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más nyájaktól, hogy ezek a pásztornak tejelnek, amaz
pedig a pásztortól tejel: politikai tőkét, népszerűséget.

K r ó n i k a .

— márczius 23.
Egy m a g y a r

Szerkesztőség és UadóhlTatal:

respublika.

Hát vannak magyar republikánusok is? — kérdik
önök S a közvádló felüti fekete iktató könyvét, kinyitja
a gyanakvás fülét, hogy feleletemhez képest rovásba
vegyen.
S én anélkül, hogy néhai jó Patay István szellemében (köztársasági hiteívet vallott az öreg) kárt tenni
akarnék, vagy Hentaller Lajos barátunk érzelmeit bántanám, — egyszerűen kimondom, hogy republikánus párt
Magyarországon nincs, s ez idő szerint nem is képzelhető. Szét kellene szedni a nemzeti trikolort, kiszakítván
belőle az első szint, hogy a magyar radikális köztársaság vörös zászlaja leszármazhassék országlobogónak.
Voltak magyar jakobinusok, akik összeesküdtek a —
censura ellen. Voltak magyar karbonárik, akik lekéseltek
néhány — cseh finánczot. Voltak s vannak magyar Brutusok és Cassiusok is, kik a respublikáért márczius idusán — leiszszák magukat. De mindezekkel Klionak sok
baja nem akad. Politikai pártjaink ma (és a messze jövőben is) legkegyelmesebb urunknak mindannyian leghívebb
alattvalói. S bár »ő felsége haragszik«, ők csak a kétfejű sassal tartják a haragot.
Egyetlen egy magyar emberről tudhatjuk biztosan,
hogy »egy magyar respublika« hive. De ez is messze él
tőlünk, öreg ember már, többé nem igen foghatja »azt
üzenni«, s mi is hiába várnók, hogy »még egyszer azt*
ü z e n j e — Jól mondta az öreg Pulszky, mennyire jellemző a magyar republikánus és forradalmi érzületre a
»róla« szóló tüntető nóta: arra az üzenetre, hogy "elfogyott a regimentje«, a világ minden logikája szerint egy
lelkes felkiáltás volna a refrain: »fiuk, jerünk!« vagy más
efféle, — de a furtfejü magyar szillogisztika közbevet egy
feltételt: még most békén gunnyadhatunk, de »ha még
egyszer azt üzeni*, akkor aztán "mindnyájunknak el kell
menni* igazán.
Nem az »ő« magyar respublikájáról traktál ez a
czikk. Csak hadd irja azt meg Hentaller. Mi az ő nyájáról emlékezünk meg márczius lezajlott 15-ik napja s a
mult vasárnapi 1 2 pontozat felsült paródiája alkalmából.
Az ő nyájáról, mely nem az ő pásztortanyája körül legel,
de — hivatalos szólásforma szerint — "álláspontja közel
jár az övéhez*. Arról a nyájról, mely abban különbözik

Ez a függetlenségi

párt.

Mért nevezzük őket mégis »egy magyar respublikának?* — holott hitelveik forrása nem az 1849 debreczeni káté, hanem az 1848 márcziusi törvényhozás. Két
okból. Az egyik az, hogy mint körülhatárolt testű politikai és jogi individualitásnak, van igénye rá, hogy a köz
szolgálatát czélzó társasági
szervezetét respublikához
hasonlítjuk. A másik ok az, hogy a magyar állam majdani köztársasággá átformálódásának hivságos voltát mi
sem festi ki szembeszökőbben, mint ez a társaság, mely
ama majdaninak — esetleg a titkos republikánusok vágyaiban — ma mintát áll.
Szolgálunk magyarázattal. Politikus testületnél, melyet a lélek és erkölcs egységes tartalma éltet, mellőzhetetlen előfeltétele az életképességnek az, hogy vágyódásban, törekvésben, erőben és akaratban egységes legyen.
E z összhang kifejezésre jut monumentális világossággal
a párt-programmban, elementáris erővel a pártvezetés
tekintélyében.
A köztársasági államforma alapja az egység és
oszthatatlanság elve. Mig a függetlenségi párt a köznek
oly társasága, mely egy és — osztható, mit 25 év óta
csaknem naponkint bizonyít. Egységes és az is akar maradni a létfentartás ösztönerejével, de a benne lakó szellem lényege: »des Pudels Kern« — mint Göthe mondja —
a széthúzás. Ezért életfolyása egy hosszú, bonyolódott
per, melyet e párt tiz év számra folytat önmagával, dolgot adva benne annyi fiskális elmének, hogy sok.
Ahány ember, annyi vélemény, mely az indulat
gyors-forralóján hamar gőzöl s makacsodik szent meggyőződéssé. Mikor aztán senki se akar »engedni a 48ból«, lehet is politikát csinálni, esetleg érte kormányra
jutva is helyt állni.
Hja, a kormányra jutás! ez éppen a bökkenő. Közös
szent meggyőződésük e modern kuruczoknak, hogy dicsőségesen uralkodó öreg királyunk alatt akár egy EötvösHelfy, akár egy Madarász-Károlyi Gábor kabinetnek a
kormányra elhivatása merőben lehetetlen. Lelkiismeretük
megnyugtatásához külső okon kapnak: Bécsen, az udvaron, a hadseregen. Pedig a valódi gátló okért a párt legbejsejében kéne kereskedniök.
Valóban példátlan eset az övék a világ parlamenti
pártjai közt. Bevallott létjogosultságuk abban merül ki,
hogy ők a széktartói a függetlenségi eszmének a jövő
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idők számára; de épp ezért nem képzelnek nagyobb csapást, mint vezérlő elveiknek rögtönös diadalát, — egy
váratlan véletlent, mely őket a többség vállára felkapja s
az államügyek felelős intézésével megbizza. »Allah segits,
csak ne nagyon*, — ez a jelszavuk. Mert ha viselniük
kellene azt a felelősséget egész prózai súlyával, — nemcsak a mai »köztársasági élet« kedélyessége szűnnék meg
s a népszerűség ünneplő köntöse viselődnék el hétköznapi munkával, — hanem kitudódnék minden véleménybeli és személyi ellentét, melyeket ma általános elvi kijelentéseik semleges ködteritője diszkrétül eltakar valahogy.
Elvi kijelentéseket tenni valódi kínszenvedés rájuk
nézve, mert alig van oly formula, melybe egyik-másik.
Bendegúz v a g y Csaba ellenzése belé ne ütközzék. Programmpontjaik ezért a lehető legtágabbak, hogy beléjük
férjen s a párt egységét markirozni segítsen mindaz a
sok különös, békétlen Petur, Mikhál és — Tiborcz, kik
Endre asztalához, annyi tányérnyaló közé ülni, velük
összeférni — akár souverainebb véralkatuknál, akár az
alkalmazkodási törvény nyűgét tűrni nem biró gondolkozásuknál, akár a rája nem szorulás fényűzését koczkáztatható vagyoni viszonyaiknál fogva nem tudnak s nem
is akarnak. A kurucz természet, kurucz hagyományok e
sokféle típusa kiszorul, v a g y helyét nem találja a napi
politika fegyelmében, s ezért összeverődve elmegy a szélső
baloldalra függetlenségi széktartónak, haragudni az átkos
jelenre, busulni a múltért s ábrándozni a jövőről.
Ami ez agendák körén kivül esik, s a •köztársaságot* konkrét nyilatkozatra szorítja, az mindig nagy baj.
Mert az elvi köztársak a konkrét formulába soha nem
férkőznek össze. Nagyobb baj ennél is, hogy a formula
mellett azt is meglatolják, ki szab nekik ilyen formulát.
Mert ember legyen a talpán, akinek ők szót fogadnak.
A pártelnökség betöltése alig esett meg náluk emberhalál-veszedelem nélkül, — épkézláb pártvezérük pedig
soha nincs, ilyet ők csak holta után vallanak elismertnek.
A régi 48-as párt az öreg Kállay idejében csaknem
több vezéraspiranssal birt, mint taggal. Madarász nem
hagyta Kállayt, Madarászt nem engedte Böszörményi, ezt
Körmendy. A koronázási amnestia szörnyen megsokasította
a vezérjelöltek számát: haza jött Simonyi Ernő, Helfy,
Irányi. Innen tűi nem is maradtak együtt egy respublikában : Irányi hatod-nyolczad magával kilépett belőle, hogy
külön 48-as klubot alapítson, mint 20 év múlva Ugrón
Gábor cselekedte velük. S folyt a versengés: melyik
a tiszta 48 1 hol terem a tiszta függetlenség!
Mocsáry Lajos pártelnöksége lett a semleges szin,
mely jelben a Horatiusok és Curiatiusok kibékültek, megcsinálva a fúziót, összevarrva a két zászlót. E z volt a
48-as és függetlenségi párt; de vezérlőjük, generálisuk
nem akadt, — csupán vezérkar alatt harczoltak, melynek
tagjai ugy szerették egymást, mint a kutya meg a macska.
Mocsáry féltékeny volt Simonyi Ernőre, ez Irányira, ki
viszont Helfyre; nőttek v a g y jöttek hozzájuk uj vezérigényüek, főszéktartóságot követelők is az uj nemzedékből:
Verhovay Gyula ekkor tűnt fel, Eötvös Károly a kormánypártról ekkor tért meg, Ugrón Gábor és Polonyi Géza

ekkor kezdtek megnövekedni s enynyi aspirans közt általános vala a megkeveredés. A sok ellenpápa egymást el
nem ismerte s a vezérszót a ház vitáiban — különbeni
apprehenzio s további következmények terhe alatt —
sorrend szerint követelték. Simonyi Ernő elhunytakor a
gyászbeszédek szövegéből tudta meg az ország, hogy e
• magyar köztársaság« az ő politikai főnökét voltaképen
benne siratja.
Utána üdvös fordulat látszott beállani: az öreg
Irányi elsőbbségi igényei kor, érdemek, integer jellem és
tekintély dolgában mintha elnémították volna egyébb
pretendensek versengését. De jöttek uj bajok: a turini
kollektiv exkommunikaczio s a fiatal erők elégedetlensége
a pártvezetés merev orthodoxiája és erélytelensége ellen.
Amiből egy csoport, a régi 48-as raj utódainak a köztársaságból különválása és a delegácziók számára egy uj
48-as faiskola alapítása következett. Benn a pártban zsongott a kas, forrongtak méhek és herék, — s volt róla
szó, hogy jó Irányinál csak a vezéri képviselet disze, a
köztársasági elnökség felségjogai hagyandók meg, a végrehajtó hatalom pedig ifjabb, mozgékonyabb idegzetüekre
ruháztassák. Az ehhez való kvalifikáczio megszerzéseért
nyilt mezőn vala a versenyfutás akadályokon át főleg
Eötvös és Polonyi közt. A közigazgatási vita agyonbeszélési taktikája főleg e versenyharcz kifolyása volt: Eötvös
mondott hatodfélórai beszédet, Polonyi tűi akart rajta
tenni legalább is 7 — 8 perez fordulónyira. Jó Irányi azonban behűnyta szemeit, a respublika elsiratta benne a megdönthetetlen tekintélyű vezért. De az utód kérdésében a
«vivat sequens» ügye máig kétségesen áll. A többség megválasztotta Eötvöst pártelnökké, de «nem pártvezérré-- —
mint a Polonyisták mondják, s ebből hogy mennyi belső
háborúság következik, kiviláglott a mult héten egy párthatározattal leczáfolt elnöki enuncziáczióból, s a mult
vasárnap tartott tüntető népgyülésből, melynek fiaskója
viszont — számos visszavonult Brutusok és Cassiusok
nem csekély kárörömére — a párthatározatot czáfolta le.
Az üdvösséges tanulság pedig az, hogy republikánus
államformáról
— a választott tekintély hatalmának
s a választó hatalom tekintélyének eme «48-as és függetlenségi- mintája után — Magyarország számára csak
olyan rajongó tűnődjék, ki az ehető levegőt, a zenélő
ágyűt, v a g y a vegyi embert nem birja kitalálni, bölcsebb
foglalatossága pedig — nincs.
—1.

Bálványainkat jobban szeretjük istenünknél.

Emili' Augier.

x
A kifordított kabát nem u j kabát.

Edmond Frank.

x
Az utolsó illusiónk az, bog}- már nincsenek illúzióink,
*

G.-M. Valtour.

Boldog emberek nincsenek, csak boldog pillanatok.

K.
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Éj.
Sejtelmes nyári éjszakán
Kábultan álmodom veled,
Itt érzem égni arczodat
Fáradt szivem felett, édes,
Fáradt szivem felett.
Káprázatos homályon át
Felém csillog fehér fogad;
Szomjú ajakkal, volt idő,
Csókoltalak sokat, édes,
Csókoltalak sokat.
És izzó száz csókod helyén
A homlokom ma is meleg —
Nem igaz, ágy-e, nem igaz,
Hogy elvesztettelek, édes,
Hogy elvesztettelek ?
Ignotus.

Líza.*
Irta: HERCZEGH FERENCZ.

Liza félfejjel kisebb volt valamennyi nénjénél, de öt
kilóval többet nyomott a Gyurkovics-leányok átlagos súlyánál. Ezt az átlagos súlyt a nagyságos asszony egyszermindenkorra ötvennyolcz kilóban állapította meg. Aki a
leányok közül ennél többet nyomott, az Banting-kurát
használt: aki kevesebb volt, vaspirulákat szedett.
Különös ismertető jele volt az ötödiknek az a provokáló anyajegy az állán. Jellemző tulajdonságai közé
tartozott, hogy nem szeretett korán fölkelni, nem nagyon
szeretett tánczolni és egyetértett Korányi profeszszorral
abban, hogy szivből gyűlölte a fűzőt.
E z utóbbi ellenszenvénél fogva csodálatos gyakorlottságra tett szert a rákényszeritett kinzóeszköz gyors
levetésében. A távozó vendégektől még karcsú darázsderékkal búcsúzott el a lépcsőn, az ablak alatt ügető
kocsi után már kényelmes házi zubbonyban integetett.
Azt mondtam, hogy Liza nem nagyon szeretett
tánczolni, és most ugy érzem, hogy koczkáztatott dolog
tőlem, midőn az izgékony, örökké nyughatatlan, tánczra
termett és rendesen az ájulásig befűzött Gyurkovicsleányok húgáról ilyeneket állítok.
Saját szavam hihetősége érdekében szeretném tehát,
ha futólagos pillantást vetnénk Gyurkovics Liza kisleánykorára, — meglehet, hogy a gyermek egyéni diszpoziczióiban megtaláljuk azt a bizonyos vörös fonalat, mely
a kisasszony különcz hajlamának megértéséhez vezet.
Már pólyás baba korában Kövér Lizinek hivta a
cselédség, és Lusta Lizinek a család. Pedig egyik név
sem illett reá annyira, mint illett volna a J ó Lizi név.
Annyira jó volt, hogy még fogzása idején is siketnémának tarthatták, mert soha sem hallották a szavát.
Ha hajnalban fölébredt a bölcsőjében, nem sietett az általános figyelmet fülhasitó visitással magára terelni, hanem
összeránczolta pisze orrát és csendes gügyögéssel várta,
hogy tudomást vegyenek róla.
* A Gyurkovics leányok czimü kötetéből, mely Singer és Wolfn?r kiadásában ma jelent meg,

Ha este a lakás valamelyik zugában lefektették, mai
babák példájára nem próbálta a napot sirással megállítani útjában, hanem figyelmesen és komolyan szemlélgette a szoba mennyezetét, mignem minden nagyobb szenzáczió nélkül elaludt
Mikor már karon ülő baba volt, nem egy jelét adta
önzetlenségének. A csörgetyüjét naiv nagylelkűséggel
akárhányszor odadobta a dada sarkában kullogó komondornak, a vajas zsemlyéjét egyszerű felszólításra odaadta
bárkinek, néha pedig felszólítás nélkül is utána lökte az
udvaron szállongó fecskének.
Dadája gyakran demonstrálta a gyermek jó szivét,
a kerítés mellett, a gyermeknevelés iránt melegen érdeklődő méntelepi katonák előtt.
(Ezek a méntelepi katonák minden tavaszszal párosával jöttek Bács-Tamásra, egy királyi mén kíséretében.
Egy-két hónap múlva aztán a gyermekbarát közlegényt
rendesen stockházba vitték, a káplárt pedig ispotályba, a
Gyurkovics-ház egyik nőcselédjét, az auditor megkeresésére kihallgatta a szolgabiró, tanúnak, a súlyos testi sértéssel komplikált fegyelemsértési ügyben . . .)
Nagy igazságtalanság van abban, hogy mig Lizinek gyermekkorában erénynek tudták be egészséges álmát,
addig hosszuszoknyás korában akárhányszor kázust csinált belőle a koránkelő nagyságos asszony.
Reggelenkint, ha Liza még a párnák közt hevert
és azon busult, hogy miért is inkompatibilis a puha ágy
a meleg reggelivel: Gyurkovicsné rendesen benyitott és
hathatós szavazatával diadalra segitette a reggelit az
ágy fölött. Ilyenkor néha azt mondta Lizának:
— Majdnem olyan kövér vagy már, mint a zsidó
felesége, és mégis mindig alszol!
Erőltetett hasonlat volt, mert az árendás feleségének négy tisztán megkülönböztethető álla volt egymás
alatt, (az első és második szakállas is volt!) a Liza
rózsás állát pedig egyetlen egy szelid hajlású vonal kötötte
össze a nyakával.
A leány dicséretére mondom, hogy a sok keserűség,
melyet ráfogott kövérségével szereztek neki, semmit sem
változtatott szivbeli jóságán. A béres gyerekek ismerték
ezt a jóságát, a komondorok és szárnyasok pedig ösztönszerűen megérezték, mert Lizának csak mutatkoznia
kellett a cseléd-udvaron, hogy mozgalmas tüntetések központja legyen.
Liza nem állapodott meg az embereknél és állatoknál, gazdag szivének érzelméből kijutott még a papíron
élő fantomoknak is, a kedves olvasmányát képező regények hőseinek.
Nagyon szeretett regényeket olvasni és ebben is
különbözött nénjeitől, akik a fővárosi újságokból legfölebb
a báli tudósításokat böngészték ki, meg az eljegyzési
hireket.
Volt a Gyurkovicsék kertjében egy ősrégi bodzafa,
ennek az alacsony koronájában egy titkos kis zugot talált
magának Liza, hol ezer dongó zümmögése közepett órákon át elábrándozhatott a boldogtalan Izaura őrgrófné
sorsán. Mikor Izaurát a családi sirboltba temették, végtelen fájdalma könyekben olvadt fel, mikor pedig az utolsó
fejezetben kitudódott, hogy Izaura még sem halt meg
komolyan, kéjes boldogság nyilait át a kövér Liza szivén.
Gyurkovicsnét aggodalommal töltötte el, hogy ötödik leányát vágyai nem a báli termek reális parkettje,
hanem a regényes légvárak felé csábitják.
— Azt várod talán, hogy Orlando gróf fog feleségül
venni, v a g y Lebegényi báró?
Sem Orlando gróf, sem Lebegényi báró nem vette
feleségül Gyurkovics Lizát, hanem Radványi Gida, aki
épen az nap tette tiszteletét a házban. . . .
1*
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A kis Radványi Gida egy pár esztendővel ezelőtt
halálosan szerelmes volt a harmadik Gyurkovics-leányba,
a szőke Katinkába. Radványi ezredes megnézte a leányt,
aztán maga feleségül vette, Gida fiát pedig felküldte a
Szergiusz professzor intézetébe, hogy megszabaduljon
tőle. Azt mondta neki, hogy ne is merjen haza jönni, mig
le nem tette a pótérettségit.
Gida nem találta sietősnek 3. dolgot, Szergiusz professzor pedig, a ki havi százötven forint tartáspénzt
kapott a fiatal báróért, még kevésbé. Gida tehát két évig
mint doyen elnökölt az intézeti önképzőkör ülésein, aztán,
egy váratlan baleset következtében, mégis kikapta az
érettségi bizonyítványt. A váratlan baleset abból állott,
hogy a minisztérium megvonta a Szergiusz-intézettől a
nyilvánossági jogot. Szergiusz professzor pedig bosszűból
érettségi bizonyítványt adott minden növendékének.
Az ezredes ugy vélekedett, hogy fia már eleget
tanult, — u g y se lesz belőle egyéb, mint lósorozási elnök
v a g y legfölebb főispán! — és haza hozatta.
A kik Radványi Gidát már azelőtt ismerték, ugy
találták, hogy nagyon megváltozott az intézetben. Megbajuszosodott és megerősödött. Liza a maga részéről azt
is konstatálta, hogy van a modorában valami regényes
distinkczió, az arczában valami bánatos komolyság, a mi
szörnyen érdekes és Monte-Christo grófra emlékezteti az
embert, v a g y még inkább Don-Carlosra, aki tudvalevőleg
a tulajdon mostoha mamájába volt szerelmes...
Radványi Gida tényleg föltette magában, hogy bánatos méltósággal fogja tragikus sorsát viselni. Óh, — ő
sokat szenvedett és küzködött magával az internátusban,
bár eleve is elhatározta, hogy e harczban a kötelesség
fog győzedelmeskedni a szenvedély fölött. Le fog mondani, ha bele hal is.
Az ember azonban nem azért győzedelmeskedik a
szenvedélyei v a g y más valami fölött, hogy titokban tartsa
ezt a győzelmét. Az embernek ilyenkor szüksége van
valakire, mondjuk egy Marquis Posa-ra, akit beavat a
titkába és akivel megbámultatja belső nagyságát.
E s ki lett volna inkább hivatva Marquis Posa szerepére, mint Gyurkovics Liza ? E g y pár hét múlva Gida,
miután napról-napra ott ozsonnált Gyurkovicséknál, máiannyira megbarátkozott Lizával, hogy elsírhatta nagy
bánatát baráti kebelén. (Ezt persze nem szabad szó szerint érteni.)
Liza könyekig meg volt hatva. Büszke volt Gida
bizalmára, kit nemesnek, nagynak és szörnyen érdekesnek
talált, és kéretlenül örök barátságot esküdött neki.
Soha sem merte remélni, hogy Bács-Tamáson valaha
szemtől-szembe lásson olyan embert, akiben a kötelesség
küzd a szenvedélylyel, v a g y a kiben más valami küzd.
A tamási urak soha sem beszéltek kötelességekről
és szenvedélyekről, ők mindig csak a termésről beszéltek,
lovakról és nagy ivásaikról.
Gida később a bodzafa alatt elmondta barátnőjének
azt a nevezetes jelenetet, mikor első izben megint összetalálkozott a mostoha anyjával.
Haza jött az internátusból és az édesatyja ugy
fogadta, mintha nem is történt volna köztük semmi.
Mintha nem is lettek volna riválisok. Azt mondta:
— Szervusz, gyerek! Lám, már kezd nőni a bajuszod !
Katinka asszony bejött, ő is ugy tett, mintha
nem történt volna semmi. Mintha soha sem szerették
volna egymást. Azt mondta:
— Jé, Gida! Milyen nagy ember lett belőled!
Aztán más egyébről beszélgetett és az ezredes elég
lovagiatlan volt hajdani riválisával szemben, hogy feleselni
kezdett vele a zsebpénze miatt. (Gyerekkorában egészen
szabadjára hagyta, mint valami férfit, és most azzal

akarta jóvátenni hibáját, hogy ugy bánt vele, mint gyerekkel.)
Mikor Gida kiment a szobából, Katinka egy mellékajtóból utána szólt és titokban egy összehajtott papirost csúsztatott a kezébe.
— Vigyázz, hogy az öreg meg ne lássa! suttogta.
Gida elsápadt, a térdei inogtak. Aztán a papirossal
kirohant az istállóba...
— Ah, tehát levélben mentegeti magát!
Nem levél volt, hanem ötven forintos b a n k j e g y . . .
Pénzt adott neki, hitvány pénzt!
Liza sóhajtva mondta:
— Katinka egy cseppet sem romantikus!
Azt tanácsolta Gidának, hogy tépje ki gyökerestül
Katinka képét a szivéből. Valamit gyökerestül kitépni a
szívből, — ez megint olyan dolog volt, ami Radványi
Gidát föllelkesitette. Megfogadta, de csak olyan föltétel
alatt, ha Liza nagylelkűen segédkezni fog neki ez érdekes műveletben.
A gyerekek gyakori együttlétének az lett a következménye, hogy Gyurkovicsnénak egy ötlete támadt.
A Gyurkovicsné ötletei pedig rendesen két emberfiának
az összeházasítására vonatkoztak.
Mikor Katinka egy izben megint fölvetette a családban legaktuálisabb kérdést, h o g y : mit fognak Lizával csinálni ? — Gyurkovicsné azt mondta:
— Tudod mit gondoltam ? Elvehetné a ti G i d á t o k . . . .
Katinka elnevette magát.
— Mit ? Én legyek a kövér Liza anyósa ?
— Miért ne ? Azelőtt úgyis sokat veszekedtél vele . . . .
Kijárom én a dispenzácziót a püspöknél, az érseknél, —
ha kell, a római pápánál is! — Igazán, — szólhatnál az
öregednek!
Katinka még az nap szólt az öregjének. Az öregnek borotválkozó napja volt, s ilyenkor le lehetett melléje ülni a kerevetre. Különben nem lehetett, mert a tüskével fölsikálta az ember arczbőrét.
— Nem szeretem, hogy Gida mindig itt ődöng és
nem tud magával mit kezdeni. Untatja magát és az egész
világot. Legjobb volna feleséget keresni neki, aztán odaadnád nekik az egyik pusztát
— Talán már kerestél is neki feleséget ?
— Tudok egy jóravaló leányt, aki fülig szerelmes
belé, és ő is szereti.
Milyen fajta?
— A te feleséged se különb fajta!
— Ugyan?
— A kövér L i z a . . . .
Az ezredes nevető görcsöt kapott, Katinka pedig
megharagudott és hátba ütötte.
Micsoda ? A tacskó nekem sógorom legyen ?
Szégyelnéd a rokonságát?
Én nem tudom, hogy micsoda eszközökkel tudott
Katinka asszony az ezredes úrra hatni; én csak azt
tudom, hogy az ezredes, mikor megint borotválkozó napja
volt, megadta magát.
— Bolond állapot, de ha szeretik egymást —
— Imádják egymást!
— Akkor nem bánom! Legalább nem lábatlankodik
többet itt a fiu . . . .
A családban tehát elhatározták, hogy Gidából és
Lizából egy pár lesz. A titok aztán kiszivárgott a gyerekszobába is, a konyhába is; a faluban is beszéltek róla,
a vármegyei urak pedig már a lakodalom napját is tudták. Mikor Gyurkovicsné megrendelte a Liza kelengyéjét,
a budapesti ismerősök is megtudták a dolgot.
A Gyurkovicsék béresei csak u g y szóltak Gidáról: — ahol ni, — a mi kisasszonyunk vőlegénye!
A réti halászok különválogatták a kövér kecsegé-
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ket a lakodalomhoz. Kukacz Bandi eljött a nagyságos
asszonyhoz és megkérte, hogy ezúttal az ő bandáját
fogadják meg. A ő kontrásai nem isszák le magukat és
ő megfelel minden hiányzó ezüst kanálért.
Mondom: mindenki tudta, csak ketten nem tudták,
akiket pedig a dolog szintén érdekelt volna, — Gida meg
Liza. Gida már ekkor Liza segítségével szerencsésen
kitépte a mostoha mamája képét a szivéből, még pedig
gyökerestül, és most ujabb tragikus szenvedélylyel küzdött.
Szerelmes volt a kövér Lizába, szerelmes volt annak
rendje-módja szerint, — pedig mikor Katinkáról nagylelkűen lemondott, megesküdött magában, hogy ez életben
nem fog többet szeretni. A szive sírbolt lesz, hová meg
halt szerelmét temette. É s most fülig szerelmes volt Lizába, — ez volt az ő tragikuma.
Hosszú töprengés után föltárta helyzetét Liza előtt,
egyszersmind megkérte barátnőjét, hogy segítsen most
már a saját képét gyökerestől kitépni a szivéből.
Liza megszeppent és majdnem sírva fakadt. Mikor
Gida megkérdezte, hogy fél-e tőle, azt mondta, hogy
igenis fél. De mikor azt kérdezte, hogy gyülöli-e most
már, azt mondta, hogy gyűlölni éppen nem gyűlöli —
É s ha Gidának elejétől fogva az volt a végzete, hogy őt
szeresse, akkor hiába is akarná a képét kitépni a szivéből, mert a végzet ellen nem küzdhet az ember.
Gida tehát meghódolt a végzete előtt. Mivel azonban ugy sejtette, hogy ellenséges apja kémekkel veszi
körül, a legnagyobb óvatosságot fejtette ki Lizával szemben. Csak akkor jött a házba, ha hölgye jelt adott neki,
hogy nincs veszedelem. Piros keszkenő a leány-szoba
ablakában azt jelentette, hogy a házban tiszta a levegő.
Fehér kendő veszedelemtől óvta. Veszedelem akkor forgott fenn, ha az ezredes a verandán kvaterkázott a Gyurkovics-fiukkal.
A szerelmesek levelezésben is állottak, ami Lizától,
aki szivesebben olvasott el egy öt kötetes regényt, mint
leirt egy féloldalas levelet, jókora áldozat volt. Postaszekrénynek a kert túlsó sarkában álló leanderes dézsát használták. Gida kieszelt egy titkos irást, melyet csak a
logaritmusos táblánál is komplikáltabb kulcs segítségével
lehetett megérteni. Szeretlek, édesem ! ezt ü g y irták : krancsenk kruncs!
Gida egyszer meghallotta, hogy édes atyja és Katinka
a szomszédszobában Lizáról és ő róla beszélnek. Hogy
mit beszélnek, azt nem érthette meg, de a neveket tisztán
hallotta.
— El vagyunk árulva! mondta Lizának.
Liza elsápadt, Gida fejében kalandos szökési terv
kezdett megfogamzani. Nem egészen komolyan, de nagyon
részletesen elgondolta, hogy Melbourneba szökteti majd
Lizácskát. Melbourne iránt különös előszeretettel viseltetett, már a földrajzi órákon is szivesen hallotta ezt a
kellemes csengésű nevet. Látta magát, a mint széleskarimáju kalappal a fején és baltával a vállán kilép az őserdőből, Liza pedig, operai parasztjelmezben, a kis faház
padján várja. . . .
Nem mehettek Melbourneba, közbe jött valami.
Anna napján, Gyurkovicsné nevenapján, czigányszó
mellett egy kis ivás volt a házban. (A »kis« jelző csak
az ivók számára, de korántsem az elfogyasztott bor
mennyiségére vonatkozik.) Este felé a fiatal urak kissé
hangosan viselkedtek a verandán, amennyiben földhöz
vagdosták a poharakat, amelyekből a házi asszony
egészségére ittak, ezüsttálczákat raktak a czimbalomra,
ököllel verték a nagybőgő fenekét és szapora revolverlövések közt húzatták el a Gyurkovicsné kedves nótáját:
Maros vize folyik csendesen. . . .
Az öregebbek, köztük az ezredes is, a dohányzó-

szobába vonultak és tarokkozni kezdtek, a tarokkot csakhamar ferbli váltotta fel.
Most már Katinka asszony is közéjük telepedett és
kártyát kért. Értette a játékot, csak egy hibája volt:
irgalmatlanul csalt. Ha besöpörte a bankot, a lapját csak
ügy mutatta fel, ha összekulcsolt kezekkel könyörögtek
neki a partnerek, — néha fel sem mutatta, inkább visszaadta a pénzt. A bankkal állandóan komplikált elszámolási
viszonyt tartott fen, melylyel kétségbe ejtette a férjét.
A nagybátyja már nagyobb összeget ajánlott fel neki,
végkielégítésül, csak hagyja abba a játékot,
az ezredes pedig, mikor rajtakapta valami újabb turpisságon, a
tenyerét reátette az asszony pénzére és kijelentette, hogy
a pénzt szét fogja osztani a vesztesek közt. Katinka
asszony ügy akarta megmenteni a zsákmányát, hogy
hirtelen elfújta a lámpát és a sötétségben összeseperte a
bankókat.
A következő pillanatban négy gyújtó is világított a
szobában, de — csodálatos! — a kártyások közül senki
sem nézte a pénzét, mindenki Gidát és Lizát nézte, a kik
egy kis kereveten ülve, addig szerényen kibiczkedtek.
— Érdekes 1 mondta az ezredes; azzal meggyújtott
még két gyújtót.
A megszeppent Liza fejecskéje ott pihent a Gida
mellén, arcza lángvörös volt, halkan nyöszörgött, de
szabadulni nem tudott, mert a haja beleakadt a Gida
melltűjébe. (Ez a melltű különben turbános szerecsen-lejet
ábrázolt.)
— Lám, mondta a nagybácsi, a jegyesek is a zavarosban halásznak!
Katinka kiszabadította húgát kellemetlen helyzetéből,
aztán egy kis pofont adott neki, — neki is egyet, meg
Gidának is egyet.
Gida, sápadtan az izgatottságtól, a leány elé állott,
aztán heroikus mozdulattal fölemelte a kezét.
— Igen — ő az én jegyesem!
— Hiszen az nem újság; mondta ásítva az ezredes,
aki éppen a pénzét olvasta.
— Szeretem és feleségül fogom venni! mondta Gida
fenyegető hangon.
— Hát téged mi lelt? Hogy feleségül fogod venni
azt az egész vármegye tudja, azért nem kell kiabálni!
Azután osztani kezdte a kártyát, mert ő volt a soros.
Gida és Liza kisompolyogtak a szobából. Katinka utánuk
ment, bankjegyeket rázva ki a ruhája ujjából.
— Igaz, gyerekek, a mama ü g y akarja, hogy október felében legyen a lakodalom. . . .

mint a

Az a s s z o n y o k mind egyformák, c s a k h o g y a z egyik nem o l y a n
másik.
*

A bölcs kerüli, az erős leküzdi a csábítást ; csak a dőre
gyenge esik neki áldozatul.

es a

*

Az emberek lelkesedésükben olyanok, mint a v e r e b e k : repülnek egy ideig, de mindjárt leszállnak, mihelyt a földön k e n y é r m o r z s á t
látnak.
*

Ki nem volt g y e r m e k k o r á b a n á b r á n d o s , képzelgő, iljukorában
poéta, férfikora elején meggondolatlan idealista, k é s ő b b n y u g o d t munkás és a g g k o r á b a n mosolygó bölcs • az lehetett k r e a t ú r a , de nem volt
ember.
*

Bölcselkedők lehetünk, ha t a n u l t u n k és gondolkodtunk ; bölcsek
csak akkor, ha a r r a születtünk.

Viktor.

Száműzött isten.
Tavasz volt. Enyhe, langy tavasz este,
Az ifjú nap rég nyugovóra hajolt.
A gyönge gyepet harmat megeste.
.4 gesztenyefán egy rigó dalolt.
A kert sötétje zsongva hullámlott.
Mint valamely rengő, fekete tó.
Illattal öntözték a virágok,
Csend vala, álmokra andalító.
Odafent egy-két csillag kigyullad.
Lent szárnyal az éjszaka hűs köde már,
Az élet halk pihegve szunnyad,
Útra kél dongva az éji bogár.
Pilten a munka, mit a nap végzett,
.4 redős homlok is kiderül.
Haza hívogat hü puha fészek,
Tiszta fény nyel, felhőtelenül.
Lopva befogja szemem valaki,
Mikor átjutok a küszöbön ép;
— Hollá, ki vagyok? Találja no ki!
S nincsen az a kincs, a miért rájönnék.
Elvégre szelíden átfonja karom
S hiába akar menekülni ölembi'd,
Félénk kaczaja el-elhalón,
Mint esti harang szava csendül.
Vidám fecsegés, tréfa közepette,
A szárnyas idő sebten tovaszáll.
Odakint immár szétteregette
Ezüst fátyolát szőke holdsugár.
Egyszer — ki se várta — halk kopogás
Rezzent föl a zárt ablakon átal.
Nosza van ijedés, gyors szívdobogás,
Kis feleségem sírni sem átall.
— Hej ki az?... Egy eltévedt gyermek.
Szegényke alig hogy vánszorgani tud.
Ajtót nyitok. — Jöjj be, pihenj meg.
S bebocsájtom a kis, vézna fút.
Aranyos, gyűrűs haj övezte
.4 szép, ele szomorú arezot,
Vállán ütött-kopott nyila, tegze,
Nyilván vele vitt ma játékharezot.
Unszolta szívesen az asszony,
Éltes, akad itt valami maradék.
— Jó kis fiam, az ne aggasszon,
Majd reggel anyádhoz haza mégy.
Jut neki puha derekalj, párna,
Ahol álomra lehajtsa fejét.
... S mintha az égben angyal járna
Sugaras nyomán kiderül a setét.

Aztán ami történt, úgy lehet álom,
Bár hogy nem aludtam, esküdni merek,
Az ablakon beosont hold sugáron,
Aranyösvényen lépdeli a gyerek.
Odajött hozzám s kezde beszélni
Bűvös, babonás hóbortokat.
Eszem ágában sem vala félni,
Emléke mégis átborzogat.
- Nem az vagyok én, minek látszom,
Ámítás a ruhám, alakom.
Kényszerű, szomorú szerepet játszom,
Járván úttalan utakon.
Boldog egemből számkivetetten,
Szelid otthonomat ha lelem ?
Trónról letaszított, bujdosó isten
Vagyok én, a nevem szerelem.
Egykor idelent bőven akadt hívem,
Tétova nem kelte bolyognom;
Oltárom állt sok szerető szívben,
A természet volt a templomom.
Nyíló virág csak az áldozatom.
„4.: ima epedő soliajok.
A szerelmest én meghallgatom,
Ha mi sebe van, se sajog.
S most nincs, ki esküdnék nevemre,
Oltárimon a szent tűz kialudt.
„4 hittagadóktól kinevetve,
Tűröm a legkeserűbbet, a gúnyt.
Sorsom akarja, akárkit kérdek:
Pereznyi pihenőre kicsiny zugot ád?
Közbe tolakodva az Érdek,
Elfoglal előttem kunyhót, palotát.
Hév nyár, vihar űz, hiába esengek,
Hogy tán valamely tanya majd bebocsát.
Zord út, ridegen a gazda kikerget:
- I 'idd nyomorod más küszöbére tovább.
Száműzve egemből, itt kitaszítva,
1 "igasztalanúl bolygok egyedül.
Pedig e kő, a boldogság titka,
Azé, aki rajtam megkönyörül.
.... Reggelre virradva tűvé tettük
A házal a kései vemlég után.
Mihaszna, nyomtalanul eltűnt,
Bizonynyal álmodtuk csupán.
Szegény, számkivetett isten,
Tovaszáll, csak ép hogy megpihen.
Mégis itt járt; mit ő liagya itten,
Tanúm : a boldogság, szerelem.
Lipcsey Ádám,
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Jövendölés.
Ha majd a vágyak elpihennek,
Mint kis gyerek, ha sirt sokat:
Belátjuk mindaketten, édes,
Mily bölcs a tíz-parancsolat ;
Tiltó szavát híven követjük:
Máséra nem kívánkozunk.
Igy szépen, kiki a párjával,
Egy sétán majd találkozunk.
En félrenézek, hogy ne lássam
A szemrehányó szép szemed;
Te végigméred vizsga szemmel
A kedves feleségemet.
Gamma.

Budapest a kávéházban.
Irta: KÓBOR TAMÁS.

IV.
Kártya.
A kávéház legvilágosabb helyiségeit, a n a g y tükörüvegek mentében foglalja el a biliárdasztal. E z a tiszta,
ártatlan, intelligens játék keresi a napfényt és a világosságot. De a világos kávéházaknak vannak sötét hátulsó
szobáik, apró, zöld asztalokkal. Ezek körül az asztalok
körül folyik, kerülve a napfényt és a nyilvánosságot, az
a rejtelmes játék, melynek szerszáma néhány tuczat primitiv, szines kép. E z az a játék, melynek szenvedélyes
üzése megbélyegzi az embert, melyhez az erényes, takarékos társadalom, a könnyelműség, a bün, a lelki romlottság fogalmát füzi. A z egyetlen játék, mely mellett
gavallérok és szeplőtlen jellemű férfiak rejtőznek a rendőrség elől s mely kereseti forrását képezi a gazembereknek. Valóban nincs is dísztelenebb látvány kártyázó
embereknél. Izgalmasan kipöfékelt füstben úszik a sötét
csoport, arezukat hol a rosszul rejtőző izgatottság, hol a
leplezetlen elkeseredés torzitja el. Vannak, akik jégközönynyel ülnek partnereikkel szemben, de egy-egy szavukból,
kezük egy téveteg mozgásából, szemük e g y meredő tekintetéből látni azt a bontó ideglázt, mely bensejüket emészti.
Az emberi kapzsiság, a pénzre való sóvárgás, a munkátlan szerzés v á g v a a legmeztelenebbül nyilvánul a kártyaszobában, visszataszító, nyers lelketlenségében. Mintha
nem is jóbarátok szórakozás czéljából ülnének együtt,
hanem halálos ellenségek, kik e g y m á s megrontására törekednek s a legszivtelenebb közönbösséggel térnek társuk
romlása fölött napirendre, mert az egyik romlása a másik
menekvése. A z életharcz, a struggle of life a játékasztalnál,
pipaszó és fekete kávé mellett! Van valami kisérteti épen
a paradox torz-mulatságban, mely mellett mindenki szenved a lázadó idegek vibrálásától.
E s ez a játék el van terjedve az összes társadalmi
rétegek között, a bérkocsisok, hordárok az utcza sarokkövén csak u g y űzik, mint a nemzeti kaszinó tagjai.
Áthatja az egész társadalmat, mint a kapzsiság, a nyerészkedés v á g y a . Megrontja a napszámos családi békéjét
az elvesztett egyetlen forint által u g y , mint a grófit az
elvesztett százezrek által.
Emberek, akik nem kártyáznak, nem tudják fölfogni : mi annyira csábító a kártyázásban ? A rendes
kártyajátékokhoz tagadhatatlanul nagyfokú kombináló
tehetség kell, csak u g y , mint a sakkozásnál, de nem az

észnek ez a játékbeli izgatása adja meg a kártyásoknak
a kártyázáshoz való kedvet. A z érdeklődést, az izgalmat
tisztán a pénzbetét adja meg, s ez minél nagyobb, annál
"érdekesebb* a játék.
Ami azonban szinte hihetetlen, a kártyások nem
annyira a pénzért kártyáznak, mint azért az emésztő
izgalomért, mely alatt szenvednek, mely kimeriti őket.
Remegnek a betétjükért, de e remegés kedveért fokozzák
a betéteket. A kártyázás csodálatos vegyüléke a legviszszataszitóbb pénzvágynak s a leggavallérosabb könnyelműségnek. E g y neme ez az ópium- v a g y hasis szenvedélynek, ahol az élvező szintén tudja, hogy önmagát
fogyasztja, de ez a lassú öngyilkolás élvezetes kéj neki.
Amilyen bajos a kártyázó psychologiai állapotát
elemezni, ép oly bajos a kártyázás hatásáról általános
képet adni.. E g y bizonyos fokig a kártyázás ép oly
ártatlan játék, mint akár a lapdázás. E g y bizonyos fokig
megnyugtató, g y ó g y i t ó hatása van az a g y r a és idegekre.
Tudósok, akik intenzive, fegyelmezetten gondolkodnak,
leülnek a tarokkhoz s valósággal üdülnek mellette.
Van abban valami pihentető, megnyugtató, amikor a z
egész n a g y intellektus arra konczentrálódik, hogy e g y
adott figurára egy másik figurát kell ráadni s van valami
játékszerü, naiv és közvetlen öröm, hogy a kártyakeverés esélye, egy-egy ü g y e s kombináczió néhány ezüstpénzhez juttat bennünket. Bizonyos bonhomikus komikum
teszi szeretetreméltóvá azokat az öreg urakat, akik ambiczióval kártyáznak s valóságos diadalmi mámor tölti el
őket, ha nyernek, s valósággal kétségbeesnek v a g y neki
keserednek, ha vesztenek. Mulatságos ilyenkor az illető
gondolkodásának sophistikus menete. Ha nyer, roppant
ügyesen játszott; ha vészit, az egész partié alatt egyetlen valamire való kártyája se jutott.
De nem is ez a fajtája a kártyázóknak az, mely
a takarékos, jámbor családapák titkos borzongását okozza,
A kártyás fogalmát azonosítják a magas betétek mellett »dolgozó« hazardirozókkal, akik tisztán szerencsének v a g y szerencsétlenségnek vannak kiszolgáltatva. Azok
a kártyázók, akik két kártyához még kettőt kapnak, halálos hajszát indítanak a z ellenfélre, még mielőtt kártyáikat
látták volna. Jellemző rájuk és a játék nemére nézve az
az elnevezés, mely reája ragadt: a csöndes.
Valami fullasztó viharelőtti csend borong a játékasztalnál. A játékosok izzadó homlokkal lassan-lassan nézik meg a kártyáikat, mintha a lassú nézegetés közben esetleg megváltozhatnék az a kártya, mely már kezükben van. A kibiczek
is visszafojtják a lélekzetüket: uram, istenem, mi lesz?
Végre kisül a rejtély, a vesztes önmagába összeesik, a
nyertes, e g y visszataszító, mohó kézmozdulattal besöpri
a bankókat, csak utólag erőltetik magukra átlátszó közönbös maszkjukat.
E z a játék a legobszkurusabb zűgkávéházakban és
a legelegánsabb klubbokban folyik. Amott a hivatásos és
hamis kártyások ütik fel tanyájukat, emitt csupa kifogástalan gavallér, aki főbe lövi magát, ha fizetni nem tud.
Amott a kártyaszenvedély csak formája a legmeztelenebb munkakerülő pénzvágynak, emitt szinte megfejthetetlen boga a legkülönbözőbb lelkimotivumoknak s
társadalmi szimptomáknak. Mert a pénzvágy itt is dominál, de nem m a g y a r á z meg mindent. Mért akarnak a
milliomosok nyerni? Mért sújtja azokat is le a veszteség, mint aki utolsó tizes bankóját tette föl a lapra?
A kényelmes jelszó a fin de siécle természetellenes idegizgalmairól sem m a g y a r á z semmit, hiszen ez a hazardirozás folyt már akkor, amikor kártyakeverés helyett koczkavetés j á r t a !
Megkérdeztem e g y fiatal arisztokratától, aki komolyabb dolgokkal is szokott foglalkozni, hogy miért kártyázik ?
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— Istenem, volt a válasz, az a társaság, amelyben
mozgok, kártyázik, igy én sem zárkózhatom el tőle.
Filiszternek, v a g y fukarnak mondanának, ha nem tenném.
Hát megteszem.
E z a fiatal arisztokrata egyike a legszenvedélyesebb
kártyázóknak. Nyilvánvaló, hogy kezdetben tényleg csak
a társaságra való tekintetből nyúlt a kártyához, de most
már ép olyan rabja, mint azok, akiknek kedvében akart
járni. Valami érthetetlen bűvös hatalom rejtőzik a kártyában, mely lassan-lassan hatalmába kerit mindenkit, aki
hozzá nyul. Szinte átöröklődik, átragad ez a szenvedély
emberről-emberre, generáczióról-generáczióra. Nem kell
az embernek kapzsinak lenni, hogy kártyázzék, de kapzsivá válik, ha kártyázik. Ebben van a visszataszító
momentum. Senkisem ül le a kártyaasztalhoz abban a
tudatban, hogy veszíteni fog, mindig csak abban a babonás hitben, hogy nyer. S szinte megdöbbentő, hogy a
hazard kártyázásra való hajlam mennyire ki van fejlődve
— a nőkben. Monacóban számos nő van, akikben a szerencsejáték monomániává vált. A totalizateurnél mintha
histerikus láz gyötörné őket, lesik a verseny eredményét
s privát társaságban tréfás játék közben még csalnak is,
csakhogy nyerjenek. A nőknek ez a nagymértékű fogékonysága a hazard játék iránt mutatja talán legvilágosabban, hogy a kártyaszenvedélynek alapját nem ethikai,
hanem idegzetbeli dispoziczió képezi.
E r r e vall ez a csodálatos, szinte megdöbbentő szuggesztív hajlam is, mely a kifejlődött kártyást jellemzi.
Tökéletesen át tudja magát engedni az ösztönnek, mely
sugallja neki, emeljen-e még e g y kártyát, tartsa-e a tételt,
v a g y sem ? S ezek a reszkető kezű, reszkető lelkű emberek a legszerencsésebb játékosok, az a rejtélyes ösztön
sohasem csal s valahányszor teljes akarattalanságba tudnak merülni s átengedni annak magukat, mindig nyernek.
Igaz, hogy ez a kártyabeli szerencse egyszersmind biztos
utja a lelki elzüllésnek. E z az átengedésük az ösztönnek
mindinkább természetükké válik az életben is s a vége
teljes képtelenség minden önálló cselekvésre, s sokszor a
legszomorúbb abulia, az akaraterőnek teljes elsorvadása,
ami az agybomlásnak már komoly, előrehaladott stádiuma.
Ezzel a szuggesztív hajlammal függ össze a kártyások babonája. Szentül hisznek benne, hogy bizonyos
emberek kibiczelése szerencsét, v a g y szerencsétlenséget
hoz, hogy a kártyáknak keverés közben való csoportosulásában rendszer van s hogy az, jó kártyákat kap-e
valaki, v a g y sem, az illetőnek hangulatától függ. S elnézvén, hogy némelyik játékost hogy üldözi állandóan a szerencse, mig a másik állandóan vészit, az ember szinte
hajlandó volna hinni a kártya-szerencse rendszerében. A z
idegzetnek és akaraterőnek ezzel a lassanként, de biztosan beálló elernyedésével függ össze az is, hogy a kártyások, bármennyire fogadják is föl, hogy többé kártyához nem nyúlnak, a legkisebb csábitásnak képtelenek
ellentállani.
A modern idegelmélet, mely a gonosztevőt is csak
ideg- v a g y agybetegnek tekinti, nemcsak emberibb, de
közelebb jár a valósághoz, mint a merev erkölcsi felfogás, mely megbünteti a bűnöst és megveti a kártyást.
Hiszen a kártyázók n a g y , sőt nagyobb része más különben erkölcsileg egészen egészségesek. Becsületes, józan
emberek különben, akik tudják és vallják mindazt, amit
szenvedélyük lealacsonyító voltáról a moralisták nekik
mondanak. E g y - e g y befejezett kártya-partié után egy-egy
titkos, megrendítő dráma viharzik át lelkületükön. Érzik
a n a g y idegbeli felindultságnak utóhatását abban a sivár,
üres érzetben, mely keblöket eltölti, abban a megalázásban s önmegvetésben, melylyel haza térnek. Ilyenkor történnek azok az ünnepélyes őszinte fogadkozások, hogy

soha kártyához nem nyúlnak többé, bárhogy csábittassanak is.
Hiába, aki belemerült ebbe a szenvedélybe, az nem
szabadul soha többé. Aránylag boldogok még azok, akik
szenvedélyükből filozófiát csinálnak. Ézeknek száma meglehetősen n a g y és az egészségesebb, fizikailag erősebb
emberek közül valók. E z a filozófia körülbelül igy szól:
Nem értem, hogy a kártyázást olyan immorális és
könnyelmű dolognak tartják. Könnyelműnek volna nevezhető, ha az ember abba hagyja, de nem könnyelmű, ha
állandóan, mindennap űzi. Mert akármilyen változónak
lássék is a szerencse, s akármennyit veszítsen v a g y nyerjen is az egyes kártyázó, ha állandóan ugyanazokkal a
a partnerekkel játszik, se nem nyer, se nem vészit. Amit
ma nyerek, azt holnap elveszítem. A charlceok sohasem
olyan csökönyösek, hogy végeredményben mindent ki nem
egyenlítenének.
Aztán mi okon mondja a szolid ember a kártyást
immorálisnak ? Mert munka nélkül jut pénzhez ? — Hiszen
amit nyer, azt megint el is veszíti. S ha tényleg nyej,
ha megélhetne is " a kártyázás után, mennyiben erkölcs
telenebb ez az ő pénzszerzése, mint minden egyéb pénzszerzés? Vájjon az, a ki a börzén vagyonát koczkáztatja
és megkétszerezi, erkölcsösebb-e ? S mégis épen a nyárspolgárok gazdagodnak a r börzén. V a g y hol van ember, a
ki épen csak annyit kap, a mennyit a munkája megér?
Ha az államtitkárból miniszter lesz, több fizetést hűz, de
többet ér-e munkája ? V a g y ha a tisztviselőt munkakörének meghagyása mellett előléptetik, nem kap-e többet
mint a mennyit a munkája ér? S vájjon ki utasítana
vissza a morál szent nevében e g y vagyont, mely az ölébe
hull anélkül, hogy megszolgálta ?
Arról, hogy okos emberhez nem méltó, hogy vagyonát
egy ostoba kártyára tegye föl, jobb is nem szólani. Ha
életünkből ki akarnánk küszöbölni a véletlent, megszűnnénk
létezni. Minden a véletlenségen alapul, s épen a legfontosabb dolgok a legostobább véletlenségtől függnek. Véletlenség, hogy apám elvette anyámat. Véletlenség, hogy
férfinak szüiettem s nem lánynak. Véletlenségből találkoztam a feleségemmel. Ha akkor fáj a fejem, v a g y más bálba
megyek, nem láttam volna meg, nem szerettem volna meg,
nem vettem volna el s nem élne a z a gyermekem, a kit
végtelenül szeretek. Ha már minden véletlenségen alapul,
az is hogy milyen vallású v a g y o k , mért volna épen ez
férfihoz méltatlan, hogy a véletlenség döntse el: száz
forinttal szegényebb, v a g y gazdagabb leszek-e?
E z az okoskodás egészen helyes, a konklusio egészen
hamis. Mert ha igaz is, hogy minden véletlenség, arra való
a józan ész, hogy lehetőleg redukálja a véletlenségek
számát, különösen azokét, melyeknek hátrányos következményei lehetnek. Ha már véletlenségből születtem, mégis
csak kerülöm a véletlent, hogy éppen akkor legyek az
utcza bizonyos pontján, a mikor a szél e g y czimtáblát
tép épen ottan le a fejem fölött.

A boldogság olyan mint a csók : egy ember nem elég hozzá.

A népszerűség templomában minden nagy, kivéve az ajtókat,
melyek ol alacsonyak, hogy össze kel lapulnia annak, aki belépni akar.

Duc de íJris.

*

A legszomorúbb remény az ambitio.
Alfréd de Vigny.
A megvetés a kielégített gyűlölet.
Stendhal.
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A hét könyv kérdése.
Jókai
tőjéhez :

M(>r a következő levelet intézte lapunk szerkesz-

Kérlek, ezt a magyarázó töprengésemet légy szives
szintén közzétenni, ha már meglódítottad ezt a bolondos
lavinát.
Igaz barátod
Jókai

Kedves Barátom!
Az eddigi közleményekből azt látom, hogy a legtöbb kollégánk egészen félreértette a thémát, amit T e feladtál. Az én felfogásom szerint T e nem azt akarod tőlük
megtudakolni, hogy melyik irónak, költőnek az alkotását
tartjuk legbámulatraméltóbbnak; hanem hogy mely könyvek azok, amelyeknek birása,
ránk, mint irókra,
eminens érdekkel bir?
Mert ha azt kérdeznéd tőlem, hogy kik azok az
írók, akiknek műveit legtöbbször olvastam, legjobban bámultam ? Hát én is elsorolnám Neked Petőfit, Aranyt,
Hugó Viktort, Heinét, Shakespearet, Cervantest, Byront. —
Aztán meg Boz-Dickenst, Schillert, Göthét, Bérangert,
Hornért, Vergiliust, Horáczot. — Aztán meg Shelleyt,
Dantét, Miltont, Humboldtot, Macaulayt, Vörösmartyt, az
Ezeregyéjszakát. De én bizony ezekért a művekért egy
égő házba be nem rohannék: — mert a tartalmukat
könyv nélkül tudom, s ha elvesznek, a legelső könyvárusnál újra megvehetern. Ha pedig azt kérdeznéd tőlem, hogy
minő könyvek azok a thékámban, amelyeket legnagyobb
kegyelettel őrzök, mint emlék-ereklyéket vagy unikumokat: akkor elsorolnám Rudolf utazási könyvét, Stefánia
Lacromáját, József czigány nyelvészetét, Coburg Fülöp és
Ágost utazási müvét, Salvator Lajos korinthi monographiáját; magyar irótársaimnak sajátkezüleg kiszedett jubiláris
albumát és a Heltai Gáspár Cancionaléját, Vámbéry keleti
utazásával, Hermán halászati könyvével, meg az Emich
Marcus-krónikájával együtt.

Mór.

XX.
Pulszky Ferencz.

1. Homér költeményei, 2. Lncretius de rerum
natura, 3. Dante, 4. Shakespeare, 5. Voltaire, 6. Göthe,
7. Jókai Mór művei.
Kevesebbel nem érem be.
XXI.
Abonyi L a j o s :
1. A Bibliát megmenteném. Azért, mert minden eszményi, anyagi,
történelmi dolog még a praehistorikus időkből is benne van. Belőle
hitet, emberszeretetet meritek, ismeretét a szegény emberiség művelődésének. Helyesen van róla mondva, hogy az egész Shakespeare is benne
van mind, ami Shakespeareban előfordul. N'ekem legkedvesebb, hogy
Darwinból nincs benne semmi.
2. A Virgilius Aeneisél — Az emberi nem művelődésének folytatása s a legszebb történelmi költői beszély.
3. Beranger chansonjait. Kedély és melegség nyerése végeit
szivemnek.
4. Petőfi költeményeit.
5. Horváth M. Magyarország
történelmét.
6. A Kisfaludy-társaság
Magyar népdal gyűjteményét.
7. Ha egyszerre fel nem markolhatnám Jókai minden regényét,
legalább az Égy magyar Nábobot elvinném magammal. Az utóbbi
négy munkát azért, mert mind olyan, melyekből hazám, nemzetem,
fajom szeretetét menteni, ápolni akarom.

XXII.
Forinyák Gyuláné (Dory) :

V a g y ha azt kérdeznéd, hogy melyek azok a könyvek, amelyeket irodalmi működésemben gyakran segélyül
kell vennem, arra elszámlálnám: Welcker és Rotteck
Staatslexikonát, Nagy Iván magyar családok történetét
Katona polgári lexikonát, Décsi ozmanografiáját, Fényes
Elek Magyarország helynévtárát, Kossuth emlékiratait,
Orbán Balázs székelyföld leirását s a Le tour du monde
nyolczvan kötetét: meg a Stieler Atlászát és a Corpus Juris
Hungaricit.

1. Schiller költeményei 2. Göthe Faustja. Fenkölt eszméiteknek gazdagsága lelkesít és lelkem örömmel elandalog
zengzetes igéiteken.
3. Flammarion:
»A csillagos ég«. Olvasásánál ugy érezzük, mintha testestül-lelkestül a tiszta aetherben lebegnénk.
4. André
Chevrillon:
»Les Indes<. A déli öv buja
szinpompájának leírása opiumképen hat a phantásiára.
5. Bulwer:
»Éj és korány*. Egy könyv tele gondolatokkal és pedig szép gondolatokkal.
6. Heine:
»Buch der Lieder«. Hogy az ember Heinet
szeresse, nem kell épen fiatalnak és ábrándozónak lennie, de
mikor hébe-hóba egy kis holdvilághangulat olyan jól esik!
7 Bourget:
»Cruelle énigme«. Nem tárgya az, mely
vonz, hanem a lelki mozzanatoknak megfigyelése és finom
művészi reprodukeziója.

De ha jól fogtam fel a kérdéseket, hogy melyek
azok a könyvek, amelyeknek elvesztését mint iró legjob-

XXIII.

ban megsinyleném s helyre nem pótolhatnám,

hát erre

a kérdésre válaszoltam a feljegyzett czimekkel.
Hiszen például, ha azt kérdezed, hogy a könyvtáramban levő három
biblia közül melyik a legérdekesebb (könyvészetileg)? azt felelném: a Doré-féle. Ha azt
kérded: „nekem"
melyik a legkedvesebb? arra azt felelem : az az egyszerű Károlyi Gáspár-féle, amit gyerek
korom óta magammal hordok. De ha azt kérded, hogy
az „irónak"
melyik a legértékesebb? arra felelem azt,
hogy a De Sacy-féle, mert abban mind meg vannak az
apokrif könyvek, két század előtti nagy művészek aczélmetszeivel. — A buzgó anachöréta Szent Dávid zsoltáraiból énekel; de az istentelen poéta az apokrifokból.

Radó

1. Arany

Antal:

János munkái. 2. Shakspere.

3. Dante

Divina Commédiá-ja. 4. Firdnszi »Sah-Námé«-ja (addig, mig az
eredetit nem értem, Pizzi olasz fordításában). 5. Göthe. 0. Aristo
Őrjöngő Loránt-ja. 7. Scherr Bildersaal der Weltliteratur.
Voltaképen borzasztó csak elgondolnom is, hogy valaki
egyszer csak azzal állhat elém : »Tessék pakolni, mert az urat
számüzzük erre vagy arra a puszta szigetre, a hova 2000
könyve közül, melyek megtöltik irószobája polczait, csak hetet
szabad magával vinnie!« Hisz ez majdnem annyi, mint egy
sokgyermekü apától azt kivánni, két-három gyermeke kedvéért
mondjon le a többiről!
Sok nyelvet tanultam, sok nemzet irodalmával ismerkedtem meg, s igy bizony sok is az én kedvencz könyvem. S
szinte kétségtelen előttem az is, hogy mihelyt azzal a hét
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könyvemmel hajóra szálnék, már egy mérföldnyire a parttól
megbánnám a választást. S lehet, hogy épen azokra a müvekre
vágyódnám legnagyobb szeretettel, melyeket otthon hagytam.
De legalább a vigaszom megvolna, hogy a világirodalom
tömérdek szép könyve közül olyanokat .választottam, melyeken
csak egyszer is végigmenni beletelnék egy-két esztendőbe. S az
otthon hagyottakért is megvolna az a kis kárpótlásom, hogy a
Scherr anthologiájában megtalálom egy-egy lapjukat, a mi körülbelől annyi, mint ha egy hajdani kedvesünktől hiven őrzünk
egy-egy virágot, egy-egy szalagot.
XXIV.
Wlassics
1. Macaulay

büntetőjogi munkái. 6. Hélie

Zsigmond

Neményi

essay-i.

büntetőjogi munkái

Nagyon bölcs gondolat volt ez a szerkesztőségtől. En mindenesetre hálás leszek, mert sok »hét könyv«-ből majd okulok, melyiket
vegyem én ki a hét közül és mivel helyettesítsem. Nagyon sok kedvencz könyvem van, amit egy vonalba helyezek az ón hét könyvemmel. Most veszem észre, hogy én a fölvetett kérdésre rosszul válaszoltam, mert én nem hét könyvet, hanem hét szerzőt jelöltem meg.
Nem tudnám megmondani, hogy pl. Macaulay-nek melyik essay-e az,
ami leginkább ragadott el. Igy vagyok Thierryvel is. Ezért soroltam
fel hét szerzőt és nem hét könyvet. Azokat, akiknek műveit legtöbbször olvastam, s amelyek mintegy szünet nélkül olvasmányaim. De
szívesen térek át akár u j hét szerzőre is, mert daczára az én régi
hét szerzőm jelességének mélyen érzem gyarlóságomat. Hanem előbb
megnézem — közéletünk melyik férlián veszem észre az ő hét könyve
jó befolyását. Azt hiszem, sokan leszünk — kik alig várjuk néhány
hazánkfiának kedves hét könyvét. Még többen leszünk, kik belátjuk,
hogy szerzőt ugyan cseréltünk, dc gondolat és érzelmivilágunk a régi
maradt. Van egy kor, a mely után már hiába! uj szerelemre nem
gyuladunk. Maradunk a régieknél. Olvasom újra Macaulay-t. Vigasztalom magamat Heine-vei.

XXV.
Beniczky Bajza L e n k e :
Alig lehetne nehezebb kérdést felvetni annak, ki sokat
olvasott, és ismeri a világirodalom legremekebb műveit, mint
azt: melyek legkedvesebb könyvei ?
Nem hetet, de százat tudnék megnevezni kedvencz olvasmányaim közül, különösen ha tekintetbe veszem a korral való
izlés fejlődésének változását, mert gyakran amit tizenhat éves
korunkban elragadónak találtunk, az később kevesebb hatással
van reánk. Az élet tapasztalata, a világ megfigyelése teljesen
átváltoztatja lelkünket, s a sziv elveszti fogékonyságát s sok oly
dolog iránt, mit egykor igaznak, valóságnak vettünk s később
csalódással gondolunk vissza reá!
Én, ki annyit foglalkozom az élet esélyeinek, az érzelmek ecsetelésének leírásával, ma is megtartván hitemet minden
szép, nemes, és jó iránt, nem szeretem a realisztikus könyveket,
s azon munkákat olvasom leggyakrabban és ismételve, melyek
a romanticzizmus felé hajlanak, de nem zárva ki a filozófiát, mely
gondolkozni, elmélkedni tanit, és első sorban említem meg:

Philosophie des Unbewussten munkáját,

mely bölcsessége mellett is tele van lyrai szépségekkel.
Szeretem és utazásaim alatt magammal viszem Musset
Alfréd munkáit, mert minden sora melegséget, kedélyt és gazdag képzeletének rajongását árulja el. Igen kedves olvasmányom

Meyer Konrád

XXVI.

Anglia története, de főleg essay-i. 2. Tliierry

7. Heine munkái.

Hartmann,

És végre bámulom Dante Divina Commediáját, mely-

nél klasszikusabb mű nem Íratott, s mely oly gazdag és elévülhetetlen szépségeiben, hogy ha százszor átolvassuk mindig valami
ujat és elragadót találunk abban.
Igy menne ez a végtelenségig, de miután csak hét műre
szabad szorítkoznunk, ez körülbelül az én hét legkedvesebb s
leggyakrabban olvasott könyvem....

Gyula:

munkái. 3. Taine munkái. 4. Kemény
5. Binding

nyeit, melyek váltakoznak az igaz hazafi csapongó reményeivel s nekem kétszeresen kedvesek irányuk és irójuk miatt.
Szeretem Vajda János sötét költészetét, hamis világfájdalma, de itt-ott felsugárzó napfényével, melyek Ossian"" ködös,
homályos énekeire emlékeztetnek.

Ferdinánd A szent czimü történeti elbeszé-

lése, mely ritka példánya a jellemrajznak és az érzelmek művészi festésének. Mindig velem jár a Biblia, mely szépségében
hasonlit a virágos kerthez, hol váltakozik a tél zordsága a nyár
mosolygásával. A bűn megbüntető fenyegetését nyomban követi
benne a szeretet bocsánata, s megbánást és reményt kelt
bennünk.
A magyar irók közül természetesen velem viszem mindenüvé atyám : Bajza József édes lágyságu szerelmi költemé-

Ambrus:

1. Arany János: Toldi.
2.
3.
4.
5.

Madách : Ember tragédiája.
Rábelais:
Gargantua et Pantagruel.
Carlyle. A franczia forradalom története.
Gregorovitts:
Róma története a középkorban.

G. Vidor Hugó • Színművek.
7. Henry George: Progress and Poverty.
XXVII.
Bérezik Árpád :

A hét könyv voltaképen összezsugorodik három-négy
könyvre, mert van két-három olyan mű, mely különbség nélkül
minden müveit ember legelső szellemi szükségletéhez tartozik: a
biblia és Shakespeare. Ha pedig ez az ember magyar ember,
hogy ne szeresse első sorban azt a két költőt, kikben nemzeti
géniusza leghatározottabban jut kifejezésre: Petőfit, Aranyt ?
- Ime — már csak három hely marad üresen. Ezekre hirdessek pályázatot ? Megteszem; jertek ti ketten, kik közül egyik
legjobban tudott elérzékenyiteni s a másik legtöbbet kaczagtatott meg. Nevetek: Dickens és Labiche. Egy hely még hátra
van, a hetedik. De ezt nem töltöm be, maradjon nyitva mindnyájatok számára, kik ifjúságom álmait szőni segítettétek s el
tudtátok felejtetni a férfikor csalódásait.
XXVIII.
Ábrányi Emil:

1. Shakespere.
Don Jüanja. 4. Don

2. Petőfi Sándor
Quijote.

5. Carlyle

versei. 3. Byron
A franczia forrada-

lom története. 6. Moliere Mizantróp. 7. Hugó Viktor Századok Legendái.
E műveket olvastam legtöbbször és ezek hatottak rám
legjobban. Ha a Hét szerkesztője hét kérdés helyett tiz vagy
tizenegy kérdést adott volna föl, legkedvesebb olvasmányaim
közé soroznám még a Bibliát (vallásos tartalmától eltekintve),
Heine Buch der Liderjét, Schiller Wallenstein-trilógiáját és
Dickens Copperfieldjét.
XXIX.
Dr. Hatala

Péter:

Azt kérdezi: »Melyik az a hét könyv, melyet megtartana, ha hét könyvön kivül minden egyéb irodalmi műtől
mindörökre megválni volna kénytelen? . . . .«
A müncheni Fliegende Blátter szerint, egy porosz hadnagy igy szólt a közemberhez: Ha a tiszt ur téged egy pohár
borral megkínálna, köszönettel fogadnád és tisztelettel felhajtanád . . . . A közkatona azt felelte: Herr Lieutenant, das kommt
nicht vor!
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Egyébiránt az én kedves tanulmányom az: ember és a
természet. S ha valamely fensőbb erő Robinsonként a nagy
Óceán egyik szigetére vetne családommal együtt, de hét könyvet mégis rendelhetnék: az illetőt azzal biznám meg, hogy az
emberre és a természetre vonatkozó legújabb hét jeles munkát
megszerezze számomra; hadd lássam, hogy mások mennyire
haladtak ezen ismeretekben, és ismereteikből magam is tanulhassak, eddig szerzett ismereteimben gyarapodhassak.

7. Jókai: »Az uj földesúr.* Szellemi gőzfürdő, mely a naturalizmus, realizmus és tudom én még hányféle »izmus« sorvasztó levegőjétől fáradt lelket és szivet felüditi, újjáteremti.
(Folytatjuk.)

A nőképző egyesület jubileuma.
— Veress Pálné, gróf Teleki Sándorné. —

XXX.
Beksics

Gusztáv:

1. Calderon
(Különösen az "Élet álom«, mely a legörökszerübb munkák egyike.)
2. Cervantes (Különösen — a »Don Quijote *-n kivül —
a »Novelas ejemplares«.)
3. Camoens (»Los Lusiados«, melyet ő maga mentett
meg a hajótörésből, mikor már mindent elvesztett.)
4. Dante Divina comediája.
5. Madách:
»Ember tragédiája,« mely a világirodalom,
s a költészet szárnya által emelt bölcs emberi gondolat egyik
legnagyobb alkotása.
6. Turgenyev:
Költemények prózában.
7. Jókai több regénye és Petőfi versei.
Csak három könyv van, ami el nem múlik az idők végtelenségéig : Hotner, Shakespeare és a Biblia. Ezek olvasásánál megnyugodhatik küzdelmei közt a késő ezredévek gyermeke is. De midőn a
politikai küzdelmek és szaktanulmányok közt kifáradok, s ifjúkori
emlékeim által a szépirodalom kasztaliai forrásában magam óhajtok
megifjulni, akkor ezeken kivül a fentebbi irókat olvasom.

XXXI.
Dr. S a l g ó J a k a b
a lipótmezei orsz. tébolyda főorvosa:

Ha Közép-Afrikában akarnék letelepedni, anélkül természetesen nem tenném, hogy egy kis könyvtárt ne vinnék magammal. Miután a viszonyok folytán egy ilyen közép-afrikai könyvtárt terjedelmesre szabni nem lehetne, magammal vinném Goethe

Faustját és Iphigcnie-áját,

azután Shakespeare-t.

Azt mái-

egészen elvinném, mert nem tudnék belőle választani. Ezeken
kivül már csak pour la bonne bouche elvinnék egy-két kötetet

Balzac műveiből (Pére Goriot és Phisiologie du

mariage

és Zolának »Béte humaine*
czimü regényét-; azt csak azért
hogy egy kis psychiatria is legyen velem, mert tetszik tudni:
»Die Katze lásst das Mausen nicht«, még a legsötétebb Afrikában sem.
XXXII.
Gabányi Á r p á d :
1. Arany János költeményei. Nem nélkülözhetem a legmélyebb,
legbölcsebb és legmagyarabb költőt.
2. Tompa Mihály költeményei. Szive volt és imádta a természetet. Imakönyvem, melyet el nem hagyok.
3. Tolsztoj »Háboru és békc«. Az emberi érzelmek és szenvedélyek conversations lexicon-ja. Csak azt sajnálom, hogy évenként
legalább kétszer el nem olvashatom.
4. Dickens »('opperfield Dávid*. Minden lapján találok olyat,
ami gyermekkoromban velem is megtörtént. Nagyon sok alakját ismerem, s mindennap találkozom velük hol itt, hol ott.
5. Flaubert:
Madame Bovary*. Ez a könyv az asszony természetrajza, s véleményem szerint a legtökéletesebb regény mindazok
között, melyeket olvastam.
6. Eliot György.- Híede Ádám*. Érző sziv lüktet minden sorában. Nagyon szeretem. Nem adom egy könyvtárért 1

Öt évvel ezelőtt, midőn az országos nőképzőegyesület fölavatta kibővített iskola-épületét, a falba, fekete
márványlap mögé elhelyezték az egylet husz évi működéséről tanúskodó összes iratokat és kimutatásokat, hogy
azok az egyesület fennállásának ötvenedik esztendejében onnan kivétessenek s kitűnjék belőlök, mennyire
haladt az egylet segélyével a nőnevelés e lefolyt ötven
esztendő alatt. — Midőn azonban az országos nőképző
egylet holnap megünnepli fennállásának negyedszázados
évfordulóját, ugyancsak konstatálhatja, hogy működése
következtében a huszonöt évvel ezelőtti és a mostani
állapot között oly örvendetes különbség van, mely önérzettel töltheti el azokat, a kik az egylet létesítésében s
annak fejlesztésében résztvettek.
A nőképző egylet létesülése előtt nőnevelésünk alig
érdemelte meg ezt az elnevezést. Széltében uralkodott az
a felfogás, hogy a nőnek magasabb műveltségre szüksége
nincs, hogy elég az, amit az akkori primitiv iskolákban
és a franczia gouvernanteoktól tanulnak. Nagy intelligencziáról és még nagyobb hazafiasságról tanúskodik az a
mozgalom, melyet 1867-ben néhány előkelő hölgy, élükön

Veress Pálné, született Beniczky Hermin

és gróf Teleky

Sándorné,
született Teleki Jozefin grónő, megindított s
mely lelkes pártolást talált ügy az arisztokráczia, mint a
polgári középosztály körében. E g y esztendővel később
már megnyilt az iskolájuk, mely folyton fejlődve, ma
huszonöt esztendő múlva Magyarország legnagyobb és
legjelesebb intézete. Egységes nevelési terv szerint az
elemi oktatástól kezdve a legmagasabb kiképzésig tanit
ják a növendékeket, liberális, müveit, hazafias szellemben.
Az intézetnek kezdettől fogva interkonfesszionális jellege
volt s ez szerezte meg neki az osztatlan bizalmat és
rokonszenvet. Ma diszes palota áll rendelkezésére, mely
a legtökéletesebben be van rendezve, a legkipróbáltabb
paedagogiai erők működnek benne s számos szegény
sorsú leányt nevel díjmentesen. Igazi, helyes paedagogiai
felfogás, szabadelvű, emberszerető érzület szabja meg az
intézeti vezetőség működését.
Szerencsés viszonyok ügy hozták magukkal, hogy
ugyanaz a két lelkes hölgy, melynek az intézet létesítését köszöni, állanak ma is az élén. Veress Pálné elnök
adta meg az egész időn át az intézeti vezetés szellemét,
mig társnője: gróf Teleki Sándorné, valóságos geniálitással intézte ez egylet sokszor bonyolult fináncziális ügyeit.
Az országos nőképzőegyesületjubileuma egyszersmind
a hazai nőnevelés ünnepe A kormány sokat tett e téren,
de a nőnevelés nem érte volna el fejlődésének azt a fokát,
melyen most áll, ha a hatvanas évek társadalmi renaissance-hangulata nem talált volna azokra a finomlelkü,
felvilágosodott apostolokra, akik nemcsak a lappangó
művelődési szükségletet eléghették ki, de hatalmas lendülettel föl nem keltették volna ezt a szükségletet azokban
a körökben is, ahol nem érezték.
Szombaton tartják meg a zöldfa-utezai intézetben a
jubileumi ünnepet, melyben résztvesznek az intézet számos pártolói, a kormány és a volt tanítványok nagy serege.
A Hét a maga részéről azzal fejezi ki az egylet iránt
való elismerését, hogy czimlapján két legkitartóbb vezetőjének s alapitójának arczképét közli.
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INNEN-ONNAN.
Exegit monumentum. Nincs kétség felőle, bizonyos, hogy
mindama huzalkodásokban, melyek »egyházpolitika« nevezet
alatt két év óta folynak, a legnevezetesebb mozzanat
Eötvös
Károly minapi beszéde volt. Nem túlzás az sem, hogy ez a
beszéd nemcsak a mai sekély parlamenti életben, hanem a magyar parlamentarizmus egész történetében ugy magasodik ki
szilárd talapzaton, érez konstrukczióval, mint ama legnagyobb
és legbecsesebb szónoki alkotások, melyeket évekig és évtizedekig idéznek és emlegetnek. Ez a beszéd azonkivül
Eötvös
Károly hol lapos, hol égbetörő, hol megint meredeken lefelé
lejtő nyilvános életének eddigelé példátlan magasra tornyosodása. Sokan vannak mai közéletünk nagyságai közt is, kiknek
átlagos magasságuk tekintélyesebb számmal volna kifejezhető,
mint Eötvös Károlyé; de nem sokan vannak még a képzelmünk Pantheonjába helyezettek közt sem, akik egyetlen alkalommal, oly magasra szöktették volna fel szellemüket, mint
Eötvös
Károly ezúttal. Ez a lomha ravaszságot, jóizü, de
szimpla parasztészt negélyező magyar táblabíró voltaképpen
»becsapta« most ezt az elméskedő, hetyke modern világot, melyet léhának tart és lenéz. Soha sem árulta el, hogy képes
arra, amire roppant bravourral most képesnek bizonyult. Adta
a rusticus furfangu, de nemesebb lendületekre alig képes, erős,
de kissé czinikus elmét. Hagyta, hogy nálánál sokkal gyöngébb
legények a modern tempókkal erősebbeknek lássanak, mint amilyen ő. Lustálkodott, mint annak idején a legnagyobb girondista, Vergniaud tette volt. Kávéházi nyelven szólva »fórokat*
adott mindenkinek s játszotta a naturalista billardozót, ki csak
ugy fogja a dákót, ahogy épp az ösztöne súgja. Engedte, hogy
lezugjon az egész egyházpolitikai vita; hogy ez szerezzen benne
babért, az vereséget; sőt engedte, hogy a siető napok szinte
feledtessék már azt a gyorsan élő közönséget.
Napok múlva, mikor már apró-cseprő czimeket intéztek el
a részletes tárgyaláson, akkor állt fel. De még az első felállása
is csak felültetés volt, mert ime, elhumorizált abban jóizüen
Fenyvessyvel a muzsikáról. Persze a muzsikához ő nem ért;
valamint hogy a szép művészetek finomságai egyáltalában nem
ez elefánt erejű elmének valók. Fenyvesi volt a zeneértő kanári,
melyet a tréfás elefánt tultrombitált. A dolog mulatságos volt
s Eötvös leült utána. Tehát ennyi szava van csupán a Csáky
egész budgetjéhez ? . . . Ám j ó ! Mindig mondtuk, hogy fényes
ész, de nem nagyméretű ember. Ilyen volt a közhangulat,
mikor ugyanazon a gyűlésen egy másik czimnél Eötvös Károly
megint csak felállt. S kezdett beszélni, beszélt és beszélt . . .
Soha nagyobb ámulat nem volt még a házban. Sokan eddig is
nagy véleménynyel voltak Eötvös Károlyról, de senkinek sem
adott ő okot eddig arra, hogy ennyit várjon tőle. Igy a
valláspolitikai kérdésekről nem beszéltek a magyar parlamentben 1872 óta. Akkor is csak egy beszélt igy — a mester. Ha
e beszéd után Eötvös
Károly meghal vala, szobrot állítana
neki az utókor. De ő okosabb ember s nem kell neki az utókor szobra. A monumentális beszéd után bizonyára nevetett
egyet magában s azt dünnyögte: »hát látod te bolond világ;
milyen nagy ember tudnék én lenni, ha volna rá gusztusom?*
De hiába, — nincs rá gusztusa. Tehetsége, az van rá. Ezzel
emel magának monumentumot, a gusztusával rontja le.
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Kothurnustól Kneippig. Bérezik Árpád már megint
elnyert egy vígjáték pályadijat. Száz arany az egész. Telekiről
van elnevezve s az akadémia adja ki. Kisebb sor, mint az a
keserves feljajdulás, melyet a túlszárnyalt titkos konkurrensek
csaptak. Szemére hányták Bercziknek, hogy ő
treffereivel
immár a szini pályázatok Farkas Menyhértje.
Elmondták azt
is, hogy Bercziknek úgyis van pénze, a dijakat tehát nem
neki, hanem azoknak kellene adni, akiknek üres a
tárczájuk.

És ebben van is valami. Száz arany már elég csinos tárczaczikk, ráférne a szegény irodalmi csintalanokra. Ezen közben az
is kitudódott, hogy Bérezik nyertes Teleki vígjátékában
Kneipp
kúrát
végeznek
a szinpadon, — azaz mezítláb járnak. Nos,
színművésznők, kinek van herczig, rózsaszín lábacskája ? Azé
lesz a főszerep. Saját külön titkos konkurrensünk azonban
ezekről a dolgokról ilyen rímeket rögtönzött:
Egy ó-klasszikus zseni
Sírjából felébredt
S eljött megtekinteni :
Milyen ma az élet ?

A színházba is benéz ;
Furcsa, mit ez itt lát :
Nincs holhurniis! A színész
Játszik most mezítláb.

O Floridor és Celestin. Ki ne ismerne a »Nebántsvirág
pompás muzsikusát, aki este frivol operetteket ir s a színházban ledér hölgyecskékkel mulat, nappal azonban az apáczaklastrom szende kis szüzeit oratoriumokra oktatja. Este pokolian vidám, mulatós és elmés ur Floridor; nappal komoly, szemérmes szent Celestin. »De Celestin — az Floridor és Floridor
az Celestin.« A népszerű gróf Zichy Jenő kezd ujabban ilyen
kettős emberré lenni. Ezelőtt ugyan még éjjel-nappal, reggel-este
mindig csak Floridornak tudta a világ; most azonban nappal,
az országgyűlésen fellépett mint Celestin. Megrótta ugyanis a
közoktatási kormányzatot azért, hogy a muzeum előcsarnokában
sort állnak a görög és római istennők mezítelen
gipsz-alakjai.
Ez borzasztó, - mondá Celestin gróf — ez iszonyúan sérti a
szemérmet; az ember valóban pirul, mig bejut a régiségtárba,
vagy a főrendek közé. Általános volt a meglepetés a felett,
hogy éppen a gróf ur botránykozott a gipsz meztelenségek
miatt; mert senki sem tudta, hogy a gróf ur nem mindig Floridor. Miután azonban felszólalásából ez kitudódott, mindenki
belenyugodott, hogy a legtloridorabb Floridor is lehet néhanapján szemérmes Celestin. A késő éji órákban mindazonáltal
az a hir terjedt el, hogy a világ félreértette a grófot. Floridornak esze ágában sem volt celestinkedni. Nem azon botránykozott ő t. i. hogy a muzeum-csarnokban sort álló istennő alakok mezítelenek,
hanem csak azon, hogy gipszből
vannak.

Szinházi krónika.
Lemondás.
Színmű 4 felvonásban, irta Karczag Vilmos. Először adták a nemzeti
színházban 1893. márczius 24-én

Mikor e sorok nyomtatásban jelennek meg, csak az
uj darab első felvonását látta a közönség. É n a főpróba
után irok és egyelőre nem is sejtem, a közönség hogy'
fogja fogadni Mert az egész darab tele van olyan helyzetekkel, maga az alapeszméje is olyan, amilyet egyazon
közönség különböző szeszélye szerint le is pisszeghet, meg
is tapsolhat. Vannak benne közhelyek — ide számítom
az egyenlőség jelszava alatt harsogó tiradeokat is, —
amelyek iró embert közömbösen hagynak, de a közönségben — rétege válogatja — zajos tetszést v a g y keserű
tiltakozást idézhetnek elő. Viszont vannak benne dolgok,
frappáns, szokatlan, de az élethez hű állitások és felvonás
végek, amelyeket poéta ember, aki látta, sohasem felejt
el; ám ki tudja, a közönség Ízlésének megfelelnek-e ? Zwei
Seelen wohnen ach in meiner Brust« mondhatja Karczag
Vilmos i s ; — két ember; a routineos szinpadismerő, aki
sokkal jobban ismeri az alulról felfelé való világitás mágikus megujhasztó hatását, hogysem még közhelyektől is
visszariadna; és a különszemü poéta, aki e g y - e g y szin,
egy-egy különös formai sajátság, e g y - e g y az életből ellesett intim és cp ezért a tompaszemü volgus előtt ismeretlen
vonás kedveért feláldoz hatást, konvencziót, minden apró
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hazudságot, amihez a nyugati színházi praxis ötszáz év
óta hozzászoktatta az estéli közönséget.
Maga a történet is milyen régi és mégis mindig
milyen uj marad. Agg apa, aki fiatal asszonyát félti a
fiától, fiu, aki az apja asszonyát szereti. Az asszony is
szereti őt; szeretik egymást tán ép azért, mert egymást
szeretniök nem szabad. Az öreg Korolán gróf özvegy
élete korhadó fáját friss hajtással, üde ifjú leánynyal frissítette fel. A fiatal leány Dorsay Irén. aki a gouvernanteélet czifra nyomorúsága, arczpiritó kísértései elől menekül
az aggűló jótevő karjaiba. Jobb szereti az öreg urat, mint
a sok léha, kéjvadász gavallért, aki a kegyét lesi és az
öreg gróf csügg ifjú asszonyán, mint a haldokló csügg
az életen. Ekkor, rosszkor, érkezik haza Géza gróf, a
Korolán fia, aki felbőszül a mesalliance szégyenén és az
özvegy apa uj házasságának kegyeletlenségén. Daczos
kegyelettel csókolgatja elhalt édes anyja arczképét és a
betolakodott idegen nőszemély ellen csak becsmérlő szava
van. Az öreg Korolán minden apai tekintélyével kényszeríti fiát, hogy tisztelje és szeresse az apja feleségét — és
a fiu nem akar meghajolni. A szegény üldözött asszony
kérésre fogja a dolgot és térden állva esdekel megértésért és ezzel bocsánatért Géza felenged, túlságosan felenged. Fiatal szív nem is mehet csak végletből
végletbe, akit gyűlölt, uj anyját most megszereti, lángoló,
mert tilos szerelemmel. Az öreg Korolán borzadva látja,
mint teljesiti fia túlságosan is azt, amit ráparancsolt és
a korhadó sziv őrjöngő féltékenységével ront a fiatalok
közé. Nos, eddig nem történt semmi. De az agg gróf
őrült féltékenysége, görcsös tiltakozása lesz a keritő, amely
egy rövid égő csókra egymás karjába hajtja a fiatalokat.
Korolán meglepi őket, fegyvert ragad, de a szél üti ki a
fegyvert a kezéből. Három élőhalott marad a szinen: a
testre béna Korolán, a szárnyaszegett sas, Géza, aki meszsze bujdos szerencsétlensége színhelyétől és a szegény
Irén, aki hosszas betegápolással, lemondó, szomorú apáczaélettel vezekel azért a bűnéért, hogy a szegény lány
üldözött életéből abba a szégyenbe menekült, hogy eladta
magát egy öreg embernek.
Eddig a cselekmény, amelylyel párhuzamosan egy
másik, naiv, kopott de kedves história is lepereg: a Boldizsár Thekla bárókisasszony regénye, aki a jóságos nagymamája segedelmével mesallianceba léphet a polgári származású Pártos titkárral. Elébb mondtuk, hogy mi az ilyen
érzékeny egalitási históriákról nem tartunk sokat és feleslegesnek tartjuk az olyan czélzatosságot, amely a való
életre egy szemernyit sem hat. Édes istenem, ha én mágnás volnék, ez a darab bizonyára nem ingatna meg előítéleteimben és a tendencziája kedvéért bizonyára nem
adnám a lányomat valami jött-ment kis titkárhoz. De a
főcselekmény az igazság megrendítő erejével hatott rám.
Lehet, nagy részük van ebben a technika raffinirt furfangjainak, a nagy finesszel kieszelt felvonásvégeknek,
amelyek a szituácziós, dekorativ és poétikus eszközök
valóságos halmazatával erőszakolják ki a biztos hatást.
De ugy érzem, ebben a darabban mesterien van keresztülvive az élet végzete, amelyben egy röpke, meggortdolatlan szó kérlelhetetlen következetességgel rántja maga
után a szavak, tettek és események szigorú és lenyűgöző lánczolatát. Bármilyen fogadtatásra' is leljen ez a
darab, bizonyos, hogy poéta irta, meleg szívvel irta.
A főpróba biztató reményeket keltett. A szinészek
hálás szerepeiket gonddal és szeretettel dolgozták ki; első
sorban Ujházy ur, aki az agg Korolán grófot ezer apró,
látszatra lényegtelen, de valójában roppant fontos és gondos megfigyelést igénylő momentummal ruházta fel Fiziologicze is az ő szenilis felfortyanása, öreges kétségbeesése,
melyet csak az arisztokratikus önuralom mérsékel, a
hangja és a keze remegése, a szélütéses jelenetben való

összerogyása, a szélütött béna ember bárgyú nevetése,
gépies járása: mind egy-egy pontosan megfigyelt és mesterien megjátszott részlet. Márkus
Emma asszony is az
egész darabban, de különösen az utolsó felvonás szimbolikus némajelenetében olyan egyszerű és olyan természetes, hogy ebben az irányban szinte haladásról szólhatunk nála. Prielle Kornélia és Csillag Teréz asszonyok,

Zilahy, Bercsényi és Mihály fi urak mindenképen megfelelnek

annak a sok követelménynek, amelyet a szerző elég bőven
támaszt velők szemben. E g y bájos jelenetnek, amelyet
Prielle Kornélia nagymama és Csillag Teréz unoka adnak,
amikor is a nagymama szerepet cserél unokájával és igy
csalja ki belőle a vallomást — aztán egy pár igen poétikus végjelenetnek biztos sikert merünk jósolni.
Pató Pál.
II.
» Bajazzók.®
Olaszországból ismét hóditó körűtra indult egy zenei
alkotás, mely legközelebb Budapestre is be fog vonulni,
előrelátható diadallal. Leoncavallo »Pagliacci« czimü két felvonásos dalművét értem, mely már Németországban is a
»Parasztbecsület«-tel vetekedő népszerűségre tett szert, és
a mely kiszorítván Mascagni »Rantzau <-it, fényes befejezése lesz operánk ez idei szezonjának.
Érdekes jelenség, hogy valamint a »Parasztbecsület®,
ügy a »Pagliacci« sikerének is egyik főtényezőjét mindenki
a szövegben látja. Amott Verga hatalmas erejű népszínműve, emitt magának a zeneköltőnek egy szintén drámaiságtól duzzadó és mély poézissel megirt darabja emelte
a zene hatását. S ha emellett azt olvassuk, hogy Verdi
legújabb operájának, a »Falstaff*-nak librettója is olyan,
hogy a milanói premiére közönsége tüntetőleg tapsolta a
lámpák elé Verdivel együtt Boitot is, a szöveg szerzőjét:
azt hiszem/örömmel konstatálhatjuk, hogy Wagner hatása
alatt immár az olasz operában is kezdi visszahódítani a
szöveg azt a zenével egyenrangú helyét, melyet az operának mint műfajnak keletkezése idejében elfoglalt.
Végre tehát be fogják látni a zeneszerzők, hogy
akármilyen remek muzsika sem adhat teljes kárpótlást
azért a gyötrelemért, melyet valamely együgyü szöveg
szánalmas hülyeségei okoznak a nézőnek. S ki tudja,
talán lassan-lassan nem fognak-e visszatérni a görög
tragédiák példájára, melyekről mind bizonyosabbá lesz,
hogy nem voltrk egyebek számos recitatioval megrakott
operáknál ?
Az ilyen szövegkönyvekkel szemben aztán természetesen a szövegforditónak is sokkal nehezebb a munkája,
mint volt a hajdani Piave féle »Io t'amo — tu m'ami®
áriákkal szemben, a hol ugyancsak felesleges lett volna
az énekelhetőség mellett még műforditói hűségre is törekedni. A zeneszöveg-forditás aműgy is annyiféle kényes
szempont figyelembe vételét követeli, annyira kell ügyelni
a verselés lehető simaságára, a lehetőleg csengő rimelésre,
a zeneileg hangsúlyozott frázisoknak szövegileg is lehetőleg hangsúlyossá tételére: hogy olyan anyagi hűséget,
mint egyébb műforditástól, librettó fordítástól egyáltalában
nem lehet kivánni. Kivált ott, a hol a zenei frázis csak
két-három kottából áll: heterogén természetű nyelveknél,
a minő pl. az olasz és a magyar, a legtöbbször teljességgel lehetetlen a forditónak ugyanazt mondani, amit
az eredeti szerző. Ezt pl. hogy «buon di» a mi az olasz
ban csak két szótag és egy rövid és egy hosszú kőtára
énekeltetik hiába fogja valaki »jónapot«-tal fordítani akarni.
Sőt nem fog más oly köszönést sem találni, mely csak
egyetlen jámbus lábat tenne, s igy kénytelen-kelletlen
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egészen mást fog ama helyen mondani. Ám ha a tartalmi
eltéréseket könnyű szivvel engedhette meg magának oly
szövegnél, melyet már rontani alig, csak javitani lehetett:
oly igaz költői értékű alkotásoknál, a minő pl. a «Pagliacci», iparkodni fog, hogy a tartalom se szenvedjen
csorbát.
Hiába, mindig könnyebb a dolga az eredeti szöveg
Írójának, kinek még a kótákkal nem kell törődnie, mint
a fordítónak, a kinek lépten-nyomon a hangjegyek, a pauzák,
staccatok és marcandok diktálnak. Szabályos metrumra
is hiába fog törekedni, ha az olasz komponistának eszébe
jut a két szótagu Diot egy szótagra énekeltetni és ezzel
elrontani a vers trochaeusát, vagy az eliziot emitt számba
venni, amott meg nem, és igy a sort meghosszabbítani
vagy megrövidíteni. A szöveg-forditó mindenek előtt az
énekes, és nem az olvasó számára ir: az ő zsarnoka a
már megirt kóta és nem a metrika. De azt hiszem, hogy
még e sokféle nehézség mellett is sikerült Leoncavallo
szövegének némely szépségét megmentenem.
Az opera meséje a következő:
Canio, vándor komédiás, aki az olasz rögtönzött vígjátéknak, a »commedia a soggetto*-nak azt a tipikus alakját
játszsza, melyet »Pagliaccio«-nak hivnak, valahol az országúton fölszedett egy szép fiatal leányt, Neddát, akit megszeretett és feleségül is vett. Truppjának egy másik szinésze, a bamba »Taddeo« tipusát ábrázoló Tonio, birni
vágyik az asszonyt és szerelmet is vall neki. Nedda
kikaczagja, majd pedig, midőn Tonio kezd orczátlan lenni,
korbácscsal vág képébe. A visszautasított szerelmes boszszura vágy, és rálesve Neddára, aki egy Silvio nevű pórral akar megszökni, elárulja az asszonyt férjének. Canio
későn érkezik a légyottra, és nem birja utolérni a menekülő csábitót. Lihegve a dühtől, rá akarja magát vetni a
bűnös asszonyra, dé társai visszatartják: menjen öltözködni, kezdődik az előadás! A második felvonásban a
komédiás-csapat épen olyan darabot játszik, melyben a
férj szintén nyomára jön neje hűtlenségének. Canio megfeledkezik arról, hogy szinpadon van, és valódi
szenvedélylyel tudakolja Neddától kedvese nevét. A közönség
eleinte játéknak véli az egészet, és tapsol Pagliaccio ádáz
kitöréseinek. De némelyek már nyugtalanok. Canio végre
kést ragad: »Ha meg nem mondod élve, tán megmondod haldokolva!*, kiált, és az asszonyt leszúrja. »Segitség, Silvio!« sikolt Nedda és ekkor Canio a nézők közül
a szinpadra rohanó Silvionak is mellébe mártja a tőrt.
Tonio pedig előlép és meghajtva magát, ezt mondja:
»E finita la commedia!«
Mutatványul közöljük a
Nedda

Rallatellá -ját

Vig madárka-had
Száll röpke szárnyon,
S tovahalad,
Hogy szebb hazára találjon.
Mit nékik a felleg'.'
Ók, tél vagy nyár van,
Csak mennek bátran,
S vigan énekelnek.
Azúr légre sóvár
A lelkök szomja;
Csak a derű vonja,
Az arany sugár.

Oh tán e szárnyak
Egy édes ábrándot űznek.
És szállnak, szállnak,
Mígnem
rátalálnak'.'...
Dúlva a földet,
A J'ergeteg süvölthet:
I 'ándor csapatjuk
Bizik s tava-törtet!
\'ílláma mennynek
Nem ijeszti lelkiik ? Ók nem pihennek,
Egyre, egyre mennek!
Szünetlen' vágyva
Egy képzelt szebb világba:
Csak mennek, mennek
S mindég hiába !
Oh te égi czigány-had:
Mily inger, mi csáb
Kergeti szárnyad'
Tovább s tovább?
Tovább! s tovább!
Radó Antal.

Toldi. Mihalovich operája, melyről a főpróba alapján
mult számunkban referáltunk, szombaton került először szinre.
A közönség a leglelkesebb tapssal jutalmazta a magyar zeneszerzőt a nagy fáradságért, melyről munkája tanúskodik s iparkodott magát beleélni abba a végtelen szellembe is, mely e
zenét — tiszta Wagner-iskola — jellemzi. Magában véve a
zene minden dicséretet, melylyel a sajtó fogadta, megérdemel,
bár a szerző maga sem fogja hinni, hogy az ő muzsikája népszerűségre fog szert tenni. Mihalovich — nem tekintve, hogy a
kar alkalmazásával konczessziókat tett az uralkodó ízlésnek,
még Wagnernél is wagneriesebb. A végtelen melódia nála tényleg az absolut melódiátlanságot jelenti, a szavalás az énekrészekben, az illusztrálás, a szimbolizálás a zenekarban minden
megszakítás és minden melodikus nyugvó pont nélkül folyik,
ugy hogy a hallgató teljesen kimerülve és elfásultan hagyja el
a színházat. A kiállitás meglehetősen díszes volt, bár a főúri
kelméken nagyon meglátszott, hogy az intendantura takarékoskodni akar ahol lehet és nem lehet. A főszerepek viselői
csodálatos kitartással végezték emberfeletti munkájukat. Takács
(Tar Lőrincz) bele is rekedt intrikus szerepébe, ugy hogy vasárnap Fausztnak kellett Toldit pótolnia. Perotti mint Toldi győzte
hanggal, bár meglátszott alakításán, hogy Toldit Aranyból nem
ismeri. Igen jó volt Szilágyi
Arabella,
aki nélkül Wagnerés Mihalovich-darabot nem is lehetne adni. Kapott is a szerzőtől hála fejében egy gyönyörű bokrétát, mig maga a szerző
másoktól kapta koszorúba fonva azokat a babérokat, melyeket
hatesztendei fáradságos és lelkiismeretes munkájával bőségesen
kiérdemelt.
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IRODALOM.
A Gyurkovits leányok.

KÉPTALÁNY.

Ez a czime Herczegh

legújabb novellakötetének, mely a Singer
sában,

Linek

egy

fénynyomatban

Ferencz

és Wolfner

kiadá-

reprodukált rajzával igen

díszes kiállításban jelent meg. A kiváló novellista könyve, mely
»a dolovai nábob« színpadi sikere után épen kapóra jön, a hét
Gyurkovits leánynak, névleg: Sári, Ella, Katinka, Terka,

Lizi,

Miczi és Klárika kisasszonyoknak történeteit tárgyalja. A Gyurkovits család ősi czimcrénck jelmondata

ugy

hangzik,

hogy

"Beszéljen a mamával« és e körül forog minden egyes történet.
A Gyurkovits
hogy

leányokról már

ha a mamájuk

előzőleg

szerencsésen

volna valamennyit, most ugyan

oly

főkötő

hiába

nőül olyan országos hírbe keveredett

sokat
alá

beszéltek,

nem juttatta

próbálná: ki is venne
perszonákat ? A

kiadók

szívességéből a kötet egyik még sehol meg nem jelent darabját a „Lizát"

mai számunk közli mutatóba. A kötetre vissza-

térünk. Ára 1 frt 50 kr.
idei

A Teleky-pályázat

Bérezik

nyertese

Árpád.

csomó pályamunka közül az ő vigjátéka: A papa
ki toronymagasságra.

Mi némi elégtétellel

Egy

emelkedett

utalhatunk

mény* láthatja, hogy nem állunk egyedül, amikor méltányoljuk
ha egyebet nem, azt a komoly törekvést,

hogy

ügygyel-bajjal lábon tartsa végelgyengülésben sinlő drámairásunkat. Ha az Akadémia itéltc is oda neki a dijat, de az
démiában ez alkalommal a Rákosi
idő is bekövetkezett, amelyet
székfoglalóját tartotta:

Aka-

Jenő ítélete döntött. Az az

megjósoltunk, mikor Rákosi

Titánországban már kezdik

a

Rákosit is

kikezdeni és megérjük még azt az időt, amikor a Rákosi ezopfja,
vaskalapossága és klikkszelleme ép olyan kedves tárgya lesz az
ujdonsági rovatoknak, mint most a Gyulai Pálé. Hiába, ellenzéken könnyebb az élet, mint kormányon! Az igazság

kedvéért

megjegyezzük, hogy elvégre nem volt nagy munka Bercziknck
nyerni meg azt a dijat; az ő kipróbált routineja hamar diadalt
ül amaz önképzőköri művek
poéták

felett, amelyek

szerzőinél

alig keresik fel a nagytekintetü Akadémia

Belátjuk idestova, hogy önérzetes
vásári verseny és az a nyomorult

poétának

nem

különb

pályázatait.
való ez a

pár arany nem ér fel azzal

a megalázkodással, hogy az iró maga

felett illetékes

ismerjen el akármilyen Közli Jánost. Az Írónak
egy jutalmazója van: az igazságos, józan,

birónak

egy birája és

érdekszövetkezetektől

meg nem dolgozott közönség. A költők erre azt felelhetik, hogy
ilyen közönség nálunk egyelőre még nincs. Nekik is igazuk van
és a magyar drámairónak

épen az a tragikuma, hogy

s z á m b a n közölt képtalány megfejtése

Hol a bánat oly gyakorta, ott erős a

szerelem.

A 12. s z á m b a n közölt képtalány m e g f e j t é s e :

Üres hordó jobban

kong.

Helyesen fejtették meg : Szigethy Margit, Teiepy Abigail, Telepy
Cornélia, Diamant Róza, Ujhelly J a n k a , Deutsch Lina, Morász Mari,
Csonka Elvira, Landler Antalné, Psik Ida, Nóvák Irma, Schvarcz
Jenny, Hollósi Jenő, Hegedűs J o z s a , F a z e k a s Roza, Boros Irén, Szigeti
Kornélia, Bálint Mariska, Fehér Vilma, I g m á n d y Irén, Gabsovics Elza,
Simon Eszti, Bodnár Gizella, H a j ó s Irma, V a s z a r y Olga, Bátori E m m a ,
Gerő Jolán, Kondor Szidi, Fisch Lajosné.

erre a

tényre; a Mai divat méltatása miatt ellenünk zúdult "közvéleBerczikben,

Ali.

minden

félnek igaza van.
Holitscher Arthur. Leidende Menschen a czime e fiatal
magyar novellista kötetének, amely e héten jelent meg Drezdában Pierer kiadásában. Sajátszerű, allerjüngstdeutsch pessimizmusán és a tőlük eltanult norvég ködön keresztültör az igaz
elbeszélő helyes megfigyelése és érdekes elbeszélő hangja. Erőteljes, szines és velős németsége is ennek az iskolának a vivmánya. Mindenesetre érdekes, hogy a német naturalista —
nietzscheanus — skandináv — freie Bühne-mozgalom milyen
messzire veti hullámait.
Az amerikai örökös. Mark Twain e sajátszerű, érdekes
víg regényét Győry
Ilona gondos fordításában adták ki Légrády testvérek.

T. Olvasóinkhoz!
Előfizetést nyitunk lapunk april-juniusi
évnegyedérc. Olvasóink ismerik lapunk irányát, diseret hangját,
modern szellemét, a csillogó frázisoktól való tartózkodásunkat. Ez fölment bennünket attól, hogy hangzatos ígéretekkel kellene kecsegtetnünk előfizetőinket. Azon leszünk,
hogy jövőben is fentartsuk
lapunkat azon a magas
színvonalon, mely a közfigyelmet felénk fordította és
nagy, intelligens olvasókört csoportosított A HET köré.
Felkérjük t. olvasóinkat, hogy előfizetésük megttjitása iránt intézkedni szíveskedjenek.
Előfizetési dij egész évre ÍO frt, félevre S frt >'
negyedévre 2 frt 50.
A HÉT
Budapest

kiadóhivatala,

VII., Erzsébet-körut

6.

szám.

Felelős s z e r k e s z t ő és k i a d ó t u l a j d o n o s : K I S S J Ó Z S E F
VII., Erzsébet-körut 6. szám.

Henneberg G. (cs. kir. udvari szállító) selyemgyára Zürichben, privátmegrendelőknek közvetlenül szállít: fekete, fehér
szines selyemszöveteket, méterenként 45 krtól 11 forint 65 krig
postabér és vámmentesen, sima, csikós, k o c z k á z o t t és m i n t á z o t t a kat, d a m a s z t o t stb. (mintegy 240 k ü l ö n b ö z ő minőség és 2000 különböző szin s á r n y a l a t b a n ) . — Minták postafordulóval küldetnek.
S v á j c z b a czimzett levelekre 10 k r o s és levelező-lapokra 5 kros
bélyeg r a g a s z t a n d ó .
1
Z o n g o r a v á s á r l ó k n a k különös figyelmébe a j á n l j u k a KLINGER-féle
z o n g o r a - és pianinótermeket Erzsébet ' - * m t 1. sz. a hol a világ legj o b b g y á r t m á n y a i közöttük E h r b a r ,
L y r a , Erard, stb. zenei
szakismerettel g o n d o s a n kiválasztva ez íuv
'egolcsóbban eladók és
bérelhetők. Budapesten, E r z s é b e t k ö r u t 1. sz.

COGNAC
GRÓF KEGLEVICH ISTVÁN PROMONTOR,
mely kizárólag csak a legmagasabb kitüntetéseket nyerte, sajáttöltésü palaczkokban mindenütt kapható.
i««t
A gróf Keglevich István-féle
cognac-gyár promontori igazgatósága Budapesten.
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A G A N Z ÉS TÁRSA
vasöntö- és gépgyár részvénytársulat Budán,

t. részvényesei 1893 április hó 5-én, szerdán délután 4 órakor
Budapesten, II. kerület, Ganz-utcza, a gyár helyiségében megtartandó

huszonnegyedik rendes közgyűlésére
tisztelettel meghivatnak.

Napi rend :
1. Az évi mérleg előterjesztése, az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentései, az ezekben foglalt indítványok és a tiszta nyeremény és osztalék iránti határozat, a fölmentvény megadása.
2. Választás az igazgaóság kiegészítésére, a mostani igazgatóság
mandátumának hátralévő idejére.
3. A felügyelő-bizottság megválasztása.
4. Netaláni indítványok az alapszabályok értelmében.
Az alapszabályok 14., 15. és 36. §§-ai értelmében a közgyűlésen csak
azon részvényesek birnak szavazati joggal, kiknek részvényei a társaság
könyveiben legalább három hónappal a közgyűlés előtt neveikre átirattak
és akik részvényeiket legalább 3 nappal a közgyűlés előtt a társulati pénztárnál letéteménvezték. — Egyébiránt a részvények helyett budapesti nyilvános hitelintézetek letétjegyeit is le lehet téteményezni, ha ezekből kiviláglik, hogy a letéteménvezett részvények a társulat könyvébe a letéteményező
nevére vannak beírva. A közgyűlésen mindén és alapszabályszerűen letéteményezett egy-egy részvény egy-egy szavazatra jogosít, ha azok száma
nem több tiznél. De ezen számon felül csak minden öt-öt részvény után esik
egy-egy u j a b b szavazat. A szavazás jogát meghatalmazott által is lehet
gyakorolni ; meghatalmazott azonban, a törvényes képviselőket kivéve, csak
szavazatképes részvényes lehet Az évi mérleg a felügyelő-bizottság jelentésével együtt márczius hó 28-ától kezdve a gyári igazgatóság irodájában a
t. cz. részvényesek használatára közzététetik, mire azok ezennel figyelmeztetnek.

Az igazgatóság.
(Utánnyomásért nem

— H M ^ M E M — — B

* * * * * * * * * V * * * * * * * *

fizetünk.)

H 'TIV

TUDÓSÍTÁS!
Van szerencsém a m. t. közönség figyelmét különösen felhívni a nagyszerű választékban megjelent

tavaszi és nyári újdonságokra gyapjúszövetekben, selyemszövetekben, zephir-plissé, batist, atlas-satin, levantin stb.

LESS.\ER D. áruháza,
és óriási áru-raktáram megtekintésére t i s z t e l e t t e l

meghívni.

BÉCS, VI. ker., Mariahilferstrasse 83. szám, földszint és félemelet.
Csupán néhány érdemleges újdonság legyen itt iölemlitve.

Eleetrique
tiszta gyapjú, 130 cm. széles, mtrje 2 frt 30 kr.
Kallluntam tiszta gyapjú 120 cm. széles, méterje 1 forint 10 kr és
Nonreauté ehangeant
>
»
90 »
»
» 70 és 80 kr.
1 frt 15 kr.
Vouveanté selyemmel
»
»
85 »
•
» . . 60 »
Kammgaril
tiszta gyapjú, 130 cm. széles, mtrje 1 frt 50 kr.
Broché
»
»
85 »
»
» . . 42 »
louveaiité mélée
»
»
120 »
» ' » l » 40 »
Changeaut trarers
>
»
95 »
>
»
l frt — »
Diagonal (verseny nélkül)»
»
130 •
»
» 1 » 40 »
Etoffé ligné
»
»
100 »
»
1 » 25 »
Különlegesség selyemmel »
»
120 »
»
» 1 » 80 »
Loden
»
»
130 »
»
1 » 10 »
Iliagnnal eieellent
•
»
120 »
»
» l » 80 »
Loden, igen jó minőség »
»
120 »
»
» . . 90 »
Cordonné
»
»
120 »
»
• 2 > 10 »
Elismert legszolidabb készítmények és k é p z e l h e t ő l e g o l c s ó b b á r a k ! A félemeleti helyiségekben nagyobbított külön osztályok

szőnyegek és függönyök részére.

Vidékre nagy képes divatlapok és mintagyüjtemények ingyen és bérmentve!
Budapest, 1893. Nyomatott az » A t h e n a e u m «

-s»

irodalmi és nyomdai r. társulat betűivel.

