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A társaság vagyona 1 8 9 5 deczember 31-én
kor. 1 4 7 , 5 6 2 . 0 8 0 —
Évi bevétel biztositások és kamatból 1 8 9 5 decz. 31-én
»
27,094.875' —
Kifizetések biztosítási és járadéki szerződések s visszavásárlások stb. után a társaság fennállása óta ( 1 8 4 8 )
» 321,644.530' —
Az 1 8 9 5 . évben a társaság 8 7 6 1 kötvényt állított ki
»
32,267.300' —
összeg értékben. — Prospektusokkal és díjtáblázatokkal, melyek alapján a
társaság kötvényeket kiállít, továbbá ajánlatokkal díjmentesen szolgálnak az
osztrák-magyar monarchia minden nagyobb városában az ügynök urak és a

Magyarország legnagyobb és egyedüli Gazdasági
gépgyára, mely a gazdálkodáshoz szükséges
ö s s z e s g a z d a s á g i g é p e k e t gyártja
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvilágosítással díjmentesen szolgálunk. — Kérjük minden
kérdéssel bizalommal hozzánk fordulni, készséggel
adunk kimeritó és felvilágosító választ.

magyar-osztrák fiókok.

Első magyar gazdasági gépgyár-részvénytársaság Budapesten.
Caimre

ügyelni

tessék!

Hol keressük
al

arczport? t
Kérjük a

Mfiller J. L.féle

Blaha-Serail-Pouder-t.

j

Blaha Lujza (Splényi báróné) művésznőnk kedvelt arczporát, mely
ugy nappal, mint éjjel használva, minden arczpor kózótt a legjobb;
kiváló szakemberek által megvizsgálva, vegyileg tisztának és teljesen
ártalmatlannak találtatott Mint pipereszer nélkülózhetlen, az arczbórnek a legszebb fehér szint, üdeséget, szépséget és pírt kölcsönzi.

Egy doboz 6 0 kr., nagyobb I frt.

Créme

Pompadour,

ez azon szer, melylyel a híres Pompadour asszony csodás
szépségét megőrizhette anélkül, hogy az egészségére ártalmas lett v o l n a . A .Crémc Pompadour. az arcz és kéz
bedörzsölésére használtatik reggel és este, azután .serail
pouderrel. lesz behintve.

Kapható
a gyárosnál

MÜLLERJL
./

Egy tégely
frt 60 kr. 4*

illatszer- és pipereszappan gyári r a k t á r a

Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcza 2, sz. alatt.
Nagy raktár rendkívül jó minőségű

fog-, haj-, r u h a k e f é k b e n é s f é s ű k b e n ,
"fr

%

„A HÉT" XIII. és XIV. k ö t e t é h e z elkészültek

^ e k ö f é s i

táblák

és kötetenkint 1 frt 30 kr. előleges beküldése
után portomentesen kaphatók.
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Vlil. évfolyam,
UEGJELEN MINDEK VASÁRNAP.
Előfizetési feltételek :
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Egyes szám ára 20 kr.

1Ő97.

AHET
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16/381. szám.
.

Szerkesztőség és kiadóhivatal'
BUDAPEST,
VII. ker., Erzsébet-körut 6. sz.
Hirdetések
felvétele

ugyanott.

Kéziratok nem adatnak vissza.

-Sy® Budapest, április hó 18.
szárnyszegetten, mint a lelőtt verebek, de az apostoljaik
jó egészségben megmaradnak és uj eszmeképen hirdetik
Krónika.
az eszme pusztulását. Az eszmének voltak apostolai,
később szolgái, ma csak ágensei vannak, akik felelősség
Húsvéti czikkek.
és koczkázat nélkül közvetitik. Kinek, minek ?
Nagypénteken.
A levegő tele van jajkiáltással. Minden ember szenElőre fázom a husvét-vasárnapi vezérczikkektől, ved s a szenvedésnek jól esik, ha a hízelgés megnememelyekben Magyarország legjelesebb Írástudói erejök tel- siti. Az ágens odalép elébe és azt mondja: szenvedsz,
jességével vetélkednek a csapongó frázisok és hazug han- mert igaz vagy, a gonosz világ keresztre feszit minden
gulatok megfogalmazásában. Hihetetlen, az elmének mennyi igazságot. De itt vagyok én, hogy hiába ne szenvedj.
fénye pazarlódik az értéktelen ., czikkekre s aki olvassa, Meg fogják tudni vértanuságodat és akkor rád vár a feltámadás, másoknak a megváltás.
aligha émelyeg jobban tőlük, mint aki irta.
S a fűszeres, akire nagy adót vetettek, a hivatalKrisztus meghalt á keresztfán, hogy az emberiséget
megváltsa. Megváltotta-e? Szegény Krisztus, ha tudta nok, aki csekély fizetést kap, az orvos, aki pácziens nélkül szűkölködik és a politikus, aki megbukik a válaszvolna, dehogy halt volna meg a keresztfán !
Ez az alaphang. .Ezen emelkedik á szimfónia, párt- tásnál, mind mind, az apró és nagy ragadozók a keresztállás szerint változva; Ugronék mondják': mit akart a meg- fára néznek és kéjelgnek benne: milyen jól illenek nekik
váltó? A hazát megszabadítani'áz osztrák járomtól. Meg- a véres szögek! És hisznek a hízelgő ámításnak, holott
szabaditotta-e ? Nem, ! hiszen-éi; és-uralkodik még Bánfiy tudhatnák az uj-testamentomból, hogy nem mind szent,
Dezső. A nemzeti párt felsóhajt: kár az isteni vérért, aki keresztre feszíttetik: egy istenre átlag két lator esik.
Uram • istenem, mivé lett a nagy isten-tragédia e
hiszen á ' csendőr kardbojtjá mégsem nemzeti szinü 1
A kormánypárt látnoka visszapillantást vet a világ terem- fűszeres interpretáczió formájában 1 Az emberek az ég
tésére s kifejti: fölösleges volt szegény Jézus Krisztusnak hitelezőiképpen verődnek össze és követelik az adósságaik
megváltó halált szenvedni, hiszen azután is volt baj és kifizetését. Megcsaltál, isten,' mert im a szegényeknek nem
jutott a mennyországból, ellenben az étvágyuk . föl van
: bűn, mig mi nem jöttünk.
És évről-évre kapjuk a nagy eszmének, az isten csigázva. És az erény sem lett erényesebb, mert még
tragédiájának lealacsonyító alkalmazását a napipolitikára. mindig nem jár érte fix-fizetés. Ellenben a romlottság:
Ugyan hol tartja Kálmán Károly a szemét, hogy e czik- ez valami, amiből meg lehet élni. Fizet, ha gyakorolják
kekért nem interpellálja meg a kormányt a sajtó által és kamatozik, ha szónokolnak ellene.
A megváltás 1897-ik esztendejében odáig jutottunk,
rendszeresen elkövetett istenkáromlás dolgában ? Ám Kálmán Károly szeme a Magyar Állam lepedőjét szántja hogy az erény szó ellen föllázad a jóizlés. El vele és
harántba s gyönyörködik a nagypénteki czikkben, mely pokolba apostolaival. Add meg, ami á császáré és pereld
szakasztott olyan, mint a többi. A honatyák húsvéti vaká- a magad követeléseit. Nézd le a morált és ne kövesd
czióra mennek s a pártpolitikusok húsvéti tojást csinálnak azokat, akik hirdetik: ez ma az igazak egyetlen, biztos
axiómája. A többi képmutatás és politika, számítás és
a megváltó tragédiájából.
csalás. Pokolba a húsvéti czikkekkel 1
Igazságtalan volnék a húsvéti czikkek iránt? Nem
az emberek kicsinyessége, hanem a példa nagysága tán
az, mi áthat minden eszmét és kis meg nagy dolgokban
egyaránt megtalálja a maga analógiáját ? Az anyag pusztul, de örökké él az ige, az eszme! A nagy ige és a
kicsi eszme egy életet él, mindig vérzik a hirdetője és mindig vértanuk hamvaiban támad föl. És manapság ezerféle az eszme és kicsinyek a vértanuk. Ugyan hol vannak ?
Ugy látom, • manapság vértanúnak lenni fölér egy
életbiztosítással. Az eszmék rakásra hullanak, véresen,

Hivó szózat csendül a lelkemben. Nagyon okos voltam eddig és nagyon szomorú. Egyszerre azonban elvesztettem az okoskodás fonalát és a szivem ellágyult édesen
fájó melancholiában. Jöszte, ősköltészet, ős banalitás, egyre
feltámadó kikelet, aki hinted ujjaiddal a virágokat a mezőre, zsibongó érzéseket-a szivbe. Kisütött a nap! Szép
leányok kapcsos imakönyvekkel sétálnak a templomba.
Nincs köztük egyetlen kalmár, aki elmélkednék • isteni dolgokról. Pogány életkedv viszi őket, a keresztény legenda,
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ft világraszóló történelmi tény egy isten kínszenvedéséről csak pogány panteísmusként él érzésükben. Itt a taA fekete sugár.
vasz és húsvét ünnepe az ő születése napja. Meg vagyunk
— Tudományos bohóság. —
váltva, a kapu alatt fészkel a fecske, a kalapon kihajtott
Irta; TÓTH BÉLA.
a virág, a szívben édes gerjelem. Illatos levegő, friss ibolya, ez a húsvét ünnepe. A tudós hazudik és a pap
A rég várt levelezőlap végre megérkezett, és ez volt
nagyképűsködik. Igaza csak a zöld poétának van, aki rá irva:
1902. VII. 20.
belefog a tavaszi dalba.
Br mzkl hpz dbdmfv rxskl mbk.
Ami messze múltban, távol napkeleten történt, égi
2X2 = 4
misztérium, melyet halandó elme soha föl nem ér. A keU. I. Ne feledje a bundát meg a botost.
reszt gyásza, a föltámadás világossága legyen hit és
legyen remény, de ne témája a napi elmélkedésnek.
Teringette, ez a figyelmeztetés nem volt fölösleges.
Adjuk meg istennek, ami istené és fogadjuk, amit érte Vagy csuda lett volna-e, ha megfeledkezek a bundáról,
ád, mint minket illetőt. A tavaszt és a rügyfakadás örö- meg a botosról ezen a fojtó hőségü juliusi estén? Lóhalálába vágtattam Bársony Pistához, elkérni jegesmedvemét, azt a dagadó érzést, mely csak egy napig él, hogy vadász-öltözetét. Jó barátom a padláson naftalin tengerbelehaljon a megszokás szürkeségébe. Ez az egyetlen ből halászta elő a farkasbőr kaftánt, vidrasipkát, rókabőr
nap holnap virrad. Ne szalasszuk el, mert utána jön a karmantyút és medvebőr lábzsákot. És mint komoly fér• mindennapiság, melyben egyre megy: akár tavasz, akár tél, fiúhoz illik, nem is kérdezte, hogy megbolondultam-e?
a világon győzedelmeskedik az ember hajlandósága a bol- Annál kevésbbé, hogy mire való ez a felkészülés.
Kocsim kilencz órakor állott meg a Háromszínű
dogtalanságra, melyből nincs megváltás. Tűzz virágot a
kandúr korcsma előtt. A kedves öreg dr. Kétszerkettőgumblyukadba és ne zúgolódj a világ mostohaságán. meg négy a söntés mellett iddogált három vidám sírásóval.
a messiás tehetetlenségén, mert az isteni mindenhatósá- (Annyit szabad elárulnom, hogy ez a korcsma közel van
gon is uralkodik a törvény és az isten-ember szent a kerepesi temetőhöz.) A jeles tudós sörényét borzolva
vértanusága is csak egy napra válthatta meg az embe- örvendett jöttömön, még három deczi karczost rendelt,
aztán intett a csaposnak. Ez a legény beczipelte a kocsiriséget.
ról a nagy bundás batyut és levitte a pinczébe. Aztán
Semper.
tovább folyt a beszélgetés. A kísértetekről volt szó. A
sírásók ketteje konokul hitt bennük. A harmadik ellenben
kereken tagadta a kisértetek létét, mert ő is csak egyetlen egyet látott világéletében. Egynegyed tizkor a három
Az első fecske . . .
derék hazafi elbúcsúzott — éjjeli őrjárat várt reájuk —
mi pedig, a doktor és én, csöndesen szivarozgattunk. TizedAz első fecske szállt a levegőben,
fél órakor dr. Kétszerkettőnégy odakiáltott a csaposnak:
— Forró grogot ide! És kevés vizet bele!
Némán bolyongtam künn a fák alatt,
Megittuk. Én azt hittem, mindjárt fölvet, mint a
Derű mosolygott az azúrkék égen,
dinamit) Aztán lementünk a pinczébe. A doktor vállára
Rügyet fakasztó szép tavaszi nap.
vette bundás batyuját (neki is volt), én a magamét és
egy faggyúgyertya világánál útnak indultunk. A hosszú
pincze végén, egy nagy üres hordó mögött, ajtó nyílott;
Ábrándos lányok jöttek velem szembe,
és kezdődött ottan egy keskeny, alacsony földalatti sikáSok szép leány, mind üde, fiatal
tor. Ha nem a sárgás mésztufa csillog fölöttem, mellettem,
alattam, azt hihettem volna, hogy kőszénbányában gyaS egy dal csengett még egyre fülembe
logolok. Mert Salgó-Tarján tárnáiban szenvedtem ilyen
Istenem, oly szomorú volt e dal!
gyilkos hátgerinGZ-fájdalmakat a folytonos kushadtan-járástól. Es ez a gyötrelem tartott vagy másfél óráig. Ó, fölegyenesedni, kinyujtózni, csak egy perezre! Szerettem
Igy szólt a fecske fölöttem suhanva :
volna hanyatt feküdni, mint a bányában tettem. De az
»Légy vígabb, megtört ím a tél uralma.,
öreg doktor kérlelhetetlenül haladt előttem a faggyugyerOly vidám, boldog minden szerteszét.
tyával, kétrét hajlítva magas alakját; és tudtam, hogy
mukkannom sem szabad. A sikátor útvesztő volt. Hol jobbra,
hol balra szögellett, majd ivekben kanyarodott, néha lejNézd, rád mosolyog a nap is az égen,
tősen lefelé, néha hegynek.. Olykor tompa kocsirobogást
Körötted villog annyi bűvös szép szem . . .
hallottam a fejem fölött; és egyszer ugy rémlett, mintha
lehatna hozzánk a villamos vasút csöngetése is. Máskor
— Az egyik lány földre szegzé szemét.
vizek zúgása ütötte meg fülemet. Egy helyen az alagút
Mikolth.
kék agyagban járt, majd fehér, nedves homokkőben. És
apró stalaktitok ragyogtak a fejünk felett, fejlődő stalagmitok ropogtak a lábunk alatt. Aztán ismét belekerültünk
A végzet az ő munkáját a mi hibáinkkal végzi el.
a mésztufa vidékébe.
*
Végre — ó istennek áldása — eljutottunk valami
kis kerek térfélére, ahol föl lehetett egyenesedni. És dr.
A szerencse kevés emberre mosolyog, a legtöbbet kineveti.
Kétszerkettőnégy most megszólalt:
*
—• Vegyük ránk a bundát.
Az egy puska hiján legott medvevadászok lettünk.
Kiki a maga szerencséjének a kovácsa, de olykor a véletlen
Az öreg ur a nyakában lógó prémes karmantyú mellé
is üti a vasat.
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akasztotta botosát, (én is ugy tettem a lábzsákommal)
és felnyitott egy csapóajtót, melyet én meg se láttam.
Nagy hideg csapott föl a sötét lyukból.
— Vigyázzon, mert a létra zúzmarás; mondta a tudós.
Azzal elfújta a faggyúgyertyát. De nem maradtunk
sötétben, mert a mélységből valami fény világlott ki. Dr.
Kétszerkettő most lebocsátkozott a kútba. Én utána a
merőleges vas lajtorján. Szakasztott olyan volt ez a mászás, mint mikor a lánczhidfő horgonykamarájába mentem le. Csakhogy ez a létra nem tizenhárom méter hosszú
volt, mint amaz, de legalább is ötven. A szűk kut falán
itt-ott elektromos világító körte sárgállott. [És mindent
apró jégkristályok födtek. Dermesztő hideg volt. Lélekzetem fehér ködfelhőkben rohant fölfelé. Nem szégyellem
megvallani: dobogott a szivem. A mászás' gimnasztikáját
megnehezítette esetlen bundám. A létra fokai csakugyan
csúszósak voltak a fagytól. Teringette, ha egy igen nagyot
találok lépni ..
Lejutottam emberséggel. Egy elektrommal világított
barlang-terembe, melynek falai ragyogtak a dértől. Ez a
terem olyan volt, mint valami fizikai laboratórium. A doktor már szedett-vett odalent. És fülemet dinamogép ismeretes puha dorombolása ütötte meg. Ott feketéllett ez a
hatalmas gép egy sarokban; kékes villámfény czikázott
hengerein. És elálmélkodtam nagyságán. Uramfia, ez a
dinamó legalább is háromezer lóerőre jár.
— A Duna sodrát használom, saját vizalatti turbina-rendszeremmel ; szólt dr. Ké.tszerkettőnégy.
Azzal felhajtott egy nagy kerek csapóajtót a terem
közepén. Fekete üresség tátongott odalent.
— Telepedjék erre a székre és húzza fel a lábzsákot. Itt állandóan huszonöt fok a hideg. Harrisson-gépem
gondoskodik róla. Ebben a kis tálban hó van. Ha azt
érzi, hogy nem érzi az orrát, dörzsölje meg vele; ne feledje
az öreg Dumas szentpétervári kalandját: »Nosz!« Nem
venném a lelkemre, hogy lefagyjon az orra. Parancsol egy
pohárka fine champagnet?
És egy kémiai szerekkel teli szekrényből elővette
a nemes V. S. O. P.-t és mellém tette egy háromlábú
asztalkára. Maga is felhörpintett egy pohárkával, aztán
beszélni kezdett. Zúzmarás ősz szakála közül gőzfellegben
tört elő minden szó.
— Itt azért van ilyen hideg, mert itt van a világ
legnagyobb refraktora. Hogy a hideg és a refraktor
hogyan tartozik össze? Igen egyszerűen. Tekintsen le
ebbe a mélységbe. Ez a refraktor csöve. Az objektivje
pedig jégből van. Egy megfagyasztott keverékből. Hogy
mi az a keverék ? Nem tartozik ide. Elég az hozzá: milliomszor olcsóbb az üvegnél. De ha én volnék a nábobok
nábobja: akkor is csak ezt használnám. Mert ennek a
fénytörése különb az üvegénél; de meg üvegből teljes
lehetetlenség ilyen nagy tökéletes lencsét köszörülni. Tudja
meg, hogy az én objektivem átmérője teljes 2000 milliméter. Elkészítése úgyszólván gyermekség volt: csak a
minta teljes mathematikai pontosságáról kellett gondoskodnom. És ime az én refraktorom mellett gyermekjáték
a földkerekségnek minden refraktora, elkezdve a kaliforniai Mount-Hamilton dicső műszerén. A mi tudós csillagász hazánkfia, Weinek László, már évek előtt mondta,
hogy a mai eszközökkel megtudnánk látni a Holdban az
elefánt-nagyságú állatot is — ha volna: Nos, az én refraktoromon meglátszanék a holdbeli szúnyog is. Sajnos,
olvadékony jószág; legalább is husz fok hideg kell neki,
hogy ne váljék levessé, ezért obszervatóriumba nem való.
Az én czéljaimra szertelenül erős; mert én legfeljebb csak
vagy 12,740 kilométerre akarok vele látni. Körülbelül
ennyi a Éöld átmérője.
Megint belenyúlt abba a nagytek-intetü kémiai szekrénybe. És amit elővett, szivet örvendeztető vala; a

Dsanaklisz kardaslar kedves piros csomagocskája. De én
nem gyújtottam rá
— Mi csak a földgömbön nézünk át, beszélt tovább
dr. Kétszerkettőnégy. Ugyan ne álmélkodjék ugy. Igen
egyszerű dolog ez. A fekete világosság a nyitja Kegyed
igen jól tudja, hogy a katód=sugarak feltalálója nem
Röntgen professzor, hanem a magyar Lénárd Fülöp. Most
öt esztendeje világszerte forradalmat támasztott ez a csinos játék. Vagy volt az egyéb játéknál: homályosan meglátni az ember csontjait, egynémely belső részét és a tokjába zárt órát? Haladtunk azóta, uram. Lénárd barátom
és én egy kicsit messzebb jutottunk a tenyérnyi emberhúsnál meg az ujjnyi deszkánál. A mi fekete világosságunk áthatol a legtemérdekebben, a mi nekünk embereknek adatott: a Föld átmérőjén . . . Ne főzzek egy kis teát ?
— Köszönöm. Kutya melegem van.
— Értem alássan. Kegyed csapnivaló ujságiró vér.
Tüstént látni akarja, mi van a talpunk alatt. És azt szeretné, ha mindjárt neki forditnám az én refraktoromat
Budapest fő- és székváros antipódjának. Hát tudja: miben
gyönyörködhetnék, ha én rossz ember volnék? Szép zöld
vizben, aztán szép kék égben. Mert a Budapestről merőlegesen vont egyenes a Déli Tengerben lyukad ki. Különben
jól van, verje meg magát a saját kezével. Nézzük meg elsőben ezt. De szives engedelmével mégsem ilyen hamarosan.
Valamit babrált egy kábelen, aztán" megforgatott
egy kis rézkereket. Az akna megvilágosodott, a Geisslerféle csövek kékes rózsaszín fényével. És mikor reá hajoltam az okulárisra, egy óriás lencse éles látómezeje tündöklött felém.
— A műszert ugy igazitom, hogy a geologiai rétegek fokozatosan tűnjenek szemünkbe. Ez is valami, kedves uram. Ritka ember látta, higyje el nekem. Ej, ez a
diluvium nem is valami érdekes. Nézze, ott van egy szép
mammuth-csontváz, amott egy Diornis, az óriás madár.
Muzeumokban megunhatta. Haladjunk lejebb. Nini, az a
rengeteg nagy elefánt, a Dinotherium testének körvonalaival együtt nyomódott le a márgába. Szinről-szinre csodálhatjuk . . . akár csak élne. De még érdekesebb a másodkori jurában az a sárkány. Kegyetek azt mondják,
hogy ez holmi óriás gyik. Igaz, szent igaz. Óriás, mert
látja, hogy hét méter magas és gyik is ez az Iguanodon.
De mi lenne ez más, mint a folklore sárkánya? Vizsgálataim közepett ember nyomát még nem találtam e korszakban. De bizonyos, hogy az embernek látnia kellett ez
iszonyú sauriusokat, mert a hagyomány, melyet a geologia
igazol, csak szemléletből támadhat. Szent György anakronizmus ; de az ősember küzdött valaha e rettenetes gyik okkal...
A jó Kétszerkettőnégy doktor alkalmasint sokat beszélt még; de én már nem hallottam. Szemem káprázva
szítta magába a jűra és a triász csodás világát, a kővé
vált pálma- és kaktusz-erdőket, majd a devonbeli óriás
korpafüvek és mohák csipkés szövevényeit, a kőszénképződés korszakának buja. növénypompáját... Mozdulatlan fönségben emelkedett ki a mélységből ez a kábitó
gazdagságú világ. Azt hittem, kezemmel érinthetem a
gigási páfrányok puha selymes leveleit, az ősfenyvek sürü
sátorát.., Ó 1 milyen rongy szegénység e mellett Braziliának minden vegetácziója, milyen kopárság India őserdei...
— Siessünk! kiáltott a doktor és kegyetlenül forgatott egy kis rézkereket.
A növényvilág eltűnt. Következett a kristályvilág.
Az élettelen, a tündöklő. Egy-egy átlátszó piros oktaeder,
akkora, mint a Szent-Gellért-hegye; egymásba szögellő
zöld koczkák — mindenik oldala egy kilométer — aztán
rengeteg, száz szint játszó briliántok — ki tudná micsoda
kő — vakitó lapjaikat csillogtatva... És ezek a geometriai szabályosságu sikok lassú eséssel egymást hasgatták,
mint mikor a zajló vékony jégtáblák kereszteződnek. Mert
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mindez már élt... Élt, mert születni kezdett... Feltárult
előttem az olvadásból merevedő kristály világ.
Aztán hullámzani kezdett minden, alaktalanul, összekavarodva; égő smaragd-, rubint- és zafirtenger habjai
küzködtek szilaj harczban. Mélyükből pedig feltündöklött
az örök tüz, a Föld méhében izzó Nap, mely ma is oly
égő és fényes, mint világrendszerünk lángoló középpontja,
ahonnan milliom év előtt elszakadt. Közeledett a mélységből, az ismeretlenből az istenség fénye, az elbírhatatlan, a rettenetes, a szent.
Dr. Kétszerkettőnégy megrázta a bundám gallérját:
— Szolgálhatok fekete szemüveggel?
Aztán egyet gondolt.
— Ne bántsuk. Szemrontás. Egynehány csavarintással áthaladunk a Föld egész izzó belsején. A geológiai
korszakokat nem ismétlem. Ugyanaz, amit láttunk, csakhogy visszájáról. De talán érdekli kegyedet az ausztráliai
szigettenger feneke. Kérem, tessék...
A refraktor látómezeje legott mély kék lett. És e
mégis világos sötétségben láttam a mélységek életét, az
alaktalan szörnyetegeket, kik a vizek szinétől négyezer
méternyire termenek, küzdenek és vakon, bután, idegrendszer nélkül örülnek a dicső, az istenadta létnek... Aztán
feltárult a moszatok világa; a csillogó zöld vékony sejtlánczok, melyek mellett törpe a legbüszkébb canadai fenyő,
a hajladozó kristálycsövek, a fehér üvegboglárok, a remegő
piros hálók, a hömpölygő kék golyók, — az Oczeán
virágos kertje. Nagy rajokban, egyforma röppenéssel, halak
seregei nyilaltak odább. Gömbölyühátu fekete delfinek
bukfenczeztek. Aztán lassan, sötéten úszott elő egy óriás
vöröshasu czethal és habarta maga mögött a vizet...
Egy négyezer tonnás gőzös — alulról nézve.
— Tasmania'a neve. Ugy-e, kegyed is el tudja olvasni ?
Szólt a doktor. Aztán felragyogott a-tiszta kék ég,
a gyönyörű semmi.
Az öreg ur elővette chronometerét.
— Nálunk most éjfél után egy óra husz perez van,
mondta egykedvűen. Tehát amott déli egy óra husz perez.
Ezt igen határozottan állithatom. Most pedig banális fogok
lenni. Ez a sorsa minden népszerűsítőnek. Én pedig, bocsánat, most, ez első alkalommal, népszerűsítő vagyok.
Majd máskor érdemesebb dolgokkal bíbelődünk. Nos, mit
akar kegyed látni? Uj-Zélandot? A Fidsi szigeteket? Csak
a kellő szögbe kell beállítanom az eszközt. Mondhatom,
mulatságos, mikor azok a csúnya piszkos-barna vadak
kergetik a kengurut és mi ugy gyönyörködünk a jelenetben, hogy embernek és állatnak a talpát látjuk. Furcsa
prespektiva ez. Vagy Japán érdekli kegyedet ? Az az én
legkedvesebb földem. Azok a bábufaluk, azok a csókolni
való emberkék, mind tarka selyemben. Itt már a perspektíva is jobb. Minden 50 fok szögbe dől: ház, fa és azok
a bájos kis bábuk. A japáni nő a legszebb a világon.
De mihelyt férjhez megy, feketére festi a fogát. Rettenetes, rettenetes! Talán New-Yorkot szeretné látni ? Nem,
azt ne bántsuk most. Ott e perezben már esteledik,
mindjárt sötét lesz. A Broadway ugyan érdekes az ezer
ívlámpa fényében. De az igazat megvallva, én nem szeretem a yankeet. Különben elég volt mára ebből a bohóságból. Legközelebb meghivom kegyedet sokkal derekabb
mulatságra. Tudja, mit nézünk meg? Ej, ez nem is rossz
gondolat. Megnézzük: mi van a Hold túlsó oldalán. Egy
cordovai arab csillagász ujjongott örömében, mikor akasztani vitték: mert ime egynehány perez múlva tudni fogja,
mi van a Hold soha sem látható félgömbjén. Ugyan megtudta-e szegény? Az nem bizonyos; de bizonyos, hogy
mi meg fogjuk tudni: keresztül nézünk a Földön és aztán
a Holdon. No, de most szedje tele a zsebét czigarettel,
mert még hosszú utunk van hátra a Háromszínű
kandúrig.

Makama.
Jussufot, a bölcset, minapában, — kerti lakában
— egy tanítványa
felkereste.
A meleg este — már elaludt régen — langy éj
ölében, — s az éjjel szárnya, — ambrába mártva, —
lecsüggött a tájra. — A kertet járva, — nyitó jázminok árnya alatt, — hol hűs patak — gyöngyvize
fakadt, — 5 hova naponta — a szellő nyilt rózsák
fűszerét hordta, — találta az i f j ú Jussufot épen —
az éj Misében — a balzsamos jázminág alatt ülve —
álomba merülve.
Bár könnyű volt az i f j ú lépte, — mégis neszére
— gyors röptű szárnyon — eltűnt az álom. — Jussuf
felébredt s köszönték egymást: — »Oh lásd, — szólt
a tanítvány, — nem is gyanitám, — hogy szunnyadva
lellek — mélyén a kertnek, — 5 bár lassú lábon —
és csendben jártam — nesztelen, halkan, — az álomtiindért mégis megzavartam,
— s ö tova szállott. —
Vaj, mi volt álmod ?«
Felele Jussuf, mig kezével — ezüst szakálát simitá
széjjel: — -»Ez éjjel — csodás volt álmom: — egy
bérczet láttam, — nagy, magas orma — sugárba
vonva, — mintha merő hajnalfény volna! — A hegyoldalra is távolabb — forró sugarát hinti a nap, —
ám a bérczalján — oda lenn — sötétség terjeng végtelen — 5 nagy, siirü ködbe — van a völgy födve, —
mely beláthatlan akár a tenger.
Számtalan ember — volt a hegyormán a napsugárban, — bámulva láttam — miként sietnek lefele
a völgybe.
Friss harmat gyöngye — szikrázva égett — bíborában a hajnalfénynek — fenn a hegyen, — és édesen, —
tarkán mint szines lepkeszárnyak — tündököltek bájos
virágok, — ám az emberek meg nem álltak — perczig
se nálok, — mind tova haladt lélekzetvétlen — nagy
sietésben.
Az ut felén, — hol forrón ragyogott a déli fény,
— s a nap tüzes aranyat öntött, — mézes gyümölcsök,
— melyektől hajoltak a lombos ágak — kinálkozának,
ám a menőknek nem lassult lépte, — perczet se késve,
— siettek elébbre. — Némelynek utja — bársony mohán
futva — lágy volt és édes, — mást tüske vérez — s
rögtől kínozva, ütődve sziklába — sebes a lába. — De
bár göröngyön — vagy harmat gyöngy ön, — tövisen
vagy virágon járva, — mind siet a völgybe — titokzatos árnyba!
Ez, hideg arczczal, — az, mosolygó ajkkal, —
emez meg — szinte remeg, — mert szive nem érti, —
és félve kérdi, — váljon ki tudja — hova visz utja ?
S ott lenn mi várja, — éjszaka árnya ? — Uj hajnal
fénye ?"
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Az i f j ú kérdve — halványan állt olt, — s szólt:
» Ertem álmod, — hogy mit jelent, — de mi várt rájuk
oda lent ?«

férfit, akit nyolez évig szeretett, tisztában volt vele, hogy
ez a látszólagos, elmerültség, mintha nem volna tudomása
az ő jelenlétéről, csak színlelés, és meg is mondta ezt
neki azzal a kiméletlen csipősséggel, a melylyel az egyMély lön a csend, hallgatott a kert — és Jttssuf kori imádottak. könnyíteni iparkodnak fájdalmas kiábránigy felelt: — »Kinek szeme lát, — ama ködön át? — dulásuknak a keserűségén:
— Miért tesz ugy, mintha nem hallotta volna, hogy
Te se kutassad — az árnyat, hagyd csak, — ne nézz
bejöttem? Ha azt akarja vele bebizonyítani, hogy ismét
az égbe, — de fel az égre — az örök fénybe — nézd csak lépre mentem önnek, mikor komolyan vettem a
mily fenséges, nyugodt az ég! — Ugy tetszik mintha levelét: akkor fölösleges . . . Ha pedig igaz az, a mit
zengést hallanék! — Itt csupa küzdés, vergődés por- nekem írt s csakugyan veszedelemtől menthetem önt meg :
akkor fölösleges ez a hatás-vadászat.
ban — ott, örök mosoly van, — minden ragyog, —
— Szegény Jeanne 1 Mindjárt meg fogja bánni, hogy
5 biztatva néznek rám a csillagok!
ilyen kiméletlen volt . . . szólt a fiatal ember, ki a hirtelen megszólításra fölállt volt. Olyan szemekkel nézett
Szalay Fruzina.
most rá, a melyekből Jeanne kiolvashatta a bizalmatlansága alapos voltát. Nagy, sötétbarna, csábító, de egyúttal
ravasz szemek voltak azok, mint az olyan emberékei,
Apja fia.
akik értenek ahhoz, hogy megszerettessék magukat az
asszonyokkal és kizsákmányolják őket — azok a nedves
Irta: PAUL BOURGET.
fényű, hizelkedő, bársonyos szemek,, melyeknek a mélyéI. .
ben szivtelenség villog. Egész arczában és valójában volt
Breau grófné mikor belépett abba a magas föld- bizonyos tetszetős és hamis, lágy és veszedelmes valami,
szinti lakosztályba, a melyben már hónapok óta nem ami a ragadozókra emlékeztetett. Az érzéki, kaján száj
kereste föl a kedvesét, ijesztően halvány volt. A deczem- ridegen szorult össze a finom, aranyos-rőt bajusz alatt.
bervégi délután sápadt világossága, melyet szinte zöldessé Mozdulatai asszonyosan lágyak voltak, termete magas,
tettek az ablaktáblák, azt a halványságot fakóra változ- melle széles, amolyan fél-atlétára valló, ki mint klubtag,
tatta. Vidraprémes bunda volt rajta, melyet ki sem bon- ,a sportnak, lovaglásnak, vivásnak él. Szóval, igen csinos
tott, jóllehet lobogó tűz égett volt a szalon kandallójában. férfi volt, de az arisztokrata finomságú vonások mellett
Egyenesen feléje tartott egy fiatal embernek, áki nem is' nyugtalanító, rossz arczkifejezéssel. A hangja kellemes
hallotta, mikor benyitotta az ajtót, mert ülve maradt a volt, de érezni lehetett, hogy játszik rajta, mint valami
tűz mellett, a melybe merően nézegetett, fejét a kezére hangszeren, a melylyel tetszés szerint bánunk. Most, a
támasztva. Régóta itt lehetett már, — mert a nagy faha- mint felingerült kedveséhez szólt, a kit a félig-meddig
sábok jó része már hamuvá fehéredett a kandallóban — való szakitás hosszas hetei után kért erre a találkozóra:
és nyugtalansága alig lehetett kisebb, mint a kedveséé, a hangjába gyermeteg kedvességet öntött, bizonyosra
mert több mint husz orosz czigarettára gyújtott rá anél- véve, hogy a régi vonzalomnak ez a fölidézése a jelenkül, hogy egyet is elszivott volna. Az összerágcsált czi- lét varázsával egyesülten, azonnal meg fogja szelídíteni
garetta-végek elárulták a türelmetlenségét s ott hevertek ezt az asszonyt, aki valamikor annyira az övé s legkielszórva a rostély körül. A dohány . édes és kissé bántó sebb kívánságának rabja volt.
A grófné behunyta kissé a szemét, a mint azt a
illata egybeolvadt azzal a porszaggal, mely az olyan
kedveskedő
hangot hallotta. Világos jele volt ez annak,
szobákban.van, a miket ritkán nyitnak ki s a mikben
sok a kelme, a függöny, a zaj-tompitó, a fény-enyhítő, a hogy a- férfi egykori hatalma még most is uralkodik
lég-füllesztő. A két ajtót nehéz kárpitok takarták. Az rajta. Nem jött-e el ide, s adhatta volna-e ennél biztosabb
alsó szőnyeget vastag keleti szőnyegek borították és sző- jelét annak, hogy szerelme még most is él benne ? A fiatal
nyegek takarták a széles, vánkosos divánt is. Ebből a ember legalább ezt hitte s ugy vélekedett, hogy ez a
szalonból meg egy hálószobából és egy ebédlőből állott bágyadt, csüggeteg, önmegadó hang a legalkalmasabb
az egész lakás. Nem amolyan hevenyészett, pillanatnyi ahhoz a kétségbeesett kísérlethez, amelyet tenni szándékozott.
— Igen, ismétlé, — meg fogja bánni, hogy ilyen
rejtekhelye volt ez a házasságtörésnek, a mely csak
futólagosnak tudja magát és semmitől sem fél annyira, kiméletlen volt . . .
mint az állandó találkozó-helyektől, a melyektől nehéz
És minden további bevezetés nélkül — mint aki
szabadulni. Ez a lakosztály, itt a csöndes Chateaubriand- veszedelmes helyzetben egy régi barátjával találkozva,
utczában, arra az ábrándra vallott, a mely titkos tűz- egyetlen taglejtéssel a félreértések egész hosszú lánczolahelyet alapit a bevallott tűzhelyen kivül s a mely a tának vet véget, hogy egyenesen a jól ismert biztos
viszony kezdetekor az örök vonzalomról álmodozott, hogy baráti vonzalomhoz forduljon — elkezdte:
aztán az utálatban vagy a közönyben érjen véget, mint
— Életemnek egy rettenetes fordulóján állok Jeanne,
a többi is valamennyi. Hány szerelmes pár rendez igy és nagy szükségem van az igazi odaadásra. Párisban
be Párisban minden évben mámoros örömmel egy-egy nem nagy számban vannak az olyan jóbarátok, a kiket
ilyen csókolózó fészket, a mely utóbb csatamezejévé lesz ilyen válságos helyzetben előtalálhatni. De ismerem az
az elhagyott kedves, a megcsalt szerető halálos gyűlöl- ön szivét . . .
ködésének ! Reménytől dobogó szivvel léptek be ide,
A nőnek a nyelvén volt a felelet: »Eleget meggyömikor ezek a szőnyegek ujak voltak s ugy találkoznak törte . . .« De nem mondta ki. A fiatal ember kezet
utóbb, mint Jeanne grófné most Louis de Mégrigniesvel, nyújtott neki. Ő átengedte a magáét — Louis hosszasan
lelkében mély megvetéssel az iránt, a kit egykor sze- szorongatta, mintha föl akarná gerjeszteni egykori kedretett . . .
vesében a régi érzést. Jeanne csak hagyta, de ujjai nem
A grófné megállt a fiatal ember karosszéke mögött, mozdultak a piczi sötét keztyüben, a melyet épp ugy
aki csak tovább nézegette a tüzet. Idegessége, a mely nem húzott le, mint a hogy .nem vetette föl a fátyolát;
egész testét megremegtette az imént, mikor a szobába és az elhangzott panaszra ezt a baljóslatú feleletet adta,
benyitott, fájdalmas gűnynyá változott át. Ő, aki ugy mert föltette róla, hogy mint már korábbi bajaiban is,
ismerte Mégrigniest, a mint az asszony ismerhet olyan Mégrignies ismét az ő erszényéhez akar folyamodni:
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— Ne kerülgesse olyan sokáig. Megint kártyázott,
vesztett, ugyebár, és nem tud fizetni? . . .
— Kártyáról van szó, az igaz, — viszonzá Mégrignies, miután néhány másodperczig szemmelláthatóan
habozott, — de nem arról, a mit ön gondol. Komolyabb
a dolog. Sokkal komolyabb . . .
Jeanne majdnem elájult fájdalmában annak a borzalmasságától, a mit sejtett. Reszketett alatta a lába s
le' kellett ülnie, ámbár megfogadta volt, hogy csak tiz
perczig marad itt és állni fog, mint valami futó látogató,
aki még a felöltőjét sem akarja szétnyitni. Mégrignies
folytatta:
— Röviden hát, ebből áll a dolog: még ha igaz
volna is a becstelenitő vád, a mit ellenem emeltek, azt
akarom, hogy tőlem tudja meg legelőször . . . De puszta
áldozata vagyok a legocsmányabb rágalomnak . . . azzal
vádolnak, hogy loptam, én Louis de Mégrignies, én,
Mégrignies ezredesnek, a reichshoffeni hősnek a fia, én,
annak az ősi családnak az ivadéka, a melynek a czimerén soha folt nem esett! . . . Érti, hogy loptamJ . . .
És olyan ember, szilaj szapora beszédüségével, aki
körömszakadtáig védekezik a gyalázat ellen, a melyről
tudja, hogy nagyonis rászolgált, folytatta:
— Tegnapelőtt történt, a klubban . . . Én adtam a
bankot . . . Két társam volt, Casal meg Salvaney, mindegyik kétszáz louisdorral . . . Egész halom tantusz volt
előttem, a mely természetesen hármunk közt volt elosztandó, ha nyertem. És olyan szerencsém volt — csupa
nyolczas meg kilenczes minden kiosztásra! . . . Osztanom
is kellett s a pénzt is besöpörnöm. Nagyon melegem
volt s nem tudtam eléggé uralkodni magamon . . . Törölgettem a homlokomat a zsebkendőmmel, a melyet hol
az asztalra tettem le, hol a belső zsebembe gyűrtem.
Egyszer, a mint a zsebkendőt eltettem, egy ötven louisdoros tantusz valahogyan belecsúszott . . . Nem vettem
észre s a zsebkendővel együtt begyűrtem ide a zsebembe.
Csak az inasom találta meg este, a mint a ruhámat takarította. Azt mondom erre magamban: »Sebaj, délután
majd visszaviszem a klubba és szólok Casalnak meg
Salvar.eynek. Jól fog nekik esni, hogy a nyereséghez
hozzácsaphatják ezt a háromszázhatvan frankot . . .« Ha
követtem volna ezt az első gondolatomat, nem történt
volna semmi. A balvégzet azonban ugy akarta, hogy
vendégem jött, nekem is két helyen kellett látogatást
tennem, azonkívül ebédre voltam hivatalos, azután pedig
színházba mentem. Megfájult egy kicsit a fejem s hazatertem, lefeküdni, anélkül, hogy fölnéztem volna a klubba.
És ma délelőtt tiz órakor megjelenik nálam Jardes tábornok, az apám öreg barátja, s azt mondja, hogy négyen
látták, amint tantuszokat süllyesztettem, be is jelentették
ezt a választmánynak és kitörölnek a tagok sorából, ha
ugyan jobbnak nem látom önként bejelenteni a kilépésemet.
— És bejelentette ? . . . kérdé a grófné, pillanatnyi
rettenetes hallgatás után, hidegen.
— Be.
Mégrignies érezte, hogy a nyugodt hang alatt
csakúgy forr a fölháborodás ebben az asszonyban, akit
olyan heves természetűnek ismert. De a vallomás már
meg volt téve. — Legalább az a vallomás, amelyet tenni
akart. — Nem tette hozzá, hogy nem egy, hanem három
tantuszt siilyesztelt el és hogy ez már huszadik ilyen
művelete volt, a még ennél is különb csalásokat nem is
számítva. Jardes tábornok megígérte neki, hogy a négy
szemtanú meg a választmányi tagok szigorúan titokban
fogják tartani a dolgot, és -Mégrignies azzal a különös
nyakassággal, amelylyel a társadalom züllöttjei a lemondástól vonakodnak, minden áron hinni akarta, hogy ez a
hallgatás elégséges lesz ahhoz, hogy társadalmi állását

megmentse, ha az első napokban szembe tud szállani a
gyanúval.
Kedvesének a fölháborodása, a mely megmutatta
neki, hogy ez a reménye milyen balgatag, még elkeseredettebbé tette azt a dühös elhatározását, hogy nem adja
meg magát.
— És ön hagyta magát igy kivégeztetni, folytatá
a grófné, — anélkül, hogy védelmezte, igazolta volna
magát ?...
— Módomban volt-e ez, mikor ellenem szólt az a
tagadhatatlan balvégzet, a tudtomon kivül zsebembe csúsztatott tantusz ?...
— És ön ezt megmondta Jardes tábornoknak, s ő,
aki barátja, bajtársa volt az édesatyjának, nem vállalt
kezességet az ön becsületességéért ? Nem vállalt önért kezességet azok ellenében, akik vádolták ?... És ezek a
vádlók is — hiszen többen voltak. Hát olyan nagy figyelemmel lesték meg önt, hogy ^mindnyájan egyszerre látták
meg azt a bizonyos dolgot ? És eszükbe sem jutott, hogy
figyelmeztessék önt a szórakozottságára ? . . . Hát a választmány? Csupa olyan emberből áll-e az, akik gyűlölik
önt, még pedig mélységes gyűlölettel, mert hiszen nyomban bűnösnek Ítélték, anélkül, hogy meghivták, meghallgatták volna önt?... Pedig hát jó név az, amit visel,
egy hősnek a neve, aki az ellenséggel szemben halt meg !
És ezek a diplomaták, öreg katonák, főurak egy pillanatig sem haboztak. Rögtön igaznak vették azt, hogy
annak a hős katonának a fia lop és csal a kártyán, mint
egy közönséges sipista? Mi véleményök van hát azoknak
az uraknak ön felől, hogy azonnal elitélték, mihelyt vádolták ?.. • Feleljen. Én csak asszony vagyok. Nem ismerek
a klubélétből egyebet, mint amit a férjemtől meg a testvéreimtől hallok. Váltig iparkodom, hogy megértsem ezt a
dolgot. Nem értem...
A hangja egyre szakgatottabb lett, mialatt beszélt.
Gyenge pír borította el az arczát, azt a vékony arezot,
melyen a még fiatal harminczöt éves asszony vonásaiban
már megrajzolódott annak az öreg asszonynak az arezulata, akivé nemsokára át kellett változnia.
Mégrignies, jóllehet el volt készülve erre a támadásra, maga ís érezte, hogy veszíteni kezdi a hidegvérét.
Nem látta előre, hogy hazugságával ilyen czáfolhatatlan
okoskodást fog szemben találni és csaknem sértő ingerültséggel felelt:
— Hiszen láthatja, hogy nem védelmezhettem magamat, mert ön is, ön, aki nyolcz év óta kedvesem, bűnösnek itél...
— Szerencsétlen!... kiáltott fel a grófné, és most
ennek az oly kihivóan emlegetett és erősített viszonynak
minden keserűsége beleáradt a mozdulataiba, a szivébe,
a szavaiba. — És ugyan hol kerestem és találtam volna
az okot arra, hogy higyjek önnek ?... Ah, mikor most
nyolcz éve — nyolcz éve! — szeretni kezdtem önt, mikor
elcsábittattam magamat a fiatalságától, természetének szinlelt gyöngédségétől meg attól, amit igazi érzésnek, igazi
szerelemnek, boldogságnak gondoltam: mily lázas mámorral, mily hittel közeledtem önhöz! Mennyire fölibe helyeztem önt az élet minden silányságának l Mennyire hittem
önben, akkor! Mennyire becsültem! Mennyire csodáltam ! . . .
Nagyon boldogtalan voltam a házas életemben, de találtam végre egy férfiszivet, a melyen megpihenhettem,
amelyre rábízhattam, amelynek odaadhattam magamat!...
Egek ura, mily nyomorúság!... De ha fokról-fokra haladtam lefelé a kiábrándulásnak ezen a lépcsőjén, ki volt az
oka? Avagy nem láttam-e, hogy hazudott nekem, mikor
kedvesévé tette az unokatestvéremet, a tulajdon házamban, csaknem a szemem láttára? És miután elég gyáva
voltam megbocsátani önnek, nem láttam-e újra hazudni,
mindig csak hazudni, mikor megcsalt ezzel is, azzal is,
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és nekem mindezt elmondták? Nem kellett-e megtudnom,
hogy miután szavát adta nekem, hogy nem kártyázik
többé — azután az első eset után, mikor én mentettem
meg attól, hogy ki ne irják a nevét a fekete táblára —
nem kellett-e megtudnom, hogy mindjárt másnap visszatért a kártyaasztalhoz ? Nem figyelemmel kisértem-e évrőlévre, hétről hétre a sülyedését mindabba, a mi a párisi
kísértésekben legaljasabb, legocsmányabb ? Nem bizonyságom volt-e rá, hogy részegeskedik, hogy a legelvetemültebb társaságban él s meghurczolja ott a mi titkos viszonyunkat? És nem elviseltem-e mindezt azzal a gondolattal, hogy odaadásom ki fogja ragadni abból az örvényből,
amely elsodorta ? És használta ön ezt az én odaadásomat
egyébre, mint arra, hogy kizsákmányolta, mint tulajdon
jószágát, a melyet sohasem fog elveszteni ?... Nos hát,
elvesztette végre. Nekem nem kell, érti? nem kell többé ez
a posvány. Nem kell... De valld meg hát legalább az
igazat — tevé hozzá hirtelen zokogással — hadd lássak
benned legalább egyetlen őszinte vonást, valamit, a mi
lehetővé tegye, hogy meg is sajnáljalak, ne pedig csak
megvesselek 1...
— Nem vallhatom meg azt, amit el nem követtem,
felelt a fiatal ember még nyersebben. — Az igazat mondtam önnek. Azt hittem, számithatok önre ebben a helyzetemben, amely tragikus lenne, ha ugy nem cselekedtem
volna; amint cselekedtem és be nem jelentettem volna a
kilépésemet, amint kivánták . . . Tettem pedig ezt — mondá
nyomatékosan — nagyrészben ön végett. Jóllehet a viszonyunk már csak puszta emlék, mert hiszen három hónapja
már, hogy itt nem találkoztunk: a világ előtt ez a viszony
még megvan, és a midőn a saját nevemet megóvtam a
nyilvános és szörnyen igazságtalan meggyalázástól, ezzel
megóvtam az önét is. És megóvtam a fiunkat is legalább
mindazok szemében, akik születésének a titkát talán sejt i k . . . De vájjon, ha föl akarnám bolygatni a viszonyunk
történetét, azt hiszi, hogy ön azzal a sokszori eszelős
féltékenykedésével, szenvedélyének zsarnokságával nem
okozott nekem sok szenvedést ? . . . De ám legyen, meghagyom önnek a szemrehányások, sértegetések szomorú
elégtételét. Én a szerelmére és az igazságérzetére hivatkoztam. Haragja volt az erősebb... Rendben van. Ne beszéljünk róla többet...
Elhallgatott. Kimondotta volt a szót, amellyel ezt az
asszonyi lelket még ebben a legméltóbb kitörésében is
megfékezhette. Mikor azon a kegyetlenül sértő ajkon elhangzott a fiunk szó, Jeanne, a haragjában is, érezte,
hogy rémület fagyasztja meg csontjaiban a velőt. Mit akar
tőle kívánni, kierőszakolni ez a tolvaj, hogy ehhez a fegy• verhez nyul, a mely ellen az anya védtelen ? Végre is,
habár a fiúcska a Bréau nevet viselte és a gróf szeretete
megvédhette Mégrigniesnek minden gonosz szándéka ellen,
az igazi apja mégis csak ő volt és minden hibája, büntette mellett is volt valami elévülhetetlen joga, amely ellen
az anya képtelen volt harczolni. Mégrignies ezúttal jól
talált. Azonnal észre is vette ezt és most már nem iparkodott azon, hogy bármit is titkoljon abból az igazi okból,
amely végett a kedvesét ma iderendelte.
— Jóllehet megígérték nekem a szigorú titoktartást,
sokkal jobban ismerem Párist, semhogy ne tudnám, hogy
fognak elkövetni indiskrécziót, sőt már el is követték. Kilépésemre igen elfogadható ürügyet szolgáltathatok. Nincs
már vagyonom s kénytelen vagyok szűkebbre vonni a
költekezésemet. A mi azt a legendát illeti, amely ugy
tüntetne föl, mintha valami kényes dolog miatt, kellett
volna visszavonulnom: azt. akarom, hogy ez a legenda
ne keletkezzék — és nem fog keletkezni. Elegendő lesz
ehhez az, ha épp ugy, sőt többet járok a társaságokba,
mint ezelőtt és erre el is vagyok határozva. .. Önnél holnap délután karácsonyfa-ünnep lesz. Figyelmeztetni akar-

tam hát, hogy ott leszek; és szükséges — jól megértsen — szükséges, hogy jól fogadjanak.
— Ezen töri hát iíyen pillanatban a fejét! — szólt
mély fájdalommal a grófné. — Hogy elfogadják, ha megvetik is! Hogy a társasághoz tartozzék, ha becsület nélkül is!... De feledi — tevé hozzá végtelen keserűséggel,
— hogy én nem magam vagyok a házamban. Föltéve
bár, hogy elég gyönge volnék, önt most elfogadni, a férjem akaratára semmi befolyásom sem lehet. Nem tudom,
hogy ő mit tud erről és mit fog még tudni. Ha ő azt
mondja nekem: »Nem akarom, hogy Mégrignies ur többé
ide jöjjön«, engedelmeskednem kell neki.
— Nem szabad, hogy a férje ezt mondja önnek,
viszonzá az előbbi nyomatékossággal a fiatal ember, s
mialatt ezt a végső határozatot kimondta, az arcza könyörtelen kifejezést öltött. — Gondolja meg, — tevé
hozzá, — hogy ha elejt, a faképnél hagy, akkor nekem
többé nincs vesziteni valóm. Nem tudom, hogy mit fogok
mondani, mit fogok cselekedni, de ezennel kijelentem, hogy
ha holnap nem részesülök önnél olyan fogadásban, amilyenhez jogom van, akkor nem egymagam leszek ennek
a botránynak az áldozata... Ne is feleljen. Nem érdemes.
Isten önnel, azaz, hogy a viszontlátásra, holnap — ha
megengedi. Több mondanivalónk nincs egymás számára.
(Vége követk.)
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Kedves Tamás, ezt a levelet magának irom, akit
szeretek, mert szomorú. Igy távolról azt gondolom, a
barátjai között magának van a legtöbb szive; maga
mosolyog a legtöbbször s nevet a legkevesebbszer. —
A gonoszság tud kaczagni és tud sirni, de mosolyogni
nem tud. Maga pedig, Tamás, mosolyog — s mosolyog,
ne tagadja, most is, mikor ezt az én vallomásomat elolvassa.
Pedig téved, Tamás. Ebben a perczben olyan öregnek érzem magamat, hogy az én hivságos szivem s az
én mohair-velours-ruhám mintha valamelyik stájer kőhegy
orombarlangjában volna eltemetve, a kőkorszak temetőmaradványai közepett, maga is kővé válva, és bizony
isten, nem gondolok szerelemre. Amúgy sem születtem hófehérkének, s maga sem afféle mesebeli princznek, aki
megváltson. Nem vagyok én a maga tipikus vidéki aszszonykája, aki ott él besavanyodva a patikus meg a
fűszeres között, s mikor a pesti iró lelátogat hozzájuk,
este, félhomályban, a zongora előtt, mialatt a benyílóban
vigan folyik a ferbli, szivszakadva lihegi a jövevénynek:
Vigyen el innen, az isten szerelmére, vigyen el innen,
akárhova, csak váltson meg 1 . . . Ugy látom magát,
Tamás, a messzeségen, a félhomályon át is látom, milyen
szomorú és milyen szelid ilyenkor; milyen gyengéd ujjal
szorítja meg azt a kalimpáló, kétségbeesett kis kezet:
maradjon itt, lelkem, a patikus meg a fűszeres között, és
tudja meg, hogy e világon nincsen megváltás! . . . Maga
bizonyára tudja, hogy az asszony ezért nem hálás, s azt
gondolja magában: élhetetlen! Holott ez nem élhetetlen-
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ség, csak jóság — vagy tán mégis az asszonynak van
igaza, mert a jóság élhetetlenség.
Tudja, mindez miről jut eszembe? A hazai sajtóban egy roppant kedves megirt újdonság kisértett e
héten, külömböző czimeken, mint: Ibolya a pudlin, vagy:
Kikelet a télben, vagy egyszerűen: Lyányok a börzén,
Vetélkedni gyönge az én asszonyi tollam, csak szárazon
irom hát ide, hogy valamelyik női kereskedelmi kurzus
növendékei a minap fönnjártak a börzén, hogy a maguk
szemével lássák azt a paradicsomot, melynek immár a
pitvarába eresztette be őket a modern czivilizáczió. Ekkor
gondoltam magára, Tamás, — magára, aki olyan jól
ismeri a kenyérkereső asszonyokat s olyan kevés illúzióban él felőlük. Olyan szines, olyan virágos, olyan édes
volt a kép, amit erről a jelenetről festettek — de ugy-e,
Tamás, mi ketten tudjuk, hogy a valóság nem volt 'ilyen ?
Tudjuk először is, hogy kivéve a jelenlevőket, a csoportban járó nők között alig akad egy-két szép arcz.
Tudjuk azt is, hogy ismét kivéve a jelenlevőket, sehova
nem visznek magukkal üde légáramlatot; inkább valami
nehéz, fojtó pára marad utánuk az utczán, amit a szegénység lélekzetének nevezhetnék. S tudjuk, de ezt máiminden ideges úrfi is tudhatja, aki valaha ott toporzékolt az ajánlott levelek posta-korlátja előtt, hogy
a kenyérkereső nő éppenséggel nem hóditó látvány, hanem inkább szánalmas, félszeg és elkeserítő.
— Ha az urammal bemegyek a könyves-boltba,
hátamon érzem a typewriter előtt szorgalmatoskodó
leányok irigy pillantását: ez már fogott magának, én
isten tudja mikor találok s tudom, ilyenkor nem bánnák,
ha a szemükből kötőtűk lövellenének felém, hogy átszúrják a szivemet. Ha a fűszeres pénztárasztala előtt keztyühuzás közben átnyújtom a czédulámat, a kisasszony számolgató szeme rásiklik a gyürüm capuchonjára s összefutó szemöldökkel latolgatja, mennyit érhet s az ő husz
forintjából hogy szerezhetne ilyet. Pedig ugy-e, Tamás,
maga tudja, hogy az én uram nem valami Adonisz, hogy
az egyik boutonomtól egy finom kis hasadás veszi el a
kedvemet, hogy egy százhúsz—száznegyven forintos ruha
már nagyon nagy dolog én előttem, s éjszakákon át álmatlan töprenkedem: adjak-e huszonöt forintot egy uj
kalapért. Ama bizonyos nagyvilági hölgy bizonyára megmosolyogja ezt az én budget-met, s mégis, Tamás, ha
meggondolom, hogy én, ha kenyérkereső asszony volnék,
éppen csak a fátyolra s a keztyüre valómat tudnám megkeresni ! S ha az uram, beszélhetek róla, a többiek nem
ismerik — ha az uram megcsal a guvernánttal, uj ruhával nyugtat meg, s ha hajnalban tér haza a klubból,
Sylttel meg Ostende-dal csöndesit el — engem, okos és
gondolkodó asszonyt, a ki embernek, felnőtt embernek
érzem, tudom és ismerem magamat!
Ó Tamás, milyen kipörkölni való rossz fiuk maguk
mind valamennyien, férfiak! S minő gyávák! Nem elég,
hogy rabságba vetettek bennünket s mulattató társasjátékot csináltak belőlünk —• de mikor ott vergődünk előttük, az anyagi megkötöttség czölöpéhez kikötve:' a nyomorúságunkat még gűnynyal is tetőzik, s amint ott vonnglunk a kitartottság keresztjén, vigyorogva mutatnak

ránk: irnhol a világ királynői! S mikor Összeszedik a
maguk növendék fehér kis rabszolgáit, s mint a lábas
jószágot, fölhajtják őket a piaczra, elül szaladnak a fullajtárok, lélekszakadva: helyet,helyet, helyet az emanczipált
asszonynak.
Tamás, maga tudja, mint vélekedjen erről az emanczipáczióról. Maga tudja, micsoda állatkinzó hipokrizis
lappang e virágos újdonságok mögött. A nő azt kiáltja:
ember akarok lenni, a férfinak társa az életben s társa a
. munkában! Jól van, fiam, felelnek neki, ha csak ez köll,
ezt megkaphatod. S ezzel a nagyságos "'főnök ur elkergeti a levelezőjét, s odaültet helyébe egy kisasszonyt,
a kit kétszer anynyi ideig dolgoztat, fele annyit fizet
neki s többnyire még kamatot is szed tőle — természetben.
S a szegény lyány zsebrevágja azt a pár forintot s nem vágja
a nagyságos ur szemébe: hunczut vagy, megcsaltál; hi. szen akinek a helyébe ültettél, az maga sem volt ember, csak
kijátszott masina! Olyan világos ez a példa! Ha az aszszony ügyvéd vagy orvos vagy professzor akar lenni,
akkor előállótok ti poéták és jajveszékelve siratjátok a
pusztuló nőiességet, a mi puha kezünket, a mi mosolygó
szemünket. De az irógép ugy-e nem bántja a mi fehér
kezünket, a csippkeverés nem töri meg a szemünk fényét,
s a gyári munka nem vonja el a nőt az ő magasztos
anyai hivatásától! ? Amerikában egész munkásnegyedek vannak, melyekbén a férfiak végzik a házi munkákat, tisztogatják a gyereket s várják ebéddel a munkából hazatérő
asszonyt. Mivelhogy a gyáros ur a nőemanczipáczió hive,
csak asszonyoknak ad munkát, mert az asszony olyan
olcsón dolgozik, hogy a masina olaja is többe kerül.
S mig a nagyságos intelligenczia a nőiesség lobogója
alatt védekezik a nő konkurrencziája ellen, ezek az ostoba
munkás asszonyok maguk rontják meg az apjuk, az
uruk, meg a fiaik munkabérét. Ezt irják meg egyszer, édes
Tamás, a maguk gyönyörű kis megirt
újdonságaiban.
A mikor a szegény lyányokat fölhajszolják a börzére, ne
azt Írjátok, hogy: kikelet a télben, hanem azt, hogy:
svindii a börzén! Mert e bűneiben fuldokló bourgeoisvilágnak legcsúfabb szélhámossága a nőknek az a részleges emanczipálása, amivel a maguk nagyságos igazgató
és kegyelmes országbojtár urai olyan nagyra vannak.
A mi tizezer éves rabszolgaságunknak valóságos non plus
ultrája, mikor fontszámra- mérnek ki bennünket a piaczon
olcsó áron, mint a harmadrendű hust, telegráfnál, telefonnál és írógépek előtt.
Ó, kedves barátom, mi asszonyok oly betegek vagyunk — hisz' asszonynak lenni maga is betegség. Maga
oly szépen megirta a kenyérkereső asszonyok psichológiáját s olyan mélabús történeteket tud elmondani a vidéki
asszonykákról. S most képzelje el, hogy nincs szalonban,
hanem hivatalban ül, nem zongora előtt unatkozó,
hanem gép előtt vergődő asszony mellett, s a benyilóban
nem a patikus kártyázik a fűszeressel, hanem az egész
röhögő és tivornyázó férfitársadalom. S ha most ez az
asszony megfogja a maga szelid kezét s lihegve suttogja:
vigyen el innen, az isten szerelmére, vigyen el innen,
akárhova, csak váltson meg — van-e bátorsága, van-e
szive azt mondani ennek a szegény nyomorultnak: ma-
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radjon itt, lelkem, á masinája előtt, s tudja meg, hogy e
világon nincsen megváltás! . . . Nem, ezt nem hihetem,
sem magáról, sem annyi sokukról, akiknek a gondviselés
elmét és szivet adott, belátni és megérezni, meggyülölni
és megutálni e világ szörnyű gazságait és igazságtalanságait. Akik annyit foglalkoznak szocziális kérdésekkel,
ne feledjék el, hogy ezek első sorban a nők kérdései;
hogy nemcsak a munkálkodó férfi él rabságban, hanem
az emberiség egyik és a statisztika szerint nagyobb fele
is; az uri asszony a maga páváskodásában csakúgy,
mint a piaczra lökött szegény munkás-asszony. S ha a
karjuk belefárad s a szivük belecsügged abba a küzdelembe, hogy a világ mai ostoba és embertelen rendjét
megváltoztassák, gondoljanak az anyjukra, aki maguknak
életet adott,' a lyányaikra, akikben a maguk élete folytatódik s ha igaz, hogy a nő ad erőt a férfinak, őrájuk
gondolva, erősödjenek meg újra. Valaha, ködös ősidőkben,
mikor az emberek még nem vesztek össze a konczon,
az asszony volt nemcsak az egyesnek, hanem a társadalomnak is anyja. Ez volt az az aranykor, melyben az
emberek valóban jobbak voltak s a föltámadás ünnepén
ennek föltámadásán méláz el a maga szerető barátnője
Emma.

Bukott leány a templomban.
Templomba

léptem. Néma

áhítat

Fogott el a nagy, íves

csarnokokban.

Nem nyílt meg ajkam;

lépve

hallgatag

Érzem• szivemben az Úr szava

dobban.

Dagadt szivem eget esengő

vágyban,

Amint

én.

az oltár elé mentem

De ott megálltam,

egy leányt

találtam,

Bukott leányt az oltár

lépcsején.

Ismertem

gyermeket,

én az árva

Kit bűn útjára

vitt a durva

Oh, hajdan a szülői

élet.

szeretet

Környezte őt; de elsülyedt a
Nagy szerelem ragadta őt

féltett!
magával,

Ki tudja, hogy mit szenvedett

szegény,

Mig ide eljutott a néma árral
Bukott leány az oltár

—

lépcsején.

Meglepte álom itt a könnyezőt,
De az imát még súgja lázas
Itt megpihen

az örök Úr előtt,

Ki a bukottat vissza sohse
Ki menhelyet nyújt neki
Balzsammal

ajka.
hajtja;

résztvevően,

enyhít égető sebén,

Gyönyört talál a síró meg/érőben
Bukott leány az oltár

lépcsején.

—

Reá tekint szelíden itt a

menny;

Bűnbánó gyermek,

megbocsátott,

Isten

S ha nem irgalmaz

senki ide lenn,

Az örök ég nem ismeri az
Itt szendereghetsz,

átkot!

menhelyed a

Ide nem jő a gúny, e szörnyű

templom,
rém

S nem érzed itten, hogy megtört szived
Bukott leány az oltár

rom,

lépcsején!
Varsányi Gyula.

Kisvárosiak.
— Elbeszélés. —
Irta:

HERMÁN

O T T Ó N É.

(Folytatás.)

7.

— Ez enyimet?
— Hát ki másét?
— No, azt ugyan ma nem !...
— Béla!...
— Nos?!
A hang, meg a 'tekintet, melylyel ezt a hetyke szót
amúgy rövidesen odaveti, kemény és kihivó. Az asszon}',
türelme fogytán kezd késni a szerepéből.
— Hát igy vagyunk? ezt érdemlem? . . . ez a
hála ?... Nem maga mondta százszor, hogy szeretne velem
egy estét, egy egész hosszú estét együtt tölteni — meghitten, rettegés nélkül. Ime itt van — megteremtettem
az alkalmat s most — — oh istenem, istenem ! • . . - .
Már közeledik a parthoz, Poóts abbahagyta az evezést. A viz csendesen vitte őket lefelé a part mentén.
Béla egy perczig elmélyedve, lehorgasztolt fejjel
mered maga elé, aztán — mint aki döntő elhatározáshoz
jutott, fölegyenesedik s az asszony kezét megfogva, komoly, megszilárdított hangon beszélni kezd:
— Nina, ne sirjon... hallgasson meg — egyszer
úgyis meg kell ennek lenni. Ez a dolog... ez a mi dolgunk — szép volt, édes volt — végére ért. Igen. Ne
sirjon ugy, kérem. Ha óhajtottam egykor, amit most számomra előkészített, az rég volt. Azóta sok minden megváltozott. És megváltoztunk mi magunk is . . . mindaketten. Sokkal több keserűség — —
— Nem szeret! elhagy! . . . tudtam, tudtam . . .
És arczát két kezébe temetve, keservesen zokogni kezd
az asszony. Egyszerre, nagyhirtelen felüti a fejét, maga
is fölegyenesedik és rekedt, idegenszerű hangon szól:
— Hát — jól van , . . legyen boldog és . . . ne
kisértse soha, soha az én megszakadó szivem utolsó jajkiáltása ! . . . Nyújtsa kezét még egyszer... utoljára . . .
és isten vele!
S mielőtt Béla megakadályozhatta, felső testével
előre bukva, a csónakból a vizbe vetette magát.
Poóts utána. A csónak felborulva messze lódul be
a meder felé, aztán lassan, keringve úszik a viz sodrában.
. . . Most pedig — szinte röstellem leirni — az
történt, amire se Poóts Béla nem volt elkészülve, sem az
olvasó, de még tán maga Cseténé sem.
A viz a parttól alig pár ölnyire oly sekély volt,
hogy övig se ért — s bár a regényes Nuczi fejjel előre
bukva, tetőtől-talpig csuronvizre vált — Poóts, ügyes tornász létére csupán övig, vagy övön alig valamivel fölül
mártotta be magát a vizbe.
. . . Derékon kapta a talpra eviczkélő asszonyt és
— a fogai közt egy-két energikus szót morzsolgatva ...
szépen kilábolt »édes terhével« a partra , . .
2
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len egyszer látta volna maga eló'tt! . . . A szegény, jó
falatra áhítozó Csete bácsi, aki a tulajdon házában még
álmaiban se remélt ilyesmihez juihatni.
S ime, ez a háládatlan (s tegyük hozzá: boldogtalan) udvarló ugy áll itt a kályha előtt — hátat forditva
a bő áldásnak — mint akit a siralomházba kitettek.
A nedves ruhája lassan párologni kezd a tüz
melegétől, ő maga azonban semmiképpen sem bir fölmelegedni.
A kedvesét váró szerető türelmetlensége helyeit
valami zsibongásfélét érez egész testében s fáradság kifejezésével párosult apátia terül el az arczán.
Összefont karral, szemét a tűzre meresztve állt és
várt — jóformán maga sem tudta, hogy mire . . . valószínű, hogy az úrnőre, mig az a hideg fürdő után toilettet cserélve, ismét látható lesz.
Nem sokáig kellett várnia.
Néhány perez múlva Nuczi — mint ahogy azt a
regényekben annyiszor olvasta — hófehér pongyolában,
kibontott és hosszan leeresztett hajjal lebeg elébe.
Ez a haj pedig tagadhatatlanul szép szőke haj és
hullámos is a maga rendes állapotában, csakhogy most
nedvesen, összecsapott tincsekben kigyózik végig a pongyolán, a hevenyében szétfent rizspor pedig az arezon
Pásztoróra.
még kisértetiesebbé tette ezt az egészen más hatásra preparált jelenséget.
A boltives, tágas helyiségben egy középen függő
— Itt vagyok, ragyogok . . . mondja mosolyogva
és füstölgő lámpa tette a sötétséget még feltűnőbbé. Dohos, kriptaszerü levegő fogadta a belépőket és jobbról- a higvelejü kis asszonyi állat, mintha a kiállott izgalmabalról különböző nagyságú, egymás mellé és fölé állított kat s az egész katasztrófásdit legalább is hetek választanák el a jelentől.
érez- és fakoporsók.
A kezében tart egy — oh, hogy is mondjam meg,
Néma borzadálylyal haladt a férfi a koporsók árnyékában, a karján ezzel a viztöl csepegő asszonnyal, kinek micsodát ?... Csete bácsinak egy nagyon bizalmas teregész lényéből dermesztő hideg nyirkosság áradt át az ő mészetű szürke öltözet darabját — s odanyújtja Bélának.
— Ezt vegye föl.
testébe. Mintha lidéreznyomás nehezedett volna a szivére,
— É n ? ! . . . Soha! '
csaknem felnyögött a fizikai fájdalomtól, amellyel az Ön— Igy csak nem teázik...
kénytelenül visszafojtott lélegzet a mellét feszitette.
—
Sehogy se teázom.
Az asszony tetőtől-talpig reszketett, a fogai össze—
Hát?...
verődtek. És ilyen vaczogó, szederjés ajakkal — moso—
Megyek
haza. Az anyám vár. Adieu!
lyogni próbált.
A szép Cseténé még most sem adja fel a harezot.
Iszonyatos volt.
Közelebb lép a lázadóhoz, két karjával körülfonja nyakát
Szorosan hozzátapadva vezette kedvesét a gyászos
s a fejét törleszkedve, mint egy szerelmes macska, a kebhely zeg-zugain keresztül, melynek árnyékba vesző hátlére hajtja — —
teréből egy ajtórésen beszűrődő keskeny fénysáv az irányt
Valami kemény tárgy éri az asszony homlokát.
jelölte.
Fölkapja
a fejét s amint a helyére tekint, egy fénykép
Az az .ajtó volt ez, amely a koporsó raktárból a
•csücskét
pillantja
meg, mely a zsebből kikandikál.
comptoirba s onnan a lakás belsejébe vezetett.
A gondolatnál gyorsabban kap oda és ragadja ki
. . . . Végre az asszony szobájában vannak.
a képet — a Magda képét — s azt magasra tartva,
Illatos, jól eső meleg, élénk rózsaszinü világosság
sikoltja:
özöne lepi meg a férfit, aki hosszú mély lélegzettel köny— Nem az anyád... ez, ez! ez az átkozott az oka,
nyiti a keblére nehezedő szorongást.
hogy
elmégy!
ez az oka mindennek: hogy nem szeretsz
Nem először van itt; jól ismeri a csinos, kissé tultöbbé
.
.
.
hogy
makartcsokros asszonyi szoba minden rejtelmét s most
Poóts Béla a többit már nem hallotta. Mint a kesemégis meglepi az a keresett, kaczér csiny, amelyből csak
lyű a prédájára, csapott a képre le s kitépve azt az aszugy sugárzik a raffinált hatáshajhászat.
;
Együtt van itt minden, amit alkalomadtán a novella- szony kezéből, egy szó, egy tekintet nélkül, hanyat-homírók annyi előszeretettel részletezve halmoznak rakásra: lok rohan vele, amerről jött: üres szobákon, bolton, koa puha szőnyeg, a rengő kerevet, a kandalló — nem, porsókon keresztül, mig a raktárajtóhoz ér, mely — szekandalló még sincs, de azért a barátságos tüzfény a világért rencsére, nyitva felejtődött.
Az utczán volt!... isten szabad ege alatt
sem marad el — hiszen csakúgy világit az a fehér csevégre
1 . . . A falhoz támaszkodva, hosszan felnyögött
répkályha rostély-ajtaján keresztül is. Nem kevésbbé teszi
inkább,
mint sóhajtott s fáradt mozdulattal törülte le a
meg kötelességét a rózsaszín ernyős függő majolikalámpa
gyöngyöző
verítéket homlokáról.
a gazdagon teritett asztal felett. Sőt a szamovár is ott
áll és noha még nem zümmög, de biztos uton van, hogy
... Nuczi asszony pedig — mikor látta, hogy marövid időn a helyzétnek megfelelő stádiumba jusson:
Nuczinak első gondja a szeszt meggyújtani. A második gára maradt és minden erőfeszítése daczára végkép elveszgondja pedig, hogy ujjhegyével Bélának csókot intve, a tette az ütközetet, tehetetlen dühében és szégyenében
hisztérikus sikongással dobta le magát a szőnyegre; előmellékszobába osonjon, száraz ruhát ölteni.
. . . Istenem; ha ezt a sok jó és finom csemegét, ször azt harapta, tépte, aztán a tulajdon kezét, haját és
amivel ez a teás asztal meg van áldva, a férj csak egyet- zokogva és átkozódva fetrengett igy — ki tudná meddig.
Eddig hát eljutottak. Az asszony fuldokolva, félig
magánkívül vonszolta magát a férfi karján, de ahogy ez
perezre elbocsátotta, nyomban megfordult, hogy — mint
mondta — visszavesse magát a habokba: ő nem akar
élni! . . . miért, kiért éljen, ha Béla elhagyja 1... ha nem
szereti, ha mást szeret ? 1...
— Hisz nem hagyom el . . . n o . . . igazán... De
legyen okos — haláb a hűti magát; hogy didereg! Haza,
gyorsan, ruhát váltani, — kérem Nuczi, parancsolom!
— Ha velem jösz . . . zokogta.
— Elkisérem, de . . .
— Vagy — hagyjon . . . hagyjon meghalni.
Es újból küzdött, hogy kiszakitsa magát Béla vaskarjából.
— Nézze, megláthatnak . . . a halászok . . .
— Mindegy már én nekem ... és legyintett a kezével.
— De édes — —
— Édes 1 ? . . . azt mondtad: édes 1 hát jösz, velem . . velem jösz! — mégis szeretsz, ugy-e szeretsz ?
És nevetve, meg sirva vonszolta Bélát, karjába kulcsolódva, a lakása felé.
. . . Ott voltak, kinyílt az ajtó — a magazin ajtaja.
Beléptek.
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. . . Végre, hogy görcsös vonaglása csillapult, az
asszony halálra fáradtan, kábult agygyal félkönyökre
emelkedett s fektében üres, réveteg tekintettel meredt a
szőnyegre.
Az a gondolat és érzés nélkül való önkivület ejtette
meg, amely nyomán jön a nagy emóczióknak.'
Egy teknősbéka hajtű csillant meg előtte; fölveszi,
ujjai közt gépiesen ide-oda forgatja, aztán beletüzi a
hajába — akár egy automata — azonképpen emeli föl
azt a kis hártyafinom papírlapot is, amely véletlenül a
babráló keze alá akadt.
Tenyerére fekteti s téveteg mozdulattal végig simítja.
A papírlapon irott szavak felszivott nyoma látható;
a szeme megakad rajtuk: betűzni kezdi. A szavakból
itt-amott egy-egy betű hiányzik; az összefüggő mondatok
természete azonban önként vezet a hiány pótlására: —az asszony tekintetében már az első szónál lobbot vet az
ébredő öntudat, az érdeklődés lángja... Csaknem folyékonyan olvassa:
^Szeretem
magát, Béla
és ha megkér,
hozzá megyek
feleségül.
Zajzon Magda.*

A halálra sebzett nőstény ordítása volt az. a hang,
amely ekkor — nem is tudom hogyan fért ki ebből a
kicsi, fehér torokból.
Talpra ugrott s az áruló papirdarabkát magasra
tartva, torzult arczczal nevetni kezdett...
Később fölnyitott egy fiókot, a papirt bele zárta s
ökölre szorított jobbját fenyegetőleg rázva arra, amerre
Béla elment, rekedt hangon ennyit mondott:
— Hiszen megállj! . . . kezemben vagy . . . megálljatok! . . .
Nem ezt akarta . . .
Másnap — nem történt semmi.
Poóts doktor a szokott időben, a rendes uton ment
betegét látogatni, minden elővigyázati rendszabály és a
legkisebb inczidens nélkül. Pedig daczosan emelt fejével
szinte provokálta a veszedelmet.
Harmadnap azonban már történt valami.
Az öreg Poótsné — szokása ellen — reggel benyitott a fiához; — mivel pedig az még szokása szerint
ágyban feküdt, az öreg asszony leült az ágy szélére s
minden bevezetés nélkül a betege állapotáról kezdett tudakozódni.
A doktor kissé meglepődött. Nem az érdeklődés
miatt; hisz másszor is, mondhatnám naponkint, kérdezősködött a jólelkű öreg a leány állapota felől, ami meglepte, az a szokatlanul aggodalmas, titkos nyugtalanságot rejtő hang volt, milyet anyjától csak ritkán, csak fontos családi ügyek megbeszélésénél hallhatott.
A kérdéseire azonban sietett megnyugtató feleletet adni: hogy a gyógyulás rohamosan halad előre s
ha valami váratlan közbe nem ártja magát, a leány a
legrövidebb idő alatt egészségesebb lesz, mint valaha.
Poótsné elégedetten bólintgatott, mig fia ezeket
mondta, azután még egy ideig szótlanul ült az ágyszélen
s nézett mereven, összekulcsolt két kezére, közben pedig
az ajkát kétszer-háromszor is fölnyitotta, mint aki beszélni
akarna, de nem tudja hol, hogyan kezdje a mondani
valóját.
Egyszerre fölüti fejét és hirtelen elhatározással megfogja a fia kezét, egyenesen a szeme közé nézve:
— Ugy-e, lelkem, nem igaz ? Az én Bélám, az én
fiam nem lehet gazember 1... ugy-e, hogy — becsületes
doktora vagy annak a szerencsétlen leánynak?

— Anyám 1... kiált fel Béla elsáppadva.
Az öreg asszony két keze közé szorítja a fia kezét
és reáhajtja a szép ősz fejét:
— Ne felelj semmit... Látom a tiszta homlokodról,
hogy az a kérdés méltatlan hozzád. Bocsáss meg anyádnak én jó gyermekem.
— Anyám, ismétli a fiu, engedje meg, hogy feleljek. Engem nem sértett, nem is sérthet az édes anyám
szava. Hanem a gyanúja — ha van — nem csupán
engem illet... Hát csak arról akarom biztosítani, hogy
amilyen tisztán az anyám lépett oltár elé apámmal, olyan
tisztán akarom én is odavezetni azt, akit majd énutánam
— Poótsnénak fognak nevezni.
— Jaj, Béluskám, jaj, drága egy fiam, hát szeret e d . . . elveszed ? Hát mégis csak lesz menyem 1 áldott az
isten nagy neve, hogy ezt megengedi érnem...
Alig győzte a könyeit törülni. Béla maga is csudálatosan meghatva, egyebet sem tett, mint hogy csókolta
anyja kezét: Édes, jó anyám!... mondta kétszer is.
— De hát ugyan mért hallgattál erről eddig?
— Hát tudtam én ? Én csak két napja tudom igazán, hogy ő lesz a feleségem, vagy senki — ő meg
még máig se tud róla semmit.
— De csak szeret ? oh, mit is kérdek... már ugyan
hogyne , szeretne, ki ne szeretne — téged!
— Ha mindenki ezzel-a két jóságos, elnéző szemmel látna!... feleli mosolyogva Béla; — de hiszem, remélem, hogy ő sem idegen hozzám... Csakhogy — nem
elég ezt hinni, tudni is kell!
— Hát csak kérdezd meg tőle délig, fiam, azalatt
elkészitem a szobáját; mert egy perczet se szabad veszítenünk : Magdának ide kell jönni lakni — 'még ma!
— Ide hozzánk ?...
— Ide, hozzám; mert te, édes fiam, kiköltözöl ebből
a szobából, le a kerti házikóba, a jegyesed pedig
nálam lesz, mig az anyja haza jön . . . ha jön, — isten a
tudója, mi van azzal a szegény asszonnyal, — ha pedig
nem jön, hát úgyis megtartjuk az esküvőt annak idejében, akkor aztán nem lesz rám itt szükség s én megyek
le a .kerti házikóba. De most van; és előbb is lett volna
— ha reád hallgatok a vén fejemmel. Mert — be kell
hogy valljam töredelmesen fiam, hogy neked vala igazságod, mikor az emberek csúf száját emlegetted. Te csakugyan jobban ismered a világot, mint a szegény öreg
szüléd; bizony gonosz az, gonosz... mert a nyelvére
vett téged... a leánynyak Nézd ezt az ocsmány levelet.
Egy helyben föladott, névtelen levél volt, a mit
Poótsné a fiának nyújtott.
Kusza vonásokkal s a helyesírás nyűgének teljes
mellőzésével volt a papirra -vetve a »közvélemény«, a
rpely — a levél szerint — megbotránkozik, hogy a becsületben élt és istenben boldogult Poóts Ferencz fia —
bizonyára tiszteletreméltó anyjának a tudta nélkül — jár
naponkint, a gyógyítás ürügye alatt, szeretkezni egy eltévelyült leányhoz, kinek a tulajdon édes anyja azért utazott el s hagyta őrizetlenül a lányát, hogy az ilyen módon
egy köztiszteletben álló család fiát behálózva, fejkötő alá
juthasson... A levél irója csak »szivbeli kötelességet®
teljesit, mikor barátságos indulattal fölnyitja szemét özv.
Poóts Ferencznének és ezzel alkalmat ad, hogy anyai
hatalmánál fogva a közmegbotránkozásnak véget vessen.
Még talán-talán nem egészen késő: tiltsa el fiát »attól a
háztók ... ha nem teszi, ám lássa a következményeket!
a levélíró mossa kezét 1 mint Pilátus — —
Aláirva:
»Egy valaki, aki a Poóts család becsületét a szivén
viseli.«
(Folytatjuk.)
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Micsoda pompás kiállítása volt ez a körönd akkor
a szépségeknek. Ügy, hogy egy izben, a Pesten járó
FÉLMÚLT IDŐKBŐL.
Orániai herczeg látva itt az Összegyűlt mágnásnőket,
azt mondotta, hogy csak azért érdemes Magyarországra
jönni, hogy két olyan, minden szépség galériát megszégyenítő beautét láthasson, mint a minő Odeschalchi
Egy húsvéti tojás története.
herczegné és Kray Mari, gróf Zichyné.
Szép tavaszi nap volt az 1862. év húsvét vasárA hatvanas években sokkal jobban összetartott még
napján
is és a talpig magyar ruhás, daru tollas, sallana pesti, nem budapesti, társaság, mint manapság. Kevegos
szűrökbe
öltözött deli leventék pompásan festettek a
sebben voltunk, jobban megértettük egymást. Azután meg
nők
világos,
mosolygó
toilettejei mellett. A Gyürky lányok
az ezerféle politikai pártárnyalat sem képezett választófalat
Forgách
Elizzel
sétálgattak,
mikor csak hozzájuk csatlaa családok és jó ismerősök közt.
kozott Bohus Laczival a Malvin ideálja.
A farsangon tánczoltak az Európa bálokon, ha
— Na Malvinka — szólt az ifjú, aki magyar szopedig jött a böjt, hol egyik hol másik főrangú család
kás
szerint
ágról-végről rokonságot is tartott Gyürkyékadott estélyt, ahol fecsegtek, énekeltek, zongora mellett
hez — csak készüljenek előre, holnap odajövünk és
néha egyet-kettőt fordultak is.
agyonöutözzük magukat.
Estélyeket mondom, mert akkor még nem létezett
Malvin mosolygott, nagyon szépen, szelíden tudott
a társadalmi élet legrettenetesebb robotja: a jour, és ha
mosolyogni
és nyájasan viszonzá:
délután jöttek össze az emberek, azt minden affectatio
— Hát ha nem is agyon, de elvárjuk a megemléés párisi majmolás nélkül uzsonnának mondták. A hatvanas évek elején temérdek szép lány volt a pesti társa- kezést . . .
Érezte, hogy szive hangosan dobog és eszébe
ságban. Orczy Irma, a későbbi Károlyi Viktorné, Wass
jutott,
hogy otthon már napok óta rejteget szekrényében
Emma, Königsegg Irma, Vay Leonie, akit csodálatos
aranyszínű haja miatt Loreleynak neveztek, Forgács Eliz, egy különösen szép, kétfelé nyiló piros tojást, amelynek
cz utóbbi inkább rendkivül érdekes volt és élénk szel- belsejében két csókolódó galamb ül és szárnyait védőleg
terjeszti egy oltárra helyezett sziv fölé. Oh! ha végre
lemével minden összejövetelnek éltető eleme.
A lányok legszívesebben jöttek össze Gyürkyék megértené szive bálványa ezt a jelképes beszédet és ő
bálvány-utczai lakásán, ahol az excellenciás asszony ak- megtudhatná, hogy a világ legboldogabb vagy legbolkor a Nádasdy-ház egész első emeletét birta. Gyürkyék- dogtaíanabb teremtése lesz-e. Akkor még nem tudták a
nél is volt két vidám leány, Lilla és Malvin, akik öröm- lányok: mi a fürt, és ha egy ifjú egy hosszú farsangon
mel látták maguknál lány-társaikat, és a bálvány-utczai át kitüntette őket, ezt készpénzül vették. Ma már nem
kis fehér szalon gyakran viszhangzott halk, suttogó cseve- tartanak ennyit a hosszú, mámoros báli éjszakák alatt
elsuttogott bókokról, sőt arra is rendesen el vannak
géstől, vidám csengő kaczagástól.
Különösen húsvét táján volt élénk a kis szalon. készülve, hogy az veszi őket feleségül, aki legkevesebbet
Ilyenkor a lányok nagyba készültek a locsolódásra és udvarolt és átalában nem is tánczolt velük.
Húsvét hétfőn már kora reggel nagy zaj, lárma
bizalmaskodva mondták el egymásnak, a társaság melyik
gavallérjának szánták a legislegszebb piros tojást. Selyembe, verte föl a bálvány-utczai Nádasdy-házat, ugy, hogy a
bársonyba burkolt, czifra tojások nem igen voltak akkor. Frau Demeter, a házmesterné, nem tett egyebet, mint
A dragánt tojás járta, a mi kétfelé nyílott és belsejében söpörte a vizes lépcsőket és szidta:. »Dö schlamperte
vagy egy átnyilazott sziv vagy egy oltár, rajta égő sziv- Wirtschaft«-ot, azt, hogy az excellencziás asszony megengedi, hogy a Franz, a vastag kammerdiener, meg az
vel divatozott.
A józsef-téri régi Kugler, meg az uri-utczai Fischer inasok nagy kupákkal öntözzék a nógrádmegyei szolvolnának a megmondhatói: selymes hajú, ragyogó szemű gálókat, akik bokorugró szoknyáikban, czéklavörös lábszép mágnás kisasszonyok hány ilyen piros tojást vásá- száraikkal éktelen orditozást vittek véghez a kapualjban.
Tiz óra tájban aztán kocsi kocsi után gördült a
roltak a nagy héten.
Mint mindig, 1862 tavaszán is készülődtek a Gyürky kapu elé és egymás után szálltak ki a jeunesse d'orée
lányok a húsvéti locsolódásra és készen voltak már a tagjai; csíngő-bongó sarkantyúik végigperegtek a lépcsőpiros tojások is, a melyeket a kiválasztott gavallér kap házban és az attila-zsebből kikandikált egy-egy kristály
majd. A kis fehér szalonba összeültek a barátnők és flakon, tüllel bekötözött karcsú nyaka.
Jöttek sorba Riedl Béla, Nyéky Gyula, br. Perényi
elmondták: Ez a himes tojás az Orczy Felixé lesz, ez
meg a Bohus Laczié, ez a Nyéki Gyuláé és igy tovább. Károly és végül Malvin szive bálványa, aki, ígéretéhez
A ház egyik leánya egy daliás gentry ifjúba volt képest nem egy, de három flai^ont is hozott magával.
szerelmes. Anyai ágon a legrégibb erdélyi arisztokracziá- És megeredt ősi szokás szerint a locsolódás. Kaczagás,
val volt rokonságban és ereiben Apaffy Mihály fejedelem visongatás töltötte be a lakást és a selyem és bársony
hires kanczellárjának, Teleki Mihálynak a vére folyt. bútorok között nem maradt egyetlen egy darab sem
Apósa gróf lett, már ő maga is, sőt bátyja fiaira is szárazon.
A gavallérok egyik szobából a másikba kergették
kiterjesztette rangját nemrégen a királyi kegy.
Húsvét első napján — akkor még nem május elseje a lányokat, végre Malvin, egérutat véve, a komorna szovolt divatban az arisztokracziánál — az egész társaság báján kimenekült a nyitott folyosóra. A gentry ifjú utána.
kikocsizott a városligetbe. Andrássy-utnak hire hamva A gyors futásban kisiklott kezéből a kristály flaijon és
sem volt még akkor és a Király-utcza hepe-hupás rossz darabokra tört szét a folyosó márványán. Malvin kaczagva
kövezetén robogtak tova a nehéz, czimeres családi hin- állt meg a folyosó másik oldalán és pajkosan kiáltotta
tók, a fiatal urak akkor divatozott, nyaktörő magasságú vissza:
— Most öntözzön meg, ha tud!
ameriquainejei
A köröndnél, ahol akkor egy rossz Ringlspiel is volt,
Az ifjú már nagyon belémelegedett a mulatságba,
tartottak állomást a kocsik és a százados fák árnyában bántotta is a lány ingerkedése és hirtelen beszaladva a
elhelyezett székeken ülő szép asszonyoknak, lányoknak, komorna szobájába, fölkapta az asztalon lévő vizes
ott bókoltak, udvaroltak a régi hires gavallérok, Wenck- kancsót és Malvin után rohanva, az egésznek jéghideg
heim Béla, az öreg Szápáry Tóni, meg Almássy Gyuri. tartalmát ráöntötte a leányra. Szinte vaczogott a szegény
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Malvin átázott ruháiban, a hűvös tavaszi szélben, de
azért forrt a vére és tulboldog volt, mert hiszen a szeretett ifjú egész délelőtt csak vele foglalkozott és mikor
a piros tojást átvette, olyan édesen nézett rá, hogy Malvin
akár a jeges tengert is átúszta volna a kedvéért.
Másnap nagy láza lett Malvinnak. Gyorsan elhívták Balassát, a hires professort, aki orvosságot rendelve,
komolyan rázta fejét:
— Nagy, szörnyű nagy meghűlés . . .
Aztán kimenet odasúgta a régi, meghitt komorna
fülébe:
— Vigyázzanak Rózi lelkem nagyon, félek, hogy
szomorú vége lesz a húsvéti mulatságnak.
Balassa, aki ritkán tévesztett diagnózist, jól sejtett.
Malvint a láz nem hagyta el többé, köhögni is kezdett
és egy szép napon megjelent hófehér, puha batiszt zsebkendőjén az a bizonyos piros folt, a mi rendesen a végnek kezdete. Anyjának gondos ápolása, a leghíresebb
tanárok, idegen égalj, semmi sem tudták megmenteni a
szegény leányt. Napról napra fogyott, sorvadt és végre,
midőn az ősz hirnökei, az első sápadt levelek megjelentek a József-téri sétány fáin, már annyira rosszul volt,
hogy Balassa halálának óráját is megmondta. Ekkor odahivá magához legjobb barátnőjét, Forgách Elizt és lázas,
forró ajkát füléhez hajtva, suttogá:
— Ott a szekrényemben van egy elhervadt ibolyacsokor, azon a husvét-hétfőn hozta nekem ő, a mikor
olyan boldog voltam... Mellette van egy összetört kristály flaqon, tegyétek ezt a koporsómba. Az ő kezében
volt, édesebb lesz igy az a hosszú, az az örökös álom . . .
Néhány nap múlva a családi sírbolt enyhet adó
homálya fogadta be a szegény, kiszenvedett leányt. Eliz
teljesítette barátnője kívánságát és a kivánt tárgyakat
betette koporsójába — nem sejtve akkor, hogy ő rá még
szomorúbb sors vár s hogy önkezétől fog meghalni.
A véletlen sajátos szeszélye volt-e, vagy a halott
leány emlékezete, a gentry ifjú nem házasodott meg soha.
Eletét a közéletnek szentelte és egy nagy alföldi város
ujjáalkotása, fölvirágozása fűződik nevéhez.
A Gyürky Malvin szomorú esete után azonban
hosszú időkig nem folyt a locsolódás olyan' vigan a főúri
szalonokban — ma pedig, mint annyi régi, patriarkális
szokás, majdnem egészen kiment a divatból. Vicomte Letoriére.

INNEN-ONNAN.
Q Egervár viadala. Okos ember nem megy pártvacsorára,
még ha azt ingyen adják is. Annál kevésbbé megy, ha teritékjét két forintjával mérik. Ámde okos ember az egész világon
sincs sok s Budapest VII. kerületére éppen vajmi kevés esik.
Ez az, a mit a vigadó vendéglőse Egervári
ur nem tudott,
mikor a minap nála rendelték meg a VII. kerületi kormánypárt választási közvacsoráját. Egervári ur, a legnagyobb lojalitással, végtelenül túlbecsülte a VII. kerületet s különösen
annak kormánypártját. Azt hitte, hogy az túlnyomó részben
okos emberekből áll, akik a két forintos pártvacsprára a vigadóba elfáradni semmiesetre nem fognak. Néhány szájas kortes,
harsány tósztozó s egy-két tuczat klikk-ember jön majd el —
gondolá Egervári ur — már amint ez pártvacsorákon rendesen
szokás. Egyszóval: megrendelik s megfizetik a pártvacsorát
hatszáz usque ezer személyre s lesznek és isznak-esznek legfeljebb százan. Tapasztalt vendéglős már ilyen kalkulus szerint
készül. Teríttet ezerre, főzet százra, pezsgőt ad ötvenre stb.
Amit különben két forintos teríték mellett emberséges ember
semmiféle véndéglőstől soha rosz néven nem vehet. És jól is
Vett volna minden, ha a VII. kerületben csakugyan olyan sok

volna a pártvacsoráktól irtózó okos ember, mint az optimista
emberbarát és vigadó-vendéglős feltette. Hanem a pártvacsora
estéjén kisült, hogy Egervári ur ebben nagyon csalódott. Jött
száz pártvacsorázó, cs még száz . . . és megint két, három,
négy száz . . . és jött ezer. Uramfia, ez két forintjával mind
vacsorázni, pezsgőzni és szivarozni akar itt ? — Igen, azt akar,
óh, elbusult vigadós! És ugyanazt akar még ezer VII. kerületi, aki már nem fér be a termekbe. Sőt hirlik, hogy az
egész VII. kerület a zugióval, a szegények házával és a két
nagy zsinagógával együtt megindult s jön, hömpölyög, mint
szörnyű áradat a vigadó felé, hogy pártvacsorázzék, pezsgővel
és szivarral. A pinczérek és ajtónállók elbarikádozzák a vigadó
bejárásait, de a lenn feketélő pártvacsorázhatnám ezerek sötét
elszántsággal készülnek az ostromra. Egervári ur sápadtan
vonul várának belső erődítményei közé s fülelve várja a baljóslatú fejleményeket. Időnként fel-felriad: »miért zug a
tömeg ?« — Mert nem ivott s nem evett, hangzik a felelet...
Aztán már csak a VII. kerület csata-kiáltása, a rohanók dobogása s a fegyverek csattogása hallatszott. Fegyver volt minden, különösen a pezsgős palaczk. Szerencsére ilyen rettenetesen kevés akadt a pártvacsora és viadal szinterén. A védelem
csekély számú zsoldoshadát pillanat alatt elsöpörte a roham.
Maga Egervári ur csak ugy menekült meg, hogy átöllözött
VII. kerületi kormánypárti választónak s a rohanók közé
vegyülve, ő maga is torokszakadtig orditá : Vacsorát! pez;gőt!
szivart! . . . Mi történt volna Oroszországgal, Európával s az
egész világgal, ha a nagy Napoleon seregét Moszkvából vissza
nem kergeti a rossz élelmezés, az éhség fenyegető réme ? Ezen
okoskodni ma már .hiábavaló dolog. —- A faktum, denique az,
hogy a legdiadalmasabb nagy seregnek is vissza kell onnan
vonulni, a hol nincs mit ennie. Éppen igy járt a VII. kerület
is, miután már diadalmas rohammal megvivta volt Egervárt,
azaz a vigadót. Nem találván a meghódított területen éppen
semmi enni valót s még ital dolgában is teljes szükséget szenvedvén — az éhes, szomjas emberáradat, étlen, szomjan amint
jött, elvonult. S Egervári ur ugy néz ma végig, a vigadón, mint
IV. Béla M a g y a r o r s z á g o n

a tatárjárás
*

*

után.

*

O Bomba-számla. Hazafias adófizetői aggodalommal olvasom, hogy éppen a mi hadihajóink .nagyon is bombázó kedvben vannak Kréta öbleiben. A többi öt nagy hatalom hajói,
ugy látszik, tisztes távolságból csinálják csak azt a buta blokádot. Hanem a mieink egészen komolyan veszik s mindig ott
settenkednek a part közelében, hogy a felkelők rájuk lövöldözhessenek, ők meg viszont ráparancsolhassanak Krétára, hol
husz, hol nyolezvan, hol százötven kisebb-nagyobb löveget.
Tudják-e kérem, hogy mibe kerül egy-egy lövés olyan hadihajóágyúból ? Nos hát, a legolcsóbb lövés is o. é. 32 frtba; a legdrágább azonban o. é. 100 frtnál is többe. A többi nagyhatalom hadihajó-parancsnokai tudják, hogy mért takarékoskodnak olyan okosan a lövegeikkel. Hát mért nem takarékoskodnak
a mieink is? Mi a manónak lövöldözik el a tengernyi pénzt
semmiért ? Ha még valami hasznocskát remélhetnénk ott Krétán !
De hiszen éppen mi, tisztán csak az úgynevezett európai konczert iránt való önzetlen szerelemből veszünk részt abban az
egész Ízetlen és czéltalan játékban, melynek Kréta blokádja a
neve. De, ha már olyan buzgón ágyuzunk, bombázunk ott
Kréta körül, legalább követnők a praktikus angol-rendszert.
Az angol-rendszer ugyanis az, hogy amint valamely angol
hajó egy-egy várost összebombázott, beküldi a város polgármesterének — ha ugyan azt is agyon nem lőtte — vagy az
illető kormánynak a bombázási-számlát. Ingyen az angol nem
lő össze semmit. A bombázási-számlán jó borsosán számitja fel
a harczias akczió összes költségeit. Ennyi meg ennyi puskapor
— ennyi • font sterling; ennyi meg ennyi löveg ilyen meg ilyen
kaliberű, á ennyi — ennyi font sterling; az ágyúcsövek kopása — ennyi; munkabér a töltésért s ágyuk kezeléséért —
ennyi; stb. stb. — ennyi meg ennyi-; summa summarum —
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ennyi. Rendesen még nyer is az angol tekintélyes összegecskét
az egészen. Ugy véli, hogy teljes joggal, mert a vállalkozót
szívességéért és koczkáztatásáért megilleti bizonyos tiszta haszon.
De édes Istenem, mi a mi tiszta hasznunk abból, hogy drága
lövegeink belevágódnak Kréta partvidékének kietlen szikláiba ?
S mit nyerünk még azon is, ha a bombáink lefektetnek vagy
három felkelőt, a kiknek darabja körülbelül ezer forintba kerül
a monarkiának ?
*

*

*

Esik eső k a r l k á r a . . . Alig két esztendeje, hogy hazáját
szolgálja Kossuth Lajos fia és körülbelül ugyanannyi ideje,
hogy keményen megmondtam neki a véleményünket. Oly időben tettem ezt, mikor még felségsértés és hazaárulásszámba ment
nem hasra vágódni a Kossuth Lajos fia előtt. S meg van az
a szomorú elégtételem, hogy azóta az én kemény véleményem
nagyon sokak meggyőződésévé vált, mig én magam békességesebben kezdtem róla gondolkodni. Mert akkoriban én inkább a
rossz politikust és önhitt embert láttam benne, most azonban
már felismertem benne a doktrinért és az uri embert. Amit
tesz, az mind tiszteletreméltó ügyetlenség, de gavalléros és
művelt. Azért nem tudtam örülni, hogy a lelkes körutazáshoz
szoktatott Kossuth fiu Kolozsvár részéről meghívást kapott az
oda nem jövetelre, mivel ott Bartha Miklós és Ugrón Gábor
van otthon, akiket Kossuth Ferencz egyszerűen kivert a házukból. S nem is csodálkoztam rajta, hogy Kossuth Ferencz ebben
a visszautasításban nem politikai dezavuálást lát, ami természetes a Bartháék pátriájában, hanem udvariatlanságot: nem
illik vendéget visszautasítani. Hej, az udvariasság, be szép
dolog volna ez a politikában, de hála istennek, lehetetlen. Ezt
a gavallér erényt Kossuth Ferencz be akarta vinni a magyar
politikába, de ahol sikerült, nem volt benne köszönet. A legudvariasabban ő tette örökössé a függetlenségi párt szakadását;
nem Bánffy, hanem az ő udvariassága tizedelte meg az Ugronpártot s az ő udvariassága teszi a nagy függetlenségi pártot a
kormány leghívebb mamelukjaivá. Ha függetlenségi ember volnék, átkoznám ezt az européer udvariasságot, ezt a kocsonyás
objektivitást, ezt az elveket tisztelő erotelcnséget. De mint nem
függetlenségi ember is igazat kell adnom Bartha Miklósnak,
aki most ugy beszél Kossuth Ferenczről, ahogy én beszéltem
róla hazafi pályája első körutazásakor. És sajnálnom kell,
amiért még akkor is igazam volt, mikor már magam is átláttam tévedésemet s hogy Kossuth Ferencz ma, a mikor már
Kossuth Ferencznck kezdik őt nézni a jobb szeműek, még
mindig a Kossuth Lajos fiának hiszi magát. És Jánosdiban,
mikor beszédje közben esni kezdett az cső, levette a kalapját
és szavalt:
Esik eső karikára,
Kossuth Ferencz kalapjára . . .
Nem merem folytatni a czitátumot, mert Kossuth Ferencz
oly tágra értelmezi elsőszülött jogát, hogy szinte meglopja a
halottat. Mert ennek a nótának a tulajdonjogát magával vitte
sirba az, akire csinálták. És Kossuth Ferencz — félek — még
igen sok bajt fog magának és elvtársainak szerezni, ha nem
szűnik meg az a jó fiu lenni, aki egyre csak édes apjára emlékezve, magáról megfeledkezik.
*

*

O A pepal üzletek. Nem szeretném, ha mostanában üzletem volna Perában. Mert ugy látom az ujságtáviratokból, hogy
Feróban az üzletek igen. keveset vannak nyitva s igen sokat
vannak zárva. Mióta elkezdtek Konstantinápolyban mozogni az
örmények s különösen, amióta a görög török konfliktus elmérgesedett, Perában az üzletemberek egyebet sem csinálnak, mint
hogy sietve zárják be üzleteiket. Mihelyt Konstantinápolyban
agyonütnek néhány örményt vagy görögöt (s naponkint ütnek
agyon néhányat néhányszor) mindjárt kész a pánik Perában'.
Kiki menekül az utczákról s bezárják hamarosan az üzleteket.

Ha megjelen a rendőrség, hogy elnyomja a zavargást — Perában még sietősebben zárják be az üzleteket. No és ha katonaság tűnik fel a láthatáron, akkor Perában éppenséggel eszük
nélkül zárják be üzleteiket a kereskedők. Ez sem akadályozza
ugyan meg, hogy a szimpatikus muzulmán mob időnként ki
ne fosszon Perában egy-egy sor üzletet, de a perai kereskedőknek mégis némi lelkiismereti megnyugtatásul szolgál, hogy ők
legalább bezárták az üzleteiket, mielőtt a mob azokat kirabolta volna. Tekintve, hogy a zavar és lázongás a Boszporus
partján permanens, tán okosabb is volna Perában az üzleteket
egyáltalán ki sem nyitni. De, ha azokat ki sem nyitnák, nem
volna mit sietve bezárni a kritikus pillanatokban. A heves
törökbarátokat, akik pedig éppen Magyarországon szép számmal
vannak, bátorkodom tisztelettel figyelmeztetni, hogy jelenleg
Perában bizonyára igen olcsón lehet üzleteket vásárolni. Őszintén kivánnám nekik, hogy üzlettulajdonosok lennének Perábari.
Különösen kíváncsi vagyok, vájjon Vámbéry, ha valami szép
kirakatos üzlete volna Perában, tartana-e még felolvasásokat
Európaszerte a török állapotok és a szultáni uralom dicsőítésére ?

x

*

*

Q A görög-török háború. Ez az ördög sem lehet még
olyan fekete, mint aminőnek festik. Megveszem most csütörtökön a Magyar Estilapot egy krajezáron, csupán azért, hogy
elolvassam benne a görög-török háború legújabb borzalmait.
Kinyitom a lapot s mindjárt szemembe tűnik vastag betűs,
»A görög-török háboru« czimü rovata. Olvasom ebben a rovatban az első - szenzácziós táviratot. És ime ez Bécsben kelt s
az van benne, hogy ő felsége ma végezte a burgban 12 aggastyánon a szokásos lábmosást, a főherczegek s egyéb notabilitások jelenlétében. No, ha ez az egész baja a görögöknek és a
törököknek, akkor emiatt még nem kell egymást halomra gyilkolniok... De nézem tovább a háborús rovatot. Itt van egy
másik távirat Londonból keltezve. Hát ebben meg az van,
hogy Pretoriában a főtörvényszék a vitlandi újságnak, »The
Johannesburg Star«-nak betiltását nem hagyta jóvá s igy az
most ismét mindennap megjelenik. No, ugye, ez sem valami
szörnyen háborús hir ? Különösen pedig, mi közük a görögöknek és törököknek a tranzvaali sajtószabadsághoz ? Emiatt csak
nem fognak háborúskodni ? . . . Aztán volt még a háborús rovatban egy igen kompakt nyomású athéni távirat. De ebben is
csak az volt, hogy a görög hadügyminiszter valami pukkanó
szerrel töltött levelet kapott, melynek azonban semmi jelentősége nincs. Hát vigyen el engem az ördög, ha még ez a hir is
arra engedne következtetni, .hogy csakugyan kitört már a görögtörök háború... Nem ; valameddig a görög-török háború rovatában bécsi aggastyánok lábait mossa ő felsége, valameddig a
tranzvaali »Star« betiltását vonja ott vissza a pretoriai főtörvényszék s valameddig csak a görög hadügyminiszter levele
robban s az is minden jelentőség nélkül — addig még nincs
görög török háború.
*

*

*

Kolumbusz tojása. A nagy összeférhetetlenségi mozgalomba beleszólott egy röpirat, mely aligha sok vizet fog megzavarni, mivel fején találta a szöget Valami Érkövi Sándor
irta, (álnév, mikor igazi neve alatt a legokosabb ember is rostéi okosat mondani) s körülbelül erre lyukad ki: tisztelt honatyák, minden baj onnan való, hogy önök tegeződnek a miniszterekkel s befolyásuk van. Ez sem a minisztereknek nem kedves,
akiket önök urios-untalan zaklatnak a protekcziójukkal, sem
önöknek, akiket a választók zaklatnak megbízásaikkal. Szüntessék be a befolyásukat és önök is megmenekülnek a sok
lótás-futástól, a miniszterek is a zaklatásuktól és a közmorál
egy csapásra megtisztult, a bankár bátran lehet képviselő, mihelyt a minisztertől nem kér semmit s a választó is meggyőződése szerint szavaz, mihelyst tudja, hogy akárki a képviselője, nem várhat tőle semmit, — Egyszerű, világos és igaz ez,
mint a Kolumbusz tojása. És épen azért nincs reménység, hogy
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a röpirat papirosáról átmenne az élet valóságába. Mert a' tisztesség a tisztelt Házban is csak arra való, hogy emlegettessék
és a sok látó között alig van egy, aki nem rettegne kívánságai teljesítésétől.
*

*

*

* A kapitány. Negyven éves szolgálat után, de még java
férfikorában, saját kérelmére, küldte nyugalomba a legfőbb katona :
Griinbaum Albert csász. és kir. századost, a Ferencz Józsefrend lovagkeresztjével ékesitvén az ő műkatonáját, akinek a
budapesti térparancsnokságnál elfoglalt bizalmi természetű állása
maga is kitüntetés volt. A nagy szolgálati időnek az a magyarázata, hogy közlegénység napjain kezdődik, mert a fővárosi
társaságnak ez a kedves és tisztelt alakja a legalsó sorból,
minden kedvezmény'nélkül, emelkedett föl vaserővel és vasszorgaiommal. Amilyen selfmademan
katonának, olyan magyarnak
is, mert morva létére itt tanult meg magyarul, itt szeretett
meg bennünket és szerettette meg magát, még azokkal is, akiknek egyébként rettegett réme volt: az önkéntesekkel. Mert, amilyen kérlelhetetlen tudott lenni egy-egy harczias tartalékos iránt,
aki ragyogó tavaszi napon állra bocsátott viharszíjjal udvarolta
végig a váczi-utczát, olyan művésze volt annak, hogy példával
és biztatással, alkalmazkodással és előzékenységgel megteremtse
azt a viszonyt, mely a polgárság s a katonaság között annyira
kivánatos. Ez a polgári társaság most örvendve nyitja meg
sorait a. nyugalomba térő derék katona előtt, aminthogy a napi
sajtó is ritka melegséggel emlékezett meg az ő napjáról. De
nekünk külön jogczimünk is van az üdvözlésére, mert most
leleplezhetjük: a százados ur az a bizonyos Muki kapitány,
akiről a mi rossz nyelvű Emma barátnőnk annyi gonosz históriát tudott elmesélni. Mert a kapitány nemcsak a térparancsnoknak volt bizalmasa, hanem a pesti szép lyányoknak meg
asszonyoknak is; a Margitszigeten meg a Svábhegyen mindig
egész lyánynevelő veszi körül, a kaszárnyabeli lakása pedig
valóságos iparművészeti muzeuma az asszonyi kézimunkáknak,
melyek mind az ő kifogyhatatlan szívességének gyöngéd nyugtatványai. A felség köszönete, a bajtársai becsülése, a közönség
elismerése és negyven munkás év sikerei kisérik Grünbaum
Albert századost a magánéletbe.

Művészet.
Krisztus a keresztfán.
Nagypénteken — hangulatkeltő napon — nyilt meg
újra a Feszty-panoráma, hogy ezúttal bajor festők munkáját mutassa be, a Forsch és Krieger grandiózus
Krisztus-képét. Ez a kép voltaképen halottaiból, támadt
föl. Piglhein, a nagy bajor piktor megföstötte volt ezelőtt
s aratott vele dicsőséget egész Európában, de az óriási
kép Bécsben a ti'iz martaléka lett. Tanítványai és akkori
segítői a mester halála után belefogtak az ujra^ föslésébe
s hozzájuk csatlakozott Fugl Gebhard, aki a kép főcsoportját festette meg.
A hatás, amit a körkép gyakorol, valóban megkapó.
A nagy tragédia minden részlete plasztikusan, kelet színpompájában, históriai hűséggel tárul a néző elő, az előtér plasztikus dekorácziója észrevétlenül foly, át a vászonba. Az alakok, egyes csoportok élénkek, színesek és
mozgalmasak. A főcsoport, Krisztus a keresztfán, a. két
lator között, alatta a római katonák, Mária, Magdolna és
mások .a-szentképek borongó hatásával vannak. A nagy
esemény meg biven tükröződik vissza a, felvonuló, csoportosuló nép mozgalmában, izgatottságában és szomorúságában. - -

A figurális résznél is megragadóbb azonban a körkép tájföstése, különösen Jeruzsálem városa, mely egész
nagyságában és gazdagságában, históriai hűséggel és a
leggondosabb részletezéssel tárul a néző elé. Ehhez foghatót tökéletesség dolgában keveset láttunk.
Nemkülönben gyönyörű a képnek figurális tekintetben majdnem teljesen elhanyagolt hátulsó része, ahol egy
felvonuló karaván és a lelkiháborgásában tévelygő Júdás
Iskariothon kivül épen csak a keleti természet nyilik meg
előttünk, kövér színeiben, dus vadságában.
Kitűnő szinhatásokban bővelkedik az egész kép. A
főcsoport földöntüli fényben úszik, mely rávetődik Jeruzsálem városára s a mögötte elhúzódó hegyekre is. Az ég,
uszó bárányfelhőivel, a zsidók és rómaiak szines ruházata élénkké és változatossá teszik a hatását.
A Krisztus a keresztfán igazi művészi alkotás és
megtekintése a legtisztább műélvezetet nyújtja. Kétségtelen, hogy nálunk is azt a megérdemelt sikert fogja aratni,
mint másutt.
Czimképünk egy részletét mutatja be, a feszülettől
balra eső csoportot, mely egyike a kép legmozgalmasabb
részleteinek.
Vernissage. A műcsarnok tavaszi tárlata e he'ten nyilt
meg, számbélileg nem nagyon gazdag, mindössze 388 képből
áll, de annál tökéletesebb elrendezés dolgában. Lesz alkalmunk
a tárlat ismertetésével részletesen szolgálni olvasóinknak, ezúttal
épen csak a megnyitását akartuk hirül adni.

IRODALOM.
Az összeférhetetlenség. Fabricius álnéven valaki nagyon
aktuálisan s nagyon okosan szól hozzá ehhez a kellemetlen
kérdéshez, amely kétszeresen kellemetlen: azok számára is,
akik respektálják, azok számára is, akik megkerülik. Az ismeretlen, de nagy vervevel és szép apparátussal dolgozó publiczista természetesen szintén nirics elragadtatva attól az üzleti
fölfogástól, melybe a parlamentünk belekeveredett, s éles elmésséggel állítja szembe a hivatalnokok filiszter-sorát a honatyák
muszáj-uraskodásával. De persze, kautelák nélkül abba a
táborba nem áll be, amely oly szivesen kiált deleudnmot, ha
evvel borsót törhet a felebarátja orra alá. Elvégre ne feledjük,
hogy nemcsak az összeférhetetlenségi törvény, de magáról az
összeférhetetlenségről való fölfogás is olyan időkből származik,
amelyekben iparnak s pénzgazdaságnak nyoma sem volt
nálunk, s érdekes, hogy a földdel való gazdaságot s vagyonszerzést már akkor is kivonták az összeférhetetlenségi elv
szigorúsága alul. A Fabricius elmés és szines brochureje, mely
az idevágó történeti és külföldi törvényhozási adatokat is egybefoglalja, becses előmunkálat a meghozandó uj törvény számára, a mi vérszegény publiczistikánkban meg éppen számottevő
munka. Ára 1 korona.
Bessenyei Szél Farkas, a debreczeni tábla tudós elnöke
egy roppant érdekes kis füzetben értekezik barátai előtt a becslelenitésről s a biróság előtti megkövetésről Debreczen város
régi jogában. Jogásznak s nyelvésznek egyaránt gyönyörűséges
olvasmányok e nagy gonddal és czéltudatosan összeállított régi
jegyzőkönyvi kivonatok, mert szép jogi felfogásukban, mint a
nyelvük saját zamatjában hü kifejtői az érintetlen magyar gondolkodásnak. A nyelvtörténeti szótárt is gazdagítja egy félig
ismeretlen szóval, a szava ty-ty&\, a mely körülbelül becsületbe
vágó. kósza liirl jelent s a debreczeni régi bíráskodás jogi teri
minologiája velősen és kifejezően él vele. Ebből származik a
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szaua/os, mellyel a mai terminológia már más értelemben cl és
a aauagy szó, a mely hírbe esést meg keveredést is jelent. A
régi levéltárakban s jegyzőkönyvekben sok ilyen értékes anyag
hever kiaknázatlan s a Széli Farkas tudásának, leleményének
háládatos terrenumul szolgálnak.

KÖZGAZDASÁG.
Az Első Magyar Gazdasági Gépgyár R é s z v é n y t á r s a s á g e héten
tnrtotta a közgyűlését Weisenbacher Endre elnöklete alatt. Az igazgatóság jelentését Kcllner Antal vezérigazgató terjesztette elő. E szerint
a vállalat ismét örvendetesen fejlődött. Az építkezésekkel és berendezésekkel eszközölt rendkívüli beruházások folytán a törlesztési alapra
87,078 forint 84 Urajczárt fordítottak, ugy, hogy ezzel a törlesztési
(crtéklcirási) számla 251,467 forint 56 krajezárra emelkedett. A lefolyt
év 04,603 forint 61 krajezár tiszta nyereséggel zárul. Ebből — az
alnpszabályszerii levonások után — az április hó 1-én esedékes 8. számú
szelvényt darabonként 10 forintjával váltják be. A közgyűlés a jelentést tudomásul vette, az igazgatóság javaslatát elfogadta és a fölmentvényt megadta s egyszersmind az eredményes üzletvitelért a
vezetőségnek köszönetet mondott.
A budapesti v i l l a m o s v á r o s i v a s ú t r é s z v é n y t á r s a s á g e hó
14-én tartotta évi rendes közgyűlését Falk Miksa elnöklete alatt. Az
igazgatósági jelentés szerint az 1896. évben a bejárt kocsi kilométerek száma 9000,000-rel több volt az előző évinél; a szállított személyek száma 5.114,724-el haladja meg a mult évben kimutatott
számot; az elért bevétel pedig 374,858 frt 70 krral nagyobb. Megemlékezik a jelentés a történt
befektetésekről s arról, hogy a
mult évi közgyűlés határozatához képest gondoskodott áz igazgatóság az 1 millió forint névértékű elsőbbségi kötvények kibocsátásáról,
melynek eredménye a legközelebbi mérlegbe lesz fölveendő. Jelentést
tesz még az igazgatóság az építendő uj vonalakról s aztán javasolja,
hogy a mérleg szerint kimutatott 700,696 frt 52 krnyi tiszta nyereségből vonassék le a részvények osztalékául adandó öt százalékot
kitevő öszszeg, amely 49,287 darab 100 forint névértékű részvény
után 240,435 frt, a további levonások után fönmaradó összegből
7°/o felülosztalék fizetendő. E szerint a részvényeknek az 1896 évi
osztalékról szóló 6. sz. szelvényét 12 frttal (12°/ 0 ), az élvezeti jegyek
4. sz szelvényét pedig egyenkint 7 frttal váltják be április hó
15-dikétől kezdve. — A közgyűlés a jelentést tudomásul vette, az
igazgatóság javaslatát elfogadta s a fölmentvényt minden irányban
megadta. Hozzájárult a közgyűlés az elsőbbségi kötvények kibocsátása folytán szükségessé vált alapszabály módosításához s egyhangúlag megválasztotta a most kilépő Falk Miksa dr., Kohner• Ágost,
Lukács József és Wörner Adolf igazgatósági tagokat.
»Az Assicurazioni Generáli* biztosító társaság tegnap tartotta Triesztben évi rendes közgyűlését és elhatározták, hogy az
1895-ik évi 340 frankkal szemben az 1896-iki üzletévre 360 frank
osztalékot fizetnek.
A Fonciére pesti biztositó intézet igazgatósága elhatározta,
hogy az e hó 30-án tartandó közgyűlésen hét forintos osztalék kifizetése iránt fog indítványt tenni. A mult évben ugyanannyi volt az osztalék.
»Az Anker« élet- és járadékbiztositó-társaság e hó 13-án tartotta meg XXXVII. rendes közgyűlését Bécsben. Az üzleti jelentésből
kitűnik, hogy az 1896. évben 10.543 ajánlat 28,005,805 forint tőkével
és 11.442 forint járadékkal nyújtatott be és 7996 szerződés 21,481.388 frt
tőkével és 11.601 frt járadékkal meg is köttetett. Az év végén 84.347.
életbiztosítási szerződés 236.195 048 frt tőkével és 119.617 frt járadék, továbbá 373 balesetbiztosítási szerződés 2,999.991 frt, illetve
3,080.875 frt tőkével és 1446 frt napi kárpótlással volt érvényben.
A biztosítéki alapok, amint az évi jelentésekből kitűnik,' a tőke- és
járadékbiztosítások 16, 800.070 frt tartalékából a garantirozott túlélési
csoportok 30,005.063 frt és a nem garantirozott csoportok 4,276.357 ftnyi
vagyonából összesen 51.682.090 forintból állanak; ha még - az
1,000.000 forintnyi részvénytőkét, valamint n 2.983,741 frtnyi nyereménylartnlékot hozzáveszszük, ugy az összes alapok 55,665.832 frtot
tesznek ki. A társaság összvagyona 58,824.109 frt. A tőkebefektetés
a törvényes intézkedések szerint történik és bécsi és budapesti ingatlanokból, jelzálogokból és értékpapírokból áll. A részvényesek közt
kamatok és osztalék fejében 200,000 forintot osztanak s z é t ; a nyercscgrészcsüléssel biztosítottak osztalék-alapját az 1896. évi osztalékból 100.000 forinttal gyarapítják; a rendkívüli tartalékokat 240.000
forinttal emelik. 1896. évben a nyereményrészesüléssel biztosítottak,
valamint a kölcsönös túlélésre biztosítottaknak mint nyereség 331.581
frt fizettetett.
A m a g y a r általános k ő s z é n b á n y a r é s z v é n y t á r s u l a t tegnapelőtt tartotta meg évi rendes közgyűlését. A királdi Hcrz Zsigmond
vezérigazgató által fölolvasott igazgatósági jelentésből kitetszik a vállalat folytonos terjeszkedése és fejlődése, melyet legjobban bizonyít
az, hogy a részvénytársaság a lefolyt évben a királdi és sajóizentpéteri bányáiban 3,578.197 métermázsa szenet, vagyis a tavaly termelt mennyiségnél 996,197 mélermázsávnl többet termelt. A társaság
által termett szén iránt a kereslet és ennek következtében a szén

értékesítése nagyon kielégítő volt. A királdi bányák berendezese tt
lefolyt évben 11 munkásházzal, egy lejt-aknával é s egy teljesen fölszerelt gép- és kazánházzal, valamint egy sodronypályával szaporodott;
a sajószentpéteri bányában pedig 20 munkásház, egy u j gépház,
élelmiszertár, fölolvasóház épült és az egész telepen berendeztetett a
villamos világítás. A tatai telepeken a föltárási munkálatok kitűnő
sikerre vezettek. A szakértők által adott vélemények minden irányban
beigazoltattak, mert az eszközölt mélyfúrások minden kétséget kizárólag bizonyították, hogy ez a szénmedencze több mint ezer millió
métermázsa kitűnő szenet rejt magában. A szén minőségét a sok
oldalról tett kísérletek nyomán kitűnőnek találták, ugy hogy alapos
remény van arra, hogy nemcsak a belföldi értékesítés lesz élénk,
hanem az Ausztriába irányuló kivitel is nagy mértékben kultiválható.
A rendes vágányú, öt kilóm, hosszú vasúti vonal még e hónap folyamán megnyílik és a még foganatban levő építkezések és berendezési
munkálatok befejezése után meg fog kezdődni a rendes üzem. A
szállítások már folyamatban vannak. A társulati mérleg 65,576 frt
41 kr. leírások és 10,000 frt adótartalék levonása után 202,193 frt
52 kr tiszta nyereséggel záródik ; ebbői 28,323 frt 48 krt az általános tartalékalaphoz, 10,658 frt 49 krt a külön tartalékalaphoz csatol
a társulat és a jutalékok után fönmaradó 140,382 frt 59 krból részvényenként 8 frt =8°/o, összesen 128,000 frt osztalékot fog fizetni,
a maradék 12,382 frt 59 kr uj számlára vitetik elő. A közgyűlés a
jelentést nagy tetszéssel és egyhangúlag tudomásul vette, a nyereségfölosztásra vonatkozó javaslatokat elfogadta és a fölmentvényt megadta.

H E T I POSTA.
Debreczen. frktid. »Sie dieux n'existait pas . . .« stb. Ennek
az idézetnek szószerinti fordítását mindenki tudja s hihetőleg az is,
aki czitálta. Nem is az idézet fordítását adja az iró,- hanem egy telteljesen önálló axiómát, amely uj is, talál is. Remélem,, ebbe belenyugszik.
B. H u n y a d . Addig is, amig írhatunk, köszönet az apróságért
és boldog ünnepeket!
A j ó öreg.. Tudtunkkal Szász Károly már lefordította és kétségkívül nagyobb- routinnal.
Budapest. Miért ? Szépen indul, de a vég — a vég ! Hátha
tudna rajta javítani !
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: KISS JÓZSEF.
Főmunkatárs: KÓBOR TAMÁS.

Selyem-damasztok 65 krtól 14 frt 65 krig méterenként
— valamint fekete, fehér, színes Henneberg-selyem 45 krtól 14 frt
65 krig méterenként sima, csíkos; koczkázott, mintázott, damaszt
s. a. t. (mintegy 140 különböző minőség, 2000 szin és mintázatban s. a - t . ) a megrendelt árukat postabér és v á m m e n t e s e n ,
h á z h o z szállitva, valamint m i n t á k a t p o s t a f o r d u l t á v a l k ü l d i k
Henneberg G. (cs. és kir. u d v a r i szállító) selyemgyárai
Zürichben. Svájczba czimzett levelekre 10 kros, levelező lapokra
5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések
pontosan elintéztetnek.
5

GRÓF KEGLEVICH ISTVÁN-FÉLE
COGNAC
M I N D E N Ü T T

K A P H A T Ó .

Íji_t£.iA-l£.i£.lJLLé-iJLLé-Lé-Lá.lJLl±.t0

40 40.40 40 40 LÉ.

MEGNYÍLOTT!
Feszty-társaság körkép palotájában városliget

„Krisztus akeresztfán és Jeruzsálem"
óriási k ö r k é p .
Látható reggeli 0 órától est! 9 óráig, este villanyvilágításnál.

B** Belépő dij 50 kr.

Gyermekjegy cs katonajegy őrmestertől lefelé 30 kr.

04 04 ét 04 04 04 04 04 04 04 0404 04 04 04 ét 04 04 0* *4

Budapest, 1897. Nyomatott az » A t h e n a e u m <

irodalmi és nvomdai r. társ. betűivel.

A Magyar Folyam- és Tengerhajózási részy.-társ.
A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság a
iapest—Visegrád és Nagy-Maros közötti helyi járatokat f. évi
ilis 17-től kezdve a következő menetrend szerint inditja meg:
Lefelé
íd. 522

Állomások

re

Felfelé

8-

M Nagy-Maros
- >. érk. 622
Visegrád
...
ind 622
» 522 »
DunaBogdány
» 622
.
600 »
Tahi
> 540
» 620 »
Tótfalu
» 530
» 630 »
Leányfalu
» 515
.
640
,
Szent-Endre
» 4 45
,
700 »
Ó-Buda*
» 325
r
8°0
»
.
810 »
Buda (Bomba tér*)
» 3l°
k. 815 »
Budapest (balpart)
$
» 300
* A Bombatéren valamint Ó-Budán a gőzös a Dunahajőzási társaság állomásán köt ki. A pesti oldalon a hajómás az Eötvös-téren van.
Az első menet felfelé f. hó 17-én, lefelé ped:g f. hó 18-án
;. Ezen járatok később Dömösig fognak kiterjesztetni.

LIPIK JÓDFÜRDŐ SZLAVÓNIÁBAN,
só d i j a k k a l k i t ü n t e t v e : B u d a p e s t 1885. és 1896. L o n d o n 1892.
Bécs 1894. R ó m a 1894.

isuti állomások : Pakratz-Lipik (déli vasút), menettérti
»yek 33% árengedménynyel és Okucsán (m. á. v.)
zónatarifa.
Egyetlen jódos alkalikus hőforrás a kontinensen. Állandó
'oka 64 C. Hegyek által védett égalj.
A lipikl hévviz nagymennyiségű natrontartalmánál ( m a g y a r
is), v.ilamint magas hőfoka és jódos összeköttetéseinél fogva ivófürdő-kura gyanánt a legjobb sikerrel használtatik a test nyák•tyáinak mindennemű hurutus bántalmainál (gyomor-, bél-, gége•Ut stb.), csúzos és köszvényes bajoknál e forrás első helyen áll
európai források kőzött, úgyszintén mirigy- és vérbajoknál, görykórnál, izzadmányoknál stb. is. Mint hivatalos fürdőorvos D r .
r s c h a l k o T a m á s működik.
Legnagyobb fénynyel és pompával berendezett és színpaddal
itott gyógyterem, u j etterem és kávéházi helyiségek, nagy u j
igyszállodak. Villamos világitás. Igen kiterjedt árnyékos park.
npás és nagy fedett sétány bazárhelyiségekkel, a legnagyobb
ussal és kényelemmel berendezett porczellán, márvány és izzasztó
lök, terjedelmes fürdőmedenczék (Tepidarium).

Jódviz

szétküldés

idie friss töltésben az igazgatóság által. Főraktár Magyarorszá1: E d e s k u t y L. Budapest; Ausztriában: U n g á r S. Bécs, Jaso•gottgasse 4., M a t t o n i H e n r i k Bécs, Tuchlauben, valamint minden
;yobb droguistánál. — Bármily felvilágosítással készséggel szolgál

a lipiki fürdőigazgatóság.

New-York
életbiztosító társaság.

apittatott 1845-ben, tisztán kölcsönösségen alapszik,
len utánfizetési kötelezettség kizárásával. Miután részvényesei
senek az összes tőke és nyeremények a biztosítottak tulajdonát képezik.

Kivonat az 1895. évi zárszámadásból:
rák összege
...
bevétel
-ben a biztosítottaknak kifizettetett
-ben kötött uj üzletek összege
sleg
_

Ik.

905,859,490
196.276,666
87.032,479
669.730,116
124.580,448

« másik kölcsönös biztosító társaság a világon, mely
óriási fölösleg fölött rendelkeznék. Fennállása óla
-York biztosítottjainak kifizetett 1,074.013.592 frankot. A
•York a művelt világ összes országaiban bir fiókokkal.

Referencziák Magyarországon:
igyar általános hitelbank, a magyar kereskedelmi bank.
Közelebbi felvilágosításokat ad :

A

N E W - Y O R K

letbiztositó társaság magyarországi igazgatósága

Erzsébet-körut 9—11. New-York palota.

THE MUTUAL
NEW-YORKI

ELETBIZTOSITO-TÁRSASÁG.

A legnagyobb és leggazdagabb biztosító-társaság a világon.

Tisztán kölcsönös.

*

*

*

Részvényesei nincsenek.

Utanfizetési kötelezettség nélkül.
Az összes nyeremény a biztosítottakra esik.
Legszabadelvűbb biztosítási feltételek.

Megtámadhatlan és érvénytelenné nem válható kötvények.
Az 1896. évi zárszámadás főadatai:
Biztosítási állomány
Összes vagyon
Bevételek
Nyeremény-tartalék (teljesen tehermentes)

4.756 millió frankon felül
1.216
»
»
»
257 »
154 »
»
»

Díjtáblázatokkal és bővebb felvilágosításokkal készségesen szolgál a
Magyarországi Vezérigazgatóság

Budapest, IV., Károly-körut 26. sz.
M. kir. államva.siilak.

A m. kir. államvasutak
igazgatósága figyelmezteti
az utazó közönséget, hogy
a városi menetjegyiroda
(Hungária szálloda) az öszszes bel- és külföldi jegyekkel el van látva és
ennélfogva ajánlja, hogy
jegyeiket, tekintettel a húsvéti ünnepek alkalmával a
személypénztáraknál mutatkozó nagy tolongás elkerülése czéljából, a fenti
irodában már előre megváltsák, valamint a podgyászt is ott adják fel.
Budapest, 1897. április
hó 3-án.
Az igazgatóság.

* ERDÉLYI |
cs. és kir. udvari fényképész

^

tudatja, hogy

Kossuth Lajos- ós Ujvilág-utcza sarkán levő

-6- UJ MŰTERMÉT megnyitotta, -bBejárat: Ujvilág-utcza 2. sz.
TELEFON.

LIFT.

Fiók-műterem : V,, Erzsébet-tér 18.

S*******

************

^

*******

A magyar kir. államvasutak.
A termes gőzhajók

n y á r i menetrendje Fiume-Velencze és Fiume-Ancona

között.

Fiume és Velencze között az elegant "Dániel Ernő®, Fiume Ancona között pedig a
legnagyobb kényelemmel berendezett "Villám® nevű gyorshajó közlekedik.
Ezen gőzhajók az I. helyen kivül még külön lukszus-osztálylyal is birnak, melyek külön
teremmel, kitűnő ágyakat tartalmazó kabinetekkel, dohányzó teremmel, villamos világítással és
gőzfűtéssel vannak ellátva. A "Villám® nevű gőzhajó a termen kivül még egy kisebb, 5 hálóhelylyel ellátott családi teremmel (sálon privé) is bir, mely külön megrendelhető.
Ezen termeshajók menetrendje ápril hó 1-től október 31-éig a következő :
Fiúméból indul Velenczébe minden szombaton és kedden 8 órakor este, csatlakozásban a
Budapestről este 7 óra 40 perckor érkező gyorsvonattal; érkezés Velenczébe másnap reggel 7 órakor.
Velenczéből indul Fiúméba minden hétfőn és csütörtökön este 8 órakor a szt. Márktérről, érkezik Fiúméba másnap reggel 7 órakor, csatlakozásban a 7 óra 25 perczkor reggel
induló gyorsvonathoz.
Fiúméból indul Anconába minden hétfőn és csütörtökön este 8 órakor, érkezés Anconába
másnap reggel 6 órakor, csatlakozásban a reggel 7 órakor Rómába induló gyorsvonathoz.
Anconából indul Fiúméba minden szerdán és szombaton este 9 órakor, csatlakozásban a
római, nápolyi és bolognai gyorsvonatokkal; érkezés Fiúméba másnap reggel 7 órakor, csatlakozásban a budapesti nappali gyorsvonathoz.
A tengeren való hajóátkelés 10 órát vesz igénybe.
Budapest-Fiume között gyorsvonaton, onnan Anconáig vagy Velenczéig gőzhajón együtt
fizetendő: a gyorsvonat I. osztályáért és a gőzhajón a lukszus-osztályért ágygyal együtt
20 frt; a gyorsvonat I. osztályáért és a gőzhajón az I. helyért ágygyal együtt 18 frt. Csak
a gőzhajón a lukszus osztályban ágygyal együtt 8 frt; csak a gőzhajón az I. helyen ágygyal
együtt 6 frt.
A fentebbi útirányon át közvetlen menetjegyek adatnak ki következő árakon a gyorsvonaton : Budapest—Fiume között I. oszt. 12 frt, II. oszt. 8 frt.
I. o. frk. II. o. frk. III. o. frk.
7260
5325
3005
Budapest-Firence] p i u m e
37-95
64' 10
36-10
»
Genua I
Velencén
69-10
5085
2865
»
Milánó I
át
6395
3630
"
Turin I
87-75
»
Nápoly 1 Fiume-An-98'95
71"70
4085
»
Róma I conán át 72"85
53 45
30 20
Ezen jegyeken kivül Budapestről Bari, Battaglia, Bologna, Livorno, Padua, Pisa, Verona állomásokra is adatnak ki közvetlen menetjegyek. Bővebb értesités nyerhető a magy. kir. államvasutak
városi menetjegy-irodáiban, a Cook-féle utazási irodában és a Schenker-féle bécsi utazási irodában.
Az igazgatóság.
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Legnagyobb

BÉCSBEN

VATÁR U
VI., Mariahilferstrasse 81

83. (pincze, földszint, félemelet és első emelet.)

k

>

:3

3

n

n
n
H
n
n

s

a

czég.

Legdivatosabb, legjobb gyapjúszövetek
Különleges tiszta gyapjúszövetek
Franczia és schweiczi selyemszövetek
Legújabb, remek mosószövetek

35 krtól — 95 krig.
1 frttól — 5 frt 60 »
60 krtól — 4 frt 20 »
26 » —
85 »
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Raktáron vannak minden elképzelhető, a divatáru szakmába vágó szövetáruk meglepő és versenynélküli nagy választékban.
FIGYELEMRE

MÉLTÓ

V Á L A S Z T É K ÉS Á R A K .
V i d é k i v e v ő i n k n e k mintagyüiteményeket, illustrált és a legfrisebb újdonságokat tartalmazó árjegyzékeket kívánatra
ingyen és bérmentesen küldjük.
J X O I l t O S ^ ^ minta-megrendeléseknél kívánatos az óhajtott kelme árának és minőségének lehető T 7 * O I l t O S ^
*_ pontos megjelölése, hogy a megrendelni szándékolt árunemekből mentől gazdagabb
választékot bocsáthassunk a megrendelők rendelkezésére.
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