erdekeit nem szol
gälja, a XX. szäzad verzö sebeit, a modern munka, h ultura 
es szociälis törvenyhozäs olajcseppjeivel nem heggeszti -
az ol}an küzdelem, ha öntudatlan, akkor exaltält, ha hadi
terveken es szamitason epül fel, akkor velilnk, a dolgozö 
tarsadalommal szemben ellenseges es gyillöletes. 

Bomlik . . . bomlik a szent koalici6. J6zanodik a 
nemzet. 

l -
l 
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Hegedüs Ferenc. 
- Az uj penzügyminiszter. -

Mi niszter Jett az egykori radikalis «if ju sas„-b61. 
A «Schodlbeli sarokszoba» cmlekezetet eleveniti fel az 

«ifju sasok» emlegetese. A mostani Muzeum-kavehaz a het
venes evek vegen Schodl nevü kavese volt. Ennek a käve
haznak ma n ar lebontott udvari kis sarokszobajaban ütött 
tanyät az akkori egyetemi ifjusäg raclikalis pärtJänak tabor
kHra. J6kedvü, vidam, ifju kompänia, a mel} et ma mar ncm 
is tudom miert, az <i-Ifju Sasok.i> neven ismertek az egyetemen 
meg a Szabadiban, a honnan az ifjusagi «60-as:i> bizottsäg 
vezette a török-barat tünteteseket s Tisza Kälmän bosszü
sagära intezte a haza sorsät. 

lde järt Hegedüs Ferenc joghallj?at6 is Szemere Atti
läval, T6th Belaval, a koren elhunyt Palotässy Gyula zene· 
szerzo\el, Szekely G) örgygyel a mostani brass6i föispannal 
es az akkor i egyetemi ifjusag többi vezereivel. 

Hegedüs Ferenc is a hazafias tüntetök vezerei köze 
tartozott. Tünt<.te1t, de azert tanult es viz~gazott. I<autz 
Gyula a katedrar61 követendö peldakep ällitotta oda öt. 
«Lasd Hegedüs Ferenc ott \an a tünietök között, de itt 
van a kolokväl6k között is», mondotta Kautz. 

Az 1857 apnlis 14-iken szüle1ett Hegec}üs Ferenc az 
6budai gimnaziumb61 jött az egyetemre. Huszonegy közül 
egyedül ö tette le kitüntetessel az ert!ttsegi vizsgalatot s 
knüno tanul6nak megmaradt az egyetemen is. Tüntetett, 
tanult s amellelt meg ügyvedi, majd pedig egy ideig köz
jegyzöi irodäban dolgozott. Mindezt megbJrta. 

E rendkivüli munkaereje megmaradt manapig is, amint 
arr61 volt hivatalnok-ko11egäi j6 lelekkel tanuskodhatnak. 

«Zseniälis fiu a Feri !» Ezt tartotta a Schodlbeli sarok
szobäban az «ifju sasok> közvelemenye. 

Az «ifju sasok> mint financzsenit is ismertek a mos
tani penzügyminisztert. A vig kompänia h6napvegi allapotainak 
rendezesehez sok ügyes ötlettel jarult, ol~ annaJ, amiert aztan 
a papak se haragudtak nagyon. 

A jogi pälya elvegzese utän, hason16 nevü edesatyjänak, 
a penzügyminiszterium minisztertanäcsosänak peldäjära a 
penzügyi szoJgalatba lepett. Kezdetben a budapesti, azutan 
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a szekesfeherväri dij- es illetekkiszabasi hiv.italokban dolgozott, 
majd bejutott a penzügyminiszteriumba, melynek m ijdnem 
minden ügvosztätyä.ban szolgält. Szapary Gyula penzügy
minisitersege alatt az elnöki osztälyba került s bizalmi älla
sät megtartotti . Tisza Kälman penzügyminiszter alatt is. 
Wekerle mint miniszteri titkar kiralyi tanäcsosi ranggal 
Kolozsvärra küldte peniügyigazgat6nak. 

Kolozsvärott jelentos közeleti szerepct jätszott. Ügy a 
megyei, mint a tärs~dalmi eletben elenk tevekenyseget fejtett 
ki. A Kärpät-Egyesület kolozsvari osztalya elnökeve välasz
totta, polgärtärsainak bizalma törvenyhat6sagi bizottsagi taggä 
tette. Az egyetemen a penzügyi jog v1zsgal6biztosa volt. 
Megalakitotta a kolozsväri tiszcviselök fogyasztäsi szövetke
zetet. Mintegy negy e5ztendeig volc Kolozsväron. 

\.Yekerle hozta vissza osztalytanäcsosna!{, ahoi alatta es 
Lukäcs Laszl6 alatt az italmeresi ügyeket vezette s kesöbb 
a fogvasztasi adök füosztälyanak az eiere allitottäk. 

A közigazgatäsi bir6säg szervezesekor Lukäcs Läszl6 
el6terjesztesere ide nevezte ki a kiräly bir6nak s itt hivata
loskodott a penzügyi osztalyban egesz mostanäig, penzügy
miniszterre va16 kinevezeseig. 

Közigazgatäsi bir6i müköködeserOI ugy a közönseg, 
mint a szakkörök s különösen a bir6stig nagynevü elnöke: 
Wekerle Sändor a legnagyobb elismeressel nyilatkozott min
denkoron. A penzligyi köz1gazgatasi dontvenyek meghozatalä
bln tevekeny reszt vett. 

Szakirodal 'Tii müködest is kifejtett. Több cikket irt a 
>Nemzetgazdasägi Szemle« be A :0Közgazdasag1 Lexicon«-nak 
a penzügyi közigazgatasr61 sz616 reszet 6 irta. A kolozsväri 
lapokban is cikkezett. 

Kolozsväri penzügyigazgato koräban nösült meg. Leanya 
G r ä f l Anclor hevesmegyei földbirtokosnak, a hevesi függet
lensegi part vezerenek f elesege. 

Negyvenkilenc eves koraban lett penzügyminiszterre. 
Fenyes tehetsegein, a penzügyminiszterium minden ügyköre
nek alapos ismeretein kivül nagyon jo a1anl6 levele volt erre 
az ällasra az a hire is, amit politikai ellenfelei is elismeroek, 
hogy tet6töl-talpig t i s z t e s s e g es ember. 

, 



Parisi level. 
- A pärbaj eilen es a pornografia eilen. -

p a r i s, marc. 1. 
Budapesten is, Becsben is hercegek allanak a pärbajelles . 

mozgalom elen es megsem tudnak komoly ered 11enyt elerni. 
Itt Parisban, ahol most a szezon vege, tavaszi reszegsegbe 
veszve, bocsätja le bäjos pajkossäggal csapkod6 szärnyait a 
boulevärdok rügvezö fäira, a kävehazak nevetö arcokkal teli 
terraszaira es a Boulevard Saint-Michel egymashoz simulva 
sietö pärjaira, itt is megindult mostanaban egy pärbajellenes 
mozgalo n , amelynei< herceg, Des c az es herceg a vezetöje. 

Franciaorszägban nem dühöng annyira a pärbajörület, 
mint odahaza, vagy epen Nemetorszagban, de azert nem rit
kasäg ott sem. Csakhogy van egy j6zan vo11asa meg ennek 
az örültsegnek ic;, ennel a j6zan nepr1el. Franciaorszagban 
ker.::!skedöseged, irnok, diäk, proresszor stb stb. nem par
bfljozik; pörösködik, vagy legrosszabb esetben pofozkodik. 
Parv1adalra csak a grand monde ta!!jai mennek, akiknek 
epen semmi mäs dolguk nincs, minthogy gavallerok. Meg 
azutan a közelet szerepl6 emberei. Politikusok, kepviselök, 
ujsägir6k. Ezek sem azert, mintha valami nagyon ügyelnenek 
a lovagias becsületükre, hanem azert, mert a közelet f1gyelö 
sze 1.e alatt dolgoznak es beszelnek es szuksegük van az 
ilyen p6zokra, hogy a tekintelyüket megörizze l<. De meg ezek 
is elso sorban nem azert ällnak k i az epee vagy a pisztoly
cs6 ele. Hanem igenis azert, mert a pärbajukr61 mär el6re az 
egesz viläg tud, nagy publikum nezi vegig a viaskodäsukat, 
riporterek jegyzik, hogyan tämadnak es hogyan vedekeznek. 
söt totogräfusok kapjäk le a mozdulataikat, hiresebb parbajok
r61 - mint peldaul a Jaures-Oeroulede päroa1r6l - meg 
epen mozg6fenykepek keszülnck. 

Descazer herceg, egy elökelo viv6klub elnöke, most 
mcgtalalta a m6djat, hogyan kell ezt a pärbajma.niat meg
tekezni. Sorjäban szepen megkerte a pärisi lapokat, hogy 
lovagias ügyekr61 ne vegyenek tudomast es parbajokr61 ne 
közöljenek riportot. A parisi lapok mmd megigertek ezt es 
most remelik, hogy a pärbaidüh nemsokära - ha nem is 
fog megsztinni, - de nagyon megcsappan. Megpr6balbatnäk 
ezt a m6dszert nalunk odahaza is es bizonyära szep sikere 
lesz. t\lert vegre is, ki lesz bolond megvägatni magät, ha az 
.egesz viläg nem t udja meg ? . .• 

Egy masik kuri6zus mozg<llom is van itt most Paris-

„ 
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ban - illetöleg talän mär csak volt. Mert kudarcot vallott~ 
A >pornogratia« eilen inditott keresztes häborut Berenger 
szenätor, az a törvenyhoz6, a l<inek a nevet a »lex Berenger« 
föltereles elite)esröl szö16 törveny reven a törtenelem meg 
fogj i örizni. A »pornografia« ellen val6 mozgalmäval azon
ban nagyon kompromtllälta rnagät . . . Azert teszem idezö
jelbe, hogy »pornogräfia«, mert Jlyen Franciaorszägban nincs 
is A francia lelek, Paris erkölcse ezert szebb es kedvesebb 
minden mas faj lelkenel, mif"den mäs nagy varos erkölcse
nel, mert itt azt, arnit elmondani ugy sem Jehet, ami mämo
ro~sä es szeppe teszi az eletet, b zonyos naiv nyiltsäggal, 
oszinteseggel csinalja'< es beszelik es amit persze egy Pärisba 
szakadt nemet szemtelensegnek nevez. Csakhogy Parisban 
nem is lehet talälkozni azokkal a sunyi, züllÖlt alakokkal, 
rkik eJSZakai hel\ eken äruJjäk titkos tüzetke1ket es kepeCS
keiket, sem pedig azzal a re1tett es epen azert izlestelen es 
ronda erkolc:>telenseggel arni peldäul Berlint jellernzi ... 

Berenger szenätor a francia nepnek ezt a naiv, oszinte 
n} iltsägat, terrreszetesseget akarja elpusztitani. Hajszät mdi
tott a regenyek es da rabok eilen, arnelyel<.et nem felsöbb 
leänyiskoläk szamä.ra irtak, a kepek eilen, arnelyek nem csend
eletet äbrazolnak. De a hajszajaval ugyanc::>ak rnegjärta. Ne
.hany pappal meg elsavanyodott öreg ktsasszonynyal vegig
järta a videket, ahol meg csak meghallgattak valahogy. De 
amikor Parisba jött, hogy a gyüleseit megtartsa, egyhangu 
t1ltakozäs fogadla. Egyik agitaci6s gyüleset a mäsik utan 
szalasztottäk szet a dialrnk meg a muveszek. Vasärnap megint 
összeh1vott egv üyen meetin5et, a Sorbonne nag} termeben 
es ez oly mulatsagosan folyt le, hogy le kell irnom, amint 
en azt a közönseg sorab61 lattam es hallottam. 

A Sorbonne disztermeben, a Sainte Gcnevieve terem
ben, amelynek keskenyebb falat61 Puvi de Ctiavannes cso
dälatos fresk6i, aszketa meztensege1 viläg1tanak le, mar j6val 
az üles kezdete elött összeg} ült a müveszet-vedö fiatalsag, 
hogy a keprornbol6kat lehurrogja. Ir6k, mü eszek, diäkok. A 
karzaton helyezkedtek el, m1g a Berenger hivei a földszinten, 
szekeken ülve, värtäk mesterük erkezeset. 

Csakhamar be is ällitott, szigoru, borotvä.lt arcäval es 
vezerkaräval, Sertillanges abbeval, meg a többi pappal, 
Buisson urral es Marc Sanguier-val, a nepoktatas ligä änak 
ket föemberevel, akik isrnert, szereplö radikälis pohtikusok, 
es annal csodäla1osabb, hogy a papokkal egy taborba 
tevedtek. 

Mikor Berenger komolyan, melt6sägosan föllepett az 
emelt>enyre, a karzatokr61 rögtön elhangzottak a füttyök es a 
kiältasok: 

1 
/ 
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- Meztelen asszon) ok vannak itt 1 Meztelen asszonyok, 
meg f erfiak 1 

A fresk6kra celoztak, amel) ek Bercnger hata mögül 
gunyoltak az erkölcs smokjait. 

Sertillanges abbe, bences patcr volt az elso szonok. 
Iszonyu hevvel ostorozza az erkölcstelenseget es vegre olyan 
tUzbe ragadtatja magät, hogy a kifejezesei rosszabbak a leg
csipösebb Faydau darabeim'll is. Az asszonyok pirulnak, 
sokan közülök tölkelnek. Töob se kellett a karzatnak: 

- 0, a kis diszn6 1 - kiältjak. - Hallgass, elkerge
ted az asszo11yokat 1 

Mikor pedig az abbe a müveszeket r6ja meg, amiert 
nem vigyäznak az ecsetjükre, vesÖJükre, lassu, mely hangok 
karban eneklik : 

- A szent inkvizici6 ! Maglyara a muveszekkcl 1 
- Ahelärd, Abelärd ! Az inkvizici6 ! 
... Berenger többször fölemelkedik, hogy a papjät 

vedelmczze. Több se kellett neki. Szäz hang kialtja : 
- HalJgass, öreg gy1lkos ! - ami nem epen tapintatos 

celzäs arra, hogy egyszer bii 6 koräban Charentonban elitelt 
egy erobert, akiröl kesöbb kidatilt, hogy ärtatlan. A vihar 
tel1es kitöresere ped1g megadja a jelt E m er y Rene ur, nep
szerü ir6 es ujsagir6, aki harsäny hangon kialtja lc a kar
zatr61 : 

- Csak egy pornogräf van Frandaorszägban es az 
Berenger 1 

Erre aztan olyan füt) öles es kiabäläs, dörömböles tört 
ki, hogy Sertillanges abbe ketsegbeesetten elhagvta az emel
venyt. Heiyebe Buisson, a radikalis polilikus lepett, azt hittek 
ugyanis, hogy a fiatal, liberaris emberek ezt Fl sz6nokot nem 
fogjak felbeszakitani. Elfeledkeztek azonban r6la, hogy Ser
tillange~, meg a többi pap, ,f anatikus, klenkalls tömeget csö
ditett magäval a terembe. Es alig mondott egy sz6t Buisson, 
maris hal lani : 

- Arulkod6 ! Szabadk6müves 1 Papfa16 I 
Es ez a sz6noklat is belevesz a közbekialtasok töm

legebe. Vegre Buisson tävozik a sz6noki emelvenyröl, amely 
üresen marad ... Egyszerre a puplikumb6l egy hosszu haju 
fiatal ember törtet az emelveny fele; GrandJouan, az ismert 
ifju torzkeprajzol6. Beszelni akar. De az erkölcs örei, elüK.ön 
BerengervaJ, utjät allJak, lelökdösik . • . Sokan a közönseg
böl Grandjouan vedeJmere sietnek ... Egy pillanatig vereke· 
destöl lehet tartani, de aztän Berenger meggondolja magät 
es papjaival, aggszüzeivel együtt, eszcveszetten menekül. Az 
ordit6, ujjong6, gunyol6d6, fütyülö tömeg utana . . . ki 
a kapun, a napsüteses, ragyogy6 pärisi tavaszszal. I. L. 

• 
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Zichy Mihaly. 

Forradalmar volt, akit az elet viszonyai udvaroncca 
tettek. Ezekbe az eletviszonyokba azonban mi is belesz61-
tunk, f\Jagyarorszäg, mely nem akarta öt idehaza tartani es 
alläst adni neki, amikor pedig alkalom nyilt erre. Talän lelki
ismeretesseg volt igy cselekedni, talän lelkiismeretlen. Ha 
azert nem tettek meg itthon az Eszterhazy-keptär igazgatäjä.va, 
mert tudtäk r6la, hogy szükek neki ennek az orszägnak ha
tärai es mert ennek az orszägnak talaja tulsägosan szikes ahoz, 
hogy täpläJekot adjon ~ beleje ültetett nagy muveszfanak, 
akkor lelkiismeretes volt az az eljäras, mely Z i c h y Mihälyt 
elütötte att61, hogy vegleg itt telepedjen meg. De ha mäs 
diktälta : kicsinyesseg, marakodäs, akkor lelküsmeretlen volt, 

peldätlanul az. 
Csodäs jelensege a magyar kultureletnek, hogy az 

itthonlak6k milyen büszkek külföldön elo kitUno hazänkfiaira. 
Arasson babert muvesz, vagy ir6, vagy tud6s szemernyi 
diadalt a külföldön, nem lesz hiäny sasszemekben, melyek 
felfedezik, hogy az illetö ur magyar szärmazäsu, ereiben ma
gyar ver csörgedezik. De jöjjön haza az illetö, mindenünnen 
agyarakat vicsorgatnak f eleje es ezek az agyarak harapäsra 
keszek. Ragaszkodunk ehez a fraz1shoz. külföldön e16 jeles 
hazänkfia. Mihelyt itthon van az a hazankfia, azonnal elfedjük 
r6la, hogy jeles. Hogy külföldön el, ez gl6riät ad a nevenek 
es jelesse teszi, itthon azonban elvesz ez a gl6ria, elfeledjük, 
hogy hazänkfia es ahol Iehet,:bantjuk, marjuk; mit törodlink 

a kiväl6sägaival. 
Zichy Mihäly, aki eszrevette ezt a magyar kuri6zumot, 

bizony nem bänk6dot fölötte valami nagyon. Egyet rugott 
magän, azaz rajtunk, azzal illa-berek, nädak erek, ment is 
külföldre, hatat forditott nekünk. Nem, hatat nem forditott, 
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mert nagyobb müvesz es nagyobb lelek volt, semhogy a 
boszu ilyen kicsinyes m6djahoz fordult volna. Nem törödött 
ve.ünk, ez volt az egesz. Elt a cäri udvarban, ahol megbe
csülesben volt tesze, vagyonban, nagv j6m6dban es an.it 
drä.ga volt lelkenek: kivänatos noknek szerelmeben. Elt, mint 
a reneszansz müveszei: sütkcrczett a fejcdclmi udvar fenye
ben - van-e melege is ennek a fenynek? - szerette a 
munkät es sokat dolgozott es szerette a szerelmct es soka 
szeretctt. Alkotott färadhatatlnnul es fant{lziält a legcsapo:1-
g6bb fantäzia\·al. Alkotasai hosszü lajstromän keresztill pil
lantva es ätgondoh·a azoknak fantasztikus voltät, a piktura 
J6kaifmak kell mondanunk ot, akiben, eppen ugy mint nagy 
regenyir6nkban ez a ket müvcszi adomäny egyesillt; az 
energiku5, törh~tlen munkf.biras es a csapong6 szines famäzia. 

~lagyar tulajdonsäg mindakcttö. 
Sokat dolgozott. Neha aztän clfogta a pihenes vägya, 

olyankor a nagy poete.kat illuszml.lta, a vele kongeniälisokat. 
lllusztralta Göethet, Shakspearet, Madächot, Aranyt, Byr-0nt1 

Petöfit, Lermontoftot, Puskint. 
Sziveben különüsen sok vonzalom elt a szepnem iraut. 

Mindig a legkival6bb es legernelkedettebb s_ellemü nok von
zottäk, akär csak Goethct. Neld is szüksege volt arra, alni 
lelkenek es kedclyenek ifjusngat s rugekonysagät konservälja: 
a szcp örökös elvezeterc. Szerette „a szepet mindenben es 
mindenütt, elsosorban pedig n szep nöben, mert lehet-e szebb 

a vilägon egy szep nönel ? 
~lost, hogy n.eghah, diszhelyet adunl\'. neki itthon, a 

temetöbcn. Mcrt mi a holLkat ncm bäntjuk soha, söt jok 
vagyunk velUk. Nem vagyunk hienäk, mi csak az ele,•en hust 

szeretjük ..• 

l 
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Külföldi kr6nika. 
- Ket kormanybukas. -

Rouvier, a f rancia miniszlerelnök mcghukolt. Megbuktattak n 
ldctikalis koalici6 6s a papok, a templomi leltnrozäsok kürül tä
masztott botianyokkal es zava1gasokkal, amel~ek sorän nem egr 
l1cl~ iilt v6r is folyt. Az e~) haz es allam elvälasztasät6l sz616 tfü
veny Combes müve, de csak Rouvier alall sznvaztak mcg es mos
tanllban l\edilt vcgrehajtasra. A különbcn is kevcs cllentallast m6~ 
inkabb lüzclte a papn encikUkäja, amelyhen a Irancin katolikusoknt 
a Lörveny irtmt val6 cngedetlensegre huzclitotta. A törvcnyt azonhan 
v6gre kcll hajtani es igy lo1 Lent, hogy az allamhatalom kcpvtsellii, 
n luvatalnokok, csenclörök, katonäk sok hel) ütl összeütköztck a pa
poktöl lanatizalt neppel. Ncruely vidcken egesz klerikalis forradalom, 
,,fch6r terror" filölt ki. Embc1 aldozatai is voltak conek a harcuak 
es amikor szerdan, a lrnmataban, klcrikalis rcsz1öl interpellaci6t 
inteztek a kormanyhoz a legu16bbi leltarozäsi bar l'Okra vonatkoz6a11. 
a kamara többsege Rouvier välaszat nern logadta el. 

Rou\·iert ugyan közvetlenül a kle1ikfllisok huktallak cl, dl! 
sohasem bukoLt volna, ha öszinte radikälis politiklu loly1at. nouvicr 
azonhan a klerikalisokkal kacerlrnd6 intrikus, aki annak 1dcjcn 
De casseval együtt sajät 1elehbval6jukat, Combes·oL kiintr1knlLak a 
miniszterelnökscgböl. A franci-i kamara mosl a vä.lasztnsok elött (ill 
.es nyilt titok voll, hogy Rouvier az UJ välasztasokon a Comuc!' 
bloc1änak legradikälisabb lagjait ki akarja buktalni, bogy maf!än~k 
egy älraclikälis, papokkal kace1kod6 töhbscget szerczzen. Csak a 
maga vermebe escu, amikor ezek az ela• uläsra szänt radika.l1sok, a 
reakci6 felbasznäläsä\•al, leräztak a nyakukröl. 

• 

A masik kormänybukäs kis Balkan ällan1ban, Szerbiäban esclt 
meg. A Sztojanovics·kabinet beadta a lemoodäsät, tel1esen megtört 
a külügyminiszter sulyos csapäsa alatt. A szerb kormäny elszami
toua magat, amikor ilyen ha1alommal akart ujat buzni, mint Ausztri 1-

. .Magyarorszäg. A nagy hangon kezdetl vamhaborut abba kollet ~ 
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l1agynia es Canossat jarnia Decs clött. De nz osztrak·magyar kül
ügyi kot m{m~·nak csak akkor lchetcll meg ~ teljes el gtetele, ba a 
kormäny, amely pt ov •• k6.lla öt . mcgbukik. Es hä.rmennyi1 e ragasz
kodtak is Sztojano\'icsck a hatalumhoz, vcgiil Je kcllett mondaniok. 
,\ bec·i kurmany kijelentelte, bogy sem a kntendö proviz6tium, 
sem a kesöblii sze1 zö<les alnlt, alla1cgcszsc~ügyi cmgedmenyt nem 
ad Sze1 bi6no k. Eien az a1apon a hclgrlldi konnäny meg pr6hä.lko
zoll engeclml'.:nyek ldlmnyodlasnval. de a 1 itle~ visszau1asilflsh6l 
ereznie kellctt, hogy az osztrAk-magyar kurmi\ny uem targyal vele. 

Az ut6dj:\vol maj<l talan. 
Its ennek a konuanynak, amcly ily ni cällanul packazotl egy 

hatalmas hirodalommal - c g y f ö n y i t ö b lJ s e g e volt a 
k~pviselöhnzhan ; emellell rnög az ~llcnzck 01Js1rufllt is. 

GEORGE SAND uj szobrot kap. Paris egyik legszebb~ 
teglätogatottabb hclyen : a Luxembourg-kertben fogjäk a feher" 

mä.rvänyszobrot f elallitani, mclyet Frangois Sicard alkotott. 

Ezen nem egy öreg, töpörödött, szomoni asszony all elöttünkr 

mintahogy 6t a la-chatre-i es a theatre-frangais-beli szobrän 

lathatjuk, hanem egy ifju, üde, bajainak tcljeben lev5 asszony

szepseg. Amilyen akkor volt, mikor Mussct megszcrctte, mi· 

kor Itäfüibn utazOlt yele. 
A setaut menten levö szikladombon i.il a költönü. Egyik 

kezeben papircsom6 es set1köpen; eg, mäsik kezct pedig a 

sziklan pihenteli. Mereng. Almodozik. Uj problema foglalkoz

tatjn, uj gondolatokba merült. ßuja haja l~cttevA\ s tva vällaira 

hull, ovalis arcänak gyö11yörü kcreteül. V egtelcnül ked ves es 

l~bilincselo, ahogy ott ül könnycdcn, hnny<igul, äts-ellemült 

nrccal. Finom es csodnszep cgy emleknn.i ez. Csak nz , Öjipus 

es a. Sphinx> meg a cJeanne d' Are> mcsterenek kezebol ke

rülhet ki ilycsmi. 



Kr6nika pesti dolgokr61. 

Ezen a h~ten volt egy igen alknlmas t6ma az elmelke
desre. A Feuerlicht Sarolta szomoru es vrsszataszit6 esete. 
Alkalmas tema, csak hogy nag} on kenyes es nogyon 
komplikalt. A tanulsägoknak es az ugynevczett "etet-

._ melysegeinek» egesz sorat tarja fül. Egy csalad, ahoi meg
tdrtenhetik, hogy a fiver a noverehez nyul durva älla
tiassaggal . . . A nyomor, a feneketlcn szege11yseg ... 
Egy csalad, amely a legszigorubb valläsossagban neveli a 
fiät. A fiu a vallas magas.:tos tanitäsainak a tanitäsäb61 el 
es aztän elköveti a legforrelmesebb bünt ... A degeneraci6, 
a faj elcseneveszcdese, egy ember, akinek mar a megszUle
tesekor a homlokära van irva, hogy gaztevo lcsz bel6le es 
ezen nem välto?lat bärmilyen jämbor neveles . . . Nö, aki 
vegigolvassa a reggeli lapot, közvetlen, miutän megfojtotta a 
gyermeket . . . A zavarosfejü, felig, vagy cgeszen hiszterika 
asszony, aki nem lehet felel{s a tetrciert es akire, nem hogy 
egy embereletet, de egy kis macskät sem szabadna bizni es 
ani c:;ak egy kisse valtozott eletvis_onyok közt megis egesz 
sereg gyermeket ne\.·elt volna ... 

Sötet tanulsagok, szomoru fölfedezesek, amelyek mindig 
ilyenkor merülnek föl az emberek öntudataban, amikor va
lami tragikus esemeny fölräzza ennck az öntudatnak a 
nyugodt vizet. De nezz.ünk utäna, talän ha keresünk, talA· 
lunk ebben a ketsegbeejtö temaban valami örvendetes tanul
sägot is. 

Feuerlicht Särät fölmentettek. Ez helyen volt, rnondja 
mindenki, hiszen a szegeny leäny, ärtatlanul, a maga büne 
nelkül, öntudata hozzätevese nelkül jutott rcttenetes, sze
gyenletes helyzetebe, es hogy azutän gyilkossägra vetemedett, 
szegeny elb6dult fejet61, a tarsadalom kerlelhetlen, kegyetlen 
iteletenek rettegese16l1 ki vehetne büns7ämba? . . . A dolog 
azonban nem ilyen egyszerü. Tessek csak me~kerdezni jo
gaszembertöl häny evig ülne fegyhäzb:m Feuerlicht Sära, ha 
az ügye felett nem es k ü d t s z e k, hanem rendes birös~g 
itelkezett volna? A bir6 raütne a törvenykönyre CS verz6 
szivvel bär, de elitelne. Nem tehet mäskeppen, mert a tör
veny betüje köti. Ilyen szep, igazän emberi, nagylclkü tett, 

2 



JS 

m: :t ennek a gyermekgyilkos anyanak a fölmen:ese, csak az 
cstrndt_?ZeKck koraban leh!!tseges. 

Es ezt j6 mcgältapitani. Mert a foglalkozasszeril jogä
szok köreben minJinkabb lnbr.:i kap az a rossz szokas, hogy 
az csküdtszekel~ eltörleset követelik es a megteremtesUket 
veJzetes tcvedesnek mondjäk. Terjünk vissza a kozep
korba 1 ••• 

A foglalkozässzerli jogäszoknak a velemenye azonban 
jogi kerJesekben, Olt1 ahol mag lS gondolkodasbeli regi6kkal, 
a tarsad'1lom, f iloz6fia probtemaival enmkeznek nem lehet 
mertekac.16, eppen azert, mert Slakemberek. A szake'llber 
gondolkozasät a maga szakjänak a deszkakeritese korlätozza. 
Azutän meg : a szakembernek vannak öntudatlan önzesei. 
Öntudatlan. osztal)-onzes, kasztfeltekenyseg nyilvänul meg 
az eskü<ltszekck ellen ind1tott hajsz:iban. A JOgasz - mint 
tc.stület, \!gycn!dnt öntudatlanul - mcgdöbben att61, hogy 
egyszcrli, jogiakban tanulatlan emberek is megtudJäk hozni 
az itele1et, hogy ök szinte fölöslegesse välnak. Az ügyved 
pedig azt erzi, hog 'tl n1ost mär nem eleg a törvenykönyv 
bujocskäit aiapJsm 1s nerni, hogy az esküdts~ekkel szemben 
minJig bizunytalan az eredmeny, hogy embernek kell be
szelniok, e·nberek itelkezne!< es nem ge;>ek. Ez a jogasz 
ontudatlan önzese es szake'nber-korlatohsaga, amelyet szeretne 
a tärsadalomra räkenyszenteni. 

l>e ne hallgassunk az ügyvedekre. Azert, mcrt nehany 
bünös enyhebh büntetest kapott? . • . istenem, mit tudjuk 
l'!li kegyetl~n becsületesek, hogy mi viszi a bü_nöst a bUnbe 1 
Es foghäz, feg) haz m~g senkit sem javitott meg, az akaszuis 
mcg meg kevesbe ... Ezert örüljUnk a Feuerltcht Sara föl
mcutesenek es ne hallgassunk az ügyvedekre. Ez egy 
esctben pr6bäljunk megelni nelkülök. 

-e.-
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Musset Alfred költen1enyeiböl. 

1. 

SZIVEM ES EN. 

Mondd: miert keves egy asszony nekcd ? 1 

Kialtek szivemre, hogy összckaptnm vele. 

Hat edesebb a vagyb61 vagyba szällni, 

~lint zavartRlan, örö!< üdvössegbe? 

Nem, nem ! - felelt p~jzän szivem -

Egy el nem birnä az en längomnt •.. 

Hät nem lesz multad fotyton edesebb : 

Ha minden cs6kot mäs, mlis asszony ad ? 

S szomorun sz61tam nagy szi vemhez : 

Hat längforrasod ki sohsem apa<l ? 

Vezetsz, vezetsz uj va~yak uj honäb~: 

Zuditva räm uj könnyet s kinokat. 

Nem, nem ! - felelt szilaj szivem -

Egy el nem birnä az en längomat . .. 

A mtilt emle!<e Folyton ede3ebb lesz, 

Ha minden cs6kot mäs mäs, asszony ad .. · 
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SZEP VOLT 

Sz~p volt, mint a müvesz marvanyszobra, 

Ha homälyba vonja bajait az ej, 

Ha piheno mozdulatlansaga 

A titkos gyönyör perceröl beszel. 

Sziveben erzelem, sziveben szanalom ; 

A j6säg Jegszebb tiszta tükre volt. 

Az esz szava sohsem korlätozä, 

Ahoi csak jart, ott szükseg nem honolt. 

Hiäba varta az esti langy' szell6 

Mosolyät, hogy lecs6kolja majd. 

A haJäl lelopta ajakär61 

A pirt, a dalt, az uj kacajt. 

Es sirni sem lättäk soha : 

Mert a f aj<lalmat nem ismerte meg. 

A fä.jdalmat, amely a sziv egebOl 

Fakaszt enyhito könnyeket. 

Szeretni sem szerethetett meg, 

l\lert a büszkeseg sziven ört allt ... 

Letört, mielott szeretett volna ; 

De ha nem szerctett: elt-e hat ? 

Ab ä d i Im r e. 
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lbsenröl. 
lrta : Kerr Alf red 

I. 

cHa mi baloltak foltamRdunk -> 

lbseo. 

Tout est matiere pour vous 1 kiältja valaki haraggal 
napjaink mUveszcinek. Egy francia, egy vezcklest predikitl6, 
egy lelcktanär, egy rcgeny költö. Sz6val : Paul Bourget. 

Ez elcte muvenek a magva. Az elöterben a nn'.h·esz
c:t1bcr alJ, akt cmbereket muveszien hasznlil fel, de emberien 
szcretni ncm tud. Aki megöli a szereJmi eletet. Bourget mär 
regtöl fogva nagy bünt Jät benne. <rC'cst le grand peche in
tellectuel, un de ceux dont il est ecrit qu'ils ne seront pas 
pardonnes.~ 

lbscnt is, muveszete alkonyän, ugyancz n gondolat 
fogin cl. Egy nöt formal, akin ez a bun elkövettc1ett. Lelke 
mintegy lelket veszrette. Visszaeltek vclc, - eszközze; le
alacsonyitottäk, - epiz6<ldä. Egy efiatal forr6\•erü asszony> 
mcghalt. Szlizcssegc megllkarta ölni a terfü, nki erintelle. De 
mivcl nern erintetle, szinten megakarta ölni. f\lindcnet clärulta 
miatta : otthonat, barata1t, lelket. S ligy eni, hogy 6 van 
clarnlva. Ez a lelki g) ilkossäg melysegbe taszitja, a szenny 
vilagäba. Ez a szeg\ enteljes tett, melyet emberiessegc elszen
vcdett, gytilöletet gerjeszt benne: tört hord magäval. A szob
raszban az embert szerette. Muveszeteböl, amit a magaeböl 
adott hozza, de nem az ö muveszetet. clgazi» gycrckeket 
szcrctett volna. Roviden: asszonyi asszony. Talän a regi 
fajtabol. 

f\Iindegy. Ezt az alakot, a levegot', mely körüllengi, az 
örcg az 6 mngänyos patkänyfogö müveszetevel csinalja meg; 
nzon a kettös ta1aju, titokzatos m6don, avval a hidcg dämo
nisnggal, mcly a komikum es a borzadaly közt csuszik tova, 
öskeplctszerüen, soha el nem felejthetöen. A kikutathatatlan
nnk viläga itt a mindennapot surolja; borzadäs vilaga bele
mcriti szemet ß varietek es tidülöhel\'ek elcktromos \ ilagnba. 
Kisertctck, reg clhunyt ldkek jarnak-kelnc.·k. A hnlal b1rodul-
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mat val.ami elnemult, megszakadt, melyseges em1ekü kin üli 
körül. Es a gyilkos atmosphärät körülzengi valami öregedo 
vägy6däs. S vegül längok csapnak össze; a jeg alatt. S a h6 
mindent beföd ; a längokat is. 

Az utols6 alak, melyet Ibsen teremtett: E irene. Az 
utols6 sz6 melyet kiejt : Pax vobiscum. Az utoJs6 hangulat, 
melyet rajzol ~ a csönd. 

Abban a nagv hähoruban, mely Juda es HelJas között 
folyik, Bourget Judäval tart. A muves2etgyülölö Tolstoj meg 
hatarozottabban Judäval. lbsen - elalväsa elott - valami 
szövetsegrül älmodtk Hellas es Juda között. 

II. 

Rubeknak a szobrasznak arcvonasai a muvesz·egoista 
arcvoPasai. Az od<1adäs nem adawtt neki. «Rebelle ä l'aban
don > igy ,nevezi betegsegük e tipykus vonasät a szakember 
Bourget. Es Maja azt mondja. cNem tärsasl!gbaval6 ember 
vagy, Rubek, legszivesebben a magad utjät järod es a leg
szivesebben a ffi'3g&d erdekeivel foglalkozol.> J6sagosabb a 
dolgok irant mint az el6k irant. A dolgokban az el6t latja ; 
s az elöket dolognak tekinti. Közvetett ember. Meg olyan 
jelenetekben is zenet keres, ahol a közvetlenek csak zavart 
ereznt!k. U fheim az ellenese, altruristabb ; ez a medvevadäsz 
meg akarja Rubeket es Irenet menteni. Ez az egyszen1 lelek 
az allatokat is szereti ; kutyäkkal barätkozik. A mäsik allat
kepeket hasznäl, ha valarni megvetendöt akar kifejezni. Az 
eg\. ik nem tävolodik allati letünktöl, a masik, - hogy goethei 
sz6val eljek : emberföJötti ember. Ez a földtc31 val6 eltävolodäs 
adja meg erteket es ertektelenseget. Az egyik nevet es el; a 
mäsik meghal es mosolyog. 

Tehät egy «szelid ragadoz6 madäu. A keresztenyiesen 
distingualt jelenben megörzi a. regi, önos alkotmänyt. Egy 
asszonyt lat, aki eloue levetkezik. S ne11 latja az asszonyt, 
aki miatta vetkezik Je. Egy masikat jätekszerül vesz magähoz. 
Elkergeu: jätekos souveränitasäval, nyilvänos elfordulässal 
töle. Ez a Maja meg szivesen ülne R terdere; mert Maja no. 
Az ilyen termeszetek, mint Rubek gyClöletes dolgokat mon
danak es nem tudjäk, hogy mondottäk Irene több volt 
neki. De muveszetet felti az önrnaga odaadäsät61. Rebelle a 
l'ubandon 

A nöhöz val6 ez allasfoglalasa : örök küzdelme az al
kot6knak, minqenütt, ahol a vonzas a taszitässnl harcban all. 
A nagy magänyos küzdok sohasem tudtak volna elviselni 
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valami közösseget: de utäna mindig vagyakoztak. Raffael 
megelegedett eleteben egv Maja-val, Goethe Irenekkel es 
Majakkal vegyest. Michel-Angelo - az lrenek es Maj!!k helyett 
- talän ifjakkal. Es Flaubert szerzetes volt ; egesz eletere 
eleg voll egy ifjukori esemeny - alkalmi visszaemlekezesül. 
FJaubert-töl val6 a mondat : 

Ün homme qui s'est institue artiste n'a plus le droit de 
vivre comme les autres. 

Ugy halt meg mint egy kutya. 

III. 

Mi tehät Rubek erzese? Talan az, amit erezünk, ha egy 
nagyon szeretett asszony alszik mellettünk. Imädjuk eleteben 
s megis az alv6ra ugy nezünk s megis ugy erezzülc te vagy 
te s en vagyok en. s bärmely fokän a kulturänak ; szeretve 
a legkülönbözöhb szerelmi szenvedelylyel, mindig ugyanazt 
a gondolatot keltik fel : te vagy te s en vagyok en. Talän 
nem is az egyestöl val6 különväläs, talän a ne'l'l-t61 val6 
különvälas ez? Aki a1kot, kellemes megp'henest taläl benne, 
de csak megpihenest. Valami csodälatosan Utbanfekvöt, de 
csak csodälatosan utbanfekvöt. A «lebilincselot» es a lebilin
cselot. 

Örülten vilägias lehet vataki, asszonyok bolondja, - es 
megis a mUteremben, a zongoränäl, az ir6asztalnäl egy szent. 
A szinekkel küzd, rhytmusokat fog el es veszekszik n semi
kolonnal. Es vär, es vär, es küzct egy sätet hatalommal, mint 
Jakob az angyalla' . S ennek nincs vege. A pausa csak visz
szaeses az eredeti ällapotba. Minden pausat arnyekok jätsza
nak körül ; e101r61 kell kezdeni. S ott f ekszik ö, ki mindettöl 
elvonja az embert. A legjobbat; a bekethirdetöt, Eirenet, a 
teljesedest - nem ätsiklik-e felette szemünk? ncm meg
iteljük-e? nern hätterbe szoritjuk-e kepet? ha meg ugy ki
valik is a diszn6fejü ernberek fölött t Es ha ötven esztendeig 
alszunk mellelte, nem nezünk-e a lehunyt szemekre s nem 
nezünk-e a szeretett nyakra igy sz6lvän: 

Te vagy te es en vagyok en - rnindörökke. 

IV. 

Talän ezt erzi Rubek. Az igazsäg pedig ez : Amig szen
vedelyes muvesz az ember, eldobja magäl61 az asszonyt. S 
a rnig melyseges elnivägyas fogja el, eldobja a müveszetet. 
Az elso eset nern zarJa ki a masodikgt egvetlen ifjusäg fo-
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ly11man. A muveszet helyebe az ättalanos alkotast tehetjük. 
Irene az alkotäs idegen äldozata. De sajät äldozatokra is 
ehezik, az alkot6nak ennen testeböl. Rubeknek tapasztalnia 
kell ezt. A hallhatatlan Bel· Ami- ben kerdi egy öregebb ir6 
ifjabb kollegäjät, oszinten mint a legtöbb francia: «~fit nekem 
a cel, a dicsoseg, ha nem arathatom szerelem alakjäban ?> 
Es csodälatos sz.6kkal 6va teszi hozza: ~Encore quelques 
baisers, et VOUS serez impu'ssant.:-> . . . Strauss, akit vense
geben ugy ünuepeltek mint egy istent, majdnem ugy min t 
egy kirälyt, felrehivta az üdvözl6ket es megrendülve mondta 
nekik : «De mikor nem tudok mar ! nem tudok mär !J> 

Zolimäl analog eset : Rougon Pascal öregkora hatärär61 
visszatekint ~pugy mint Ibsen szobr asza Ug) anazok az atkok 
«Certaines nuits, i1 arrivait a maudire Ja science, pu'il accusait 
de lui avoir pris Je meilleur de sa virilite.> «De toute cette 
passion soliraire~ il n'etait ne que des livres.J> Ez az egy
szerü vägy6däs az asszony utan, az ifjusäg utän a derkor
szak kezde:en. Pascal, az atlätsz6» francia, a legrosszabb 
esetben f\Jaja-\·al is megelegedett volna: mert fiat 11l, fiatal, 
fiatal. A germän rrüvesz vägy6däsa hivoen az e~yetlen asz
szonyhoz szäll, mely lelket betöltötte volna Hisz az Egyet
lenegyben 1 s Ibsen a fem.eges \t\Tikinger, nem tart a nevet
segesseväläst61: a korän szeretettet ilyen kesei elaggult al
lapotban hozza ujra sz6ba. Ebben bensöseges tragikomikum 
van, n:ely el6tt terdre szabad borulni. 

Evekkel azelött, amikor fiatal volt es sugarz6, ügyet 
sem vetett rä. Ott allt a pezsgo, nem hajtotta tel. Most nyo
morult, fertozött, eltaposott; virägkoranak, hajnalkoränak ar
nyeka; egy feltämadt - nem uira született - halott. S a 
ferfi is bearnyekolva, elrutulva. Ket kisertet ölelkezik. 

V. 

De ölelkeznek. 
!gen: ez a mü melyseges, megbanassal teljes felltialtasa 

az eletnek. Egy halottnak dala az elethez. Borus es sugarz6 
szemte a.vatasa az elveszett idonek. Te vagy te es en vagyok 
en, de TE szözat vagy, mely a földre visszahiv. Felem kial
tasz : Ne Lebegj tova ! Legy ujra ember ! Ne szäradj el 1 
Rubek erzi: ne haljon meg a szerelem, mely ebböl a viläg
b61 val6.., <e ebböl az edes, csodälatos, titoktelles vilägb6l.» 
Hetvenketesztendos koräban hirdeti ezt egy Genius. Mily bol
dogok lehetünk mi, hogy mar ezt harmincesztendös korunk
ban tudtuk. 
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Az alakitas es ätalakitas munkajaban odaadj!ik nedveittet, 
ezck a törekvö ernberek. Kinek a kedviert 1 Megvält6rn 1 Ne
hany mukedvelö kedveert? Nehäny mukeres'<edo kedveert? 
Egy foly6irat clöfizetöi kedvct rl? Egy kis ut6korert, amely 
nern cs6kolhat es nem fizethet mcg bennlinket ? S ha ez 
ut6kor az egesz vilag: kinek a kedveert 1 

Az alkot6nak, maganak eleg a puszta elgondolas. Hi
szen szebb ez: a meg nem születettnek az elgondoläsa, mint 
ami mär a vilagra jött. (A nyomdabaadäs, mond1a nagyon 
bölcsen Schlegel Frigyes, ugy viszonylik az elgondoläshoz, 
mint a betegagyasszoba az elsö cs6khoz.) Tehä.t a sziveveret 
elönteni semmiert, az eröket odaadni semmiert, elöregedni, 
megräncosodni mint Rubek semmiert. Az elet tovavonul. S 
rnire mi halottak föltämadunk, mär keso. ~las lett az iteletünk 
a muremekröl ; s amit äteltünk, oda mär mindörökre. 

Mindörökre. 

VI. 

Azonban . . . ez csak a bölcsöje a zär6gondolatnak. S 
nem a zar6gondolat. Rubek ugyan ertekesebbnek veli: szep
segben es napsugärb.'\n elni, mint cegy ncd es hideg bar
lan~ban agvagtömegekkel es ködar tbokkal halälra kinl6<lni•. 
De rnas hangulatok megtanitjak, hogy alkotni kell, kenvszer
nek engedve, muvet mü utän. Ibsen megadja a jelsz6t me
mento vivere . de megsem l\lajanak szolgnltat igazsagot,, aki 
az egeszseges ällatemberrel a szakadekokba szäll. S ez ercsz6 
cmernento vivere» veröjenek, Nietzschenek sem. A rni agg 
mestertink a tarsuläs poeziset zengi s nem az elszigeteles 
6rületet. A kesei losen szamära az egyseg mär nem az em
ber, hanem a pär. Az a legerösebb, aki pärjäval äll. Az 
ätalakuläs törvenye feled ve. Csak meg kell nezni az utols6 
evekbol va16 arckepeit: a haja mar nem äll oly kemenyen 
az eg fele; majdnem türtösse vält. Nern sztir6s többe. S 
tekinteten valami csodälatos lyrai vonäs : soha azelött nem 
volt meg rajta. Ez a veg. Irene fölfele viszi Rubeket. Ott a 
harm6nia, a rnüveszet es ernberiesseg között: a Jelek es a 
test között ; a föld es az eg között ; a törekves es az elvezes 
között. 

S a vegen megint az all : «Das Ewig-Weibliche zieht 
uns hinan.'> Ugy lätszik: a porban születettnek ok<'s~bb nern 
jut eszebe. N8gy nyomorusag. 

·-
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vn. 
Goelhe, akivel az cvszazad kezdodött, felszabaditja bi

lincseib6l a keresztcnyi Olympost. A mcgkegvelmezes pozitiv 
ak1usa töle valo. Jbscn, nkivel az cvszll.zad lezar6dik, n 
tagadas pozitiv aklusiival fciezi be. Egy becsUletes isteneket
dctronizäl6, egy s~ilfird rcm~nynCll\üli, egy feluijongßsßban 
is fajdalommal teljes hideg embcr, egy ketkcdo, egy le
mond6, egv önmagßhoz hu. Scmmi mcnnyei kirälynö nem 
ver. Jön a halst - napfölkcl1c clöu. lbsen sohasem voll fe
lelö, mindig kerdezlS. J\zt kerdi : \'nj ion utban vogyunk·e az 
elet feie? s cgy lnvina clvagja n megrcjtcst. 

Egy specialista all a tizenkilcnccdik szaznd vcglm szem
bcn a szäzadeleji mindcnt fltfog6 Goethevcl Egy spccinlista, 
aki azonbnn specialitnsainek összesscget tckintvc, maga is 
mindent iitfng6. Goe1hee n szin, 1l scne o vonnl. Az okos, a 
takarekos vonal. •Alles Vergängliche ist nur ein Glcichniss», 
mondja az egyik ; a mnsik megulkotjn czckct a hAsonlato
kat. A legkizäröbb hnsonlatkülto, n tulnjdonkepeni hasonlat
költo, aki alakjaihan a leggazdagnbb formuläkat hng\ ja a 
jövcnd6 eniberisegre. Az egyesekrc s az cgycseknek cgy
mnshoz val6 viszonvara. 

Az idok mind · exaktabbak lcsznck. Szines fantazialäs 
a kezdeten, linearis tepelotles a vegen : ig}' kell ennek lenni. 
Schumann mondta: ha ~lozart ma eine, nem moznrti kon
ccrteket irna, hanem chopinickct. A ferfi ott a kczdeten, mint 
a ltiböl minden kiindult, meg összcfoglnlhntott; az altalänosra 
is, mint el6fut6, rämutathatott. E lcghitc1lenebb szäzad veg6n 
csak az analytilms eljäräs az cgyctlcn lchet6seg. Jbscn az uj 
kezdet analytikusa. 

Latjuk az egyik cstksr61 a mflsik csucsra vivlS egye-
ncst. Faust halaläban az embcrck közösscgcert kUzd ; lbsen 
R közössegre va16 fclhivnssal vcgzi. Az egyencs es fölf ele 
viv6 vonal ez. A közbensö cset Nietzsche meg ködbe van 
burkolva. 

vm. 
lbsen az uj kezdet linearis analytikusa. Gcrhart Haupt

mann: az uj kezdet szines analytikusa. Az 6 muve tele van 
~ szeretcttcl. mely ebb61 a \1i :igb61 val6, cbböl az edes. cso
dälatos, ebböl a titoktcljes vilägb61.> Näla ujra gözölög a 
föld. Az elet1öl jön, s az ö Iäbänä.i is szäz csztcndß feilöde~e 
f ckszik. Hauptmann a nemet evszll1.adot a szincs, 61 iiisi 
novummal zärja le: Florian Geyer. 
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Ibsen egybeknpcsoltnak latszik a häroT. H-val, melyek 
ennek a nemet evszäzadnak csomväzät adjak meg : Haupt
mann, Hebh.el, Heine. Kleist, Gnllparzer, Keller nem annyira 
tizenkilencedik szäzad. Ibsent sok äig Heine utanzonak tartot
täk. Garborgnäl meg azt mondja Aas, a sötet Gram Gabor 
barätja: »Ja, Ibsen, dea ist doch etwas, ea hat doch so viel 
Veastand, dass ea einen wiacklichen Dich•a nachmacht.> 
Ma ez egymäsmelleallitas majdnem hihetetlennek lätsz1k. Egy 
mennyei vereb es egy mennyei jegesrneuve. A tertium a 
fantasztikus dolgoknak a legreälisabb vilaggal val6 vegyitese
ben keresendo; mäsodszor, abban szelsö mitsemrespektaläs
ban, mely az egyiknel kacag, a mäsiknäl elmelkedik. 

Hebbel, az 6riäs1 az uj dräma megalapit6ja. A szäz
esztendös mozgalomban nem a csucspont, de a legerösebb 
momentum. Hebbel es Ibsen rokonok: pszychologiai realiz
mus mellett a vegtelenbe veszo misztikus vonas. Az egeszen 
egyeni eset rajza mellett az eltitkolt pislogas a tipikus feie. 
A megborzon~at6 az asszonyban a tenger asszonya es Hedda 
Gabler elött Judithban vält hussä. Es Marianne szava .-ezt 
meg lehet tenni, de eltümi soha:» amely körül egy eletnek 
dramäja szövödik, magäban foglalja a szabadsägr61 es fele
lösscgröl mondott m.nden szubtilitast. A bensö ernberiesseg
nek finom megvetese mär akkor is a lelek megölese s 
kenyszer a valasra. s a färfi es a nö viszonya, a gyülölet
nek es szerelemnek földalatti egybebogozasa: mindez elö van 
keszitve. 

Az evszäzad mozgasa Goethe, Heine es HebbeltOl 
Ibsenhez aramlott s onnan vissza N emctorszägba. 

S Ibsennek ez a helyzete az Eddahoz hasonlithat6. A 
Nibetungenmonda ugyanezt az utat futotta meg : Nemetor
szagb61 eszakra es eszakr61 vissza. 

Ami ebben germän es fajközös vonas: az ethikaert va16 
harc (a fakturn Nietzsche az ethikar61 csak azt bizonyitja, 
hogy megkülönböztetö germän jellemvonas), mäsodszor: egy 
bizonyos faja a lelki melyfuräsnak. S itt az epilogista a szla
vokkal talälkozik: akik a pszichologia jegyeben születtek, egy 
empirice exaktabb pszichologiäeban, mint a milyen a ger
mänoke. A germänoknäl több sejtet6 alkony, erzesszerü el
merüles az oroszoknäl több tenyelesseg ; lbsen mintha e kettö 
produkturna volna. S közeledes a latinokhoz is, Zola deter
minismusähoz; e nelkül a «Kisertctek» nehezen volna elkep
zelhetö. A technikät illettleg Otto Ludwig es a franciak 
jÖDnek szämba. S az egeszet illetöleg Ibsen Henrik. 

' I 
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IX. 

Edes elet ! a Ietezesnek es cselekvesnek szep, baratsa
gos megszokäsa. Hadd fogom meg kezed s nezek sze
medbe ... 

~tindenki elmondhatja az epilogus drämahoz a maga 
epilogusät. k:öszöntetheli a Rajnat, Ambrast az Innvölgyeben, 
vagy a kis meredek rue Tholoze-t a märtirhegyen, vagy mint 
mon<ljak: a Montmartre-on, vagy Chioggia szigetet Velence 
mellett, vagy a kocsmat a capello ncro-hoz ugyanott, vagy 
Frascatti elhal6 szintengeret R6ma mellett. 

R6ma meJlett. 
:Es köszontheti az elvcszctteket es ielenlev6ket, az egyik 

nöt, vagy a mas1kat. Ellyt es Mariät1 es Vallyt es Erzsebetet, 
ak1k mind meghaltak es mind elnck. S lrenet es Sentat, kik 
eljövendök vagytok. 

Ha ugyan nem voltatok, amit senkisem tud. Mert hogy 
Irene nem Elly volt-e, vagy Vally, vagy r-.Iaria, vagy Erzse
bet : ki mondana meg. 

U} en az elet. So ist das Leben. Such is life. Questa 
e Ja Vita. Que VOU}ez-VOUS, - - c'est la vie, c'est }a Vie, 
c'est la \ ie. 

\ 



A tarsadalmi nö termeszetrajza. --
lrta : Deak üyuläne. 

A tulerett leäny. 

A leanynak ezt az ältalam tulerett korszakät, helyesebben 
az erettseg ~orszakänak kellene neveznem. Mert ez a kor 
akkor kezdo ik, a mikor a leänynak megjön az esze, de nem 
jön meg a völegenye. A leänyos anyäk legtöbbje ma meg 
jobban szereti ha az esze akkor jön meg, a mikor 6 - el
megy a häzt61 vagyis ferjnel van. 

A leäny, ha sokat bälozott, hogy ugy mondjam ered
menytelenül, - vegre feladja a gondolatot, hogy a bosz
tonnal keresse meg a kenyeret vagyis a jövendöbelijet es 
mäs uton kt:resi helyet az eletben Tanul, olvc1s, fest, muzsi
kal, söt meg ir is es szocialisztikus müvekkel foglalkozik. 
N agy femirnsta, megveti a fennäU6 tärsadalmi rendet es ezzel 
kapcsolatosan ujra a ferfiakat, a kiknek kenyök-kedvök
töl függ a nö ervenyesitese az eletben. Szentül hiszi, hogy 
nem megy ferjhez s a fiatal ember irimt, a ki vele foglal
kozik, csak lelki rokonsägot erez. Ezt azonban a tenyleges 
rokonsäggal szivesen sereli fel, ha rä kerül a sor. - Azert 
hiszem. hogy ezek a leänyok jobb felesegek lesznek, mint a 
fiatalabb leänykäk, mert ezeknek a biztos itelete es kifej
lettebb jelleme nagyobb garancia a boldogsä~ra. 

A feminizmus szempontjäb61 a leäny:ok eme välfaja 
azert emlitesre melt6, mert ezek veszik a legtöbb ilyenfajta 
könyveket, feleleteket irnak a körkerdesekre es lazasan ol
vassäk a nöi ir6k muveit. Hova lennenk nelkülük? 

Fut61ag meg kell em1itenem a leänynak 

Menyasszony 

korät. Delibäb, legvär vagy szivarväny korszaknak 
kellene ezt neveznem, a mikor a leäny egyik szemevel sirva 
nezi szep leänykorät, a multat, a mäsik szemevel meg kac r1gva 
nez az elötte ismeretlen jövö fele, a melyet a szabadsäg 
korszakänak vel. Igy - mind a ket szeme el leven foglalva, 
- nem marad egy se arra, hogy j61 megnezze a votegenyet. 
Nagyobbreszt tehät vakon megy a häzassägba, a mi kesöbb 
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gyakran megbosszulj~ magät. A menyasszonysägot terme
!zetesen a k.ülöobözö erdekelt felek mäs-mas szemmel nezik. 
Az apa vagyonanak romläsät, a~ anya muködesenek eredmenyet, 
a völegen~ egy uj elet kapujät es jobb ko zt remenyet, a 
menyasszony huga a közeledö hosszu ruhät, a fivere egy 
ujabb penzforräs Keletkezeset latja benne. 

A menyasszony, ki a mennvire elengedheteclen kellek 
a hazassägköteshez annyira mellekes szemely tenylegesen ; 
c3 egy az anyai önkeny a l6l val6 felszabaduläsnak veli es 
nem gondot arra , hogy cseberböl vederbe esik. Hogy mi 
igaz mind ebböl, azt elmondhatja maJd. 

A fiatal asszony. 

Nehez eset. Nem tudja, hogy boldog-c vagy boldogtalan, 
de ann}it bizonyosan tud, hogy ez nem az, a mit kepzelt. 
Egyelöre boszant6 sok dolog van a häz1arcässal, az ember 
keptelen elkeszülni vele. A fiatal asszony külömben is olyan, 
mint a mai föispän. Nevleges hatalma meg van, söt az esküt 
akadälytalanul le is tehetle. - A ferjet a korminyelriöknek 
lehetne nevezni, a ki maga nem erzi a varmegyei kellemetlen
segeket, a szakäcsnet ped1g az alispänak. A föispän rendeleteit 
rendesen ad akta teszik s ugy a szakacsne, mint a lantosa, 
a szobaläny a passziv rez1sztencia älläspontjära helyezkednek. 
Az alispän, a szakäcsne kezebe futnak össze a konyhai köz
igazga1as összes szalai, ö mindent jobban tud, mert ö ismeri 
a nep 6h:ijat, mely abban nyilvänul, hogy a pek, a meszäros a 
kofa mmd stajgerol so m •ga a tnkarekkönyvben gyujti a meg
takaritott kosärpenzt. Grenge kezekben leven n kormany
palca, gyakran lesz az ebedre kircndelt kolozsväri kaposztab61 
becsi szelet s a csokolade tortäb61 ka1serschmarn, a szerint 
a mint azt a szar<acsne kenyelme v.1gv izlese dilctälja. Ha 
aztän a fe j uram megjegvzeseket enged meg maganak, akkor 
mindaz, a mit az ember a sz:i.käcsnenak ncm mer megmondani, 
az 0 fejere zudul es tgy keszülnek RZ C}SO Viharok. 

Szabadsägr6l külömben is sz6 sincs, a ferje folyton 
otthon akar illni, mcrt nem illik flatal hazasoknak nyilvänosan 
mutatkozniok. Meg azt talfünäk mondnni, hog\' nem szeretik 
egymast. Pedig dehog}' is nem ! A fe j ~ mär nem 
a~ a deli gavaller, a kinek a kepe\.'el aludt el s a kepevel 
ebredett, mert ez a kep gvakran söt g\'nkrabban borzas es 
ätmos es a bajusza sem vag ugv mint annalc iJcjen . De hat 
ennek igy kell lenni, a ho~y n mama meg a rokonok mond1äk, 
unatkozni is kell egy kicsit, külömben nem is volna mulatsag. 

" 
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Maj<l egy ev mutva, mondjA.k mindny!ijan. nkkor azta11 ::;.tabad 
a väsär. Egy ev m\1lv1 aklrnr bälba is elviszlek, mondja 
hamisan mosolyogva a färi, egy szebb juvu re ·nenyeben. A 
fiatal asszonv bizik bennük, hogy mennyire alaptalanul, azt 
megmonahatja egy ev mulva 

Az a nya. 

Az anyäl\ között ket föbb csoportot különböztethetünk 
meg. Vann.~k szo szoros ertelmeben vett anyak es asszonyok, 
a kiknek gyermekeik vctnnak. A sz6szoros ertelrneben vett 
anyak boldogak, ok gyönyörünek talälpik kis kopaSl! gyer
mekeiket, edes;1ek a gügyögesüket. okosaknak, elmeseknek 
öket. Söt meg hasonlatossägokat is f edeznek fel bennük 
magukkal, a mely hasonlatossagnak ök örülnek, de a gyerek 
ha igazän olyan elrnes volna, sok esetben nem örülne. 

Az anyak a kiknek gyermekeik vannak az elöbbieknek 
teljesen az ellentetük. Utaljäk a gyerekrivalkodast es ügy 
vannak velük, mint oz egyszeri ember, a ki akkor szerette a 
gyermekeket, hll sirnak, mert akkor kiviszik öket a szobab61. 
A gyerekök nekik egyelore lärmät, bajt, veszekedest a dadaval 
es kenyelmellens~get okoz, vegtelcnül sajnaljak ma..;ukat es 
nem egvc::zer kcrdezik önmagukt61 : Hat kellett ez ne~em ? 
Sz6vaJ, igen szomoru az eletük s csak akkor kacagnak nagyot, 
- söt ekkor a f erjükkel egytitt, ha valaki nyugodalmas 
revnek mondja a häzassagot. A gyerekkel nem sokat 1öröd lek, 
annal többet onmagukkal, akarcsak az az apohmö, a kitöl az 
orvos kerdezte, hogy hogyan töltötte a beteg az ejszakät, 
mire az igy felelt: Egesz ejjel nem hunyhattam le a 
szememet. (Vege köv.) 

A LEGNEPSZERÜBB NEV. Vannak idlSszakok, amelyekben 
egy-egy nev hirtelen felbukkan s dom.malva emelkcdik ki az eseme nyek 
kä.oszab61. Ilycn az ul6bbi hetekben a Sternbeq;-nev, melyet mas idöK
ben is j61 ismer a budapesli közi\nseg de a mclycl ilyenkor, a. larsangi 
szez6nban felelle sokszor emlegetnek f(h•;irosszerte. Mosl. hogy a balok, 
a hangversenyek ja,•aban folynak, igazä.n gyakran emlegeUk a Sternberg 
Armin es Testverc CS. CS kir. udv. hangszergyaros ccget. Min<lenki lutlja, 
hogy a balok dallamos keringöiben, jokedvli c:oardasaiban nekik cpp ugy 
reszük van, mint a bangversenyek szenzacios szämaihan, hiszen a ltang
s1erek, amelyekMl a gyönyörü melödiak vilagga reptiluek, legnagyob5· 
reszt az ö nepszerli raktaraib61 kerülnek kt. Sternbergek pompas hang
szerei szolgaltalja1t a j6kedv örokös forrasal : a zenet. Igy azlan nem 
csoda, hofi a Sternberg-nev olyannyira ismcrt popularis. 

-
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VENUSZ. 

Irta · Szilagyi Oeza. 

I. 

URANIA. 

Ahol te tr6nolsz, dermeszt() hidegben, 

Gyötrodve lät csak oda földi szem. 

Te szent vagy es a szent g 'gös-kegyetlen: 

Beteg szivem~t hozzäd nem viszem. 

Mely hajlokodhoz tör, rideg az ösveny, 

S olyan hosszu, hogy nem int vege sem. 

A vägymaräst61 megvältäst keresven, 

Nälad csak kinok kinjat lelhntem. 

Gögös szemed sugära tiszta feny. 

Arcod mint jegtükör fag) os-feher. 

Kebled kicsiny, egyenes es kemeny. 

De s6värgäsom utja oda ter, 

Hol duzzad6 kebelben forr a ver, 

s hol a pazar16 vetek az ereny. 

II. 

KALLIPYGOS. 

E vänkost kincsekert nem adnäm, 

Forr6 fejemet räja nyugtatom. 

Pihenve dräga patyolatjän, 

Hülo szivem mämorba csalhatom. 



Imadjak mäsok a muveszet 

Fenhejäz6n pompaz6 rcmckit. 

Ez elö husmarvanyba vesett 

Remek az, ami engem reszcgit. 

Csak duzzadj, vakmerön dagadva, 

Mämort lehello csodavänkosom. 

Kejnek vagy ima· boltozatja, 

Hiv6 szivvel alattad illdozom. 

Az emberekt6J erhet ätok. 

A Szepnek istene majd megbocsät, 

Hogy en, ki hazug bälvlmyt nem imädok, 

Benned csodaltam legszebb templomät. 

ZRINYT .\ITKLÖS KIROOANASA. A szigct\·ari nn~y napr61 a 
nap jclcntöscgohez mclt6, hatalmns kompozici6JU, minclnzonältal 
ncmes egy.szerüscgü festmcnyt lrnpoll a magyar ncn1Zel t!gyik Jeg
nagyobh mesteretöl, Szekely Be1·tnlant6I. A Mp nzt a pilla11alol 
abrtizolja. amelyben Zrinyi Mikl6s a füstöl~~ romok közül kitorni 
köszül. Ledült, kormos lalak sötet tömegA a hatlör, nmclyct a Jalak 
mögiil megvilagosit a tüz. melr mi\r felegettc a kftlsfi rcszeket. A 
kepet hntcos csapat tölti be. melyben azonban ~ok az nsszony 6s 
a gyermek, nemsokära özvegy es arvn. A kapllhnn all Jurnnics 
Mikl6s az orszAg zaszlajaval, melletlc Zrinyi ~1ikl6s. Kcz~ben a kiud 
es meg egy utols6 pillantäst vet .neperc, mielölt kirohnn a kinl va
l'd kozo rcngeteq äradatba . .A maga komorsägabun is szincs mozga l
mas a kep, alkot6janak egyik legszehb miive. A kep. melyen a 
müvesz majdnem 40 (n·ig dolgozott. eddig 1cljcsen hozzflförhetcllen 
volt a nagvközönseg szamara, dacära annak, hogy cz. e~yikc a lcg
szebb, leghatasosabb tör1enelmi festmenycinknek. A Köur\'es Kai
man telle e:·t igazän nemzeri tulajuonna azznl, hogy a hntalnws 
fostmeny sokszorositasi jogat meg~zerezte es nzt kisebbitelt, de 
rajzban, szmLen az eredetinek tökeletcsen megfelelö, hii rcproduk
ci6bao kiaclla s ezaltal bärkinek is Jehetöve tcllc a gyönyö1 ü kep 
megszrrzeset. A festmcny reprodukti6ja. mcly a mo1lern hoks:wro
sit6 müvcszet remeke 97 cm. hosszu, 5:i cu1. magas s Vng6 Dezsö 
ältal ten·ezell a1any keretben felirattal ß.l koronMrt, passe·partout
han pedig 10 e~ fel cm. szeles, sarokdiszi1csli antik arany kerctben 
7G koronäcrt kapbat6 s 4 koronas bavi reszletfizetessel is mcgrcn
delhetö a Köm•ves Kalman mai.t\'ar mükiad6 r~szvOnytar:>asagnal, 
ßu<lapesten, VI., Nagymezö-u. ;j7-39. 

s 
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Egy asszonyr61, 
a i majdnem csaszarn~ lett. 

· Jrta : Jobbilgy Endre. 

Bismarck mondja el emlekezesei soran, hogy n mikor 
fll. Napolef)'lnal 1,:al6 clsö talälkozäsa utän IV. Frigyes Vil
mos csA.szar egy izben etkezcs ~·özbcn megkerdezte tölc, mi 
a ,·clcrnen) e a ffotal francia imperät"rr61, ö (Bismat ck) igy 
fclelt n kerde"ire : 

Louis Napoleon eszet a szivenek ro1,iasara tulbecstilik. 
A ne Tet c 6szär ncvetctt ezen az iteleten, mert '1Zt 

hitte, hogy cz is azon paradoxonok közül val6, a melyekröl 
Bismarck mär azon idöben hires v01t. A törtenelem azonban 
ut6bb kitünöen igazolta Bismarcknak ezt a nagy ember,sme
retre vall6 kijelenteset. Tudvalevö, hogy Ill. Napoleon koränt
sem volt az a kegyetlen zsarnok, a minek a decemberi 
ällamcsiny következteben tartottak kortarsai, hanem inkabb 
meglehetösen lägy szivü ember, akit mellesleg meg nagyfoku 
szentimentältzmus is jellemez. 

Különösen akkor välik nyilvänval6vä ez a szentimen„ 
talizmus, a mikor olyan kr6nikakban Japozunk, a melyek 
III. Napoleonnak szerelmi eletet tärgyaljak, vagyis azokat a 
viszonyokat, a miket - tradici6ja volt a francia uralkod6k
nak - a csäszar Jcoranak egyes ki val6an szep asszonyaival 
äpolt. III. Napoleonra nagy befolyässal vollak az asszonyok. 
A felesege is - Eugenia csäszärne - de ezen kivtil mäs 
asszonyok is, akik ken' ük-kcdvUk szerint haJhthattäk az 
uralknd6nak lägy es lobbanekony szivet. AzoK között, a 
kiknek viszonya volt HI. Napoleonnal, ketsegkivül a legl:r
dekesebb asszony m i s s H o \V a r d, a ki hogy csäszärnevä 
nem lett, igazan kcvesen mult. 

~liss How 1rd egyenisege mär magaban veve is cleg 
erdekes len11e ahhoz, hogy erröl a törteneti viszonyr61 meg
emle'< ezzünk, amde azonkivül alkalom is kinalkozik, a mely 
aktuälissä teszi a remimscenciat. A francia lapok a napokban 
111 Napoleonnak egy edd1g ismeretlen levelet közöltek, a 
melyben miss Hovardnak kelt vedelmere, kerülo uton, ugy, 
hogy rag .... t \·edte . .. ErrOl azonban alabb. Nezzük elöbb 
ki volt ez a rejtel.} es Howard asszony, a ki majdnem hogy 

' 
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tr6njara kerOlt a vilagot h6dit6 els6 Napolconnnk es aki, 
talan hn b lesz a nag\'ravägy6 l\lontyo Eugenia hclyctt AZ 

utols6 frnncia csasz,1rnak elettärsn, meg tudja aka<lalyozni 
a fenyegeto katasztr6fat, amely igy mcnthete1lenül bekö
vetke1ett. 

Ill. Napoleon meg mint NapolC'on-Lnjos hcrceg tudva
levoen Londunban elt mindaddig, mignem n '18-iki forrada· 
lom kitörese es a masodik 1<6ztarsasag ldkialtii"a ut •n vissza
terhetctt Par1sbn, a hol is a köz tarsasag elnökcve "'alasztot täk. 
Londcni tartözkodäs m,1lt idejen, a fiatc1l herceg kurantsom 
elt fenyesnek nevezheto anyagi viszonyok köz Jtt e' megle
hetosen szllksege volt arra a segelyrc, amelyben a bonapar
tistak reszes1tettek. A szukös \ iszunyok ellenere a herceg 
elenk reszt Vt!lt a high-1 f e tarsadalmi elcteben CS igy törtent, 
hogy egy izben n1egismeri<edett mbs Howarddal, akinek 
akkoriban igen el Jkelo sznJo. ja ' olt, a rnelynek lätogat6ihoz 
tartuztak nemcsak a Londonbon elö bonapartistak, mint 
Pers1gny, l\locquard, Edgar, Ney es Bacciochi gr6f, hanem 
az angol ariszto„räciänak is a szine-1ava. 

~liutän a herceg megismerkedett a rendkivtil szellemes 
es amcllett - kortarsai szerint - feltünöen szep asszonynyal, 
csakharnar bizalrnas baratsag fejlödott ki közöttük; a mely 
utöbb szerelmes liaisonra vezetett. Napoleon öszinte ragasz
kodassal viseltetett szivenek hölgvehez es erre vall :iz is, 
hogy a rnikor J 843-ban a republikimusol<: clnökke välasz
tottak es a herceg immär \ isszaterhetctt hazajaba, akkor miss 
Howardot is magäval vitte Londonb61 Pärisba. Ebben az 
idöben Napoleon herceg annyira rajongott a szep angol asz
szon} ert, hogy nöül is akarta \'enni es az egesz terv csttk 
a miss Howard ellenkezese miatt dölt dugaba. Valoban 
rejtely, miert ragaszkodott Howard asszony ahhoz, hogy 
kedvese legyen a hercegnek es n iert nem f ogadta el ked „ e
senek kezet, arnikor ez felkinälta neki azt. Lehe1, hogy azert, 
mert ugy erezte, hogy mig a herceg ked vese n y i l t a. n 
lehet, add1g hazastärsavä csak t i t o k b a n välhatna. Es 
ezek u1an többre becsülte az elobbit, mint az u16bb1 helyzetet. 
De lehet, hogy mas oka volt elhatirozäsanak, arnelynek 
valödi rug6ja, talän mert nem is igen kerestek, mai napig 
ismeretlen. 

Tagadhatatlan teny azonban, hogy oszinte vonzalom 
fUzte egybe a szerelmeseket. Erre vall peldaul, hogy a hcrceg 
közvetlenül a maga palotajänak köze eben berelt Jakäst 
kedvesenek, a rue du Cirqueben, a hol estenkem meglato
gatta az angol not es azzal sem törodött, hogy az arra jar6-
kelök felismerik. Egyebkent egyszer meg is törtent, hogy a 

8• 
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nepszerü elnököt, ki eppen kedvesehez surrant be, megismerte 
egyik polgärtärs, aki aztän hamarjab1n meg nehany j6 repub
likänust gyüjtölt maga köre es ezek, nem töröctve az incon
venient val, zajvs tüntetest rendeztek Napoleon herceg dicse
retere, ott, a szeretöjenek häza elött, eppen a mikor a herceg 
pasztor6rän volt. 

Vonzalmukat bizonyitja aztän meg az a körülmeny is, 
hogy Napoleon Lajos herceg, amikor mint köztärsasagi elnök 
beutazta Franciaorszägot, ebben az utjäban mindenüve magä
val vittc miss Hmvardot es intezkedett, hogy a hatösägok 
necsak az 6 sza nära, hanem a szeretö1enelt is gonJoskod
janak lakäsr61. Erre az elszä\läsra vonatkozik az a level is, 
amelyre fennebb törtent hivatkozäs es a mely rr indennel 
tisztäoban \et vilägot arra az extrakonjuga\is kapocsra, mely 
összefüzte az agglegeny herceget es az angol asszonyt. 

A level ugy került ny1lvänossägra1 hogy valakinek 
hagyatekät ärvereztek a Hotel Droutban, a parisi än eresi 
palot1ban es egy szemtüles ujs.igir6 volt az, aki megvette a 
csäszär iräsat, - mmt autogram not. Az6ta kikutatta a vev6 
a level törtenetet is, a mely rövidre fogva a következö : 

Napoleon herceg mindenüve magaval vitte utjän a 
kedveset is es elszä.lläsollatta. ~hkor Toursba ertel<, a no 
szamara A n d r e ottani ad6fel ig~ elö hazät jeleztek ki lakäs 
gyanänt, ami annyival is inkäbb kenyelmes volt, mert az ad6fel
ügyelö ur es neje az idö szerint Barezesben nyaraltak, a 
tenger mellett. A rr·ikor azonb11n A n d r e megtudta, hogy 
a kit lakasara szällasolcak »csak« szerctoje az elnöknek, igen 
megharagudott es panaszos levelet irt Od1llon B a r r o t 
akkori belügyminiszternek. A miniszter a levelet megmutatta 
n hercegi elnöknek, aki nehäny nappal ut6bb levelet irt a 
mini'izternek. Ez az a level, amely mOSl arveres ala került. 
E levelben - viszonyära es a kis kalamitäsra vonntkoz6lag 
a követkcz6ket irja a herceg : 

»N'em vädolok senkit es elismerem, hogy vHkes 
vagyok, amikor tör\'enytelen viszonyokbnn keresem azt 
a szerelmet, a metyre szivenmek szüks~ge van. Amde 
ez ideig a helyzetcm akaoalyozott meg abban, hogy 
megnösüljek, ami6ta pedig megint idehaza vagyok, az6ta 
a kormanyzat gondjai foglalnak le tulsagos mertekben. 
Franciaorszägban ez idö szerint - sajnos - meg nem 
szerezhettem jöbarätokat, sc összekötteteseket, a melyek 
javamra välnänak, a mikor no5illescmr0 kerülne a sor. 
A csaladi elt.!tet nem p6tolhatja pcd1g m'\s, mint az ilyen 
baratsag es a mikor cnnek is hijJiu1 vagyok, azt hiszern 
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senki eilen sem vetek, amikor mindezt a hiänyt azzal 
p6tolom, hogy törven) te1en viszonyt folytatok valakivel, 
aki azonban a szivemnek driiga. 

Istenem, häny asszony van a vilägon, ald szäzszor 
btinösebb, szäzszor g moszabb es kevesbe nemes es 
önf eläldoz6 mint az, aki Andre ur lakäsän szällt meg es 
akiket Andre ur es feJesege megis szivesen fogadnak 
Jakäsukon, miert ? CS'ak azert, mert azoknak az asszo· 
nyokrak törvenyes ferjük van, a kine;{ nevevel lepJez
hetik becstelensegüket. Utalom, miniszter ur, az ilyen 
pedäos szigort, amely csak rosszul takarja az olyan sivär 
lelktiletet, mely elnezö önmaga iränt, de ke1 lelhetetlen, 
amikor masokr61 van sz6.q; 

Jme, Napoleon Lajos herceg szerelmenek tagadhatatlan 
bizonyitekai. Megis, miss Howardot nem vehettek rä ezek a 
bizonyitekok arra, hogy nejeve legyen a her:egi elnöknek. 
Igaz, hogy ut6bb az angol hölgy meg is banta ezt a 
visszaurasitäst. 

A deczember mäsodiki .ällamcsiny utan, amikor Napo
leon hercegböl III. Napo.eon lett es Franciaorszäg csaszara, 
miss Howard szivesen lt tt \ oJna nejeve a koronäs kedves
nek, am ennek ekkor mär arra kellett törckcdnie, hogy olyan 
erdekhäzassagot kö:;sön valamelyik urnlkod6-cs lad leänyaval, 
amely hazassag megszilärditja helyzetet a kisse meg ingatag 
francia tr6non. Ezek a hazasodäsi kiserletei ugyan kudarccal 
vegzödtek, amde akkor mär a csäszar szive a i\loniijo 
Eugema szepsegenek volt a foglya. Miss Howard napja 
lealdozott. 

Howardot a csapäs, ugy lätszik, nem is vertc le nagyon. 
Annyi bizonyos, hogy a szakitäs nag} on simän törtent. 
III Napoleon egy milli6 frankot juttatott volt kedvesenek, 
azonkivül kiterjedt földbirtokot ajandekozott neki es mind
ennek tetejebe gr6tnöve nevezte ki, Be au reg a r d gr6f
növe. 

Az ujdonsillt gr6fnö nem elt nagy kort. Alig negyven 
esztendös koräban halt meg, 181 5-ben, Parisban. A csä
szärral val6 viszonyäb61 egy fiu szarmazotr, ;tkit llL. Napoleon 
a B e c h e V e t gr6fi nevvel es cimmel ruhazott f el, de akirOl 
sz616 adatok csak a nemet-francia häboru kitöreseig vezetnek. 
Akkor nyoma veszett a IIL Napoleon törven) telen fiänak. 
Lehet, hogy ö is re~ztvelt a haboruban, a meJynek szeren
csetlen hullamai elsöpörtek a csaszarsagot, a Bonaparte 
dmasztiät, a Tuileriäkat es elsodortäk ennek a szerelmi 
regenynck legerdekesebb leveleit is 
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Szinjat~k. 

I. NERO. 
L o n d o n, märcius 2. 

(F. F.) Nerot välasztotta ui dramäja hos~nek Stephen 
P h i 11 i p s, akiben az angolok a legnag) obb el5 drämair6ju
kat es az angol drama reneszanszanak megteremtöjet latjak. 
Darabjäban Phillips - elter6kg !lZOkt61 a nemet ir6kt61, akik 
ug' ancsal< ennek a r6mai impera1ornak szemelyet tettek 
drämai akci6 közeppontjava - nem azon igyei(ezett, hogy 
Ncrot az ut6kor szemeben tisztara rnossa es tragikus hösse 
avass~, hanem ältalän emberive probälta tenni azt, ami 
em errelenseg, ösztönszerü kegyetlenscg elt R6ma 6kori fel
gyuj16jaban. E nehez feladatot negy hosszu felvonasban es 
nehäny kepben ki~erletle me.goldani Philhps es tegy ük hozzä, 
sikertelentil. A darab hosszura n\'ult, neha unalmas. A dramai 
esemenyeket festöi elemekkel äkarja p6tolni a szerzö es 
retorikai rerPekekkel, amelvek szepek ugyan, hatnak is ränk, 
anelkül azonban, hogy val6bt-1n meginditanänak. 

Cselekmeny annyiban hianyzik ebb61 a darabb6J, hogy 
az egesz inkärb hac.-onJit elmos6d6 fresk6 kephez, mint 
drämähoz, eppen ez a körülmeny n1gyon megneheziti, hogy 
bPszamolJunk a tartalommal. Az elsö felvonas (iri!<abb kep) 
azzal kezdödik, hogy Ncrot megkoronazza. az anyja, altl 
elözöleg me{!gyilkolta a ferjet A tr6nra jutäsa idejen Nero 
n eg igen denfä ifju, a.ki nevelöjcnek, Senecanak tanitasai 
szerint el es teli van nemcs elhatnrozäsokkal, melyek mind 
lrnzäjänak boldogitasära celoznak. An1 a ne·res szändek meg 
nem cleg, 1rert Nero, amikor tudatara ebred, hogy im, a 
koronäzas utan egvszeriben vilaghatalom blrtokabl jutott, öve 
az egesz vilag, nem bir magaval toväbb. Ez az 6r äsi hatalom 
elkabi1j1, r6dulttä tcszi, ö maga is mcgijcd es ebben a kiäl
tasban tör ki : 

- 1\1egbolodulok 1 ~tegbolondulok ! 
A függöny erre lcgördül es a következö kep mar öt 

esztendövel kesobb jntsz1k, a mikor Ner6ban mllr addig fej· 
lödöt t az orültseg csiraja, hogy csak a legrafinältabb szen
zäc16k tudnak idegeire hatni Szer eti mäsnak borzadälyät 
lfltni es a kint61 vonagl6 tcsteket, szenvedestöl eltorzult ar-
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cokat. Megöti ezert Senecat, a volt t1mit6jät es megöli a tulaj
don anyjat. Nincs is mäs tartalma a darabnak, amely az 
eddig eJmondottak utän, toväbbi nehäny gyilkossägon keresz
tül azzal vegzödik, hogy egesz R6ma längokban all, Nero 
pedig palotäjänak erkelyer5l nezi a paratlan Jätvänyt. Nezi, 
aztan kobza utän nyul, belekap a hurokba, pengeti azokat, 
o maga pedig szaval hozzäja, üvölt, arcän kilit a verejtek. 
A szerzo megakarja mutatni, mint vesz aprankent eröt hö.;en 
az örültseg, ämde, hogy ezt a celt elerje1 meglehetosen hamis 
utakon jßr Nem folyamatosan mutatja be az esemenyeket1 

amelyek kärosan hatottak a degenerält Neronak agyara es 
lassankent elöideztek a teljes tebolyodottsagot, vagyis darabja 
tavol esik att61, hogy patologiai es pszikol6giai tanulmany 
legyen - pedig sejtjük, ez volt a Phillips celja - hanem 
e heJyettkiragad egyszerüen Nero betegsegeböl egyes stad1umu
kat, eleteböl egyes epiz6dokat, a ketlöt egybe(üzi, anelkül, 
hogy azok legkevesbe is magyaraznäk egymäst. 

Igy a szerz6 a pszikologiai magyarazatok adäsanak 
färadsagos feladata al61 egyszerüen felmenti n agät. Ketseg
kivJl ez nagyon szimpla eljaras, de hat Phillips hivei erre a 
kifogasra is keszek a välaszszal : Ph1llips föerenye, hogy 
szereti az eg} szerüseget, a szimplasägot. Akl<or is, amikor 
szinpadi tehnil<ar61 van sz6. Olyankor, amikor a kitünö szcrzo 
mär sehogyan se tudja, hogyan oldjon meg egy-egy kenyesse 
väl6 helyzetet, akkor egyszerre szerencses ötlete tamad : lc
ereszteti a függönyt. Akkor aztän a függöny me int fcl
lebbenhet, am ez idö alatt a kenyes helyzetbcn hagyott sze
replök szepen ellejthetnek a szinpadr61, a szituaci6nak vege, 
ujat bogoz Phillips, aki ebböl az uj helyzelbÖl megint az 
elöbbi m6don fog kigazolni. 

Mindezek a gyengesegek azonban nem akadah ozhaitak 
meg az angol kritikat, hogy dicserettel ne fogadJäk a daraoot, 
amelyröl mostanäban valamennyi londoni biral6 az elragad
tatäs hangjän ir. lndokolatlan ez az elragadtatäs, amelyet 
azonban megmagyaräz Phillipsnek egy nagy kepessege, a 
melyet az angol kritikusok összetevesztenek a dräma val6di 
követelmenyeivel, a cselekmenynyel. Phillips igen szepen ... 
komponal. De nem drämät, hanem effektusokat t\1esterien 
ert ahhoz, hogy festoi csoportokat vigyen szinre, hogy jele
neteket megteremtsen, amelyek - mint mondottuk - fresk6k 
m6diära hatnak. Ezek es a darabna 't retorikai meg alaki 
szepsegei ejtik meg a biral6kat, akik ennek elleneben j6-
szivvel bocsatjäk meg a darabnak - mint dramanak - nagy, 
bels6 fogyatkozäsait. 
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A darabot Mr. Tree szinhäzaban mutattäk be es az 
igazgat6 jätszotta a «Nero>-ban a cirrszerepet. Jgen szepen jat
s zott es igazuk van azoknak, aldk melt6 ut6djat lättäk benne 
Henry Ir v in g n e k, a nemreg elhunyt kiva16 tragikus 
szinesznek. 

Megjegyzendö meg, hogy a darabot a közönseg nagyon 
melegen fogadta. 

KANDAULESZ KIRALY. 
B e r 1 i n, f ebruär vegen. 

(ST. G .) Vad dozsöles utan a kiraly beviszi cimborait 
nejcnek häl6szobä1äba, a kmilyasszonyrCl leräntja a takar6t 
es megmutatja a dözsölöknek a kirälynö reszketö majdnem 
meztelen testet .. . Herodotos megcmlekezik mär erröl a 
hist6riär61, am az 6kori törtenetir6 eleg diszl<ret ember volt 
ahhoz, hogy a kiralynö szobäj-aba betoppan6 idegent varäzs
gyürüvel lässa el amely gyürü läthatatlannä teszi azt, aki 
illetektelenül szemleli a kiraly nejenck bajät. Herodotosnak 
ezt a töriene et Hebbel nemet drämair6 mär felhasznalta arra, 
ho~y belöle szin1ätekot kO\ äc oljon a «G)gest•, amelyben 
germän talajba Gltette ät ezt a görög talajba ätültetett lydiai 
mondät. A görög tragt diät Hebbel ä· g\ urta a szemermes 
asszony bus tra~ ediäjävä. A Hebbel darabjänak ugyanis 
Rhodore a tragikus böse, a kirälyasszony, aki halälaval 
fizeli mcg azt, hogy idegen e nber tekintete lätta h6feher 
testet. 

Ha Hebbel a Herodotos mesejeb61 igazi nemet tragediat 
csinalt. viszont igazi francia c'arabot irt abb61 Andre G i de, 
akinek «L e R o i K an da u l e s ~ cimü dramäia a minap 
került szinre elöször a berlini «Deutsches Volkstheater»-ben. 

Hebbel drämäjä~an az illetektelen piliantasert härman 
halnak !!Zörnyü halält: Rhodore, a tcrje es vegre Gvges, 
aki tulajdonkeppen egeszen artatlan, mert ö csak a kiräly 
parancsänak engedelmeskedett, anükor be ette labät a f eje
delmi Eigyashäzba. An de a kiräl) ne nem birja elviselni azt a 
tudatot, hogy ferjen ld\·ül mäs is latta öt, ezert aztän mind 
a härmul<nak meg kell halniok. 

Gide darab1äban a kirälynenak ·nem Rhodope a neve, 
hanem Ny s s i a. Ebben a darabban Nyssia meglehetösen 
hatterbe szorul. az elöter ben Kandaules kil äly szemelye szere
pel, akinek neve egyben cime is a darabnak. Hozzä 
kell azonban meg füznünk a mondottakhoz - ha mär össze
hasonlitasr61 van sz6, - hogy mig a Hebbel darabja ma1d-

1 \ 
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nem nevetsegesen hat modern szcmlelö elött, akit inkabb 
kellemetlenül erint, amikor e~yszen e härom tctemet lat a 
szinen. addig a Gide drämäja sokkeü melyebb es lelcktanilag 
is pompllsan megokolt. Az ö Kandaules kirätya gazdag a 
fejedelmi creny ekben, j6sagos, baratsägos, hibäja cgy: hogy 
hatärozatlan. A maga boldogsägät nem eh ezi magäert a 
boldogsagert es nem is birnä ezt tenni. Hogy boldognak 
tudja magat, ahoz kell, hogy elöbb masok irigy eljek, legalabb 
is megcsodaljäk azt, a mit ö a magaenak t ud. <i N e h a u g y 
6 r z e m, mondja Gide darabjanak folyaman a k1räly. h o g y 
a b o 1 d o g s ä g u n k t i t k a a b b a n r c j 1 i k, h o g y 
mäsok tudnak a boldogsägunkr61. A mig 
m.a s o k n e m t u d n a k r 6 1 a, a d d i g n e m b i r o m e l
v e z n i, csak ugy, mintha nem is lenne az 
e n y e m. A b o 1 d o g s a g e s a b i r a s a n n k g y ö n y u r e 
m e g C S a k a k k 0 r V ä l i k t e } j C S S e, a m i k 0 r m a r 
a z t m a s o lt m e g i r i g y l i k t ö 1 ü n k. .M i t e r n e 
n e k e m, h a e n y e m V 0 l n a a Z e g e S Z f Ö 1 d e S n e m 
e 1 n e r a j t a m il s, m i n t e n m a g a m. H i g y j e t e k, 
bar a t a im, c s a k a z er t erze m g a z da g säg 0 m, 
mert ti huzzätok vagyonom hasznat . . » 

Ih eten val6 gondolk( das mngyaräzza ~ztän meg, hogy 
egy ejszakan, bOlOf fOvel megmutatja Ud\•arOncainak a }eg
föbb kincset, a nejet. lässak azo': is, elvezzek azok is es ha 
majd megirig) elik öt c kincsnek hirasaert, akkor Kandaules 
annäl teljcsebb gyönyörüseggel elvezi boldogsägat) mär tudni
illik azt, hogy ez a kincs, a kirälyass7.ony, a gyönyörü az 
el- irigyelt kirälyasszony az öve . . . Vagy ha mar nem is 
összes udvaroncai, de legaläbb e g y hadd lassa a pärnäkon 
pihegö fiatal asszonynak husäc es legalabb ez az egy 
csudälja meg Nyssia rejtett bajait. Kandaulesnak, hogy a 
maga kihamvaclo szivet ujra längra lobbantsa, szUksege van 
a G) ges ittas es längol6 tel<lntetere. 

Termeszetesen az ilyen akarat nelkül val6 kiräly (leg
aläbb drämäban) nem maradhat meg ezen a hatalmi polcon, 
ktilönösen akkor nem, a mikor a környezcteben olyan hös 
eg} eniseg el, a minö a Gygese. A mikor a kiräly azt mondJa 
cm i» ez nem a pluralis majestatis alakja, "mert a " mi~ alatt 
nem csupän magät erti, hanem a barätait is. Ellenben ha 
Gyges azt mondja <mi» - Gj ges nös ember - akkor soha 
sem beszel magär6l es a f elesegeröl, hanem egyes-egyedül 
magar6l. A maga nagy akaratänak erejeröl. 

Kandaules kiräly (a Gide-e) rnar elöbb l'l"egszegyeniti 
a kirälynet, mielött a darabban Gyges meg fellepett volna. 
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r'\ kiräly ugyanis sokat mulat barataivat, az udvari ir6kkRI. 
(Pompäs szatira ezeknek az iroknak alakja; megannyi kabi
net figura, akikben a szerzo egyes francia ir6kat karrikiroz.) 
Ezekkel az ir6kkal dözsöl a kiraly, s kenyszerili a fele
seget, hogy ö is reszt vcgycn az orgiakon, vegig hallgassa 
ezeknek az elö~dieknek mosdatlan bes?edet. Sut egy izben a 
l<iräly arra keszteti feleseget, hogy egyik orgianak soran 
fellebbentsc arcanak fätyolat Tehät a kirälyne megbecstele
nitese mar Gyges fellepte elött kezd6dik. 

A nemet drama Gygese megelegszi~ azzal, hogy egy 
pillantäst vet a meztelen Rhodoperc, a francia ir6 Gygese 
azonban egesz ejszakAt tölt cg\ titt a kiralyneval. Ennek a 
törvenytelen vflgynak oka azonban nem csupan a francia 
dramänak tradici6jaban kercse:idö, hanem a tekozl6 es hatä
rozatlan kirälynak jellemebcn is. 

- l\1aradj, Gyges. mondja hivenek a kiräly, miutan 
bevezette barätjat a kiralyne häl6szobajaba, maradj, azt 
akarom, hogy mindenki boldog legyen köröttem . . . 

Semmi ketseg. a francia Kar:ddules nagyon perver
talt alak, ämde kezdettöl fogva ugy van beallitva, hogy per· 
verzitäs~ nagyon is erthetö. 

Termeszetes ezek utän, hogy N~ ssia, a megbecsteleni· 
tett kiräl~ nc, t"'egöleti Gygesszel Kandaulest, aztän pedig 
felesege lesz a gy1lkosnak, aki elö~öleg gondoskodott r6la, 
hogy eltegye läb ' !-1161 az elso f.Jeseg t. Kandavles különben 
igen szeretetrernelt6 modorban hal meg. A dar ab N) ssiänak 
es Gygesnek e•s6 civ6däsäval vegzödik, tehat eleg tragikus 
perspektivät nyit a befeJezes . . . A darab vegen Nyssia 
mar igen szivesen jar el az ir6k tärsasägäbt1 es cseppet sem 
törödik azzal, hogy arc:i il) enkor nincs lefatyoloz;a. 

- Kandaules eltepte n fä ) o!omat, mondja Nyssia, 
amikor Gvges szemrehänyässal illf!ti. 

- Ha 6 eJtepte, follozd meg azt t e ujre, feleli neki 
Gyges. boss2.us brutalitässal. 

Es e körill a foltozasi munka körül fordul majd val6-
zinüleg a jövö Gygesnek a kinilyn0vcl kötött frigye. 

A rendkivül szellcmes dmab, mcly fordulataiban neha 
Wildere emlekeztetö, pazar kiallitäsban került szmre es fe • 
nyes sikert aratott. 

„ 
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Az ember es munkaja. 

- Ha mostanaban egyattalan cur6pai häborura gondolunk 
es a helyzet olyan, hogy nem eppen füült, aki szämit 

azzal az eshctöseggel - a tengcrcn f oly6 ütközetekct kell 
elsö sorban elkepzelnünk. Egesz nyajait a hat a l m a k 
päncelos hadihaj6inak, amelyek egymasra törtelve, 
egymäst pusztitva, egyn•ast lesböl robbantva, 6riäsi explozi6k 
közepette röpülnek a levegöbe es süly~dnek a melybe, szä
zankint n}clve el ttz embereletet ... Es ha egy ilyen eur6pai 
tengeri haborut elkepzelünk, papiron könnyen megcsinälhatjuk 
a gyözelem szämitäsait. Vegyük csak Angliät, Frunciaorszagot 
es Nemetorszagot, mert mostanäban egnk oldalon az angolok 
es franciak, a masik old~lon a nernetek neznek egymassal 
farkas szemet. :\nglia tengeri hatalma tulnyom6 a mäsik ket 
allam fölöt•. I<iscbb tipusu csatahaj6ja - 13,000 tonnas es 
ezen al61 - Angliänak eppen annvi van, mint Nernetor
szägnak es Franciaorszägnak eg_) ütt. Nagytipusu C3atahaj6ja, 
16,300 tonnäs es ezen felül, ami egy flo1tänak a föcreje, 
harminchet van Angliänak, amelyek közul a legkisebb is 
15,000 tonnas, mig Franciaorszägnak ne~y ily n haj6;a v"m, 
Nemetorszagnak pedig egy sem Pancelos cirkät6ja, I 0,000 
tonnas. Angliänak tiz van, Franciaorszagnak tizenegy, Ne
metorszagnak csak hat; tizezer tonnan fölül pedig Anglia 
tizennegvnek parancsol, amelyek közül a legkisebb 13,000 
tonnas, Franciaorszag negynek es a legkisebb 11.000 tonna
tartalmu, rnig Nemetorszägnak egy ilyen haj6ja sincs. Ha 
Anglia az egesz vi ag minden päncelos haj6ja\'al egyet 
szembeAllitana, meg mindig maradna j6cskän tartalekban is. 

- Pärisban most lepleztek le a szobrat es mostanaban 
ünnepeltek az emleket M u s s et n e k, a szubtilis, bajos 
dalok, kedves örömök es erzekeny szomorusäg enekesenek. 
A szobor leleplez~senel megjelent egy ösz öreg ssszony, akit 
nagy tisztelettel emeltek le a kocsijar61 es vittek a szobor 
talapzata alä, hogy ott öreg szivet meg egyszer megerintse a 
büszke öröm, a nagy költö dicsösege lättän. Ez az öre5 
asszony Musset cseledje, hazvezetön<5je volt. Rajong;sig sze· 
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rette az 6 beteg költojet, aki szinten bizalommal volt hozzä. 
Az egykori cseled meg1rta visszaemlekezeseit Musset utols6 
eveire es most az evfordul6 alkalmäval kötetben kiadta. Egy 
rne~hat6 anekdotät itt elmondunk belöle. - Fiatal elete 
vege feie !\1 usset egyszer boszusan jött haza es igy sz6lt a 
hazvezetönöhöz : 

- Keszüljön a költözesre es en rnär rna sem alszom 
itthon. 

Aztän elmondotta, hogy az alattuk levö lakasba u1 lak6k 
költöztek es lätta, hogy egy zongorll.t is cipeltek be. A zoo 
gora-kalimpälast pedig 6 nem birja. A hMvezet6no azonban 
sajnälta elhagyni a lakäst es lerne nt a hazmestcrhez tudako
z6dni az uj lak6k felol. Megtudta, hogy egy öreg asszony 
költözött be halälos beteg leanyä 1'al, aki ugyancsak nem fogja 
zavarni a költö nyugalmat. Ezzel azutän ~lusset is megele
gedett es az egesz esetet elfelc1tette. Egyszer azonban ha
zulr61 tävoz,a, a nyi ott abl ku ebedl jn keresztülmenteben 
g} önyörü hangokat hallott. Valaki ITlesteri kezzel zongoräzott 
odalenn: 

- Ki jätszik itt ilyen muveszettel? - kerdezte Musset 
a cseledjetöl. 

- A beteg kisasszony az odalennrOI, aki most job-
ban van. 

J\lusset letette a kalapjät, lehuzta a keztyüjet es egesz 
delutän otthon maradt zenet hallg. tni. Att61 fogva valahäny
szor a betee: läny jätszolt, kijött az ebedlöbe es ott hall
gatta . . . Nernsokära azutän ~lusset äg\. nak esett. Regi 
baja, a szivertägulas tamadta meg veszedetmes erövel. Utols6 
napjaiban a fülzugäs, amely ezt a betegseget kiseri, annyira 
elhatalmasodott rajta, hogy teljcsen belesilcctült. Egy reggel, 
am1kor bätyja es cscledje lestek az ebredeset, a beteg I\lus
set mosolyogva nyitotta föl a szemet. Egy ideig fig~ elt, aztän 
igy sz61t: 

- Gyönyörüen jätszik ma n beteg läny. Halljatok ? 
Soha ilyen sz~pen nem zongoräzott . . • 

Se a fi"ere, se a cseledje nem hallottak semmit .•. 
A beteg lanyt mar egv h6napja kivittek a ternetöbe . . . es 
aznap este Mus,et Alfredet is. 

Felelös szerkesztö : L6rant Dezso. 
Szerkesztöseg es kiad6llivatal: Akacfa-utca 63. 

Kiadja a „jövendö" kiad6hivatala. 
Telefon: 87-34 szflm 

> „_ 
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Közgazdasag. 

A Ma.gya.r Orazä.goa Központl Taka.rekpenztä.r fehrua1· 
18-an tartot ta 6vi rendcs közgyü1es6t ll6tlossy Imrc clnöl6sevel. Az 
i~azgat6sag bPmutatott ie e11te~C>böl kiemelp1k a következöket: .Meg
eleg„d6sst>L ielenti az igazgat6säg, hogy az UJ r6 zvonyck kihocsä.
t:lsA.val iär6 mih1eletekel teljes eredme11ynyel .befe1ozlek. Az inlezet 
reszvcnyei kivetel nclkül utols6 k6zben vannuk l'lhelyezve s az 
ertök bdolyt ö,szegek az intezet szabälyszerü .üzlete1bcn talallak 
al1and6 es JÖVede]mezö befektetesl. ßizon~ ilJa a m6tleg vegcre<lme
r ye. amely a tnvalyinal tet(lmesen nagyobb tisz a erc<lmcnynyel 
zärult. Az ötszes tonzalom 5,015.H48,5ti2 kornnn 5ß f illt?rl, ebhöl a 
penztAri forgalom l,S37.30S.7d korona . 0 filiert tett ki; az elöbhi 
1,003.ß37.817 korona 81 fillerr~l. az u16bbi 215 388,010 korona 35 
f il1en e emelkede t. A merleg l.7G7 ,417 korona 50 filler tiszta m·e
reseggel z<irnt, amely1 ek feloszta,<i.ra nczve az 1g zgat6sag 1avasolja, 
hogr a nyeremcny-t•ntalekalapra 35.348 korona 30 fillcr. a vezer
i~azgal6 es tiszl\•ise ök jutalekan 70,Gnß korona 70 lil1er, az igaz
gat6säg 1utalckara Ul.39J korona 40 tdlet' forililla-=sek. A feumarad6 
összegböl, amely a mult evi älhozallal együtt t.7:W.41..0 korona 
85 fillerre rug. 17,500 darab UJ06. mäjus 1-en e•ctlckes rcszveny
sz lv6nynek tO koronaxal leendö bevflllasara 1.400,000 k:lrona, a 
Il\'U6tclijalap javara i-!,000 korona, j6t6kony CS közhasznu celokra 
7000 korona, a ti--zlviselök külön javaclalmaz{ls{lra 25,000 korona, 
a nyeremeny-·artalek-alap tovabhi g\'arnpilasfua fl0,000 korona lor
diltassek, a fennmarad6 2dl,480 korona s·> liller pedig ll jövö ev 
szamla1ära vezetles<>ek at. A közgyülcs az igaz~at6sag jelentcset tu
domasul vett~, a benne foglalt indilvanyokal elto~adta s a felment
venyt minden iranyban megadta, tovabba Vecsei Tamas indilvlu1yarn 
az igazgat6sagnak es tiszlikarnak haläs köszönetet moncloll az inte
zet erdekeben kife]lelt buzg6sägukert. Vegül megejtettck a valaszta
sokat. Az igazgat6sagnuk u1b6l tagjai lettek : Bujanovics Sändor, 
Birsch J6zsef La1os es Lovrich Gu~ztä.v. A. felügvelö bizott„flg ki
lepö tagjait: Csäszä.r Jenöt, Heinrich Alajost, N6met Tituszt es 
Röck Gezä.t ujra megvalasztottak, a vala„ztmnnyt pe<lig. n 1 egi ta
gokon kivül a következö hat uj taggal ege .zitik ki : Dr. Delmar 
Emil, Gerslenberger Emil, Hawel Lip6t, Keppich Emil, Röscr Ja os 
es dr. Stefanits lstvAn. 

Angol-oszträ.k bank. A fötanacs mai .1l6seo megallapitotla 
az 1905. evre sz6l6 2arszämadflst. Az crre vonatkoz6 aclalok a kö
vetkezö össze~eket tün etik föl : Az 1905. iizletev bruuo-nyerese,ge 
6,254. 963 korona 02 fi.ller, melvböl le\•onva az összes költsegeket 
es kiadasokat, valamint az alkalmazouak nyugcli1nlap1ahoz va16 
alapszabäl)•szerü 91.898 korona 97 fiUernyi hozzajarulast, 3,683.683 
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korona 13 filMr ti~zta nvereseg mutntkozik. Az 1906. marcius 
27-crn össl ehh•ott köz!!)·itlesnf'k 1a\'asolni fogj:1k, hogy a iOtanacs 
alapszahftlyszerü jutaleknnak Jc,•ontlsa utäe fön marad6 3.586. t 21 
kor ona 39 filler ö„sz.eghöl resz,·,~n\'eokint 15 korona. az lZ 3,000 000 
korona osztrdek lizettessek, 200.000 lwroM a tarlalekalapba be
lye~1essck ~s a meg iö.nmaracl6 3dt3.121 korona ~9 filler uj szam-
lara v1tessek at. . 

Az Agrar- es Jä.radekba.nk merlege. A .\lagya r Agrar- es 
Jaradekbank re-zv6oytärsas:1g 1gazgatö-.:'lgo megällapitolla az i tezet 
rno;s cvi merlc~et. A r.yere56~- es Vß5:lles6gs1,amla nz 1905. ev 
ve~e,•el 1.i~8 Hi3 K 10 f tiszta nrcreseggcl zO.rul, szemben a mult 
6vi l.6ü0."'51 l\. U-1 f uszla nyc1 es6~gcl. l:faeri 11sz1u nye1 eseghöl az 
igazgal6s:\gnak a. közgyüles ele terjc::;ztcndö juvaslalR szerint kifi
zeten<lö - mint a mult C\•bcn - oszta16k fc16bcn r6sz.venyenkml 
20 korona, nzaz ö5szegben l.20 1.000 K, ami a r eszvenytöke 5 
szäzalckos kama\oz:\sänak felel nu•g. 

Az osztal6kö„:ozegnek- es a mnlt 6vröl a1hozo1t nyerrsei:mek 
le'' 1ru\„a utnn meg fennmaradb 3S-!..1S~ K 83 f-höl a tartalekalap
nak alnpc:zaMI ~zcrü maximflh .: 2U 5zazalekos dotälasara felhasz
nälan 16 76.~.17 K Ti f es az igazgat6säg jutalekara (alapszaha \'Ok 
33 es .52 ~} 3S.4-!S K S"') f. A n\ ere"6gnek ezuta11 mag fennmarad6 
472.S 16 K fö l összegeltöl (a mull 6v1 1!5.000 k11rona helyett) 
200.0UO K a kiilön ta1taleknlaphoz u•nland6. az intezeti tisztvise!ök 
~s szolgat< nyugd1jalapjanak javadulmazfH'11a fo1d1tand6 20.000 K. 
a folöslegkep muta!lmz6 25 !.S lG K 45 f pcdig (a mult evi 
208.G7-! K 27 f-rel szemben) a jöv<'5 iizletevre viendö fit. - A ki
tüntelctt nyeresl!ghen bennfoglaltatik az 1!)05. ev vegeig teljesen 
Jebonyolitoll konzorciälis üzlcteknok nyeresl'>ge. 

A ka nal)övedelcm a muh 6\'irnl ~zembcn 77 2:j2 K 78 f-fel, 
a j11tal6kok 6„ különf ele nycrescgek cim~n eiert r.red1neny 26.2..1-1 K 
8ti f-rcl nag,·ohb, a költscgek es a<l6k perlig U.ö98 K 11ö f-rel maga
sabh ös:;zel-(~el szerepelnek. A jelzlllogkölcsünOk 4, ... 43,397 K 42 !-re 
menö \'issznfitetesck le\"onasärnl a znrszamutlä'lbnn 5ti.2i 5.GG7 K 20 
f-rel vannak kimutalva. az eluzö evi 4;:;,:mn. ln!J K Hl f-1cl szemben, 
eszerint tchal 10,UGüAti~ K Ul f g~· or •pod;\st mutntnnk. A ban k 
ältal kihoc~ätoll cimletek n~,·fat·~ke az 1 U03. G\' vt'.!geo 106.200.000 
korona ö:.:.ze~rc rug. A banknak rno;;, evi tleremher h6 3 l-en a 
szOIO- es jelzalogkölc::.önöluöl lQ!'l .H szl"unlnjn nllolt fcun. 

A Jövendö elöfizetesi ara : 
negyedevre . 3 korona, 
feJevre 6 

fl Jövendö bekötesi tablai 
valamint az elso es mäsodik cvfolyam egyes szam'.ii füzetek

ben ~s beköt 1e kiad6hivatalunkban kaphat6k. 
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LUSER L.-felt! TOURIST A-T APASZ. 

M •gya.rorezo.gi Cora.ktar 

Török Jozsef gyoqvsz. Budapest 
Kirlüy u 12 • Andraasy-ut 26. 

... ·- . - ,.~1 .• :. - • ,,.-

Csak akkor val6d1, ho. minden hn.sznalaU utasi· 
täs es minden tapasz a m1illotlca v6dje111:yol °'" 
alä.irässal el van latva, azcrt is crre Ofn'Olw koll. 

1 doboz ara t.20 K .• videkre t.65 K., 
elözetes beküldese mellett berm. 

1:10 N CIEREi PBSTI BIZTOSITO INTBzET. ömus bh:toslt~kok: 
„ a1 mllll6 kor. Küzponü i.roda: BUOAPeSrnN. Sas·utca 10. 
Biztosit: tcsti baleset eilen, az cmber 61etere, tüz., je&- es szä.llihnaoykarok eilen 

Eladunk es vesziink 
alkalmi arvereseken es beraktarozott urasagi butorokat, 
ugymint tel jes lakberendezeseket, angol bor-butorokRt, 
mahsgoni- es 1 ezbutorokat, perzsa- es smyrna-sz6nye-

i""-' ~eket, függönyöket, olajfestmenyeket, antiqne tärgyakat, 
gäz- es villamos-csillArokat. 

Grosz 5andor es Tsa Buda&i~~·1v~~~~-u~a~~d~. em. 

fl mar S) ev 6ta dlcsfretremelt61ag lsmert, s 8 71012. sz. 6m. lelrat 
követelmenyelnek teljesen megtelell> 

UJ-VU~<.>VA~l· 

arctisztitö keno"cs szeplö, himlöhely, sömör, majfoltok, 
fakadekok, forrosägi pörsenesek, 
orrvörössegek es minden egyeb 

arcvirägzäsok ellen, valamint az uj-vukovari 

bl.. ' 't" mely az arckenocscsel a hasznalati urszep1 0 szappan utasitäs szerint alkaln:iazv.a, .meg 
" korosabb egyeneknek IS VlrUIO es 

fiatal kinezest kölcsönöz. 

Egy nagy ~gcly '- ra kor. 60 fill., kisebb 1 kor. , szapp<m t kor. Ul.irväsokt61 
6vakodjunk 1 Cso.k KraJcsovics ältal Vukovaron kcszitett kcoöcs valodi. - 1' 

Minden tegelyen KraJcsovics, a kes.1:itö ari;kcpo läthat6. 

Föraktär: Budapest, Klräly-u, 12., es Andrassy-ut 26. Török J6zsef gyogyszertara. 

' 
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A SZEPSEG TITKA. 
Vig,azzon jol, mert iH a tavasz I~ 

Eredetl l•••lek bit•l•• maaolata : 
Egy lembergi tanärn6 irja: Az Egy parisi gy6gyszoresz leanya 

ujsagban hirdelett csodadolgoknak irja: A minden oldalr61 ajai.nlott 
nom h1ttem soha es a Diana-cremct Dlana-szcpitöszerokkel tottom egy 
s Dlnna-szappant is csak az6rt prob~\t s mondhatom, hogy többet 
rondeltem meg, mert több oldnlröl er az összes francia szopitoszerek· 
azt nllilottak, hogy ezek a legjobb nel. Legyen szive::i intezkedni, hogy 
börapol6- es szepitöszerok. Most egy parisi gy6gyszcrtarban allan-
mar tupasztalatbol mondhntom, doan megkaphclssuk, mert igy sokba 
bogy ezek az a.tlitasok igazak es jön a szallitäs. Mostkcrck kel szäraz 
igyokszcm cn is toväbb terjcszcni Diana-arccrcmet, ket Diana-szappant 
holgyismeroscim között. Egyelore es harom Diana-pudert. 
csak 2 tcgely Diana-cremet es 1 drb. 
Diaoa-szap. kerek postatordultii11al. Egy 17 eves bakfis levelo: No

veremtol toptam egy kis Dlar.a· 
parfümöt, de az olyan valami kü·· 
lbnos JO volt, hogy az egesz kis 
värosunkban csuk az en illatonu61 
beszelnek. Lcgyon szives megirui, 
hogy a Diana-szappan es Diana· 
crem is ilyen finom dolog-o? 

Egy kassai W-hölgy irja: Sommit 
se tartottPm az összos S7.epitösze
rekrol nddig, mig mcg nom pl'ooai
tam a Diaoa-cremot 6s Dtann-szap
pant. Tcssek utlinvetoltol 3-3 ada· 
got küldeni. 

Uri hölgyeknel rendes szokas, 
hogy mielott sz1nhnzba, blilbn vugy 
egy se1ära menoek, elovoszik a 
«Diana-szappant> - moly tiszta 
ope es parfum - es azzal meg
mossak az arcukat, kezükct. Azut:in 
a sz:iraz es nappal is hasznälbat6 
cDiana-crcmmeb gyöogcn bokenik 
;.u1guk11t, melyre jön a cDiana
holgypor>. Minden dobozhoz mä.r 
a szarvnsbör is hozza van csoma
golva. Ily bor:ipohis mellett nom 
csoda, hogy a fovärosi es n vidcki 
nagyvarosl hölgyek f eltüncst kolte
nek '.'lzßpsegilkkel, finom, tiszta s Egy kolozsvari 45 eves urino 
s7.eplotlcn arcbörükkel es gyöngcd, irja. 10 eves korom ota hasznlilok 
puha, bi'lrsonyszeru kozeikkel. - arckonocsöket es sznpp:mokal, do 
Ezok a Diana-szepitoszcrok nrr61 hatäsat soha nem vettem cszre oly 
oevczotesek a hölgyek elotl, hot,ay rövid ido nlatt (egy hCt) mlnt a 
nzoknak hasznalattit oem lohet fcl- Diana-arccremnek es Oiana·szap-
ismcrni az arcon s epen ezert vä- pannak. Oly üde, friss, tiszta a.rcot 
stiroljak mn m:ir az ege-;z vilagon kaptam, hogy miodeoki megbamol 
ismeretcs Dinna-szcpitöszorcket. az6ta. 
E1ty tcgoly DIANA-OR~M (ejjel haszn:ilhat6 zsiros crem) 76 krajc&.r, 
DIANA-SZAPPAN 76 kr., DIANA-PARFUM (originnlis nag.v üveg) 6 K. 
DIANA- PUOER 3 szinbcn (szanrn<t börrel) 76 kr., ogy logoly DIANA· 

PIROSIT6 6 korona Egy üveg DIANA-HAJSZESZ 4 li:oroos. 
Központi föraktar, hoonao n szillltrb oaponta titoktart:is mollott tört6nilt 

utanv6tellel : 

Erenyi Bela Diana-gy6gyszertara 
·Buda.pe•ti, Ka~olJr-kÖPut & . •z . 

• Glt'bu1„ müiqt6zot ~· ldadovAllalat rian.•tatsa.aag oyoauilll Budapostoa. 
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szäjpadlas es gyöker elti.lvolitasa nclkül ;~ ku1ooatol felJebb. 
Az altalunk kec;zitelt es a pansi fogorvos1 akadcmia kiälhtasan 
aranyeremmbl es a diszkereszttel kitüntetelt fogak nngyon 
könnyen megszokhnlok es beszed n61 semm1(cle nchezseget 
nem okoznak. Vidcki mcgrendelesek 12 ora alatt elkeszit· 

telnek csak1s a FOGOR\"OSI INTFZETBEN 

Budapest, Erzsebet-körut 50. sz. 
a Royal- szalloval szemb'ln. - Fogorvos: LÖFFLER EMIL. 
Rendeles 9-12-ig, 3-7-ig. - Foglechnika1 ronök: GROSS
MANN SIMON. Fogad egesz nao. Päjdalom n~lkllli fog
miitetek 2 korona Tartostömesek 3 koronatol. Rossz es fajos 
logak arnnykorooaval lesznek ellatva, tovabba UJ. amerikai 
eltavolilhnlatlan aranyhidak 1 1 evi 16tallas mellett kesz1ttetnek . 

• UEHSBKEL"I~ ARAK, r~szlettizeMs melle t 1s. 

- . 
~rancia iol'e~on' fiajiestöszer ~~~r~i~g~Q~~ 
melylyel minden hajat tetszes szerint 10 uerc alatt alland6an 
megfesthetni feketere, barnara vagy szökere. Tulajdonsagai · a 
szin alland6 s a terme~zetes szintöl meg nem különböztethetö, 
alkalmazasa egyszerü. Ara 4 kor. A hasznalathoz szükseges 1 
cscszek, kefek stb. 1.20 korona. lil Föraktar Budapest.eo: 1 

Török Jozsef ~rnom~szertara K1ra1v-u. 12. ~s Hndrnssv-u1 2c;. I 

TÖRLEY lroda BUDAPEST, VIII., Eszterhazy-utca 22. sz. 
pezsoöov A.R Pincek: BUDAFOK (Promontor). __ ....,„,...__.,..__ ........... _ 



_Ha_ös_zO_I a_ha_ja sTELLH-ViiET 
mely nem fest, hanem a haj eredetl szlnet adja vlssza. 

lapbatO egfedlll ZOLT ill BELi llJOIJJSZertiriban. 
ö csaszar es klralyl fensege Jozsef föherczeg udvari sdllltoja. 
Budapest, V. ker., Szabadaag-ter, Setater-utcza sarok . 

.- Egy üveg ara 2 korona. .... 

3 NA P 
alatt mioden kez barsonysimava 

es hofeherre lesz 

dr Kovacs kezpaszta 
altal, - ara 1 K 20 fill. 

MindenUlt kaphato \'. gy6gylär, VI. Gyä.r-u~ca 17. 
Kivanatra .toilelte tilkok• ingyl'n es berm~ntve. 

lil BUDflPE5T • • • Ferencz Jozsef-rakpan 

HUNGARIA 
r 

Ml\GYSZ'1LLO()fl 

Külön lakosztalyok 

fürdöszobakk al 

ft kav~haz teljesen 

ujonnan bereDdezve 

yönyörü fekvessel a 
Duna partjan, re
mek kilatassal a 

kiralyi palotara. a budai 
hegyekre es a Dunara. 
"'9~ A jelenkor minden 
kenyelmevel berendezve 

6CJRGER J. Kl\ROLY 
hrazgat6. 

A.. Ba lass a.fele -va.16d.1, vilaghtrü. a:ngo.l 

a legk ttunöbb szcrilöszer' felulmulja az összes letezo sz6p1t6-
szereket. Azonnal cltavolit szeplöt, majfoltot es minden tisztata· 
lansagot az arcrol es ar::iak friss udescget, fiatalsagot kolc::ionoz. 
Ara 2 kor. Ugo:-kaszappan 1 kor. Poudre 2 kor. es 1 kor. 20 fill. 
Ugorkacreme 2 kor. - Kapbato minden gy6gyszerta1 ban es 

drogoericlban. - Föszetkuldesi bely : 

Balassa-gyogyszertara, Budapest-Erzstbetfalva . 
• Globus• miüntl•zet, BudapesL 
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Negyedlk ev. 12. szam. 1908 Budapest, marcius 18. 

JÖVENDÖ 
Felelös szerkesztö: L6rant Dezsö. 

TARTALOM: 

Harc a välasz.täsok körül. 
Kr6nikil pesti dolgokr61. 

Mahler Lenärd : Richter jenö. 
J. L.: Parisi levcl. 

Gusta\'e Flaubert levelci unokahugähoz. 
Domokos lll~s : Az alkultura •.• ? 

Szirtes Artur: Vers. 
T6thväradi Komis Elemer: Mahatma. 

Deäk Gyulane: A tarsadalmi nö termeszetraj1.11. 

Kiad6bivatal : 
. Akticfa-utca 68. 

Utazäs egy sz.izfrankos köriil. 
Szinjatek. 

Az ember es munkäja. 
Közgazdasag. 

20 filler. 
E;y h6napra 
Egy korona. 
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Jövendö. 
Marcius elsejevel uj elofizetest nyitottunk : 

Egy h6ra --- ... l korona 
Negyed6vre ... 3 korona 
Fel~vre ___ ... 6 korona 
Egesz evre __ ... 1Z koronllval. 

Kerjük a hätraJekos eJöfizetöket, sziveskedje
nek az elofizet~sf penzeket utalv~nyon mihamar~bb 
megküldeni. A ,,Jövendö\' kiadohivatala. 

Budapest. VII., Akäcfa-utca 63. 
Telefon-sz.c\m : 87-34. 

1 
1 ALLATORV~~!J!~~~~L!!~K „„„:~::} 
. o·· HLER ßENü" allatorvosi rcndclö intezeteben Erzsl:bet-

1 körut 2., 1. cm. (Telefon-szäm 80-10.) 

1 

3 P nlntt mindcn kez biir!t~mysim'lva 1 
es hOfehcrrc lcsz 

dr„ Kovacs kezpaszta 
ältal, - ara 1 K 20 fill. 

Mlndt?nlitt knphalö Y. '1y'1gyt1\ r, \'1. Gy a r • u t ca 17. 
Kiväna\ra .loilell.c litkok' int:Ycn es Mm>,-.lVt'. 1 

-
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szäJJ!adlä.s CS gyokGr clttwolittisn nclkul R koronntol feljcbb. 
Az filtnlunk kc'izitett es n parasi fogon·os1 r.kadomia kiällitii.c:;rin 
a.ra.nycrcmmtil es n diszkercsztlol l.:1tuntclett fognk oilgyon 
könnyen megszokhnt6k (:s bes.i:t!dn61 r;cmm1f6le nehczccgel 
ncm okoznal\. \'1dckt mo~end~·lesek 12 Qra nlatt ol cszit 
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Negyedik evfolyam. Budapest, märcius 18. Tizenketteclik szäm 

Jövendö 
irodalmi es politikai ujsäg 

) 

Harc a valasztäsok köriil. 
1. 

A budapesti hajnal elsö 6räiban, a dunai partok körül 
van valami ossiani hangulat, mely Van Ostade kepeire, avagy 
az ukrainak rezignal6, buskomor költeszetere emlekeztet . . . 
Oh, jöjj Carlyle es kölcsönözd tolladat e hajnal megfestesere, 
melyben több remenytelenseg van, mint a hindu fatalistak 
filoz6fiajaban, mint Apponyi Albert politikai jövöjeben, avagy 
Palesztrina nagypenteki Z'Solozsmaiban, melyek hallatara a 
r6mai Sixtinaban megdöbbennek a lelkek .. . 

Oh pesti nyarspolgar, aki azonkivUI a mertekletessegi 
egylet tagja vagy, e sorok ir6ja nem irigyel ertekpapir-szel
venyeidert, sem felesegedert, sem häzadert, sem sza
maradert, sem szolgal6idert, hanem, mivel soha sem 
elted ät - a regenyir6k nyelven sz6tva - egy "boron
g6s teli nap" kora hajnalät, amelyen mintha minden elet 
megszllnt volna, melyben minden nyugodt es csendes, röt
szinU kellemetlen ~ödbe burkolva. B~jos ~s ismereflenül is 
szeretett polgartars, aki most, e törtenelmi nagy nap fent 
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leirt hajnalän a mertekletesek es igazak, a j6zanok es követ
kezetesek animalis almat aluszod es belemerülsz az altalänos 
nyugalomba, nem is sejted, hogy töled talan egy puska
lövesnyire különbözö kaszarnyakban marczona alakok almosan 
kelnek ki agyaikb61, akik verbe fogjak fojtani a magyar al
kotmanyt. Nehany negyed6ra mulva csapatok indulnak egy 
kijelölt iranyba, egy kijelölt helyre, ahoi nagy esemenyek fog
nak lejätsz6dni ... 

Csapatok erkeznek egy terre es ezek a mertani for
makba stylizalt mozg6 embertömegek, az itt-ott felbukkan6 
teherkocsik az ujra kelö elet manifesztumai. 

A Duna-parton egy kökolosms all, amely a Baedecker
ben Gül-Baba sirja mellett budapesti nevezetesseg szamba 
megy: a magyar atkotmany granitba öntött apotheozise. ht 
fognak ma - februar 19-en, - titäni harcot vivni ösi veren 
szerzett es dominiumokhoz hasonl6an öröklött jogokert, itt 
fognak a hazafiak nyitott kebellel, a parlamentarizmus vedel
mere a honvedszuronyok ele allani, itt fog folyni az a ver, 
amelynek piros foltja Kain-jegykent egeti majd a hatatom 
törvenytelen bitorl6it. Itt fog dörögni a tiltakozas tirteusi 
szava a politikai moral neveben, az ö, a politikai immoralistäk 
ajkar61 es valaszul tatan a Mannlicher is, amelynek goly6it61 
vertanuhalalt hal ki tudja hany magyar. 

De mindez nem igy törtent. A gäncs es felelemnelkUli 
lovagok, akik minden harcukat csak proklamaczi6kkal es 
manifesztumokkal vivtäk meg, akiket a közjog bajaderjainak 
lehet nevezni, akik Magyarorszägon hihetetlen eredmenynyel 
lenditettek fel a plakat-irodalmat es a koalici6s vaszonipart, 
ezuttal is megelegedtek egy enunciaci6val, amely szerint 
magukat tovabbra is a magyar orszaggyUles tagjainak te
~. int k. 
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Es a ma1cona katonak es a meg marconabb kinezesu, 

de alapjäban puha szivü rendörök elvonultak anelkUl, hogy 

ver fotyt volna es a honvedszuronyok eppen arra 

voltak j6k, hogy gr6f Kärolyi György egy elcet kockaztas

son meg. 

II. 

A koalici6, miutan lemondott a magyar vezenysz6r61, 

az önall6 vamterületröl, a personal uni6r61, az altatanos 

välaszt6i-jogr61 es hogy az orszagban komolyan vegyek, 

lemondott arr61 is, hogy a kötelekebe tartoz6 tagok magukat 

a fent vazolt nevezetes februar 18-an hozott enunciaci6 dacara 

dZ orszaggyUles tagjainak tekintsek. Ezt bizonyitja legaläbb 

szereny velemenyünk szerint a „volt" kepviselöknek az eset

leges valasztassal szemben elfoglatt magatartasa, amennyiben 

mar most, dacara annak, hogy fcbruär h6 tizennyolcadikan, 

tizenkilencediken es huszadikan, de huszonegyediken minden

esetre, kepviselöknek tartottak magukat, egymasutan fogadjak 

et a különbözö kerületek jelöltseget es mar most elenk agi

taci6t fejtenek ki, hogy egy esetleges valasztas ne talalja 

öket keszületlenül. Es megindul a mandatum utani örületes 

hajsza, amelybe ezuttal egeszen uj motivumok fognak 

vegyülni. A kormany nyilatkozata a valasztasok ügyeben e 

heten került nyilvanossagra, mely az orszag hangulatara val6 

hivatkozassal, a kepviselövalasztas bizonytalan idöre val6 

elhalasztäsat sejteti. A vezerlö-b!zottsag, valamint a koalici6s 

laprengeteg persze nem mulasztotfa et konstatalni, hogy 

ezzel a komm ünikevel a kabinet bejelentefte a nyilt abszolu

tizmust es labbal tiporta a magyar parlamentarizmust. De 
1 ~ 

1 

1 



\ . 
{ 

4 

uizonyos szemermetlenseg ke11 a koalici6 reszeröl a parlaJ 
mentarizmus läbbal tipräsär61 beszelni, mert mi egyebet tett 
a koalici6 közel harom evig, mint a korszellemhez nem illö 
celok es avult fe1fogasok szoJgalatäban örökös obstrukci6vat 
megakasztotta az orszäggytiles munkajät. A koalici6nak igaz, 
hogy a parlam~ntat is kormanyrendszerrCSI is meg van a 
maga sajät klilön teoriaja, de paszomanyos közjogaszai, 
mjdön folyton angol petdakra hivatkoznak elfetejtik, hogy a 
magyar parlament törtenelmi multja ötven ev, mety idö alatt 
nem erhette el a jogok azon tartalmat, amety a koronäval 
szemben a felsegjogok gyakorläsänak kizär61agossägät avagy 
az azok felett va16 döntö ertetmezest biztositja. Es a politikai 
valsag egyik oka ketsegkivüt abban a tudatos ämitasban 
rejlik, amit a koalici6 azältal követett et, h o g y m e g t e -
vesztette a magyar közvelemenyt a magyar 
parlament a!kotmanyjogi erösseget itletö-
1 e g. A közvelemeny mestersegesen az ellenkezö felfögässal 
lett szaturälva es az igy szaturalt közfelfogasbol taplalkozott . 
a harcra a szövetkezett partok klilsö tämasza: a felrevezetett 
magyar közvelemeny, ami ältat a koalici6 katasztr6faba vitte 

az alkotmanyossagot. 
A kormäny tehat nem azert nem hozza javaslatba a koro

nanal a vatasztäsok kiirasat, mintha talan feine a fi.iggetlen
segi pärt tetemes megnövekedesetdl, hanem mert nem akar 
egy munkakeptelen, irrealis, hyper-soven eszmektöt megre
szegtilt pariamentet az orszag nyakara Ultetni, amelytöl ko
moly, produktiv munkät värni nem lehet es amely tekintettet 
teljes kritikatlan, lelkiismeretlen es fanatizalt elemeire, az or
szag belbekeje erdekeben esetleg komoly veszelylyel jär

hatna. 
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Kronika pesti dolgokrol. 

A mi derek arisztokrAciänk ezen a heten ismet jelet 
adta annak, hogy nem fajutt el es melt6 ivadeka a dicsö 
6söknek, akik hajdanan kemeny b::izaltkeppen raktak le a 
feudalis Magyarorszag alapjät. Elegedetten konstatäljuk, hogy 
az ut6dok fenyesen bebizonyitottäk hazafisagukat es bebizo
nyitottäk valläsos buzg6sagukat, amelyet nem csorbithatott 
meg az sem, hogy hercegi es föhercegi körökben az ut6bbi 
id6ben annyi istentelen botrany zajlott le, amennyinek elköve
tesehez nyarspolgärok között nem is hetekre van szükseg, 
hanem esztendökre es evtizedekre. Häla istennek, ezt a fö
rangu erkölcsi depraväci6t mind a külföld szolgältatta es a 
mi feudatis csaJädjnink eleg konzervativok ahhoz, bogy ne 
fogadjanak el es ne fogadjanak be ktilföldi mintäkat. Ök meg
maradnak rendületlenül annak, ami voltak: hazafiaknak es 
az üJvözito valläs apostoli hiveinek. 

A hazafisaguknak kitünö bizonyitekät sikerült adniok 
bizonyos a haza oltärära lerakott ekszerekkel, a vallasi buzg6-
säguknak pedig egy masik nemes cselekedettel, amelynek ez 
volt a sora: 

A mult het penteken a napilapokban egy kis hir latott 
napvilägot es ez a hir arr61 beszelt, hogy Budapestnek exo. 
tikus vendege van, egy japäni püspök, aki az angolkisasszo„ 
nyok budapesti zärdajäban elc5adäst tart majd Japänr61 es az 
ottani katholikusok helyzeteröl. Az elöadäs dijtalan lesz; ven
degeket szivesen lätnak. 

Japan püspök Budapesten' Igazän nem mindennapi 
dolog; eleg val6szinünek latszott tehat, hogy a vendeg iränt 
nagy lesz az erdeklödes. A tema is erdekes. Eh, gondohuk 
menjünk el az angolkisasszonyokhoz, hallgassutc meg az elo ~ 
adäst es nezzük meg, kikböl kertU ki a hallgat6sag. 

Elmentünk es nem bäntuk meg, bar kiränduläsunk kel-
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lemetlensegekt51 sem maradt egeszen ment. Hogy mindjart 
azon kezdjük: egylovas berkocsin hajtattunk a vaci-utcai 
zardakapu ele. Ott mar a kocsiknak - ketlovasoknak hosszu 
sora ällt, ugy, hogy tetemes kerülovel es gyalogszerrel jut
hattunk csupän a zärda bolthajtäsa alä, ahol f eher keztyüs 
inas megkerdezte tölem, kijövet milyen nevet kialtson, hogy 
a hint6nk e16älljon. 

- Semminö nevet. 
- Talän szämot, - kerdezte szarkasztikus mosolylyal. 
- Nem, - feleltem. - Gyalog fogok tävozni. 
- Ah, - mondotta 6 es rämbämult, rnintha en lennek 

az az exotikus vendeg, aminöt meg sohasem latott. Aki gyalog 
jön, ugyanis, s aki gyalog tävozik. 

Az inassal folytatott rövid pourparler utan, az ö kezeböl 
egy angol kisasszooy vett ät, akarom mondani egy nemet
ajku apäca, ki is megmutatta a diszterembe vezeto Utbt. 
A diszterem mar zsufoläsig tele volt. Mellettem beavatott, 
elegäns szöke fiatal ember ült, aki idönken~ odasugott egy 
elOtte ülö mäsik szöke fiatal embernek: 

- Az igazi haute volee jelent n1eg. 
- Lättad az Andrässy gr6fnet? 
- Igen. Ott a kis Zichy komtessz. 
- Bejövet Apponyi gr6fnövel talälkoztam. 
Es igy toväbb, rövid idö mulva meggyozödtem r6la, 

hogy ezuttal j6 helyre csöppentem, akik köröttem vannak, 
igazi elokelösegek, a tärsasäggal meg lehetek elegedve. Meg 
is voltam. 

Aztän megjelent a diszterem p6diumän a püspök. Terrin-
gettet, ez kis csal6dässal järt. Fenyes püspöki ornätus helyett, 
kopott fekete reverenda f edte a testet, akär egy kis falusi 
käplän hetköznapon. De ez meg hagyjän. Nagyobb csa16däs 
volt enne1, hogy a püspök nem is volt igazi japän. Francia 
ember volt, aki mint misszionarius kerü1t a Mikäd6 orszagäba, 
ott aztän csinält hiveket, a hivekhez püspöki stallumot es a 
stallumba, ha mär megvolt, földs skrupulus nelkül, installälta 
is magät, mint hakodatei püspök. 

A mäsik .:sa16däst követte egy harmadik is. A püspök 
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beszelt a japäni keresztenyekröl, illetöleg azokr61 a japäniak
r61, akik az ö teritesi munkäja sorän leptek ät a kereszteny 
hitre. Miutan ezek helyzetet erintoleg emlitette, megrajzolta, 
altert egy musoron kivüli szämra, a kereszteny japänok helyett 
a katholikus misszi6kr61 kezdett beszelni. Elmondta, hogy az 
szomoru. Hiäbaval6 a lelkes buzgalom, nagy a baj: nincsen 
penz. Es ilt bujt ki a szeg a zsäkb61: a püspök azert indult 
földkörüli utra, hogy penzt gyüjtsön. Penzt, a misszi6 cel
jaira. Mert a misszi6 penz nelkül nem boldogul. Nem tud 
iskolakat alapitani; pedig a lelkek megh6ditasänalt nincsen 
mäs m6dja, mint az oktatäs. Bezzeg tudjäk ezt a protestäns 
misszionäriusok, akik erre a celra tömerdek penzt kapnak 
protestäns orszägokb61: , Angliäb61, Amerikäb61 es Nemet
orszägb61. A katholikus orszägoknak követniök kellene ezt 
a peldät ... 

Szavai nem maradlak hatästalanok. A fOrangu pilläkon 
megjelent, költo"" szerint, a legdrägäbb gyöngy, az asszonyi 
könnyU. Az exaltält es hiszterikära hajl6 asszonyoknak fan· 
täziäja hamar kiszinezte, menny:it szem:edhetnek ott a tävol 
keleten a katholicizmus terfogla16i, es hogy ezeken a szenve
deseken enyhitsenek, boven adakoztak, ott, rögtön. 

Hät kerem, nem rettenetes csal6däs-e, ha az ember egy
lovas kocsit vesz, hogy elokelonek tartassek es lenezik, 
amifrt - gyalog jött? Es nem borzaszt6, ha ezt a csal6 · 
dast egy mäsik tetezi : japan helyett egy rozzant franciät 
hallgatunk veg:ig. Es raadäsul: tuctomanyos eloadast värunk 
es ehelyett kapunk egy koldul6 beszedet. Hat nem borzaszt6 ? 

Csak nekünk volt az, a hallgat6säg többi resze nagyon 
meg volt elegedve es adakozott. Bökezüen. 

Az elöadäs bef ejeztevel beszelgettünk a püspökkel. El
mondta, hogy jövetelet megelozöleg mär megindult l\Iagyar
orszägon a misszi6k erdekeben a gyüjtes. Es elegedettsegenek 
adott kifejezest, amiert ez az orszäg olyan j6 orszäg es annyi 
penzt rakott neki össze. 

Mi nagyon örültünk rajta, hogy a püspök meg van ele
gtdve es hogy koalizält föuri vilägunk ilyen vallasos. Egy ker
des azonban önkenytelenül is felmeri.ilt bennünk, nem lenne-e 
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sokkal szebb, ha ezek a magyar hölgyek kevesebbet tör6d
nenek azzal, hogy Japänban csinäljanak katholikus iskoläkat 
es inkäbb azon Iennenek, hogy magyar iskoläkat alapitsanak, 
idehaza ..• 

Persze a püspöknek nem mondtuk meg, hogy errOI a 
dologr61 nem vagyunk vele egy velemenyen. Ehelyett ma
gasztaltuk buzg6sägät, amit nagyon kedvesnek talält es meg
kerdezte: 

- Ön ujsägir6? 
- !gen. 
- Ritkasäg, hogy ujsägir6 igy erdeklödjön a katholilrus 

agitäci6 eszközei irimt. Talän katholikus lap munkatärsa? 
Csinaljunk egy viccet, gondoltam magamban es habozäs 

nelkül feleltem : 
- Nero, monseigoeur. Nem katholikus lapnäl dolgo

zom, hanem szociälista lapnäl. 
- Ah 1 - felelte a monseigneur es fanyar mosoly tele

pedett ajakära ... 
Aztan bucsut vettünk. Kinn a f eher keztyüs portäs egy

masutän sz6litotta öblös hangjän a kocsisokat, mi pedig, ugy 
mh:t eleve megj6solluk, megindultunk egyszerün, gyalogszer
rel, mint az apostolok. A pUspököt ellenben gummirädler 
röpitette haza a lakäsära. A magyar asszonyok sokat adtak; 
ök hazafiasak es valläsosak. 

Bizonysägot adtak r6la. 

RICHTER JENÖ. Berlinböl jelenti a tävir6, hogy a 
modern Nemetorszag egyik legne\·ezetesebb alakja : Richter 
J en6 meghalt. Ennek a täviratnak nincsen igaza. A val6 teuy
lllläs mindössze annyi, hogy egy hatvannyolc esztendös öreg 
ur elköltözött az elök sorab6l. Richter Jenö ! - Richter Jenö: 
az mär regen meghalt. Tizenharom evvel azelott erte mär 
ut61 a legborzaszt6bb halälnem : a szellemi haltil. A fizikai 
halal mär csak elköltözes volt az 6 szamära. 

Alig ismerek erdekesebb eletet a Richter eletenel. Ese
menyekben! vallozatos forduta,okban gazdag elete, mintha 
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örök pelda volna. Ez az ut : a nagyolr utja. Talän csak egy 
Meyer Konrad Ferdinand tudnä a maga igazaban felfogni es 
megerzekiteni ennek a kiväl6 elmenek a tragikumät. Felle
pese, politikai pälyafutäsa, küzdelmei es letörese a vilagtör
tenelem a legtragikusabb sorsu alakjai köze avatja 6t. 

Ennek az eletnek a tolmäcsoläsa a legerdekesebb fel
adatok egyike. Az elfogulatlanul ite16 kr6nikäs megemeli a 
kalapjät fenyes tehetsege es erett tudäsa elött, dicserni fogja 
ällamferfiui es egyeni kiväl6 tulajdonsagait, de viszont elis
merni kenytelen, hogy tragikai vetsege miatt a megerdemelt 
bukas jutott neki osztälyresztil. A kerlelhetellen nemezis szi
goruan sujtotta 6t ; gyaszos kudarcäban azonban reszvetünk 
kiseri. Olyan f erfiu volt, kit, mint ellenfelet, csak tisztelni es 
becsülni lehetett. 

Jelentektelen körillmeny, de azert emlitsük meg, hogy 
a nagy Heine szülovärosaban lätott 6 is napvilagot. Alig volt 
huszonbat eves, mikor egy nemetorszägi väroska tanäcsa si
keresen befejezett tanulmanyai utän polgarmesterre valasztotta, 
A kormany ezt a hatärozatot megsemmisitette. Ez volt elete
nek elsö, erzekeny kudarca. Innentöl kezdze egy hosszu küz
delem az egesz politiltai palyafutäsa. 

Az ällam biztos kenyeret (bir6i palyän müködött eleinte 1) 
f elcsereli a publicista es ir6 keserü kenyerevel. Azonban 
kedvez neki az idök arja. Sikert sikerre arat. Nevet mind
jobban ösmertte teszi. Bekerül az eszak-nemet, majd a nagy 
nemet birodalmi gyü!esbe. Vezere es legkivä16bb politikusa a 
halad6 pärtnak. Majd napilapot alapit. Idövel a szabadelvü 
pärt vezere lesz. Itt kezdödik elete masodik korszaka. Fel
veszi a küzdelmet a hatalrnas es nepszerü Bismarck ellen. 
Kora legjelesebb politikusai tamogatjäk ebben a heroszi mun
käban. S mikor dicsösege zenitjen ällott, hirtelen megf ordult 
a kocka. Mutatkozni kezdettek az ellenkezö hullara-äradat 
gyürüi. A szociälis kerdesek a politikäban es az irodalomban 
mindjobban elöterbe nyomultak. Richter pärtja bomladozni 
kezd. Egy emlekezetes birodalmi gyülesen f elsz6laläsäval es 
szavazatäval nepszerütlenne teszi a maga es hivei politikajät. 
Az uj kormänynyal szemben mar nem mer az ellenzek sze
repere vällalkozni. Politikai haldoklasa magäval räntja az 
ältala kepviselt nemet szabadelvüseget is. V egre 1893· ban 
megtörtenik a nagy esemeny. Az altaJänos välasztäson, mü
ködesenek szinhelyen, Berlinben, kibuktatja öt, az annyi 
diadalt lätott vezert, egy k§zönseges zongorahangol6, a szo
ciäldemokrata part jelöltje. Es ezzel veget ert Richter pälya
futäsa. Ami ezutän jön meg : az mär csak egy sötet alkony. 
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Az ältala annyira gyliljlt szociäldemokräcia diadalmaskodik 
elvein. 6 maga, hivek nelkül, megpr6bälja meg egynehäny
szor eletre kelteni hald"k16 eszmeit, de hiaha. Nem hallgat 
szavära senki. Ellenkezöleg 1 csipkedik, rugdaljäk, gunytär
gyävä teszik politikai iränyät. A fizikai haläl is hosszas hal
dokläsra kärhoztatja. Ezerfele nyavalya gyötri, mär-mär 
szemeviläga is elveszendoben, mig vegre tegnapelott kilehelte 
lelket. · 

Ha megpr6bäljuk ujjhegyre szedni Richter politikai er
demeit, egyeni jellemenek kivä16bb tulajdonsagait, a követ
kezoket fogjuk tapasztalni. Igazän puritän erkölcsü politikus. 
Elveiert vaskövetkezetesseggel harcol, azokhoz csökönyösen 
ragaszkod1k. Innen magyaräzhat6 gyors es kinos letörese. 
Nem tudott, de nem is akart a kor ujabb iränyelveihez, esz
meihez alkalmazkodni. Mindazaltal meg sem mondhat6 kon
zervätiv szellemnek. Ellenkezöleg 1 Minden izeben modern 
Jelek, ki azt hitte, hogy az ö eszmei vezetnek az igazi nep
jogok fele. Az ido bebizonyitotta, mennyire tevedett. A szo
ciälizmusnak egyik legädäzabb - es meg kell adni 1 -
egyik legszeJlemesebb ostoroz6ja. volt. A szociälizmus ellen
felei maig is legszivesebben az 6 munkäiban hangoztatott 
ervekkel hozakodnak elö. (Hires mü ve: ca szociälizmus dia
dalaJ> magyarul is megjelent az «Olcs6 I<önytar> füzetei 
között 1) Politikai ellenfelei azonban mindig nagyra becsUltek, 
nemcsak kiväl6 szellemi kepessegeierr, hanem elsö sorban 
päratlan kötelessegtudäsäert es önzetlensegeert. A nepszerü
seget sohasem hajhäszta. A küzdelem volt az ö eltetö eleme 
s mihelyt elzartäk elole a ktizdo teret, a tudomäny es a 
politil<:~ erkölcsi halottja lett. 

Es most, mikor egy silany porhüvelyt visznek ki a 
berlini temetöbe, ne küldjön utäna elham1rk )dva lesu1t6 ite
letet a legradikalisabb reformer sem. Mert az a s1läny por
hüvely egy ritka szep lelket, fenyes szellemet zart valamikor 
magäba. Mi, uj idok uj emberei, kik az ö eszmeivel ellen
kezö idealokert lelkesedUnk es kUzdünl{, hajtsuk meg tiszte
lettel zäszl6nkat a nagy ellenfel holtteste folött. Ne feledjük 
et, hogy ep1tes volt az o celja is. Csakhogy a regi, dohos, 
egeszsegtelen talajon akarta es sikerült is neki felepiteni a 
tervezett epületet. Megis bünhödölt erte. Sajät szemeivel 
kellett vegigneznie, mint döl az egesz alkotmäny romokba es 
mint epill egy mäsik epület egeszseges talajon, sz1lärdabb 
alapokon. 

M a h 1 e r L e n a r d. 



Parisi lev~I. 
- Merellinel. -

PA r i s, märcius 10. 

A Merelli nevet ismerik, ugyebar ? Ö volt az, aki annak 
idejen Jean Galleyvel megszökött Parisb61 es yachton eluta
zott egyenesen Braziliäba. Vagy nem emlekeznek mar az 
üg) re ? Nagy vonalakban ime a reszletei : 

A pärisi Comptoir de Escompte-nak volt egy Jean 
Galley nevü hivatalnoka. Ez a Jean, akinek volt mar fele
sege es ket gyermeke, egy napon ugy erezte, hogy a sokat 
dicsöitett csalädi tüzhely az a bizonyos vilag, ahol unatkoz
nak. Vagy legalabb ö unatkozott. Mennyivel jobb dolguk 
van azoknak, akik a tökejükb61 elnek, automobilon jarnak 
es szeretoket tarthatnak. Könnyen ertheto, ha ilyen gondolat 
ver taoyät az agyäban egy szep szoke fiatal embernek, aki 
mindössze harrninceves es ennek elleneben mär csalädapa, 
akivel szemben összes fizetese alig ketezer negyszäz frank. 
Es meg ennel erthetöbbe välik a kisertes, ha meggondotjuk, 
hogy Jean szeme naponta ezreseket lätott, tizezreket, szäz
ezreket, amelyek ott forogtak a banknal{ irodäjäban, nagy 
üzleti könyveiben, aki vägyott utänuk, csak ki kellett nyuj
tania a kezet eretlük. Jean vägyott es kinyujtotta a kezet. 

Csak ugy kiserletkepen es igazän nem az ö hibaja, 
hogy a kiserlet sikertilt. Vegre a torkos gyermek sem hibäztat
hat6 azert, hogy a mama nyitva felejtette a späjznak ajtajät, 
amely mögött olyan gledäban sorakozik a sok befött, mint 
valami tömött Wertheim-kasszäban a bankjegy. Sz6val Jean 
sikkasztott. 

Csak keveset. Azzal a penzzel mulatni ment es egy 
ejjeli mulat6helyen megismerkedett egy igen csinos növel : 
Merellivel. Terringettet, csak nem mondja meg egy kokottnak, 
hogy öt Jean Galleynak hivjäk, bankhivatalnok, ket gyermek 
apja es ketezernegyszäz frank a fizetese ? Hiszen akkor a 
kokott meg azt sem engedne meg, hogy Jean egy pohär 
sört fizessen neki, hanem küldene vissza a csalädjähoz. Jean 
pedig azon az ejszakän költeni akart, mert penze volt, 
könnyen szerzett penze. Teha1lan azt mondta, hogy bar6 
Gravalnak hivjäk. cBär67> gondolta magaban Merelli es cpenze 
van.» Hiszen ez az, amiutän ö vagyott. Hogy dusgazdag 
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emberrel akadjon össze a maga szerelmi pälyäjän. Megta
lälta amit akart es nagyon nyä1as volt a sikkaszt6val. Viszont 
ez is j61 erezte magät, illuzi6 tämadt benne, val6szinilleg (5 
maga is hitte a h~zugsägait, hogy gazdag es hogy bar6, aki 
szeretöt tarthat. Es a kölcsönös önältatäson csudälatosan 
igaz viszony fejlödött, mint valami biztos bäzison. 

Galley megh6ditotta a not es a kedveert sikkasztott 
meg es meg. A szeret6jenek pompas lakast tartott, automo
bilt s a mikor a dolog mär-mär körmere egett, azt ajänlotta 
Merellinek, utazzanak el. Az asszonynalt tetszett a terv, a 
szerelmesek megszöktek. Jean skrupulus nelkül hagyort oda 
mindent, a feleseget, Pärist es a bankot, a melynek penz
taräb61 kerek egy milli6 frankot sikkasztott. Elyachtoztak 
Braziliäba. 

A pärisi rendör .;eg intezkedesei folytän a milreiszek 
hazäjäban letart6ztattäk a szerelmes pärt es amely yachton 
menekilltek, ugyanazon hoztäk vissza 6ket Pärisba. 

A szerelmi regeny utcls6 fejezetei mir a pärisi törveny
szek elött jätsz6dtak le : a sikkaszt6t eliteltek nehäny evi 
elzärasra, a not azonban felme,ntettek. 6 nem tudta, hogy a 
bär6ja közönseges sikkaszt6. Es mi enntl nagyobb bün ; 
~etezer negyszäz frankos hivatalnok. Sz6val ot felmentettek. 
Es Merelli ezzel lanszirozva van a szerelmi pälyan. Nepszerü 
lett, nevet mindenki ismeri. A tengeri ut es a kis kaland 
elsorangu reklämnak bizonyult. 

Hogy igy van, magunk is meggy6z6dttink r61a, arnikor 
a napokban - egy j6 barätunk, elökelo fiatal ir6 közben
järäsära, - a hires asszony fogadott bennünket elegänsan 
berendezett lakasäa. 

Nem fogjuk leirni sem a lakast, sem Merelli asszonyt. 
A lakas luxuri6zusabb, mint gondolnäk, i\1etelli azonban 
sokkal kevesbbe szep . . . A kettonek p®~s valörjet meg
ällapitani tehät eppen olyan bonyolult dolog lenne, mint 
felesleges. A lätogatäsb61 különben sem kr6nikai fontossägät 
es szabatossägät akarjuk kihärnozni, mintinkäbb azt, arni 
l{uriozum volt abban. 

Nos, akarnak-e kuri6zusabbat, Merellinek naponta tö
merdeh: levelet hoz a posta. Az orszäg minden reszeböl. Es 
milyeneket 1 Lättuk öket. Szernünk elött feküdtek, elolvas
hattuk valamennyit. A Merelli asszony dolgai nyitott könyv, 
olvashat bennük mindenki, felteve, hogy olvasni tud es 
amint a könyv intirnebb lapjai iränt erdeklodik, meg tudja 
fizetni a vetelärat. De itt, pszt ... Ne eljünk vissza a ven
degjoggal. 
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Tehat Merelli solr levelet kap. Föleg a j6 videkr61. 
Szerelmes leveleket, olyanokat, amelyekbcn együgyü lelkek 
megvalliäk neki iränta erzett csodalatukat ; korhol6 leveleket, 
amelvekben jämbor lelkek megvalljäk neki haragukat, felhä
borodasukat, amiert mint a sätä,n küldötte, megtäntoritott egy 
szorgalmas bankhivatalnokot. Es igy toväbb, vege-hossza 
alig lehet a f elsorolasnak. Van a levelek között pr6za es van 
vers. Van köztük szonett es van köztük alexandrin. Kinek 
ami tetszik. A levelir6k között akad diäk, impresszäri6, fel
talS.16, kereskedöseged es mit tudom en mi minden. Van pel
daul a levelek között egy verses, a melyben valaki bele eli 
magat a Merelli helyzetebe es igy panaszolja - elsö sze
melyben persze - a szep kokott keservet : 

Je'tais une bonne 1ille 
Sou ageant l'bumanite, 
Brouillec avec ma famille 
Pour avoir ma liberte. 

N'etant pas l'instigatrlce 
De tous les detournements, 
C'est ä. tort que Ja 1u- lice 
Me mela aux. desagrements. 

Es igy toväbb huszonhat szomoru str6fän keresztUl. 
Egy mäsik poeta pedig - pr6zäb& leforditva sorait - ezt 
irja Merellinek : . 

cSzegeny, kis madar le, kit mindenki Uldöz, 
A te hangod vitt derüt a Galley lelkebr . 
Hatalmas vag\'ok, gazdag s ha. aka.rnäd, 
Elhalmoznalak cs6kkal, ekszerekkel.• 

Ez a poeta val6szinüleg eppen ugy tuloz, mint minden 
poeta. Mert s~ gazdag, se hatalmas, hanem egyszerüen ge
peszmernök. Es mikor Mer~lli elolvassa sorait, gunyosan 
nevet: 

- Gepeszmernök, hahaha 1 Es ekszerekkel akar elhal-
mozni, hahaha 1 

Ime, atterve a lirär61 a komolyabb dominumra, egy 
üzleti level : 

cAllatszelidito vagyok, nevem Emanuel, vilaghires va
gyok. Felajänlom önnek kitünoen szeliditett fenevadjaimat, 
amelyek olyan szelidek, hogy önnek is kitünöen engedelmes
kednek. Gondolja meg, bogy hatna egy ilyen plakät : A hires 
Merelli asszony es fenevadjai, a tuniszi bey ajändeka. Gon
dolja meg asszonyom, tömerdek penzt ken=shetnenk igy 
együtt ... > 

. - • • 
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Hat meg a felta1816k ! Egy esszony häromezer frankot 
ker, hogy egyik talälmänyät, mely mestersegesen kisebbe 
tenne a nök - szajät, torgalomba tudja hozni. Egy mäsik 
feltaläl6 megelegszik häromszaz frankkal, 6 egy csiptetöt 
talält fel, amelynek segitsegevel a betegek es ägyban fekvök 
felszedhetik. a földröl leesetr tärgyaikat, anelkül, hogy felkel
nenek. - Erdekes talälmäny, de Merellinek nincs rä penze. 
6 maga mondja. 

De az igazi clou ezutän következik. A clout egy ame
rikai szolgältatta, amennyiben Merelli ügyvedjenek a követ
kezöket irta : 

Uraml 

A Ne w·Y o r k Hera l d-ban olvastam, hogy Merelli 
kisasszony önt bizta meg minden 6 rä vonatkoz6 ügynek 
viteJevel es hogy 6 nagysäga jelenleg az ön häzänäl tart6z
kodik. 

Igen szeretnek megismerkedni 5 nagysägäval. Lenne 
szives m6dot nyujtani arra, hogy talälkozzam Mere1live1? 
Es Jehetseges lenne-e, hogy az ön lakäsän ta1älkozzam vele 

Amikor e kerdeseimre välaszol, kerem ertesiteni arr6 
is, mennyivel tartozom Önnek szives közbenjäräsaert. 

E .. . . 
Paris, Conänental szällo.> 

Kepzelhetik, hogy maitre Desouches, amikor elolvasta 
ezt a levelet, majd oda volt elszörnyüködeseben, hogy valaki 
az 6 tisztes hazat szemeli ki szerelmi legyottjai helyeve. 

Merelli azonban nem indignä16dik, 6 termeszetesnek 
taläl miadent. Vegül aztan meg egy levelet mutat meg, azt 
mär Galley irja neki, Guyana-szigetröl, bus rabsägänak he
lyerol. Galley meg van elegedve es jövo terveiröl beszel ... 
Merelli pedig eg fele emeli szemeit es fels6hajt: 

- Micsoda ember 1 
Aztän masra tereli a sz6t. Siränkozik rajta, hogy rosszra 

fordult Franciaorszägban a courtizänok sorsa. Nincsenek 
többe igazi, nagy kurtizänok, gazdagok es müveszetkedvelök 
. • . Nincsenek immar Aspaziäk . . . 

- Igaza van, asszonyom, - mondottam es azzal bucsut 
vettem a szep asszonyt61. 

Bucsut vettem ? Talan rosszul is mondtam. A bucsut 
ugyanis MereHi ingyen adja. De ez aztän az egyetlen 
is am 1 . . 

J. L. 



Oustave Flaubert levelei 
unokahugilhoz. 

A cRevue de Paris> Gustave Flaubert halälozäsänak 
huszonötödik evfordul6jan azzal r6jja le kegyeletenek ad6jät, 
hogy kiadja azokat a leveleket, szamszerint harminckettöt, 
melyeket unokahugähoz irt a Madame Bovary halhatatlan 
szerzöje. 

Ez a cleanyom gyanänt szeretett» unokahug, «az a 
leny, .akit vilägon legjobban szeretek>, Flaubert noverenek 
volt egyetlen gyermeke. Flaubert növere meghalt, amikor 
gyermeket, Carolinet, a vilägra hozta es a korän ärvasägra 
jutott gyermek nagyszilleinek häzänal nevelkedett Croissetben, 
Rouen közeleben. Gustave Flaubert aki a ma2a epilept1kus 
bajära val6 tekintettel lemondott r6la, hogy csalädot alapit
son, minden ideJet az unokahugänak szentelte, nevelte a 
leanyt, tanitotta, lac;sankent legmeghittebb baratjavä vält. 
Levelezesenek egyetlen reszeben sem jelenik rneg Flaubert 
lelkielete olyan közvetlenill es öszinten, mint azokban a leve
lekben, amiket unokanöverehez, Carotine Hamardhoz intezett. 
Ezekben a levelekben mondja el Flaubert a mega biralatait 
kortarsair61 es azok müveirol, ami val6szinülng eg; ik oka 
annak, hogy Caroline, (most madame Franklin-Grout) mai 
napig värt a levelezes közzetetelevel. 

Az elso Jevelek 1856-böl val6k, s mert Caroline akkor 
meg apr6ka gyermekleäny volt, azert termeszetesen ezekben 
az elsö levelekben nincs is igen mäsr61 sz6, mint megigert 
bäbukr61, j61-tanuläsr61 es arr61, mi lesz a gyermek jutalma, 
ha illedelmes es J61 viselkedik. «Egy hölgy van nälam» - irja 
Flaubert Pärisb61 akkor meg gyermeksorban elö unokahu
gänak, <azzal a höl~ygyel a boulevard-on talälkoztam es mert 
tetszHt nekem, hat megvettem. Szegenyke, az6ta dolgoz6szo
bamban lakik, a könyvtärszekrenyben. Egyelöre meg ruha 
nelkül szükölködik, minden ruhäzata egy nagy darab selyem
papir, amelybe tetötöl-talpig be van göngyölve. Csak haja 
van ennek a hölgynek es inge, cipoje, ruhäcskat mar neked 
kell majd csinalnod a szämAra, amikor ellätogat hozäd oda, 
Croissetbe>. - cJ61 äpoltad-e a nagymamät? Kedves voltal·e 
iränta es el5zekeny? Neked a mamäcskädat kell p6tolnod, 

. . 



gyermekem, neked is oly j6nak, okosnak es szepnek kell 
majd lenned, amilyen o volb. 

Utazlts közben sem feledkezett meg unokahugär61 
Flaubert, meg utközben sem törodik a gyermek okuläsäva1: 
Megirja, hogy Carolinenak mindenekelcStt törtenelmet kell ta
nulnia. Buzditja, csinäljon magänak kivonatokat a közepkor 
törteneteröl. Thierrynek a Merovingek koräb61 vett elbesze
leseit - ajänlja Flaubert - olvassa el a gyermek minel 
többször, ugyanennek a szerzonek mäsik könyvet pedig az 
<Anglia megb6ditäsa a normannok altal.- cimüt pedig ne 
tegye le a kezebol. cHa az ember olvasott egy szep könyvet 
- irja Flaubert - olvassa el azt egymäsutan töbször, mert 
az egyetlen m6dja annak, hogy az eml:>er tökeletes kepet 
nyerjen arr61 es hasznot is huzzon abb61, amit olvasott. 
Szokd meg, hogy bizonyos elveket kell követnünk. Mivel te 
az en tanitvanyom vagy, nem akarom, hogy te is oly össze
függestelenül es k§vetkezetlenül gondolkodj, mint az nemed
nek sajatossäga. Es az iskolamesternek szerepet meg akkor 
sem adja fel, amikor a kis Caroline mär regen felnött, meg 
pedig nagybätyja tanitäsainak szellemehen. 

cEgy kis ortogräfia neked sem ärtana, Bibikem 1 A p
i o m b-ot te ket p vel irod, miert nem mindjart härom p-vel, 
akkor a sz6 talän több energiät fejezne ki, mint igy. De azert 
mulattatott ez a kis helyesiräsi hibäd, mert - rad hasonli
tott. Cs6kol, a te öreg szärazdajkäd.» 

Mivel Carotine, aki gazdag, de gyermektelen asszony, 
gyakorta panaszkodik nagybätyjänak az elet sivarsaga miatt, 
azert Flaubert egyre a komoly tanulmanyra akarja terelni a 
fiatal nonek szeretetet. cSzegeny Loulou, ugy lätszik, hogy 
nagyon unatkozol ebben a te nemes hazädban . . . Ajanlom 
neked, temetkezz az irodalomba es szedd el6 megint a köny
vesszekreny feneker51 ~I o n t a i g n e t. Ez bizonyära meg 
fog vigasztalni.> 

„J61 teszed, ha foglalkozol megint kisse a j6 öreg 
P 1 u t a r c h o s-szal. Ezzel a bacsival va16 erintkezes a vila
gon a leglelekedzöbb sz6rakozäs. Mert lebilincsel es felemel. 
Ami engem illet, en estenkent, amikor ägyamba bujok, ren
desen G o e t h e t olvasom.> P 1 a t 6 t is ajänlja unokahu
gänak, hogy 8 c rorrasnäl elvezhesse azt, ami ideälis.> 
Ajänlja aztän mag Herodotost, Aeschylust, Thukydidest, 
Demosthenest es föleg P!utarchost, abb61 annyit, amennyit 
csak lehet.> <Ah szegeny Louloum, fäj neked, hogy a filisz
terek, akik körülvesznek teged, tulsAgosan közönsegesek, nincs 
bennük semmi poetikus. Elhiszem. Minel idcSsebb leszel, an
nal inlcäbb meggyoz6dsz majd r6la, hogy csak nagyon keves 
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ember .sz6rakoztat6. ~fagam is neha azt tapasztalom, hogy 
az ostoba cmbcrcknek szäma napr61-napra növckcdik. Majd
nem minden cmber, akit megismerünk, kiallhatatlan, nehez
kes es tudatlan Elvalunk az esetlenektöl es karjäba pottya
mmk a jelentekteleneknek>. 

Egyebkent azonban Flaubert maga volt az, aki unoka
hugat bclc kenyszeritette a hozzä nem illö környczetbc. 
«Talcin itt (Parisban) ragyog6bb alakokkal talälkozhatnäl. 
Amdc a szcllem es a szivelyesseg majdnem kizar6Jag a sem
mihäziak kivältsagos tulajdona. Es az a gondolat, hogy az en 
szegeny unokahugom, szegeny embernek kgyen a felesege, 
ramnezve olyan remseges, hogy beleiszonyodom. Jge n, drä
gam, megmondom neked, jobb szeretem, ha cgy s z a t 6 c s
h o z megy nöül, aki azonban m i 11 i o m o s, rnintha nagy 
embernek lennel a felesege, aki azonban szüksegben el. 
Persze. hogy Rouenben sivä.r az elet, de inkabb elnek Rouen
ben penzzel, mint Parisban penztelenül . . . Es vegre, ha 
ferjed j6 üzleteket csi11alt, miert ne jöhetnetck majd egyszer 
Pärisba lakni ? • . • ~liPdenesetre nehez dolog lesz hozzäd 
val6 f erjet talalni, i:tki szellem es tudäs tekinteteben feler ve
led. Ha tudnek egyet, hidd el, azonnal elmennek erte es 
gyorsan elhoznäm azt neked. Igy azonban kenytelen leszel 
f ~rjhezmenni egy j6rava16 bar hozzad fel nem ero fiuhoz.> 
Erdckes dolog, hogy Flaubert valahänyszor Rouenröl ir leve
leiben, mindannyiszor ugy tünteti fel szülöhclyet, mint valami 
sivar f eszket, .amely unalmas es nem nyujt semmifele szellemi 
sz6rakozast. Erdekes ez az adat azert, .nert R o u e n vegre 
is fövarosa Normandianak es tudvalevöleg Normandia Fran
ciaorszagnak szellemi mozgalmakat illetGleg legeJenkebb es 
legbefogad6bb provinciäja. 

Flaubertnek gyakran a szemere vetettek, hogy nem el 
benne a hazaszeretetnek egy szikraja sem es hogy nem 
erdeklodik politika iränt. Hogy mennyire jogosulatlanok voltak 
ezek a vädak, azt leginkabb a most megjelent levelezes bizo
nyithatna. 1866 rnäjusäban irja egyik leveleben Flaubert a 
következ6ket: '>Ha häborura kerülne a sor a nemetekkel, 
tudom, elszednök tölük a Rajnät, ämde häl istennek senk 
sem gondol igazän a häborura.c 1867 äpriliseben mär nem 
ir ilyen hatärozott hangon : >att61 fälek, irja, hogy Francian 
orszagot agyszelhüdes erte.« 1868-ban pedig ezt irja: >A 
pohtikai egre egyre sürübb fellegek vonulnak fel, az egesz 
vilag szidja a kormänyt, a melynek eletet en mindazonältal 
tart6snak velem, meg pedig a következo okoknäl fogva : Az 
egyetlen fontos dolog a vallas. Mär most lehetseges lenna, 
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hogy Franciaorszag, Belgium mintajära ket, eles ellentetben 
äll6 pärtra oszoljon, a katholikusokera es a masikra, amelybe 
a filoz6fusok tartoznak. Amde vannak-e meg ebben az orszag
ban igazi katholikusok ? es hol vannak a filoz6fusok ? Es 
haboru? kivel ? Poroszorszaggal ? Poroszorszäg nem olyan 
ostoba? ... « 

Mikor 1870-ben kitör a haboru, a mozgalmas eseme
nyek kiragadjäk elr.tenek Il} ugodt folyasab61 a nagy regeny
ir6t. Betegeskedett ugyan, am ennek ellenere is belepett a 
polgarörsegbe. 1870 szeptember 28-an kelt leveleben ezt irja: 
>Ma kezdem meg az ejszakai 6rjäratomat. Mindenekelött 
szeretetteljes hangon beszedet inteztem embereimhez, tudattam 
velük, h ~gy aki meghäträl közülük, annak velem gytil meg 
a baja, mert habozäs nelkül a testebe fogom dufni kardomat, 
markolatig. Mondtam nekik, viszont 1ogukban all. hogy engem 
puskajuk agyä._ al verjenek agyon, ha szökni pr6bälnek. 
Bizony, a te öreg bäcsid ilyen hösi hangon sz6nokolt es 
ami a legcsodiilatosabb, emellelt nagyon boldognak ereztem 
magamat.« 

Ez a boldogsag azonban igen rövid ideig tartott csupan, 
mert a polgär6rsegben akkora volt a fegvelmezetlenseg, hogy 
Flaubert csakhamar kivält annak kötelekeböl. Ketsegbeesett 
hangulat vesz rajta eröt megint. Oktober ötödiken ezt irja: 
:i>Ugy remlik e16ttem, mintha ostobasag te!cinteteben a köztar
sasäg meg a csaszärsägot is felül mulnä. Folyton a központi 
hadseregröl beszelnek az emberek, olyan haderoröl, a rnelyet 
meg soha senki sem lätott . . . A katonäkat egyik provin
ciäb61. a mäsikba viszik setalni es ez az egesz. Az ertelmes 
emberek, akik belelätnak a dolgokba, elkeseredetten ternek 
haza. Nemcsak szerencsetlenek varo. unk, hanem nevetsegesek 
is . . . Megtörtnek erzem magamat, mert lätom az örvenyt. 
Jöjjön, aminek jönnie kell, az a viläg a melyhez tartozom, 
elt, a 1 a t i n n e p e k e 1 k e s z ü 1 t e k, teljes1tettek 
hivatasukat, most a g~rmanokon a sor, akiket viszont a szla
vok fognak leigazni. Es igy tovabbc. Croisset-ben a nagy
szülök haza tele van beszallasoltakkal. »Eddtg nincsen okunk 
panaszra ezen urak eilen. l\legis, micsoda bänat 1 Micsoda 
veszteseg 1 Micsoda szomorusäg 1 Micsoda nyomor l<t 

Carotine a haboru tartamara Londonba költözött. »Jer 
vissza hozzänk, draga Caro. A nagymamäd ugy öregszik. 
Szegeny, ugy vägy6dik utännad es oly nagy szüksege van 
reäd 1 •.. Azt hiszem, hogy a kötelesseg sz6lit teged hozza 
vissza most ... Szegeny ferjed is szomoru hosszu elmara
dasod miatt . . . Tudcd-e, hogy a Croisset-haznak minden 
s10bäjat lefoglaltak meguknak a poroszok? Ha haza akarnek 
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menni, szuteim meg csak azt sem tudnäk, hova helyezze
nek el.c 

Egy masik levelebOl: >A beszälläsoläs eddig meg nem 
okozott kärt Croissetben es amint irja a nagymamäd, az 
idegen katonäk a dolgoz6 szobäm rendjet is elegge respek
tältak ; megis ez a szoba rä.m nezve örökre elvesz1tette bäjät. 
Semmiert a vilägon be nem tennem oda most a läbamat. Ha 
tudnäd, hogyan fäj az a gondolat, hogy porosz vertek hever
nek talän az agyamon es a meghitt, regi butordarabokon 1 
Milyen dUh es tehetetlenseg ! ... Egyetlen remenyseg tartja 
meg bennem a lelket: az, hogy örökre elhagyom Francia
orszägot, mely ezentul lakhatatlan lesz mtivelt emberek sza
mära. Micsoda anyagi es erkölcsi förtelembc sülyed majd ez 
a szep orszäg.« »Ami a legrettenetesebb ebben a häboruban 
az, hogy roszszä teszi az erobert. A szivem erzektelenne lett, 
mint a k6 es törtenjek akärmi, hatästalanul mulik el fölöttem. 
Tudom, hogy ezentul eltünk f ogytäig az lesz az ätkunk, hogy 
nem tudunk majd mäsr6l beszelni, mint a poroszokr61 ... 
Az il_yen sulyos csapäsok nem megviselik az emberek agyät, 
megräzzak, tönkreteszik . . • A most tämad6 tärsadalom 
republikänus lesz, de militarisztikusan gondolkod6, vagyis ram 
nezve antipatikus. 

A következö evben irt levelciben Flaubert egyre azon 
panaszkodik, hogy sokat szenved lelkileg es ugy erzi magät, 
miutha a porosz csizmäk mind az 6 agyan gäzoltak volna 
keresztül. 1871 februär elsejen ezt irja Caroline-nek: >Paris 
kapituläci6ja, amelyre pedig ellceszülve kellett lennünk, hihet
len ällapotba döntött. Dühömben legszivesebben felakasztanäm 
magamat. Sajnälom, hogy Paris inkäbb le nem egett utols6 
häzäig. lnkäbb feküdne nagy fekete üszkös folt itt Francia· 
orszäg testen, mint csülog6 varos, amelynek idegenek az 
urai. Nem hordom ezentul mellemen a becsületrend keresztjet 
sem, mert a >becsület« sz6 hiänyzik ezentul a francia nyelv 
sz6täräb61. Mär nem is erzem magam franciänak es meg 
fogom kerdezni Turgenjevet, mit kell tennem, hogy orosz 
allamp_91gär lehessek. « 

Es igy toväbb, a levelek hosszu soran kereszttil vilaglik 
Flaubert izz6 gyülölete, fojtogat6 haragja es nagy szegyen
kezese, amelyet a nemzetet ert gyaläzat fölött erez. 

Ut6bb pedig mär betegseg miatt panaszkodik. Epilep
sziäjähoz ujabb baj järult : a melyet ö maga igy jelemez : 
> Beteg vagyok, nem birok em bereket latni, ez a lätväny 
tünkre tesz, mert az emberekr6l rögtön a tömeg jut eszem be 
es a tömegröl a - poroszok. Nem akarok erobert latni : 
beteg vagyok. 
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Az alkultura .. . ?* 
- A Pazmän egyeteme. -

J. 

Az Egyctem-tercn, egy komor, latsz61a.p; regi templom 
mcllett all büsik6n n tuJomäuy c~arnoka. 1(3pui pontosan 
bczarva, mert fcl a rcktor. Közcleg märciusnak idusa, rnidön 
a szcnt nemzeti hagyomfmyok szerint joga van a nemzet vi
raganak ke1 oku1v\rril magasabban böclül nie s ettöl fel a rek
tor. Egy~zer mär p6rul jart, mikor ncpszcrüsegeben bizva, 
egyed 11 mereszkedett az inar~c; kakucsi nemzetharag kello 
kozepebe es megtepett nimbussal, nedves kabättal kellett el
illannia, mert elarasztotta öt a nemzethareg arja. 

Tehat a kapu grmdosan be van zarva s ott mi be nem 
juthatunl~. Kerülnünk kell Cf'Y kicsit es a szerb·utcai mel ek
k~pun vngyunk kenyte:cnek behatolni. Cs:ikhogy itt sem lebet. 
ltt äUanak a legjobb magyar sinelrnräk boldog bir1olwsai : az 
eg) e1cm nagytekintetü szoli:rni, cgyszcrre mindjart öten is 
indexct l\ernek. Nckünk pedig nincsen, amit ut6vegre meg 
egye1emi hallE;at6t61 scm Jchct rossz ne\·cn \'Cnni, nem pedig 
tolünk, kik eppen azert jöttünk, hogy beli.llrol is lassuk egy
szer büszke Jwzintezmen, ünket. No de. nem ke11 mcgijeJni. 
Ellivesz\ink negv szivart s mint ))~ amncsoljon nagysägos 
urarn& ~etälunk be a S?igorlati folyos6ra, hol neluiny Ferenc 
J6zsef kabätos alak nagy tisztelett<>l hajlonv, ket egyenruhäs 
ur körül. Vajon ki e ket nag\ hntalmu cmbcr? Senki mäs, 
mint ErGss ~s ßubics hivnrnlszolga urak, n pesti szigorlatok 
tcjhntulmu vezetfü, kiknek utnsitßsa't cgvforma tisztelettel fo
gadjiik tannrok es vizsgnz6Jt, söt vizsgazand6k is. !\Iert ok 

• \1 int tirtcsüJOnk, bizonyos cgyetcmi liörökbcn mc•>ufközei;t keltett, 
hogy a jo •ikart, sc5t az cgcsz egyctcmct nz .Ukulturn k1lnrtottjui köze so
ro:tzuk Nos bizonyam 1 \'un oz cuyclemen, ~Öl n jogi karon is igen sok 
tisztele remcl•o ki\·ctel, nkik bccsulctesen dolgozn:ik n tudomri.n;- es n kul· 
tur 1 szolf:llntab n. De, hogy c v1sz"nyok, m1kct itt mo!>t !JUny tnrgy:h·ii 
tc•zunll, ncm tm loznnk-c tcljcs jogr,ul cbbc n rO\'alba azt olvo'>o nk itelc· 
tcre h1.:tuk. Om1svink itclctctOl tug~ mcly itc ctcrt cscdczimk, ''ajjon a mai 
k~idCijcl mcgmarad, nvcigy, hotiy n Jcgi ciu1 kupju·o \'bszn jogait. 

•A ~.i uol.a S:z:cmlcj6:..-b.":l 
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adnnk bizottsngot, ok utasitjnk a tanliroknt, hogy kit hogvnn 
kerdczzcnck, Öl{ tüznck terrninusoknt, aclnak hnlnsztasolrnt, 
jelolik ki n vizsga helyet, wli.ik f llgg, hogy Pikier kerdcz-c, 
vagy Csarnd t 1\htki, Grossc}1011cd-c, vagy l Icrczcgh, n cluycn. 
S.·ovnl, tölük fligg a vizsga ercdmenye s n dckii.n csup1l.11 cgy 
s_et~ny kis scgedszcrv mellet1ük. 1\Jcg K111cttyk6 is, n 
pracpotcns kis Kmettyko, ki a jelültckkel konl1ci6s m6clon 
kihivo, ketret göi bUI, ha Bubics utasilltsait lltvcszi. 

De ne idözzi.ink ittcn soktlig1 hiszon ügyis visszn. kcll 
meg idc törni.lnk, kö\•essük inlrnbb n?.t n köv6r cmbcrt, ki 
eppcn most szt\llott be a liftbe, kezehcn n Timcs legtqnbb 
s_n.mavul, zsebcbcn pcdig egy engol-nemot sz6t{U"rnl. A nrngni
ficus ö, ki f'Z cl~ö emclctre igyekszik, hol egy ajt(1 f clett ez 
a szereny felinis all: »A z e g y et e m n a g y s {t g o s 
r e kt o r ac. Gyorsan begurul nz njt6n, ciöbb azonban gon
dosan eldugja a lapot, mert odabenn mnr vnrja Tahin Andras, 
a rektori pedellus, aki mindent tud, tehnt azt is, hogy a 
mngnificus tulaJ<lonkepen ncm is tucl ängliusul. 

A rektor bevonul termeibe, mi pedig kinn maradunk 
az elötercmben, hol cgy ravaszkepü emberke all; val6szinülcg • 
üres 6räiban kö,·eket szokott nyomni. A pedellus bcmegy a 
rektor utän, hogy az egyetemi dolgokra nezve csctleg fel
vihigositasokkal szolgäljon, mcrt a rektor meg csak a hatodik 
h6napja van itt es igy meg nem tanult bcle az ügyckbe . 
.A ra„aszkepü pedig megsz6lal: »Urasägod milyen ügyben 
keresi ö excellenciajät?« Kisse zavarbn jö:ük, 6 azonban _ 
j6akaratulag nyugtat meg: »No nem azert kerdezcm. Uc ha 
valami egyetemi ügybcn akar vele beszclni, akkor inl<ftbb nc 
is menjen be. Ugv se lehet vele semmit elintezni. l In igen 
fontos a dolga, beszeljen a pedcllussal, ha kcvesbbe funtos, 
akkor mcnjen a minisztcriumba T6thoz. Hjn kcrcm, clmultak 
mär azok a szep idök, mikor Henrik van der Schecre rektor 
mindent blindre aläirt, vagy am1kor a kanonok-lcktor 6 Je
zsuitasaga ket ajtatus szemforgatasert a ~laria Terczinbol a 
nagyobbat is odaigerte; ma mär odabenn csak foliesvicceket 
halltiat es egy akkora kepet läthat, mint a Tintoretto menny
orszäga a doge pnlotäjäban, mär amelyiket akarja. A rcktor 
urnak mind a keu6böl vanc. 

A ravaszkepü kihtizta a pedellus ir6asztaUmak fi6k· 
jät es kivett belöle egy aranyläncot cLätja, ma nva1äs lesz; 
ez a rektori aranylänc, itt tart1a a pedcllus szombatonkcnt. 
Ennek az a nevezetessege, hogy csakugyan aranyb61 van, 
de scnkisem akarja elhinni s igy meg mindig ncm loptäk el. 

„ 
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Különben ez egy szebb jövonek biztos zatoga,- csakhogy 
sohasem kerül okos ember kezebe, aki ertekesiteni is tudna. 
Egyältalaban a rektori szek epen olyan, mint az akademiai 
pälyäzat, komoly ember nem pälyäzik rä, s ezert minden 
kar azt a t~gjät välasztatja meg, amelyikr6l amugy is meg 
van mindenkinek a legcsekelyebb velemenye. Ha mar azutän 
valaki mär rektor volt, akkor sietve hagyja el az egyetemet, 
mert itt sok mi:ldent elturnek, de mar ekkora blamäzs meg 
is sok; tehät sietve eltünnek, ki nyugalomba, ki f6titkärnak, 
ki pedig kanonoknak. Sz6val a rektori rnelt6sag tel1esen 
d.iszkreditälva van, annyira, hogy mär Almos vezer sem 
akRrta elfogadni es csupän ket meresz vällalkoz6 akadt, az 
egyik a Bätori-kävehäz fö-oszlopa, az ep oly kopasz, mint 
klerikalis egyhäz-jogasz, a mäsik valami statiszt1kus. Egysz6-
val a legjobb uton vagyunk, hogy kiszolgält altisztek kerül
jenek a tudomäny szentelyebe föpapnak.> - Sz6lt a ravasz
kepu es nagyot s6hajtott. 

Szegeny ember, o meg hisz a tudomänyban. Persze 
csak azert, mert ez az ö kenyere, leven a könyomatos a 
tudomlmy es muveszet ujdonsägainak terjesztesere hivatva. 

n. 

Az egyetem uj palotäjanak kupolaiän egy kivül-belül 
kasirozott lang hirdeti a tudomäny vilägitasi celokra szolgal6 
rendelteteset, az elsCS emeleten pedig a haladasnak immaron 
magasabb fokän egy kivül val6di, csupän belül kasirozott 
läng h1rdeti ennek ellenkezöjet. S mellette ott van minden 
rektorok ~Iefistof elese, az ideges Margitai, ki titkon az ügy
vedi vizsgara keszül, hogy majdan az egyetem kancellaria
nak fänyesen hangz6 melt6sägät tölthesse be. A melt6säg 
ugyan nincsen meg meg s egyel6re be kell ernie a tanäcs
jegyzönek nevezett irodavezet6i ällassal, azonban az idök 
mehe mär terhes a kancellärsaggal es csupän a balek hiany
zik, ki a mütetet vegrehaJtsa. Egyszer mär majdnem akadt 
es bizony nem Henrik van der Scheere atyänk ertelmi fokän 
mult az eredmeny be nem következese, hanem az egyesül t 
karok egyhangu tiltakozäsan, mert - sajnos - a tanäcs
jegyzö nemcsak az ifjusäg, de a tanarok köreben is a köz
utalatnak legcsucsän idegeskedik. 

Az egyetemi hivatalok között különben nemes vetely
kedes folyik a palmäert es ebben a szolgak is reszt vesznek, 
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t. i. hogy ki a gorombabb. Szegeny pedellusok e teren 
azonban Iemaradnak, mert itt a verseny csak l\1argitai es a 
questura közt fog eldülni, meg a kis Kmetyk6 is egy 16f ejjel 
lemaradvan. 

A questuräban különben nem a santa questor viszi e 
teren a föszerepet, hanem a nevtelen hösök, az apr6 napi
dijasok es az irnokocskak, akik abban a tudatban, hogy 
naluk van a penz, igen kurtän bannak el a közönseges 
emberekkel. 

A questurat61 keletre megpillantjuk a nagyhatalmu 
kapust, ki a zsemleärusitäs mellett meg indexalairatässal, 
valamint - megfelelo anyagi ellenszolgaltutäs mellett -
elkesett es lemaradt egyeneknek alapos utbaigazitäsokkal is 
szolgäl, aminek termeszetes következmenye, hogy a nala 
hagyott vizsgakervenyek benyujtäsär61 elfelejtkezik s a hozzä
fordult egyenek ujabb terminus keresere utasittatnak, mikor 
iS ujra elölröl kezdödik a veletlen f eledekenyseg. 

A folyos6 sarkaban van a jogi kar nagysägos de
känjänak a hivatala. Azert nevezik dekannak, mert mindig a 
legfiatalabb tanärt välasztjäk meg erre az älläsra. Ez idö 
szerint Csäszär Johann tölti be, egy kiszolgält hadbir6, aki 
egesz Eur6pänak es a szomszedos tengereknek jogtörtenetet 
szokta elöolvasni sajät külön hangjän. A bacsi a jogi kar 
diszei köze tartozik s dacära rövidlät6 es rövidgondolkoz6 
kepessegeinek, mindjart Almos vezer es a Magmficus utan 
következik tudomänyos reputäci6jät tekintve, gondosan meg
elözven Kävehäzit, az ep oly kopasz, mint klerikälis egyhäz
jogaszt. A bäcsir61 killönben csodäkat meselnek a szigorlati 
folyos6kon, melyekben a föszereoet a tünemenyesen gyorsan 
beäll6 emlekezeti hianyok jätszak. Sajätsägos gusztusa van 
killönben, amennyiben kedvenc hallgat6i mindeg a kor leg
keszületlenebb egyenei közül kerülnek ki, es ezeket hiäba 
igyekszik keresztülhuzni a szigorlatokon. 

Pedig a bäcsi protekci6ja ma sokat er, hiszen o hirdeti az 
eredmenyt s min\ kiväl6 taktikus mindig bevärja, mig a 
censorok megunvän a värakozäst, eltävoznak. Ekkor sajät 
speciälis összeadäsi m6dszere szerint süti ki a kitüntetest 
vagy a bukäst, aszerint, hogy emlekezö tehetsege melyik 
percben mond1a tel a szolgälatot. 

Ekepen keszül a hivatalos lap. 
A jogi kar nagysägos dekänjanak eloszobäjaba tömve 

van többe-kevesbbe ätjätszott feketekabätu egyeneltkel, kik 
mind kervenyeket s okmänyokat szorongatnak gyanus tiszta
sagu kezeiben. A polgarok arcän vad elszäntsäg honol, szinte 
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leri r6luk, hogy keszek minden veszelylyel szembeszällni s 
hogy azok, kik idejöttek, mar a legrosszabbra is el vannak 
keszülve. Bezzeg mäskepen nez ki a tävol keleten vlgan 
müködö diploma-gyar dekanjänak az elöszobäja. Ott csupa 
derlis arc, önbizalommal teljes pillantäsok läthat6k s vidäm 
nevetes kel egy-egy elökeszuo ajänlatära, ki röviden, de ert
hetC>en hirdeti; öt nap alatt egyhäz jog, härom alatt statisztika, 
ket het alatt vegyes szigorlat. Biztos siker. Garancia. Bänat
penz. Bezzeg klrugnäk innen azt az ipset, ki akär csak a 
törteneti szigorlatra is negy het alatti el6keszitesi ajanlatot 
tenne. Itt a1. nem lehetseges. Itt mindenki risik0val dolgozik. 
Hiszen a legtöbb esetben az utols6 percekben dül el a jelölt 
sursa, ki rettegve varja Muki jön-e, a gavaller, vagy Pikler, 
az az isrentagad6; Grosschmied kelt-e fel koräbban, vagy a 
doyen ; felebredt-e Almos vezer idejekorän vagy befütyültek-e 
az oszträk es magänjogoknak. Ezidö szerint tehät, midön 
meg csak a bizottsäg keresröl van sz6, hiäbava16k az aggo. 
dalmak, hiszen az isten illetve a pedellus vegtelen irgalma 
meg a legrosszabb bizottsägot is j6ra fordithatja. 

Azonban megis sok az aggälyoskod6. Ugy hallatszik, 
hogy a dekän ma ismet elfelejtette magäval hozni emlekezo
tehetseget s csak a hiänyok vannak näla, tehät Grossch~niedt 
nelkül nincs bizottsag. Aki pedig ezt kapja, akär könyvet se 
vegyen a kezebe, mert ezido szerint Grosschmiedt pontog 
mint a haläl s egy vizsgät sem mulaszt el, mert hiszen bäl
szez6n van. Egyre borus:ibb lesz a bangulat. Az audienciäk 
egyre rövidebbek lesznek, a meresz vällalkozok, megremülve 
Grosschmiedtöl, rendre visszalepnek es megnyult orral, de 
megmaradt vizsgadijjal ternek meg beränduläsukb61, sietve 
igyekezven a Central kärtyaszobäi fele egy kis hadi tanäcs
kozäsra. Igy tehät alig-alig akad jelölt a horogra, nem akar 
vizsgäzni senki, ami eleg nagy baj a dekän ilrnak, mivel, 
hogy 6 minden vizsgänak ex offo tagja s ha nincs vizsga, 
hol a jövedelem. 

Szivesen adna hät a nagysagos dekan ur olyan bizott
sagot, amilyet csak kernek, h1szen ut6vegre megsem az elv 
a fö, hanem az, hogy minel több vizsga legycn, de es ez a 
«de» keserü es drAga : Grosschmied vizsgäk dolgaban nem 
erti a trefät. Szerencsetlensegere nem tudja a dekän, hogy 
Grosschmiedböl sohasem lesz miniszter, mert hiszen ö ko
moly tud6s es nagy ember. De hat hogyan ismerje ezt fel 
- Csarada Muki ? lgaz, hogy Grosschmied is elkövet min
dent, hogy ne lässek nagy embernek. lgy tehät megbocsät
hat6, ha Muki tevedesben van s att61 tart, hogy Grosschmied 
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is f elcsap politikusnak, amint azt Kis Feri, a kereskedelmi 
jogäsz tette, aki fel6rai gondolkozäs utfm csapott fel volt 
nemzetipärtinak, ami azrän eleg j61 be is titött az ember
ken~k. 

Az ido azonban mulik; pihegve j6 a hirnök s jelenti, 
hogy Katona tanär ur, a M6ric ma ncm jön be vizsgäztatni; 
kerdezteti tehat a pedellus, hogy Grosschmiedet hivassa-e, 
vagy a ctoyent. A dekan örömrepesve välaszol; ~ Persze, 
hogy Grosschmiedet ! 1> Amde a jelölt, aki fel Grosschmiedtöl 
s a doyen elutt szeretne vizsgäzni, tömött crszenynyel ällja 
utjät a hirnöknck. A hirnök visszater s jelenti: «Nagysagos 
ur, Grosschmied nincs otthon, de idoközben mcgerkezett a 
doycn.» A dakan nem sz61 semmit, dühösen elfordul es csak 
mnganak morogja: cEzt az embert megmt megdugtak I» 

- -

Domokos Illes. 

VERS. 

Es gyillölöm, alciknek tetszel 

Es gyülölöm, akik szeretnek, 

Mert en imädlak, en kivänlak, 

Mert e n szeretlek ! 

Es gyUlölöm, akik gyülölnek 

Es gyillölöm, akik nem szeretnek, 

Mert en imädlak, en kivänlak, 

.Mert en s z e r e t 1 e k 1 

S z i r t e s A r t u r: 

„ . 



1 

t 
) 

'I 

Mahatma. 
Irta: Tothvaradi Kornis Elemer. 

Guatama, hindu kirälyi herceg - fönseges es ragyog6 
volt mint a nap. Feny, pompa es merhetlen gazdagsäg vette 
körül. Boldogtalan volt megis. Olthatlan szomjusäg gyötörte. 
Vägyott a megismeres utän. Egy ejszaka aztan, vatamely 
egi sz6ra, ott hagyta vagyonät, palotajät, rangjat. Ott bubä
josan szep, szelid lelkü, szeretö hitveset, megindult a hiv6 
hang utän, mely mint a menyorszäg zeneje csendült meg 
elotte a nema ejszakän. 

Palotajanak pompas elefä.ntcsont ajt6i, varosänak nehez 
erckapui, magukt61 nyiltak meg elütte. Udvarän, nyergelve 
jött ele kedvenc paripäja, melynek labai alatt valami buvös 
szonyeg terült, minden lepessel tovabb, hogy tavozasa zaj
talan legyen. 

Elment messze, messze a sivatag magänyossagäba, 
hogy ott emelje lelket Istenhez. Hogy ott talälja meg erze
seinek addig hiäba keresett összhangjat. A sivatag egö ho
mokjän tul, az arnyektalan forr6sägban nagy hegy Iäbahoz 
ert. Itt egy agg remete pr6bAlta visszateriteni. 

- Sok embert lattam mär elötted e hegyre felha1adni. 
Lobog6 länggal sziveben indult meg mindenik. A hosszu 
utban es a kopar tetön, kihamvadt szivök längja. Färadtan, 
megtörten, jött vissza valamennyi. Miert mennel hat te is, e 
hiäba val6 utra ? 

Guatama herceg azonban csak haladt toväbb - föl a 
magasba. Föl a kopär tetöre. Es ott a nagy egyedillisegben 
- ott lon megvilagitva. Ott gyult ki clmejeben es sziveben 
az egi feny, a tudas es megismeres soha ki nem alv6 langja. 
Eldobta a kirAlyi bibort, el a rengeteg vagyont es az emberi 
egyenlöseg, a földi boldogsag tanänak apostolävä lon. lndia 
eltalazott neposztalyain keresztül egeszen a megvetett pariäkig 



-.......c.. - - .,_„ 

27 

nyujtotta karjait, s magahoz ölelven azokat, testverül fogadta 
a földnek minden nepeit. Idok jartaval Azsia vilägossaga, 
apostola, szentje es istene lon. 

Ez röviden es nagy vonasokban a Buddha-legenda. 
ldestova ketezerötszäz esztendö mult el az6ta, hogy 

Buddha elete es tanitäsai megtermekenyitettek a hivök lelket· 
S e tanok a nagy id6 alatt csak folyton nyertek eröben, s 
mind nagyobb vonzast gyakorolnak az emberisegre. 

Megvolt a hatasa mär Buddha el6tt is az ind szellem
nek, de a legnagyobb erot () adta annak. Volt olyan eur6pai, 
aki Buddha erkölcstanat a legnagyobb vilagh6dit6nak nevezte. 
Van olyan, alti azt mondja, hogy csak az ind vilägf elfogasban 
ismerjük meg a Teremtest. Elfogult vakhit minden, a mi 
addig fel nem er. A kor szinvonalära emelkedett megismerest 
szomjuhoz6 eur6pai leleknek - csak ez az igazi üdito 
balzsam. 

Ott van Buddha lelke a Neo-platonikusok tanaiban. Ott 
van Jezus szavaiban es cselekedeteiben. Viragzik a keresz
tenyseg elsö szazadaiban. V egig vonul az egesz közepkoron a 
kereszteny misztikusoknal. A legbämulatra melt6bb h6ditäst 
azonban a legujabb korban teszi. Max M ü 11 er a nagy 
nemet-angol tud6s a legnagyobb szenvedelemmel tanuJma
nyozta es ültette at az ind valläsbölcselmi iräsokat, s c h o
p e n h a u e r ugy nyilatkozott az altala megismert ind böl
cselemr61, hogy az egesz eletenek vigasza volt es az lesz 
meg halala 6rajäban is 1 Teljesen äthatotta a mi K (5 r ö s i 
C s o m ä n k a t, aki közel tiz esztendOt töltött läma kolosto
rokban, az ind szellem bölcseletenek tanulmanyozäsäban. Be
folyäsolta M a d a c h o t az E m b e r t r a g e d i ä j a szämos 
helyen. Ott lobog es eg a nagy orosz pr6fetanak T o 1 s t o j
nak - egyenlöseget, szeretet es a vilägi javakr61 val6 le
mondäst hirdetö tanitasaiban. 

Legnagyobb hafärt a Ny u g a t 0 n meg is B 1 a V a t s k y 
Petrovna Helena ind vilägnezlete erte el. Az 6 S e c r e t 
D o c t r i n a cimli könyve, va16sagos lazt es forrongast kel
tett Amerikäban es Eur6paszerte. Vele egy szinvonalra e 
teren csak S i n u c t emelkedett Blavatsky nyomän irt ket 
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könyve az <E s o t e r i c B u d d h i s m> es a cT h e 
O c c u l t W o r 1 d:l) rengeteg peldanyban kertiltek forga
lomba. Nemetre forditva, «E s o t e r i s c h e L eh r e~ 
cimen, harminchat kiadäst ert meg e könyvek elseje, a velünk 
szomszedos Ausztriäban csupän. 

Ezek nyoma? egy egesz sereg tud6s, ir6, költö tämadt, 
akik mind lelkes hirdetfü e tanitäsoknak. Valläsi tärsulatok, 
könyvek, fol} 6iratok, hirlapok egesz sercge keletkezett, ame1yek 
mind az ind bölcselem forräsaib61 täplalkoznak. A tud6s es 
rajong6 hivök soraiban val6sagos legendäk keletkeztek az ind 
vilägnezlettel kapcsolatosa.1. Szavak, nevek jöttek f orgalomba, 
melyeknek igazi erzelmet a profan vilägban nem sejti senki, 
de idonkent es alkalomadtän hasznäljäk mentöl többen. Csak 
nem regiben olvastam magyar ujsägokban is, angol lapok 
nyoman, hogy Londonban a tudomänyos körök megfigyeltek 
egy M a h a t m ä t, aki szivvereset tetszese szerint szabä
lyozni kepes. S aki ezt a tudomänyät honositani jär most 
szerte a vilägban. Aki azt mt.girta s akik utana Eur6paszerte 
közöltek, mind valami nagy elnevezest akartak adni az indus
nak. Nem volt az pedig Mahatma, de nem volt joghi sem, 
haem csupän f a k i r. 

M a h a t m a szanszkrit sz6, a M a h a : n a g y es 
At m a: 1 e 1 e k szavak összetetele. Azonban sokkal többet 
fejez ki a n a g y 1 e 1 e k vagy n a g y l e l k ü n e l. 
B u d d h a, L o o t z e, Z o r o a s t er, M 6 z es, Mo h a
m e d fejezi ki legjobban azt a fogalmat, amit az ind ~Ia

hatma sz6 jelent. Az indus Joghik ugy is ertelmezik a Ma
hatmät, mint India lelket es vilägossägät. Szerintök ezek a 
Mahatmak idöszakonkent megjelennek, hogy folytassäk a 
Buddha müvet; hogy segitsek es vezessek a fejlödni törekv6 
emberiseget. 

Van a Ganges partjän - K a l k u t t a egyik szereny 
külvarosaban egy kis templom, K a 1 i temploma. Ki;'ä16 
tiszteletben reszesül e templom ozert, mcrt itt jutott nagy si„ 
kerrel hirdetett E v a n g e 1 i u m a n a k tudatara R a m a
C h r i s n a ai ujabb idönek egyik .Mahatmäja. R6la azt tart
jAk hivöi, hogy CS az ös IndiAnak ket legkivä16bb alakjät 
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R am a t a nagy höst, a kiväl6 harcost es C h r i s n a t az 
apostolt, a nagy szellemet hozta vissza közejök. E ketto in
karnaci6ja ugyanis Rama-Chrisna. 

Szazezrevel zarändokoltak Incliäb61, killönösen Bengalia 
videkeröl Rama-Chrisna tanitasait hallgatni. Chrisna föleg arra 
törekedett, hogy meggyözze az ertelmet es fölemelje hiveinek 
lelket. Nem kivänt az erzelmekre hatni. Sznvai megis olyan 
nagy erzeseket keltettek, hogy hallgat6i könyekre fakadtak 
azok hatasa alatt. Elöadasat vilägos ertelem mellett költöi 
forma, kiväl6 gyöngedseg es nagy szeretet jellemezte. Elete
nek legnagyobb reszet extäzisban töltötte Ram1 Chrisna, de 
exaltalt allap0täban is fol_yton tanitott. Hallgat6i azt Allitjak 
r6la, hogy gyakran egesz alakja elvältozott es faravasti alak
jät öltötte m'.lgära. Gyaknm fenyözonnel körülveve, föld tele 
emelkedve lebegett, teljesen ätszellemült arccal. 

Hogy teljesen a hitnek szentelje magät, elvalt telesege
get61, aki azonban, mik01' färjenek szent hire tcrjedt, elment 
hozzs. Engedelrnes alazatossäggal hajolt meg elotte, va16-
säggal szolgäl6ja lett Chrisnänak, ki öt anyjänak nevezte, azt 
akarvan kifejezni czzel, amit mindig tanitott, hogy a h i v a
t a S a t e 1 j e 5 t U d a t a b a n 1 e V 0 n Ö, a t a p 1 a 1 6, 
a S e g i t Ö e S V e de 1 m e Z Ö l S t e n S e g, e g y e n e n-
k e n t v a 1 6 m e g t e s t ü 1 c s e a f ö l d ö n. Felesege 
ten) leg igyekezett is megf elelni Rama Chrisna eme kinyilat
koztatasänak, mert Icghüsegesebb odaadassal gondozta ferjet, 
5rködött annak meg almai fölött is. 

Rama Chrisna sohasem reszesült magasabb szellemi 
oktatäsban olyanformän, mint azt mi eur6paiak kepzeljük es 
gyakoroljuk. Kival6 kepessegeit sugalmazäs segelyevel, extätikus 
ällapotban nyerte. Termeszetes, hogy amig az bekövetkezett, 
addig 6riäsi iskolan ment keresztül, ind m6dszer szerint. 
Aränylag igen rövid idöt, hatvan esztendot elt. Koranak Ieg
magasabb elmeit e;-osen befolyasolta. Szellemenek fenye 
mes~ze ttll hatott Inclia hatärain. Müller l\liksa összegyüjtötte 
es kiadta tanitasait Rama Chrisna Evangeliuma cimen. Rend
kivüli hatasät ez a tanitäs, minden egyeb kh al6saga mellett, 
ugy hiszem, annak is köszönheti, hogy minden nep vallasä-
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r61 a legnagyobb tisztelettel emlekezik meg. Sokszor es ki
vlll6 lelkesedessel idez a Kereszteny Evangeliumb61, a Koran 
mondasaib61, a Bibliäb61 stb. 

Rama Chrisna tanitvänyai Indiäban egy közös szellemi 
csaladot alkotnak. Legki vA16bb e tanitvänyok között V i v e 
K an an d a, aki mär Indian kivül is szemelyesen hirdette 
mesterenek tanitäs.ait. Nagy föltünest keltett Eszak-Amerika
ban, különösen New-V orkban. Legnagyobb hatäst a V edäk
r61 es a Vedentär61 sz616 tamtäsai, valamint ezek szelleme
ben tartott elöadäsai keltettek. 

Vive Kananda maga is Mahatma, aki Rama Chrisnähoz 
hason16an igen nagy hatast gyakorol koränak es nepenek 
szellemi fejlödesere. Nagy mesteret6l azonban abban is kü
lönbözik, hogy teljesen szakitvän az eddigi zark6zottsäggal, 
Amerikäba is elment elösz6val is tanitani. A Mahatmäk ugyanis 
az lndiäban. uralkod6 hit szerint rendesen teljesen elzärk6zva 
elnek es ismeretlenek kivannak maradni. Beszelnek olyanok
r61 is, kiket nem ismer es nem Jät ~oha senki. Pedig ezek 
is rendkivül hatäsos mliködest fejtenek ki, rendszerint azon
ban csak mediumisztikus uton. Ilyen hatas alatt irta 
Se c r et D o c tri n e cimü munkäjät Blavatsky PetrovnA 
Helena. 

Vive Kananda Kalkuttaban - Kali templomaval szem
ben - kolostort alapitott es epitett, mely Rama Chrisna em
lekezetere S h i v a istennek van szentelve. A kolostort Rama 
Chrisna szellemi csaladJahoz tartoz6 szerzetesek lakjak. Mes
terük ev~ngeliumat hirdetik tovabb es az ö elvei szerint elnek. 
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A tarsadalmi nö term~szetrajza. --
lrta : Oellk Oyulime. 
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Ha a gyerekek nagyobbak lesznek, a helyzet nem 
vältozik. 

Nevelni kell öket s hogy ez mily rosszul sikerUl, azt 
mutatja a viläg neveletlen sok magzatja. Az asszony külömben 
is nem a gyermeknevelest tartja elete feladatänak, - arra 
val6 a bonn, a missz, a madmazeJ, a hßzi-tanit6 - de akar
mennyi ilyet tart, megis eltelik az egesz napja a häztartässal 
meg a gyerekekkel. lgaz, hogy eljär hetenkent ketszer zsurba 
nehänyszor nala is van, de mi az egy erzö kebelnek. Tfui 
az asszony ezt az ällapotät tiz-husz esztendeig, - de a 
mikor a negyven esztendös szilletese napja int tele hivogat6-
lag s nem is olyan messze tävolb61, akkor kitör belöie az 
elkeseredes az elettel szemben, a mely nem adta meg neki 
azt, a mit töle värt s az ifjusäga iränt, a mely ot hiltlenül, 
alig negyven esztendös ott tartozkodäsa utän elhagyni keszül, 
- de ez mar külön f ejezetbe tartozik, a melynek cime 

A nö negyven ev körül. 

Azert mondom, hogy körül, mert olyan asszonyt ugy-e 
meg nem lättunk, a ki pont negyven esztendos. Söt pont 
harminc se szokott lenni. A fordu16pontoknäl az asszonyok 
szeretnek megällani es kerülgetik, mint a macska a forr6 kasät, 
de nem mernek belepni. A negyven evvel ugy van az asszony, 
hogy amikor eszreveszi, hogy benne van mär reg, ki is lepett 
belOie. Mert ha olyan korban van a no, hogy mar nincs kora, 
akkor van a Balsac-korban; ez meg olyan, mint a gummi
szalag, amelyik sokat szolgält s meg mindig huzhat6. A Balsac
kor elöiräs szerint tiz evig tart, de van olyan asszony, aki 
55 eves koräban is szep es akkor is benne van a hires 
Balsac-korban. 

Elmondhatjuk, hogy szep ajandekot adott ezzel a j6 
öreg francia, nekünk asszonyoknak. Mert hat olyan nehez is 
pontosan megällapitani az evszämokat. Az embernek olyan 
rövid az emlekezötehetsege, ki emlekszik vissza arra, amikor 
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született. Tgen, igen ez a baj, hogy ez mar olyan regen volt. 
Pedig a haja meg eleg szep, häla a beteteknek, meg nincs 
benne ezustös hajszal, az arcböre is sima, a fogai meg epek, 
a szäja is rendes es a termete, ha kisse gömbölyü is, azert 
meg nem az utols6. Csak a kedelyhangulata sinylette meg 
az elet viha rait, amclyekböl 6 voltakeppen egy porszemecsket 
sem Iätott. Az is kisse unalmas, hogy a häziorvosnak es a 

-fodräsznenak olyan fontos a szerepe, mert az egyik a ter
metet fogyasztja es a hajät tömi. De hat nemi vältozatossägot 
az älland6 fogy6 es hiz6 kuräk is hoznak az eletbe. 

Különben szeret tarsasägba järni, fel kell hasznälnia az 
id6t, mert a Jan} a a nyakära n6. Szorgalmasan eljär a n6-
körökbe, sot meg a f cloh·asasok'lt is mcghallgatja. Sz6val 
türelmes lcsz es barätkoz6 termeszetü es kitörnek belOle mind 
azok a j6 tulajdonsägok, arnelyeket az id6 folyamän oly sike
resen nyomott el magäban. Ahogy az idö halad, mindinkabb 
a leänyät tolja az e16terbe, akit feltetlenül szepnek tart. Ha 
nem is szep, de bajos. Nagron örül, ha dicserik es ktilönösen 
ha azt modjäk, hogy szakasztott olyan mint az an) ja es 
testvereknck lehetne 6ket nezni. Magäevä teszi a hires Gyur
kovics-felfogast, hogy a länyät szerdemböl vegyek el, de a 
fia erdekböl hazasodjek, mert az mas es a fiatal em bereket 
mär csak ilyen szempontb6l kezdi nezni. A születesnapjät 
beszüntette. - Hagyjuk ezt - szokta mondani, ha trefä.san 
megker<leztek ez irant es feire simitja valaha szöke fürrjeit, 
amelyekben ezüstös szälak kezdenek csillamlani, mert hiszen 
az6ta mär a harmadik leänyänäl tart. Magyarul mondva meg
venillt, tehät eszrevetlenhl, ahogy magam sem vettem eszre, 
hogy akiröl beszeltem mar - miert kerülgessem a szot, killö
nösen amikor ez az utols6 fejezetcm - hogy a n6 mar -

a z ö reg a s s z o n y. 

Az 6regasszony koraval ugy vun az ember, mint a 
hideg vizzel. J\ ehezen megy bele, kerülgeti, beleteszi az egyik 
labät, majd dideregve kihuzza, s a vegen lätja, hogy nem 
megy mäsk~ppen, - egy-kettöre beleu0rik es szinte csodäl
kozik, milyen j6 odabenn es hogy feit ö art61, mikor meg 
künn volt belOie. Az öreg.:;eg is csak addig felelmctes, amig 
a no meg nem bekül azzal a gondolattal, hogy ö mär bizony 
megöregedett. Kicsit talän nehez megbekulni azzal, hogy az 
ember tiszteletremell6 s hogy a fiatal asszonyok is azt mondjäk 
mär: kezeit cs6kolom, söt nemelyik meg azt is hozzlneszi, 
hogy nagymama. 
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De ha ezen tul vagyunk, ugy mar vidäm az elet. Bizo
n) os, hogy vannak öregasszonyok, akiknek a tarsasägAt a 
fiatalok jobban szeretik, mint akarmilyen kortarsuket. Az 
cmber ekkor nyugodtan kezdi elvezni az elet kisebb gyönyö
rüsegeit - eszre kezdi venni, hogy r emcsak f erfiakkal lehet 
beszelni - egesz j61 elbeszelgethetnek egymassal az asszo„ 
nyok is. A j6 kis pletyka szaz esztendös koraban sem hagyja 
el az embert es mindig akad valami erdekes hirecske. Azutän 
meg az ember j6 Jesz, az is uj mulatsäg, a ferjet ujra meg
szereti es j61 erzi magät otthon. Az öregebb asszonyok lesznek 
csak igazan j6tekonyak, amit a fiatalok nögyüleseiken hirdet
nek, azt az öregebbek megva16sitjäk. Igy keletkeznek a szegeny 
nöket felruhäz6, a vagyontalan noket kilcepe2ö, felemelo, ja
vit6, gy6gyit6, eltetö stb. j6tekonysägi egyesületek es nep
konyhäk. Nem szep dolog-e, ha j6 m6dban elünk es megis 
egesz delelöttünket a nepkonyhäkban es napközi otthonokban 
töltjük, söt vannak, akik meg lelenchäzba is kerUlnek ! 

A f erjüket megszerettek, az idok folyamän megszoktäk 
. hibaikat, zsörtölödeseiket es estenkent együtt ülnek a kan
da116nal es elcsevegnek bele a mult idökröl. Amikor ok meg 
szep fiatal länyok voltak, hogy körülrajongtak öket, hanyan 
akartäk oket felesegül venni, hanyat tudtak egyszerre bolon
ditani. Mert bizony a ferfiak akkor is csak azok voltak, amik 
most, hiuak, kepzelodöek, Iehütok, csapodärok, azt hiszik, 
hogy ö körUlötlük forog a nök viläga, pedig ellenkez6leg ok 
nem tudnak megelni a nok nelkül, ugy tancolnak, ahogy mi 
akarju!<. 

Erzem, hogy annyira együtt erzek a nagymamäval, hogy 
szinte vele együtt szidom a färfiakat. De amint az öreg ferj 
nyugodtan türi ezeket a gorombasägokat, ugy az itt meg
jelent ferfiak is kenytelenek lennenek az en gorombasägaimat 
sz6 nelkül eltürni. Nem vetek hat a vendegszeretet szabälyai 
eile~, es azert is mindvegig csak magunkat szidtam. Peclig 
elhihetik, hogy ez ugyancsak nehezemre esik, mert hol szid
hatn6k meg ugy Isten igazaban a ferfiakat, ha nem itt, ahol 
mär ugyis - mi vagyunk - az urak. 

3 



Utazas eg y szazf rankos körül. 

A cafäuaa Julien ur megp1llantja regi ad6sat es megcsipi. 
- Lam, lam,· kedves lavertu 1 . . vegre m6gis rad tala1tam. 

Most azonbao hamar ide aizal szaz franktal, amit hat evvel ezelött 
huszoonPgy 6rara kölcsön kert61 tölem 1 

Laver1u, utanozhatatlan csodälkozässal : 
- Hozzäm beszel az ur ? 
- Termeszetesen hozzad, kedves Lavertu. 
-- Lavertu, Lwettu ! •. Ön ugy lätszik nem tudja, hogy a 

hitvAny Lavertu megbalt. 
- Mtcsoda ? meghalt? 
- Epen ket evvel ezelött, m.iutan bitväny elelenek betelt a 

me· teke. Ab, gz a nyomo1ult ember 1 mennyi szegyenl hozott rt\m. 
Alig tudom k1hevarni magam is. I :;azän nagy szerencse az emberi
segre, hogy az efele pär1akat m~gis kiirtja a hatal. 

- De hat .. . ldrbl beszelsz te voltakepen? 
- Pardon, talän nem a Lavertu nevet em1itett e uram? 
- Hiszen te vagy Lavertu 1 
- Sz6 sincs r6la • . . Csak vollam ..• Es ismetlem, hogy 

meghaltam ; megbalt hennem a Laver1u, me:zhalt az a sze lel bel
Jelt fick6, aki vilage1e 1eben egyebet sem tett, räszedte a baralait, 
kölcsöoökkel zak alta öket, de soha eszebe sem jutott, ho~y a 
szivessegüket meghalalJa. Csodalatos minö exisztenciaknak ad meg
elhetest ez ami szep francia hazaok 1 

- No, de kerlek . . . 
- Ne kerjen semmit. Fe1ejtse el azt a nevet, azl az em l.iert 

es 6vakodjek bevallani azt, hogy valaha az On haratja is volt. 
Csak beruocskolnä az efä1e ismeretsag . . . Különben mit tud ön 
arr61, hogy mi a szegyen 1 - engem kell mepkerdeznie. 01} kor 
val6saggal elszedit az undor atl61 az embertöl, aki a halala utl\n 
is mindegyra zaklat a gyalazatossägaival. Nrncs nap, bo~y kelle
mel ensegem ne volna miatla. Ila benyi ok: v:ilami Mterembe, hogy 
TJapi munkAm utän megerdemiett pecsenyemet e lköltsem, okvetle
nY.I elem toppan valami ur es bizalmasun a vältacnra ütve, arcat
lanul mosolyog es rAmlamad : - •Mi lesz a ltz, husz, az ölven 
irankommal ?> Vaonak, m int On is, akik ennel nagyobb összegc?ket 
is követeloek; es illu,;ztraljök a m6dot, melylyel az az alaval6 
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Lavertu a penzt kicsikarla tölük. Reggelig tudoek önnek meselni 
az agyafurtsagA.r6l, arröl a körmönfonl gonoszsaar6l, amel}lyel a 
leghihetellenebb kölcsöuökkel raszedte embertArsait. 

- De . .. 
- Biaba minden, urain, mi neil1 OrJük fel eszszel a megatal-

kodottsägot. Eml~ '.\Szem egy esetre, a rnely eg~·szerüen klasszikus a 
maga nemeben. Valahol egy tA.rs:isagaban Lavertu megismerkedett 
e~y c~inos asszonykaval, akin~k f ... llekeny ura volt. Az ismeretseg 
szerelemre vezetett 03 - tudja, mit tett Lavertu? ... megzsarolta 
a ltedveset olyan fenyegetessel, hogy ha nem segiti ki pillanatnyi 
penzzavarAb6l, kenytelen lesz a fer jehez fordulni 1 • • • Azt hiszem, 
e •Jnel többet nem kell önnek mondanom arr6l az emberröl. Tanä.
csolom, felejise ol, hogy valaha ismerte. 

- De kerlek .. . 
- l\li scm termeszetesebb azooban, hogy mindeonek en el-

vezteUl a zamatjät. Lavertu összes regi hitelezöi engem vonnak 
kerdöre, tölem itövetelnek es vele'.Il gorombbkodnak. Most azon
ban m<tr eleg legyen 1 • • • unos-untig e leg a visszaelesböl. 

- De kerlek Lavertu . . . 
- Az lln neve~ Jac:queslin ! k1kerem, hogy Lavertunek sz6-

litson ; megcrtett az U.r? Semmt közöm Laverluhöz es ha minden
Aron szive3seget akar nekem tenni, tcgye meg nekem azt, hogy be

k1?ben hagy. 
- No ez mär megis csak ... 
- Tessek. Tudtam, hogy vegül on is gorombäskodni kezd. 

Vegye tudomä.sul azonban, hogy ezzel celt nem er. Kütönb dolgo· 
kat türtem el Laverlu miatt. ReAm mä.r nem hat semmi. Elvegre, 
hogyan JUlok hozzä CD, a becsületes Jacqueslin, hogy mioden em• 
ber megsz6lit 1:1zon a cimen, hogy Lavertut keresik 1 ••. 

- Arcatlansag ! 
- Mondhat nekem ennel erösebbet is. lsmetlem, hogy nalam 

semmit el nem er. Egyebkeot nagyon sajnalom, hogy f.;lbe kell 
szakilanom a tärsalgäsunkat, merL värnak a barätaim. 

- Ballod, Lavertu, ne • .• ne ... 
- Kimelje ur am az idegeit. Minek fö1izgatni magat semmiert? 
- Megkapom hat a szaz frankomat? 
Ln.vertu csenyö kaca)t h&.Uat. 
- Ez a 1egnJabb ötlete, uram ? - igazän kitünö. Küldje be 

valamdy1k elclap sze1kesztöjenek. 
Es Lavertu fmom eleganciavo.l köszön es lAvozik, ajkai körül 

sz -?ll~mes mosolylyal. F r a n c o i s d e R i v e. 

-



Szinjatek. 

c§::J A budapesti Nemzeti Szinbaz a mult hct penteken n u 
talta he Kistenmackers Henrilmek az „Ö s z tön'" dmü harom 
felvonasos darab1at. Kislenmakers bclga szärmazasu fiatal francia 
ir6, amiböl miodössze is az a fontos, hogy a szerzö flatnl. Eppen 
ezert, annal csodalalosabb, hogy mint dialah ahoz az iskolahoz 
ter vissza, amelynek a drama teren Sardou, a r(.\geny teren pectig 
Ponson de Terail a nagymesterei. Dynamikailag ugy cpitctle fel 
darabjat, hogy az mindvegig az idegraz6 hatasokal kcresi. Proble
mat tesz darabja közpoc tjava, azt a problcmat, hogy az cmberben 
- a kullnremberben persze - mi az erösebb, a boszura vagy6 
ösztön-e va1on, vagy pcdig az a kötelesseg, amel)•et a humarutas 
parancsol. Mint problema ez, ba nem is tulsägosan erös es nem is 
olyan, amely generalizälhat6 minden egyes esetre, ahoi ösztön es 
emberies 6rzes összeütközesbe kerül egymässal. Kistenmacker tudott 
segileni a fogyatekossagon. Igaz, hogy nem nagyon artisztikus esz
közökkel. Ami különben rögtön kivilaglik, m helyt röviden vegeztiink 
a drama ugrnevezett mesejevel. A hös: Jean Bernau, sebesz, orvos, 
tud6s. Jeannak felesege van, Cecil, aki nem erti meg fe11enek oagy
sagat. Ez emberileg erthetö. Az asszonynak, lega1Ahb mig f)gcszse· 
ges, elsö sorban ferjre van szüksege, orvosra csak masodsorban. 
Jean nem tudja ezt. Ö a hazassagaban is elsösorban tud6s. Sz6val, 
a felcscgc mast szeret meg, egy fiatal embert, aki azonban - ob 
malheur - tüdöveszes. Az orvos tudomast szeH'Z crrol a f 61ig ki
Jejlödö vii:zonyr61, me1 L - most JU' eszembe - Cecil meg nem 
kedvesc a tüdöveszesnek. Csak azon a ponton van, hogy azza le
gyen. .Mielött ez megtörlennek, az on·os lakasan, a nö szobajahan, 
a beteg amorosan krizis vesz elö. Jön Bernau. Ilogy mic1 t, az ügy 
mellekes. Es itt kulminäl a droma : Hagyja-c nyomorultan veszni a 
ierj a szeretöt, mint azt az öszlön diktalja, avagy nyujlson-e seged
kezel az eszmeletlen amorosonak az on·os-fCrj, amint azt az embe
ries erzes követeli. Lelki tusa : a kötelesscg legyözi az ösztönt. Az 
orvos ruegmenti azt, akinek legalabb lelki szeretöjc az 6 felcscge. 
Ez a darab. Ismetel1ük1 effektusra celz6 darab, tle hamis es min
clt:nckfelett inalliszlikus. Hamis, mert eppenscggel nem <illalanosit-
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hal6 az, ahogyan Bernou gondolkodott. Ö benne crösebb volt a 
humanista, mint a bosiuert libegö fcrj. De nem lehetne-e eppen 
ugy megforditva es akkor balni hagyja a beteget? Ezert hamis es 
egyoldalu. Inartisztikus pedig azert, mert mioden izeben mesterkelt 
es val6saggal kiordit belöle a raffinement. Mar pedig : amilyen szi
vescn h6dol meg az ember minden münek, amelyben a szerzö,· a 
ltep es az igaznak fegyvereivel küzdölt tetszesünkkfat, llppen olyan 
kellemetlenül erezzük magunkat akkor, amikor valaki tisztara agya
furtsägA.nak eszközeivel akar bennünket lepre csalni. Minel inkäbb 
sikerül az illetöoek ez a lepre csalas, annal inkabb haragszunk ra. 
Es meg kell adni, hogy K.istenmackersnek nagyon sikerült ravasz 
meslersegevel, idegizgat6 hatasaival lcpre csaloi a közönsegel. A 
budapestit csak ugy, mint mult szezonban a parisit. A darabja 
azonban nem j6. Az ertekesscgtöl pedig abszolut tavol esik. 

N lilarshall R6berl kapitänynak es angol dramair6oak, akit a 
K i 1 i e n r a n lt i e h e r c e g cimü komediaja reven Budapest 
hözönsege is megismert, nagyon mulatsagos ötlete tamadt. Közvet
leniil a valasztasok utan, melyek annyi derek parlnmenti ferfi pal
forclulasal ideztek elö, irl egy furcsa politikai vigjatekot; talan in
kabb lehetne torzkepnek nevezni, csak ne hasonlitana olyan atko
zottul - a val6saghoz. Egy Egyesült Kiralysäg kormanygyeplöjet a 
nagyon tiszteletremelt6 Sir John Abbotsford tartja a kezeben ; a 
miniszte1 elnök ur oly szigoruan konzervativ es teliver tory, hogy 
hozza kepest Beaconsfield gr6f, vagy Devonshire herceg forradalmi, 
söt szociäldemokrata fölforgat6k. Sir John azooban nemcsak a haz
ban tory, hanem - a hazaban is. LeAnyAt, a bajos es elmes Alicet 
hozzä. akarja konyszeriteni az üresfejü, hülye Ranelagh herceghez ; 
Alice azonban radikälis goodolkodasu hölgy, neki nem kell a her
ceg sem, a tory politika sem ; es pedig annal kevesbbe, mert sze
relmes Mr. Edward Pickfordba, aki a kepviselöhaznak tehetseges es 
rokonszenves - de 6, horzalom - szabadelvü tagja. A fiatal sze
retö par heves es kitart6 szenvedelme mä.r-mar elbukik a zsarnok 
apa konok gögjevel val6 egyenetlen küzdelernben. De ekkor nem 
sejtett. varatlan es megdöbbentö csoda törlenik : a miniszterelnök a 
Grosvenor-Squaren levö elegans palotajänak marvanylepcsöjen elbu
kik, nyilvan, mert nem nezett a läba ala, lezuhan es beüti a fejet. 
A megi1edt csaläd doktort hivat, de ez nem konstatA.l semmi Iizikai 
elvaltozast. Szegeny vak doktor, akinek az volna a hivatäsa, hogy 
lasson ! Persze, hogy az eses következteben kivülröl nem törtent 
semmi vältozas Sir John testen. Hanem belül ! ... A tory egyszerre 
szenvedelmes whig-ge lett, söt meg tovabb megy : kijelenti, hogy az 
egesz kormanyrendszer rothadt, megeretl a dinamirra, a nep milliöi 
jogert üvöltenek s ezt mindez ideig nem ballotta meg : öl lepcsö
fok es a hirtelen zuhanas kellett hozza, hogy megnyiljek a füle, 
szeme, elmeje, szive. Nyomban összehivja a minisztertanAcsot es 
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bejelenti lemondasat ; a huszonnyolc miniszter bämul, ketsegbeesik, 
de minden h iäba : Sir John a fejere esett, tehat eleg volt az ätkos 
konzervatizmusb61. Meg magähoz se.u tert a sok polilikus a szin
padon es a közöoseg a nezöleren, s mar összecsap6dik a függöny. 
A publikum ülve marad a helyen. Csak nincs vege a darabn_ak? 
Holondda tart benr.ünket Marshall kapitanr. Eszeagaban sincs. Onö
ket bizonyära Alice es Edward sorsa erdekli. Legyenek nyugodtak : 
most mar a szerelmes par egymase lebet. A märvanylepcsö m~g
tctte kötelesseget. - Ez a darab nem tet~zett, vagy ha ugy telsz1k, 
megbukott itt Londonban. Nem a keplelen fordulat miall, mely a 
kis szerelmi jatekot ·dülöre juttalta, hanem merl :.z angol epp oly 
keveEs6 szereti önmagat a szinpadon latni komoly közcleti harcai
ban, mint hajdan a melt6sagära büszke r6mai. De azl'>rt ugy tilok
ban megis j6izüt nevettek a jeles allamferliun, akil egy tiszless6ges 
agyräzk6das forgat ki eddigi meggyözOdeseböl. A Pit vidam nepe, 
amely cpp oly malici6zus, mint mindco karzati közöns6g, azt gon
dolta, hogy a földszint es päholyok frakkos urainak niucs ily„n 
drasztikus eszközre szüksei ük, ho __ y balr6J atkanyarodjanak JObbia. 

D Furcsa esteje volt penteken a Vigszinhaznak, ahol Kade!
burg Guszlavnak. a ~ a p h ö s e cimü boh6zata ment. Azert volt 
furanak mondhat6 ez a premier, mcrl mig benn a nezöteren a kö
zönseg teli tüdövel kacagott, adelig a f elvonasközökben odakinn a 
folyos6n, egyelerlöen konstatalta, hogy a boh6zal felhaborit6an egy
ügyü. Hala istennek, ebben a ketfele agaz6 biralatban a közönseg
nek -..olt Caza, meg pedig mind a ket esetben. Ott benn a nezöte
ren ugyanis a szerep 'ök jatekat honoralta csengö kacagassal, mig 
odakinn a szerzö együgyü jamborsaga Iölöll boszankodott. A szioe
szeket leljes elismeres illelte, Kadelburg urat annal több gancs. 
A nemet szerzö ugyanis o1yan darabot fulaszlott együgyüsegbe, 
amelyel egyeoes raffinaltnak szant es frii ncia recipe szerint koty
vaszlott. Bonyadalmakat kombinalt ki es r6tt egyruasba, akar valami 
f1ancia boh6zalir6. ~1eg a figurait is onnan szedle, ahonnan pärisi 
professzorai. A kikap6s färjek, a fälvilag hölgyei, az ö·szegabal} ilott 
rendes-vousk, 1me az ö boh6zatanak elemd. Igaz az an, hogy eze
ket az elemeket nem allitotta be a franciak ördöngös ügyessegevel, 
bane n ehelyett az egeszet nyarspolgari p1kanteriava szeliditette. Ta
lan sok is ennyi erröl az ostoba darabr6l, amelyet elfogadhat6Tä 
- ümetelJük - egy tett csupan: a sz neszek k1tünö jAteka. Vala
mennyien remekcltek, de aki mindefü·k fölött kitünöt nyujtott, az 
V a r s a n y i Iren. Diadala te1jes volt es imponal6. Örültünk, hogy 
rcszt vellek ki maguknak ebböl a diadallrnl a többiek is, 'fapolcazi, 
Tanni, Sarkadi es a többiek is, tutti quanti. 
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O A .Magyar Szlnh1\z >A kolclus gr6f « toväbbi sorozatos clö" 
adAst\val b6dit maganak közönsegel. P6r teken volt n nepszorü <la
rab ötvenedik elöadasa, amc'y alkalommal a szinhaz ajandökkal 
kedveskedetl Jatogat6inak. Ez az aJAndek a koldus J,!r6f albuma 
vo!t, amelynck kül::O boritekat a kis gr6: arckcpo cliszitcltc, bel1il 
podig, kartonra kasirozva, kct pompäs Ienykep vo t ta1Alhat6, me
iyok a darabnak egyes f Oalnkjail Abnizoltflk. Az ünnepi est különben 
B a 1 l n Jgru\c nagytehetsegü f iatal Vag6nknak „ A koldus inas" 
cimü szep alkalmi prol6gusäval kezdOdött, mely nagyon telszell a 
közönsegnek. A darnh, melyct az ünncpi esten a zcneszerzO : Ascher 
Le6 dirigält, a jubileum ulfm is alland6an müsoron marad. 

< Erdekes bemulal6 elöadas szinbelye vol1 e beten a parisi 
G a i t e szinMz, ahoi C a p u s n e k egy uj darabjat jätszollal<. A 
clarab ele mar h6napok 6tn nagy erdeklOdessel ncztck, mert hire 
järt, hogy a vidam es szerencses sze1zö ezutlal a polililrni bü
nösök es megt6velyadettck vilagab61 velt komoly probl6mat dol
goz fel. Erre a l\övcLkeztelesre r6szbcn az szolgaltatolt okot, bogy 
Capusnek a daro.b megirasanal szerzöt1hsa is volt, D e s c a v e s, 
akitöl köztu<lomusu, hogy irodahni miiködese meglchelöscn szociä.lis 
m1nyza.tu. A dnrab tartalma azonhan nem fo1e1 meg a rola elter
jedt hireknck. A darnh cime : L' a t l e n l a t (A merenylet), höse 
Monferrand, szocialista kcpviselö, aki könnyüYerüscgeben häzas em
ber letere viszonyt tart f enn egy szincsznö,·el. Felesjge megtudja es 
Välni keszül. Egy darabig csak külön el az u1Al61. ßkkor valtoza
suk jönnek közbe. Monforrand kerl feleseget, hogy egy idö1 e terjen 
v·ssza häzaba, nebogy valami botrany karricrjet tönkretegye. A7.. 
asszony megteszi. Igy azt.An talalkoz1k Monfeirand titkäIJ6.va•, aki 
reg6ta szereti Ot es eddig nem tuJta, hogy t.tkolt szerelmenek 
Lnrgya MonJerrandne. Elkeseredescben bcleköt a fönökebe s perpat
varuk közben veletlenül elsül a revolvere. A varosban mindJart 
anarchista-merenyletröl besz6loek 63 Monferrand nepszerüsege hihe
tetlenül megnö. A f iatal titkär maga is anarchistanak vallJa magät, 
hogy szerelmeset meg ne hurcolja. Monfcrrand erre hälab61 kiesz
közli, hogy a merenylöt felmenlik s ezzel vege minden bonyoda
lomnak . .Monferrand nepszerü kepv.selO, hibekül ne1evel, a titkar ki
abrändul, visszamegy apja mühelyebe s felesegül veszi egyik tävoli 
rokonät, ki mar reg6ta szerette öt. A darabot 1 agy tetszessel fo
gadläk s különösen Coque!int, .Monferrand szemelyesilöJ<H unne
pcltek. 



-

Az ember es muokaja. 

- Egy angol orvos erdekes eszmet vetett fel. .Megki
serelte a g y 6 g y i t a s t i 11 a t s z er e k k e 1. Regi for
maja a nök magat kelletesenek, hogyha valami ideges bajuk, 
vagy migrenjük tämad, illatszereket lehelnek bc. Most azon
ban tudomänyosan es rendszeresen fogtak hozzä a kiserle
tekhez. Megfigveltek, hogy bizonyos szagok emelygest ideznek 
föl es bäntjäk az emesztest. Ha valaki belep egy zart 
helyisegbe, ahol tubar6zsäk ällnak, rosszul lesz. A liliom 
szagät61 fejfajast kap az ember, azok a kerteszrnunkäsok 
pedig, akik r6zsakkal, ibolyäkkal bibelödnek, gyakran rosszul 
lesznek. A magyar gäny6k, ez a furcsa es erdekes nep, amely 
hasonlit a ciganyokhoz es pt:sztän dohänymüvelessel foglal
kozik, alighanem a dohäny folytonos belelegzeset61 lett azzä 
a bohemes, könnyelmü, keves erkölcsi ero fölött rendelkezö 
fa.jjä. A dohanygyärakban dolgoz6 länyok, akiknek örök tipusa 
Merimee Carmenje, szinten megereztek idegrendszerlikön az 
illat sajätsägos, misztikus, rombol6 hatäsät. A dohänygyäri 
munkäsnok es munkäsok mindenütt a vilägon könnyelmüek 
es lederek. Az illatnak ezt a csodälatos, rejtelyes es a szer
vezetet ätalakit6 hatäsat meg nem figyeltek meg elegge. 
BamJn londoni orvos most megpr6bälja rendszeres kiserle
teket vegezni az illatokkal, hogy azutän az emberiseg javara 
fordithassa öket. Mert ami rendszertelenül ärtalmas a szerve
zetre, az rendszeresen es kellö hclyen alkalmazva, gy6gyito 
hatäsu is lehet. 

- Sardou, az öreg zseniälis ir6, a Tempsban nagyon 
erdekes anekdotat mond el Na p o 1eonr61 es Mette r
n i c h r 6 1. Sardou Metterni.::h-Sändor hercegnot61, a nagy 
es sokat gyülölt kancellar menyetöl hallotta Egy alkalommal 
megkerdeztek MetternichtOl, mikor, milyen helyzetben volt 
ra legnagyobb hatässal a csäszär egyenisege. Erre Metter
nich a következ() anekdotäval f elelt : A csaszär Compiegneben, 
a Napoleon Versailles-äban vendegeket fogadott. Kikocsiztak 
es delfele ertek haza. Napoleon a szalon kandall6janak tä
maszkodva beszelgetett a vendegeivel es värta az ebedet. 

„ ... 

1 • 
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l _, Az ehseg mar nagyon korgatta csaszäri gyomrät, odasz6lt 
tehat Muratnak ; 

-

Napoly kirruyai legy szives, nezz utäna, mi lesz az 
ebeddel ! 

Murat kiment es kis värtatva jelentette, hogy nehany 
perc mulva kesz lesz az ebed ; valami kis baleset keslelteti 
csupan. De az ebed csak nem jött es Napoleon türelmetlenül 
odasz61t : 

- Mi lesz azzal az ebeddel 1 Hollandia kirälya, menj 
ki es mondd meg, hogy rögtön tataljanak. 

A feszes oszträk etiketthez szokott Metternich csak 
Amult. Es soha nem tudta elfeledni, hogy milyen hatalmas 
volt a csäszär, amikor kirälyokat küldözött ki a konyhara. 

- Kahforniäban, Santa-Cruzban fölfedeztek egy e 1 e
r ä n t c s o n t b ä n y ä t. Val6sägos elefäntcsontbänyära buk
kantak, mint az ezüst, vagy szenbänyakat szoktak megtalälni. 
A dolognak a mag} aräzata nagyon egyszerü. A törtenelem 
elötti jegkorszakban valami gleccser lecsuszott a hegyoldalr61 
es egy masztodon-nyäjat maga ala temetett. A husnak es 
csontnak nagy resze elporladt, csak az agyarai maradtak meg 
ezeknek a vizözönkorabeli elefäntoknak. Öriäsi agyarak, a 
legtöbb egy meter hosszu. 

- Assagioli Roberto olasz tud6s könyvet irt a n e v e
t es r ö 1, mint p e da g o gi a i es z k ö z r ö 1. Kifejti, hogy 
a pedag6giänak a legnehezebb problemaja az, hogy a tanit6 
sohasem tudja teljesen, megertettek· e 6t a tanitvänyai. Ha 
azonban a teteleit mulatsägos formaban, elc gyanänt formu
lazza, rögtön ellenörizheti, vajjon a t.anitvänyai fölfogtäk-e, 
mert ha igen, nevetessel reagalnak ra. Azonktvül az elc, az 
ellentetek szembeallitäsa, a pointirozäs, a sz6jätek, a nevet
segesse teves olyan \ ilägossa, könnyen enhetöve, rögtön 
felfoghat6va, meggyozöve tesz1 az elmondand6 dolgokat, 
hogy ehhez foghat6 magyaräz6 m6d nincs is. N evessünk te
hät es tanuljunk. 

- Amerikäban, ahol a f eherek különben is elnyomjäk, 
üldözik es megvetik a szineseket, a f eketeket es mulattokat, 
val6sägos bun, amit egy pap, Reverend Thomas Dixon csi
nält. Irt egy darabot a fajgyülölet mellett. The 
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Clansman a cime ennek a megforditott Tamas bacsi kunyh6jä
nak es a negergyülöletet, a szines ember megvcteset birdeti. 
A darabnak 6riäsi a sikere, a szerzöje ezreket keres vele, 
ami meg megvetendöbbe teszi enne k a Ielkiismeretlen papnak 
a cselekedetet. Reverend Dixon egyebkent nem csinäl egye
bet, mint annyi nagyhirü es nagytekintelyü eur6pai literätor, 
irodalmi formäba es tudäkos te6riäba öltözteti a legaljasabb 
tömegszenvedelyek egyiket, a fajgyülöletet. A modern tudo
mäny, Darwin követ6i, meg a francia Taine fölfedeztek, hogy 
az emberi fajok nem egyenlök, mindeniknek vannak karakte
risztikus tulajdonsägai, amelyek az eghajlat1 es földrajzi vi
szonyok fol}tan szüksegszerüen kifejlödnek benne. Ebböl a 
fölfedezesböl azutän, hogy a nepfajok nem egyenlok, rossz
akaratu tud6sok kihämoztak azt, hogy nem is egyenlö erte
küek. Vannak als6bbrendü es magasabbrendü fajok. Persze, 
a nemet tud6snak a nemet a magasabbrendü, a franciänak 
a francia, a magyarnak pedig valamennyi fölött a legmaga
sabb a magyar. A többit, mert alacsonyabbrendü, le kell 
nezni es el keli pusztitani. Ennek a te6riänak kap6ra jöttek 
a negerek. Läm, kirutot:A.li:, a neger milyen buta es milyen 
erkölcstelen l Ki kell pusztitani. Es üldöztek es üldözilt is a 
szegeny feketeket. Amerikäban a f eher cipopiccol6 lenezi a 
fekete hazrulajdonost es a vilagert sem ulne vele egy omni
buszkocsiba es a negerlincselesek napirenden vannak. Am a 
feketek maguk räcäfoltak a fajgyülölet te6riäjara. Minden 
ellensegeskede.5 es üldözes ellenere, igen sok meggazdagodott 
közülök es mert a feherek nem engedtek be öket a szinha
zaikba, csinrutak maguknak killön szinhäzat, mert elzartäk 
elöiük a tärsaskocsijaikat, sok värosban alapitottak maguk
nak tärsaskocsi-vailalatokat, amelyek a f eherekevel konkur
rälnak. Egy dusgazdag, sokszoros milliomos neger el New
Yorkban, akit gyerekkoräban meg a Iuisiänai emberväsäron 
adtak el. Az ilyen energia- es intelligencia-kifejtes vajjon 
als6bbrendünek mutatja-e a negerfajt? Nem als6bbrendüek 
ök nälunk, csak mäsok es elmaradtabbak. Az ausztraliai es 
afrikai negertörz.sek, abban a forr6 es embernek szinte elvi
selhetetlen z6näban, ahoi az eur6paiak allatokkä sülyednek, 
fel!Uatok maradt~k. De azert minden fajban megvan a fejlö
des kepessege. Ertekkülönbseg egyattalän nincs ember es 
ember Között; csak az, hogy mennel szebbeq, mennel in
teilektuälisabb m6don tudja az eletet elvezni. Es erre mindcn 
megsztiletett emberf1äban megvan a kepesseg csiräja. Egyiknel 
husz ev kell rä, mig kifejlodik benne, a mäsiknal ket gene
raci6, a harmadiknal egy egesz törtenelmi korszak. 
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Közgazdasag. 

Elsö os. kir. szab. Dunagözha.jozasi Tarsasag. Az igaz
gal6säg rz igazgat6-tanacs mai ülesei>en elöterjesztelle az 1905. 6Ti 
~r6-szämadast, amely szerint a tiszta nycreseg 2,179.130 korona 
79 filler (az 1904. evben 2,601.531 korona 83 filler) es az 1904. 
evi nyeres6gatvilel 635,6:!5 korona 97 filler (az 19o:t evröl 4rn,323 
korona 92 filler) hozzaadasäval összesen 2,814.756 korona 76 filler, 
tebat az 1904. evi összeredmeoynyel szemben 227.098 korona 99 
fillerrel kevesebb. Az igazgal6-tanacs elhatarozta., hogy a es. kir. 
ällamkincstarnak az egyezmeny ertelmeben vis„zafizetendö 326.869 
korona 62 Iiller (az 1904. evben 390.229 korona 78 f iller) beszol
galtatäsa mellett osztaMkul -- ugy, mint a mcge özö evben -
resZTenyenkent 42 korona, összesen 2.016,000 korona kifizeteset es 
a 471.8:,7 korona 14: filler maradeknak az UJ szämlära val6 atvite
Mt fogja a közgyiilesnek javasolni. 

A z Egyeeült Budapesti Fövä.roei Ta.ka.rekpenztar feb
ruar 3-än tartotta 59-ik evi rendes közgyülesct Harkänyi Frigyes 
här6 elnölcsevel. Elnök üdvözölve a nagy szämlian megjelent resz
venyeseket, bejPlentetle, hogy 80 reszvenyes jelent meg 3017 sza
va2at kepviseleleben, tehat a közgyü!es ha•arozatMpes. A jegyzökönyy 
vezetesere Zsoldos Karoly veze1titkärt, hitelesilesere Lä.szl6 M1halyt 
es Artner Kälman dr.-t kerte föl. Az igazgat6sä.gi jclentest fölolva
sottnak tekintettek, mig 11 feliigyelö bizoltsaget Zsoldos Karoly ter
jesztette elö. Az igazgat6säg jelenteseböl kiemeljük a kövelkezöket : 
A 1akarekpeHzlar a tervbe vett alaplökefölemele~t a mult evi feb
ruar 4-en tartott közgyüles batärozat'1 alapjan vegrehajtolla, mely 
müvelet folytan oz 1905. evi december 31-en keltezett merlegbe11 a 
je!enlegi alaptöke 12,000.000 korooäval, a rendes tartalekalap 
18,453.215 korona 68 fil erret van fellüntetve. A mult ev üzleti 
eredmenye a lefolyt belpolitikai zavarokban is megnyugtat6 es az 
igazgat6säg a mult evivel azonos osztalek kiosztasat inditvanyoz
batja. Az 1904. evröl atvitt 221.258 korona 79 fillerrel a mult ev 
liszla nyeresege 2,837.607 korona 47 filiert tesz. Ebböl az alapsza
balyszerü 313.961 koro'.l a 84 fillernyi levonas utäo 2,523.645 ko
rona 63 filler all a közgyüles rendelkezesere. EbbOl a tisztviselök 
es szolgäk nyugdijalapjära 10.000 koronat, a tiszlviselök es szolgäk 
rendäivüli jutalmazasära 10.000 kcronat ford1tanak, a forgalomban 
levo. 20.000 darab reszveay esedekes szelvenyeit 116 koronaval 
"f61t1ak be oszta1ekk~p (2,320.000 korona) es az ezutan fönmarad(} 
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183.645 korona 63 filiert uj szämlära irjak. A jeler.les meleg haa
gon emlekszik meg az igazgat6sag ket regi, buzg6 tagjänak: id. 
Btm J6zsefnek es Buschbach Peter dr.-nak elhalalozasar61. Emlekü
ket jegyzökönyvileg örökitettek meg. Az igazgat6sag es felügyelö
bizottsl1g jelenteseit a közgyüles egrhangulag tudomasul vette es a 
fölmenteseket megadta. Az alapszabalyok nehany pontjanak m6do
sitasa Ulan a valaszlasok következtck. l\Iegvalaszlottfl.k az. igazgat6-
sagba harom evre : Harkaoyi Frigyes bär6c, Loisch Edet, Adler La
jost, Fabiny Gyulat, buda1 Goldbergei Beitolclot, Gombar Tivadar 
drt, Jalics G6zat, Luczenbacher Palt, Rupp Zsigmondot, Szecsi 
Llljost, Kollär Lajost (uj), ifj. Tömöry Kärolyt (ui). A felügyelö
h zottsäg megüresedett tagsagi helyer<? megvalasztottak B scara 
Endret. A valasztas utan Laszlö Mihaly dr. szep szavakban köszö
netet mondotl az igazgat6sagnalr, Szecsi La1os vczcrigazgat6nak, a 
felügyelö-bizoltsagnak, valamint a tisztikarnak. A köszönetet jegyzö
könyvbe vettek es az eloöklö Harkanyi Frigyes bar6 köszönö szavai 
utan a közgyülCs veget ert. A közgyüles utän az igazgat6sag azon
nal n,egalakult. Elnökke Harkanyi Fl'igyes bär6t, a1elnökk~ Loisch 
Ed->t ''älasztollAk. 

Felelös szerkesvo: L6rant Dezsö . 
Szerkeszt6seg es kiad6hivatal : Akäcfa-utca 63. 

Kiadja a "Jövendö> kiad6hivatala. 
Telefon: 87-34. szam. 

A Jövendö elöfizet~si ara: 

negyedevre . 

felevre 

3 korona, 

6 " 

11 Jövendö bekötesi tablai 
valamint az elso es masodik evfolyam egyes szämai füzetek

ben es bekötve kiad6hivatalunkban kaphat6k . 

, 
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; 1 

MAGYAR JELZALOG-HITELBANK. 

HIRDETMENY. 
A Magyar jelzalog-Hitelbank t. cz. reszvenyesei az 

1906. evi marczius h6 28-ik napjan deli 12 6ra
kor a bank helyisegeiben (V., Nador-utcza 7. sz.) tartand6 

XXXVll·i~ rcndcs ~özgyülfsfrc 
ezennel tisztelettel meghivatnak. 

NAPIREND: 
1. Az igazgat6sag es felügyelö-bizottsäg jelentese az 

1905. üzletevröl. 
2. Az 1905. evi merleg megallapitäsa es a felment-

veny megadasa 
3. Hatärozathozatal a tisztanyereseghovaforditasa irant. 
4. Az igazgat6sag välasztäsa. 
5. Välasztas a felügyelö-bizottsägba. 

A reszvenyek letehetök : 
Budapesten : a bank föpenztäränal (V., Nador-utcza 7. 

sz.) es a Magyar Leszamito16· es Penzvalt6banknal; 
Becsben : az Union-Bank-nal ; 
Parisbao : a „Societe Generale pour favoriser le deve

loppement du Commerce et de l'lndustrie en France" 
czimil banknal. Az igazgat6sag. 

Alapszabalyok kivonata : 
23. §. 20 reszveny tulajdona 1 szavazatra jogosit. 
24. ~. Reszvenyesek, kik szavaz6jogukkal elni akar· 

nak, kötelesek a közgyilles összeülese elött legalabb 8 
nappal reszvenyeiket teritveny mellett letetemenyezni ; a 
letetemenyezes a bank penztaränäl, vagy mäs, a hirla
pokban kijelölt helyeken eszközlendö. 

25. §. A szavaz6jog szemelyesen vagy meghatalma
zott altal gyakorolhat6. Meghatalmazäs csak reszvenyes
nek adhat6. - Testületek, intezetek es kereskedelmi 
czegek. tovabba n6k es kiskoruak a közgyülesen törve
nyes kepviselöjük ältal vehetnek reszt, ha azok killönben 
reszvenyesek nem volnänak is. - Azoknak, kik szavaz6· 
jogukat igazoltak, a reszvenyek es az utanok jar6 szava
zatok szämanak megielölesevel ellatott igazo16-jegyek 
adatnak ki. - A reszvenyek a reszvenyes ältal sajatke· 
züleg alairand6 jegyzekbe, szamszerli sorrendben es pe
dig a Magyar jelzalog-Hitelbanknal egy, minden egyeb 
letethelyen ket petdanyban bejegyzendök. A letevö a le· 
tett reszvenyekröl teritvenyt nyer es a reszvenyek annak 
idejen a közgyüles megtartäsa utän, csakis ezen teritveny 
visszaadäsa mellett fognak neki kiszolgaltatni. 

Az 1905. evi merleg es jelentes 1906. evi marczius 
h6 20-t61 kezdve a t. cz. reszvenyesek rendelkeze
sere äll 

(Utannyomäs nem dijaztatik.) 
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Wiener Bank-Verein! 
ß horminchatodik rsndBs közgyülss 

1006. evi aprifü h6 6-an deleHHt 11 6rakor fog Becsben r., Ilerre ngasse s. 
~zam alatt megtartatai. 

NAP l~END : 

1. Az 1gazgat6-tanacs evi jelentese. 
2. A ceosorok Jelentese az 1., 05 eYi zä.r:.zamadasr6l s a jclentes f elletti 

hatal'ozath.ozatal 
3. HatArozatbozabl az 1905 evi tiszta nyereseg hovaforditasa irant 

(Alapsz. 58 § C. pont.) 
4. Välasztäsok az igazgat6-tanacsba. 
5. Va.laszlasoK a censor-hizoltsä.gba e~ fi6ktelepek felügyelö-bizotlsagäba.. 
Az &lapszab!lyo~ 46 §·!\ erteJmeben a köz!!yülcsen csak azon rcsz-

vfoyesek birnak szavazati 1oggal, uik legkesöbb H nappal a ltözgyüles meg
tartasa elött, legalabb 25 reszvenyt szclvenyestöl az intezet penztaranäl, vagy 
az igazgat6-lanacs a.ltal e cclra ki ,eloll helyen letelbe helyezlek. 

A1ioJen 25 darnb reszveny egy szavazatra jogos1t. (AJapszab. 47. §-a.) 
FelKerelnek tehat a sza.vaZ'ltra jogosult reszvenyes urak, hogy reszv6-

nyeiket szelvcnyestöl lcgk~söbb foly6 evt marcius 23-Ig 
Becsben az intezet szamfP.jtösegeoC-l (l., Herrengasse 8). 
Bndapesten A Wiener Bank-Verein .Magyarorszagi Fi6ktelepenel (V., Nä

d or-ulca 4.1 
Aussig : a/ E.-ben, Bielitz-Biala-n, Czernow1tzban, Brünnben, Grazban 

'- lagenfurtban, Konstantioopelten, Lembergben es Prägäban az C\ltani fi6k
t c lepeknel, 

Friedek-Mistek, St-Pölten, Prossnitz, TeDlitz ViUach es Wr. Neustadt
h !tn a Wiener Bank-Verein ottani liirendellsegemel, 

Triesiben a Bianca Commerciale l'rieshna-nä1, 
Berlinben a Deutsche Bank-nal, 

. M Frank.furtbao a Deutsche Veremsbanknäl es a P'ranldurelr Filiale 
ucr Deutschen Banknft.1, 

Sluttgarlban a Würlteml-ergische V1·reiusbank-nal, 
Müncheoben a Bayerische Filfale der Deutschen Bank-näl. 
Zürichben a Schweiz. Kreditanstalt, a Schweiz. Banherein·näl 
Baselben a Schweiz. Kreditanstalt, Schweiz. Bankverein es az Aktien· 

gcsellschaft von Speyr & Co -nä.J letenni szi\·esl-:ed1cnek. 
A re~zvenye~ szfunszerüleg rendezctl es a benyujt6 altal sajatkezüleg 

al;t.rt 1egyzeke!t k1sereteben teendök le. A Becshen a szamfejtcS"i?De' lelett 
rcszvenyel\ 1egyzekei 2 peldänybao, egycb leteti helyeken p„d1g 3 peldanyban 
nyuJtand6k be. 

A Jcgyzek egy peldanya az flh'eteli elismef\·enynyel ellAtva a letevönek 
,· 1sszaadalik s resz.ere egyidejüleg az alapszabnlyok 54 §-a szerint a. köz
g) üleseo val6 reszvetelre igazolä.si jegy adalik ki. mely a lelevö nevcre sz61. 
s cc:ak a mcgnevczelt szemely, vagy szab:i.lyszeriien igazo1t tnegbizoltja re· 
szcre bir 6rvenynyel. 

Wien, 1905. marcius 9. 
Wiener Bank-Verein. 

(Utännyomas nem diJaztatik.) 
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Dr. Gölis-feie emesztö-por. 
(1857 6ta ker eskedelmi cikk.) 

Et.rendi szer, k1tüoo hatasa van a kutonösen nehezen cmesztheio 
ctolek föloldas:trJ, VL\lnmint uz a.llahnos emcsztesre CS igy a tcst 
ttiplftlnsiiru es orösil6s6ro is. Nnponla kelszcr hnsznlilva, evcs uhln 
ogy kD.vesknnri.lnyit teve :i nyehro s u S;&okt\sos ilallal lcöblitve, ked
\:040 bcfolyast gyakorol n hinnyos emesztcs kö\•etkezt6ben föllepo 
jelcnsegeknel, minok: gyomoregesl nyälkakepzödes, szekrekedes, 
aranyeres bänta.lmak, altesti pangas stb . 
.Asvanyviz•uJogymodnal mintelö-vagyutökura, vagy 
egyldejßleg a gyogymöddal kitßn6 hatast fejt kl. 

Minden dobOznak dr. Oölls pecseUevel es a bejegyzett vedjegygyel 
kell lezarva lenni ~ mindenkor hatärozottan dr. Oölis·fele emesztö. 
por kerendö a vel alkalmäval. 
Egy nagy doboz ara 2 K. 52 filler, egy kls doboz ara 1 K. 68 flller 

Dr. Oölis·fcle egyetcrues ernesztö·por központi !\ZCtküldc.se: 

Becs, 1., Stefansplatz .&. (Zwettlhof. 
Föraktar : 1 Tö r ö k J 0 z s e f gyOgyszertara ::0:::~~.,~81K&~'~~~: 

ANGOL-OS Z'l„RAK BANK. 
Az „Angol-Oszt.rik Bank'' reszvenyeseinck 

42-ik rendes k özgyülese 
1906. evi marcius h6 27-en este 61/2 6rakor Becsben a 
Kereskedök häzanak termeben (Schwarzenbergplatz 7. sz.) 

tartati l.t meg. 
A közgyüles napirendje: 

I. A fotaoacs evi jelentese. 
lL A szamvizsgäl6bizottsag jelentcse az 1905. evi ziirszamadasr61 

es e felelti hatarozatbozatal. 
lll. Hatärozathozatal az 1905. evi tiszta nycreseg hovaforcütasnr61. 
IV, A fc5töntics öt tagjanak megvalasztäsa n megbizatäs lejarta es a 

fotanacs ket cooplalt tagjänak helybenhagyasa lolytan. 
v. Javaslal a reszvenytöke feleme!Cserc es az alapszabalyok m6do

sitasara nezve. 
Az alapszabalyok 30 §·a ertelmeben 25 reszveny egy szavazatra jogosit. 
A szavazatra jogositott reszvenyesek felkerttnek, hogy reszveoyeiket 

a meg le nem jart szelvenyekkel egyutt f. evi marcius h6 10-ig bezur6lag. 
Becsben az Aogol-Osztrnk Bank sziiwfejtosegenel. 
Londonban az Anglo-Austrian Banknäl es 
Budapest-, Aussig·, Bodeobach-, Hiunn-, Praga·, Teplitz·, Trautenau· 

es Triesztbeo az Aoglo-Osztrak Bank f16ktelepeinel letetbe helyezzek. 
Az alapszat-iilyok 27. §-a ertelmeben meghatalmazas csakis szava

zatra jogosult rcszvenyre rubazhato. 
ßecs, 1906. mii.rczius 5-en. 

Utanoyomas nem dijaztatik.) A fötanaos. 
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A SZEPSEG TITKA. 

Vigyäzzon j61, mel"t itt a tavasz 1 
Ere de tl l eTelek hltelH m&aolata : 

Egy killföldi 20 eves szep leany Egy kopaszod6 ur alalnisaval 
irja : lde mellekelem 3 arckepemet. kaptuk a követkczo sorokat : Fe-
Az ce!sch kep e~edeti hajam volt; lesegem reszcre ajanlottr\k a cDiana 
a cm:i.sodik, kep mutatja, hogy a hajszcrb melyböl 1 üveggel hoz· 
folytonos hajhullas következteben tam. A mennyiben hajhufüisa fel 
milyen csunya voltam ; a charma- üveg elhusznulasa utlin mcgszünt, 
dik• Mp feltünteti jelenlegi hajza· a masodik feiet cn hasznattam el. 
tomat, melyet 3 üveg Diana haj- Most mngamnak kerek mcg egy 
szesz elhaszniilasa atan mti.r eddig üveg cOiana hajszerb, hogy meg· 
etertem. Ezek utan felhatalmazom, mentsem azl a pa.r szäl hajamat, 
hogy arckepemet is - ha j6nak mely meg megvan, de nem szeret-
latja - közölje azok erdekeben, nem elveszteni. 
a kik nem .?ajn~~esztot, kere~nek, Tisztelt gy6_g_y-sz_e_r-es-z--ur_l _S-z1-·-
h,anP.m ~~. 1Jesztes1g hatäro~ haJh?1- vcskedjek a Diana pirosit6jäb61 
last, haJt?rest ,es korpa kepzo~est küldeni 10 koronlicrt ket üveggel, 
megak~dälyozok nem. vo~tak kcp:- mondhalom, hogy mindnylijan aa-
sek. K~rek ~z eredeh_ ;>1an~ haJ: gyon meg vagyunk elegedve. 
szeszbol 2 uveggel Ujbol küldetil, Tisztelettel z. K. gr6fn6. 
ß!ert. hajhullas eilen m:is szer nem Egy f ovarosi primadonna nyilat-
letez1k. kozata : Mi szinesznok tudjuk leg-

Egy csongrtidi menyecske levele : jobban megitelni, bogy miJyennek 
A Diana Crem es Diana szappant kell lennl egy finom arc-cremnek es 
minden oldalr61 ajänlottälr, melyet szappannak. Hat moodhatom, hogy 
meghozattam es nagyon haläs va- a Diana-szepitöszereket kipr6battuk 
gyok erte. Särgas szeploimet es többen es az volt nz rutahinos ve-
patt.nnasaimat teljesn elveszitettem lemeny, hogy a Oiana-cnSmet es 
nnnyira, hogy arcom es kezem oly Diana-sznppant bitran vilaggä bo-
finom tiszta 1ett, mint az alabastrom. cs:ithatjak, sok no halas lesz erte 

T. Erenyi Bela urnak Budapest. es nem fognak szegyent vallanl 
A küldött Diana pirosit6 sokkal _v_el_e_. -----------..,..-
többet er, mint a kiilföldi dragabb Egy szatmari uriasszony irja : Mult 
pirosit6k, azert en baratnommel cvben hozatott Diana-Cremes Diana 
mindeg ezt hasznilom. Kerem szappanb61 kcrek 1 -1 adngot, mert 
Abbaziaba küldeni l üveggcl, mert ez nz egycdüli szor reszemre, mely 
jövo beten oda utazom. Üdvözli megakadalyozza, hogy tavaszi szep-

Dr. K. K.-oe. lc5im lattatlanok legyenek. 
Egy tegely DIANA-ORl::M (ejjel ha.szn:ilhnt6 zsiros crcm) 76 krajcar, 
DIANA-SZAPPAN 76 kr., DIANA-PARFUM (originälis nagy üveg) 6 K. 
D IANA-PUDER 3 szinben {szarvas bOrrel) 76 kr., egy tegely DIANA· 

PIROSIT6 6 korona. Egy üveg DIANA-HAJSZESZ 4 korona. 1 
Központi fOraktar, honnan a szallitas naponla titoktart:is mellett törtcnik 

otanv~tellel : 

Erenyi Bela Diana-gy6gyszertara 
Bud.apea~, KaPOIJr"-kÖP u t &. B Z. 

GlClboa" mul.nt6zet 's ldad6va1Wat r6czv ... tarsuag nyomaila Badapoatea. 

~'lUJ1 

n.t0i.wr;~ m~ 
mTr"AiA 
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Külön lakoszt~lyok 

fürd6szobakkal 

fl 1,av~haz teljesen 
ujonnan bereodezve 

yünyörü f ckvcsscJ a 
Durta partjan, re
mek kilatassal a 

kiralyi palotttra. a budai 
hegyekre es a Dunara. 
~~ A jelenkor minden 
kcnyelmevel berendezve 

BCJRGER J. Kl\ROLY 
lsrozgat6. 
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~nglel fr.-fAle lf YIRF 1-BILZS.AI 
Tavaszszal a nyirfüb61 kifoty6 ncd\•ct mßr a.z oskor
ban ismertek n nlik, mint kitü116 szort, sokfcle borbnj 
cllen. Szaks;eruleg valnsztolt nnyngok !Ss bovalt cl
jarns ältal sikcnil• e.tcn nö\•onyJ nnyagb61 oly mcsler
s6ges balzsnmot eH'iallitani, n mclynck hatusät n borre 
h21tärozott.an csodtl!.nak lohet no\•ezni. Las6u lehumhis 
iiltnl n b5r mogujul, mcly azuuin ruindon kiiitcstoJ, 
szeplotol, foltoktol, vörösscSgtol ~tb. mcnton mutnt

kozik. Rdra;.;ok es himJohelyek lnssonkint tcljesen cl~imuJnnk. Az arc
szin ilde es j61 szmezett lcsz. 1 kors6 Ara S korona. Dr. Lenglel 
beinzo~-szappana Jenyegesen elosegiti a hatast. Darnb ka 1 korona 
20 fillt~r es 70 flll4r. 

Foraktiir M:igyaror.:~aig reszcrc : 

Török Jozsef gy6gyszertära 
Budapest, Eira.J.y-utca 12. szam 

es Andrassy-ut 29. szam. 

yiijtöknek figyelmebe ! 
Boritckok különfele belyegekkel nagy vliluS%
t6kbrui 10 fiJler~Öl 18 iroronaig CS följcbb, - - :>1897'-, ;4r..Vf~!!Jlll&;e 

Mngyarorsz:ig legregibb kereskedöje ~,.,~-~~II~ 
PRÜOKLEU J. O., Budapest, IV. ker., t ~ ~ 
lioronahorceg-utca. 3, az ndvarbau. gE NDOCHIHE ~ 

Jelszavnm: Kis haszon! n.:igy forgalom. ~ ............ ~ 
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Ha öszOI a haja sfiiii„iiZBr 
mely nem fe1t, hanern • h&J .er.-detl •zht6t acU• vlasd. 

lapbai6 llJedDI ZOLTÜ dtl 116us11rtiriba 
ö o•uz•r h ldrllyJ fen• Jbuef f4herczeg udvar'I adlHtOja. 
Du.Japeat, v •• „„ .... „..._..., 86taür-utou nrok. 
_.. Egy Gveg Ara J korona. ~ 

T RLEY ltbda: BUDAPl!sT, VUI„ EuteihAlr·iedC• 22. „ 
PSZso6ov AR Pln~k: BUDAFOK (Promontw). -J- a" u • 

Eladunk •• veszBnk 

1 
c::J 0 

-------------~---------~-l' 011 C XE BE :r::.r:.:=:t=APBS°'tiN:=sa\_ 
..... , leltl ..... en.. „ .... 61tWrt, .... ,„ „ ~ ..... 

.A. l!lalaaaa.~ T&J.6at, ~ aqot 

UGORX.A.TEJ 
a lcpituutbb snpitauer; folülmulja u ÖISUS HtucS °'Pltß· 
uereltet. Asonaal eltivolit ueplöt, majfo1,tot ,. miadea Jl.W.· 
lamaRot u ucr61 es aruak friss üdes6pt, flatalHgot köl~ISI. 
Ara 1 kor. Ugo:kassappua 1 kor. Poudre 1 kor. 6s 1 kar. IO ftU. 
Ugorblrime 8 kor. - Kapbat6 mladen 116gyuertUban '9 

drogaerUb:m. - F&ßtkiildösi ~: 

11111111-a1a111111't6Pa, ladlpnt-lmlitflln. 
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Negyedik ev. 13. szän1. L9fl6 Budapest, inarcius 25. 

JÖVENDÖ 
Felelös szerkesztö: Lorant Oezsö. 

Kiad6hivatal ; 
Akacfa-utca 63. 

Tost Gyula. 

Ara 20 filler. 
Egy h6napra 
Egy korona. 
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szäjpadläs es gyöker eltavolitasa nelkül !l koron:itOI retjebb. 
Az altal11nk kec;zitett es a paris1 fcgon·osi akademia k1allitasan 
aran\ eremmol es a diszkereszttel kituntetett fogak nagyon 
könnyen megszokhatok es beszednel 'lemm1(de nehezseget 
nem okoznak. Videki meerendelesek 12 6ra alatt elkeszit· 

tetnek csakis a FOGOR\'OSI IN 1 EZETBEN --

Budapest, Erzsebet-körut 50. sz. 
" RoyaJ-szilloval szembl?n. - Fogorvos · LÖFFLER EMIL. 
Rendeles 9-12-ig, 3-7-ig. - Fogtechnik:u tonök: GRCSS
MANN SIMON. Fo~~d egesz nao. Päjdalom n~lkttli fog· 
mütetek 2 korona. Tartostömesek 3 koronatöl. Rossz es fajos 
fogak aranykorooaval lesznek elJatva, tovabba uj. amerikai 
eltavohthatatlan aranyhidak 1 evi 1otällas melletl keszittetnek. 

~lEHSEl{ELT ARAK, reszletfizet~s melle t i!'I . 

~:::tg:fie~~~:~~t~be: Rethy-fele pemetefO·cukorkanai ! 
V:islirlasoknal azonhan vigyazzunk es hatärozottan Bethy·f9let 

kerjttnk, mivel sok haszontalan utanzata van. 

I 
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Ncgyedik cvfolynm. Budapest, märcius 25. Tizenharmadik szam 

jövendö 
irodalmi es politikai ujsag 

A ketlelküek. 

A sajt6 rostäjaL.' kereszttilesett egy hir, amit pedig a 

käsahegy a161 is ki kellene äsni. Mert azok a szenzäci6s arny

kepek, melyekkel Ugyeskezü büveszek szoktäk neha mulat

tatni a közönseget, mikor a bankär amyeka hienat, a ftcsure 

rnajmot, a kisasszonye libat mutat a feher väsznon : egysze

rlien gyermekes produkci6k ahhoz kepest, amilyen szenzaci6s 

ärnykepe ez az elkall6dott hir a nagy passziv rezisztencianak. 

Tessek csak idefigyelni. 

Az Orszägos Magyar Gazdasagi Egyesület közgazdasägi 

szakosztälya reszletes javaslatokat ällitott össze, hogy minö 

kormanyzati intezkedesekre volna szükseg az esetleg bekövet

kezhetö arat6-sztrajk megelOzesere. A javaslatok ezek: 

1·. Utasitani kell az ügyeszeket a szociaJ.ista ujsägok 

szigoru ellenfüzesere ; 

2. nyäri h6napokban a munkäsgyülesek tartasät be kell 

tiltani; 

3. gondoskodni kell nyari rnunkästartalekr61 ; 
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4. arat6- es cseledszträjk eseten a mezei munkak veg

zesere katonasägot kell kirendelni ; 

5. közigazgatäsi uton szigoruan ellenörizni kell az izga

t6kat es 

6. a szträjkra bujtogat6 munkässzakszervezeteket fel 

kell oszlatni. · 

Kereai, ez nem trefäs összeällitäs, ez gondosan es lelki

ismeretesen van kiszedve az Omge javaslataib61. Es ugyan

azok az urak, akik elobb a Kärpatokt61 az Adriaig kiabäljäk 

tele az orszägot, aztan a Kärpätok csucsar61 a nagyvilägba 

is kikürtölik, hogy mino törvenytelen es eröszakos eszközök

kel akarja a korrnäny a mag) ar ällam szekeret a katyub61 

kiernelni, egyszerüen belenyulnak a kormäny megcsufolt 

fegyvertäräba es sorra szedik ki onnan a legyaläzott, törveny

telen es eroszakos eszközöket, mihelyt többe nem a kis 

magyar ällamr61, hanem a sok nagybirtokos külön orszägair61 

van sz6. A kis magyar ällam ellen szabad sztrajkot szervezni, 

szabad ellene izgatni, bujtogatni, szabad aratäsat a jelentkezo 

munkästartalekkal szemben is lehetetlenn6 tenni, de a nagy

birtokosok külön orszägät vedeni kell sajtömegrendszabä„ 

lyozässal, gyülekezesi jogmegvonassal, szakszervezetek f el

oszlatäsäval, bujtogat6k fölnegyelesevel, katonasäg kirende

lesevel. A magyar ällam: nebäntsvirag. A magyar fillam 

vetese rohadjon läbän, de a gr6f urak vagyonäb61, ha vernek 

kell patakzania, se sz6r6djek el egyetlen kaläsz se. Igy mutat 

az urak passziv rezisztenciäjänak ärnykepe a feher väsznon. 

De mi volna, ha peldäul a rongyosok tanulnänak az 

urak peldäjän ? Mert hiszen a hajnali ügyesz akkor is hajnali 

ügyesz marad, ha a rongyosok lapjat kobozza el. A munkäs

gyülesek betiltasa is eroszakosan betiltott nepgyüles. A mun

kästartalek: a munkäsok nyakara killdött megyefönök, kirAlyi 
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biztos, hazaarul6. Ha a rezisztäl6 munkäsok az ilyeneket 

lekapjak a läbuln61, hullaszällit6 kocsira kötözik, meghur

<;Oljäk, felholtra verik, kiebrudaJjak, az arokba hengergetik : 

hivatkozhatnak dicso peldäkra. Aztan a katonasäg kirende

lese ! TaUm Fabricius ezredes vezesse a katonakat ? Oda, 

ahol a nep nem fog elölük egy sikerült viccel kiterni, hanem 

megvarja, igazän ellentäll s mellet tärja a Budapesten ki se 

tüzött szuronyoknak? Aztän közigazgatasi uton szigoruan 

ellen6rizni az izgat6kat, igy tetszik javasolni. Hat a munkäsok 

között is tamadjanak Pr6nay Dezsok? Es martirok ? Akiket 

az urak kicsufolhassanak, amint a Pr6nayakat kicsufolni 

sohasem volna szabad. V egezetül pedig, oh koronaja a gyö

nyörü javaslatoknak: föl kell oszlatni a szträjkra bujtogat6 

munkasszakszervezeteket 1 De te tetszik tudni mi az a szak_ 

szervezet 1 A rongyosok vezerlö-bizottsaga, amely ugyan 

szinten nem rendelkezik vegrehajt6 hatalomma1, de hatni 
' utasitani s mint önök mondjak, bujtogatni igenis tud. Hat a 

munkasok vezerlö-bizottsagat szabad, söt kötelesseg felosz

tatni, mihelyt a latifundumok es kis kirälysägok egy evj 

hozadeka foroghat kockän, mert a kis kirälyok nem akarjak 

megadni a nepnek a szükseges betevö falatot? Minden szabad, 

söt minden kötelesseg es önkormanyzati kötelesseg, ha a 

latifundiumokr61 van sz6 es minden törvenytelenseg, minden 

er6szak, ha csak a magyar ällamr61 van sz6. Hät nem gyö

nyörüen illuszträlja ez a mulatsägos ärnykep a nagy passziv 

rezisztenciät ? 

A rendet mindenekfölött 6hajtjuk mi is, több öszinte

seggel, mint azok, akik szälkänak lätjäk az orszägot, geren

dänak a maguk erdeket. Az eroszakossägok es elsikläsok, 

melyekbe a kormanyzat sodr6dik, nekünk sem kedvesek, de 

mi nem is fogunk ugyanakkor segitsegert kiabälni a boykot-

1 • 
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tält ügyvivökhöz: hogy mozg6s1tsätok a mi erdek~ben 

mindazt, amiert, mikor ellenlink mozg6sitottatok, kigy6t-bekät 

kiältottunk rätok 1 A lelkünket egeti, mikor zaklatjäk a sajt6t, 

megrendszabälyozzäk a gondolatot, verei ellen viszik a katona

sägot es felopzlatjak a feloszlathatatlant is : de nem szaladunk 

aztan az Omge termeibe, hogy hasra väg6djunk a ~älvanyok 

elött, melyeket az iment nyilvänosan Ieromboltunk s lekönyö

rögjlik az eröszakot, melyet az iment a poklok fenekere 

klildöttünk. Mi nem vagyunk ketlelküek, akik egyszer igy, 

egyszer lloay imädkoznak, amint epen az isten vagy ördög 

segitsegere volna pillanatnyi szüksegünk. Mi nem kormany

zati intezkedeseket sürgettink, kanem egy demokratikus ala

pokra epült uj vilägot, amelyben veszelyben se foroghasson 

semmi, se az ällarn, se az egyesek vetese. Azt az uj Magyar

orszagot keressük tüzön es vizen keresztül, a hol a lerom

bolt osztalyok fölött az egyseges magyar nemzet megelhet 

es viragozhatik. De az Omge javaslatai a ketlelküsegbol fakad

tak s csak arra j6k, hogv a vilag lassa meg, m1keppen gon

golkoznak az urak, ha a mRguk b6rer61 s nem csak a hazär61 
van sz6 ... 

(B. N.) 
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Az uj kultuszminiszter. 
- Tost Gyula. -

Mas id6ben, amikor nem beszelnek annyit a hazafisag
r61, hanem inkäbb tesznek erte valamit, s amikor a politikai 
berkekben elvekert es nem szemelyek eilen harcolnak: a 
kövelemeny is tiszta szemüvegen at nezi az esemenyeket es 
iteli meg a szereplo szemelyeket. Ma azonban, amikor az 
ugynevczett «nemzeti ellenälläs» immär t6tagast äll, s val6-
sagos terrorizmus nehezül a lelkekre: a közvelemeny nagy 
resze nemcsak sanda szemmel Jät mindent, hanem tärogat6· 
jab61 is furk6s bunk6t faragott, hogy azzal agyonzt!zzon min
den olyan honpolgärt, aki ellenkezo meggyozödest mereszel 
megkockaztatni. 

Becsületben, erdemes munkäban szolgalhattad eddig ha
zädat egesz eleteden at, embertärsaid tisztelete es becsülese 
kiserhette lepteid ; de ha a mostani valsägos helyzetben nem 
az ellenaJ.16k täboräba allsz, atok zudul fejedre, csaladodra, 
minden hozzädtartoz6idra, s a Jegenyhebb kifejezes, melylyel 
uton-utfelen megtisztelnek: «a hazaäru16.> 

Ilyen viszonyok között ember legyen a talpan, aki nyu
goAt Jelkiismerettel, biztOS Öntudattal es higgadt e}hatarozaSSa} 
lep a nyilvänossäg ele, bätran szembeszällva a koalici6s or
kännal. Az is ketsegtelen, hogy ilyen körülmenyek közt a 
kormäny is fokozott eberseggel valogatja meg azokat, akiket 
a miniszteri szekbe ültet, mert hiszen mennel kisebb az el
len6rzes, annäl fontosabb, hogy rätermett emberek legyenek 
a miniszterek. Igy törtent ez a legut6bbi miniszteri kineve
zesnel is, midön härom szakavatott f erfiura biztak a megüre
sedett miniszteri tärcäk vezeteset. Ezek közül a valläs- es 
közoktatasügyi tärca elere T o s t Gyula kultuszminiszteri 
tanäcsos es közalapitvanyi kiralyi ügyigazgat6 került, aki eddigi 
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iränyad6 es tekintelyes älläsaiban nagy erdemeket szerzett a 
kultusz es egyhäzi ügyek teren, s aki sem hazaäruläsb61, sem 
strebersegböl es nem is azert lett miniszterre, mert rosszul 
töltötte be eddig hivatäsät, hanem bizonyära azert, mert erde
mesen haladt eddigi pälyäjän. Közel negy evtizeden at äll a 
kultuszminiszterium szolgälatäban, melynek egyik legregibb 
es legerdemesebb tisztviselöje volt, akit egesz pälyäjan a 
munka es szigoru kötelessegerzes vezetett. Hogy mennyire 
a munka embere, tanusitja az is, hogy midön a miniszterium 
tisztvisel6inek üdvözleset fogadta, legelsö kijelentese az volt, 
hogy nem politizalni jött, hanern dolgozni, mert mikent eddig, 
azonkeppen ezentul is csak a munkanak akar elni. 

* 

Tost Gyula 1847-ben szilletett a fejermegyei Bänya
völgyön. Csalädjänak ösei elökelo spanyol nemesek voltak, 
akik az <i:agaras:1> cimert viseltek, mely ma mär csupän a 
legregibb spanyol nemesi cimerekben talälhat6. A csaläd egyik 
äga szäzadok elött ätszärmazott Magyarorszägba, ahoi ut6daik 
alland6an megtelepedtek. Tost Gyula közepiskoläit Egerben 
es Miskolczon, a jogi tanulmänyokat pedig Kassän es Buda
pesten vegezte kitünö eredmenynyel. Allamtisztviselöi mükö
deset 1869-ben kezdte meg a kincstäri jogügyek igazgat6sa
ganäl. 1870-ben megnosült es felesegül vette Blum R6zät, 
nehai Blum Hmos földbirtokos es budapesti gozmalomtulaj
donos leänyät, akitöl ket gyermeke született : Ilona, ferjezett 
Szalai Ernöne es Aurel, gazdasägi titkär a kalocsai erseKseg
nel. 1871-ben Tost Gyula uradalmi ügyesz volt S6varott, 
1872-ben pedig Sarosmegye zbor6i kerülete orszäggyülesi 
kepviselöve välasztotta Deäk-pärti programmal. A fiatal kep
viselö a parlamentben csakhamar feltünt szaktudäsaval es 
lcepessegevel, ugy, hogy nem kisebb emberek, mint Deäk 
Ferenc es Trefort Agoston kitüntettek bizalmukkal es barät
sagukkal. A Deak Ferenc iskoläjaban nevelkedven, 1875-ben 
Trefort kulluszminiszter meghiväsära a vallas- es közoktatäs
ügyi miniszterium kötelekebe lepett. Elöbb kirälyi f6tiszt volt 

\ 
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a cegledi közalapitvanyi uradalomban, kesöbb miniszteri osz
tälytanäcsosi rangban a pecsväradi uradalmi fötisztseg elere 
került, ahol rövid idö alatt az addig elhanyagolt uradalmat 
minta-uradalommä alakitotta at, s jelentekeny összeget taka
ritott meg a kultusztllrcanak. Ennek elismereseül 1889-ben 
a kiräly a magyar nemesseget adomanyozta neki a <i:banya
völgyi> elönevvel. 1891-ben Boncz Ferenc haläläval megüre
sedett a közalapitvllnyi kir. ügyigazgat6i alläs, mely nagy 
hatäskörenel fogva egyike a legtekintelyesebb pozici6knak a 
kultuszminiszteriumban. A megüresedett älläsra szämos pä
lyaz6 akadt, köztük több ismert nevü kepviselö is, de Csäky 
Albin gr6f, az akkori er6skezü kultuszminiszter mellozte a 
pälyäz6k sokasagat es Tost Gyulät hivta meg miniszteri ta
näcsosi rangban a közalapitvanyi kiralyi ügyigazgat6säg eiere. 
Ez iilläsaban Tost Gyula nagy szakavatottsäggal jelentekeny 
müködest fejtett ki, fökep a lrultusz es egyhäzi ügyek teren. 
1901-ben a kiräly ismetelten kitüntette a Lip6t-rend lovag
keresztjenek adomanyozäsäval, most pedig a valläs· es köz
oktatasügy nagyfontossägu tärcäjänak elere ällitotta. 

* 

Tost Gyula biztos kezzel foghat terhes feladata teljesi
tesehez. Kristälytiszta jellemet, nemes gondolkodäst, gazdag 
tapasztalatot es a legtisztabb szändekot hozta magaval uj 
älläsäba. Akik ismerik es vele együtt müködtek, azok oagy 
megnyugvässal Iätjäk öt e kival6 pozici6ban 1 

ALGEZIRASZ. Ket ur egy napon összetüzött egymassal, 

az összetüzest a kölc'Sönös sertegetesek egesz aradata követte, aztan 
pedig udvariasan nevjegyet csereltek es megegyeztek abban, hogy 
pärbajozni fognak. 

A k~t ur közül az egyik süket volt, mint az ägyu. 
Segedeket vAlasztottak es a süket urnak egyik segede ugy 

gocdolkodott, hogy a parbajt minden aron weg kell akadalyozni. 

, 
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Fele ugyanis nem hallja a harom tapsot es meg csak akkor jutna 
eszebe e 1 s ü t n i a revolvere1, amilrnr esetleg az el1enfäl mär ha
lälos sebet ütött rajta. A tapintatos seged tehat meg akarta gätolni 

a pärbajt. 
Sok utäna jaräsba került es ehhez järult az is, hogy az 

ellenfelek sehogysem tudtak megegyezni egymässal abban, hogyan 
szövegezzek meg a lovagias ügyröl fölveendö jegyzökönyvet. Az 
egyik igy akaria, a masik upy, ami mellett megjegyzendö, hogy 
mindaketlö, ugy.anazt akarta, csak hinoi ncm tudtak ezt es e miatt 
lehetöleg sok akadAlyt görditett a bekes kiegyezes ele. Vegre 
azonban megis csak sikerült megszerlccszteni a jegyzököoyvet, mert a 
sokat vitatotl kifejezes helyelt a tapintatos seged egy harmadikat 
talalt, amiben aztän mind mege!!yeztek. 

A jegyzököoyv kimondotta, hogy az ügy rendben van, a felek 
kibekültek, nem is törtent sertlls es igy nincs helye parbajnak. 

Erre a süket es tapintatos pärbajsegedek kocsiba ültek es el
vägtattak. Javaban gördült a hocsi, am1kor a süket odahajolt segedje 
fülehez es - a süketek mindig azt hiszi.k, hogv a masik a süket 
- ruinden ere1eböl beleorditolt : 

- Hat mikor verekszem azzal az emberrel ? 
Ez a kis törtcnet jut az eszembe, mikor arr6l olvasok, hogy 

a~ algeziraszi konferencian resztvevö eur6pai delegaltak elhatä.
roztäk, hogy eddigi tanacskozasaik eredmenyet közlik a marokk6i 
delegätusokkaJ, akik szinten reszt vettek ugyao a konferencian, de 
az egeszböl egy betüt sem ertettek. E mellett eleg diszkretek voltak 
ahoz, hogy ne is kerdezösköjenek, mil'öl van sz6. 

Igaz, hogy nem is folyt sz6 cgyebröl a konfercncitin, 111int 
hogy micsoda sz6szszal egyek meg a vilatkoz6 halalruak a szegeny 
Marokk6t. Ez pedig nem 6rdekelte a der6k herbereket, akik a kele
tiek hagyomanyos nyugalma~al nem törödtek az eg6szszel. 

Es ezek utän, mikor beke-hirek iönnek Algeziraszb61, ki csu
dälkoznek azon, ha most l\larokko is fellenne ugyanazt a kerdest, 
amelyet a süket ember intezett b6keközvetitö seg1Mehez : 

- Es most, amikor mar minden rendbe jött, mikor ve
rekszünk '? 

\ 
1 

I 
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Kr6nika pesti dolgokr61. 

Politilrusok utän, akik nem voltak ir6k is, nagyon ke

ves emlek szokott maradni. A vele elt es a koraban növe· 

kedett generaci6 tisztelettel, de komoly föhajtassal beszel 

r61a, ha nagy ember volt, a nap vitäjäban sürün hivatkoznak 

rä. De azutän mind ritkäbban es ritkäbban citäljäk, ut6bb 

mar csak a tiszte~et marad meg, aminek az emberek mär 

nemi eröfeszitessel tudnak felfoghat6 tartalmat adni, az utanuk 

következ6 generäci6 mär csak nevet ismer es szäz ev mul

tan mär csak könyvek buv6i tudjak csupän, hogy ki volt Szi-

19.gyi Dezso. Ez a politikus sorsa) hogy ne mondjam tragediara. 

A politikus közvettenül alkot6 es megis azoll, akik utana el

nek, ha ismerik is a nevet egy esetben ezer közül, nem is 

seJthetik az igazi egyeniseget, a lelket, a gondolkozasät, az 

igazi embert benne. Az ir6, aki pedig közvetlenül ncm 

produktiv, mennyivel jobban jär: Ott van az utäna elö szä

zadok sebes sürgesenek közepette, benne el a kes6i tarsa

dalomban es szavät fölemeli meg akkor is, amikor a szäj, 

amely kimondta, mär regen szetsz6r6dott sejtjeinek vegtelen 

milli6iban, a földön uralkod6 veletlen kenye-kedve szerint 

szetsz6rtan növenyek. ällatok köze, a leveg6egbe es a föld 
gyomräba . •. 

Ilyen szomorut gondoltam, amikor egy borotvält arcu, 

renyes ruhäba öltözött, regi szabäsu ur aranyrämäs arckepet 

kinaltak megvetelre ketezer koronäert es amikor a kopottas 

- - ~----- --~- --
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ruhaju es hajzatu mäsik ur, lovagolva ülven egy szeken a 

szoba tuls6 vegeben, a cvikkeren atpislogva ezt felelte: 

- Üdven korona t 
Szilagyi Dez6 hagyatekänak az ärveresen volt 6 is 

erezte bizonyara fälig öntudatlanul, a nevere, emlekere varö 

biztos elmuläst es miutän eros es jogos tudataban volt a 

maga erlekenek . - kepeket gyüjtött, azt ke!)ZClte talan, hogy 

majd ha mär sok j6 kepe lesz, akkor katatogust csinältat r6· 

luk es valami al1an' i gyüjtemenynek hagyja. Az AkaJemiänak, 

vagy a Muzeumnak. Es az emberek, ha megallnak a ~ szi

lagyi-terem valamelyik kepe elött, azt fogjäk mondani ma
guknak : No läm, ez a Szilägyi nemcsak vaseszü, aranylelkü 

politikus volt, hanem finom amatör, söt talan poetatelek, amely 

nem jutott kifejezesre mäsutt, hat kepeket becezett ... Es ezert 

talä.n szerencse is, hogy a haläl olyan orozva ütötte ot le 

valami hajnalon, amikor senki sem volt a közelcben es 6 

maga legkevesbe värta. Nem volt ideje a kepeiröl, gyüjteme

nyeiröl gondoskodni es nem vält olyan elesen furcsavä, hogy 

ez a nagy ember, aki olyan szenvedelyesen szerette a kepe

ket, olyan keveset ertett hozzajuk. 
Mert bizony csak eppen azert kepek ezck az arveresre 

került väsznak, mert be vannak ken ve fcstekkel es valamit 

äbräzolnak, amirfü többnyire ki lehet talalni, hogy micsoda. 

Különben pedig soknak a ramaja többet er a kepnel. Az 

ärveresnel megjelent közönseg, regisegkereskedok, ärveresi 

ügynökök, Szilägyi Dezsönek egykori fegyvertärsai, akik el

hatäroztak, hogy ötven forintba hagyjak maguknak kerülni a 

kegyeletet, hienäk, elökelo hölgyek es kiväncsi asszonyok, 

grofok, bar6k es fOpapok, a müveszet, irodalom es politika 

notabilitasai egymäs mellett tolongtak a Kontinentäl-szäll6 

elso emeleti, nagy ablakos szobäjäban ; a falak mellett körös· 

l 
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kerül kepek, cgymäsnak tamasZtva, a szoba közepen szc5-

nyegek, felig göngyölitve, fälig kiteritve, a ket ablak között 

egy asztal mellett a vegrehajt6 a szemelyzetevel es egy sze· 

ken pedig munkäsember all es magasra tartja a targyakat, 

amelyekkel vataha Szilägyi bibelödött, hogy nezzek meg es 

vegyek meg ..• 
A falak mellett a közönseg piszkälgatja a rakasszämra 

odatämasztott kepeket. Az ember taläl köztük veletlensegböl 

j6t is. Peldäul egy spanyol karakterü erdekes, eroteljes ecset

tel festett arckepet : persze a hatära mär rä van irva, hogy 

Murillo. Egy mäsik csinos kis väsznat meg mint egy Andrea 

del Sartot adtak el a nagy embernek, aki naiv es hiszekeny 

lehetett, mint minden becsületes lelek. Az amatörök sokat 

tapogatnak, nezegetnek egy bizäni stilusu aranlyapra festett 

igen-igen kopott madonnät : ebben van valami hangulat. Eze

ken kivül csupa-csupa ertektelenseg, tizenhetedik es tizen

nyolcadik szazadb61 val6 francia arckepek, amelyek akkor a 

fotografiät helyettesitettek, meg olasz bibliai jelenetek es szent

kepek, kopiäk meg eredetiek, amilyenek az olasz antikväriusok 

boltjaban halomszamra feküsznek, ketszäz lirät kernek ertUk 

es odaadjäk hatvanert . . .. 
Meg a legertekesebb dolgok azok, amelyekhez Szilägyi 

Dezsö erintese tapad es amelyeknek igy a kegyelet es a 

meghalt nagy ember erdekessege adja meg az erteket. lgy : 

a pamlagja, amelynek a fejvänkosät egeszen szürkes-feketere 

heverte a pihenni szereto hatalmas koponya, meg a disz

magyar csizmäi, amelyeket olyan sokszor lätott Becsnek 

büszke vära. Ha ezekben meg benn järna a vaskos, izmos 

läbszär : mennyi penzt adnänk erette 1 • • • 

Z.B. 



TAVASZ VAN UJRA ... 

Tavasz van ujra ... 

Ledob.ta mar a nap h6felh5-köpenyet ; 

Aranyha16t borit tarka földünk föle. 

Ahova egy kis sugara csak erhet, 

Bujan fakad ott az illat, az elet ... 

S mikor lenyul a läthatar möge, 

Ezer längkarja intön föllobog 1 

En hallom, 6h nap, hatalmas sz6zatod: 

'>Ember, ez meg nem a te tavaszod 1 !• 

Az a dal, mely szerte most csapong, 

Nem az örök szeretet eneke: 

A gyatra leny - ki önmagat imadja, 

Kit nem bant a let undok hazugsaga -

Boldogsägänak önzö eszköze. 

~go sebtinket htisitjük vele ... 

Mely lüktetve fäj; meg mindig nem heged : 

Ember, ez meg nen·1 a te reggeled i ! 

De lesz majd egy tavasz .. , 

Amilyenre nem ebredt meg a föld. 

Elzengi majd csodruatos dalät ; 

Uj eletet hoz egy halalon ät . . . 

:Es a mezo egy verpatastot ölt, 

A dal akkordja mär lelkembe zsong . • . 

Ember 1 nem sokäig kell mar hallanod, 

Hogy e tavasz meg nem a te tavaszod. 

Ab ad i Im r e. 



Az anarkizmus lelke. 
Irta: Täbori Kornei. 

A mult öszszel Olaszorszagban k6boroltam masodma
gammal. Elvezttik azt a klilönös maganyt~ amely az idegenek 
nylizsgö embertömegeben szerzi meg a legigazibb gyönyörU
seget. A praktikus utaz6 ilyenkor megfogadja, hogy nem köt 
uj ismeretseget, messziröl elkerilli azokat a kellemetlen honfi
tärsakat, akik keszek nyomban a nyakäba borulni, ha ottho
nukt61 nehäny szäz mertföldnyire anyanyelvük hangja üti 
meg a filltiket. Magyarul nem sz6ltunk egymäshoz, csak 
olyankor, ha kiszimatoltuk, hogy nincsen földi a köze
lünkben. 

De ez a m6dszer se bizonyult csalhatatlannak. 
Velenceben järtunk eppen s egy fürge vaporetto vigan 

siklott velünk tova a nagy kanälison. Mellettünk - terme
szetesen - näszutasok illtek. Nyilvänva16n angolok : a ferj
nek orrahegyet is eltakarta a Times lepedöje ; a kekszemü, 
sz6ke menyecske Tauchnitz ot tartott kezeben. Utitärsam 
hamar olvadozni kezdett: 

- Nezd csak - mondta - milyen bäjos angol tipus. 
Ilyet sem lätunk Pesten. 

- De igen, egy het mulva 1 - felelt a mistress moso
lyogva. 

A barätom elpirult füleig. No ezt nem värtuk 1 A hölgy 
pedig igy foytatta : 

- Boc&äc;sanak meg, kerem, hogy közbesz6ltam, de 
~gy örültem, mikor az edes magyar sz6 megütötte a fülemet. 
Evek 6ta nem hallottam. 

Ezuttal szivesen sutba vägtuk azt a fogadalmunkat, 
hogy nem ällunk sz6ba magyarokkal es siettünk bemutat
kozni. Az asszonyka nevetve biccentette meg a fejet, foko
z6dott a meglepetesünk, mikor az ura - angolul välaszolt : 

All right 1 Colleran, detektiv. 
Aztan egy szavat is alig vettük, de annal folyekonyabb 

diskurzust folytattunk a felesegeveJ, akinel erdekesebb asz
szonyt sohse lattam. Különösen az volt figyelemre melt6, 
amit az an a r k i z m u s 1 e l k e-rot beszelt. 
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Az anarkizmus lelke - igy neveztek el Amerikaban -
polgari neven : Goldmann Emma, valamikor legjobb barätnoje 
volt. Colleranne maga is rajong6 hiveve szegodött akkor a 
tett propagandäjänak s könnyen megeshetett volna, hogy a 
näszut helyett nyirkos börtönbe kerül. 

A Champagne gözösön ismerkedett meg Goldmann 
Emmäval, amikor Amerikäba utaztak. Az utasok csak annyit 
tudtak a magas termetü, nem szep, de imponäl.6 hölgyrOl, 
hogy egy nagy amerikai lapnak a levelezoje. Ritkan ällott 
sz6ba valakivel, de ha megtette, akkor elragadta szeretetre
melt6sägäval es bamulatos müveltsegevel. Excentrikus hölgy
nek tartottak, de azt nem is sejtettek, hogy veszedelmes 
anarkista, aki majdan rävesz egy embert arra, hogy az Egye
sült Allamok elnöket megölje. 

Collerannet, aki meg akkor R6th Anna volt, na2yon 
megszerette Goldmann Emma s beavatta titkos terveibe, mi
utän sikerült öt teljesen megnyernie az anarkizmus eszmeinek. 
Elmondta a leänynak elete törtenetet is. Eszerint az anarkis
täk lelke harmincöt evvel ezelött született, mint szegeny zsid6 
szab6 leänya. Szülei nem neveltettek s fogalma sem volt 
jövend6 sorsar61, amikor velük mintegy tizenhet evvel ezelott 
Amerikäba vändorolt. Rochesterben ferjhez ment egy Grüne
baum ne" ü emberhez, de rövid idö mulva fakepnel hagyta 
ot, hogy Bernstein Lajos anarkistäval tepJen közös häztartäsba. 
Ez adta neki az elsö oktatäst az anarkizmusban es a szabad 
szerelemben, amelynek eszmei kesöbb olyan melyen gyökcret 
vertek a lelkeben. 

Bernstemnal együtt bukkant f el a nyolcvanas evek kö
zepen Newyorkban, ahoi A s z ab ad sag 1 i g a j an a k 
egyetlen nöi tagja lett. Goldmann Emma meg a färfiakat is 
tulszärnyalta. Nagyon szigoru volt akkor a bänäsm6d velük 
szemben a csikäg6i bomba-affer következteben, 6vatosnak 
kellett lenniök s egy napon eppen ezert megszakitottäk az 
összeköttetest Goldmann Emmaval. Nagyon is veresszäju 
m6don beszelt egy gyülesen. Akkor mondta ezt : 

- Közeleg az idö, testverek, amikor asszonyaitok käve 
helyett - dinamitot fognak fözni 1 

Maga az anarkista asszony käve helyett csak färjet 
cserelt. Szakitott Bernsteinnal s azontul Berkmann Sandort 
reszesitette kegyeiben, aki kesöbb nagy szerepet vitt a ho
mesteadi sztrajkban, amikor a gyülölt Frick gyä1 igazgat6 
eilen merenyletet követett el. 

Berkmann utan, aki fegyhaba került, a hires Most 
Jänos, a tett propagandäjanak megalapit6ja következett. 6 
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lett az Emma asszony kegyence. Többet is ert, mint mind a 
härom elOdje. Most Janos kepezte ki Goldmann Emmät kitünö 
sz6nokka, 6 vezette be az «anarkista-tudomany» miniszteriu
maiba s alapos müveltseget adott neki. 

A tanitväny megsem maradt sokäig häläs. 1902 decem
bereben nyilt szakitäs törtent köztük. Emma asszony meg 
a tett propagandäjänak megalapit6jät is gyavänak talälta, 
<tnyilt szinen» folpofozta es helyette sokkal erösebb hangu 
beszedet mondott az elvtärsak viharos helyeslese közepett. 
A szivet is masnak adtak Goldmann Emma, egy Brädy nevü 
anarkistanak, akivel ket evig elt együtt, csaknem tehät annyi 
ideig, ameddig a többivel együttveve. 

1893-tol 1894 vegeig börtönben ült az anarkistäk lelke 
egy gyujt6 hlltäsu beszede miatt, amelyet Newyorkban az 
utcän tartott. Ezalatt j61 ervenyesitette - a börtön k6rhäzä
ban - -evekkel elöbb szerzett tapasztalatait, mint bäba. 
(Budapesten, majd Becsben vegezte a bäbakurzust.) A bör
tönben hatärozta el, hogy az orvosi tudomänyt is elsajätitja 
s ezt meg is tette mozgalmas, izgalmas eletm6dja mellett is. 
Diplomäs orvos lett. 

Akkorara nött a tekintelye, hogy 1899-ben ot küldtek 
el a pärisi anarkista kongresszusra. Onnan hazamenet ismer
kedett meg a haj6n Roth Annaval. 

Amerikäba visszaerve1 szakitott Bradyval s egy tanit
vänya, Havel Lip6t lett a ferje. Emellett folyton utazott, agi
bilt. Bebizonyult, hogy ö gondolta ki s keszitette elo azt 
a tervet, amely a Mac Kinley elnök megölesere iranyult. 
Goldmann Emma vette rea Colgosz Le6t, hogy Kinleyt 1901 
szeptember 6-ikan Buffaloban megölje. 

Colgoszt mindjärt elfogtäk es büntärsait Luke P. Col
leran detektiv nyomozta ki. Mikor Colleran a Goldmann Emma 
lakäsara beällitott, szep fiatal nö allotta utjät s felre alrnrta 
ot vezetni, hogy az anarkizmus lelket a börtöntöl megmentse. 
A detektiv azonban nem tägitott, megtalälta Goldmann Emmat, 
a rejtekhelyen, nagynehezen megällapitotta szemelyazonossa
gat s bärmennyire is hangoztatta a veszedelmes asszony, 
hogy ö Larsen Lene sved tanit6nö, letart6ztatta. Vele együtt 
bajba került az a szep fiatal nö is, de ut6bb sikerült igazolnia, 
hogy ö csak rajong6 hive volt Goldmann Emmänak, a cse
lekedeteiben azonban nem volt semmifele aktiv resze. 

Ez a szep fiatal n6 most a Colleran neje. A detektiv, 
- akib61 detektivfönök lett - beleszeretett a magyar szar
mazäsu leänyba s ez viszonozta a f erfi szelmet. A Colleran-
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hizaspAr az6ta volt itt Budapesten is, ahoi a n6nek több 
rokona el. 

A boldog menyecske most nem is gondol az anarkiz
musra, csak Goldmann Emma jut neha esz6be s olyankor 
bizonyära ejt egy könnycseppet a tragikus sorsu n06rt, az 
az anarkismus l~lkeert. 

VERS. 

A munka kesz: a templom All. 
Jelen, jövö csod•Ja. 
Remek a mü. Erzem, tudom : 
Rövid id6n, rövid uton 
Egy f el vilig csodAlja. 

Ma meg Ures. A kepeken 
Meg uj a szin, a festek : 
Ha a kiv•ncsi had bemegy, 
VigyAznom kell, nehogy egy-egy 
Profan kez neki ess6k. 

Be is csukom. fn 6pit6m, 
Leszek most templomszolga, 
Kin61 a kulcs, ki takarit, 
Kinek mindeg van ott, van itt 
Temerdek fontos dolga. 

Szolga vagyok. S nagyobb tiszts6g 
Nem csabit semmi Aron. 
A földet eri homlokom : 
Papn6m, im kesz a templomom, 
Az ajtajit kitirom . . . 

S z i r t es A r t u r. 



-

Anyai sziv. 
Irta : Saquarelle. 

A Richepin verse, a hires »La Clu«, amelyet annyi 
erovel mondott el egyszer nalunk Yvette Guilbert, az anyai 
szivrol sz61, amely meg hal6 poraban is igy sz61 kegyetlen 
füihoz: »Nem ütötted meg magadat, edcs fiam ?"' 

A rend6rsegi kr6nikak most egy anyai szivrOI tudnak, 
amelyet a balsors annyira megkemenyitett, hogy veszni 
hagyta a fiät. Ttirte, hogy egyetlen gyermeket, aki lejt6re 
jutott, vält6hamisitäs miatt letart6ztassäk. Azt is olvastam 
valahol, hogy a nyilvän beteges hajlamu es tapasztalatlan 
fiatal embert egyenesen kelepcebe csaltäk, a valt6hamisitasba 
beugrattak, talan epp a hitelezOi, akik azt hittek, hogy ha a 
fiu igazän bajban lesz, az anyja ki fogja segiteni. Es az 
anyai sziv nem mozdult meg. 

Ellenben az a szineszno, aki miatt allit6lag a fiatal 
ember veszni indult, megjelent a törvenyszeknel es letette azt 
az összeget, amelynek fejeben a fiut egyelöre szabadlabra 
helyeztek. 

Az eletnek egy megtörtent eseteröl van sz6 es ezert 
nem mernem azt ugy rekonstrualni, ahogy az ujsagok tud6-
sit6i teszik. Az ilyen esetnek annyifele szfila van, amely 
elöltink rejtve marad, hogy nem szabad benne senki felett 
pälcät törni. Meg a bir6 is, akinek a kezeben az egesz ügy 
apr6ra kidolgozott anyaga lesz, inkabb ktils6 jogi formäk 
mint belso pszichologiai okok alapjan fog dönthetni. 

Az anyai sziv vedelmere egyebkent az ujsägtud6sita
sokb61 is eleg anyagot lehet meriteni. Fianak a költekezese 
mär anyagi romlasba kesztilt dönteni magät az anyat, et me
nekült ez elOl külföldre es most nyilvan a jogi tanacsad6 
intezik a dolgokat ugy, hogy a fiut kiszolgaltattak a bir6i 
üldözesnek abban a remenyben, hogy a szakertök meg 

2 
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fogjak ällapitani elmebeli fogyatkozäsait es megszabaditjäk 
ot a büntetestOl, v.alamint hitelezöinek a zaklatasät61. A jogi 
formäk ilyen okos kihasznäläsara csak ügyvedek kepesek es 
nem egy nyilvän ketsegbeesett anyai sziv. 

Magät az e~etet azonban anelkül, hogy individualizälni 
szeretnök, ugy is lehet tekinteni, mint tarsadalm.i jelenseget, 
amely minduntalan megismetli magät. J6formän tipikus eset. 

Fiatal emberek, akiket a szenvedelyük, a szerelmük 
olyan korban szakit el szüleiktOI, amikor meg gyämkodäsra, 
szeretetre szorulnänak, gyakori jelensegek a mai sebzett tär
sadalomban. A Goethe mondäsa - dje Liebe lost jegliche 
Bände - rajtuk keresztill vegzetesen igaznak bizonyul. 

Koränerett szerelem, korän serkedt szenvedely, amely 
ellen ujabban a szanat6rium elmetisztit6 es jellemmos6 inte
zetet talältäk fel, ido elott elragadja ezeket a szomoru gyer
mekeket a szülOi szeretettöl. 

A szülöi szeretetnek is megvan a maga önzese, hiusäga. 
Nero tudja elviselni, hogy az, akit evek hosszu sorän ät 
önzetlen szeretetböl fiatal emberre nevelt, akire minden sze
retetet, buzgalmät reäpazarolta, mihelyt kisse a maga labän 
is tud jarni, megfeledkezik a hälär61 es ugy viselkedik, mint 
a kigy6, amelyet galambanya melengetett a sziven. 

Fäj a szülei szivnek, hogy egy nö, aki eloször tünik 
f el egy fiatalember szemhatärän, egy pillanat alatt le tudja 
rombolni a szülei szeretet soK evi munkäjät. Itt van az elso 
nagy összeütközes szülo es gyermek közt. Ez neha olyan 
nagy foku, hogy kihat a gyermekük jöv6jere, a fioknak a 
jövendöbelijere, häzassägara is. 

A szillei sziv hälatlansagot tapasztal es gyülölni kezdi 
azt, aki miatt fiok halätlan lett. Hozzäjärul meg, hogy az uj 
pär, amely a maga szerelmes önzeseben minden mäs köte
leket elszakitott, az ifjusag tapasztalansägäval äll az elettel 
szemben es egyremäsra bolondsägot, bünt követ el. Jugend 
hat keine Tugend. 

A szülei sziv most mär egeszen meger6södik abban a 
meggyozödesben, hogy fioknak csak ärtalmära van ez a 
szenvedely, amely nem~sak elszakitotta tolük, hanem rom-
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llisbn is döntöttc a gyermeküket. A trngilms összeiltközesek, 
felreertesck egesz sora következik el szülök es gycrmekek 
közt. I\.1tagadjdk 6t, leveszik r61a a kezükct, veszni hagyjäk, 
mcrt borzaszt6an csal6dtak benne. A fiatal cmber viszont 
mcgrcndül a szüleibe vetett hiteben, megrendUl egesz szüzi, 
tapnsztalntlan etikajaban es igen gyakran epp e mialt jut 
lejtore. 

Ezek az eletnek legcsöndesebb, legsulyosabb trag6diäi. 
Olyan emberiek, hogy csaknem törvenyszerüen ismetlodnck 
nagyon sok szülei häzban. Mert nemcsak a flu halatlan, 
hanem a szülei sziv maga sem emberfeletti. 

A bretagnei legenda anyai szive, amelyet Richepin olyan 
szep versekbe szec.lett, olykor csak kesön, neha csak hal6 
poräban mondja: >Megütötted magad edes fiam ?« 

MAGYAR KEPEK. Azon tartalmas es nagy erdeklo

dest keltett kepkatal6gus, mely a Könyves Kälman mukiad

vänyait tartalmazza, a közönseg kenyelmere, targyak szerint 

csoportositva, härom reszben is megjelent. Az els6 resz a 

szent-kepeket, a masodik a törtenelmi es arckepeket, a har

madik pedig a genre es täjkepeket tartalmazza. Aki ezen 

kepkata16gusok iränt erdek16dik, forduljon a Könyves Kälman 

magyar mukiad6 reszvenytärsasäghoz Budapesten (VI. Nagy

mezö·u. 37-39) s tudassa, melyik resz kata16gust kivänja. A 

Könyves Kälman az erdeklöd6knek a katal6gus barmelyik 

reszet ingyen es bermentve megküldi. 

2* 
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TÖVISKOSZORU ! 

Egy csillagszemü kis leänynak 

Elloptäk egyszer a szivet. 
S a lopott szivvel könnyen bännak 

Csa16das ellen nincs mi ved. 

S mikor a sziv megint öve lett 

Megvolt sebezve s fäjt nagyon • 

Bimb6ja, - vesztett ifju elet, 

Viräghaläl, - tavasz-fagyon. . 

Aztän mär nem nagyon vigyäzott 

Reä. az istenadta läny. 
Szegeny szive meg föl-föl läzadt, 

A nöi sziv örök talany -

Ellopta egyik, majd a mäsik, 

Elloptäk uton-utfelen, 

Mig eljutott a vegromlasig 

Egy novemberi ejjelen. 

s amint remegve, razva indul, 

Hajlott a f6, roskadt a läb -

Szive sajog az örök kintul, 

Mely zt1zza, zuzza mind alabb : 

Meglatja, mig a szive reszket, 

A felhomalyban valahogy 

A k6rhäz elött a keresztet -

Fele vanszorog s oda rogy . • . 

l 
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>Nezd, Jezus, megfeszitett lsten, 

Töviskoszorus Messias 

Nezd ezt a verzö szivet itten 1 

Tekints bete, melyere lass. 

Megcsaltäk, összetörtek, aztän 

Sapadt sziv, nem kell senkinek 

En Jezusom, teneked adnäm 

Csak nagy irgalmad menti meg.« 

Es a kö-Jezus elfogadja 

s kegyelmet ad a tört szivfa t. 

Az irgalomnak edes atyja 

Leveszi a tövisf üzert 

V erzo fejer61 s reänyomja 

A bunös szivre . . . fäj nagyon, 

De bar sajog: megenyhül gondja. 

A megbänasban üdv vagyon. 

s ketten maradtak nema ejjel, 

A nema kökereszt s a läny. 

Körül a h6 hullt szerteszejjel 

Jegcsap függ a lt6rhäz falan. 

Ott leltek reggel - a szivere 

Szoritva mind a ket kezet. 

A friss havon elom16 vere 

Hintett r6zsakat szerteszet. 

Väradi Antat. 



Reg~el. 
Irta: Koro. 

Mintha minden elovel együtt a szel is elszunnyadt 
volna, nem mozdultak, nem susogtak a falevelek. Nem ren· 
dült egy füszäl sern es nem hallszott semmi nesz. A teljes 
nyugalom ejtette hatalmaba az erdöt, a reteket, az egesz 
környeket, amelyböl egyetlen lampa sem vetett vilägot az 
ejszakaba. Igy tartott ez mar sokä. Akkor azutän friss pära 
szallott fel a földbfü es hirtelenül vege szakadt az ejszaka 
barna, de nem komor csendjenek. Messzeröl tompa, lassu 
accord hangzott fel, mely halkan, loppal erkezett az erdOig, 
ott lassan elpihent, miutän fölenken megrezegtette a fiatal 
leveleket. Azutän ujra megkezdödött az isszonyatos csend. 
Mintha az egesz termeszet ujra vissza akart volna dolni 
älmaba. A bikkfäk visszaestek dermedt mozdulatlansagukba. 
Nyugalom borult a lombra, füre, amely lomha arnyekba' fult. 
Am csak egy perczre, mert akkor ujra valami zaj tämadt, 
erosebb es altalanosabb ezuttal. Most valami hideg futott at 
a fagyos, alv6 termeszeten, mely megborzongott es e borza
däs gyorsan terjedt, ugy hogy alatta szinte a föld meg·
rendült. 

Leszällt a reggel. 
A fäk koronäja valami halväny vilägossägba merült, 

säpadt feherseg boritotta el az eg aljät es ez a feherseg nott, 
terjedt, elöre szaladt, mintha futärja lenne a nappalnak, mely 
az ejszaka tuls6 vegan värakozott. Tävoli, de ünnepelyes 
zene hangzott fel a cserjek között. A terjengö vilägossag 
nagy viztükörhöz lett hasonl6, mely korlätai közül kiäradva 
ömlik, r.mlik. Ez a szetömlö vilägossäg atalszürödött az äga
kon, lombokon; ätszaguldott a päzsitos lejtökön es mindenün
nen kiszoritotta a sötetseget. Attetszö \·ilägossäg borult a 
tisztäsokra, a levelek zöld foltokban szitältak keresztül a 
fenyt es a szürke, kopar fätörzsek e környezetben lelkeszek
hez hasonlitottak, kik komor st6läjukban _jelennek meg egy 
processzi6 szines, zagyva tömegeben. Es lassankent az eg 
ezüstszinü ve vält. 

Akkor valami bizonytalan es különös susogäs tamadt 
a lombok között. A pintyoke kUldötte szerte meg fel ig vissza-
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fojtott hiv6 kiAltäsat. Madarak elesitettek a csürilket es ennek 
zajnba belevegyült a szärnyak csapdosäsa. Hull6 pihe szatlott 
\assan ala az agakr61, kihullott tollaikat ejtettek a madarak 
e. e különös esobe különös larma zendült, amely gyorsan 
te1iedt es erosebb volt, mint a szelnek mormogasa. 

Vcrebek csiripelese hangzott az agakon atal, poszäta 
trilläzott, cinege zengett, vadgalamb turbekolt es a fftk közill 
a legkuszabbul szalltak eg f ele a hangok. Azutän a fekete 
rig6ra kerUlt a sor, majd a szarka fecsegett, mig a harkäly 
tompa kopogäsal gyalulta a tölgy sudarat. 

Ez a vidäm összevisszasäg a kel6 napot üdvözölte. Most 
a sötetben megvillan6 pengehez hasonlatosan hirtelentil egy 
säpadt aranyszinü vonal jelent meg a tavolba veszo egen. 
A megjelenö hajnal apr6 es csillaml6 szikraliat sz6rt szerte 
akar a köszörükövön elesitett acel. Ibolyaszinü fellegek egy
mäst kergettek az egen. 

A r6zsaszinü ködben szinte ftistölögtek a közeli retek, 
kertek kusz6növenynyel befuttatott keritesei es a siksag teljes 
virägzasukban äll6 fäkkal voll tarkazott, metyek egyre vila· 
gosabban bontakoztak ki a mar erösen szetfoszl6 homälyb6l. 
Langyos fuvalom omlott el minden felett A lombok ujra meg 
ujra megrezdültek, mint megannyi legyez6 : vidäm zajjal vi
rägok nyiltak, ugy tetszett, mintha a diadalmas vilagossäg 
tartanä szUntelen mozgäsba az ägakat. 

l\Iintha minden megreszegedett volna. A fäk, mint 
megannyi erös kart nyujtottak szerte agaikat, hogy atöleljek, 
keblilkre szoritsäk a reggelt. 

Majd hirteten megjelent a nap, vegig hasitvan az eget. 
A meg megmaradt homäly eszeveszett tolongassal menekült 
az erdö ärnyäba. Mint gyozö ellenseg rohan t, terjeszkedett 
most mär a vilagossäg, gazdagon, dusan, üiadalmasan. Az
utän szejjelhullot, mint az oldott keve, belefeszkelte magat 
minden kis lyukba es mindezt olyan gyorsasaggal, mint a 
minö az äradt hegyi patake. A nap sugarai bearanyoztäk 
szerte a talajt, elömlöttek a gyümölcsösökre, majorokra es e 
sugarak zuhataga alatt szeles sävban ragyogott a föld. 

Meg csak most növekedett meg igazan a reszekböl edclig 
is ki-kicsap6 larma. Az egyik fär61 felhangz6 zsivajba, csicser
gesbe rögtön belekapcsol6dott egy masik fär61 felhangz6 rikoltäs 
vagy sivitäs. A rig6 fütyöreszett, a szarka, a pirok, a cinke, a 
pinty, a poszäta, a vörösbegy susogo tt, csicsergett, dongott, 
majd ez a sok bang összefolyt egymäsba es bant6an tevedt 
ebbe az egyvelegbe a holl6nak szakgatott karogasa. Ez a 
keveredett hangtömeg meg mind felemelkedett a levegöbe, 
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hol lassudan, hol erosebben, hol megszünt hirteten az egesz, 
hogy egy pillanattal kesobb annäl erosebben zendilljön rä az 
egesz kar. A kakuk is beleszotte e symfoniäba a maga egy„ 
hangu, 6raütesre emlekeztetö hangjät, val6szinüleg epen azerf, 
hogy a nap elso 6räjat jelezze, a levelek fölött meg mela den· 
gas tämadt, a kekhasu, nagy szürke legyek ebredtek /el, 
amelyek az ejszakät a fäk macskamezere lapultan töltöttek, 
felebredtek a dong6k, az erdei mehek es miutan megfürösz
töttek döngicselo szärnyukat a napban, mindannyia moh6n 
tör ki az erdöbOl, hogy ragyog6 reggelben elärassza a körül 
elterülö virägos, zöldelo reteket, kertet. 

Azutän megolvadtak, elttintek az ibolyaszinli fellegek, 
feljebb került a nap, rasütött a növenyekre, melyeknek for
rongott, jzzott az eltetö nedüje es vigan pattogott a csira a 
gyönyörü reggelbe. 

Egy ember terlilt el e mäjusi vidämsäg kellö közepen. 
Ott feküd a földön es aludt. Fiatal volt, nagy, erös, ket keze 
a feje alä volt hajtva, ami ältal feje magasabban feküdt, mint 
a teste, körülötte nedves volt a föld es csak az a resz volt 
szäraz, melyet teste melengetett es 6vott a lecsapod6 har
matt61. Igen hiänyosan volt öltözve, tarsolya ott feküdt mel
lette, azon borult el piszkos szakadt inge. Läbai mezitelenek 
voltak: nagy fenyes szögekkel televert csizmäja ott feküdt 
az oldalän. Nyugodtan lelekzett es szinte lätszott rajta, hogy 
j61 erzi magät, nyugodt az älma, nem bantja semmi. Egy
szerre azutän felebredt, hirtelen talpra szökött es körül te
kintett, szemeit az eg feie emelve. Latta, hogy a nap maga
san jar, azert hamar kidörzsölte szemeb61 az älmot, j6t huzott 
egy pälinkas butykosb61, azutän leült, hogy a csizmäit fel
huzza. 

Es meg csak most vette eszre, hogy lepesnyire t61e 
egy test fekszik, amelyre fel-le szällnak a legyek, mintaho· 
gyan azt döghusnäl tenni szoktäk. Most ebredt meg csak 
i g a z ä n föl. A test egy 10-12 eves kis lany cadavere volt. 
A megkinzott test ott hevert meztelenül, veresen, mellette egy 
darab kenyer, amelyet adott a kis länynak tegnap este, meg 
mielött az erdobe jöttek volna, amiert megmutatta neki az 
utat. 

A legeny egy pillanatig bambän tekintett maga körtil, 
majd pedig megertette mit tett. Habozäs nelkül megfogta a 
kjs holttestet a ket karjanäl fogva, azutan mint valami subat 
athajitotta a hätära es avval megindult arra fele, amerre az 
erdoben sürü a cserje, ahoi mär megkezdödött a lombhulläs . 

... 
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Oell~ri M6r könyve. 

Clelleri M6r az iden is közrebocsätott egy vaskos kö
tetet, csakugy mint az elmult evben a cS z o c z i ä 1 i s 
n a pike r des e k> cimü terjedelmes könyvet. Munkässäga 
körenek ltiterjedtsegere vall a most megjelent «l p a r t ö r t e
o e t i v a z 1 a t o k:D, mely va16sagos kincsesbanya annak, aki 
modern Magyarorszag ipad es gazdasagi fejlödeset egykor 
meg fogja irni. 161 irja a szerzö könyve alcimeül : tegläk es 
kavicsok. EzekbOl a mozaik-darabokb61, miket itt összegyüjt, 
hatalmas epülete alakul ki az uj Magyarorszäg törekveseinek, 
kivä16bb szakmunkasai uttöro es eredmenyes munkässäganak. 

Ge 11 er i M6r a magyar szakliteratura egyik legerde
mesebb es legnagyobb munkabir6 munkäsa. Egy sikerekben 
gazdag elet egesz tevekenyseget az ujsägokra es szaklapokra 
iränyitja, ahol sürün talälkozunk cikkeivel es tanulmänyaival. 
Kezdemenyez, hozzäsz61, rätereli a figyelmet egy-egy fonto
sabb közgazdasägi vagy tärsadalmi kerdesre, lelkes buzga
lommal agitäl eszmei mellett es amit megkezd az ujsägok 
szük hasäbjain, lassan-lassan megval6sitja a gyakorlati 
eletben, energiäjäval, kitartässal, egyeniseg~nek kedvessegevel. 
Az irodalomban epugy mint a közeletben megällja a küz
delmet, kitart mellette, amihez hozzaf ogott es mikor meg
va16sitva latja kezdemenyezeset, felreäll es boldog az ered
menyen. 

Az ember es az ir6 e harmonikus egyenisege adja meg 
az cI p a r t ö r t e n e t i V a z 1 a t 0 k» erteket. A közel ezer 
oldalas kötetet különben maga az erdemes szerzö ekkepen 
jellemzi elöszavaban: «Az iräs sokoldalu köznapi munkäia 
közben teremnek közlemenyek, a melyek nem mul6 erdeküek, 
mert sok bennük a mindig aktuälis reminiszcencia, a kultur
hist6riai es ipartörteneti adalek, söt a messze jövendöre va16 
utmutatäs is. Ezek a dolgok itt-ott hasznos nyersanyagul 
szolgälhatnak azok szämära, akik annak idejen a magyar 
ipar törtenetet plasztikusan kidomboritani lesznek hivatva. 
Tegläk es kavicsok a magyar ipartörtenet Wallhalläjähoz.> 

A könyv elso resze az elmutt esztendök amaz aktuali
täsaihoz sz61 hozzä, melyek ipari törekveseinkkel szerves 
kapcsolatban vannak. Meg a Kossuthnal tett latogatäs leiräsa 
is ipartörteneti szempontb61 erdekes, mert bennfoglaltatik a 
nagy szämüzött velemenye az ältala alapitott iparegyletr61, 
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mety a mult szazad negyvenes eveiben a magyar ipari erde
kek megvedese celjab61 alakult. Ismerteti toväbbi cikkeiben 
ipari törekveseinket, a tarsadalom feladatait iparunk föllen
ditese körül. Va16sägos himnust zeng a munka megbecsülfü
nek, mikor a magyar közeposztäly legelökelobb köreben, az 
Orszägos Kaszin6ban W e k e r 1 e Sandor a regi hagyomanyok 
äpoläsa mellett a munka megbecsüleset is hirdeti. 

A könyv tnäsodik fejezetet az a terjedetmes munka 
kezdi meg, mely a magyar haziipar jövojer61 sz61 es melyet 
az Orszagos Iparegyesület 1883-ban jutalommal tüntetett ki. 
Energikusan sikra szall a kisipsr erdekei mellett, meleg sze
retettel karolja fel a selyemtenyesztesi erdekeket. Igen erdekes 
az emlekirat a fOvärosi ipar hanyatlasänak okair61, nem
különben az a cikksorozat, melyben a szocialis napikerdesekhez 
sz61 hozzä, metyek ipari kerdeseket is erintenek. Rämutat az 
iparpärtoläs forräsaira es er.nek gyakorlati megval6sitäsära, 
tärgyalja a külföldi es hazai kiallitasok ügyet es amerikai 
utjänak egynehäny erdekes tanulsägaval ismertet meg. Min
denkor azon a kellemes, könnyed eloadasi m6don, mely 
Ge 11 er i M6r irasainak mint olvasmänynak is különös 
erteket ad. 

Terjedelmes reszet foglaljak el az ~1 p a r t ö r t e n et i 
v a z 1 a t o k»-nak a magyar ipar uttörOiröl sz616 cikkek. Ki 11äl6 
ferfiak eletrajzai, nekrologok, melye!cben a magyar ipar 
uttöröinek erdemei meltatva vannak : mindmegannyi egy-egy 
kis fejezete ipari törtenetünknek. Ebben a reszben latjuk 
G e 11 e r i M6r lelkes buzgalmät, mikor egy-egy jeleset a 
közeletnek üdvözli, ha az valamely nevezetes ujitast kezde
menyez, tämogat, vagy eiere all egy-egy ipari mozgalomnak. 
Hogy örül, ha a közelet jeleseit ott latja a küzdök soraban, 
akik ugyanazokat az elemenyeket szolgaljak, amikert 6 szällt 
sikra 1 Meleg szeretettel köszönti oket, hogy megörökitse 
nevüket a magyar ipartörlenet Punteonjaban. Ezekben az 
eletrajzokban es kr6kikban több kulturtörtenet van, mint sok 
kötetre men6 munkäban. 

Ime Ge 11 er i l\16r celja az ~1 p a r t ö r t e n et i V a Z· 

1 a t o k.&-kal. A modern Magyarorszäg törekveseinek, celjainak, 
kival6 közeleti ferfiainak jellegzetes kepe domborodik l.i 
benne, tanulsägul a jelennek, kulturhist6riai adalekul a 
multnak. Lehetetlen, hogy annyira elfäsultunk volna, a mai 
viszonyok közepette is, hogy az ilyen könyvet ne ertekeljük, 
szerz6je nemes intenci6it ne meltanyoljuk. 

M a r a i L a j o s . 
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Az egyenis~g apostola. 
1906. marcius 20-an, 

lbsen Henrik 78. szilletesnapjan. 

A fin de siede modern irodalmanak talhn legközösebb 
eszmenyc: az egyeniseg, az eröteljes, cgeszs6ges, sz6p, vi
rägz6 földi eletet elö, önmagat teljescn fOggctlenitö s teljesen 
önmagn älts l meghatarozott ember igazi, tcljes egyenisege. 
uj renaissance ez ; immorälista, de humanista. Tudatosan 
vagy nem tudatosan ujra ervenyre emclik pogänyok tanait. 
S mintha a hellenizmus legyozni keszülne a judeokrisztiäniz
must. 

Az individuälisztikus f elfogäsnak legnagyobb sz6sz616i a 
szäzadvegi irodalomban : \V i 1 de Oszkar, N i et z s c h e Fri
gyes es I b s e n Henrik, hogy e pogäny 6riäsokkal egyiltt 
ne is emlitsük Tolsztoit, akinek modernsege, individuälizmusa 
atavisztikusan visszatero keresztyensegbe van oltva. 

Nagyon kevesen e 1 n e k, legtöbben csak - 1 et e z n e k, 
mondta \.Vilde es igyekezett is oly eletet elni, amely megfe
lelt hedonista eszmenyeinek s ama tanitasanak, hogy «egye
dü1i feladatunk a mtiveszies elet.> 

Nietzsche, a nemet, migrenes, betegcs filol6gus-szoba
tud6s megteremtette a homo sapiens ut6djat, az Obermenschet. 
Neid rontott szäzadok ethikai epitmenyenek, istent, «legregibb 
hazugsägunknak:i> deklarruta s az ördögöt cleg6sibb barat
jänak a megismeresne!c>, amely az egyeni e!et igaz erteke
lesere vezet. S kimondta mereszen az igazi egyenisegnck az 
erkölcsi dogmäk föle helye~ ettseget, a «jenseits von Gut und 
Böse» elvet. 

S Ibsennek, a pesszimistanak is ultima ratio-ja : az 
egyeniseg. \Vilde-dal es Nietzschevel egyiltt Ibsent is mar a 
multenak tekinthetjük. Utoljara megirt m(ive ( cAmidön mi 



haJottak fötebredünk:1>) a legnagyobb va16szinüseg szerint utols6 
alkotasa a legnagyobb modern dräma-ir6nak. Maga is ~dra

mai epilogus»-nak nevezi. Utoljära is megakarta ismetelni azt 
a tanitasät, azt az egyedüli tanitasät~ amely az egyeniseg 
erkölcsi szüksegesseget, erkölcsi jogosultsägat hirdette. Az 
egyenisegben val6 hit az egyedüli vigasza a nagy pesszimis
tänak ; mas remenye csak neha van : de talän maga sem 
hiszi, amit csak ugy nagyjaban mond a «harmadik birodalom> 
biztos eljövetelerol. 

Egyedüli megnyugvasa: az egyeniseg. De az az egye· 
niseg, amelyet o predikäl, nem azonos a Wilde-eval, vagy 
Nietzsche-evel. A szepsegimad6, paradox, egoista Wilde he
donizmusät61, a kivälasztas tanät költeszette varäzs16 ariszto
kratikus Nietzsche «Herrenmoral>-jat61 nagyon különbözik 
mindaz, amit a lelekbuvar ceszaki szfinksz>-töl tanulunk. 
Szigoru morälista Ibsen, kegyetlen boncol6ja az emberi lelek
nek, amelyben lankadatlanul keresi a nemeset. Wilde es Nitz
sche hellen individuälizmusäval szemben az lbsene ethikai es 
pszichologiai tenyezöve valik. 

Ibsen realista; szigoru, kerlelhetetlen realista Emberek, 
targyak intezmenyek, eszmek atlätsz6vä välnak a költö erin
tesetOl es hüseges val6jukban Iätszanak. Es Jbsen ideälista, 
szelsö idealista. Nagy cideälis követelmenyei> vannak, mint 
«Vadkacsä>-janak Werle Györgye. Mintha papja lenne a 
moralnak, mindentive bekopogtat az ö követeleseivel, de az 
emberek nem tekintik magukat hitelezöinek s ha el is ismerik 
ad6ssägukat, nem tudjäk kifizetni. s ezert pesszimista lbsen. 

Ketkedessel tekint Ibsen mindenre. Szenvedelye oda
nywni mindahhoz, ami aranynak latszik, hogy meggyozodjek 
es meggy6zzön arr61, hogy csak talmi-arany. Az eszmeket 
relativitäsukban mutatja be. Az embereket az «idealis köve
tetesekkel» szemben fizeteskepteleneknek. S az intezmenyeket 
hazugsägon epülö dogmaknak. Semmi sem oly szent elotte, 
hogy ne merte volna skepszise targyava tenni. Mi is az a 
chaladäs» fräzis ( «Az ifjusag szövetsege» ). milyen is az az 
örök valtozhatatlan szerelem ( «A szerelem komediaja> ), kerdi 
pl. a ketelkedo maliciozus kiväncsisägäval. S kedve telik 
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abban, hogy a «haladas> s az cörök szerelem> lovagjait be
mutassa hitväny alantassägukban. S ellensegeve välik a mai 
tarsadalomnak, amelynek szüksege van egy csom6 hazug
sägra, dogmära, szep hangzäsu sz6ra, ideälra, hogy velök 
hiänyait befödje s repedeseit betapassza. Werte György, a 
javithatatlan ideälista, bevältatlan követelesein elkeseredve, ugy 
nyilatkozik, hogy az elet nem erdemes arra, hogy vegig eljük. 
lbsen önmagaba zärk6zik, mint a szirt tetejen ülö szfinksz, 
hallgatagon, rejtelyesen, kifürkeszhetetlen bensövel. S kegyet· 
lenlil leolvasztja a dolgokr61 s az emberekr61 a Iätszat mäzät, 
hogy semmirekello val6jukat megmutassa. S csak nemelykor 
hangzik el egy optiipista sz6: pl. a harmadik 'birodalomban 
val6 hit. De a norveg mägur arcän remenylo, megnyugv6 
vonas akkor sem villan meg. 

Milyen szänalmasakkä välunk mi emberek, ha kegyetlen 
kritikusunk rank pillant. Ezert van az, hogy Ibsen müveiben 
hemzsegnek a filiszter-ätakok. Foleg ir6i palyäjänak els6 fele
ben, amikor tele volt palemikus kedvvel es erovel, amikor 
maganeleteben is folytonosan mindketnembeli käves nenikek 
filiszter-gondolkodäsäval kellett küzdenie, lätjuk, amint a fön
seg tudatäban levo goggel, elevenbe vag6 szatiräval teszi 
nevetsegesse a nyarspolgariasan gondolkod6kat es cselekvo
ket. Ir6i palyaja elso feleben (pl. «A szerelem komediäja", 
cAz ifjuslig szövetsege>, «A tärsadalom tämaszai», «A nep
gyülölo ») nemcsak pesszimista volt lbsen, nemcsak a tärsa
dalomnak ellensege, hanem az embereknek megvetoje is.* 

A «V adkacsa" kepezi ezt az atmenetet a pszichol6giai 
drämakhoz, az egyeniseget hirdeto drämak sorozatähoz, 
amely az epilogussal, lbsen legkifejezettebb anarchista-indi„ 
viduälista vallomasäval vegzödik. 

• Brandes György Sören Kierkegaardnak, az lbsenre is hato dan 
filoz6fusnak köv. aforizmajat idezi, mint Ibsen jeligejenek alkalmasat : nHadd 
paoaszkodjanak masok arroJ, hogy kornnk gonosz; en afölött panaszkodom, 
bogy nyomorult, mert szenvedelynelküli. Az emberek gondolatai vekonyak 
es tartbatatlanok, mint a csipkek, maguk az emberek meg nyomorultak, mint 
a csipkeköt6n6k. Lelkük gondolatai igen hitvanyok ahhoz, hogy vetkesek 
lehetn6nek. 

s 
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Ibsen anarchista - amint maga is kijelentette egy izben 
a pärisi cFigar07> egyik munkatärsänak.* Ellensege az 81-
lamnak s mindenfäle organizäci6nak, szövetkezesnek. (Pom
pas szatiräja az . egyletesdinek: «Az ifjusag szövetsege.i> 
B r a:n d es baratjanak irt egyik leveJeben azt mondja: «Az 
allam az egyen atka,'> Ugyane leveleben (1871. febr. 17.) 
fejti ki velemenyet a szabadsägr61. Nem birasat tartja j6nak, 
hanerr. a megszerzesre iranyu16 törekvest; ha a szabadsagert 
val6 klizdelemben egyszer megallapodtunk es fölkiältunk : 
megvan - akkor vesztettük el ; eppen ez a holt megallapo
däs egy bizonyos adott szabadsäg-ällapotban jellemzi az al
lamokat. E level feie igy sz61 lbsen : c • • • Alä kell asni az 
allam fogalmat s az egyesülesre nezve egyedill iranyad6 ön· 
kentesseget es szellemi rokonsägot kell helyebe tenni, - ez 
a kezdo lepes valamit ero szabadsäg fä!e. Az allamforma 
megvältoztatäsa semmi mas, mint szat6csalkudozäs. - Vala
mivel több, vagy valamivel kevesebb. - Nyomorusäg vala
mennyi 1 • • • Az ällam az idöben gyökeredzik, az idöben fog 
csucsosodni. Näla nagyobb dolgok fognak elbukni. Minden
fele vallasi forma el fog bukni.** Sem az erkölcsi fogalmak, 
sem a müveszi formäk nem neznek örökkeval6säg elebe. Mi 
az, ami mellett alapjäban kitartani kötelesck vagyunk ? Ki 
kezeskedhetik arr61, hogy 2 X 2 ott fönn a Jupiteren nem 
5-öt tesz. 

* Gazdasagi kerdesek irlint nincs Ibsennek erzeke. Amikor darab
jaiban (pl. cAz ifjusag szövets.,, cA tarsad. tarn.>, cJohn Cabr. Borkman», 
"' A Vadkacsa>) üzleti dolgokr61, penzmi.iveletektOI, buknsoktol, stb. van s:i6, 
e dolognak csak lelektani, erkölcsi indokll es hatasa erdekli es foglalkoztatja. 
- Amikor tehät lbsen szocializmusa.rol vagy anarchismusar61 besz6lünk, 
semmi esetre sem lebet sz6 e felfogasok gazdasägi elvem5l. 

** Hason16t mondat [bsen Branddal: 

I 

Der Kirche Satzungen und Lehren 
Vermag ich füglich nicht zu ehren; 
Sie sind enstanden in der Zeit 
Und also kann es wohl geschehn, 
Dass sie auch in der Zeit vergehn. 

cBrand•, J. felv, 2. jel. 
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Az anarchizmus hitvnllasa cz, s n rclntivitlts tnna. 
De Ibscn, - akinek clsö h5sc az antiszocihlis, hirhcdt 

Catilina - nemcsok a szüken ertelmczhet6 allnmnak, hnncm 
a thrsndnlomnal~ is cllensegc, mint oly int6zm6nynck, nmcly 
müködesebcn cp ellcntetcs irlmyu az cgyen szabnd mcgnyil
vlinulflsavnl. Olyannnk Ifltja es lattatja a tlirsndnlmnt, mint 
valami 6riasi gepe„etet, amelynek cgycs kis kerekci az cgye
nek. Mcgsznbott ptllyän, megszabott irlmybnn kell mozogniok 
ezeknck a l<is kcrckeknck. Az cgy6n tchät a tarsadnlom 
funkci6jä\ä sülycd alä. Bernick konzulnak tchlit meg kcll 
tagadnia szerelmet, föl lrnll atdoznia egy artatlnn fintal embcrt, 
hazugsagot hazugsägra tetezve oly 61etet kcll elnic, amelyet 
maga is sivärnak lät, csakhogy »tämaszac maradhasson a 
tiirsadalomnak, kereke a gepezetnek. Az egyik partb61 kikö
zösitctt Rosmernck a masik partban is eszebe juttatjnk, hogy 
elso sorban is tagja a pärtnak s csak azutlm egyeni cmber. 
lbsen egyik leggynkoribb drämai - mondjuk : tragediai -
motivuma a tärsadalmi es emberi teyekenyseg összeütközese 
az emberben. 

Ne legyünk tekintettel a »tarsadalmi erdekekröl« sz616 
fräzisokra, tanitja Ibsen. De nemcsak az altruisztikus tarsa
dalmi eszmenyek karosok az cgyenre nezve, hanem az ideälok 
altalaban. S e felfogäs föleg Ibsen epilogusaban jut kifeje
z~sre. De mär >Vadkacsäc-janak Relling orvosa is a >hnzug
sägc sz6val akarja az 1idea.Ic szöt helycttesiteni. Ibsen elveti 
az eszmek es eszmenyek ervenyesseget. Eszrr.ekben es cszme
nyekben val6 elet nem elet. Jgaz elet - csak az egyen elete, 
teljes cgyeni cselekveseben, gondolködasäban, erzeseben, a 
jelen teljes elvezeteben. Az eszmenyek az embcren kivül 
letezo, helyesebben: nem letezo, kenyszcr-kepzetek, ame
lyeknek a nem egyeni ember ke~z alävetni magät. Eszme
nyek arra val6k, hogy az emberek utanuk törve, sajät en
üknek meg nem f eleloen, esetleg epen cn-ül< eilen cseleked
jenek. Az eszm6ny - az elet ellensege; az igazi, szemelyi, 
egyeni elet minden eszmeny megsztintetesere vezet. Ami 
megmarad: az elet szeretete, az mär nem eszmeny, az val6-
säg. Ibsen e tanitäsa minden ideälra vonatkozik, a muveszire 
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is. (Erre vonatkozik az epilogus: »Amidön mi halottak föl
ebredünk.«) A mt1veszi ideal utän törekvo ember (Rubek) 
elszalasztja a va16sägos meleg eletet. Rubek figyelembe se 
vette azt az eleven, szereto n5t, aki elotte ällott teljes ter
meszetessegeben es hideg, elettelen szobranak elt. Meg a 
rendesnel is fäjdalmasabb s keservesebb a kes6 osz, ha a 
tavaszt s a nyarat nem elveztük. Rubek hason16kepen csele
kedett, mint John Gabriel Borkman, akinek meltan, de keslSn, 
ösz fürtökkel szemebe vägta Rentheim Ella : >Te gyilkos 
vagy 1 Te elkövetted a nagy halälos bunt 1 • • • Te megölted 
bennem a szerelmet ! « S miert ? - kerdjük. Milli6nyi aranyak 
kedveert, tärsadalmi erdekekert. 

Hat tudunk mi e 1 n i ? 
Nem. 
Wilde-nak igaza van : csak - 1 e t e z ü n k. 

Storfer Adolf. 

yüjtöknek figyelmebe ! 
Boritekok különfele belyegekkel nagy vatasz
t~kban 10 filtertöl 18 koronrug es följebb. = g~~-11 

Magy arorszag legregibb kereskedoje 61
1 

PRÜCKLER J . C., Budapest, IV. ker., 
Koronaherceg-utca 3, az ndvarban. 

Jelszavam: Kis haszon, nagy forgalom. 

1 

~ 



A dedikaci6k törtenet6böl. 

Az irodalomtörtenetnek, mely maga is resze az egye
temes törtenelemnek, szinten több aga van, amelyek külön
külön is erdemesek a tanulmanyozäsra. De az irodalmi mu· 
vek törtenetet es körükhöz valo viszonyat az ir6nak eletrajza, 
a könyv fejlodese, az ujsagoknak keletkezese es befolyasa, az 
akadalyok, melyeket a cenzura es egyeb megszoritäsok alkot
nak, s mas ezekhez hason16 viszonyok tekintetbevetelevel kell 
egybeallitanunk. 

Az irodalomtörtenetnek nem kevesbe erdekes r~ze a 
dedikaci6k törtenete, amely meg mindig ir6jara var. Tudoma
som szerint elöször D'Israeli Izsäk lord, Beaconsfield atyja 
foglalkozott a dedikäci6k törtenetevel 1817-ben megjelent 
«Curiosities of literature> c. munkajäban. Val6szinüleg ez adolt 
impulzust Schmied! Mihälynak «Irodalmi utmutat6~ cimü 
Becsben 1821-ben megjelent ilynemü munkajahoz. Egy ki
sebb ideväg6 tanulmanyt közölt ket ev elott Kelter Tony is 
a francia es nemet dedikäci6kr61. Hogy ezek a nagyobbära 
kisebb terjedelmü munkäk nem ölelhettek f el az egesz nagy 
anyagot, az csak termeszetes. De meg az eddigi legteljesebb 
munka, az angol Wheatley B. Henrynek cThe dedikation of 
books to patron and friend» cimen 1887-ben megjelent könyve 
is hianyos, mert föleg csak angol munkäkkal foglalkozik. 

A dedikäci6k törtenetenek azzal kellene kezd6dnie, hogy 
meghataroznä a dedikaci6k fogalmät es annak celjait. A leg
öszintebb formaban ezt Giambattista Mariex olasz költo tette 
meg, a XVII-dik szäzad elejen «Adonis» c. eposanak Maria 
francia kirälynehoz intezett ded kaci6jaban. 

Az o kivansaga, hogy a költo együtt haladjon a kiraly
rälylyal, ezt azonban nem valami magas niv6ju magyaräzat
tal indokolja. A fejedelmeknek - mondja dedikaciojäban -
szüksegük van az irodalomra, amely nekik hallhatatlansägot 
szerez, viszont az ir6knak vedelemre es penzre van szüke
gü'~, hogy nyugalomban elhessenek. Ezert halmozzak el a 
nagy dicseretekkel j6tevöiket. Peldakeppen sok ilyen csere
üzletet emlit fel Mariex, a latin, francia es olasz irodalom 
törttneteböl. Virgiltöl es Augusztust61 önmagäig es XIII-ig 
Lajosig. Ezeket a tul oszinte ajänlatokat a dedikäci6k törte
nelmenek elso llmcszemekent tekinthetnök, ha a költö a mu
hen es az ajanläsban ajandekozott dicsereteket meg tudnä 
külön böztetni. Mariex a latin irodalommal kezdi, holott az 
ajänläsok törtenetenek kutatäsät a görögöknel kell kezdenünk. 
Ezeknel a nyeresegvagy6 dedikaci6kat a legregibb idokben 
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hiäba kercssük. Azert termeszetcsen Homer sem feledkezett 
mcg ama vitezi tettek dicsercteröl, amelyek a tr6jai haboruban 
törtentck. Pindar es Simonides is, akik a versenyjatekok gyöz· 
teseit dicsöitettek, minden esetben zsebre vägtäk a dics6ites 
beret. Az ut6bbir61 azt is feljegyeztek, hogy cgy bajnokot, 
mert zsugorian fizetett , egyetlen sorban dicsöitett csupan. 
Mikor pedig Skopas ältal megrendelt 6daban Skopast csak 
kcvesse, ellenben Castort es Polluxt nradoz6an dics6itette, 
Skopas a kialku 1ott összegnek csalt a f elet fizette ki, azt 
mondvän a kqltonck, hogy n masik fel~t hajtsa be Castort61 
es Polluxt6J. Es ezek keszpenzbcn es azonnal fizettek. Aristo
teles Nagy Sandor kegyeit elvezte, de ethikäjät nem neki, 
hanem sa1ät fiänak ajänlotta. Plutarch az ö eletrajzait inkabb 
a barät, mint a konzul Soffius Seneponak ajanlotta. De ez 
mär akkor törtent, amikor a dedikäci6k kora R6maban mär 
divatjat multa. Mäsfelszäz e JVcl elöz6lcg Lukretius a cTcr
meszet~-röl sz616 tanköltemenyet Venus segitsegUl hivasa 
mcllett barätjanak, Memmius neptribunnak ajänJotta es a 
Horatius es Virgilius ajänlasaival egig magasztalt Maecenas 
az ir6k es mtiveszek j6tevöinek val6sägos fogalmavA lett. 
Horac költeszettana, melyet Culpurnius Pizonak es fiänak 
ajlmlott, egyszerüen Epistola ad Pizones cim alatt ismeretes. 
Ovidius az ö Fastijät egy huszonhet soros hizelgö vtrsben 
Tiberius csäszär fogadutt fiänak, Gerrnanicusnak ajanlotta, de 
a Fekete tenger partjaihoz szämilzött költö panaszdalai annfll 
öszintebbek es poetikusabbak, talän mert 19 szäzaddal ezel6tt 
a Duna menten, a Balkanon es a Pontus Euxinus mellett meg 
nem voltak fejedelmek, akik kitilnteteseket osztogattak, amikct 
dedikäciökkal lehetett volna meghälä.ni. 

Minthogy e soroknak nem celjuk, hogy a dedikaci6k 
rendszeres törtenetet felöleljek, mellözvc a közepkort, egyc
nesen a kora renaissance dedikäcioira terilnk at. Itt mindjärt 
Dantere bukkanunk rä, aki Isteni komediäjät cgy hosszu lc
velben Cargrande dclla Scala veronai uralkod6nak ajänlotta. 
Adakoz6bb volt az ajänlasokban Petrarca es ßoccacio, aki 
az istenek genenlogiäjat, a ciprusi kiralynnk, a hircs asszo
nyokr61 sz616 könyvet ped1g Altavilla gr6f m5nek ajänlotta, de 
mint megjegyezte, nem elonyök remenyeben, hancm, mert a 
kiräly megkerte rä. Büszken meg is jegyczte, hogy külön 
fclkeres nelkül meg Cäsarnak es Scipiönak sem ajänlana egy 
sort : barätaival ellenben kivetelt tesz. 

Kevesbbe büszkek voltak a renaissance többi ir6i, söt 
ett61 a kort61 egeszen a XVIII-dik szäzadig voltak a dcdika
ci6k es egyeb dicseretck, persze csengö aranyak ellcneben, 
a legjobban kultiviilva. Minden clicsero sor penzt jelensven, 
a kor ir6i epen nem f ukarkodtak a tulärad6, szinte az undorig 
hizelgö dicsOitesekkel. Igy peldäul egy ajänläs azt · mondja 
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R:chelieu biborosr61, hogy az (5 tekintete olyan felelemmel es 
tisztelettel vegyes benyomast kelt az embe1 ekre, mint az 
istene a regi profetäkra. Egy püspök mentegette magät r. 
Jakab kiräly el6tt; amiert Istent elöbbre merte helyezni, mint 
öt a kirälyt. Legszemermetlenebbtil üzte az ajanläsokat a 
nagyhirti Dryden, aki II. I<arolyt es II. Jakabot több izben isten
hez hasonlitotta. 

Az elsök, kik ereztek az ilyen dedikaci6k lealacsonyit6 
voltat, Salvator Roza olasz festö es költö (szül. 1ö15.) es a 
francia elbeszeiö, Furetiere Antal (szül. 1620.) voltak. Az 
elsö «A költeszet» c. munkäjaban egyenesen az olyan lr6kat 
ostorozta, akik müveiket penz fejeben ajanljäk a gazdagok
nai{ es hatalmasoknak, Furetiere pedig azt tanäcsolta az 
ehez6 ir6knak, hogy ·müveiket ajänljak inkäbb a parisi h6-
hernak. A <1:Roman bourgeois» c. munkajäban pedig szatiri
kusan irja meg, hogy a tehetsegtelen ir6k val6säggal meg
rendeiesre gyärtjäk regenyeiket, melyeknek hoseive azokat 
teszik, akik j61 - a megallapitott taksa szerint - megfizet
nek erte. Ha pedig a hös különösen szep, bätor es okos, e 
jelzokert külön honorärium jar. Persze, ezek az ir6k azutän 
nem törödnek azzal, hogy müveikct a peneszgombäk vagy 
az egerfogak emeszti.k meg. 

Amit a francia igy kigunyol, az Angliaban va16ban le
tezett is. D' Israeli irja, hogy a X\'ll-dik szazad vegen es a 
XVIll-dik elejen egy drama ajänlasanak ara 5-10 guinea 
volt es kesöbb 20 guineara emelkedett. Nagyobb müvekert 
meg 100 fontot is fizettek. Le Sage cDiable boiteux> cimü 
munkäjäban egy elökelö hölgyröl emlekszik meg, aki kez
iratban kerte el a neki va16 dedikaci6t s ba a dicseretet 
kevesnek talalta, maga irt uj ajänläst önmagähoz. Hasonl6-
kepp korrigalta ki az 1718-ban meghalt Motteux Peter költo 
ajänJäsät egy angol Maecenas. Humorosabb volt az olasz 
Borza Matteo (megh. 1798), aki vig elbeszelescit önmagänak 
dedikälta. De nincsen hiäny a sztatirikus ajänläsokban sem. 
Igy Beck Karoly cDalok a szegeny emberr6b c. müvet 
Schenk Vilma es Tarnov Fannynak ajanlotta minden külö
nösebb megjegyzes nelkill, a kötet elsö verse azonban min
dent megmagyarazott, mert az «A Rotschild häzhoz» volt 
iritezve es ebben persze nem valami dicseret foglaltatott. 

A jutalomra szämit6 költök azonban sok izben fel is 
sültek. Igy törtent, hogy egy szegeny görög poeta, aki isme
telten megenekelte A ugusztus csäszärt, dicsereteiert mit sem 
kapott. De vegre meg akarta köszönni a csäszär a figyelmet 
es egy sajät szerzemenyü verssel jutalmazta meg a költ6t, 
amire a költo nehäny rezpenzt vett elö es ätadta a csäszar
nak e szavakkal : Ha nem volnek oly szegeny, jobban is 
megjutalmaznälak erte 1 Augusztus megertette a celzäst es 
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gazdagon megjutalmazta a költot. M6ritz hesseni örgr6f 
Lotichius Peter Jänossal szemben utänozta Augusztus pel· 
dajat, de csak a pelda elsö feteben. Talan, mert Lotichius 
egy ärva rezpenzt sem ajändekozott az örgr6fnak. De voltak 
egyeb fejeddmek is, akik nem valami bökezüek voltak az 
öket clics6it6 poetäkkal szemben. Ekkor nemely ir6k szati
rakkal ällottak bosszut, vagy ugy, hogy a dedikäci6t mäs 
nevre cimeitek. Az ut6bbi föleg politikai okokb61 törtent. 
lgy Bernardo Tasso, Torquato atyja, „Amaclisz". c. eposzat 
elöször II. Henrik francia kiralynak ejänlotta es abban a 
Valois di!lasztiät' clicsöitette. Mikor peclig visszatert Itäliäba, 
ugyanazt a müvet ugyanazzal a dedikaci6va1, c3akhogy a 
neveket kicserelve, II. Fülöp spanyol kirälynak ajä'nlotta. 
Dr. Castell angol tud6s pedig az ö poliglott bibliajat elöször 
Cromwellnek ajänlotta, de a Stuartok uralmanak visszruillitäsa 
utän az ajänläst tartalmaz6 lapokat kiszaggatta es elöszava
nak republikanus hangjat royalistava valtoztatta at. 

Nemely ir6k ugy igyekeztek a dedikaci6kat jövedelme
zöbbe tenni, hogy egy munkät többeknek ajänlottak. Ezen 
m6dszernek elso nyoma a XVI. szäzadban van, mert egy 
1594. nov. 16-iki Ieveleben ezeket mondja Tasso : A St. 
Onofrio kolostorban valami ujat tanultam, nevezetesen, hogy 
egy könyvet kqlönbözo värosokban lak6 több szemelynek 
lebet ajanlani. Es tenyleg a bizarr Fi-ancesco Doni «Libreria• 
c. munkajät, melynek elsö kiadäsa 1550-ben jelent meg, 
husz kUlönbözo szemelynek ajänlotta es több könyvet, mintha 
csak az ajänläsok miatt irta volna. Ha nem volt megele
ged ve a jutalommal, akkor mäsnak ajanlotta könyvet -
vellasra val6 tekintet nelkül. Igy «Szerelmi leveleit» eloször 
egy mantuani nemesnek ajanlotta, de mikor , az nem akart 
fizetni, a zsid6 Fano Salamonnak dediluilta. Es nem csupan 
keszpenzt fogadott el, megelegedett egy gyürü vel, egy arany
länccal es egyeb dolgokkal is. Kortärsa, a novellista Ban
dello 205 novelläjänak mindeniket külön-külön valamely 
elökelö szemelynek ajänlotta, egesz müvet pedig Sforza· 
Ben1ivoglio Hippolyta hercegaonek dedikälta. Az ajänlasok 
legtöbbnyire undort keltö hizelgesek, de többször az illeto 
novella keletkezesere von&tkoz6 erdekes megjegyzeseket is 
tartalmaznak es csak keves reszük lätszik olyannak, mintha 
anyagi erdekbo! ir6dott volna. Mudatori hires törtenesz is 
az olasz törtenetir6kr61 sz616 gyüjtemenyes munkäjimak 
minden kötetet mäs-mas uralkod6 vagy egyebkent magas 
alläsu szemelynek ajänlotta. 

lgen erdekes es nemely tekintetben igazoltnak is lät
szik az a m6d, ahogy Pierre Bayle <tDictionnaire historique 
et critique~, ( 1696) c. munkajäban a korabeli idök emi 
mellek vagy inkabb fökeresetet mentegeti, ezt irvan : «Egy 
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ir6 nagyszamu csalädjäval, vagyon, kereset es nyugdij 
hiänyaban, csakis tolläval kepes elni; ncm azon kell tehät 
megütközni, hogy rnunkajänak minden kötetet es minden 
kiadäsät egy ujabb Maecenasnak ajänlja, hanem inkäbb 
azon, hogy kepes nejevel es gyermekeivel a tolla utiln meg
elni.» Majd citalja Pallisso.1t, akihez hasonl6 tanult emberek 
chansonokat es ehhez hasonl6 könnyü dolgokat szerzenek. 
Ezeket igy mentegeti : «Az illetöknek szüksegük van a 
penzre talan, hogy egeszsegüket helyreallitsäk, talän, hogy 
csaladjukat eltartsak ; vegre is erkölcsi vagy politikai fejte
getesekbol nem lehet me~elni.» 

Ez idö 6ta a viläg csak reszben vattozott meg. Er
kölcsböl most sem el !11eg egyetlen ember sem, annal többen 
azonban politikäb61. Es az ir6nyo:nort epp oly kevesse 
szlintettek meg, mint ahogy nem tüntettek el a nyomorg6 
ir6t. Roza Salvator es Furetiere szatiräi mit sem eredme
nyeztek ; csak amikor a kiad6k tisztesseges honoräriumot 
kezdtek ftzetni, szünt meg a dedikaci6kkal üzött visszaeles. 
Mikor D'Alembert a XVIII-dik szäzad közepen «Essai sur 
les Gens de lettres, les Mecenes etc1> cimü munkäjiban az 
ir6kat a melt6säguk es függetlensegük meg6väsära figyel
mcztette es elitelte a nagyok es hatalmasok tulhajrott dicsöi
teset, az ir6k legnagyobb resze rossz neven vette ezt töte, 
N em volt erdemetlen es tuJhajtott annak a ket levelnek 
dicserete, amelyekben Voltaire cMahomet» c. tragediäjät 
Nagy Frigyesnek es XIV. Bgnedek päpänak ajänlot!a. A pi
pät61 csupän äldäsät kerte. Es a mi figyelerruemelt6, a päpa 
igen barätsägosan felelt a levelre, megköszönte azt es äldäsät 
küld1e. Voltaire különben igen ertett ahhoz minden egyhäz
ellenessege mellett is, hogy a biborosoknal es mas egyhäzi 
melt6sägoknäl, söt meg a jezsuitäknal is behizelegje magät. 
So!<:kal oszintebbnek lätszanak Byron sorai, amelyekkel 
cSardanapalus» tragediajat «az elö költük legelsejenek, a 
fenseges Göthenek» ajänlotta. Szereny es dicseretre igenyt 
nem tart6 Maecenasnak tünik fel az, akinek Shakespeare a 
szonettjeit ajänlotta. Hogy ki lehet az a « W. H the onlie 
begetter~, a Shakespeare-kutat6k meg ma is törik a f ej üket. 

A könyvajänlasok meg mai nap is igen gyakoriak, de 
rendesen valamely hozzätartoz6;-iak vagy barätnak sz61 : igy 
a häläs tanitvany tanit6jänak. Es ha valamely uralkod6nak 
sz61 a dedikäci6, nem annyira penzt, mim kitüntetest vagy 
cimet remel az ajänl6. Ez ut6bbi esetben különben a reklam 
is közrejätszik, mert mindenesetre sokat er, ha valaki azt 
hirdetheti I!lagar61 : X kiräly elfogadta a hires Y költönek 
ajänläsät. Es ez többet is jövedelmez, mint egykoron a 
közvetlenül adott pär taller vagy gt<nea. Dr. L. M. 
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Ady Endreröl. 

Err61 az emberr<Sl tulajdonkeppen polemiät kellene irni. 
Pennät szegezve, karret alakitva värtäk - «közepütt a tud6-
sok es szamarak> - mikor a kötete bevonult. Valamennyi 
kakas (es kappan) fölszaladt a dräga j6 szemetdombra es 
räzta a nemzetiszinü tarajat, es ällogatott az egyik läbär61 a 
masikra es kukorekolt, mert a sok szep nehezen gyüjtött 
szemetet, a finom 6donbüzt rneg kell vedeni. Ady Endre 
tudniillik a nehezen erthetö, tulfinomodo1 t, romlott idegü, kü
lönös, exotikus szepsegeket hajhäsz6 es erkölcstelen franciä
kon, a hipermoderneken epül fel. Ezek alatt a «hipermoder
nck> alatt azonban o!yan francia költoket kell erteni, akik 
mär reg elavultak süt klasszikusokkä lettek. Baudelairet es 
Verlainet olvastäk Ady Endre fejere - illetöleg, ez csak 
olyan sz61asforma, - mert csak olvastäk volna, ha ezek a 
kritikusok egyältalän olvastäk volna Baudelairet es Verlainet. 

Dehät a magyar költok ket csoportra oszthat6k. Az 
egyik csoport szinten nehezen erthetö, romlott idegü, különös, 
szokatlan es idegeneket majmol : ezeket az iskolakban ma· 
gyarazzäk, meg pedig annyira, hogy az embernek egesz ele
tere elveszik a kedvet az olvasäsukt61. A rnasik csoport a 
derek fiataluk, altik j61 nevelt soraikat a lapok häts6 rovatai
ban, az ujsäg felreesö helyein zengik es csak nagy fölfede
zesi esetekben a tärcäban. Ennek a csoportnak tilos az, ami 
az iskolaban tanitott csoportnak szabad volt : a szeles lat6kör, 
az uj gondolat, az egyeniseg, a kapcsolat a viläg szellemi 
aramlatai val. 

\ 

* 
Ady Endren bizonyara megerzik az elsö dekadensek es 

Nietzsche impulzusa. A szabadjära eresztett, meglepö, izz6, 
erzeki, exotikus kepekben es gondolatokban kicsattan6 patosz, 
a hangulatoknak szimbolumban val6 megereztetese onnan 
va16. Csakhogy Ady Endre mär eleve egy fektelen vegletek
ben kitörö, dobog6 szivvel, tagas szemmel dolgoz6 egyeniseg 
es eppen ezert egyuttal eleve is szimbolumra hajl6 m6don 
kellett kihömpölygetni magäb61, arni benne f ellegzett. Ha 
Baudelaire, Verlaine es Nietzsche sohasem irtak volna, ha a 
Mercure de France sohasem alakult volna meg, Ady Endre 
akkor is csak kevessel irt volna mäskent. Valami szellemes tu
d6s mondotta, hogy Kant hatäsät meg a juhait 6rz5 päsztor is 
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megerzi, aki sohasem hallott a filoz6fiär61. Az emberi gon
dolkozäs mar ilyen finom szervezet: szolidäris es pontosan, 
szinte misztikus törvenyek szerint müköd6 verkeringes. A 
magyar szemetdombot nem lehet meg6rizni erintetlenül a 
kell6s közepen, bennünket nem Jehet elzärni a többi vilagt61. 
Ady Endrenek el kellett jö".lnie, sok mas fiatallal együtt, akik 
mär itt ällnak megtorl6dva a szemetdomb elött es ez a sok 
kis friss piros sejtecske elöbb-ut6bb utat tör magänak es a 
verkeringes rnagät61 gy6gyit6 hatäsa folytän, elmossa, föl
szivja az utjäba lerak6dott akadälyt. 

* 
Ez különben majdnem közhely. Valamint közhcly az 

is, hogy a regi nagyjaink mindjg szorosan es közvetlenül 
erintkeztek az eur6pai aramlatokkal. Vörösmarty tipikus ro
mantikus volt - talän a legnagyobb romantikus - Petofi 
az utirajzaiban szinte masolta Heinet, J6kai pedig egyirasu a 
vele egyko1u franciäkkal. Es megis magyar zsenik voltak. 

Ady Endrenek miert kell hät az egyszer mär meg
emesztett, elmult gondolatokon kerödznie, amelyeket hätra
hagytak az ir6ik nekünk, hogy elvezztik es nem azert, hogy 
ujra megrägjuk l Azert, hogy ö szimbobsta es dekadens, van 
6 olyan magyar, mint akärmeJyik mäs. Söt : ciganyosan ma
gyar es duhajon magyar. Formäjaban, erzeseben, szava
jaräsaban : ahogy a hangot ejti, ahogy a ritmusa perdül, 
ahogy az ö hegedüje enek alä huzza a sorokat ; ahogy az 
egyik vegletböl a kicsapong6 mäsikba veti magät es az ege
szet keresztül huzza meg a vidamsagban is ott zsong6 me
lank6liajäval, buja, telhetetlen szinessegevel - olyan magyar 
ö, hogy mostanäban nincs pärja. 

Ilyen magyar ö. Nem az Arany Jänos j6zan poezisa, 
epikus, objektiv becsületessege ärad belöle - ami különben 
tän egyedül all az irodalmunkban - sem a kuruc-n6täk es 
a regi zsoltardallamok, borus, egyszerü, darabos es megkap6 
nemessege. Lebet, hogy ez volt a magyai:,sag igaz lelke, de 
ez mär ma nincs. Az Ady Endre prizmajän keresztül az a 
szinkep ragyog, ami ott rezeg a magyar zene nagy hang
beli es ritmusbeli mtervallumaiban, a Petöfi exaltäh tüzesse
f;eben es keserü gunyjäban, a mulat6 zsentri mozdulatäban, 
am1kor karomkodva vägja löldhöz a poharat, a mi vermes, 
mindent bizton vär6 es semmiert nem mozdul6 politikänkban 
es ami miatt, azt hiszem, mi vagyunk - akärhonnan az 
ösanyänk földjeröl jöttünk is el6 - a viläg elso es Iegstilu
sosabb szläv nepe. 

* 
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Az ö magyarsäga azonban olyan, mint a Heine nemet
sege: keserü es szemrehanyassal teli. A köteteben egesz 
sorozatnak ez a cime: «A magyar Ugaron» es az a szem
rehänyäs es keserüseg, arnely ebben a cimben megüti a 
tonikä.t, velehangzik es bennesz61 a ciklust, minden versenek, 
minden akkordjäban. Az egesz pedig egy fäjdab1as, buzg6 
imädsäg, amely nem könyörög, nem halalkodik es nem imäd, 
hanem vädol. Vädolja ezt az orszägot a szük gondolkozäsä- · 
ert, akaratos, eroszakos köldökere-meredeseert, elmaradtsä
gäert es a maradäshoz val6 öntudatos ragaszkodilsäert ; mind
azert, ami ezt az ertekes emberanyaggal megAldott orszagot 
rontja es a multak Jäncän tartja. Ezt a politikai es szocialis 
gondolatol: a maradisägot a mi intellektuälis eletünk 
minden megnyilatkozäsäban, megkap6 eröteljesseggel es 
keserü lendülettel enekli ez a fajmagyar. A hazafias 
lirAnak egeszen uj formäja ezek a szomoru, vad.16 es sok
helyütt vas:lul ketsegb~esett versek, amelyre bizonyära nem 
gondoltak azok1 akik akademiai pälyadijakat tüznek ki hazafi
versek csina.lasära. 

Ez a ciklus, a magyar ugarr6!, killönben nem csak 
Ady Endree. Akarmilyen eredetien egyeni is az ö geniusza, 
ebbe a sorozatban egy sokakt61 erzett es elgondolt gondola
tot öntött versekke. Ezek a haragos, väd.16 dalok föl Magyar
orszäg dalai. Aze a fälorszäge, amely csak nehany Liz es 
arnelyel szemben all - köztük melyseges tatong6 sz ikadek 
- a sok-sok milli6. Va16ban alig van orszag, ahoi a kor es 
a szellemi erö teljess~·geben lev6, nagy tehetsegeket produ
käl6, gyorseszü, bamulatosan fogekony intellektualisok kisded 
csoportja utän, ilyen hirteten atmenet nelkül következzek az 
amorf, keszületlen nag} tömeg, amely nem publikum, nem 
eni, nem is sejti, mit ad neki ez a nehany intellektus, de 
meg csak nem is erdekli, hogy mit akar neki adni, söt nem 
is tud r6la Ez a nehäny ember nagyon-nagyon koriin -
talan hiaba - jött ; egeszc:n fölösleges, oda nem va16 diszi
tes 11 magyar tulipantos hazon - es ennek a nehäny ide
tcvedt embernek a költöje Ady Ende. Pazarl6, duskäJ.6, cif
rä; kod6 nep vagyunk: harminc krajcäros napszämokat fize
tünk es Ady Endrere költjlik az erönlrnt. 

Akarmilyen igazi nagy költ<S, csudäs nyelvü, megkap6 
egyenisegü költ6 is Ady Endre, egy csakugyan hiänyzik be
löle. Nem a mugond, amivel egy nap egy ejszaka ült egy
cgy verse fölött es csiszolta, szepitgette, a fülehez kongatta, 
ugy pr6bälgatta, gondozta, vältoztatta - mert ezt bizonyara 
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megtette. De hianyzik rnegis belöle az iztesnek az a felsobb
seges befejezettsege, föltetlen biztonsaga, valarni alig rnegha . 
tarozhat6, arnit, ha ott van, eszre sem veszilnk, de ha nincs rajta 
tinom por gyanant, a sorokon, valahogyan megis kivänunk. 
Ez a legf6bb befejezettseg, amely nem a technikai, he.nem a 
gondolatbeli, erzes rnegnyilatkozäsi formäban van, nern is egy 
költo, de hosszu, szazadok 6ta dolgoz6, kavicsot-kavicsra 
rak6 kultura munkaja. A nyelvet ez a feJlOdes könnyen haj
lithat6, a költö keze alA formäl6d6 anyagga teszi es aruikor 
egy ilyen kulturab61 kiviritott költCSlelek ir, nem csak o rnaga, 
de a nyelv is vele együtt dolgozik. A legnagyobb költöink
nek is csak nehäny a befezettsegnek ezen a tokän ltll6 str6-
fäja van es ha Ady Endren bizonyos visszatereseket, bizo
nyos erdesseget, a gondolat valami ugräsat es mindazokat a 
nyugtalanit6 elemeket erezzük, ami cgyenkint nem hiba, söt 
az 6 különös nagy em6ci6kb61 fakad6 inspiräci6jäval velejar, 
de amiket azert az ö niv6jan äH6 francia ir6 megis ugy feje
zett volna ki, hogy ennek a vegsö befejezettsegnek a nem 
teljes voltät nem erezn6k, az nem az Ady Endre rovasära 
\ alo, hanem ebben is a magyar nyelv, a magyar gondolat 
kulturä.janak a hianyat kell siratnunk. 

Es rneg valamit. A magyar ir6k izgatott, lelekzetakaszt6 
hajszäban futjäk vegig az eletet es igazän ertekes dolgaikat ugy 
szorjak el egeszen ingyen, tisztän aJändekba, igazan anelkül, 
hogy valamit kapnänak ertük. Az a legteljesebb befejezettseg, 
az izles biztos hibätlansäga - az eJyeniseg önellen6rz6 kri
tikäja - csak hosszu tanulmäny, a müveszetnek val6 teljes 
odaadas, a gondolatba, temäkba es pr6balkozasokba valo ke· 
gyetlen, önzo el:nerüles ä1 än szerezhetö meg. Erre pedig 
nä.Iunk az ir6nak egyszerüen nincs ideje es penze. Nälunk a 
legtöbb elsörangu modern ir6nak valami gyengen zöld, eretlen 
mellekize van, nälunk megtörtenhet az, hogy egy ir6 meg-
6szül, megtörik, megunja az eletet es amikor mär mindenen 
tw van - meg mindig, a z iräsa tulajdonkeppen zsenialis 
kezdö iräsa. Ady Endrenek a befejezetlensege is, nem az ö 
hibäja, hanem a mienk. 

* 
Q, nagyon csunyin eitern, 
0, nagyon csunyao eltem: 
MiJyen szep hclott leszek, 
Milyen szep halott leszek. 

Megszepül szatir-arcom, 
Megszeplil szatir·arcom : 
Mo!.oly lesz az ajkamoo 
Mosoly lesz az aJkamor.. 

--
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tJ.veges1 nagy szememben1 

Uveges, nagy szernemben 
Valaki benneragyog, 
Valaki benneragyog. 

Mosolyos, hideg 3jkam1 

.Mosolyos, hideg ajkam : 
Kös:tönt a cs6kodat, 
Köszöoi a cs6kodat. 

' 4 . 

Csak nagy költö verseit lehet ugy megszeretni, ahogy 
ezt a negy str6fät es nyolc sort megszerettem. 

Az ember kikeres magänak egy }ds sarkot a költö 
kertjeben : mas is lätta, mäs is elment mellette, de az enyim, 
mert en behuz6dtam es isrnerem minden ram borul6 lombjät, 
minden ätszür6dö napsugarät; a viragokat egyenkint, külön 
es kielveztem szirmaiknak egymashoz val6 illeset, különös
següket, amint igy egymäs~a folynak ; minden ärnyek titkät 
es minden feny vilagossagat. 

Az ember az ilyen verset ugy r.1egszereti, mintha nem 
is elo nyomtatäs, hanem valami kedves, erdekes ember 
volna. E16ször megismerkedem \ ele, de tovabb futok a töb
bire. Aztan eszembe jut egy sora, gyötör, gyötör egy ide!g ; 
vissza kell ternern hozzä, hogy megismerjem egeszen. Elol
vasom nehanyszor es akkor mär egesz darabok jarnak a 
f ejemben belöle. De a hianyz6 töredekek izgatnak. lsmet 
visszaterek hozzä es most rr.ar az egesz az envem. Közben 
a szepsegenek rejtelyei megold6dnak elöttem. Sejtem, tudom 
mar miert tetszik minden darabkaja, es az hogy megsejtettem 
a titkait, uj kapocs közöttünk. Erzem az egyszerüseget es 
benne a befejezett, szinte raffmalt müveszetet. Ezt a különös 
dalformat, amelyben ket-ket ismetlod6 sorok közlil nemelyik 
refren-str6fa nemelyikben pedig az egyik sor egesz mäst 
mond mint a mäsodik. Ezt a csodalatos pogany halälvaräst, 
modern melank6liavat fölötte. Ezt a rezignäci6t es a vegen 
kicsattan6 vilägdacot. A dalos, könn) C!l es megis jelentösen 
sz616 formät, amely kiv{mja a zenet. Es azt a bizarr kitalä
läst, arnely ezt a tipikusan mai gondolatot egy Balassi-fäle 
refrenböl keszült kurucn6tänak a lejtesere öntötte. Es az 
egesznek a melyen es fölötte, minden hangjän, minden for
dulatän a szep es erdekes egycniseget. 

r 
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Szinjat~k. 

A KARDBOJT. 
Arthur B e n e cl e darabja. 

p a r i s, marcius. 
A hadsereg a maga teljes rideg· egevel 6s mercvseg6vel tartja 

fenn azokal az elöiteleteket, melyeket aonak egyes tagjai, ha e'einte 
nehezen is, de k6söbb okvetleoül magukeva tesznck. S ha akad sze
rencs6tlen, aki azokkal nem akar törödni, akkor vagv lemond ele
tenek esetleg Jegszebb älmair61, vagy megtörve enge<lelmeskedik 
szive ~rzesei ellenere. Ebhöl a legkö1böl velte Ben6de uj darabja
nak targyat. 

Ferhach hadnagy - fia egy szegeny, egyszcrü lelkipasztornak, 
aki a fraocia hahoruk lezajläsa utan fä.j6 szivvel hagyja el hazajat, 
hogy hiveit N >metorszagba kövesse - a francia hadse1 eg egyik 
legcrdekesebb katonAja, Parisban szoJgal mir t hadnagy, szegenven • 
szükös körülmenYek közölt s egyedüli boldogsaga Jeanne, az egy
szerü munkaslany, akit felesegül akar venni . S ez az oka, hogy 
gazdagabb ta1 sai valami hüvös megvetessel bannak velc, ldrekesztik 
a maguk kör6böl, amiert egyszei- Ferbach hevesen kifakad s meg
serti egyik tiszttarsat. Az ezredes, mikor em'H tudomast vesz, lizenöt 
napi szobafogs~gra ileJi FPrhach hadnagyot: A szigorn ezredes 
erzi, tudja, hogy igazsagtalansagot követelt el, de ö katona minden 
izeben s csakbamar megnyugtatja az, hogy nu1skepp nem tehetelt s 
egyben kijelenti, hogy Ferbach vagy rendezze felsznporodoll ad6s
sagait s hagyja el szegenysorrn kedveset, vagy pedig vege katonai 
karrierjenek. S ebben a rideg, dis~ciplinas vilagban akad egy em
ber, Lance] D kapitany, Ferbach földije, aki atadja haratjanak a 
szükseges penzt, hogy hallgattassa el egyik legtürelmetlenehb hite
lezöjet. A hadnagy balaval sziveben rögtön eltavozik, bogy az uzso
rast kielegitse s ekkor Therisy, a szolgalatban levO kapilany, eszrc
veszi, bogy Ferbach a szobafogsag ellenere elbagyla a kaszarnyftt, 
ulana megy s a lakasan akad rä kedvese, Jeanne tarsasagaban. A 
szep leany oly nagy hatast gyakorol a kapitanyra, hogy a hadnagy 
jelenlele elleriere is hevesen megöleli Jeannet. Ferbach a feltckeny 
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seg dühevel roban ra s pofon vägja, nem a felebbva16t, hanem a 
csäbit6t. 

A haditörvenyszek összeül ; bizonyos, hogy Ferbachot elite
Jik, hacsak maga a kapilany nem ismcri be, hogy basonl6 körül
menyek közt O is 'igy cselekedelt volna. De Therisy nem igy vall, 
l5 mint megsertett felebbval6 kivanja, hogy Ferhachot iteljek el. S 
mikor Jeanne, aki dobog6 szivvel varja az ügy kimenetelet, lätja, 
hogy itt csak katonak es nem erzO, igazi emberek intezkednek a 
kedvese elete felOl, fäjdaloml6l elva1mlva, pisztolyt ränt elO s lelövi 
Therisyt. 

S a haJ!il kepes csak a merev eJöileleteket s a kemeny szi
veket megtörni. A!Jialdokl6 Therisy hünban61ag nyujtja kezet Ferbach
nak s az O kibekülesük szomoru kiegyenlitOdese a rideg katonai 
szellemnek s az emberi meleg szivnek. 

x A Nemzeti Szinhäz a mult het szombatjan mutatta 
be W i 1 de Oszkarnak a »Jelentel<telen asszony« cimü szin
müvet. Ebbol az alkalomb61 közöljük lapunk mäsik helyen 
S z i n i Gyulanak, a kiva16 fiatal kritikusnak kis tanutmänyät 
Wilde Oszkarr61. A cikk soran foglalkozik a cikkir6 a Nem
zeti Szinhaz mult heti ujdonsagaval is. 

X Becsi Japokban olvassuk, hogy a Nepszinhäz igaz
gat6saga a jövö szezonra vendegszereplesre szerzodtette Miss 
Mary Ha 1 t o n t, a nälunk is nepszerü angol operett-prima
donnät. Miss Halton szamära a szinhäz uj szerepet iratott es 
a vendegjätek erdekesseget igy meg csak fokozza az a kö
rülmeny, hogy kitüno müvesznö ezuttal hazai szerzök mu
veben lep a lämpäk ele. Az uj operettnek szerzüje S z o
m o r y Emil, a darab verseit S z e p Ernö irta. A darab 
cime; '>Peterdyne Pärisban.« A cselekmeny a legmulatsägo
sabbak közül val6. Az ujdonsag zenejet K a 1 m a n (Ga
v o r a) I m r e irta, aki egyszerü, szegeny iparos legenyböl 
küzdötte fel magat kiväl6 puangar-ra. 

X Bemutat6 volt e beten a Nepszinhäzban. Aki manap
säg Magyarorszagon olyan darabot ir vagy inkabb csina.l, 
amelyikben legalabb egyszer eleneklik a hymnust vagy a 
sz6zatot, annak nyert ügye van. Hat meg ha terdenällva 
enekelnek, levett kalappal es äjtatos arccat 1 Guthi Soma 
nagyon ügyesen szämitott a koalici6s hangulattal, a mikor 



ugynevezett hazafias daljätekot vagy operettet csinält, a 
melyben mindcn mäsod1k sz6 a »hazac, az >anyaföldc stb. 
A darabnak tender.ciäja is van es Guthi bizonyära azt hiszi, 
hogy ezzel komoly meltatäsra szämithat. Csal6dik. Amit 
ebben a zürza varos komecliaban a kivändorläsr61 (mert erröl 
sz61 az enek) össze-vissza fecsegnek, az fölUlmul minden 
bargyusägot, amit ezen a teren eddig elkövettek. Szinte bosz· 
szankodik az ember azon, hogy egy ugynevezett >közeleti 
ferfiu«, mint amilyennek a c!arab szerzojet ismerik, ilyen 
nagyon is kezdetleges fogalmakat ärul e! etröl a kerdesröl. 
Neki az a felfogäsa, hogy a paraszt az csak ehezzen, nyo
morogjon, szenvedjen - de s zeresse az edes anyaföldet, 
amelyik tudvalevöleg a mäse. Nem vesztegetlink arra sz6t, 
hogy micsoda artatlansäggal akarja a maga özönviz elötti 
felfogasät bizonritani. Van a darabban tanc, zene, enek, 
ivas es hatalmas hazafias menydörgesek, amelyek bizony 
minden valamireval6 hazafisägot komprommittälnak, eltekintve 
att61, hogy a j6 izlest minduntalan sertik. A zene, amelyet 
Barna Izs6 szerzett, csak nehol arul el eredeti gondolatot. A 
többit tenyleg szerezte a komponista. Az eloadäs j6 volt. A 
szineszek ugraltak, larmäztak, macsicsot täncoltak es a hym
nuszt enekeltek. Koväcs Mihaly leadta legujabb megjegy
zeset a politikai helyzetröl. Kell-e ennel több e~y hazafias 
kebelnek ? (g. h.) 

Felelos szerkeszto : L6rant Dezsö. 
Szerkesztöseg es kiad6hivatal: Akacfa-utca 63. 

Kiadja a cJövend6> kiad6hivatala. 
Telefon : 87-34. szam. 

tt Jövendö bekötesi tablai 
valamint az elso es masodik evfolyam egyes szämai füzetek

ben es bekötve kiad6hivatalunkban kaphat6k. 

Eladunk es veszUnk 
alkalmi arvereseken es beraktärozott urasägi butorokat, 
ugymint teljes lakberendezeseket, angol bör-butorok11t, 
mah!igoni- es rezbutorokat, perzsa- es smyrna-szonye
~eket, függönyöket, olajfestmenyeket, antiqne tärgyakat, 

gäz- es villamos·csillärokat. 

Grosz Sa'ndor 65 Tsa Budapest, 6vdr-n. 2. (. em. 
{J (Klrtiv-nrca sarMn. 



Magyar agrar· es jaradekbank reszvenytarsasag. 
MEGHlY.ÄS. 

a <I\fagyar agrar- es järadekbank reszvenytarsasäg»-nak f. 
evi märczius h6 28-an d. e. l 2 l l 6rakor a bank helyi~ege
ben (Budapest, V., Erzsebet-ter 9. sz) tartand6 

X. rendea közgyülesere. 
NAPIREND. 1. Az igazgat6sag jelentese a tizedik üzletevrol. 2. Az 

igazgat6sag szamadasai es ioditvanyok a merleg megallapitasa s a tiszta 
nyercseg hovliforditasa tärgyaban. 3. A felugyelO-bizottsag jeleotese. 4. Hata
rozsthozatal a tiszta oyerescg hovaforditasa targyaban s a felmeotveny 
megadasn az igazgut6sag es a felugyelo-bizottsäg reszere. 5. A felügyelo
bizottsag megvalaszhisa. (43. §.) 6. Hatärozathozatal a tisztviselok es a szolgik 
nyugdijszabalyzatanak m6dos1tasa targyaban az igazgat6sag javaslata alapjan . 

.,.... A t. reszvenyes urak, a klk szavazati jogukkal elni akamak, 
felkcretnek, hogy szavazati jrguk igazolasaul reszvenyeiket az alapszaba
lyok 19. §-a ertelmeben legkesobbeo f. ~vl marczius ho 20- g bezarolag 
a bank p~nztäränal, vagy a Magvar J elzalog-Hitelbanknäl, vagy a Magyar 
leszcimlto16- 4!s p änzvalt6banknal Budapesten, avagy az Unlon~Banknal 
Becsben letenoi sziveskedjenek. 

Budapesteo, 1906. marczius h6 11-en. A z i g a z g a t 6 s ä g. 
KI\'ONAT AZ ALAPSZABALYOKBÖL. 18. §. Tiz teljesen befizetett 

reszveny vagy tiz ideiglenes rcszveny birloka egy szavazatra jogosit. -
19. §. A reszvenyesek, a kik szav 1zati jegukka\ elni akarnak, kötelesek 
reszyeoyeiket Jegalabb nyolcz oappal a közgyules elött leteti elismerveny 
elleneben letenni. Ezeo letet vagy az intczet pcnztaranal, vagy a hivatalos 
lapban (5. §.) közzeteendö helyeken eszközlendö. - 20. §. A szavazati 
jog szemelyesen vagy meghablmazottak utjao gyakorolhat6. Meghatalmazas 
csak reszvenyesnek adbat6. Testuletek, intezetek, kereskedö czegek, vala· 
mint nok es kiskoruak kepvise'etcben a közgyillesen azok törvenyes kep· 
viseloi vehetnek res~t, ha ez utobbiak oem is reszveoyesek. Azok, a kik 
szavazati jogukat igazoltak, igazol61egyeket kapnak az altaluk kepviselt 
reszveoyek es az oket megilletö szavazatok szaminak megjelölesevel. 

(Utannyomas nem dijaztatik.) 

ME GHIVA S. 
A Kisbirtokosok Orszagos Földhitelintezete 

1906. märcius 25.en delelott l 0 6rakor Budapesten, az in
tezet sajat hazaban (V., Geza-utcza 2. sz.) 

RENDES KÖZGYtl'LEST 
tart, melyre az intezet tagjai az alapszabalyok 33. §-a ertel
meben ezennel meghivatnak. 

NAPlREl\D. 1. Az eyi üzletcredmenyröl sz616 igazgatosägi es felügyelo
bizottsagi jelentes t:irgyalasa. 2. A zarszamadasok felÜlYizsg:ilasa es az evi mer
leg megiillapitasa. 3. A tiszta jövedelemrol val6 rendelkezes. 4. Az alapszabälyok 
21 ·ik §-:inak kiegeszito m6dositas!l az ujonnan · egyzett alapitvt\nyi toke 
,·isszafizetesenek sorrendjet illetolcg. 5. Az ürcsedcsben levo eloöki es a ki
lepes folytan meguresedett harom igazgnt6sagi tagsägi hely betöltese. ti: A 
fclugyelo-bizottsag tagjainak megvälasztasa es dijazasaoak megallapitasa. 
'i. Esetleges egyeb inditYanyok. A z i g a z g a t 6 sag. 

ALAPSZliBALY·Kl\'ONAT : 34. §. A ki sajät magara nezve, akar 
pejig mäs lagok oeveben, mint azok meghatalmazottj:1 1 a közgyulesen sza
vozati jogat gyakorolni akarja, hrtozih az igozgat6sagt61 szavazati jegyet 
legkesobben 3 nappal a közgyules elött kivenni, melv idon tul szavn.zati 
jegy ki nem adat1k. , 

Ei'IGYELMEZTETES : A kt jogat megbizott attal öhajtja gyakorolni 
a közgyülesen, annak erro n6zvc szabalyszerü meghatalmazast kell kiaU1tani. 

A szavazati jegyek az inlezd hivatalos helyisegeben ( Budapest, \'., 
Geza-utcza 2. szam) miirczius 116 10., 20. es 21 ·en dolelött 9 6rä.t61 del
utan 2 6raig adatnak lci. (Utannyomas ncm dijaztatik.) 
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MEGHIVO. 
A „Nicholson" gepgyar reszvenytarsasag 

XI. RENDES KÖZGYll'LESET 
foly6 evi marczius h6 31-en delc ött 1 I 6rakor fogja a gyäri 
helyisegbcn (VI., Vaczi-ut 17. sz. a.) megtartani, melyre a 
t. reszvenyeselc ezennel meghivatnak. 
TABOYSOBOZAT: 1. Az ig ·zgatosag jelentese a vallalat üzleti eredmenyerol 
es az cvi mcrlegrol. 2. A felügyelo·b1zotts:ig jelcntese az evi merlegrol, 
cnnek megallapitasa es jovahagyasa. 3. A nyercscg hovaforditas:inak meg• 
hatarozasa. 4. Az igazgatosagnak, ,·alamint a lelügyclÖ·bizotlsapnak a fel
mentveny megadasa. 5. A felügyelö-bizotts:ignnk az alapszabalyok crtol· 
rocl>cn valo vd.lasztasa. 6. A felügyelc5-b izoltsagi tagok tiszteletdijanak a 
következö evre val6 megnllapfüisa. A z i g a z g a t 6 s a g 

..... A mcrleg 8 nappal a közgyüles elött a •Budapest! Közlönyt
ben közhirre tetetik es ugyanazon idotöJ fogva a tiirsasag üzleti helyisege
ben is a t. reszvenyesek rendelkezesere bocs:ijtat k. 

A zon t. reszvcnyesek, kik szavazati jogukat a közgyulcscn gyako
rolni 6hajtJak, reszvenyeiket 8 nappal a közgyüles elott vagy a tärsulati 
penztarnäl, vagy a Magyar ältalanos hitelbanknal Bud3pcsteo letctbe he-
lyezni tartoznak. (Utannyom:is nem dijaztatik.) 

KOZGYÜLESI MEGHIVO. 
A „Mf :cur" bank es valtoüzlet reszvenytarsasäg 

reszvenyesei az 1906. evi äprilis hö 5. napjän delutan 6 6ra
kor az iniezet sajät helyise,:?eben (Budapest, IV., Väczi-utcza 
3 7. szam I. emelet) tartand6 

X. EVI RENDES KÖZGYÜLESERE 
tisztelettel meghivatnak. 
TABGYSOB{)Z!T: 1. Az igazgatcisag jelentese a reszvenytarsasag 1905. evi 
uzleti everol. 2. A felligyelo-bizottsag jelente~e. 3. Merleg es zars:iamadas 
eloterjesztcsc, a merleg megillapit:isa es a. nyereseg folosztasa CS kifizetese 
iranti igazgatosagi inditvrny es hatarozathozatal. 4. lfatarozathozatal a fel
mentveny megadasa targyaban az igazgatosag es a felügyel6-bizottsag reszere. 
5. A felugyelöbizottsag tagjaioak me{!valasztasa es tiszteletdijuk megallu
pitasa. A z i p; a z g a t 6 s a g. 

A Magyar-franczia biztosito reszvenytarsasag 
1906. evi märczius h6 31-en delelott 1 ·212 6rakor tartja 

RENDES KÖZGYtJL:tSET 
a tärsasäg hivatalos helyisegeiben Budapesten, L\T., Vigad6-

. ter 1. szäm alatt, melyre a t. cz. reszvenyes urakat tiszte
lettel meghivjuk. 
A NAPIBEND TABQYAI: 1. Igazgat6sagi es felügyetö-bizottsagi jelcntes az 
1905-ik evi uzlet eredmenyerol. 2. Hat:irozat a merleg megallapitasa, az uzleti 
nyereseg hov:if ord1t:isa, valamint az igazgatosagoak es a felügyelc5-bizottsag
nak megadand6 felruentveoy irant. 

lra- Azon t. cz. reszvenyesek, kik a közgyülesen vagy szeme
lyesen, vagy kepviselöjük 8.lt.il resztvenni 6bajtanak, reszvcnyeiket, a lo nem 
jart szclveoyekke egylitt, legkesobb foJy6 evi m:irczius h6 23-ig bezar61ag 
Bud pesten, a tarsasag fopeaztäräoäl lV„ Vigad6-ter 1. szam alatt letenni 
sziveskedjenek. 

Kelt Budapesten, 1906. marczius 4. A z i g a z g n t 6 s a g. 
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A SZEPSEG TITKA. 
Vlg1azzon j611 mePI itl a tavasz 1 

Bredotl level•k hltel•• muolata : 
Egy berlini variete primadonnä

jat61 jött a követke:io level {nemet· 
bol fordltva): Tisztelt gy6gyszeresz 
6..rl Egy k6ristanö, ezelöt.t Buda
pesten müködött, feltünt kozöttllnk 
gyönyörü es fiatal arcaval, bar 
tudtuk veletlensegbol, hogy tUl 
van a 40 even. Egy alkalommat, 
mikor nem volt otthon, atkutattuk 
a tükör asztalat es Jattunk egy 
tegely szaraz cremet, melyre az 
volt felirva, hogy Diana-Creme. 
Ugyanott lattuk a Dfana-Pudert es 
a mozsd6ban a Diana-S1appant. 
A szekrenyben volt egy üveg D1ana
Parftlm. Nsgyon termeszetes, hogy 
a cremet leirtuk es ezeket mind
jart meghozattuk. Dicserni nem 
akarom, mert elegge dicserni nem 
lebet. Annyit azonban irhatok ön
nek, hogy a szinhaznat meg az 
öltöztetonök is Diana-szepitoszere
ket hozatnak es a budapesti kar
dalosno, kitol ellestük a szepsege 
titkat, megpukkad az irigysegtOl. 
Most kerek ismet 3-3 adagot. 
Nagyon j61 tenne. jla egy itteni 
gy6gyszertarnak raktart adna belole, 
mert akkor sokkal többen vehetnenk. 

Egy francia gr6fne levele {francia
b61 forditva): Megkaptuk a Dläna
parftlmöt, mely meglepatt minden
kit. Az a pikans, vonz6 illat es az 
a csodaszep kiWJ..itasa az • üvegnek 
:irra inditott bennünket, hogy most 
20 üveggel uti.na rendeljek belöle. 
A ferftak is azt allitjiik, hogy a 
Diana-Parfüm illata heviti a vert es 
izgatja a kedelyeket. 

Egy becsi szep asszony irja (ne
metböl forditva) : Kerek egy Diana
pirosit6t, amit küldött olyan terme
szetes pirossagot idozett elo arcun
kon, hogy most mindenkinek tovabb 
ajanljuk. 

Egy szegedi leany igy ir : Oly 
csunya voltam es most oly szep 
vagyok, hogy nem cserelnek sen
kiveL Az irigyseg nem engedi, hogy 
baratnoimnek megmondjam, hogy 
ezt a v8.ltozast csak a Oiana-sze
pitoszerek idezik elo. Különösen a 
Diana-szappan. 

Egy erdelyi magnasno irja. : 
Tisztelt gy6gyszeresz 6..r l S6gor
nom ajanlata folytän hozattam Ön-

Egy kalocsai diplomasno irja: töl a mwt h6napban egy üveg 
Oly csunya, szeplos volt a kezem Diana-parfümöt esmondhatom,hogy 
es arcom, hogy igen szegyeltem ezen a teren nagy-a tapasztalatom, 
rendes birsasag köze menni. Ket- de ilyen illatot meg nem produ-
heti haszcälata a Diana-cremnek k:iltak soha. Kerem k\ildjön 3 üveg-
es Diana-szappannak teljesen el- gel bel6le, mielött elutazom a 
mulasztotta. rendes teli tart6zkodasom helyere. 
Egy tegely DIANA-OREM (ejjel hasznälhat6 zsiros crem) 76 krajcar, 
DIANA-SZAPPAN 76 kr., DIANA-PARFUM (originalis nagy ü.veg) 6 K. 
DIANA-PUDER 3 szinben (szarva.s bOrrel) 76 kr., egy t~gely DIANA-

PIROSITÖ 6 korona. Egy üveg DIANA-HAJSZESZ 4 korona. 
Központi föra.ktir, honnan a sztillitas naponta titoktartas mellott tört6nilt 

utanvetellel : 

Erenyi 6ela Diana-gy6gyszertara 
Budape•-, Ka.-ol~-kö•u.t &. ••· 

Gll'bos0 mUint6~et 6a klad 6valblat n'.azv.-tAcai:uag nyoroau, BndapHt.o 

MAOrAI 
lllXWJ:Yci; A~ 

IO'„W'A.•J 



Jöve ndö. 
Aprilis elsejevel uj elö fizetes t nvitunk : 

Egy h6ra l korona 
Negyede vre 3 korona 
F e levre ti korona 
Eg esz e vre .. 12 koronaval. 

Kerjük a hatralekos elöfizetöket, szive~kedje, 
nek az elöfizetesi penzeket utalvanyon mihamar~bb 
meeküldeni. A „Jövendöu kiadohivatala. 
Telefon-szam : 87-34 Rudapest, VTT. Akacfa-utca 63 . 
....••.•............••••.....•. .........••••••••••..........•.........••...••..•....•.. 

l 

trefas eloadasaval. 

Szoralioztat zenejeve1. 

Gvönvörkö~ ~~:~edeive1 
Kaphat6 mar 10 frttJI felj. 20. 30, 40, 50, 60 frtert. Gramofon 25, 30, 40, 
60, 80 frt es felj. Lemezek 2 külömbözo drbot tartalmaznak frt 1.50es3.-

STERNBERG 
es. es k1r. udvari hangszer-gyar 

BUDAPEST, VII., Kerepesi-ut 80 . 
•...............••••••.•...•...•..••.•..•••••••••.•.•..••••••.•..................••..•.. 

l~ALLATORVOSI RENDELESEK allat"c::n~ll NaP-onta d. u. 8 - 5•ig. 

0 .. HLER ßENÖ allatorvosi rendelö intezeteben Erzsebet
körut 2., 1. em. (Telefon-szam 80- 10.) 



... 

mely nem fes t, h a nem a haj eredet l s zl net adja vlssza. 
' , 

Kaphafo egyedill ZOLT IN BELi gyögyszertäraban. 
Ö csäszcir es kiralyl fensege J ozsef föhe rczeg udvari s zallltoja. 
Buoapest, v. ker.1 Szabadaag•ter, Setater-utcz a sarok . 

.- Egy üveg ara 2 korona. 191 

N A P 
alatt minden kez barsonysimava 

es hofeherre lesz 

dr. Kovacs kezpaszta 
allal, - ara 1 K 20 fill. 

l\l indenutl k'lphat6 \'. r;yög yt ä r, VI. Gy a r-ut c a 17. 
Kfran11tra .loi:l'ltt· ti tkok• ingyen es berm~ntve. 

[ii] ~UDftPES T . . Ferencz JOzsef-rakpan 

HUNGARIA , 
N/\GY5ZflLLODf1 

Külön lakosztalyok 
türdöszoba kkal 

tt kavehaz teljesen 
ujonnan bereQdezve 

yönyörü f ekvessel a 
Duna partjan, re
mek kilatassal a 

kiralyi palotara, a budai 
hegyekre es a Dunara. 
~ A jelenkor minden 
kenyelmevel berendezve 

BURGER J. K/\ROLY 
igazgat6. 

A 13 a l ass a_fel e v al6 d.J . vi.laghirü an.g ol 

UGORKATEJ 
a lcgkitüuc'bb sz6pitöszer ; fclu lmulja az ö~szes letezo szepitö
szereket. Azonnal eltrtvolit szeplot, mli.Jfoltot es mmden tisztata
lansagot az arcröl es ar:ia k friss udeseget, fiatalsagot kölc!'önoz. 
Ara 2 kor. Ugo:-kaszappan 1 kor. Poudre 2 kor. es 1 kor. 20 fill. 
Ugorkacreme 2 kor. - Kapbato minden gy6gyszerta1ban es 

drogueridban. - Foszetkuldesi bely : 

Ba 1 assa-gyogyszErtara, Bud apEst- ErzsebEtf alva . 



1826 


	Jövendő. 1906 7. szám
	Abszolutizmus előtt
	ÉVFORDULÓ
	Levél Arzén de Flavigni marquishoz
	Krónika pesti dolgokról
	Elveszett . . .

	Abádi Imre: A cár álma
	HOLDTÖLTE
	Dr. Nagy Béla: A buddhizmusról
	NÉMET KÖLTŐK
	Ernst Presang: BOLYONGÁS KÖZBEN

	Révész Béla: Ők hárman
	ÚJ KÖLTŐK
	SULAMIT-VERSEK
	SZÉP VAGY...
	A TÁVOLBAN


	Sidney Carton: Hajnalka
	Sárvás: Gyermekszájból
	Színjáték
	Rottenbiller Ödön dr.: Rippl-Rónai József
	Az ember és munkája

	Jövendő. 1906 8. szám
	A magyar Mirabeauk
	Ódi.: Vészi Margit
	Kis történetek nagyurakról
	A gróf arcképe
	A főméltóságu pár
	A fölsegített dominium
	A kegyelmes elnök

	Heinrich Heine: A "Götterdӓmmerung"-ból
	Czuber ur memoirjaiból
	Zenó: SZABADGONDOLKODÓK
	Levél egy leendő tekintetes urhoz
	Ady Endre: Sehan Rictus strófáiból
	Abádi Imre: Strófák Heineról
	Mezei Sándor: EMLÉKKÖNYVBE
	Cholnoky Viktor: A tehervonaton
	ÚJ STRÓFÁK
	Szirtes Artur

	Thótváradi Kornis Elemér: Fakirokról és Joghikról
	LIPÓT, A PÉNZKIRÁLY
	Osvát Kálmán: Ifjuságom könyvéből
	MUNKÁCSY SZOBRA
	Feleki Sándor: HALOTTAK SZIGETE
	Az ember és munkája
	Külföldi krónika
	Közgazdaság

	Jövendő. 1906 9. szám
	Punktum: Apró képek
	Hora: Rippl-Rónai József
	-ip-: Krónika pesti dolgokról
	B. Kilényi Julia: JUS PRIMAE NOCTIS
	Mahler Lénárt: Menger Antal
	-n. -f.: A japán lira
	A TAKI-FOLYÓ PARTJÁN
	ESŐ UTÁN
	TÉL A NYÁRBAN
	VIGASZTALÁS
	EGY TEAHÁZTULAJDONOSHOZ
	A VIRÁGOS ÁG
	A GÉSA REMÉNYE

	T.K.: Párisi levél
	A tűzhalál palotája

	Ady Endre: ÚJ VIZEKEN JÁROK
	Marcel Prévost: A férjhezmenés művészete
	FEKETE MISE
	Színjáték
	Az ember és munkája
	Közgazdaság

	Jövendő. 1906 10. szám
	Punktum: Az elnémult rikkancsok
	Krónika pesti dolgokról
	ROSSI ROSINA
	Akiknek nem tilos a kolportage
	rp: Londoni levél
	A: Fogalomcsőd
	Prielle Kornélia
	IDŐK JELE
	Szini Gyula: Potapenko
	Ady Endre: SÓHAJTÁS A HAJNALBAN
	Levél egy politikai mérlegről
	Abádi Imre: PROLETÁROK
	MOZDÚLT A KÉZ...

	Kóró: Capriccio
	Balla Ignác: BUDAPEST
	A társadalmi nő természetrajza
	A cseesemő
	A leányka
	A nagyleány

	Bogáncs: Cenzura
	Az ember és munkája
	Iványi-Grünwald Béla kiállítása
	Színjáték
	Közgazdaság

	Jövendő. 1906 11. szám
	Pattantyus: A Bánffy-eset
	Bomlik ... bomlik ...
	Hegedüs Ferenc
	Az uj pénzügyminiszter

	Párisi levél
	A párbaj ellen és a pornográfia ellen

	Zichy Mihály
	Külföldi krónika
	a: GEORGE SAND
	-é-: Krónika pesti dolgokról
	Musset Alfréd költeményeiből
	SZIVEM ÉS ÉN
	SZÉP VOLT...

	Kerr Alféd: Ibsenről
	Deák Gyuláné: A társadalmi nő természetrajza
	A túlérett leány
	Menyasszony
	A fiatal asszony
	Az a nya

	A LEGNÉPSZERŰBB NÉV
	Szilágyi Géza: VENUSZ
	ZRINYT MITKLÓS KIROHANÁSA
	Jobbágy Endre: Egy asszonyról aki majdnem császárné lett
	Szinjáték
	I. NERO
	KANDAULESZ KIRÁLY

	Az ember és munkája
	Közgazdaság

	Jövendő. 1906 12. szám
	Harc a választások körül
	Krónika pesti dolgokról
	Mahler Lénárd: RICHTER JENŐ
	Párisi levél
	J. L.: Merellinél

	Gustave Flaubert levelei unokahugához
	Domokos Illés: Az álkultura ... ?
	VERS
	Szirtes Artur: 

	Tóthváradi Kornis Elemér: Mahatma
	Deák Gyuláné: A társadalmi nő természetrajza
	A nő negyven év körül
	az öregasszony

	Francois de Rive: Utazás egy százfrankos körül
	Szinjáték
	Az ember és munkája
	Közgazdaság

	Jövendő. 1906 13. szám
	B. N.: A kétlelküek
	Tost Gyula: Az uj kultuszminiszter
	ALGEZIRASZ
	Z. B.: Krónika pesti dolgokról
	Abádi Imre: TAVASZ VAN UJRA...
	Tábori Kornél: Az anarkizmus lelke
	VERS
	Szirtes Artur: 

	MAGYAR KÉPEK
	Váradi Antal: TÖVISKOSZORU !
	Kóró: Reggel
	Márai Lajos: Gelléri Mór könyve
	Storfer Adolf: Az egyéniség apostola
	Dr. L. M.: A dedikációk törtenetéből
	Ady Endréről
	Szinjaték
	A KARDBOJT



