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AMBRUS ZOLTÁN,
BALOGH PÁL,
BRÓDY SÁNDOR,
HERCZEG FERENCZ,
IGNOTUS,
JÓKAI MÓR,
KOZMA ANDOR,
KÓBOR TAMÁS,
MIKSZÁTH KÁLMÁN,
MURAI KÁROLY,
HOMO, (POLLÁK ILLÉS)
PÉKÁR GYULA,
RÁKOSI VIKTOR,
SZEMERE ATTILA,
SZOMAHÁZY ISTVÁN,
TÓTH BÉLA.
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Egyes szám ára 20 kr.

Szerkesztőség és kiadóhivatal1
VII., Erzsébet-körut 6. sz.
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ELŐFIZETÉS:
Egész évre
Félévre
Negyedévre
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V I K T Ó R I A német császárné gyermekei körében.
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Minden kiállításon legmagasabb kitüntetéseket nyert.
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ESTERHÁZY COGNAC

mely tiszta borból készül f.
ós ezért a közönség leg- !
kedveltebb itala. m

Központi iroda: BUDAPESTEN, külső váczi-ut 23.

Mindenütt

kapható.

ártalmatlannak találtatott. Mint pipereszer nélkülözbetlen, az arczbörnek a legszebb fehér szint, üdeséget, szépséget és pírt kütcséniL
Egy d o b o z 60 k r . , n a g y o b b 1 f r t . ¡»O^

Créme Pompadour,
ez a z o n szer, m e l y l y e l a h í r e s P o m p a d o u r a s s z o n y
c s o d á s s z é p s é g é t m e g ő r i z h e t t e a n é l k ü l , h o g y az egészségére á r t a l m a s lett v o l n a . A »Créme P o m p a d o u r «
az arcz és kéz b e d ö r z s ö l é s é r e h a s z n á l t a t i k reggel é s
este, a z u t á n »serail-pouderrel« lesz b e h i n t v e .
Egy t é g e l y 1 frt 60 k r .

IVXÜIlei-

Kapható a gyárosnál:

.X. L .

illatszer- é s pipereszappan gyári raktára

Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 2. szám alatt
Nagy raktár rendkivUl jó minöségtl

fog-, haj-, ruhakefékben és fésűkben.
«9» Utánzásoktól

óvatik. -9M

Első Magyar Gazdasági Gépgyár Részvónytársulat
BUDAPESTEN.
1. A mezőgazdasághoz egyáltalán szükséges összes saját hazai gyártmányú,
elismert kitűnő gépeit és talajmivelö eszközeit ajánlja.
2. Minden a gazdasági gépszakmába vágó felvilágosítással és tanácscsal szivesen és díjmentesen szolgál.
3. Az összes gyártmányait magábanfoglaló képes árjegyzékét kívánatra
készséggel megküldi.
4. A gyártelep Budapesten, külső váczi-ut 7. szám alatt van és annak megtekintése érdeklődőknek készséggel megengedtetik.
Levélczitn:
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Gazdasági
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ÉUDAPES

TEN.

Részvénytársulat

AKAD. SZOBRÁSZ
ELSŐ ORSZ. SZABADALMAZOTT
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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
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Hirdetések

TÁRSADALMI, IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI KÖZLÖNY.
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Kéziratok nem adatnak
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Budapest, J u l i u s hó 23.

felvétele

vissza.

^hp-

hogy a magyar iró pályafutásának betetőzése, hogy képviselővé választják. S ekkor ő nagy buzgón viseli a haza

Krónika.

és pártja
— julius

21.

kigon-

dolni, verseket faragni. A magyar irodalmi lapok aztán
állandó

írók, képviselők.

gondját és nem ér rá többé meséket
rovatot

nyitnak

az

iró-képviselők

életrajzának

közlésére s bizony-bizony nem igen fogynak ki a tárgyNagyrabecsült kollegám a "Fővárosi Lapok«-nál a
minap arra használta fel a huszonnyolcz fokos melegség
okozta

» általános

szellemi

petyhüdtség«

idejét,

hogy

nyugodtabb szemmel tekintsen körül a magyar irodalom
tengerén, melyen mi szegény, kontár irók csak ugy lavírozunk, a nélkül, hogy biztos irányunk volna, melyben
haladhatnánk. És nyugodtabb szemmel körültekintve, azt
látja, hogy kár nekünk örökösen a külföldtől

tanulnunk

s jobb volna (mintha ezt már valaha hallottam volna ?)
hogy a szellemi petyhüdtséget, s annak

nyugodt és helyes ítéletek formálására való alkalmas voltát kétségbevonni akarnám,

szükségesnek tartom meg-

jegyezni, hogy én az alábbiak fölött tegnap gondolkodtam, amikor a hévmérő alig mutatott tizenöt Reaumurféle fokot. Lehet, hogy a hőmérséklet differencziája okozta,
hogy

igen

tisztelt kollégámtól eltérő nézetre jutottam.

Istenem, az emberi agy olyan gyarló matéria, annyira
ki van téve a fizikai hatásoknak, hogy a legkevesebb, amit
irótól

önismeret tekintetében

követelni

holnap előfizetési felhívást bocsát ki és holnapután fellép
képviselőjelöltnek. A Házban pedig örömmel üdvözlik az
irót, hiszen aki jó novellákat tud irni, az okvetetlenül ért
a politikához s aki politikával foglalkozik, az okvetetlenül

nemzeti irányban fogja a magyar irodalmat fejleszteni.
Bizony-bizony nagyon magyartalan szellemben nyilatkoztak azok a franczia irók. Azok ugy gondolkodnak,
hogy az irás súlyos gondokkal járó, nagy erőt és sok

ha nemzeti irányban imánk és kritizálnánk.
Anélkül,

ból. Hiszen ha ma egy iró népszerűségre vergődik, akkor

lehet, az, hogy

czikke, verse, vagy novellája végén jegyezze föl őszintén:

időt követelő mesterség, mely mellett nem lehet mással
is foglalkozni. S a képviselőségről is azt tartják, hogy az
azzal járó kötelességek teljesítése lefoglalja egészen az
embert. Azt is tartják, hogy az iró állása olyan, hogy nem
szorul idegen tollakra, melyekkel magát ékesítse, sőt azt
is tartják, hogy egy jó novella többet ér száz remek
beszédnél. S milyen naivak ezek a franczia irók! Azt is
vélik, hogy az irás gyönyörűség, mely másokat is gyönyörködtet. Coppé azt mondja, hogy nincs hozzáfogható
gyönyörűség a tudatnál, hogy egy-egy apróságával meghatja valamelyik grisette szivét.

hány fok melegség mellett alkotta meg? A nemzeti kri-

Irás és politika minálunk csodálatosképen egymásba

tika akkor legalább rögtön tudni fogja, hogy szerző szel-

kapaszkodnak, mint két fogaskerék fogai. Egyik hajtja a

lemileg elég petyhüdt volt-e nyugodtabb szemű maga-

másikat. S valamint az emberek űzik a két hivatást mesterségképen, ugy az egyiknek jelszavát bámulatos értel-

körültekintésre ?
Tehát tizenöt fok Reaumur mellett gondolkodtam
a

következő

eseten: Egy

párizsi lap

megkérdezte a

mességgel átviszik a másik térre. Egyre hangoztatják szükségét annak, hogy az irodalmat nemzeti

irányban kell

franczia irodalom legjelentősebb férfiait, vájjon megegyez-

fejleszteni, akár csak a 67-es kiegyezést, hogy köteles-

tethetőnek tartják-e az íróknak politikával való foglalkozá-

ségünk mindenekelőtt magyaroknak

sát s ha mandátumot ajánlanának fel nekik, elfogadnák-e3

sorban Íróknak, akár csak a papoknak mondanák, hogy

A felelet majdnem egyhangúlag tagadó volt.

első sorban a kormánynak s csak azután kell a pápának

S ekkor elgondolkodtam azon, vájjon melyik ma-

lenni s csak másod-

engedelmeskedni.

gyar iró nem vállalná el a mandátumot, ha megkínálnák

Nem szeretném zavarba ejteni tisztelt nemzeti kol-

vele? S találtam sokat, sokat, akik önmagukat is kínál-

legáimat azzal a kérdéssel: mit ért ő tulajdonképen nem-

nák egy gazdátlan mandátum elvállalására s akár Írás-

zeti irány alatt ? Miről lehet megismerni valamely irodalom

ban köteleznék magukat, hogy képviselőségük

tartama

nemzeti voltát s miből látja ő azt, hogy a magyar iro-

tapasztaltam,

dalom nem nemzeti? Talán hazafias legyen minden no-

alatt nem fognak tollat a kezükbe. Ugy

1
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vella? Istenem, ő maga nevezi a franczia irodalmat a

tollat, akkor vezérczikkeket irnak vele, inspirált, pártszem-

legnemzetibbnek valamennyi között, pedig soha franczia

pontból nyilvánuló fölfogásokkal, melyek művészi szem-

irónak nem jut eszébe, hogy üsse a mellét és hangoz-

pontból számba nem jöhetnek, mivel épen programm alap-

tassa: »Francziának születtem, áldom érte sorsomat.« Vagy

ján készültek. S mivel képviselői minőségükben irnak is,

minél sűrűbben kellene a hortobágyi pusztát, a paprikás

közfelfogássá teszik azt a hitet is, hogy a mandátum irói

halat megénekelni, az egyházpolitikai kérdésekről regényt

kvalifikácziót is ad. Az Főképviselők teremtették meg a

irni, a közigazgatás államosítása mellett érvelni? Vagy

képviselő-irókat, határozott kárára az irodalomnak, mert

negatív kritériuma volna a nemzeti iránynak ? Az, hogy

a képviselőnek van nálunk nimbusza, mely nagyon is

nem hasonlít máshoz ? De kérem, hiszen mi európai embe-

helyettesitheti az irói nimbuszt. A magyar irodalom olyan

rek vagyunk, akik diszes városban lakunk, elegáns sza-

terület, melyre akárki

lonokban fordulunk meg; egyenesen hazudnánk, ha erről

nagyhatalmasságtól

a városi életről oly képeket festenénk,

arisztokratákat sorra megteszik akadémikusoknak és egyéb

melyek nem ha-

sonlítanának valamelyesképen a nyugoti élethez.
Nemzeti,

nemzetietlen

Irodalomra

alkaimazva,

merő frázis. Az irodalom nem lehet nemzetietlen. Lehetnek, akik más véleményen vannak, de én erősen hiszem,
hogy tollal a kezében az ember nem tud hazudni. Nem

irodalmi

léphet, ha

valamely

társadalmi

útlevelet kapott. A minisztereket, az

társaságok

tagjainak,

dilettáns

irka-firkájukat

szenzáczióképen közlik a lapok s elvégre ezek az irományok

is hozzájárulnak

a nemzeti

irodalom

karakteré-

nek kidomboritásához.
Legyen egészen nyugodt minden nemzeti czikkiró

nyújthat mást, mint ami lényege és az irodalom egészé-

a mérsékelt égöv alatt elég sokat irnak huszonnyolcz fok

ben nem lehet más, mint a nemzetnek ez idő szerint való

melegben. Meglátszik a mi irodalmunkon a nemzeti karak-

mivolta és fölfogása.

ter s nem az irodalom oka annak, hogy ez a karakter

Nincs az a Farkas-Raskó-díj, mely manapság egy
valóban jó költeményt tudna teremteni pl. a török járom
alól való felszabadulásról és nincs az a sovinista presszió,
mely sovinizmusba

tudná kergetni az irodalmat, ha a

nemzet nagy többsége nem sovinista. Tökéletesen politikai módszer az, mely programmot ad az irodalom irányáról és óhajtómódban jelöl meg szempontokat, melyek
szerint az irodalom haladjon.
A nemzeti karaktert az irodalomnak egyesegyedül
az adja meg, hogy az irók, egyéniségüknek megfelelően,
természetesen és fesztelenül

túlságosan nemzeti. Amig az irodalom egy lépcső lesz
csak, melyre mindenki rálép, hogy a képviselőházba jusson, addig mindig lesz különbség köztünk és az idegenek
között, kiknek utánzását annyira kárhoztatjuk. Kitűnik ebből
egyszerűen

az, hogy

az irói hivatásnak nincs nálunk

önálló becse, hogy íróinkban nincs kellő tisztelet a saját
művészetük iránt. Ez határozottan magyar nemzeti vonás.
S vajon ártana-e a nemzeti irodalomnak, ha ebben a
tekintetben konstatálható volna egy kis nemzetietlen elfrancziásodás ?
Semper.

dolgoznak. A franczia irók

munkáiban érvényesül akkor a franczia ember, a magyar
írókéban a magyar.

S amilyen természetesek és ennél-

Mi az antipathia ? Az első mozdulatunk és második látásunk.

fogva nemzetiek a francziák, époly nemzetiek a magyar

Edmond.

Gouvourt.

irók is. Avagy nem homlokegyenes ellentétben nyilvánul

*

a két nemzet irodalmának fölfogása a fölemiitett esetben,

Nincs csúnyább, mint a czifra paraszt és a kopott ur.

Jóliai

midőn a képviselőségről van szó ? Nem speczifikusan franczia-e az a fölfogás, hogy

irónak lenni

Mór.

*

dicsőségesebb

dolog, mint képviselőnek ? S nem speczifikus magyar-e a

A pap haragja kiengesztelhetetlen. Fájdalom nem mérsékelheti,
megbánás nem csillapítja.

nálunk nyilvánuló fölfogás, hogy ha az iró mandátumot

Junius.
*

kaphat, nyúljon utána két kézzel és irjon csak akkor

Pénz nélkül még adósságot sem lehet csinálni.

novellát, ha a pártkör nélkülözheti őt?
Tehetik a franczia irók, hisz egytől-egyig fejedelmi
jövedelmük van, mig a mi iróink erősen rászorulnak a
képviselői tiszteletdíjra. — Hát bizony az igaz, de nem

Azok

a jó

emberek!

Bepólyázzák

a

követ,

melylyel

meg-

dobnak.
*

változtat a dolgon. Az anyagi helyzet különbözősége is
épen különbség s ez is nyilvánul az irodalom karakterében.
Tele van irodalmunk félbenmaradt

irodalmi

pályákkal,

biztató kezdetekkel, melyeknek véget-vetett a mandátum.
Ezekből az Írókból lesznek jó, középszerű és jelentéktelen
politikusok, kiknek közreműködése nélkül a tisztelt ház
elég jól boldogulhatna, de akiknek meg nem irott munkáit más nem irja meg. Ha le nem teszik véglegesen a

A légy, melyet orrodról elkergetsz, soha sem fogja

megérteni :

hogy lehet valaki olyan türelmetlen.

Hack.
*

Bölcsek eszelik ki az uj gondolatokat és bolondok terjesztik el.
*

Haszontalan élet korai halál.

Goethe.

51

Dal a kis kadétról.
Ismertem

én a regementben
ellen

Ha

néha

meg a bűnét,

örök

időkig

május

még,

mezőn, szivekben,
sok leánysziv

csinos kis

kadét!"

S a kis kadétból hadnagy

úr lett

Egy uj lépcsőre lépett,
Hogy megcsodálták

a

leányok:

„No, nézd a kis kadétet!
Paroliján

aranycsillag

Hadnagy

már,

van,

czifra

hadnagy

De nékünk megmaradsz

—

kadétnak,

Kadét voltál, kadét vagy
Te hunczut kis kadét."
Aztán főhadnagy
kapitány

lett belőle,
is,

Es véle őszült, véle vénült,
Sok, sok szerelmes lány is.
De hogy ha végig ment az

utczán,

igy beszéltek:

kapitány

lett a

kadétből,

No nézd a kis kadétet,
Mily hetyke egy

kadét!"

őrnagyságra

Asszonyt hozott a
Gazdag

S a nagymamák

siratták:

„Szegény szép kis

kadét!"

PÉKÁR

Dobogta hevesebben:

Amikor

kirukkolt

vitte,

házhoz,

leányt vett feleségül,

-4 szépség nem

S a nagymamák
„Igy házasodni
Azért rajongtunk

határoz.
most összesúgtak :
vétek,
volna

No nézd a kis kadétet,
Mily csúnya kis kadét."

GYULA

regénye.

(Folytatás.)

volt mindenütt

A merre járt-kelt

„Már

Az egész garnizon

Lavina.

A mig csak kis kadét volt.

Mamáink

—

Heltai J e n ő .

Jó dolga volt a kis kadétnak,

Idővel

volt,

kis kadét. .

Felhőtlen volt az égbolt,

„Mily

letörte.

rajtakapták,

Feje fölött

Erdőn,

a kis kadétet

Volt sortűz, zene, hapták
sem szent,

se hapták

Hogy pajkos

Mikor

örökre,

A temetése impozáns

vétett.

Nem volt előtte semmi
S csak akkor bánta

Es itt megállt
Kegyetlenül

Törvények és parancsok

Se reglama,

nemsokára

A vén halál

Egy hetyke kis kadétet,
Ki nyakra-főre

Alezredes lett

érte?

3

III.
S aztán csodálatos élet következett el Moszkovszky
Melaniera. A szerelem nyara volt ez, a szenvedélynek az
a perzselő, forró szaka, mikor az ember minden akadályozó gondolatot, mint juliusi melegekben a ruhát, levet
magáról
de mikor azért a hevület közepette — tán
ép annak folytán — olykor sejtelmes borzongás futja
által a tagjait. Melanie szerelmes akart lenni minden áron:
s mentől inkább hanyatt-homlok vetette magát bele ebbe
a szenvedélybe, annál jobban örült neki s igyekezett magával elhitetni, hogy ez lesz voltajcép életének igazi nagy
szerelme. Ha délutánonkint leheveredett boudoirja sokszinű
selyem vánkosai közé s oly szívdobogás közepette, mely
szinte lélekzetétől fosztotta meg, várta az esti hat órát,
mikor vele találkozni fog: pár perezre olykor elgondolkozott a dolgok folyásán, higgadtan, tárgyilagosan, ugy a
hogy régen szokott volt gondolkozni, mintha nem is a
maga, hanem egy másik — valami könnyelmű asszony
sorsáról lett volna szó
Ilyenkor aztán, hogy eszébe
jusson egy más dolog, oly fokú rémület vett erőt rajta,
mintha egész belseje megfagyott volna: nyitott szájjal lélekzeni, moczczanni se merve bámult maga elé perczekig.
Majd, mikor az agyát szorongató gondolatok merev görcse elmúlt, lassan életre tért s reszketve nézett finom fehér kezeire, azokra a kezekre, melyekkel Dodot ölelte —
— végre pedig nehéz, ideges zokogásban tört ki, mely
azonban megkönnyebbítette, úgy hogy azután szinte jó
kedvüen futott lopva — remegve a légyottra. Ilyen rémület-rohama különösen az első hetekben volt sok, —
néha annyira félt, hogy órákig állott tükre előtt, ajkait
nézegetve, dörzsölgetve, attól tartván, hogy a Dodó csókjainak a nyoma meglátszik rajtuk
Persze egy óra
múlva aztán trillázva, hangosan kaczagott bohóságai felett. S ha e változó síró-kaczagó kedvére olykor közép
hangulatai támadtak, ismét komolyan magába mélyedt és
oly nyugalommal, melyen maga is csodálkozott, konstatálta, hogy — »meg fogok őrülni
«
Az eféle ötleteire a melankholikus gondolatok egész
fekete folyama indúlt meg és csobogott által fáradt lelkén,
magával ragadva napról napra újból kinövő illúzióinak
gyönge szövedékét. Aztán napokig mintegy árvíz árasztotta el lelkét a búskomorság: a merre csak széllyel nézett
ősziesen fakó gondolatai közepette, mindenütt romlást,
pusztulást látott
Nem süt ki már a nap hát sohasem ?
tépelődék ilyenkor. Persze, hogy kisütött szeretője szemeinek a napja s ez oly hamar feltikkasztotta lelkében
azt a melankholikus árvizet.
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Hat éve volt férjnél — nem sokára huszonnyolcz éves
lesz: borzalommal gondolt arra, hogy már ilyen öreg!
Voltak napjai, mikor valami kínos örömmel gondolta el
életét, gyermekkorát, leányéveit s aztán egész házasságát.
Két évig volt szerelmes a férjébe, abba a daliás álomképbe, a ki már olykor gyermekálmain is átalsuhant.
Aztán azonban kellemetlen napok következtek el rájuk.
Férje egy volt katonatiszttől határozottan csodálatra méltó
erélylyel látott végre ügyei rendezéséhez: kitűnt, hogy
ügy szólván semmijök sincs, hogy csak ügy fognak zöld
ágra vergődhetni, ha Moszkovszky Sándor hozzálát valamihez. Es az ex-uhlánus főhadnagy nem csekély erőfeszítéssel ugyan, de kivetkőzött régi életmódjából, letett
régi gavalléros szokásairól s meglehetős nagy bérletet
vévén ki, komolyan a gazdálkodáshoz látott. S egy év
alatt az ember egészen átalakűlt: »spiszburger« lett belőle,
a mint Kamásly Friczi és Lovagh Pista mondogatták, egy
dolgos, munkás ember, a kire ismerősei alig ismertek rá.
De ez nem lett volna baj, az volt a baj, hogy felesége nem ismert rá, — nem ismert rá többé arra a ragyogó
álomképre, a kibe ő szerelmes volt. S Melanie a rendeződő vagyoni viszonyok növekvő kényelme közepette napról napra szomorúbban látta, hogy mint mosódnak el
annak a daliás ideálnak az egyes — immár utolsó és
végül legutolsó körvonalai
Sándor elhízott, szakállt
eresztett, nem hordott többé lakczipőt, nem csináltatta
Bécsben a ruháit, kidobatta szekrényéből pipere holmiját,
közönséges dohányt szítt, azt is pipából, — még a czigarettázást is elhagyta! Istenem, gondolá olykor Melanie, forró napokon kerevetén heverve, olyan lesz, mint a
többi, olyan mint ez a többi otromba paraszt ú r ! S naphosszat eltépelődött; barátnője nem volt, a kivel közölhette volna gondolatait; a szomszéd űriasszonyok t. i.
raffinált, előkelő elegáncziája miatt gyűlölték őt. Mert csodálatos, de a mily mértékben hagyta el férje a nagyvilági élet külső formáit, ép oly mértékben ragaszkodott
hozzájuk Melanie s fejlesztette őket tovább egész a negédességig. S ha barátai kaczkiásan emlegették Sándor előtt,
hogy milyen fess, jukker asszony a felesége, hát ő csak
büszke volt rá
Melanie pedig mindinkább gondolatai
mögé húzódott vissza; az volt neki csak a baja, hogy
nagy kényelemben élt, természettől igen eszes nő volt s
unatkozott
Ez az utolsó négy év keserű egy korszak
volt reá nézve: ez alatt vesztette el férjét szerelmes szemei elől, s ez alatt sopánkodott érzelemszomjas lelkével
a boldogság után. Nem mintha nagy városba, Bécsbe
vagy Párisba vágyódott volna, — minek? Hisz mindene
megvolt... Utóbb már annyira közönyös lett, hogy magányába zárkózva, még a vendéget is unta. Nem udvaroltatott még magának senkivel, még túlságosan szomorú
volt, sőt azon a pár megyei bálon is, a melyre elmentek,
inkább azzal töltötte az idejét, hogy keserű gűnynyal
kritizálta a dámák ósdi ruháit. Büszke volt rá, hogy az
egész megyében ő tartja egyedül a »Moniteur de la
Modec-ot és a »Vie Parisienne«-t
Utóbb már a fiatal
emberek se mertek hozzá közeledni, ügy állt ott a báli
sokaság közepette, mint egy királyné, kivel a főispán s
a felesége is csak bizonyos nagy udvariassággal beszéltek. Voltakép hát zsenirozta ottlétével az egész társaságot, s a kurjongatós háromórás csárdások csak akkor
kezdődtek el, mikor Moszkovszkyék hazamentek. Akkor
végre elbőghette magát Dády Gabi: »Az én nótámat, a
ki a rézangyala van — - « Moszkovszky Melaniet pedig
mikor hazaért, valami végtelen keserűség fogta el. Leheveredett töprengő gondolataitól terhes boudoirjába és —
már sírni sem tudott
Pedig szerette volna még egyszer, újból és újból megsiratni, elgyászolni meghalt szerelmét.
Egyszerre aztán egy huszárszázadot tettek a szom-

széd faluba. Megismerkedett Dodo főhadnagygyal, ezzel
az okos szemű, csinos és melankholikus nagyvilági filozoffal, a ki mindazokat a Daudetkat, Tolstojokat és Maupassantokat olvasta, a kiket ő s a kinek szemeiben e
regények alakjai, a mint róluk beszélt, oly csodálatos
méla szenvedélyességgel elevenedtek meg. Azonkívül katona
is volt s Melanie, bár önmaga előtt szégyelte magát,
mégis örömmel hallgatta, sarkantyúja hogy peng szmirnája szőrén s gyönyörködve nézte, hogy boudoirjának
vörhenyes fénye mily érdekes ragyogással esik atillája
aranyzsinorzatára
S tavaszi délutánokon hosszasan
elbeszélgettek a vörhenyes félhomályban. »Végre egy
ember«, gondolá Melanie olykor örömmel, »a ki megért
engem
« Beszélgettek mindenféléről, szerelemről, érzelmekről s mindig inkább csak melankholikusan, cynikusan,
tárgyilagosan
Pedig tudjuk jól, hogy semmi sem vezet
hamarább szerelemre, mint ha nagyon sokat beszélnek az
érzelmekről egy fiatal asszonynyal, melankholikusan. cynikusan, tárgyilagosan . . . .
*

Úgyszólván mindennap találkoztak a sürü erdőben
A kis falu majdnem egészen néptelen volt, mert a nyári
munkával elfoglalt parasztok mind kint jártak a földeken
s igy senki sem vette észre a pagonyban való gyakori
sétáit. Dodo már ott várt rá a tónál 5 a sokat átélt
nőhódítóknak avval a diskrét, úgyszólván pártfogoló gyöngédségével ölelte át, mely oly annyira hat az asszonyokra,
mivel mérsékelten, de azért folyton s biztosan sarkantyúzza soha teljesen viszonozottaknak nem gondolt érzelmeiket. Melaniet gyakran szinte bosszantotta ez a látszólagos hidegség s olykor szeretőjére pillantott türelmetlenül, szinte gyűlölettel.
— Nem tudsz jobban magadhoz szorítani ? Ah istenem — Ajkai lihegtek: szeretni akart, őrülten, eszeveszetten, de hisz mikor a maga érzelmeivel sem volt egészen tisztában, hogy láthatott volna akkor tisztán egy
más ember lelkébe? Napról napra csak annyit érzett,
hogy lelke egyre ujabb, csodálatosabb, olykor szinte ijesztő
vidékek felé halad. Gyakran azon vette magát észre, hogy
kétkedik a maga szenvedélyében s ez valami végtelen
bűskomorsággal töltötte el. Minek adta hát akkor oda
magát? Minek az istenért?
S órák hosszat eltűnődött,
hogy hogy is történhetett mindez ? Gyakran álmaiban
régi, unalmas életét élte újra, s azért mikor felébredt,
szívdobogva ugyan, de mégis keserűen várta a légyott
pillanatát. Hanem minden változó, szeszélyes természete
mellett valami csodálatos szívóssággal ragaszkodott szerelméhez, melybe valami kétségbeesett makacssággal akarta
beleélni magát, ha már egyszer választott s elbukott
Voltak oly kétséges perczei, mikor dühében elsírta magát.
A következő héten Sándornak vagy tiz napra Bécsbe
kellett utaznia: férje távolléte épen kapóra jött az aszszonynak. Már megfeledkezett minden elővigyázatról, nem
törődött többé semmivel, fitymálva nézte a parasztokat,
akik az erdő szélén lesték, hogy találkozik a főhadnagygyal. Dodo olykor felháborodva korholta könnyelműségéért. De Melanie, a daczos gyermekek csökönyösségével,
mindig csak azt felelte:
— Mit bánom én ?!
Most, hogy férje nem volt otthon, napról-napra boudoirjában fogadta a főhadnagyot s párszor megtette, hogy
ha vendég jött, hát oly hangosan utasította a cselédet,
hogy mondja: »nincs itthon,* hogy az udvarra is kihallatszott a hangja, mig a főhadnagy lovára bárki ráismerhetett az istállóban. Némelykor meg viszont a levélirási
mánia lepte meg: irt Dodónak levelet naponta hármatnégyet s ezeket aztán a harangozó fiával küldte el a
szomszéd faluba. Légyottot adott a szeretőjének, aztán

nem ment el, bosszantotta mindenképen, hogy összeveszszenek s a főhadnagy kijöjjön a sodrából: tulizgatott idegeinek egyre viharokra volt szüksége
Egyszer, mikor
összevesztek s Dodo egy napig nem adott életjelt magáról, annyira megfeledkezett magáról, hogy egy tarka pongyolában, mely még a legsűrűbb uti cserjék között is
feltűnt, átszaladt a szomszéd faluba a főhadnagy lakására. Szerencsére senki se volt Dodonál. De az udvaron
tisztogató huszárok mindenesetre megláthatták. Dodo ép
aludt: Melanie valami reszkető kéjjel nyitott be a huszártiszti kvártélyra; tettének őrültségét ugy élvezte, mint
ahogy az ember a tiltott gyümölcsöt élvezheti. Kíváncsian
nézett körül a falakon, kardokon és lószerszámokon, huszárpipere-eszközökön, atillákon, melyekből mind az az
orfeumi félvilági illat áradt elő, mely annyira eszét veszi
a tisztességes asszonyoknak, ha egyszer elbuktak
Dodo rémülten pillantott fel —
— Az istenért, mi jutott az eszébe?!
És komolyan összeszidta az asszonyt, ki csak hallgatta, mig végre egyszerre aztán zokogógörcsben rogyott
össze.
De Melanie makacsságával, csökönyösségével s mindenekfelett erőltetett érzékiségével még is elért egyet:
beleerőszakolta magát a szerelembe, ugy, hogy pár hétig
tényleg valami öntudatlan mámorban élt. S tényleg boldog volt ezalatt. De a talajt teljesen elvesztette lábai
alól. Már egyedül sem mert maradni, s férjének egyre
hosszabbodó távolléte alatt éjszakára mindig behívta magához szobaleányát. Néha napokig nem tudott aludni,
ilyenkor aztán morfiummal segített magán, de a nagy adagokban alkalmazott szer majd az eszét bontotta meg. Hanem,
mondom, e beteges, ideges állapotok mind csak addig
tartottak, mig gondolkozni, latolni, fontolni, emlékezni birt:
lassankint agya kifáradt a tépelődésben, analyzisben s
elaludt érzékeinek szerelmi mámorában
De egészben
véve csodálatos szerelem volt ez: Melanie boldogsághajhászó gondolatai közepette mindvégig csak magára gondolt, magára figyelt, magát ellenőrizte, hogy vájjon elérte-e
hát, vagy elfogja-e érni azt a boldogsági állapotot, mely
után annyit vágyódott
A főhadnagy, kinek különben határozottan tetszett
az asszony, bár szeszélyei olykor untatták s elég bajt
okoztak neki, — csodálkozva s néha szomorúan analyzálta a »szegény asszonyt®, aki minden áron szerelmes
akart lenni beléje, nem is, — javitá ki magát — valakibe, egyáltalán valakibe akart szerelmes lenni
»Mért
választott ki ép engemet ?« gondolá olykor, »biz'isten sajnálom kellemes, melankholikus diskurzusainkat, ott a vörhenyes
homályu boudoirjában — — oly jól elmulattunk
s
most mind ennek vége van. Mert határozottan sokkal jobban lehetett vele diskurálni, mint szeretkezni
« A főhadnagy meglehetősen ridegen és szomorúan Ítélte meg a
a nőket. »Hja«, mondá, »nem tehet róla, nem minden
asszony született szeretőnek . . . . S milyen könnyelmű!
Férjének pedig oly rokonszenves vagyok, alig tudok szabadulni tőle, — olyan szives, előzékeny hozzám az utóbbi
időben, — ha ez igy tart, biz'isten lelkiismereti furdalásaim lesznek....*
Kihúzta a fiókjából Melanie egy arczképét és hoszszan elnézte. »Csodálatosan érdekes egy asszony*, mormogá, »egyike a legszebb alakoknak, mely valaha a kezem
közt megfordult. Csak kicsit sokat olvasott, sok a vérében a tinta, — olyan mérges anilintinta
Az ilyen asszonyok aztán olyan tapasztalatlanul botorkálnak a szenvedélyben, mint a részeg emberek a sötétben. Egyre csak
boldog akar lenni, s ha valaki e gondolatot agyában már
annyira elkoptatta, mint ő, lehet-e az igazán öntudatlanul
boldog? De a mellett sok ős-eredeti vonás van benne,
csodálatos vadság, kétségbeesett ragaszkodás rögeszméi-

hez — no meg a haja szine, az határozottan gyönyörű,
kissé ugyan, amint nekem bevallotta, elle a corrigé la
fortune; vagyis angol szódás vizben mosogatta a fejét,
s azért lett olyan aranyvörös szine a hajának — — de
hát hisz ez mindegy, az embernek az asszonyokat ugy
kell venni, amilyenek, sose szabad őket alkatrészeikre
dekomponálni.... Csak egyre gyanakszom: én azt hiszem,
hogy ez az asszony mindig csak egy embert szeretett :
a férjét s hogy bennem is most is azt a régi szép főhadnagyot szereti. Szegény asszony, valószínűleg nincs tisztában azzal, hogy voltakép mért dőlt a karjaimba, —
szegény Melanie! nem tudja, hogy az elmék s az érzékek harmóniája még nem szerelem, — hogy oda a lelkek
harmóniája is szükséges
«
Egy czigarettára gyújtott s elmosolyodott. Czinikus
paradoxokat mondó kedvében volt.
— Titkolta, de megtudtam, hogy huszonnyolcz éves
lesz — Szegény Melanie! Hogy lehet az embernek huszonnyolcz éves korában fogni az első szeretőt! Minden
asszony eleve határozza el magában: akar-e szeretőt tartani vagy sem, s ha akar, kezdje korán és semmi esetre
oly későn, mint Moszkovszky Melanie
Ez az asszony
ép oly ügyetlennek tűnik fel előttem, mintha egy tizennyolcz éves fiu kezdené az első elemit járni —
Kaczagott, de elszégyelte magát, amért ily rossz
nyelve van.
— Csodálatos, mormogá, pedig más körülmények
közt, azt hiszem, nagy szerelem támadhatott volna közöttünk. De hát nekem az a bajom, hogy túlsókat akartam
szeretni s most már félek szeretni, vagyis véglegesen odaadni egy asszonynak a szivemet, — neki pedig az a
baja, hogy túlságos hirtelen adta ide a magáét... Melanie
egyszerűen téved; még mindig a férjét, azt a régit szer e t i — Engem? Engem nem is ismer, hisz a férjét látja
bennem
De hát mit tegyek ? Megmondjam egy asszonynak, hogy ne szeressen ? Eh, őrültség! Az ember tépje
le a perez virágait
Féltizenkettő volt. Kiment az udvarra s habozni
látszék. Moszkovszky Sándor az este érkezett meg, —
illeni fog, gondolá, ha ebéd előtt átlovagol hozzájuk s
kezet szorít a férjjel
Elmosolyodott, de aztán a szégyen s az undor hideg borzongatása szaladt átal a testén. Alapjában megfigyelő természeténél fogva meglehetős
hideg ember volt, kevéssé szenvedélyes és igy a tisztességes érzéseknek sok olyan motívuma maradt meg benne,
amelyek más különben igen önérzetes embernél a szerelem kíméletlen hevében rendesen el szoktak párologni. Szegény ember, mormogá, miközben intett a legényének,
hogy nyergelje fel »Oterót«. Kis foxterrierje »Comtesse«
látva a készülődéseket, örülve, csaholva futott az istálló
felé. Dodo felhúzta keztyüit s az alatt felnézett az égre,
mely fellegtelen volt.
— Mily csodálatos, gondolá, mint valami sima tenger vizébe buktatva belé pillantását a kék azúrba, odafent
minden csupa harmónia s idelent a földön minden disharmonia — Aztán elkaczagta magát költői hangulata felett.
Eh, ha engem nem vett volna, vett volna mást. Nevetséges dolog, hogy az ember egy asszony miatt szemrehányásokat tegyen magának; ha én nem, hát más —
akkor hát mégis inkább én! Nem?
Lóra ült s elvágtatott.
IV.
S mialatt a mezőségen repült tova, mely a déli nap
aranyhevében sült, perzselődött, vidámabb gondolatai
támadtak a hullámos vadászgalopp alatt. Eszébe jutott a
tegnapi este
még kevés ilyen édes estéje volt életében. Szerelmük oly magasra szállt velük, hogy már ma-
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gasabbra nem is szállhatott, ezután szükségképen vagy
lejebb' kellett ereszkedniük idealizmusuk léghajójával vagy
maradniok: de hisz a szerelemben a maradás is hanyatl á s . . . . Melanie délután kapta meg férje sürgönyét, hogy
érkezik. Este tizig hát még együtt lehetnek. Annyit sirt
délután, hogy Dodo alig győzte vigasztalni. Miért sir ?
Melanie kimeresztette a szemét.
— Félek, mormogá összerázkódva.
— De mitől, angyalom ? A férjedtől ? Hisz h a . . . .
— Nem, ne, — ne, mormogá a szőke asszony, ne
mondja kérem, hogy ha kell lelőné, mint a — nem, ne
mondjon semmit, hiszem én, hogy maga bátor ember, de
lássa Sándor olyan jó
— Hát akkor mitől?
— Hát
az isten tudja, mindenkitől, magamtól
szóval félek, mint mikor az ember messziről, mértföldekről égés-szagot érez, s nem tudja, de gondolja,
hogy hátha a maga háza égett le
Dodo csodálkozva nézett mélyen a szemébe, azokba
a hajdan oly okos szemekbe, melyeknek kifejezése most
oly zavart és csupán ösztönt-kifejező volt. Ugy szeretett
volna belőlük valamit kiolvasni, — szeretett volna vitatkozni az asszonynyal, mint régen, mikor még oly szubtilisan tudtak beszélgetni az érzelmekről — hiába! Most,
hogy pillanatra csak eszével nézte Melaniet, ugy érezte,
mintha egy idegen nő ülne mellette:. a szerelemnek, az
érzékeknek az a misztikus heve elperzselte közöttük az
intellektuális szálakat. Dodo, kinek nőkkel szemben az
volt az elve, hogy sohase csodálkozzék semmin s vegye
a dolgokat mindig ugy, ahogy alakulnak, csakhamar
belátta, hogy ezekbe az intellektuális szálakba ugy is hiába
kapaszkodnék, — átölelte hát az asszonyt és sugdosott
a fülébe jelentéktelen, banális dolgokat, — de gyöngéden,
édesen. S Melanie boldog volt, — Dodo pedig konstatálta lelke mélyén, hogy az asszony arra ugy. szólván
nem is figyel már, hogy mit mond, — érzelemszomjas
lelkének csak a hang iránt van már. érzéke, hogy szerelmes-e vagy sem —
De hát nincs-e igaza ? Ugyan
mire is való az a gondolat, — hisz csak gyötrelmére van
az embernek
Nyolcz óra felé lopva kisétáltak a rétre s a füzek
fekete törzsei s a szundikálva zizegő nád mellé bújva
várták az esti tiz órát, mikor a férjnek érkeznie kellett.
Leheveredtek a buja mérges zöld gyepre s egymás szemébe néztek annyira boldogan, hogy szinte szomorúan.
Dodo elfeledte theoriáit, — kevés »inicziativája« volt az
érzelmekben, magától ritkán hevült fel, de az asszony
szenvedélyének a látása őt is felhevítette. A szerelem olykor olyan, mint a ragadós betegség, némely ember nem
kapja meg magától, csak mástól, attól: aki beléje szerelmes
S az est oly gyönyörű volt, oly hangulatos,
hogy Dodo, ki impresszionista és a hangulat embere volt,
igazán konstatálta magában, hogy boldog. A sötétlő ég
mintha ujjonnan lett volna tegethoftkékre kifestve, még a
csillagok brilliántjai is mintha újonnan lettek volna kiköszörülve ; — messziről melankholikusan brekegtek a békák
s a levegőben, mint egy zefir lebegett körülöttük a frissen kaszált széna illata
Alig beszéltek, Melanie a főhadnagy vállára dőlt.
— Hallgasd csak, susogá a bolondos asszony, sziveink egyszerre dobognak, — — igazán csodálatos, —
egészen egyszerre
Aztán megint hallgattak. Egyike volt ez azon ritka
perczeknek, mikor két lélek oly harmóniában tapad egymáshoz, hogy szinte egybeolvadnak, mikor két lénynek
minden gondolata ügy rimel, mint egy örök szép szerelmes vers sorai, — mikor a hangulatok oly csodás
szimfóniába olvadnak össze, hogy az ember szinte rettegve'gondoUarra az'okvetlen elkövetkezendő pillanatra,

mikor az első hamis hang meg fogja zavarni a bűvös
harmóniát. S az ettől való félelemben a boldogság oly
édesen kinossá válik
Lassan egy könycsepp gyűlt
össze a Melanie szemében.
— Mi bajod, angyalom ? mormogá Dodo.
— Én nem tudom, zokogá az asszony, de mi oly
szomorúan ülünk itt, mintha búcsúznánk, pedig csak a
férjemet várjuk
S egyszerre őrült jókedve támadt. Hentergett, ugrált
a gyepen, majd meg kibontotta gyönyörű arany-haját s
mint valami hálóval, ugy fogta vele az esteli pillangókat.
Dodo álmélkodva nézte
Később még azt is megtette,
hogy lehúzta lak abbé-czipőit s fekete harisnyáit • s belegázolt a nem messze eső tóba
Mikor végre fáradtan
visszajött, megállt a szeretője előtt s pillanatra merően
ránézett oly okosan, mint régen. Még csak nem is tegezte.
— Tudja-e főhadnagy úr, hogy én most nem vagyok magamnál?
Dodo mosolygott
— Nem tudom mit csinálok —
meg fogok
őrülni —
E pillanatban tizet ütött az óra a falu tornyában.
Mint a villám járta át e hang Melaniet.
Hevesen, nagyon hevesen átölelték egymást s Melanie aztán visszafutott a parkba. A messze országútról
fehér porfelleg közül hallatszott elő a hazatérő férj kocsijának a zörgése
*

Dodo csak tovább vágtatott a földeken. A kastély
előtt leugrott lováról s kissé udvariaskodva lépett" a szalonba. Senkise volt bent. Óvatosan nyitott be aztán a Melanie boudoirjába. A szőke asszony ott feküdt a vörhenyes
félhomályban. Ránézett örökké változó szfinx-szemeivel,
melyek most szinte zöldeknek tetszettek.
— Itthon van Sándor? kérdé susogva Dodo s melléje térdelt.
Az asszony ujjai valami daczos gyöngédséggel siklottak a főhadnagy hajába.
— Kilovagolt a földekre, mormogá, mindjárt itt lesz
(Folytatjuk.)

•

A haldokló Almanzor.
— Heine. —
Égő, forró könnyek
A szunnyadó

hullnak

Zuleimára

Hattyú karján végig ömlik
Könnyeimnek forró árja.

A szunnyadó

Zuleimára

Cseppekben hull piros vérem,
Mélyen felsóhajt

álmában

Szívverésit szinte érzem.

A kín némán született meg,
Nincsen nyelve a beszédre,
Csak könnye van, sóhaja és
Sebzett szívből fakadt vére.
Zboray

Aladár.
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Kivert emberek.
Irta: IGNOTUS.

Nevetnem kell, ha rájuk gondolok, pedig jobb szeretnék sirni. De a múltkor ugy olvastam, hogy férfinak
nem illik a sirás — nevetek hát a szegény kiverteken,
az exclus-kön, akiket nemcsak a német naturalisták révén
ismerek, hanem látom őket szemtől-szembe és rossz óráimban, ha a tükörbe nézek, mintha onnan is egy ilyen kivert
legény nézne rám végtelen szomorúsággal. Hálátlan vagyok, nincs okom panaszra — asszonyi édes csókban,
baráti forró kézszoritásban volt részem elég, de fáj tudnom, hogy olykor csak egy lépés választ el azoktól a
boldogtalanoktól, akiknek soha ingyen csókot nem adtak
és soha érdek nélkül a kezüket meg nem szorították.
Mert vannak ilyen emberek. Hat lépésről megismerem őket sebhelyes' nyakukról, gyanakvó szemükről és
ajkukat torzitó keserű mosolyukról. Ők azok, akiket az
utcza-kereső idegenek legelébb szólítanak meg, és a kalandkereső tündérek legnagyobb Ívben kerülnek ki. < )k azok,
akikről lesir a huszárdolmány is, akiken egy nap alatt
félretaposódik a legújabb lakktopán is s akiknek a haját
nincs vas, amely egyenletesre süsse. Ők azok, akiknek
kék a szemük alja és szemölcsös az ujja, akiket hólapdával dob meg a pajkos iskolás fiu, akiket legutoljára
szolgál ki a pinczér, akiket mártással önt nyakon az
ételhordó s akikre gyanakodva néz a rendőr. Ők azok,
akiknek beléptére elcsitul a leghangosabb kaczaj is s akiknek á távozásán mindenki megkönnyebbülten sóhajt fel.
Akiknek indexét legutoljára irja alá a professzor, akiket
legkésőbb léptet elő a kegyelmes ur s akiknek a koporsójára virágot nem hint senki —
Elnézem őket sokszor: ismerem őket, szánom őket,
de idegenkedem tőlük én is. Tudom, hogy csontból, velőből, izomból és idegekből állanak ők is, akik vegyi összetételre a legjobb embereimtől semmiben sem különböznek.
Tudom, hogy ezekkel az idegeikkel éreznek és ezek az
izmok ökölbe szoritják a kezüket, mikor a tehetetlen düh
elönti őket. Tudom, hogy egy j ó pillantásomért könyekkel adóznának és egy j ó szavamért hálásabbak volnának
az utczára kivert legutolsó kutyánál is — és mégis, én,
aki magamat nem tartom semmire s aki csodálkozom, ha
elismerik a jogomat arra, hogy létezzem, én is csak idegenül tudok rájuk nézni, csak durván tudok hozzájuk
szólani. Újra eldobom a szivaromat, amelyet ők szolgálatkészen kaptak fel és sietve mosom meg a kezem, ha
izzadt kezük érte. És j ó óráimban hálát adok a sorsnak,
amiért nem teremtett olyannak, amilyenek ők és átérzem,
milyen bölcs volt az öreg Arisztotelész, mikor azt állította,
hogy vannak született rabszolgák és hogy rabszolgák nélkül a világ fenn nem állhat.

hozzon, a nagy urak csak arra, hogy lépcsőfokul szolgáljanak nekik. A bakazubbony tetszetősre feszül rajtuk
és a dákó kecsesen billen a kezükben. Utánuk sir, akit
megcsaltak, áldja őket, akit tönkretettek és szolgál nekik,
akit megvetnek. Szerencsések a játékban, a szerelemben,
az életben és a halálban. Gyerekkorukban érttük bomlanak a bonne-ok és vén korukban közülök kerülnek ki a
jól konzerválódott délczeg öreg-urak, Csak egy vágyuk
van: a nyugalom és egy betegségük: a csömör. Csömör
a csókoktól, csömör az édességektől, csömör a szerencsétől, amelyet ha százszor elrúgtak maguktól, százegyedszer is a lábukhoz csúszik. Annyira boldogok, hogy rútnak látják a világot és a jóllakott gyomor pesszimizmusával mondogatják, hogy minden hívságos. És megvetéssel néznek le a szegény kivertre, aki örülne minden fűszálnak, minden szippantás levegőnek, csak ez a fűszál el
ne hajlana és ez a szellő ijedten el ne szökkenne előle.
*

Elnézem a kiverteket gyerekkorukban a sétatereken,
mikor a tilos pázsitról bottal veri el őket a mogorva
városi őr. Tudom, hogy az anyjuk forró nyári ebédután
rögtön elkergette őket hazunnan, hogy ne lógjanak a
nyakán. A többi gyerek kiverte őket a soraiból; még ha
akarnának, se játszhatnának velük, olyan durvák, sunyiak,
rosszak és játékrontók. A kerités abroncsán véresre horzsolódik a lábukszára, mikor elkényszeredett vásottsággal
végig mennek rajta és lépten-nyomon leesnek róla. Tudom,
hogy dühökben szeretnék megfojtani azokat a gonddal
felcziczomázott bábűkat, akik ott olyan boldogan mulatnak És elnézem őket, mint meglett férfiakat, mikor a cseléd-lépcsőn mosogató-lével önti őket nyakon valami repedtsarkú szolgáló — magasabbra nem vetik a szemüket —
amért durva tenyérrel keresték a kegyüket. Ijesztő ilyenkor az a sunyi, zavart, dühhel elegy vigyorgásuk és czafatos bajszuk alól undokán sárgállanak elé nagy fogaik.
Irók közt is nem egyre akadok közülök; ha még annyi
tehetség is lakozik bennük, valami bántó kiállhatatlan nem
tudom mi ömlik el mindeh sorukon; az olvasó elfordul
tőlük és a szerkesztők elutasítják őket. Kávémérésekben
lézengve azzal állanak bosszút szerencsésebb kartársaikon,
hogy a czikkeiket teleirják gúnyos széljegyzetekkel és
kárörvendő felkiáltójelekkel
És látom őket öreg korukban családjuk szégyenletes, kegyelemkenyéren élő nyűgének, hivatalok görnyedt hátú bűnbakjának, vagy akár
utczaseprőnek, akinek babos-kendő van a fején és zsákrongy tekerődzik a lábára — és mindig ott látom a szemükben az elfojtott rabszolga-dühöt, a lázadást a sors
ellen, amely kitagadottaknak lökte őket a világba és vágyakat öntött beléjük, amelyeket el nem olthatnak soha
*

*

Kérlelhetetlen rendje a dolgoknak, vaskényszerüségü
törvények, amelyek alól nincs kivétel! Forradalom követhet forradalmat; társadalmak omolhatnak össze és fordulhatnak föl fenekestül; az utolsókból válhatnak elsők
és az elsőkből utolsók; pór ülhet királyi széken és munkás hajthat robotba hájas milliomosokat; vagy lehet egyrangu mindvalamennyi: korláttalan ur vagy fuldokqló
szolga — mindig marad arisztokráczia: azoké, akiket
mindenki szeret. Vagy mért vannak emberek, istenek
kegyeltjei, oly szépek és kellemetesek, hogy a legmorcsosabb szem is mosolyra derül láttukra? Nemcsak az ész
es a jellem határoz itt; ezek a vonzó emberek lehetnek
alapjaban tökfilkók és gazemberek, mégis a diplomájukat megkapják és ha sikkasztottak, a főnökük elsimitja a
dolgot. A posta csak arra való, hogy szerelmes leveleket

Adatot halmozhatok adatra: nem lelem meg a dolog
nyitját. De ha rágondolok, mindig egy kép jut eszembe;
bolondos, gyerekes kép bolondos gyerekkoromból. Valahol
a zöldben nyaraltunk és a nyaralónk udvarán találtunk
két kis macskát. Az elsőt Valériának hittük; fehér volt,
vad volt, ennivaló csinos volt. Bomlottunk utána, a legjobb falatjainkkal tartottuk és boldogok voltunk, ha a
májpástétomot vissza nem utasította és elült egy perczig
valamelyőnk ölében, anélkül, hogy megkarmolta és egy
perez alatt tőle meg ne szökött volna. De mindig megszökött és mi ilyenkor lihegő kitartással kergettük a kis
háládatlant. És volt egy másik cziczánk is, egy zsemlyeszínű, akit Vaníliának kereszteltünk el arról az émelygős,
kellemetlen fűszerről, amelyet ki nem állhatott egyőnk se.
E z a szegény kis állat a lehető legigénytelenebb és legragaszkodóbb csepp teremtés volt és csak olykor szisz-
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szent föl kinjában, ha unalmunkban rángattuk a körmeit
és felborzoltuk a szőrét. Pedig m i ' szörnyen untuk a
ragaszkodását és rossz szeszélyünkben le-ledobtuk a verandáról. A szegény kis pára ilyenkor a legnagyobb kétségbeesésünkre szeliden visszabiczegett a lépcsőn
Nem tudtuk, mért szeretjük az egyiket és mért nem a
másikat, amint ma sem tudom, mért vetjük meg a szegény nagyfülü, sárgafogu szamarat, aki olyan hasznos, olyan szorgalmas és olyan türelmes és mért bámuljuk a csillogó fogú büszke tigrist, pedig széttép bennünket és a vérünket issza!

Szerelem.
Egy vadász könyvéből.
Irta: G U Y de M A U P A S S A N T .

. . . Megint szerelmi dráma van az újdonságok között.
A férfi megölte a nőt, aztán magát, tehát szerette a nőt.
Mit bánom én a férfit és a nőt? Csak a szerelmükkel
törődöm, de az sem azért érdekel, mintha megindítana,
megdöbbentene, fölizgatna vagy gondolkodóba ejtene,
hanem azért, mert eszembe juttatja ifjúságom egy napját,
egy különös vadászkalandot, mikor a Szerelem ugy jelent
meg előttem, mint ahogy az első keresztyének előtt a
feszületek tünedeztek föl az égen.
É n az ősember ösztöneit és gondolkodás módját
hoztam magammal a világra; de mindezt a műveltséggel
járó okoskodás és értelmesség mérsékeli Mód nélkül szeretem a vadászatot; de a vérző vad, a véres toll és véres
kezem láttára a szivem ugy összeszorul, hogy szinte
ájulás környékez.
Abban az esztendőben az ősz végén hirtelen beálltak a hidegek s egyik unokabátyám, Kari de Rouville,
vadkacsázni hivott a lápra.
Unokabátyám negyvenéves, erős, vörös, bozontos
szakálu falusi nemesember volt; szeretetreméltó fél-paraszt,
csupa jókedv és az a franczia elmésség, mely kellemessé
teszi a középszerűséget is. Majorságforma kastélyban
lakott a völgyben, a folyó mellett. A dombokat jobbrabalra erdőség borította, régi urasági erdőség, ahol a gyönyörű nagy fák között e vidéken ritka szárnyasok is
találkoztak. Olykor sast is lőttek ott; és a vándormadarak,
kik úgyszólván sosem jönnek a mi emberrel teli tájunkra,
csaknem mindig megállapodtak ez évszázados rengetegben, mintha fölismerték volna benne a régi erdőknek egy
megmaradt zugolyát, ahol éjszakának idején megvonulhatnak.
Lent a völgyben nagy bekerített és csatornázott
rétek voltak; messzebb a folyó óriás lápot alkotott. Ennél
a lápnál soha sem láttam remekebb vadászóhelyet. Bátyám
nem adta volna oda a világért sem s oly gondot viselt
rá, mint valami parkra. A roppant nádasba, mely a lápot
elevenné, zajossá, hullámzóvá tette, ösvények voltak vágva
s itt lapos csónakokkal végig lehetett csáklyázni a mozdulatlan, holt vizén. A nesztelenül sikló csónakok oda-oda
súrlódtak a sáshoz, mire a halak sebesen
ficzkándoztak
arrább, a fekete, hegyesfejű vizi tyúkok pedig lebuktak a
viz alá.
É n határtalanul szeretem a vizet; a tengert, bár
oly nagy és mozgalmas, hogy nem lehet a mienk; a szép,
sebes folyókat, melyek elfutnak előlünk; és főleg a lápot,
hol a vizi állatok ismeretlen élete nyüzsög. A láp egy
egész világ a földön, de más világ, melynek megvannak
a maga állandó lakói és átutazó látogatói, melynek megvan a maga hangja, zaja és rejtelmessége. A posványság
olykor nyugtalanító, félelmes, fenyegető. És honnan ez a

félelem, mely a vizzel boritott sikság fölött lebeg? A nád
susogása, a bolygótűz, az éjjeli mély csönd hozza-e, vagy
a furcsa alakokat öltő köd, mely mint halottas ruha söpör
végig a sáson vagy az alig hallatszó, könnyed, szelid
vizcsobogás, mely gyakran rettentőbb az emberek ágyúzásánál s az ég dörgésénél, mert a lápot a megfoghatatlan titkokat rejtő, iszonyú álomországokhoz teszi hasonlóvá.
Nem. Más, mélyebb, nagyobb titok lebeg a láp sűrű
ködeiben, talán maga a teremtés titka. Mert a megrekedt,
sáros vizben, az ázott föld nedvességében, a nap melegétől pattant meg, nyilt meg az élet első csirája.
Este érkeztem bátyámhoz. U g y fagyott, hogy szinte
repedezett bele a föld.
A nagy teremben ebédeltünk, hol a fal, a mennyezet, a bútorok mind tele voltak kitömött madarakkal.
Szárnyát kiterjesztve vagy ágon ülve ott volt a sok héja,
gém, bagoly, vércse, sólyom, karvaly. Bátyám is valami
különös északi állathoz vala hasonlatos fókabőr bekecsében. Elmondta: hogyan intézkedett ez éjjelre.
Negyedfél órakor reggel indulnunk kell, hogy ötödfélkor kint lehessünk a lesen. Jégdarabokból kunyhót
építettek ott, hogy legyen hova bujnunk a rettenetes hideg
hajnali szél elől, mely hasgatja az embert, mint a fürész,
vágja, mint a balta, szurkálja, mint ezer mérges tű, tépi,
mint a harapófogó és égeti, mint a tűz.
Bátyám dörzsölte a kezét:
— Ekkora hideget még nem tapasztaltam. Este hat
óra van és máris tizenkét fok a zérus alatt.
Ebéd után azonnal lefeküdtem és elaludtam, a kandallóban lobogó nagy tűz világánál.
Pont három órakor felköltöttek. Birkabőr bekecsbe
gombolkództam. Kari bátyám medvebundában várt rám.
Hirtelen kiittunk két csésze forró kávét meg két pohár
cognacot, azután útnak indultunk egy kerülővel. Két
kutya volt velünk: a Bujár és a Pityke.
Alig léptünk ki a házból, csontomig hatott a fagy.
Olyan éjszaka volt ez, mintha az egész föld kihalt volna
a hidegtől. A megfagyott levegő szinte kemény és kézzel
fogható, ugy metsz; merev, mozdulatlan; szakgatja, keresztüljárja, kiszáritja a fákat, a füveket, a bogarakat, a madarakat, kik a gályákról lehullanak a kemény földre és épp
oly keményre fagynak össze.
Az utolsó fertályában járó hold sápadtan dőlt félre,
mintha elakadt volna égi útján s a hidegtől megdermedve
nem tudna tovább menni. Száraz, szomorú világot vetett
a földre, azt a kihunyó, fakó fényt, amelyet mindig föltámadásának végén hint ránk.
Kari és én egymás mellett, fölhúzott vállal, zsebredugott kézzel mentünk; hónunk alatt a puska. Csizmánk
pokróczba volt csavargatva, hogy el ne csúszszunk a
folyó jegén. Lépteink nem hallatszottak. Néztem a kutyák
lehelletéből összecsapódó fehér párát.
Csakhamar elértünk a láphoz és befordultunk egy,
a nád közé vágott ösvénybe. Könyökünk néha érintette
a hosszú szalagos leveleket, melyek aztán zörögtek a
hátunk mögött; és engemet soha sem fogott el jobjpan az
a furcsa, ellenállhatatlan érzés, a posványság érzése. Pedig
most kihalt volt a láp; rajta jártunk, a szaraz sás között.
Az ösvény egy kanyarulatánál egyszerre megláttam
a jégkunyhót, melyet nekünk menedékül készítettek. Bementem és mivel még csaknem egy egész órát kellett várnunk, mig a vándormadarak fölébrednek, takarómba csavarodtam, hogy megmelegedjek egy kicsit.
Háton fekve néztem az elfogyult alakú holdat. Most
már négy szarva volt; legalább ugy látszott ez északi
sarki házacska alig áttetsző falain keresztül.
De a befagyott láp hidege, a falak hidege s az
egész mindenség hidege csakhamar ugy átjárt, hogy
köhögni kezdtem.
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Kari bátyám aggódni kezdett.
— Nem bánom, ha nem is lövünk ma valami sokat,
csak náthát ne kapj. Tüzet rakatunk.
És megparancsolta a kerülőnek, hogy vágjon nádat.
Összehalmoztak egy csomót a kunyhó közepén a
lyuk alatt, mely arra való volt, hogy a füst kitakarodhassák. És mikor a piros láng fölfele nyaldosott a kristályfalak mentén, a jég lassan olvadni kezdett, mintha izzadnának ezek az átlátszó kőkoczkák.
Kari bekiáltott hozzám:
— Gyere csak ki és nézd!
Kimentem és elámultam meglepetésemben. Kúpalakú
kunyhónk olyan volt, mint egy tűzmagu roppant gyémánt.
És benne két mesés alak mozgolódott: melegedő kutyáink.
Egyszerre valami furcsa, messze, téveteg lárma
hallatszott fejünk fölött. A tűz fölébresztette a láp madarait..
Engemet semmi sem hat meg jobban az élet ez
első hangjánál, mely a sötétségben, távol, hirtelen szólal
meg, mielőtt a szemhatáron megjelennék a nap első
sugára. A fagyos hajnali órában olyan ez a madárszó,
mintha a világ lelkének sóhajtása volna.
— Oltsák ki a tüzet; mondá Kari. Pitymallik.
Az ég csakugyan fehéredni kezdett és vadkacsák
vonultak hosszú sorokban, sebesen, tünedezve.
Világosság hatott a sötétbe: Kari lőtt. A két kutya
pedig berohant a sűrűbe.
Most aztán perczről-perczre lőttünk a nád fölött
elsurranó árnyékokra. Az örömében ugrándozó Bujár és
Pityke alig győzte hordani a véres madarakat. Némelyiknek a szeme még ránk nézett.
Megvirradt. Tiszta, kék reggel volt. A nap fölbukkant az ösvény végén. Már indulni készültünk, mikor két
madár röppent el fölöttünk, kinyújtott nyakkal, szétterjesztett szárnynyal. Lőttem. Az egyik csaknem a lábamhoz esett le. Ezüsthasu vadkacsa volt. És most fölöttem
hang hallatszott, egy madár hangja. Rövid, egyre ismétlődő, szívszaggató, panaszos hang. És a megmenekült
állat, egyre kóválygott fölöttünk a kék égen, lenézve megölt társára, kit kezemben tartottam.
Kari fél térdre bocsátkozva, vállához szorított puskával, sóváran leste, hogy a madár közeledjék.
— Te meglőtted a kacsát, mondá, én majd elbánok
a gácsérral.
El is bánhatott vele; mert a madár mindig csak ott
kóválygott, ott siránkozott körültünk. És az én szivemet
soha nem szaggatta jobban semmi fájdalmas szózat, mint
ezé a nagy ürességbe vesző szegény állaté.
Néha elmenekült a röptét fenyegetve követő puskacső elől; mintha egyedül akarná folytatni útját a levegőben. De nem birt magával és visszatért, keresni az ő
nőstényét.
— Dobd a földre, mondá Kari; egész közel fog
jönni . . .
Csakugyan közel jött, nem törődve a veszélylyel
az
ő állati szerelmében a másik állat iránt, a kit én
megöltem.
Kari lőtt; és mintha elvágták volna a zsineget,
melyen a madár függött. Valami feketeség esett le ; zuhanás zaját hallottam a nádasban. Pityke kihozta.
Mikor már hidegek voltak, egy tarisznyába tettem
a
kettőt... és még az nap visszatértem Párisba.

Visszajöttem.
Visszajöttem újra
hozzád:
Kell, hogy végre
bírjalak!
Elbúcsúztam tőled százszor,
S lelkem százszor itt maradt.
Idegenben vad gyönyörben
Teltek éjek és napok:
— Titkoltam, hogy nálad
Csak koldus vagyok.

nélkül

Leborulok
lábaidhoz:
Te vagy az én végzetem!
Szivemben a kétség búja,
Cyötrö, féltő szerelem.
Föllázit a gondolat, hogy
Más legyen boldog veled,
Hogy még egyszer és örökre
Elveszítselek.
Kebeledre, karjaidba
Hajt a vágy, a szenvedély;
Vesztett harczos lett szivemben
A becsület, az erény.
Melyben elkárhozom véled,
Üdvösség a
pillanat;
Óh, hallgass izzó
szavamra:
— Kell, hogy bírjalak!
Sajó Sándor.

SAISON.
Exotikus

fürdőlevelek.
III.

Rabbi

Aron

Ben Jehuda

— feleségének
Jeruzsálem,

Rebekának.
5653.

a templom elpusztulásának hónapjában.

Szivem Rebekája!
Itt volnék az igéret

földjén,

én,

az

ezrediziglen

unoka, érdemetlen hajtása a főpapi törzsnek, itt volnék
a

czédrusok tejjel-mézzel folyó országában, a

rögét, porát

áldásának

bőségével

melynek

megáldotta a felhők

közt trónoló Jehova. Szivom a levegőt, a melyet a pálmák illata tesz balzsamossá, járom
Illés próféta tüzes szekerét húzták

a földet, a melyen
a mennyei

szeráfok,

hallom a Jordán vizének moraját, a melyet Dávid király
a nyolezhúru kintornán megénekelt. Életem vágya
idejutni és hogy

volt

a határhoz értem, Nebo hegyénél, a

hol Mózes koporsója nyugszik, térdre hulltam és elsőbben
is hálaimát rebegtem.

Azokból a könyekből, melyek
elhulltak, kitelnék egy új özönvíz.

az

özönvíz

óta a nők miatt

Nem volt sok időm, néhány perez múlva

harmad-

szor csöngettek. Homlokomról és kezemről leszedtem a
szíjakat s beszálltam a gilgal-jerichói

*

A kétkedés mindent megmérgez és nem öl meg semmit.
Comtesse Diatte.

vicinális
vasútra,
a mely átvitt a Jordánon. Csak egy futó pillantást vethettem arra a helyre, a hol, mint a kalauz magyarázta,
2
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évekkel ezelőtt szárazon kelt át Jozsue vezér seregével.
Ali Nafta, a volt alexandriai pasa emléktáblával jelölte
meg ezt a helyet a folyó két partján. A mikor a vasúti

ekkor egy hideg érctáblát érintett, megnéztem. Mit gondolsz Rebeka lelkem, mi volt reá irva ? Az, a mit minden
vasúti állomáson olvashatsz:

hidat építették, ugyanerre a táblára vésette a társaság

Lassan

saját jelszavát:

az átjárás

hajts!

tilos.

Mialatt útitársaim a Baedecker vörös födelei közt
tűntek

GARE

Vonatok közlekedésekor

el, én emlékezetembe idéztem

az utat, a melyen

őseink Kanaanba bevonultak. Elmondtam magamban könyv
nélkül Jozsue első fejezetét. A tizenharmadik versnél tartottam, a mikor a kalauz vaggonunkba kiáltott:

nyomat egy számozott beduinnak

podgyász-utalvá-

átadtam,

keservesen

sírni kezdtem. Ugy elszomorított ez a néhány szó:

VOLEIJRS!

Ali csodálkozott

azon, hogy én csodál-

kozom.
— Sokan nézik ezt a falat sirva, imádkozva, szólt
közönyös arczczal, s olyankor nem vigyáznak mulandó,
földi erszényeikre. És hidd el nekem, Rabbi Áron ben
Jehuda barátom, manapság minden

— Jericho két perez!
Hidd el Rebeka lelkem, miközben

Mehmed

AUX

Jericho

két perez. Ha ezt Rabbi Akiba sejtette volna!
Tevén mentem be a városba és A jerichói trombitához czímzett fogadóban szállottam meg. Bár nagyon el
voltam fáradva, beduinom társaságában még aznap megnéztem a város nevezetességeit. A keleti oldalon van még
három darab kő abból a falból, a mely az erős trombitaszótól dőlt össze. Lemorzsoltam belőlük néhány szemernyit, itt küldöm neked porzó alakjában e levelemmel.
Piláfot vacsoráztam, drága volt és rossz. A jerichói

ájtatos emberre jut

egy gazember.
Mint később beláttam, Mehmed Alinak

igaza volt.

A gazember, mialatt a táblát magyarázta, kilopta zsebemből ezüstórámat.

Azonban

e

veszteség fájt legke-

vésbbé nekem!
Szomorú egyhangúságban

telnek el napjaim Jeru-

zsálemben. Megismerkedtem néhány orosz számüzöttel és
két mozlimmal. A

társalgás

egyelőre nehezünkre esik,

mert én nem tudok arabusul és orosz ismereteim is hiányosak ; a szent nyelvet

azonban

mindegyikünk

ugy

ahogy beszéli. Igy azután szerencsésen mindennap elkerüljük egymást. Ha a két mozlim kirándulást tervez BetLehembe, én a találkozás idején a Jordán-part

pálmái

hívják s ama

mórok

alatt várom késedelmező társaimat, mig az orosz

szám-

közül való, a kik zsarolnak. Másnap omnibuszon

tettem

űzöttek a templom-falhoz sietnek imádkozni.

fogadós hitsorsosunk.

Cahen-nek

meg az utat Jerichótól Jeruzsálemig.

A Jordanban mindennap

megfürdok; egy élelmes

Jeruzsálem ! Miképpen a szarvas kívánkozik a folyó
vizekre, akképpen kívánkozott az én lelkem tehozzád oh
Jeruzsálem! Te a szépség tökéletessége, királynője a
városoknak, porszemed édesebb a szinméznél, vized kristályosabb, mint a Sáron liliomának harmatja. Romjaidnál
oh hadd omoljak térdre, rögeidet oh hadd áztassam záporként hulló könyeimmel! . . .

holttengeri fürdőt
nyitnak. Igazán fáj, nagyon fáj ez lelkemnek. De nehogy később
szemrehányásaidat halljam, én is vettem három részvényt.

Elmentem a konzulátushoz és bemutattam uti leve-

A mult héten egy kiránduló társasághoz csatlakoz-

franczia

társaság igazán európai kényelemmel

rendezte

be ezt a fürdőt, a melyet a Gazette de Jerusalem estilapja mindennap melegen ajánl
figyelmébe.

a

szenvedő

emberiség

Számításaikba már a Holttengert is bevon-

ták, a hol legközelebb

lemet. A konzul Mehmed Alihoz, a beduinek főnökéhez

tam s megnéztem Ráhel

utasított, a kivel hamar megbarátkoztam.

Jó nargiléra

ben kellett váltanom, mert a muzulmán pénzt semmiért

való reményében ő maga kalauzolt a szent városban.

sem fogad el. Ellenben a jegy áráért egy negyedik rész-

Rebeka lelkem! Bár soha ne támadt volna bennem a vágy,

vényt is vásárolhattam

felkötni lábomra a sarut és kezembe venni a vándorbotot,

beszennyeznek

talán azzal a tudattal haltam volna meg,

hogy

Sión

hegye olyan, a minőnek álmodtam, hogy szent az a hely,

sírját.

Jegyet még Jeruzsálem-

volna. Mocskos kezükkel

mindent a Korán hivői!

mindössze egy nehéz fehér márványlapot

hogy

Ráhel sirjából
mutatnak, a

melyet a látogatók czeruzával már eddig is telefirkáltak.

a melyen most járok, kiválasztott talaja az isteni gond-

Én csak azért irtam rá

viselésnek. Vagy bennem van a hiba, a ki nem vagyok

Rabbi Akiba ben Hillel ha szintén Jeruzsálembe zarándo-

méltó arra, hogy Jeruzsálemet láthassam?

kol, lássa, hogy volt szivem a jegy árát kifizetni.

Mert kicsoda

a nevemet, hogy

szomszédunk,

Tegnapelőtt egy beduin, a kinél csak öszvére sán-

megyen fel az Urnák hegyére és kicsoda áll meg az ő
szentségének helyén? Az ártatlan kezű és a tiszta szivü,

tított jobban, felvezetett Sión

a ki fel nem emelte lelkét a hivalkodásra, sem csalárd-

és

sággal meg nem esküdött.

Dávid

hegyére. Nagyon beszédes

szemtelen volt. Megmutatta
Saul

király

a barlangot, a

melybe

elől menekült és kaftánja zsebéből

Mindennek a jerichói piláf az oka. Hitsorsosunk, a

kihúzta azt a ruhadarabot, a melyet Izrael leendő királya

vendéglős, bizonyára nem törődött azzal, vájjon hasitott

elődjének kabátjáról lemetszett. Ugyancsak zsebében volt

patáju és kérődző ürünek húsát apritja-e a rizsbe?

Dávid király egy kiadatlan költeménye, a melyet állítólag

Mehmed

Ali

elvezetett ahhoz

a falhoz,

a

mely

Salamon templomának utolsó maradványa. Mögötte mecset épült, a melynek csonka tornyáról egy kaftános
muezzin néz unalmasan a világba. Levetettem saruimat
és könyezve borultam a fal mohos koczkáira. Kezem

ebben a barlangban talált.
Mikor a hegy tetejére értünk, figyelmeztetett a szép
kilátásra; megmutatta

a távolban

Hebront, Juda tarto-

mány hires városát, a Hermon hegység galambősz ormát
és a Karmel szőlőhegyeit. Panaszkodott, hogy a filloxera

59
itt is nagy mértékben pusztít. Merengéseimet kellemetlenül zavarta meg egy széles nagy tábla, a mely a hegy
tetejére volt illesztve.
ráirva : Van Houten

Fekete, vastag betűkkel az volt

Cacao

Mire leértem, beesteledett.

A

fürdőtelep

villamos

lámpái kigyulladtak és a Nehemiás-park felől zene hallatszott. Minden héten kétszer térzene van. A park tele volt
fürdővendégekkel, a kik élénken vitatkoztak azon, hogy A
tiz egyptömi csapáshoz czimzett vendéglőbe menjenek-e
vacsorázni, a hol minden este friss müncheni sört csapolnak, vagy A babyloni fogság-ba, a hol az alexandriai
zenekar A zsidónő és a Sába királynő
ismert áriáit
fogja játszani?
Ezek után Rebeka lelkem nincs mit mondanom. Még
csak tanácsolni szeretném szomszédunknak, Rabbi Akiba
ben

Hillelnek,

hogy

ha

Jeruzsálemet

akarja látni, ne

Palesztinába jöjjön, hanem utazzék Pestre és menjen végig
a Király-utczán.
M. E.

Semmelweis emlékezete az Erzsébet-sósfürdőben.
Itt született, kutatott, szenvedett közöttünk s mi mégis félreismertük, üldöztük és idegenbe hajtottuk. Szegény Semmelweis önmagán
tapasztalhatta azt, amit a szellemi élet kutatója minden korban
megfigyelhet, az előítéletnek és az elfogultságnak azt a sürü ködét,
mely bizonyos időben körülfogja a tudós elméket, s a mely még
akkor sem tagit, a mikor a konkrét esetek bizonyító világossága
mindenfelől ostromolja.
Alapjában véve azonban Semmelweis sorsa inkább megszégyenítő reánk, mint tragikus reá nézve. Mikor a gyermekágyi lázról
irott munkáját a magyar tudományos akadémiának megküldte, a
kisérő levélben, sikereire czélozva, önérzetesen mondja magáról, hogy
az emberiség jótevője. Meg volt tehát jutalmazva önmagában s igy
bizton várhatta, hogy az elfogultság ködét a haladó idő szét fogja oszlatni, s a napfényben az ő alakja mint tudós és mint ember egyaránt
tisztán fog ragyogni.
S nem is csalódott. Az orvosok elfogadták elméletét, realizálták a praxisban s a betegágyi láz a minimumra redukálódott. S nem
maradt el az utókor hálája Sem: hamvait hazahoztuk, diszes sirkővel
jelöltük meg s ma mindenfelé, a legnagyobb igyekezettel a külföldön,
folyik a gyűjtés, hogy a nagynevű orvosnak szobrot emelhessünk.
Az első szobor, melylyel egy magyar orvosnak emlékét megörökítjük.
A Mattoni Erzsébet-sósfiirdőjében a mult szombaton rendezett
hangversenynek is az volt a czélja, hogy bár szerény mértékben is,
de hozzájáruljon ez emlékjel költségeihez.
Hogy e hangversenyt éppen ezen a fürdőhelyen tartották, azon
korántsem kell csodálkoznunk. Hiszen első sorban az itt fürdőző hölgyek lehetnek eltelve halával a nagynevű orvos emléke iránt, a kik
sok esetben neki köszönhetik éltüket. Ennek, no meg a fürdőnek általaban. Mert, nemcsak anyák keresnek itt gyógyulást, hanem egyáltalán
a nők : halvány fiatal leányok, leendő anyák s egészséges, piros-pozsgas asszonyok, a kik szenvedélyesen óhajtják az anyaságot. 3 a fürdőnek csodás hatású vize, egészséges levegője mindegyik baján segít,
sot előfordulnak esetek, melyek még az orvosnak várakozásait is
felülmúlják.
Kahn ur, a fürdő érdemes igazgatója, hosszú sorát mondta el
az ilyen csodás gyógyulásoknak. Legjobban azonban kettő ragadta
meg figyelmemet, mint igen jellemző. A saison kezdetekor hoztak
messze vidékről egy halálosan beteg hölgyet. A férj már feladott minden reményt s a közelgő katasztrófára való tekintettel megbeszélte
az igazgatóval a módozatokat, mikép szállítsák az elhunytat a családi
kriptába. S julius 26-án, az Anna-bálon a halálra ítélt hölgy a legpompásabb jókedvben keringőzött. A milyen megható az egyik, olyan kedves
a másik eset. Egy fővárosi asszonyka jött le a fürdőbe, a ki már hat
evig volt férjnél. Rendkívül szerette a gyermekeket s naphosszat eljátszott velük — a más gyermekeivel. A következő év tavaszán az
igazgatósági iroda előtt egy hintó áll meg. Egy hölgy száll ki belőle,
a kit egy dajka követ, karján egy bepólyázott" bébével. Az igazgató
utan tudakozódik s mikor az a nagy aktacsomag és levélhalmaz között
ieliedezi, mosolyogva mutatja be neki a kis világpolgárt e jelentős
szavakkal : íme a sósfürdő hatása.
Igen sokan lesznek, a kik hasonlót állíthatnak és mindnyájan
elismercssel. -emlékeznék meg a fürdő jótékony hatásáról. Mert egy
rendkívüli jo oldala is van ennek az etablissementnak, az, hogy közel

van a fővároshoz. Ez látszólag hátrány, különösen ha a pesti mikrobás levegőre gondolunk. De hát a fürdő nem is a pesti oldalon van,
hanem a budai hegyek tövében s nem is olyan messze a Dunától. A
kelenföldi síkságból úgy kiválik mint egy oázis, nagyterjedelmü pókjával és tarka virágágyaival. Az épületek könnyed svájezi stílusban
vannak tartva ; a vendéglő fölött egy kis Eiffel torony magaslik ki,
a honnan messze belátni a fűstgomolygós metropolisra. A Mattoni-lak
s a szálloda azt hiszem Ibi tervezete. Igen Ízlésesek a salon-fűrdők
is : a márványkádat szőnyegek futják körül, a sarkokban déli növények, a tapétás falakon nehéz függönyök s olajfestmények. A közel. ség a fővároshoz lehetővé teszi, hogy a férjek beteg nejüket naponkint meglátogathassák ; sokan kijönnek a fővárosból pusztán a fürdő,
vasárnap pedig sokan csak a jó levegő kedvéért.
A mult szombaton a Semmelweis szoboralap javára rendezett
hangversenyen is, a kedvezőtlen idő daczára, sok volt a pesti vendég,
noha a közönség legnagyobb részét a hálás fürdőző hölgyek alkották. A hangverseny eszméje alkalmasint Brtick úrtól, a fürdő élénk
és közkedveltségü orvosától indult ki. O irta meg Semmelweis életrajzát s igy bizonyára első sorban ludas e jótékony vállalatban.
A hangversenyt, melyben különösen Pay'r Olga és Griinwald
Ilona kisasszonyok excelláltak, sikerült tánczmulatság követte, mely
csak a hajnali órákban ért véget. A jó hangulatban különösen az
igazgató-pár járt elől jó példával. Az igazgató pár alatt ne tessék
talán két igazgatót érteni, hanem a direktor urat és az aranyos
direktornét. A direktor ur egyike a legoriginálisabb embereknek, a
kiket csak láttam. Beszél minden európai nyelven, legszívesebben
spanyolul. Egyenlő alapossággal beszél az üstökösök pályájáról és a
Hegeli philosophia alapelemeiről. Emellett pompás adomázó és egészséges ember. S a direktorné 1 Jó szerencse, hogy a fürdőt jobbára
hölgyek használják, mert a férfiak mind szívbetegen mennének el
inrét a halvány areznak és a fekete szemeknek miatta.
A hangverseny, a mint utólag értesültem, anyagilag is igen jól
sikerült. Kezdetnek ez is elég, s ha elgondoljuk, hogy minden speczialiter női fürdőben hasonló czélu hangversenyeket vagy ünnepélyeket fognak rendezni, nyugodtak lehetünk a felől, hogy az emberiség
jólevőjének szobrát nem sokára megalkotva látjuk. S én bizonyos
irigységgel gondolok arra a zseniális doktorra, a ki egész munkásságát a nőknek szentelte, s a kinek jutalmul a nők emelnek szobrot.
Boldog, a kire a férfiak lelkesedve emlékeznek, de százszor boldogabb,
kinek a nők elismerése és hálás emlékezete jut osztályrészül az életben s a halál után.

INNEN-ONNAN.

O

Száz arany egy befejezetlen ü g y é r t ! Nincs többé befe-

jezetlen ügy. Minden ü g y öt perez alatt,
zőkönyv-nyilatkozat

elkészül,

végleg

Fájdalom és veszedelem nélküli eljárás.

mig

és

egy rövid jegy-

teljesen

befejezhető.

Nem árt senkinek;

lovagi, se egészségi tekintetben. A n n a k sem, a ki ellen
Mert igaz ugyan, hogy azt párbajképtelennek

kell

a

se

irányul.
nyilatko-

zatunkban mondani, de tőle viszont senki a jogát el nem veszi,
miszerint ő is párbajképtelennek ne nyilatkoztasson
ket.

Sőt

ezt

jó

is,

ha megteszi,

ki bennün-

mert a gyógymód csak így

teljes. Kétségbevonhatlan sárktételen alapszik: két tagadás
egy
állítás.
Algebrai schémája e z : ha a
x és b—x akkor
a=b.
Nos, és ha a =• b, akkor egyik annyi mint a másik, egyik se
több, sem kevesebb — a számművelet pedig nemcsak a lovagiasság, hanem az arithmetika szabályai szerint is teljesen be
van fejezve. Vagyis, az elvont tudományt a gyakorlati magyar
közéletre a l k a l m a z v a : ha én párbajképtelennek nyilatkoztatom
ki x-et x viszont párbajképtelennek nyilatkoztat ki engem —
akkor >juittek vagyunk. Párbajképtelenek mindazonáltal nem
vagyunk, mert hisz egyoldalú állitás párbajképtelenné senkit
nem tesz. Ü g y ü n k mindazonáltal be van fejezve, mert hiszen
sem x nem várhatja el tőlem, hogy én vele verekedjem, mikor
őt párbajképtelennek t a r t o m ; sem én nem lehetek olyan méltánytalan, hogy ő verekedjék velem, a kit ő párbajképtelennek
tart. Ez igen tiszta munka ; emlékeztet a billard-játékban ismeretes rekuzéra, mikor két lapda egymásra koppanása után, kölcsönös borzalommal pörög és húzódik egymástól visszafelé.
—
És akárhogyan van is ez, j ó l van így. A fő mindig az marad,
hogy az ü g y be legyen fejezve. A z egész lovagiaskodás, az
egész párbajintézmény mind csak arra való, hogy befejezésre
juttasson, bizonyos, más uton befejezhetlen ügyeket. Mihelyt a
2*

lovagias eljárás folyamán az ügybefejezés egyéb módjára is
rábukkan valami szerencsés feltaláló, mint az egészségnek ártó
verekedésre, vagy a némi kis megalázkodással járó visszavonásra és bocsánatkérésre — örvendenünk kell rajta és gratulálni kell az elmés és szerencsés találmányhoz. Hogy pedig a
találmány a gyakorlatban kitűnően beválik — azt a mult héten
naponként láthattuk. Az uj módszer szerint minden ügy kivétel
nélkül és gyorsan befejeztetett. Igy nem is kétséges, hogy az
ilyen dolgokban illetékes lovagi társadalom a találmányra megadja az elismerő patentet.
*
*

*

5 A fény árnya. Chikagóban áll a nagy nemzetközi
lumpolás, melynek kiállítás a neve. Ragyognak a vasból és
fából felfujt ad hoc paloták aranyozott ormai; belsejükben fel
vannak halmozva az ipar drága termékei s hatalmas piramisokat alkotnak a szines, üres butéliák; künn zuhognak a rögtönzött művízesések, csobognak a szökőkutak és mindenfelé mosolyognak a szép elárusító leányok, vendéget várnak az evő-ivó
pavillonok s esténként bűvös csodafényt árasztanak a villamos
lámpák a sokféle zenével remegtetett légben. Csak a tömeg nem
tolong, nem hemzseg elég sürüen. A nemzetközi lumpolás kissé
messze esik Európától, melyben pedig a lumpolni szeretők, a
meghúzható balekek nagy többsége lakik. A yankeek maguk
komoly, okos emkerek, kik vigyáznak egymás körmére, nehogy
kizsebeltessenek. De ha nincs kit kizsebelni, a kiállítás bukik.
Hisz még az a kiállítás is mindig bukik, a mely nagy tömegek
zsebét üriti ki. És Chikagóban rémséges drágaság kezdi á helyzetet elviselhetetlenné tenni, nemcsak azok számára, a kik oda
mennek, hanem azok számára is, a kik ott laknak. A bankok
és pénzemberek kétségbeesetten küzdenek a krach ellen s ki
tudja, meddig lesz e küzdés sikeres? Egy darab chikagói kenyér árán pedig másutt egy darab tortát, egy pohár chikagói
víz árán másutt egy pohár pezsgőt lehet kapni. Mindent eleszik
és eliszik az emberek elől: a fényes moloch — a kiállítás pedig nincs is tele. És mind e megemésztett értékek és felhalmozott ad hoc kincsek a kiállítás után sár, por, hamu, szemét,
semmi, vagy devalvált értékű lim-lom leend. S ennek a tiszteletére van az, hogy a szegényebb emberek nemcsak jól nem
lakhatnak már Chikagóban, de nem is lakhatnak.
Egy kunyhóért ma egy palota bérét kérik ott. Szóval, boldog a ki ma
nem chikagói lakos. De 3 év múlva, mikor majd itt lesz nálunk a nagy országos lumpolás, mi nem leszünk boldogok, —r
mi boldog budapestiek.
*
*

*

Q Elkeresztelések. A pártok és politikusok összes most
tapasztalható megkeveredései tudvalevőleg az elkeresztelési esetekből származtak és fejlődtek. Az elkeresztelés baczillusa ütött
beléjük s most két esztendei különféle kínos és komikus tünet
után világosan kiütött rajtuk is az elkeresztelési mánia. Egymást keresztelik el mindennek csak — jónak nem. Hogy az
egyes politikusok miféle nevekre tesznek e közben szert ellenfeleik kegyelméből, azt nem írjuk ki, mert semmiféle vágyódásunk nincs sem ideiglenesen, sem véglegesen befejezett nyári
lovagias ügyekre. Hanem a pártok kölcsönös elkeresztelései
közül reprodukálhatunk néhányat, remélvén, hogy nem lesz
belőle ügy s amennyiben mégis lenne, azt részünkről már eleve
is végleg befejezettnek nyilvánítván. A szabadelvű,
kormánypárt
igen olcsón szabadul, amennyiben az ellenzékek megmaradtak régi, kopott elkeresztelésénél; ez tehát maradt ami mindig volt: mameluk-párt.
Már a maga jószántából is sokszor
keresztelkedett s több izben névmagyarosítást szenvedett nem-

zeti párt,

mely nem régiben még ultramontán

elkeresztelve, legújabban a néhai »nemzet bárója«

párt
szélbal

lett. Az

Ugron-párt

párt-led.

most félbal

párt,

pártnak
után,

volt

Bizay-

ellentétben a

Hanem a szélbal frakcziók már épen zseniá-

lisak egymás elkeresztelésében. Ezek már az Eötvös párt
és
Polónyi
párt
neveket is túlhaladottaknak tekintik. Ma már a
kölcsönös elkeresztelők viszonos malicziájából van
Brunkala-

párt,

sőt — Eberling

párt

is.
*

*

*

=a= Barry, az orang-utang megérkezett Budapestre és az
exotikus vendégek hoteljébe: az állatkertbe szállt. Siettem felkeresni. Hiszen már úgyis bevett szokás nálunk, minden idevetődött külföldi majmot meginterviewolni. Engem azonban egy
bepsőbb vágy kergetett: az idegen nemcsak vendég, hanem ősi
rokon is. Nagyon óhajtottam az atyafiságot megismerni. Ugy
látszik, nem igen bizott az európai viszonyokban és az itteni
közbiztonsági állapotok se nagyon nyugtatták meg, mért kettős
ketreczébe zárkózott és csak a kettős rostélyon át beszélgetett
velem. Mikor a rokonságunkra hivatkoztam, elszomorodott.
É n : Kedves bácsi, miért komolyodott el egyszerre, talán
zsenirozza a velünk való rokonság ?
0:
El nem
tagadhatom, hogy tőlünk
származtok.
Hanem épen az bánt, ha rágondolok, hogy az én gyermekeim
is majdan ilyen majmok lesznek, mint ti. Örökösen két lábon
járni, hisz ez borzasztóság. Örökösen ilyen komoly arczot vágni,
mint a milyent itt látok nálatok. Hisz a majom vidám, mulatságos lény, a ki mindig hajlandó bohókás tréfára, mert a derű
az élet fűszere. Itt pedig csupa komoly állatot látok. Hogyan
van ez, kedves öcsém ? Ennyire csak nem kellett volna elfajulnotok. Miért ilyen komoly állat az ember?
Én: Nem mindig volt az ám így. Csak egy legújabb
áramlatnak a következménye. A z emberek is elég vigak, bohókások voltak. Hanem mostanában az emberiség két osztályra
bomlott: az egyik, a melyik már méltóságos úr, a másik, a
melyik még csak ezután akar méltóságos úr lenni. A ki már
méltóságos úr, az nem lehet vígságos, bohókás, mert nem koczkáztathatja a méltóságát; mit szólnának az alatta állók. Egyszerre oda volna a tekintélye A melyik pedig ezután akar
méltóságos úr lenni, annak meg épen vigyáznia kell magára,
hogy valami tréfás bolondságon rajta ne kapják, különben oda
a méltóságos rang. Ezért járnak az emberek olyan méltóságos
komolysággal. Mert hajh, az emberi méltóság komolyságra
kötelez. _
0 . — Mikor eljöttem Európába, hogy tanulmányokat
tegyek az elszakadt rokonság között, nem hittem volna, hogy
ilyen szomorú állapotokat találjak, hogy ennyire elfajuljatok.
Szinte kedvem> volna kitagadni ezt az elkorcsosodott majomfajt.

Én. — Kérlek, maradj csak itt nálunk, majd találsz még
itt mulatságos dolgot eleget, hogy örömed telik bennünk. Nem
korcsosodtunk el annyira, mint hiszed. Az ősmajom-tulajdonságot: az utánzást, hiven megőriztük. Csak a divatot lásd meg
egész valójában, majd jobb véleményben leszel felőlünk, hogy
nem vesztettük el majomságunkat. A gigerlikről nem is beszélek, azok még egész ősmajmok. A ruházkodásunk is -megnyeri
tetszésedet. A z utánzásban nagyok vagyunk.
Ő. — Ezt szeretném látni.
Én. — Várj csak, mig a saison megkezdődik. Majd
meglátod, hogy a közönséges polgár hogyan akarja utánozni a
nem közönséges polgárt, a szegény a gazdagot, a rút a szépet,
az otromba termetű a karcsut, a gyáva a vitézt, a szűkmarkú
a bőkezűt. Ó, ez mind nagyon mulatságos. Ilyet még legősibb
hazádban se láttál. Majd kaczaghatsz rajta, hogy a szemed is
könybe lábad. Az utánzásban a legszebb stiklit majd az akadémiában mutatom meg.
Ő. — Hát ez mi ?
Én. — -Majd meglátod. Ez a legszebb produkczió az
utánzásban. Mindenféle emberek összejönnek és utánozzák a
tudósokat, az igazi tudósokat. Komoly arczczal felolvasásokat
tartanak, tudós képpel könyveket irnak. Remek móka. Igazán
kaczagtató.
Ő. —

Hát hol van az a saison most ?
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Én.

—

A z most szerteszét van

a

világban.

Ez is egy

neme a majomutánzásnak: a saisont holtnak nyilvánítani. Valamint utánzás az is, hogy bizonyos időre el kell tűnni
Kedves

rokon,

akármilyen

véleményben légy

is

tőletek öröklött utánzó képességet el nem vitathatod
Ő. —

Ha ez

igy van, akkor elvállallak

naimnak. Isten veled öcsém.

hazulról.

rólunk, de a
tőlünk.

újra

Tisztelem az egész

vérroko-

helybéli atya-

fiságot.
*
*

O

*

Italia Turin

Si non e vero, e ben trovato.

városában, a Via
egy lakás

dei

ajtaján

Mille

két

nevezetű szép

23. számú házának első emeletén

hét

óta állítólag

olvasható: -Szélbaliakuak

ez

a

magyar felirat

tilos a bemenet.«
*

*

O

*

Még egy ajtó felirat.

ként Polonyi

Eötvös

párt

párt-ot,

A

függetlenségi

anya-,

vagy

más-

pedig, mely visszaédesgeti kebelébe a kivált
békülékeny hangulatában

ezt a dantei olasz

feliratot alkalmazta klub-ajtajára: „Lasciate ogni
voi ch'entrate."

liberalismo

*
*

§

»

Viktória császárné.

Bevalljuk

egyébbel nem tudjuk megokolni:
német

császárnét

miért

gyermekeivel;

nekünk nagyon megtetszett.

csak
a

hogy a német

hogy

közöljük

ma

azzal,

Megtetszett

kitűnő fölvétel, hanem megtetszett
József azt mondaná,

őszintén,

hogy

nemcsak

sujet-je
császárné

is.

semmi
Viktória

ez

a

azért,

kép
mivel

Báró

Eötvös

a jelenkor

leg-

szorgalmasabb anyja. Majdnem minden esztendőben teljesíti fájdalmas és nemes hivatását, ugy hogy Németországnak nem kell
egyhamar attól tartania, hogy dinasztiája kihal. Szép, erős aszszony, és szép,

erős gyermekei

vannak.

Mindenik

fiu

már

bölcsőben tanulta meg a stratégiát, öt esztendős korában
mindegyik

már

tudott

káromkodni.

A

politikai jelentőségű toasztokat mondani,

legidősebb

a

pedig

pláne

tud

de egyelőre még nem

engedik a nyilvánosság előtt beszélni. Mindnyájan különben testestül lelkestül poroszok,

a

de attól aztán nagyon félnek.

kik egyedül
A

többit

csak
majd

istentől
máskor

félnek,
megirja

róluk a világhistória.

IRODALOM.

rávezető okokul. Ezek a tanulmányok pedig egy csődbe
jutott professzor hitvallásából meritvék; az a velejük,
hogy eleink nálunknál sokkal okosabbak voltak és mi
legbölcsebben cselekszünk, ha hisszük az ő hitüket és
nem vétünk azok ellen a kellemetlenül szigorű erkölcsi
szabályok ellen, amelyeket az ő tudatlan, de mételyezetlen eszük felépitett A vallás, a vallás, sőt egyenesen a
római katholika vallás az, amelynek egyedül üdvezitő
kebelébe akar bennünket küldeni s amelynek páratlanul
arkánumszerü voltát könyvről-könyvre erőteljesebb hangon hirdeti Paul Bourget. Amint ezt tolsztojos hévvel
mondatja el egy abbéval a Mensonges utolsó fejezetében.
Ne vitassuk hát el tőle a synthesist; az analysissal
kifejtett kövekből ő nagyon szép renaissance-templomokat
tud összealkotni; csak az a baja, hogy kőfejtőnek sokkal
nagyobb és művészebb, mint műépítőnek. Az analysise
tiszta, világos és igaz, a synthesise nehézkes és mesterkélt. Sok ilyen okból hasonlatos a mi drága Kemény
Zsigmondunkhoz, akit mindannyian magasztalunk és egyőnk
sem olvas. Meg van mindakettőjükben az emberi idegeknek az a bámulatos ismerete és a látásnak az a csudálatos
élessége, melylyel a legkuszább csomóban minden egyes
szálat nyomon tudnak követni és amit mi csak homályosan
sejtünk és tompán érzünk, nevén tudják nevezni és meg
tudják okolni minden érzésünket, hangulatunkat és cselekedetünket. Az előadásuk módja is rokon; az a glossáló
mód, amely a cselekmény minden mozzanatához és a
személyek minden szavához megdöbbentően igaz és kápráztatóan találó, profundus bölcsességű elmélkedéseket
füz és félő, hogy ép ezen okból Bourget is a Kemény
Zsigmond irodalmi sorsára fog jutni: el fogják felejteni.
Mert ne higyjük, hogy Kemény Zsigmondot épen csak a
nyelve barbár volta miatt nem olvassuk. Ettől Bourgetnek, az elegáns nyelvművésznek, nem kell tartania. De
tudja isten, bármilyen örök igazságokat és általános embéri érdekű bölcsességeket is foglaljanak magukban e
reflexiók, öntudatlanul beléjük vegyül valami a mai nap
érdekeiből, nézeteiből és bölcsességéből, ami a későbbi
kór emberének idegen és többé nem kellő. És az uj igazságok is, amint átolvadtak a köztudomásba, nem keltenek
többé érdeklődést. Tanitanunk csak a jelen nemzedéket
lehet; a jövő nem hallgat ránk. Minden korok számára
csak azok az elbeszélők maradnak meg, akik nem elmélkedéseket írnak, hanem tényeket adnak, amelyekből minden kor a maga szája ize szerint való tanulságot olvashat ki.
*

Asszonyi

szív.

Bourget. ford, Tóth Béla. Az
olvasótára. Ára 2 korona.

Regény 2 köt. Irta Paul

Athenaeum

Mintha minden, szinte asszonyosan hysterikus finomsága mellett is Paul Bourgetnek egy számmal nagyobb
volna a keztyűje az athléta Maupassanténál, legszubtilisebb fejtegetéseinek olvasása közben valami vidékiességet, valami professzoros nehézkességet érezni ki belőle.
Az ő irói tulajdonságai ellentéte annak, amit Maupassantról irván, kitűnő társunk, Pékár Gyula a genie
öntudatlanságának és közömbösségének nevez, ő az előtte
irt gondolkozók és a saját maga előzetes megfigyeléseiből összeolvasztott, pontosan kiköszörült szemüveggel fog
a dolgok szemléletéhez és — ez benne a vidékies —
előre megformált életbölcsességgel, előre megállapított
vonzalommal vagy megvetéssel, előre kitűzött czélzattal
és szándékkal., Az élet minden viszonyainak legapróbb
részleteit, amelyeket nálánál jobban nem ismer és tisztábban nem lát senki, tényezőknek vagy lánczszemeknek
tekinti, melyeket — és ez benne a professzoros - egy
előre megállapított tanulsághoz utólag fűz bizonyító és

De kétségtelen, hogy a mi korunk Ízlésének, beteges tudnivágyának és elmélkedő tudákosságának Paul
Bourgetnál teljesebb és művészebb kielégítőjét képzelni
sem lehet. Cada persona es un mnndo, minden ember
egy világ: ez a maxima, amelyben az Asszonyi sziv
kicsúcsosodik, a Bourget alapelve is. Minden ember
egy világ, amelynek alkotó elemei és megnyilatkozásai
ép oly szövevényesek, de törvényszerüek, megfigyelésre
és kitanulásra ép oly érdemesek, mint akár a világegyetem jelenségei. Mint istennek, a nagy synthetikusnak, ugy
az analytikus Bourgetnak szemében sincsen kicsiny vagy
nagy dolog; őt minden egyformán érdekli és a kis Tilliéresné szerelme fejlődésének törvényét époly tudományos
gonddal vezeti le, mint levezethette Liebig az aequivalentiáét. Arról van szó, hogy a kis Tilliéres marquisné,
ez a tiszta asszony, hogy merül el egy bűnös szerelem
zavaros hullámaiban. Tilliéresné sok ideje, hogy özvegy,
de mégsem szabad, mert titokban a Poyanne gróf kedvese, ezé a nemes ideálista monarchista szónoké, aki a
köztük való teljesen titkos viszonyt egy közel házasság
bevezetőjének tekinti. Hogy ez a szinte a naivetásig eré-

nyes asszony ebbe a viszonyba keveredhetett, annak okát
Bourget a Tilléresné asszonyosan szánalmas jó szivében
látja, amely megesett a nemes szenvedő Poyanneon, akit
a felesége megcsalt és aki a politikában is fényes szellemének minden erejét czéltalan szélmalomharczra pazarolja.
Tilliéresnének üres a szive, asszonyos szánalommal belefogadja a grófot, az asszonyoknak azzal a vigasztaló
ösztönével, amelylyel sebesülteknek tépést készítenek
és koldusgyermekeket felruháznak. E z a viszony nem
öröm, hanem áldozat, amelylyel a marquisné örömest adóz
a grófnak mindaddig, amig a szive küldetéses lakója nem
jelentkezik. E z a praedestinált férfiú Raymond Casal, ez
az elegáns, gazdag viveur, akinek az asszonyok körül
való szerencséje és orgiák meg testgyakorlatok közt megoszló életemódja a komoly férfiak szemében rossz hírt
szerzett, de az asszonyokéban csak növelte azt az érdeklődést, amelyre az a szép férfi halavány arczával, kellemes modorával és férfias épségével amúgy is rászolgált.
A Poyanne túlságos gyengédsége és félénk tartózkodása
ép akkor lazítja meg a marquisnéval való viszonyát,
mikor ezt egy mitsem sejtő barátnője összehozza Casallal. És Poyannenak ép akkor kell egy vidéki korteshadjáratra utaznia, mikor Tilliéresné érezni kezdi, hogy amit
Casal iránt érez, több az érdeklődésnél és több annál a
részvevő jószándéknál, amelylyel ezt a bűnös embert ez
erkölcsös élet talajára akarja terelni. A Poyanne és a
Tilliéresné levelei mind hidegebbekké és mesterkéltebbekké
válnak és az asszony akkor követi el az első ballépést,
amikor, tudván, hogy Poyanne Casalt nem szenvedheti
eltitkolja előtte, hogy 'Casalnak megnyitotta házát Casal
a Poyannenal való viszonyt nem is sejti, beleszeret a
szép asszonyba és eltökéli, hogy nőül veszi. A marquisné
is végre tisztán érzi, hogy Poyannet talán soha sem is
szerette igazán, hogy most már nem szereti, de annál
hevesebben szereti Casalt. Poyanne politikai vereséggel
és rossz sejtelmekkel tér haza és menten megtudja, hogy
kedvese titkolódzott. Fájdalmában - sokkal nemesebb, hogysem a marquisné szakítani tudna vele és a kedveért és
a háta mögött a szegény vergődő asszony egy-két
romantikus hazugsággal kosarat ád Casalnak és elzárja
előle házát, amelyben ő maga betegen, vonagló szivében
két ellentétes, küzködő érzelemmel marad. De Casal egypár apró külsőségen fennakadva, gyanakodni kezd ; ügyes
manoeuvre-ekkel közel j u t az igazsághoz, amely felől
hogy bizonyos legyen, erőltetett ürügyön provokálja
Poyannet. A szegény Tilliéresné ki nem irtható régi és
el nem fojtható uj szerelme viharai között kétségbeesve
értesül erről a párbajról és ez a kétségbeesés letépi
a hályogot a Poyanne szeméről.'Az asszony magánkívül
rohan Casalhoz, kérni, álljon el a párbajtól; bevallja neki,
amit Casal csak sejtett, a Poyanne nal való viszonyát és
a csalódott viveur kegyetlen, gúnyos szavaira mindenről
megfeledkező, égő szerelmi vallomással felel. Mire hazatér Casaltól, már ennek is a kedvese... Casal az áldozat
fejében ir is csititó levelet Poyiannenak, de a párbajt
mégis megvíják és Casal sebesül! meg benne. A szegény
Poyanne felmegy Tilliéresnéhez. Hazudik, először életében — azt hazudja, hogy Casalt lelőtte. A szavai rettentő hatásából látja, hogy neki az asszonynál már vége.
A szegény asszony is még egy utolsót hazudik neki,
mert nincs szive bevallani, hogy' áll Casallal. De Poyannenak ez nem is kell, ő ugy is tudja, mi a kötelessége
és egy végtelen gyengéd és nemes levélben elbúcsúzván
kedvesétől, kibujdosik Amerikába, hogy Casal és Tilliéresné között ne maradjon akádály. — De marad akadály : az ő képe, az ő nemességének és lelki nagyságának a távolság által fényben növekedő emléke, amelynek
ellenében Tilliéresné rettentő kiábrándulással látja, hogy
Casal őt nem tiszteli többé és nem tekinti többnek annál

a többi asszonynál, akit előtte megejtett. Nem, ha Poyanne
lemondott róla, ő lemond Casalról, akinek két órára volt
a kedvese. Klastromba vonul és a felépült Casalt nem
bocsátja többé a szine elé. E z volt az asszonyi sziv tragédiája.
*

Voltaképen kár egy ilyen regény tartalmát elmondani, mikor az efajta száraz kivonatolás még csak nem
is sejteti, milyen örökzöld igazságok repkényei futják be
búján ezt a száraz törzset. Ezt az egész eseményt, ugy
látszik, nem is lehet másként és más szavakkal elmondani, mint ahogy Bourget elmondta, ami szótárra menő
magasztaló jelzőknél is nagyobb dicsérője az ő nagy
művészötének. Maga ez a regény ellene szól annak
a kissé banális megjegyzésnek, amelylyel Bourget befejezi : hogy az asszonyi szivet lehetetlen teljesen megismerni. Hogy' volna lehetetlen, mikor ime Bourget is
olyan jól ismeri. És ismerhetnők mindannyian, ha a
nőt nem tekintenők istennek vagy ördögnek, hanem
tekintenők ép olyan emberi lénynek, mint amilyenek mi
magunk vagyunk. De furcsa; ha mi férfiak hűtelenek
vagyunk a kedvesünkhöz; ha egy múlófélben levő viszonyunkkal gyengeségünkben szakítani még nem tudva,
máris egy újba keveredünk; ha egy elérhetetlen asszony
után epedve, egy elérhető karjában vigasztalódunk; ha
szenvedélyünk hevében halomra döntünk minden emberi
és isteni törvényt vagy pedig erős akarattal lemondunk
e szerelmünkről; ha egyfelől nemesebbnek csúfolt, másfelől nemtelenebbnek rágalmazott vágyainknak külön-külön
viszonyokban keressük kielégítését: mindezekben semmi
rendkívülit vagy titokzatosat nem látunk. Mért tartjuk
hát e jelenségeket olyan hihetetleneknek, szörnyűeknek
és rejtélyeseknek, ha nőnél jelentkeznek? Miért? Azért,
mert egoisták vagyunk s amint valami nem a szánk ize,
a mi kivánságunk szerint történik, ezt a valamit rettentő,
természetellenes, rejtélyes és megfoghatatlan dolognak
tartjuk. Pedig a nőknek sokkal több joguk volna minket
rejtélyes gonosztevőknek tartani. Mert a mostani társadalom minden viszonyait, lenyűgöző és természetellenes
szabályait és intézményeit mi magunk állapítottuk meg.
A tulajdon fogalma, amely minden gazdasági nyomoruságunk oka, oka szerelmi nyomoruságainknak is. Az
ember két fő alapvonása a kapzsiság és a féltékenység;
kapzsiságában mindent magának akar és féltékenységében
nem tűrheti, hogy másnak is legyen valamije. Igy van
ez a szerelemben is. Egy férfi minden nőt magának
kiván és fáj neki, ha más is részt kér belőlük. Amott a
gazdasági küzdelemből fejlődött ki a tőke intézménye, a
kizsákmányolt áldozatok osztálya és a tulajdon ellen való
vétségek ezer fajtája. Emitt a szerelmi küzdelemből a
házasság, a rossz nők osztálya, a házasságtörés, a tilos
szerelem és mind az az ezerféle szerelmi nyomorúság,
amelyen, épugy mint a gazdaságin, csak egy teljes, mindent felforgató és elsodró forradalom segíthet. A tulajdon
fogalmát kell kiirtanunk itt is-ott is, amelynek hiányát
és megszűntét ugyan a magunk részéről elképzelni sem
tudjuk, de amelynek lélekzetelfogó súlyát mindannyian
érezzük.
•

*

Mindezekután köszönjük meg Tóth Bélának, hogy
ezt a művészi tanulmányt lefordította a számunkra. Maga
ez a fordítás, amely a Bourget olykor kissé pedáns és
kissé mesterkélt, de mindig elegáns és kifejező nyelvét és
stílusát olyan hiven tolmácsolja, remeklésszámba menne
még akkor is, ha kész nyelvből kész nyelvbe történt
volna a könyv átültetése. De fájdalmasan érezzük mindannyian, hogy a magyar irodalom nyelve még távolról
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sem kész nyelv és hogy sokunkat iróembereket méltán
érhet a vád, hogy nem tudunk magyarul. Valóban, a ki
szerencsés véletlen folytán nem született bele valami tájszólásba, alig mer tollat fogni, mert ami nyelvet a főváros, a hirlapok és egyéb olvasmányai nyelvéből magának összealkot, a téglái közt sok a vályog és az egészen
erősen megérzik az izzadság szaga. Az ilyen iró méltányolja legjobban azt a nagy, nehéz és úttörő munkát, a
melyet Tóth Béla a magyar irodalmi nyelv megállapítása
körül olyan teljes és gyors sikerrel végez. És azt is csak
Íróember tudja, milyen nagy áldozattal adóz Tóth Béla
ennek a czélnak, amikor épen a magyar irodalmi nyelv
fejlesztése, kifejezővé és hajlékonynyá tétele czéljából az
ő nagy és eredeti irói talentumát olyan buzgó gyakorisággal fordítja a hírrel és dicsőséggel nem járó, de annál
nagyobb önmegtagadást követelő tolmácsmunkára.
Tar Lőrincz.
Színház.

Az áUutszeliditőnő.

A

városligeti

szinkörben

most ez a bohózat járja, melyet Doncourt és Bertái urak irtak és
Fái J. Béla fordított magyarra. Kánikulának való kaczagtató darab,
kánikulás fantázia szülöttje. Két fiatal és egy öreg ur — mindnyájan j ó erkölcsű feleséges emberek
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a három feleség kitűnő volt, nemkülönben Fejes Lidi
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egy kedves bakfis rövid
szerepében, melyben azonban igen
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Hátha

Igazítás. A raultheti képtalányunk mellől a szükséges utasítás
tévedésből elmaradt, mely nélkül) az meg nem fejthető, ajniért is olvasóinktól, akik e talány megfejtésén eredmény nélkül fáradoztak, bocsánatot
kérünk. Az utasitást pótoljuk a következőkben: A képek kezdőbetűi
egy költő vezeték- végbetűi pedig keresztnevét képezik.

HETI POSTA.
Budapest. Régi előfizető. A » Mért lett iró Szana Tamás?*
czimü gyönyörű satira a hetvenes években jelent meg a Borsszem
Jankóban az akkori fiatal irodalom nagy gaudiumára. Később egy
Anthologiába is felvették és szélűben deklamálták. írója Dóczi Lajos.
Harmadéve megjelent versgyűjteményében is benne van, de némi correcturákkal, melyek épen nem szolgálnak a költemény előnyére. Szana
Tamás a mű- és egyéb kritikus finom Ízlését ismerve, az ő szellemének
vélünk áldozni, amidőn emlékezés után ismét régi formájába és jogaiba
helyeztük vissza. A költemény az irodalomtörténeté. Azon még a szerzője sem változtathat. Eredetileg igy hangzott:
Az emberésznek nincs probléma,
Kitárul a lét fitka mind,
Az éj nem vak, a sir nem néma,
Szemünk a napba betekint.
Már nem riaszt az Aetna-katlan,
Pólust keres a kutatás;
Csak egy titok megoldhatatlan :
Mért lett iró Szana Tamás ?
Gyötört a kérdés: Minek élek ?
Bántott a kétség van-e jog ?
Kérdém : halhaUan-e a lélek
S mire valók a szúnyogok ?
Mind ennek már végére értem,
S most akadok fenn, — oh blamázs 1 —
Hogy azt az -egyet meg nem értem :
Mért lett iró Szana Tamás ?

szerint a

legfényesebb reményekre jogositja a kisasszonyt. J ó volna Zichy
Géza

KÉPTALÁNY.

észreveszi,

mielőtt idegen szférába kerül ?
Jeruzsálembe. Szeptember 3-án egy díszes társaság fog Budapestről Fiúméba menni, hogy ott a Lloyd-társaság JWs-hajójára szállva
Konstantinápolyon keresztül Jaffába menjen, honnan a társaság
Jeruzsálembe rándul. Visszatérőben pedig Alexandriát és Kairót érintik s közbenső érdekes és pittoresk helyeknél egy-egy napra megállapodnak. A kirándulást a m. kir. államvasutak menetjegyirodája rendezi és méltán nevezi programmján nagy keleti eWe-utazásnak.
E kirándulás szervezésében Schwimmer Pál, a menetjegyiroda főnöke
fáradozik, megfelelvén ezáltal Lukács Béla kereskedelemügyi miniszter intentióinak, aki elődjével osztja azon helyes és nagyfontosságú
álláspontot, hogy Magyarországnak ápolnia és fejlesztenie kell a
kelettel való érintkezést A menetjegyiroda kirándulása egy modern
zarándoklás a keletre, a szent sírra, melyben a részvevők a históriai
és kulturális érdekes benyomások mellett gyakorlati szempontokat is
érvényesíthetnek. Kereskedőknek, akiknek szakmájába vág a kelettel
való érintkezés, a legkitűnőbb alkalmat nyújtja ez a kirándulás öszszeköttetéseknek a személyes érintkezés utján való létesítésére s Lukács
Bela főleg e tekintetben tulajdonit neki fontosságot és támogatja minden módon. De Schwimmer Pál gondoskodott azonkívül róla, hogy
elvezetesség szempontjából is jelentőssé tegye az ő expediczióját.
A programm szerint a legkitűnőbb intézkedések tétettek, hogy kényelein és érdekesség tekintetében az expediczió részesei teljesen ki legyenek elégítve. S tekintettel arra a nagy befolyásra, melylyel Schwimmer Pál, különösen utóbbi időkben, mióta török konzullá neveztetett
ki, Törökországban bir, a kirándulók oly fogadtatásban s nem egy oly
erdekes meglepetésben fognak részesülni, melyre a magában utazó nem
igen számithat. Az expediczió részvételére számos külföldi is jelentkezett már, főképen azonban óhajtandó, hogy a magyar kereskedő világ
minél számosabb tagja által legyen benne képviselve.

Kisült, hogy nemet franezot elver,
Kisült, hogy Sztupa gyógyszerész ;
Kisült, hogy Sennyey nagy ember,
Kisült, hogy Ásbóth nem idéz.
Kisült, milyen' a jégsark moha,
S hogy Somssieh exczellencziás —
Csak az az egy nem sül ki soha :
Mért lett iró Szana Tamás ?
Hogy mért Gyulai oly csipetnyi,
S hívsága mért oly rengeteg ?
Hogy kelljen -tjj adót kivetni,
Hogy senki np érezze meg ?
Hozhatnak e törvényt bolondok ?
Mind e kérdést kutassa más —
Én csak ez egy fölött borongok :
Mért lett iró Szana Tamás ?
Ki pontyot légbe, pintyet vízbe
Nem helyhezél, bölC6 alkotó,
Ki minden mű.ved' qzredízbe
Oda teszed, hová való
S ott tartod — (mindegy, szép-e, rút-e,
A hol megél) — óh, megbocsáss 1
De én nem ér,lem absolute,
Mért lett iró Szana Tamás ?
Oly dúsan fizet a természet,
Ha krumplit vet a férfiú 1
A hajsütés is .szép művészet
S mester lehet, ki nagykorú.
A könyvkötés is irodalmi
S nem agynyömó foglalkozás . . .
Mért hagyta magát félrecsalni ?
Mért lett iró Szana Tamás ?
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Ha áll a tisztes észrevétel,
Mely eddig elismerve vöt,
Ha áll, hogy kása már nem étel,
És kétes, ember-e a tót ?
S ha áll egy másik ősi diktum,
(Mely, igaz, kissé aromás)
Ha áll: cacatum non est pictum :
Mért lett író Szana Tamás ?

Heimcberg G. (cs. kir. udvari szállító) selyemgyára Zürichben, privátmegrendelőknek közvetlenül szállít: fekete, fehér
színes selyemszöveteket, méterenként 45 krtól 11 forint 65 krig
postabér és vámmentesen, sima, csikós, koczkázott és mintázottakat, damasztot stb. (mintegy 240 különböző minőség és 2000 különböző szin s árnyalatban). — Minták postafordulóval küldetnek.
Svájczba czimzett levelekre 10 kros és levelező-lapokra 5 kros
bélyeg ragasztandó.
l

Nita. Leopardi összes költeményeit dr Radó Antal fordította
le néhány év előtt és A Hét akkor kimerítően adolt számot ez érdekes könyvről, melyet bármely könyvkereskedés utján megszerezhet.
A fordítást a költőnek kimeritő élet- és jellemrajza előzi meg.
E. Elemér. Elég jól ír, de még kissé fiatal. Pár év múlva, ha
addig valamely más sportra nem adja magát, szívesen látjuk.
Csurgó. Üdv és kézszorítás ! Az akarata jobb mint a rímei,
de a törekvése mindenképen tiszteletreméltó. Ha a szárnypróbálgatásainak nem lenne is nagyobb sikere, mi örvendünk neki, mert
ennek köszönhetjük, hogy fölkeresett. Ismeri a dalt a szép aszszony kocsisáról, akinek a nóta sohse fogyott el az ajkáról ? Köszöntetjük a szép asszonyt.
B. B. Még legügyesebb a Horatius-forditás. A többi jelentéktelen.
Nem közölhetők : G. L. Emlékem. — Egykor és most. —
Egy szép haragosomnak. — S. K. fordítások. K. Ö, Bordal. — A
nővér titka.

Olvasóközönségünknek ezennel tudomására hozzuk, hogy a
KLINGER-íele előnyösen ismert zongoraterem folyó hó 1-től kezdve
Váczi-körut 21. sz alá (Ipar udvar) tétetett át. A legkitűnőbb zongorák és piáninók zenei szakismerettel gondosan kiválasztva dús
választékban tartatnak ezen raktáron, a hol mindenki teljes megelégedésére szerezheti be szükségletét. Emiitett hangszerek bérbe is kaphatók, Budapest Váczi-körut 21. sz. (Ipar udvar)
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A HÉT a legliberálisabb szellemben szerkesztett magyar
hetilap. Közöl novellákat, költeményeket, dramatizált apróságokat, politikai és társadalmi essaiket; figyelemmel kiséri
a hét összes mozgalmait és kiválasztja s feldolgozza a legfontosabbakat és legérdekesebbeket. Kultivál minden genret, hozzászól minden actuális kérdéshez, de sohasem lépi át azon
határokat, melyeket a jó izlés — irodalmi lapnál a legfőbb
kritérium — parancsol.
A HÉT az egyetlen szépirodalmi hetilap, mely a péntek
esti színházi premierekről még ugyanazon a héten, úgyszólván a napilapokkal egyidejűleg, hoz nagyobb szabású ismertetéseket. Szépirodalmi része kivételével actualis minden közleményében és jórészt ennek köszönheti nagy sikereit, és azon közkedveltséget, melyben részesül.
Munkatársai fényes koszorújából alig hiányzik egy nagy
irodalmi név. Azok közül, a kik a »A HÉT«-be eddig irtak s
részben állandó munkatársai, felemiitjük a következőket •
Abonyi Árpád,
Ábrányi
Emil, i f j . Ábrányi
Kornél, Agai Adolf, Ambrus Zoltán, Balogh Pál,
Bársony
István, Bede Jób, Brödy Sándor,
Célió, Dócsi
lajos,
Endrődi
Sándor,
Gozsdtt
Elek,
Hcrczegh
Ferencz,
Heltai
Jenő, Hock János,
Ignotus,
Incsédy
lásaló,

F L L K

KÖZLÖNY

V I

F O L Y A M Á R A .

JÓZSEF.

V A S A R N A P .

Jászai
Mari, Jókai
Mór,
Justh
Zsigmond,
Kenedi
Géza,
Kóbor Tamás,
Kozma
Andor,
Kohn
Dávid,
Makai
Emil, Malonyai
Dezső,
Mikszáth
Kálmán,
Mezei Ernő, Munkácsy
Kálmán,
Murai Károly,
Petelei,
Palágyi
lajos,
Pollák
Illés, Rákosi
Jenő, Rákosi Viktor, Sebők Zsigmond,
Szabó
Endre,
Szabóné
Nogál
Janka,
Szalay Fruzina,
Szemere Attila,
Szomaházy
István, Sziiry Dénes, Silberstein
Adolf, Tábort
Róbert,
Tóth
Béla,
Tolnai
lajos,
Vadnay
Károly,
Vészi
József stb. stb.
A HÉT külső kiállítása összes lapjaink közt a legfényüzőbb. Minden számának boritékán egy fényes kivitelű nagy
arczképet közöl : kitűnőségeket, de legfőkép érdekes alakokat
a politika, művészet, irodalom és Szalon köréből, azok arczképeit, akiket a lefolyt hét eseményeinek árja, habár csak
ideiglenesen is, felszínre vetett.
A HÉT
számai bekötve évenként két vaskos kötetet
képeznek és nagyon is érdemesek a megőrzésre. Az első hét
kötet, melyből teljes példányok — bár igen csekély számban
— még kaphatók, valóságos tárháza az érdekét soha sem veszítő becses olvasmányoknak.

A HÉT előfizetési feltételei: Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr.
Mutatványszámokat

ingyen

é s bérmentve

küld

A H É T kiadóhivatala, Budapest, VII., Erzsébet-körut 6. szám.
—
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Magy. k. államvasutak.
! ! Szabott árak ! !

Ifj.

! ! Szabott árak ! !

S t e i n e r Y i l m o s
uri- és női divatáru házában

Budapest, Erzsébet-körut 6. szám.
Tourista ingek, nyakkendők, és övek mélyen leszállított
árakon. Minden férfi- és női divat-ujdonságok óriási
választékban.
HtF" Vidéki megrendelések, gyorsan és pontosan
eszközöltetnek.

A Magyar Asphatt Részvénytársaság
Budapest, Andrássy-ut 30.
elvállalja — vidéken is — udvarok, folyosók,
istállók, magtárak, járdák, vágóhidak stb.

asphalttal

burkolását,

valamint nedves falak (lakások stb) g y ö k e r e s
s z á r a z z á t é t e l é t , jótállás mellett legolcsóbban.
Ajánl: elismert, legjobb minőségű asphalt-anyagot és gép-olajat.
Telefon.

Hirdetmény.
A budapest-pécsi vonalon
fekvő Uj-Dombovár állomáson folyó évi julius hó 31-én
az összes gyors- és teheráru forgalom beszüntettetik
s f. év augusztus 1-jétői
kezdve a Dombovárra rendelt vagy onnan elszállítandó áruk kiadása illetve
felvétele kizárólag a báttaszék-zákányi vonalon levő
Dombovár állomáson fog
eszközöltetni.

ftpESÍÍtlWÖID
Idény: Május 1-től Szeptember hő végéig.
Keserüviz-források;
ivó- é s fürdő-gyógymód.

Ennek következtében a
m. kir. államvasutak helyi
árudijszabása X. fejezetében
A gyógyhely fürdői, esetleg ivó forrásai kitűnő eredfoglalt állomási díjtábláza- ménynyel alkalmazhatók:
tokban Uj-Dombovárra nézve
1. Bárminő okok folytán keletkezett lobos izzadkitüntetett összes díjtételek, mányoknál.
valamint a helyi árudijsza2. Női bajoknál, (különösen : metrilis chronicánál;
báshoz tartozó kilometer- méhkörüli és hashártyalob után visszamaradt izzadmámutatóban ezen állomásra nyoknál ; a méhnek helyzetváltozások, nemkülönben
nézve megszabott kilometer
daganatok által előidézett izgatottsági tüneteknél; hurutávolságok a gyors- és teher- tos állapotok — és tisztulási zavaroknál, stb.).
áru forgalmat illetőleg hatá3. Az alhasi szervek bántalmainál (májbajok, szoklyukat vesztik s a Dombo- ványos székrekedésnél, stb.).
várra rendelt vagy onnan
4. Zsirkórnál.
elszállítandó gyors és teher5. Köszvénynél stb.
árukra a f. évi augusztus
Fürdőorvos : Dr. B r u c k Jakab, az orsz. közegészhó l-jétől kezdve az állo- ségi tanács r. k. tagja.
mási díjtáblázatokban DomEgészséges fekvés, félórányira a fővárostól, kényelbovárra nézve foglalt, illetve mes lakások, jó vendéglő, zene, kád- és márványfürdők
a kilometermutatóban ezen különféle zuhany-készülékkel.
állomásra megállapított távolságokra eső díjtételek fogRendes társaskocsi-közlekedés.
nak alkalmaztatni.
A kocsik állomási helye: Ferencz József-tér, a régi
A személy- és podgyász Lloyd-épület előtt.
forgalom azonban Uj-DomA gyógyhelyre vonatkozó bővebb felvilágosítással
bovár állomáson ezentúl is szívesen szolgál
változatlanul fentartatik.
Budapest, 1893. jul. hó.

MATTOEI ÉS WILLE

Az igazgatóság.

BUDAPEST.

A folyó évi junius 5-én Budapesten megalakult

Magyar Villamossági Részvény-Társulat

a nagyérdemű közönség tudomására hozza azt, hogy működését megkezdette.
Á magyar villamossági részvény-társulat, a »Ganz és Társa« vasöntő- és gépgyár
részvény-társasággal kötött egyezmény alapján, a »Ganz és Társa« czég és Budapest fő- és
székváros között a villamos világitás ügyében kötött szerződést átvette, s igy Budapest fő- és
székvárosában az emiitett szerződés értelmében a villamos világítást és erőátvitelt a magyar
villamossági részvény-társulat fogja szolgáltatni.
E czélra központi villamos telepe Budapesten, a Külső Váczi-uton épül és építése annyira
előre haladt, hogy a magyar villamossági részvény-társulat központi villamos telepe már a
folyó év őszén üzembe vehető.
Ez okból a magyar villamossági részvény-társulat már most elvállalja a lakásoknak,
üzleteknek, telepeknek és más helyiségeknek villamos világítására vagy ipari erőszolgáltatásra
való belső berendezését, valamint elvállalja az általa épült, mint az esetleg más vállalkozók által
netán már eszközlött villamos berendezéseknek a fő- és székváros balpartján épúgy mint jobbPartján fektetendő kábelhálózatához leendő csatlását és a villamos áramnak annak idejében
leendő rendes szolgáltatását.
A magyar villamossági részvény-társulat ügykörébe felvette továbbá azt, hogy Budapesten kívül, villamvilágitásra és központi villamtelep felállítására más városokban és községekben is engedélyeket szerez és ott, a mennyiben a távvezetés szükséges, az általánosan kitűnőnek elismert Ganz-féle transformator rendszert (Zipernowsky-Déry-Bláthy szabadalma) fogja
alkalmazni. Tervezetekkel és költség-előirányzatokkal, valamint netalán kivánt felvilágosításokkal
szívesen szolgálunk. Jelentkezések budapesti központi villamos telepünkhöz való csatlakozás
iránt elfogadtatnak ideiglenes irodánkban
V., Thonet-udvar, II. em. II. lépcső,
nemkülönben Ganz és Társa czég városi irodájában, [Gizella-tér, Haas-féle palota].

BÉLAINEW-YORK

VÁRADY

BUDAPEST, Telefon 1014.
váczi- és kishid-utcza sarkán,

élctbiztositó-társasiig.

Telefon 1014.

készit valódi angol flanell-szövetekből, eredeti
szabás szerint

L A W N

angol

T E N N I S

és tengeri fürdői
öltönyöket, valamint a legfinomabb angol és franczia
szövetekből mindenféle

férfi-ruhákat

mérték szerint. — Ezen öltözetekhez illő angol czipők,
selyem-övek és nyakkendők nagy választékban.
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E Q U I T A B L E "

EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI

ií

A l a p í t t a t o t t 1845-ben, t i s z t á n k ö l c s ö n ö s s é g e n alapszik!
minden utánfizetési kötelezettség kizárásával
Miután részvényesei nincsenek, az összes tőke
és nyeremények a biztosítottak tulajdonát
képezik.
Kivonat az 1892. évi zárszámadásból:
Aktivák összege
fr. 712.589,598
Évi bevétel
» 160.328,881
1892-ben a biztosítottaknak kifizettetett
»
72.529,151
1892-ben k ö t ö t t uj üzletek összege » 899.708,,27»
Fölösleg
» 87.091,01®
Nincs másik kölcsönös biztositó-társaság a
világon, mely ily óriás fölösleg fölött rendelkeznék. Fennállása óta a New-York biztosítottjainak
kifizetett 877.345,913 frankot.
A New-York a müveit világ összes országaiban
bir fiókokkal.

Referencziák Magyarországon:

ÉLETBIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG

A magyar
A magyar

NEW-YORKBAN.

általános
hitelbank.
kereskedelmi
bank.

Közelebbi felvilágosításokat a d :

A

N E W - Y O R K

életbiztosító-társaság m a g y a r o r s z á g i

Budapesten,

igazgatóság®1

V., Deák-Ferencs-utcsa

I•

M i n d e n hölgy
Ezt csak Prjm-féle reform-kapcsokkal lehet elérni'
Messzikiható találmány a divat terénRuhaderék oldalt alkalmazott kapcsokkal, 4 heti használat után.

M a g y a r o r s z á g i képviselet: B Á N Ó

ÖDÖN,

igazgató

Ruhaderék Prym-féle reform kapcsokkal 6 hónapi hosszé
használat után.

Budapesten,

V., F ü r d ő - u t c z a 8 . szám.

Tisztán kölcsönös. Részvényesei nincsenek.
A legnagyobb és l e g g a z d a g a b b

biztosító társaság a világon.

mindenütt ránczok
dések.

Biztosítéki alap
1883 január 1-én

7 millió

V

> > ^ ^ /

. ^
B Í z t 0 S Í t

az ember életére

A r V y ^ ^ ^ ^ r r t i n d e n módozat szerint.
Táblázatokkal és
bővebb felvilágosításokkal szolgál
L,

0**

^^^a

magyarországi

vezérigazgatóság:

Budapest, Bécsi-utca 5.

gyűrő-

Ránc/, é: gyűrődés nélkülá l l , mint uj korába®;

ngy

Az itt lévő képen a kapcsok, hogy jobban látszass®'
nak, a szöveten vannak alkalmazva, a valóságban tef
mészetesen a szövet alatt vannak. —
Prym-féle s z a b a d a l m a z o t t reform kapcsok
nem hajlanak el, nem engednek és nem nyílnak &
maguktól. Minden mérés nélkül állanak egymással szen1'
ben, ennélfogva rendetlen felvarrás és a ruhaderék fer<9
állása lehetetlen. — Házi-, mosó- és dolgozé-rnhákon szint«
nélkülözhetetlen. Mosás és vasalás nem rontja meg. A rilh®"
derék kétszer annyi ideig tart és munka vagy g y a k ° f '
mozgás daczára is jól áll. — Sokkal olcsóbb mint minőt«
más kapocs, mert elhasznált ruhaderékról lefejthető e ?
újra felvarrható. — Ennélfogva minden takarékos háziig
szony vegyen belőle 20 krajczár árát és varrja az őre?
ruhaderékra. Bámulni fognak, mily pompásan áll a rntlí'
derék. A felvarrás igen könnyű és a lapocska hátán 1®'
utasítás szerint történik. — K a p h a t ó m i n d e n s z a b d '
kellék- ó s rövidáru-üzletben.
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