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A Hét szerkesztője azt kívánja, hogy lapja jubiláris számában Naplóm »hiteles« részéből közöljek valamit.
Vállalkozzam-e reá?
Egy alkalommal — elég régen — egyik szellemdus írónőnk
azt kérdezte tőlem: »Milyen egy kaczér nő ?« »Mint egy áruczikk,
feleltem — mely értékén alul is eladó!«
»És milyen egy kaczér férfi?* volt a további kérdés.
Erre akkor felelni nem tudtam.
Most azt felelném: mint egy hiu ember!
Ad vocem: »hiu ember!«
Ez év első napjaiban, mikor még nem voltam »bukott«,
egyik legkitűnőbb politikus journalistánkkal beszélgetve, szóba
jöttek közöttünk a »hiu« államférfiak. »Használhatók-e ezek valamire ?« kérdeztem. Szellemdus barátom igy felelt:
Bismarck egy alkalommal azt mondotta közéletünk egy akkoriban legnagyobb és legszellemdusabb alakjának: »Ha ön egy államférfi valódi értékét meg akarja állapítani, vonja le tehetségeiből hiúságát és ami visszamarad, az lesz az illető valódi értéke.« Elmés társalgóm mindjárt
meg is nevezett egy pár embert, kiknél, ha ez alapon megejtjük a számítást, minus jönne ki.
Igaza lehet!
Furcsa nép is vagyunk mi magyarok; senki sem arra büszke, mihez ért és senki sem azzal
foglalkozik előszeretettel, mire hivatott.
Egyik naponta epébe mártott tollal szidja az udvari »pereputy«-ot, de azért »kegyelem« után
áhitva, udvari ebédre megy, hogy görnyedt háttal hajlongjon a korholt »pereputy« népnek.
Egy másik a képviselőházban nagy hangon jelenti ki, hogy nem azért van ott, hogy zavart
csináljon, pedig tényekkel bizonyítja, hogy naponta csak zavart csinál és csakis zavart csinál, sőt
emlékszem igen régi időből egy beszédében éppen kérkedett azzal, hogy minden valamire való
politikai tüntetésnek Magyarországon intéző részese volt.
E g y nagytehetségű közjogi Írónk arra tart, hogy mily biztosan lövi le golyóval a magas
sziklák csúcsáról a zergét és nem veszi észre, hogy mig ott sikerrel lövi a bakot és azon érdeméért
eljut a delegáczióba póttag jelöltségig is, addig ujabban mint közjogi irót »a merev természete
belecsábitotta a legcsömörletesebb hizelkedés undorító pocsétájába«.
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Ösmert elsőrangú pénzügyi tehetségünk nagyra van az álattenyésztés terén elért sikereivel, aztán mikor a parlament homokján lesz hivatva lándzsát törni pénzügyi ügyletek rendszerével, »paktum« név alatt, pénzügyi műveletek módjára köt ügyleteket, biztosit is magának addig,
ameddig sok mindent ugy, ahogy; de osztrák mintára, Taffe rendszere szerint feladja a parlamenti
felelős kormánynak alaptételét: a többség akaratának érvényesülését.
De mit csinál maga A Hét szép tollú, gyöngéd lelkű, békés szellemű költő-szerkesztője?
Szépirodalmi lapot ad ki és abban politikát csinál, sőt szinte mondhatnám erős ellenzéki politikát.
De hát ilyenek vagyunk mi magyarok mind, azt csináljuk, mihez nem értünk, arra tartunk, mi nem a mesterségünk.
Nem értek én még a betüzéshez sem — olvastam ezt sokszor már a múltban az elveihez
és Ígéreteihez mindig hű, személyi kultuszban fogamzott és a parlamenti forradalom torlaszain elvhűen, de győzelemmel kiszenvedett nemzeti párt lapjaiban — és mégis Naplót irok, sőt ezen
»hiteles« részét A Hét-ben közlöm is.
Miért legyek én jobb a többinél?!

Egy ifjú halt meg . . .

Az emberek azt hiszik, hogy pénzzel minden sebet be
lehet gyógyítani.
Mily balgaság! A szív nem odvas fog, hogy
aranynyal lehessen
plombirozni.
*

A halhatatlanság

koronája

néha

tövis-koszoru.

a
Szépség:

hatalom,

— ész: fegyver,
*

— jóság:

Soh'sem kérdem egy nagy tehetség vallását,
hogy ö Isten nagykövete a földön.

mert

áldás.
tudom,

*

Barátságod
idejében ne mutasd legjobb barátodnak sem
hibáidat,
nehogy ő azokból fegyvert
kovácsoljon azon időben,
midőn ellenséged lesz.
Gróf Ziehy Géza.

Dal.
A nyomorúság
országutján
Magányos vándor
ballagok,
Akik szerettek, messze tőlem,
Akit szereltem,
elhagyott.
Akikkel együtt
álmodoztam
Már révbe értek rendre
mind,
Én az örök küzdést,
bolyongást
Elölről kezdhetem
megint.
Nagy küzdelem, csekély dicsőség
Mégis, hiába, szép a lét!
A rózsa, melyet magam
téptem
Mindig megérte
tövisét.
Heltai Jenő.

Egy ifjú halt meg biinei teljében,
A pezsgőmámor
még égett
szemében,
Még fel se szikkadt a csók ajakán —
Sirassam talán ?
A temetésen olt volt kedvese,
Lestem, a szeme vajon nedves-e"?
Mosolygott, szép volt, bűvös volt a láng —
Sirassam talán ?
A kocsisa a bakon
Siratta benne a jó
A sok szép kalandos,
Sirassam talán

sírdogált,
czimborát,
szines éjszakán
?

—

Vagdostunk mi is falhoz
poharat,
Csepp üröm az alján mindig
megmaradt,
Arany-könnyelmüség
él csak igazán —
Sirassam talán ?
Kiss József.

Tisztelt

szerkesztőséi]!

Nagy örömömre
szolgál, hogy A Hét
czimű
hetilapot tiz éves jubileuma
alkalmából
üdvözölhetem. Bizton reménylem,
hogy e közkedveltségű
lap
a háromszor
tiz számot is el fogja érni.
Hazafiili

üdvözlettel
Podmaniczky Frigyes.

Csak a régi világban, mikor pnbliczitás
még
nem volt, keletkezhetett az a példabeszéd, hogy aki igazat szól, annak betörik a fejét. Akin az ilyen a mai
világban megesik, annak vagy a feje gyenge, vagy az
igazsága.
Nemónyi Ambrus.
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Krónika II.
Egy lapról, egy évfordulóról és egy szerkesztőről.
-

decz. 20.

Most tiz éve fohászkodtam neki annak a vállalkozásnak, hogy heti lapot alapitok olyan közönségnek, amely
még nincs, olyan Írókkal, akik még csak lesznek. A hetilapra ugyan nem volt szüksége senkinek, de szükségem
volt rá nekem. Adó-alapot kellett teremtenem, mert a
poézis nem adó-alap. Elmentem tehát és beálltam lapszerkesztőnek a világ leghihetetlenebb kiadójához és egy csapásra két adó-alapot is teremtettem, lett belőlem szerkesztőkiadó. Három hétre rá homlokon csókolt az adókivetőbizottság feje és felavatott harmadosztályú kereseti adót
fizető honpolgárrá a végrehajtók nagy megilletődésére,
akikkel azóta állandó szoros barátságot kötöttem.
Isten veletek álmok, poézis, barangolások, czigányéler, gondtalanság, a lélek fiatalsága! Isten veletek! Tőkepénzes leszek pénz nélkül; rabszolgatartó lesz a nevem
és amint én szidtam eddig a kiadókat, azonképpen fognak majd szidni engemet.
*

Nagy jóakarattal fogadták A Hetet, de az még nem
volt A Hét.
Régi irodalmi szokás szerint az első számot én is
felczifráztam nagy, országos hirű nevekkel. A csecsemőnek előkelő keresztapákra volt szüksége, hadd lássa a
közönség, hogy a gyerek jó familiából való. De a mi
közönségünk e tekintetben vagy indolens vagy a czéhbelieknél is szabadabban gondolkozó. A nagy nevek nem
hatnak rá, de vannak kedvenczei, akiket örömmel olvas;
csakogy ezek többé-kevésbbé le voltak kötve napilapoknálEgy oszlopa azonban volt A Hétnek, ha neve nem is
volt még oly közkeletű, mint ma: Ambrus Zoltán, ez a
félelmetes pengéjű ur, a formák és a tonusok nagymestere.
Retten alkottuk a redakcziót és éjféli párbajra, akarom
mondani tanácskozásra kétszer-háromszor hetenként találkoztunk a Korona kávéházban, mely akkor az irói klubot
pótolta. Azt hiszem, neki többet köszönhet A Hét és a
magyar irodalom, mint amennyit eddig bevallottak. Az ő
utolérhetetlen finom stylművészete, előadásának elegancziája mintaképül szolgált annak a kis gárdának, mely
lassan A Hét köré tömörült. Ő volt A Hét első chroniqueurje, az ő nyomdokaiba haladtak azután a többik.
Mennyi ambiczió fűződik azokhoz a ma már elhalványult első lapokhoz, mennyi lázas munka, mennyi gond!
Nem, akinek lelkében a szépnek érzése szinte idegességig
fokozódott, akinek semmi se elég jó, aki scrupulizál, haboz:
az irjon lirai verseket, de ne menjen szerkesztőnek, ez a
göröngyös mesterség nem neki való.
*

És mégis mennyi gyönyörűség forrása volt nekem
ez a lap! Voltaképpen nem is a publikumnak csináltuk,
hanem magunknak, iró kollegáinknak, a skriblereknek, az
Otthonnak. A közönségnek úgyszólván csak grácziaképpen

engedtük meg, hogy kibiczeljen nekünk. A mire Zilahi
Simon barátunk azt mondaná: elég szamárul csináltátok!
De hát máskép van ez más irodalmakban? És máskép
van-e a könyvekkel ? A hirlapiró a nagy közönségnek dolgozik, az iró annak, a ki legjobban megérti. És az irodalom megértett bennünket. írott nyomok tanúskodnak
mellette, hogy az eszméket, melyeket felvetettünk, tovább
szőtte, a formákat, melyeket kieszeltünk, tovább cultiválta.
Sohase kívántuk, hogy ezt mások elismerjék. De tudnunk
jól esett.
*

Valami törvényszerűség uralkodik-e a tehetségek megjelenésében vagy puszta véletlen volt, hogy A Hét első
idejében mindjárt egész csapat eredeti, egymástól merőben
elütő uj talentum bukkant fel. Hol voltak eddig? Mi ösztönözte őket, hogy ezt a szerény tűzhelyet válasszák otthonul, holott tárt karokkal fogadták volna őket a gazdagok palotáiban is. Ki tudná megmondani? Talán A Hét
levegője tette; az a korlátlan, nyűgtelen szabadság, melylyel a lap »élelmes« vezetője mintegy megtoldotta az ő
jó legényei kommenczióját, mondván: Mit akarsz ? Az
Akadémia kell ? Neked adom, tessék! A főherczegek közül
valaki ? Istenem, annyian vannak! Te vacsorára egy
minisztert óhajtasz ? Jó étvágyat! De kíméljük azokat, a
kik nekünk nem árthatnak és kis ujjunk hegyével se érintsük azt, a kit már mások agyonütöttek. Minek rúgni a
haldokló oroszlánon, mikor annyi az eleven szamár! De
mindenek fölött igazságunk legyen, egész igazságunk. Mert
a fél igazságok azok, a melyekért betörik a fejed; az
igazi igazság paizs, a mely megvéd, a melynek a legkevesebben mernek a szeme közé tekinteni. Igy oktattam az
én jó legényeimet, a kiktől tiz év alatt többet tanultam,
mint összes mestereimtől, mert tőlük tanultam megérteni a
mát, én, a ki már félig a tegnapé vagyok.
*

De talán még se volt véletlen, hogy azok a fiatal,
duzzadó erők ennél a lapnál jelentkeztek. A Hét ajtaja
fölé arany szögekkel egy feliratos tábla van odaszegezve:
Tiszteld a tehetséget! Tiszteld minden formájában, minden
kialakulásában és ha nem érted meg mindjárt, légy azon,
hogy megértsd. Tiszteld a tehetséget ellenségeidben is és
aberrácziójában is. Mert a tehetség ritka adománya az
égnek. Pénzen megvásárolhatsz mindent: rangot, szerelmet,
egészséget, még hosszú életet is: tehetséget nem! Keleten
szentnek tartják az eszelőseket: a tehetség tiszteletét Nyugaton keresd. A Hétnél megvolt. Talán azért fogták ránk,
hogy kozmopoliták vagyunk.
*

Furcsa egy újság! Kávéházban olvassák és kávéházban irják is. Azért irják-e kávéházban, mert ott olvassák? vagy azért olvassák a kávéházban, mert ott irják?
Sohase tudtam vele tisztába jönni. Közel nyolcz esztendeig a belvárosi Central-kávéház volt A Hét főhadiszállása,
az Athenaeum tőszomszédságában, melynek történeti nevezetességű falait tavaly lebontották. Itt nyomták és ott
készült A Hét. Minden pénteken és szombaton gyanús
külsejű urak foglalták le a kávéház különböző sarkait, a
kik ott hétközben soha meg nem fordultak. Órahosszant
l*
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elültek egy pikkoló mellett egy helyen és serényen rótták
egymás alá a sorokat az egyformára szabott papirosokon.
Ezek A Hét emberei voltak. A nyüzsgés, a moraj, az
ide-oda röpködő beszédek kavargása, a vágni való füst
őket nem bántotta, sőt ugylátszott, mintha az lett volna
valódi elemük. Igazi hasis ez a levegő annak, a ki megszokja. Egy golf-áram, mely zsongitó melegével a gondolatot bontásra serkenti. Itt, az eleven élet hullámzása közepett, mintegy e nyilvánosság ellenőrzése mellett Íródott
A Hét és az élet és a fiatalság lüktetése ki is érzett
soraiból.
*

Eszembe jut a mesebeli csodahajó. Minden egyes
utasának, legényének máskép tűnik fel a nap. Az egyik
keleten látja kelésének rózsapirjában, a másiknak ugy tetszik, mintha delelőre állana és vérét hevítik a tüzes sugarak, a harmadik északfelé sejti s északfénynek látja és a
vörös korong mintha mozdulatlan lebegne a mennyboltozaton. Nem a mi hajónkat példázza ez a mese? Nem
ilyen hajón evezünk-e mi is, a kik annyira különbözünk
egymástól korban, temperamentumban, életfelfogásban, hajlamainkban, vérünk lüktetésében s összetalálkoztunk és
egyek lettünk egy jelben és megizmosodtunk egy jel alatt.
Ugy rémlik nekem, mintha én volnék a hajó kapitánya; és
a hajó hídjáról messze hangzó szócsövön osztom a parancsot: »Legénység a födélre, mind a ki van! Lobogót az
árboczokra! Uj tengerekre indulunk! A nagy ismeretlenbe!«
S mialatt a nyájas partok mellett végig siklik a hajó, a
hajóhídon a kis szürke kapitány kézemeléssel üdvözli a
partról felé tekintő barátait! . . .
Kiss József.

Neményi Ambrus.

Emich G u s z t á v .

Visszaemlékezés.
1867. junius

8-dika.

A Mátyástemplom magas boltíves ablakain diadalmasan szűrődik át a fényes, meleg, nyári napsugár. Megtörtént a nagy történelmi jelentőségű szertartás. Szent
István koronája ott ragyog a magyar király fején, megbékéltetett nemzete harsogó éljennel kiséri lépteit, amint
elhagyja az oltárt s a templom ajtaja felé halad. »Éljen!
Éljen a király!« És azt, ki utána leng bűvös szépségének,
angyali lelkületének szerte ragyogó varázsában, királyunk
és nemzetünk nemtőjét, jó szellemét, körülövezve békeművének teljes dicsfényével, átszellemülten, mintha aranyfellegeken lebegne — azt éltetni nem szabad. Régi hagyomány tiltja koronázáskor a királyon kivül mást is éltetni.
Némán imádó arczok során halad át áldott Nagyasszonyunk. De ime, most, midőn mellette elhalad, a sorfalból előrehajlik egy meglett korú férfiú napbarnitotta,
imádattól sugárzó arcza és odasúgja: »Éljen!« S ő meghallja e szót és ama bűbájos, varázshatalmu mosolylyal,
melylyel ő birt csupán, könnyed fejbólintással köszönetet
int. S e mosoly, e pillantás lerombol minden mesterséges
gátat: ellentállhatatlan elemi erővel tör ki a férfi lelkéből
a visszafojtott lelkesedés, dörgőn, harsogón kiáltja: «Éljen
az angyalkirályné!« És mint mikor a nehezen fékezett
ár elsodorja az utolsó gátat, oly tomboló őserővel fakad
ki ezer torokból, ezer lángoló szivből visszhangja ez éljennek, belérezzennek a koronázási templom falai, mint egetrázó vihar dörgésébe.
Atyám volt e férfiú.
Gróf Csáky Albinné,
Bolza Anna.

Epilóg.
Ami
Most
Régi
Tört

egykor lengő lomb volt,
csak száraz
avatag.
dalból nem maradt
más:
rimek tört hangja
csak.

Szárnyaszegve
hova szálljon ?
Szivemre hull reszketőn —
Mint mikor a haldokló
szél
Elpihen a temetőn.

Kku és rijh
Gróf Csáky Albinná.

Endrődi Sándor.
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Kiss József barátomnak

Hintán.
Semper

idem.

»A H é t *

évtizedes

évfordulója

ünnepén.

Szeretek most is agg mint régen,
— Bár alkonyulni
kezd a nap —
Lebegni, át a könnyű
légen,
A suttogó akácz
alatt.
Bár lombja hervadt s a fuvallat
A fák között sóhajtva
jár,
S a füvet is az őszi
harmat
Ezüst dere belepte már.
Lám őszre jár . . . Mint fut az élet!
Nap, nap után hogy
lepereg.
Hogy suhannak
a röpke
évek!
Hogy hullanak a levelek!
Oh ifjúság, oh fényes
álom,
Ugy tova illansz
hirtelen,
Gyorsabban szállva csalfa
szárnyon,
Miként a hinta száll
velem.
Be bár sűrűbbé vál az árnyék
S hamvát az este hinti
rám,
Szivemben még a régi vágy ég,
A tiszta lég az én
hazám!
A hinta még repülve
lebben,
Lelkem még szárnyas és szabad,
S fenn a tündöklő
végtelenben
Köszöntelek
oh
sugarak!
Szalay Fruzina.

Szalay Fruzina.

Kedves
Barátom!
Tudod-e, hogy mit köszönhetek
én Te Neked 9
A
feleségemet.
Mert azt ugyan hibásan irták a hírlapok,
hogy
én a saját színműveim
és szavalmángaim
alkalmával szerettem bele a
művésznőbe.
Már annyi jó ízlést csak tegyen fel nálam mindenki, hogy a saját magam poétás bombasztjai
s
hazafias tirádái fölött nem jövök akkora
extazisba,
hogy a tulajdon magam Keresztelő János fejét kínáljam fel az élvezetért
ajándékba.
Régibb keletű dolog ez.
Valahányszor
összejöttünk:
ő, a fiatal
tanuló
művészleány,
én, a szigorú műbiró: az egy szellemi
próbatét volt. Mit tamilt ? Mit tud ? Mire képes 9
Nehéz szerepekei,
szavalmányokat
adott elő
megbirálásomra.
Volt azok között Arany János, Endrődy
Sándor, Ábrányi Emil, Dóczy Lajos. De legtöbb volt a
Kiss József.
Hiszen olvastam én a Te munkáidat
valamenynyit. Be ő megérttette
azokat velem. — A
»Rab
asszony«,
— »Szomor Dani«, — »Kincses
Lázár
lyányát,
— »Roboz Ágnest, — »Ágota
kisasszonyt,
— s valamennyi
között a nekem legkedvesebb
»Simon
Judit«. [A »Jehovát« hagyom legfelyiil.J Igy, ő általa
tolmácsolva
tudtam meg csak, hogy mennyi
»sziv«
van ezekben a Te költeményeidben.
— S aki ezt a
szivet megtudta találni, aki ezt a szivet vissza tudta
adni, annak magának
is igaz szívvel
kell
megáldva lenni. Régen, nagyon régen támadt
ez!
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Egyszer aztán azt gondoltam magamban : »nem
való ez az igaz sziv a tettetések, színlelések
világába,
a komédia-házba;
megtartom
én azt
magamnak.«
Igy lettél Te, a Te verseid által, az én sorsomnak
átalakítója.
Éltessen az Isten sokáig, hogy még több emberrel is jót
tehess.
Budapesten,
1899. deczember
3-án,
igaz barátod

/Á/vfe-A.' fU,0*
R á k o s i Viktor.

A vezeklő költő.
Irta:

HERCZEG

FERENCZ.

Ősz költő ment az uton és maga után vonszolta
lánczra vert lelkét. A költő lelke még fiatal volt és kámzsába volt öltöztetve, a fejére meg hamu volt hintve.
Az öreg végigvonszolta a lelkét mindazokon az utakon,
amelyeket ifjú korában bejárt. És valahányszor olyan
virághoz értek, amelyet a költő valaha megénekelt, vagy
olyan fához, amelynek árnyékában álmodozott és vala-

Herczeg Ferencz.

hányszor olyan felhőt láttak, amely után egykor epedve
tekintett, asszonyt, amelyet szeretett és sirdombot, amelyre
könnyeket hullatott: mindannyiszor a költő végigvágott
tüskés ostorával a lelkén. A szegény lélek pedig megtörten sóhajtotta: Mea culpa!
Egy ifjú ember megkönyörült a költő sanyargatott
lelkén.
— Miért vezekelteted ilyen irgalmatlanul — kérdezte.
— Mert tolvaj — válaszolt sötéten az öreg. —
Ellopta az életemet.
— Lehetséges az? — csodálkozott az ifju. Majd
elgondolkozva tette hozzá: Mondd el, öreg mester,
hogyan esett ?
Az öreg beszélni kezdett.
— Mikor ifju voltam, akkor igy szólt hozzám a
lelkem: Ha igazán élni akarsz, ha nagy. mély és szabad
éle'et akarsz élni, akkor költővé kell lenned. Én megfogadtam a szavát, mert hittem neki.
— És nem volt az életed nagy, mély és szabad?
kérdezte csodálkozva az ifju.
— Kicsinyes, sekély és rab életet éltem, válaszolt

Papp Dániel.

keserűen az öreg. Tudd meg, hogy nekem sohasem volt
igazi boldogságom, sem igazi bánatom. A lelkem, az én
gyalázatos lelkem, kilopott mindent a szivemből és témát
csinált belőle. Mikor a gyermekem meghalt, akkor jambusokban kellett zokognom és mikor az emberek megtapsolták a fájdalmam harmóniáját, akkor a lelkem örült.
Mikor pedig szerelmi mámort kerestem, akkor a lelkem
föllebbentette a kedvesem szobájának függönyét és odacsőditette az embereket, közbe pedig aggódva leste, hogy
elég szenvedélyesnek találják-e a mámoromat. Mikor Isten
oltára előtt térdepeltem, akkor sem az Urat kereste a lelkem, hanem a saját szárnycsapásainak merészségében
gyönyörködött.
— Ha nem is voltak szenvedélyeid, — mondta az
ifju, — csendes örömökben mégis volt részed, mert a
természetet senki sem énekelte meg szebben, mint te.
— Sohasém élveztem a természet szépségeit, mert a
lelkem mindent meghamisított. A virág kelyhében leányszemet keresett, a leány szemében pedig virágot. Ha az
égen uszó felhőket bámultam, akkor széllel bélelt bábukat ültetett rájuk és elhitette velem, hogy azok félistenek.
És a források tiszta vizét is megzavarta, hogy azt mondhassa : odalenn zöldhaju leányok vannak. Neki a virág,
a leány, a felhő és a forrás is csak téma volt. Régen
sejtettem már, hogy az életem merő hazugság, de mikor
megbizonyosodtam erről, akkor már késő volt.
— És hogyan bizonyosodtál meg? kérdezte kíváncsian az ifju.
— Azt is elmondom. Volt egy nő, a kit szerettem.
Megcsalt. Elmentem hozzá, hogy még egyszer lássam és
hogy aztán megöljem. Ott ültem nála, szemben vele.
Nagyon sápadt voltam; a kést a köntösöm alatt fogtam.
"Gyalázatos!* mondtam neki.
Emlékszem, hogy a hangom rekedt volt. A kedvesem ott állott előttem, márványfehér arczczal, lehunyt pillával. Egyszerre igy szólt: »A testemet eladtam, de a lelkem —« És akkor térdre vetette magát előttem, vakmerően átölelt és égő szemmel mondta: »De a lelkem a tiéd !«
— Megölted ? kérdezte az ifju.
— Nem öltem meg. Ellöktem magamtól, elrohantam
és nem is mentem többet hozzá . . . írtam azonban egy
verset. A vers czime volt: A hütelen. Megirtam, mint áll
előttem márványfehér arczczal, mint ölel át vakmerő karokkal és mondja : »A testemet eladtam, de a lelkem a tiéd!«
— És mi történt aztán? kérdezte az ifju ember.
— Egyszer, nagysokára, beállított hozzám a hütelen
kedvesem. Nagyon sápadt volt, a keze pedig remegett.
Rekedt hangon szólt hozzám: »Eladtam a testemet, de te
eladtad a lelkemet. Gyalázatos vagyok, te is az vagy.«
Aztán elment és azóta nem láttam többet.
Az öreg költő elhallgatott, majd a lelke felé fordította a sötét tekintetét.
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— Ekkor tisztán láttam, hogy az életem soha sem
volt igazi élet. Megutáltam a lelkemet és most hadd vezekeljen érte.
Azzal felemelte az ostort, hogy megüsse.
— Mea culpa! suttogta megtörten a költő lelke.
De aztán egyszerre fölemelte a fejét és hirtelen örömmel suttogta:
— Eszembe jutott valami! A vezeklő költő — ez
jó téma volna.

Abonyi Árpád.

S a s Ede.

Mikszáth Kálmán A Hétről.
Kedves barátom!
Életemben elég sok kedvező véleményt is olvastam
a saját munkáim felől, de a legjobban esett a következő.
Falun egy paraszt, akinek a lába fájt, könyvet kért olvasni.
Odaadtuk neki az enyémet.
Belenézett, átfutott néhány sort s aztán elmosolyodva
csapta be, mintha elértené a tréfát, mondván:
— Ugyan ne izéljenek! Hisz ilyet magam is tudok irni.
Ezt a nekem kedves bókot, a te jubileumodra adom,
illetőleg »A Hét* jubileumára. Szegény embertől amennyi
telik. Egy száraz bokréta, amely már egy kicsit az ő
ablakában is volt.
De ez nem frázis.
Valóban sokszor voltam ugy »A Hét«-tel, hogy
olvasván czikkeit, repesett szivem örömében s felkiáltottam
magamban :
— Hisz ezeket én is éreztem, csak nem mertem
volna megirni.
Ez »A Hét* egyik dicsősége, melyet most tiz éves
jubileumán kötelesség róla konstatálni.
Ilyen »A Hét*, barátom ! Tudod-e, hogy te »A Hét«-te
mi mindent építettél és roncsoltál össze? Mi, akik eddig
lapokat alapítottunk és szerkesztettünk nagyobb-kisebb
szerencsével (én például nagyon kicsivel), valami itthon
élő politikai csoportot vettünk szemügyre, annak csináltunk

4

í é
Radó Antal.

egy-egy lapot. Én előttem pláne csak egy ember lebegett^
nem is hallgatom el a nevét, Pálffy Ferencz, a szegedi
polgármester. Neki csináltam a lapot; (bár ő nagysága
arról semmit sem tud) minden eseményt ugy dolgoztunk
fel, ahogy azt ő szeretné hallani. Ha valamelyik munkatársam kérdezte, milyen sauce-ban tálalja fel ezt, amazt,
mindig azt feleltem neki:
— Beszélje el az öreg Pálffynak, ugy hogy tessék neki.
Mert igy okoskodtam: Pálffy Ferencz az a niveau,
amelyen szeretném Magyarország összes kabátos embereit
s hittem is, hogy ilyen Pálffy Ferencz most van is már
vagy húszezer az országban, de nem volt csak ötezer s
ez elég egy országnak, de egy lapnak nem.
Annál jobban meglepett »A Hét*, mikor megindult
s láttam az első számaiból, hogy ez olyan embereknek
van szerkesztve, aminők majd ezután lesznek, ha lesznek.
Magas szempont, essay-i távolságban a szereplőktől, modern világnézlet, egy-egy bepillantás a XX-ik század ajtóhasadékain, merész röpülés a
gondolatok szabad országában, ehhez járult az újságanyag művészi feldolgozása
— valóban olyan bolondság,
mint a drágakövekből kirakott
padló a Bajor Lajos kastélyában, mely egy pusztaság közepén áll művészi iveivel, pompás oszlopaival. S ami a leghajmeresztőbb volt, »A Hét*
éles, villogó lanczettával kezdte
kipiszkálgatni a dolgokból és
kérdésekből az igazságot, t i.
az igazi igazságot, mert Magyarországon vannak különféle igazságok, pártigazságok,
családi igazságok, kaszinóigazságok, de az igazi igazságot éppen ugy nyelv nélkül
kellene ábrázolni, mint a lánczhid oroszlánjait.
Bizony nem jót jósoltam én akkor »A Hét«-nek és
sajnáltam azt az irói erőt, azt a szellemi pompát, azt az
esprit-t, melyet belegyömöszöltek, épp ugy, mint ahogy
sajnáltam a fölséges bajor kastélyt ott azon a puszta
helyen, ahol a kutya se látja. Mikor Páris közepére illenék
jobban . . .
Hanem egyszer megint Bajorországba találtam vetődni
s ime, amint elmegyek a tündér kastélynál, látom, hogy

Báró Kempelen F a r k a s .

Thury Zoltán

Ü
Milkó Izidor.
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azóta egy egész város emelkedett körüle; hotelek, villák,
kereskedések s vidám élet pezseg, ahol előbb semmi sem
volt . . . Hát még se volt bolondság drága kövekkel rakni
ki a pádimentumot!
És itthon aztán, amint olvasom »A Het«-et hétről
hétre, évről évre, egyszer csak azt látom, hogy milyen
mozgalmas, eleven szellemi életet fakasztott »A Hét« s hogy
egy hatalmas irói nemzedék nőtt föl körüle, mintha a földből támadt volna.
Ezeket te nevelted barátom! Nem riportereket, akik
az eseményeket kiszimatolják, hanem birákat, akik ítélkeznek azok fölött, essayistákat, akik a Junius korbácsával
ütnek. Ha egyebet se csináltál volna életedben, megérdemelnéd, hogy
mindnyájan
köszöntsünk ennél az évfordulónál.
De te egyebet is csináltál,
amiről azonban én most nem
beszélek, én most csak a laphoz gratulálok,
kijelentve,
hogy két dolgot még most
is csodának tartok.
Az egyik az, hogy a lap
él — sőt virágzik.
A másik az, hogy a fejedet be nem törték tiz évi
igazmondásért — sőt frisebb
mint valaha volt.
Ebből a két csodából könynyü aztán kihámozni a harmadikat, hogy az objektív kritikát végre már a magyar
ember is beveszi — igaz,
hogy csak hetenkint egy evőkanállal.

Mielőtt A Hét, tiz évvel ezelőtt, megindult, én is
azt hittem, amit a többi kollégám: hogy a szerkesztőség
az a hely, ahol egy czigarettázó ur különböző kéziratokat
ad le. Jó szerencsém engem is odahelyezett A Hét bölcseje mellé (büszkén jegyzem föl az irodalomtörténet
számára, hogy én voltam az újság legelső segédszerkesztője) s akkor láttam, hogy a régi definiczió hazudik:
Kiss József sohase czigarettázott és sohase adott le
kéziratot. Az elsőt még csak megérti az ember valahogy,
de a másodikat? Elképzelhetnek Önök olyan újságot,
amelynek szerkesztője idegenkedik attól, hogy a nyomda
számára kéziratokat adjon? Nos hát, A Hét szerkesztője
ilyen ember volt; a czikkeket úgyszólván nyers erőszak
segítségével vette el tőle csütörtök este a nyomdai művezető. A Hamlet töprengései
ugyanis közönséges
zsurbeszélgetések voltak azokhoz
a kétségekhez képest, amelyekkel Kiss József a munkatársai czikkeit megbírálta. Mit
fog szólni a világ, ha a vers
nem lesz olyan jó, mint a
Musset költeményei ? Ha a
novella alul marad a Mikszáth
vagy az Anatole Francé mértékén. Ha a párisi Figaro —
Isten ments! — elmésebb
krónikát közöl, mint A Hét ?
Sőt, Uram bocsáss, ha az
Innen - Onnan egy jelzője
mégse fejez ki minden elképzelhető árnyalatot, s az
irodalmi hirbe egy banális
frázis keveredik? A józsefköruti szőnyeges fészekben
hányszor néztem őt, amint
tűnődve forgatta az idegen kézírásokat, közbe-közbe
olyanokat sóhajtva, mintha
az első kozák lovasezred épp
most lédte volna át a budapesti vámsorompót. És ha a
mettőr — kéréssel, rábeszéléssel, erőszakkal — mégis
Igaz hived:
elvitte valahogy a czikkeket,
s A Hét, az utolsó perczMikszáth Kálmán.
ben, csakugyan megjelent:
Hermán Ottóné.
Kiss József
szégyenkezve
surrant végig a gázlámpák
Az eszme : forgács, amit a szellemi munka rólunk
Írókközött (nappal nem merészkedett ki az utczára) s bensőról legyalul.
Mások veszik hasznát annak,
amit
magunkról
leg azt hitte, hogy a járókelők kivétel nélkül ujjal mutoigy lehánt a hivatásunk.
Szorgalmas
és élelmes
emberek,
gatnak rá, s az a potrohos ur, aki a lóvasúti megálló
körülöltünk
kullogva,
zsákba szedik a mi énünknek a gyalunál várakozik, titokban azt gondolja magában:
forgácsait
s viszik
vagy
maguknak
haza,
vagy pedig
a
— Hahaha, még van bátorsága, hogy az emberek
piaczra annak,
aki pénzt ád ér le. S a mi jutalmunk?
Nos a
közé keveredjék! Holott A Hét-ben vak politikus helyett
mi jutalmunk
az, hogy egyre vékonyodunk,
s a vég in amikor
az jelent meg, hogy: világtalan
politikus.
már vagy a ggalunk
vásott el, vagy nincs többé mii
lehánJgy készült a mi jubiláns ujságunk a legelső időtani rólunk:
akkor tűzre vetik a haszontalanná
váll
tuskót,
ben. És azt hiszem (bár most nem vagyok olyan szerenhol olyanok,
akik melegíteni akarják didergő önzésüket,
hol
csés, hogy a közelében lehessek,) hogy azóta is igy
meg olyanok,
akik velünk másoknak
akarnak
befűteni.
Ilyen
készül. Csoda-e, hogy ilyen irodalmi tekintélylyé nőtte ki
a világnak kegyeiele
irányunkban
És milyen
szent s milyen
magát tiz rövid év alatt?
együgyű a mi idealizmusunk!
Az irodalmak
megteremtik
a
Szomaházy István.
birodalmakat.

A birodalmak

ellenben

lenézik

az

irodalmakat.

Vészi József.

A Hétnek
hetenként

mégis

van egg nagy hibája. Az, hogy

nem hétszer jelenik

meg.
Bársony István.

Az erő és a lovagiasság a dicsekvéssel egy fedél alatt nem
fér meg.

*
Az igazi férfi másnak könnyen bocsát meg, magának sohasem.
Gáspár Arthur.
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Az erdőből tértünk épen haza s a kanyargó, keskeny ösvényén sajátságos alak jött velünk szemben j egy
rövid lélegzetű, elhizott ember, aki, kopott ruházata után
Irta : MARISKA.
Ítélve, csavargó is lehetett volna, de azért volt rajta mégis
némi maradéka az urnák, sőt gavallérnak — valami, amit
Van egy nagynéném, aki egyszer s mindenkorra szóval meghatározni nem lehet, de ami mégis kirí a ronkijelentette, hogy manapság Ostendeba, Ischlbe, meg a gyok alól is, az a ne sait quoi, amit nem törölhet el
Tátrába és semmiféle felkapott fürdőre tisztességes, becsü- semmiféle demokratikus áramlat e földről.
letes, igazi uri magyar ember nem jár — mert nem futja,
Pedig ez az alak majdnem ijesztő volt és nem is
én azonban ezennel bocsánatot kérek mindenkitől, akinek egészen józan; káromkodva szidta kutyáját: »Sale Rémégis » futja« s akiket készségesen ismerek el tisztességes, publique, sale chien« s közben csak ugy ropogtak a
becsületes, igazi uri magyaroknak, mert néném enuntiatiói magyar szitkozódások is.
nem igen állják meg a sarat, de azért magam is csak a
Ijedten tértünk ki előle és siettünkben elveszhettük
kis fürdőket szeretem.
a Revue des deux Mondes egyik füzetét. A csavargó felkapta az elejtett füzetet s megHiszen az otthonról való
látván, hogy franczia, hangos
nyári száműzetést kellemesebelragadtatásban tört ki,aRevuet
ben lehet átálmodni és átunatszínpadias mozdulattal emelte
kozni például Felső-Gömör
ajkaihoz és látszólag közeledni
fenyő- és lomberdői alatt, vagy
akart felénk, de mi elmenekülaz ország ezer elbájoló, ismetünk s csak távolról hallottuk
retlen zugában, mint ismert
már emberünk sóhajtozását s
fürdőink drága félkényelmében,
panaszos »0 ma Patrie, O ma
hol lépten-nyomon megunott
Francé* kiáltozását.
alakokba botiasz.
A kis halász sziget-homok
A fürdőben már ismerték
spiag-ján heverve, vagy canon
és megnyugtattak, hogy nem
bárkáján menve ki komoly
kell félni tőle, a bolond fransardina-halászatra, közelebb isczia az, aki megérzi, ha valami
meretségben érzi magát az emkülönösen jó készül a konyhán.
ber az őstengerrel, mint OsOlyankor el szokott látogatni a
tende, Trouville Journal Amufürdőtelepre. Szokása szerint
sant-os plage-án, hol az elerészeg s akkor kitör belőle a
gáns uszó-ruha a legfőbb tenpatriotismus, sőt ha nagyon
geri momentum és annyi nagybe van állitva, az is megtörvárosi, vagy mondjuk nagyténik vele, hogy fanatikus royavilági ember van együtt.
lista létére a Marseillest énekli.
Később aztán jobban szemA »nagyvilági «-t azért
ügyre
vehettük magunk is.
említem tartózkodással, mert
nem szeretek ismeretlen fogalOtt ült a kis fürdőtelep étmakról beszélni, már pedig
termének verandáján erősen
nagyvilági embereket csupán
őszülő fejét tenyerébe nyugcsak franczia regényekből istatva, a kiéhezett kutya s egy
merek s ott is elég unalmas,
üveg cognac társaságában.
léha népség. Ez a fogalom
Rendetlen, poros ruházata
tehát előttünk, vagy pardon
mellett gomblyukában tubaelőttem, csak olyan ismeretlen
rózsát viselt s nem kifogástavalami, mint a sarkvidéknek
lanul tiszta zsebkendőjét egész
az éjszaki szélesség 86. fogavalléros chickel tudta felső
kán és 14. perczén tul eső
zsebébe tenni, aztán ugy nyarésze, mig az innensőről máikalta a cognacot vizes pohárJeszenszky Sándornc (Mariska)
tökéletesen tájékozott az Urania.
ból, akár a walesi herczeg.
Ám még Aczél Bélának sem jutott eszébe nagyNéha-néha nagyokat sóhajtott, valamit mormogott
világi életet és embereket bemutató tudományos szinházat fogai között, majd rúgott egyet a kiéhezett kutyán:
állítani, hacsak a női casino, meg a park-club nem az, de »Allez République, sale République.«
oda megint nem járhatok, mert fentebb emiitett néném
Mert a kutya neve République volt, a furcsa, kövér
ugyanazon indokolással tagadná ki, mint aminővel egy- emberkéé pedig Mr. Sylvestre, de megyeszerte csak eszemszer s mindenkorra boykottálta a nagyvilági fürdőket.
iszom francziának nevezték.
Már régen valami franczia royalista nagyúr kíséretéÍgy hát soha sem fogom megtudni, milyen a nagyvilági ember, de hallottam, hogy képviselői körökben Páz- ben a Koburg-birtokokra jött vadászni s mikor az urasámándy Dénest tartják annak, a casinoban meg Aczél gok mind visszatértek hazájukba, Mr. Sylvestre még itt
Bélát, az asszonyok és backfischek ellenben határozottan maradt, mint mondá, a mi érdekes, barbár viszonyainkat
Herczeg Ferenczre és Pékárra szavaznak, de hogy iga- tanulmányozni, de általános a hiedelem, hogy már akkor
zán ki és mi a nagyvilági, az még mindig ismeretlen, is a töltött káposzta és a malacz-pecsenye örömei csábímég mindig tul van az éjszaki szélesség 86-ik fokán és tották el.
14-ik perczén számomra.
Ez azonban rágalom, Mr. Sylvestre abban az időben
Es mégis, egyik elmúlt nyáron egy regényes, piczi még nagyvilági voltával ép oly összeférhetetlen és lehefürdőn találkoztam valakivel, aki talán hajdan jogot tar- tetlen ételnek tarthatta a töltött káposztát, mint akármelyik
tott erre a titulusra, de akiről a cynizmus és a jó magyar külföldieskedő comptoirista, mert Mr. Sylvestre akkor még
vidéki levegő leszedett már minden nagyvilági csillogást. azokhoz a szánandó gastronomokhoz tartozott, kikhez a

Monsieur Sylvestre.

nagy Brillat-Savarin az Elegie Historique-ban igy kiált:
»Oh ti szánandó inyenczei az 1825-ik esztendőnek, kik
ma még nem ismerhetitek a gastronomia ama csudáit,
melyeket a még meg nem született utazók távol országokból fognak importálni. — »Que je vous plains!«
Oh csak sokkal később toldotta Mr. Sylvester ehhez
az Elegie historique-hoz a következő függeléket:
— Oh te szegény Brillat-Savarin, ki tökéletlenül irtad
meg könyvedet s ki soha sem ettél töltött káposztát, ki
nem érezted izgató illatát a ropogós, pirosra sült szopós
malacznak, nem tudod, mi a halpaprikás tejfölös lébe,
nem ismered a magyar disznótor örömeit, sem a turóscsuszát, sem a reszkető brinzás haluskát, sem a gömörmegyei zsivány-pecsenyét, sem a frissen fogott pisztrángot
parázson sülve! . . . Que je vous plains!
Oh ez a bejegyzés jóval később történt, eleinte
Mr. Sylvestre csak a franczia konyháért lelkesült, önkéntes száműzetésének okát pedig sokkal nemesebb érzelemben kell keresni, mert a : az asszony volt.
Legalább is ő, némely világos pillanataiban, mikor a
szeszes italok gőze vagy az ételek illata nem száll a
fejébe, sokat emleget egy angyalt — une ange-t — aki
Mme la reine udvarához tartozván addig kisérte úrnőjét
a frohsdorfi zárdába, mignem egyszer bennmaradt, beöltözött, felajánlván fiatal életét áldozatul az Urnák a legitim
ügy diadalára, mint annyi más royalista csaiád leánya.
Nálunk érte utol Mr. Sylvestret ez a szomorú hir,
mire daczosan szakitott kötelességeivel és soha sem tért
többé vissza Francziaországba.
Pedig Mr. Sylvestre kötelességei nem voltak mindennapiak. Marquis Dreux-Brézének, Henry V. párisi megbízottjának volt egyik bizalmas ügynöke s ezen hivatala
megnyitotta előtte a royalista aristokratia nehezen nyiló
ajtait, s egyszersmind az ügy érdekében kötelességévé
tette azt is, hogy Páris nagy világi életében résztvegyen.
Megfordult gyakran a frohsdorfi udvar körében, járt
Angliában az Orleansoknál, ő szentsége a pápa külön
kihallgatáson fogadta s rábizták a legkényesebb küldetést
is, mert egyesitette magában az arisztokratikus diplomata
előkelőséget a plebejus észszel és ügyességgel.
És Mr. Sylvestre, a kopott, elhizott eszem-iszom
franczia, aki adósa minden vendéglősnek és ingyenélője
minden háznak, ki egy jó pecsenyéért a hatodik határba
is elgyalogol, kiből bolondot csinál a vidék aprajanagyja — akkor kifogástalan estélyi öltözékben a legnagyobb urak legbensőbb termeiben és asztalánál segitett
szőni a royalista politika rejtett szálait és igyekezett diadalra segiteni a legitim ügyet.
Ki tudja a legitim ügyek nem állanának-e manapság jobban Francziaországban, ha Mr. Sylvestre ki nem
marad intézésükből, annyi azonban bizonyos, hogy a
Fort Chabrol hamarabb megadja magát, ha véletlenül ő
is beleszorul vala, mert ő aligha tartotta volna ki hetekig
lágy tojáson Orleans Fülöp kedvéért, mivel előtte mégis
csak a legelső a bonne chére, különösen, mióta a legitimügy s a vele járó vallásos fanatizmus elrabolta egyetlen
szerelmét.
Mindezt később tudtuk meg tőle, miután egész uri
non chalence-al és illedelmesen bemutatkozott s bocsánatot
kért az erdei jelenetért, melyben "érzelmei kissé elragadták*. Ki volt kefélkezve s egy ideig olyan elmésen és
gavallérosan viselkedett, akár Cyrano de Bergerac. Mikor
pedig a gastronomiára terelődött a beszéd, akkor meg
egy Brillat-Savarin nyilatkozott meg benne.
És nemcsak azért volt Mr. Sylvestre a világ legnagyobb és legérdekesebb gourmandja, mert alkoholista
létére is az maradt, de mivel, eltelve az angol és franczia
konyha finomságaival egyedül és kizárólag csupán a
magyar konyha iránt lelkesül.

Csak abban van erő, íz és változatosság, szokta
mondani, a barbár erő és a nyugati raffinement dicső
harmóniája, s micsoda erőt kiván, de micsoda erőt is ad!
Voyez c'est la gloire, amely nemzet igy táplálkozik'
az nagygyá lesz.
Voyez — Francziaország konyhája tulfinomodott,
Francziaország elpusztul, ha helyre nem állítja a legitim
királyságot s nem reformálja a konyhát.
C'est une idée! Épen egy mémoiron dolgozom, amely
felöleli ezt a kérdést s benyújtom Fülöp királynak.
Ah voyez c'est triste, már alig remélhetem, hogy
emlékezzenek rám a royalista körökben! Régen abbanhagytam minden összeköttetést. Voyez, csak ezek a csudálatos izek és illatok feledtették el velem kötelességeimet,
csakis ezek az okai, hogy cserben hagytam le feu roi
Henry V. ügyét és ennyire sülyedtem.
Itt elcsuklott a hangja s csukló zokogás közt folytatta, mialatt szemei kidüledtek: Mais c'était plus fort que
moi, c'était plus fort.
0 Henry, ó mon roi, t'univers l'abandonnait et ton
serviteur aussi! Voyez — ez keserves, et je suis un
misérable!
— Mais si vous conaissiez, Madame, folytatta minden
átmenet nélkül, hogy micsoda délice rejlik egy jól elkészített székely gulyásban! Ah-ah, c'est miraculeux c'est pour
en devenir fou, — s öt ujját összefogva, széles ajkain
egyet czuppantott közéjök, mintegy csókot küldve egyetlen ideálja, szerelme, a jó étel felé.
Mais mon pauvre roi — megölték a sok franczia
kotyvalékkal, il mourut par suite d'une indigestion s
halála óta már igazán nincs sok keresni valóm Francziaországban, hol a legitim-ügyet most uj emberek intézik.
»C'est mon histoire, c'est triste, mais: Tout comprendre
c'est tout pardonner.«
És erre egyszerre ugy elkezdett zokogni, ahogy
csak egy alkoholistától telik, folyton ötödik Henriket emlegette, kit ő ép úgy elhagyott mint Richárdot a l'univers.
Alig tudták szegényt eltávolítani s bevinni a kocsisok ivójába, hogy ott addig igyék, mig a szesz a rajongó
royalistából vad sansculottá nem változtatja.
*

Éjfél felé hangos lárma verte fel a kis fürdő csendjét. Mr. Sylvestre-t támogatták haza vagy hárman, ő meg
harsogva és vadul énekelte a Marseilleist.
Kiéhezett kutyája a République, melynek rugdosásával szokta volt megnyugtatni royalista lelkiismeretét,
busán ballagott utána.

Amikor »A Hét« még fiatalabb
volt . . .
Küzdöttem a zóna ellen, hogy
meg kell reformálni; hogy a valutát
másként kell rendezni; az adókat
amúgy kell rendbeszedni, s a kiegyezést nagy előrelátással kell megkötni . . .
Ma csak egy az ambiczióm,
az, hogy: Méltóztassék alperest 13G
frt 47 kr. tőke, ennek 1899. november 11-től járó 5°/ 0 kamatai s az
alant felszámított költségeknek 15 nap alatt és végrehajtás
terhe mellett való megfizetésében elmarasztalni.
S még ennél is szomorúbb, hogy a fiam — akinek pedig
oly szép szőke fürtéi vannak — ugyané magas törekvés előtt
fog horgonyt vetni, miután előbb ő is keresztül bukdácsolt zónán,
kvótán, valután, adón, kiegyezésen.
Dr. Pap Dávid.

Szász Gerő.

Erdős Renée.

Jékey Aladár.

Hogy megcsókoltam Juczikát.
Abban az
emberrengetegben
A tengeren tul odaát,
IIol a gyárkürtők
árnyékától
Az ember virágot se Iát,
Ott ismertem meg
Juczikát.
i>Magyarház t, szólt a vezetőm és
Egy kis hajlékra
mutatott;
En szivdohogva
zörgetem
meg
A muskátlis kis
ablakot,
S az ajtó kinyilik
legott.
Borért szalad hamar az »apjuk«
Az anyjuknak
a könye
hull,
S jön egy kis pöttön szőke
jószág,
Bizalmasan
hozzám
simul
Es nyújtja ajkát
szótlanul.
Nem vagyok épen
csókolódzó
S a gyermeknyelv
se
kenyerem,
De most e piros
gyermekajkra
Oly szomjas lettem
hirtelen,
Csak ugy szédült a föld
velem.
És ahány ajk csak kedves
nékem,
Az egybelopta mind
magát,
Az isten tudja mit
éreztem,
Egy országot csókoltam
át,
Hogy megcsókoltam
Juczikát.
(Homestaed, 1899.)

Szávay Gyula.

C.-moll.

Varsányi Gyula.

Egy szép asszonyhoz.
Szép volt, gyönyörű
szép,
föllendülésed,
Midőn szavaltad
azt a
költeményt;
Ugy mondtad el, oly hévvel, az egészet,
S oly igazán, mint a szived
beszéli.
Egyszerit,
mint az igazgyöngy,
ízlésed,
Te a szív nyelvén oly tisztán
beszélsz,
Hogy maga sem szól szebben a
természet,
Az isteni játszó legnagyobb
művész.
De még foly a szó, még tart az igézet,
Es sir a szív; s ki hallja a panaszt
Könynyel kiséri . . . Hol vetted ynesédet 1
Isten, vagy ember — ki sugalta azt ?
Ne lépj te e bus,
Állj meg, hol a
Maradj te s légy
Szépséges asszony

e sötét
vadonba,
fák árnya összefoly ;
az élet
rózsabokra:
s testté vált
mosoly.

Másféle szépet mondj nekünk,
vidámat!
Hadd lássuk szived fényét
szemeden,
Midőn nem vet rá bánatos köny
árnyat,
S mosolyog, mint a boldog
szerelem.
Zalár József.

A »Velenczei dalok«-hoz.
Vad bóra kelt a lagúnák felül
Tavaszt, jókedvet hirtelen elorzó
Sötét, üres és néma lett a korzó —
Daczolva ott maradtam
egyedül.
S mellém termett egy karcsú, i f j ú lyány
Sápadt az arcza és a haja ében
Valami mély sóvárgás ült szemében:
»Jöjj, megmelenget puha
nyoszolyám/«

(Akkord.)
Együtt vagyunk
Mint rég mult
Szeretlek, mint
Ki tudja - tán

Gáspár Kornél.

ismét,
napokban,
akkor,
jobban.

— — Felötlő semmi sem volt külsején,
De most is látom ajkán a mosolyt,
De most is érzem mily hő csókja volt.

Szomorúság
úszik
A felhők
szegélyén,
Ki tudja, mi történt
Lelkünk rejtett mélyén ?

Alakja most is híven tün elém —
A város száz
Madonnaremekét
Együgyű lelkem elfeledte rég.

Nagy némaság
felett
Szavunk
összecsendül,
Beszélj nekem
elmúlt,
Eltűnt
szerelemről!
Czóbel Minka.

Lenkei Henrik.
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San Giacomo pálmája.
I r t a : HERMÁN OTTÓ.

Egy emberöltőnél több idő mult el azóta.
Már akkor is ott fénylett arany bötüje Ferencz
császár mondásának, mint a sok ivezetü »Burgthor« összekapcsoló eszkábája:
»histitia Regnorum Fundamentum.«
Szép mondás ! Idézi még a legnemzetibb, legliberálisabb magyar
prókátor-képviselő is. Nem veszi észre a különbséget a
»Justitia = igazság* és a »Veritas = igazság« között;
hogy t. i. minden hatalomnak a maga saját, külön
justitiája lehet, anélkül, hogy ebben egy csöpp igazság is
rejlenék.
A nagyobb hatalom a »Iustitia«, mely a história
tanúsága szerint hol bitóra, hol keresztre, hol pallos
alá juttatja magát a »Veritast«.
Es amiért hogy én akkoron egy csöpet hazafiaskodtam, ez pedig az akkori »Justitia« szemében förtelmes
bün volt, bizony végigczipeltem dobszóra, akkori Ő Felsége kabátján fölül a »borodszokot«, az isteni módon
össze-vissza szakgatott dalmát tengerpatton — végtőlvégiglen; ifjú sziv lüktetésével, egész nembánomságával;
mikor már benne van az ember!
Ami az egész életre bevésődött az emlékezetbe,
az a dalmát part gyöngye, Ragusa volt.
Hogy szalad ki ott a tenger sikja az égboltozat
pereméig! Hogy kergetődzik, csurog a lágyan pihegő,
kristálytiszta viz hullámzata verőfényes, csöndes időben
is a kimart szikla útvesztőiben; hogy csillog-villog a
könnyű fodrozat habos taraja és a töredezett, de mégis
tükröző hullámfelület!
Micsoda ravaszkodást vitt végbe a keszegjáró rák,
amint a kirágott mélyedésbe telepedve, ollóját összerakta s ekkor beleolvadt a szikla ripacsosságába: igy
leste a prédát. És San Giacomo kolostora alatt az isteni
grották! Hogy vonult az átlátszó vizben a tengeri-márna;
berzenkedett a fényes-fekete tengeri sün; piroslott az
Accinia, akár a szegfű!

Magány és fürdés — isteni élvezet! Aztán fel a
meredek sziklaparton a kolostor osteriájába egy ital tüzes
borra — és azután, hát igen azután az igazi dolce far
niente a hatalmas pálma tövében, mely uralkodik az
Aloé merev sokadalmán és sok más, már délszaki
növényzeten.
Hányszor akadt meg innen a szemem azon a nyúlánk
sajkán, mely az Adria gyémántja — Lacroma — partjáról elszabadulva, tizenkét evedző szabályos csapásától
hajtva, csak ugy nyilait Ragusa kis mólója felé.
A kormány egy igazán madonnaarczu nő kezében
volt; Sarolta!
Néha nyúlánk, komoly szőke férfi, mindég a haditengerészet fényes öltözetében, ült mellette: Miksa!
A boldogok!
A parton fényes szörü, barnafekete, gyönyörűen
hókás négyes csacsifogat várt; — pár perez és a kocsi
szép terhével tizenhat apró pata pergő dobogása mellett
gurult Gravosa tündérkertjébe.
A boldogokkal!
Összemértem akkor azt a tündéri képet a magam
nyomoruságával és nem birtam — — irigyelni; mert
nem volt és nem lehetett abban a képben az a melegség, mely nélkül nincs földi boldogság . . . A fegyverbe
szálló, tisztelgő őrség csak rideg hatalmat hirdetett . . .
És negyvennél is több év multán ?
Queretaro, Laeken — a passió egész hosszú utja!
. . . A padróne pedig ellöki sajkáját a móló kőfalától s
dagadó hullámháton röpit San Giacomo pálmája felé —
ott áll az ma is megnőve, meggyarapodva. Csobog,
játszik a hullám, villog a felülete; a grották mély vizében vonul a márna, berzenkedik a sün, mint réges-régen,
időtlen-időktől, időtlen-időkig, — változatlanul . . .
Az egykoron nyomorult pedig fölsegiti San Giacomo pálmája árnyába, meredek partra a
feleségét.
A szegénység áldását!

A Hét első boritéka.
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ÉDESSÉGEK.
Kiss Józsefhez.
A kor ellen Önök se vélnek,
Jubéleum készül (t Hétnek.
S ön szól: irják tele az elmék,
Akik nívójára
emelték.
Én e nivót, az isten látja
lelkem,
Eddig csak hallgatásommal
emeltem.
De — meri az évek mennek,
jönnek,
Ha most üdvöt kiváltok
önnek,
Remélem, hogy ez egy/tár
soriul,
Talán, nívója fel nem
fordul.
Bár jó nincs benne, csak a rim,
És persze: jó
kivánatim.
De haj, mit ér a
szóvirág:
Önnek csak egy Hét a — viliig.

A Hét jubileumára.
— Kiss Józsefnek. —

Rákosi Jenő.

A hét mindig szerencsés szám vala.
Ili is bevált a régi
kabala,
Söl itt még jobban, mert megnőtt a szám :
A Hétből — tiz lett, drága
Józsikám!

Arczkép.
Egy törpe mester az én
mesterem.
(A nevét ideírni nem
merem.)
Ö azt tanítja, hogy mind
hitvány,
Aki
tanítvány.

Tiz év! S milyen tiz esztendő,
fiam!
No rászolgáltál,
hogy
mindannyian,
Kik láttuk "jönni s nőnie a lapot:
Kiss ur előtt emeljünk
kalapot.
Harczolva álltál emberül a gáton,
S neveltél — közben — egy gárdát,
barátom,
Egy gárdát, mely nagyobb lett minden
évvel,
És hódított a szellem
fegyverével!

Szava maró gúny, pillantása
él,
Vesét, velőt keresztiilfur,
metél.
Fanyarul
néz minden
papírra,
Mely be van irva.

Sas-szem,
mely mindent gyorsan
észrevesz,
Gangos, finom száj, mely nevén nevez
Mindent azonnal és perczig se vét
Az izlés ellen —; ím, ez volt a Hét.

De im egy sornál
Ismétli. Már nem
Zsoltár zenéje zug
Ünnepnap-éjen
. .

Babér hajlott itt, nem zöld
fiizfa-ág,
Olimp volt ez, nem
asztaltársaság.
Sújtott, itélt, de bájt öntött a szóba.
Szívben magyar,
modorban
Európa!

Szerényebb szájjal azt kívánom
én
A tiz éves Hét kedves ünnepén :
Száz évig éljünk friss, vig életet,
Te szerkeszd s én olvassam a Hetet!
Ábrányi Emil.

Kiss Józsefhez.

Én
Hajtépő,
Aki

tudom

szerkesztesz

már

czimbora:

ezt, aki öt lustruma,

öregitő
dolgához

munka

hogy

e' — könnyű

egy csipetet

se

nagy

sor!

teszem

ezt.

csak

gyorsan talpra
olvas,
énekel.
ily
mélyen
.

kel.

Orczája pírban ég, szeme lobog . . .
Magad se hinnéd, hogy egy sor az ok.
Pedig, ha pár szó az egész is,
l)e az : poézis.
Martos Ferencz.

Most, hogy beállt a Nagy Hét:
ünneped,
Redaktorom
: mit óhajtsak
neked?
Hétszáz esztendő, hétszer véve, sok!
Ennyit talán mégsem
kívánhatok.

Tíz esztendeje

Szobájában
van egy nagy
kerevet,
Azon elnyúlva olvas
verseket.
Hite szerint:
bölcsebb
heverni,
Mint verset
írni.

annak,

konyít.
Szabó Endre.

Amióta ugy odalánczolódtam
Thália szekeréhez, hogy jelenetekben gondolkozom, »szinlap«-ot
kérek a vendéglői pinczértől és
a liftes ember kérdésére "harmadik felvonás«-t emlegetek —
azóta »A Hét«nek is csak szinházi módra tudok gratulálni : az
(Jrislen segitse még sok-sok jubiláris jelenéshez ezt az elsőrangú
szereposztással szerkesztett szellemes újságot és minél előbb
tétesse ki a kiadóhivatala a j t a j á r a azt a táblát, h o g y :
az évfolyamra az összes előfizetési nyugták elfogytak.*

»Erre

Széesi Ferencz.
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Kedves
szerkesztőin!
Ön czikket
és
arczképet
kér tőlem lapja
jubileuméira.
Az utóbbit mellékelem,
ha
hasznát akarja venni a jubileumos számban,
ami
nagy
megtiszteltetés
lenne
reám
nézve; de czikk helyett legfölebb egy akó karczos penczi

j^W

bort
küldhetnek,
mert
én
annyira megváltoztam,
hogy
most az ur szöllőjében
vinczellérkedem,
s azt
az elvet vallom,
hogy
beatus
ille, qui
procul
negotiis, amint a latin költő
mondja.
A
fővárosban is lietenkini csak néhány
őréit töltök, hogy
legszükségesebb
dolgaimat
elvégezzem
és igen boldog vagyok, hogy nem kell semmit
írnom.
Jövő
őszre meghívom
Ont szüretre, s akkor meg fog Ön
győződni
arról, hogy kell lenni embereknek,
akik
holtig tisztelői és bámulői és élvezői tudnak lenni a
költőknek, de maguk nem kívánnak
irni.
Igaz tisztelettel :
Pencz,

1899. nov. 30.

Evva L a j o s .

Szonett.
Frakkban jövék ez ünnep
alkalmába!':
A költészetben a szonett a frakk;
Ez is csupán derékig egy darab
S Isten nevében lóg a vége hátul.
De hát felvettem
— mert ön jubilál
E hangulatdus
egyszerű
ruhát;
A Hét tiz éves
jubileumát
Megünnepelni bújtam e ruhába.

ma

—

Az ünneplő köntös.
Tisztelt szerkesztő ur!
Midőn vagy hét esztendővel ezelőtt, egy szép májusi
szombat délelőttjén együtt irtogattuk az akkoriban még fiatal
Hét kefelevonataiból a sajtóhibákat, méla munkánk közben ön
megtudta, hogy irásos ládámban egy csomó vidám és szomorú,
szilaj és alázatos, ravasz és ostoba hegyi ember históriáját
tartom bezárva. Nyomban meginvitált, hogy jelenjek meg velők
A Hét ben. Hiába szabódtam, hogy hegyi embereim sokkal
jelentéktelenebb legények, semhogy méltók volnának erre a
tisztességre, az ön jóindulata és hagyományos szerkesztői zsarnokoskodása elvégre győzött. Megígértem, hogy a barátságos
meghívásnak eleget teszek.
Röviddel azután kiparancsoltam irásos ládámból bosnyákjaimat és élőkre állván, illedelmesen, lopódzkodva, nehogy a
szomszédság észrevegye, legszebb ünneplő köntösünkben jelentünk meg A Hét-ben, ahol érdemünkön felüli szives fogadtatásban
részesültünk. Illedelmes magaviseletünk egynehány szegényebb
szomszédom haragját azonban nem tudta megfékezni. Megtámadtak bizony és verni kezűtek, hiába kiáltoztam:
— Öreg barátom kedvéért vettem fel ünneplő köntösömet,
— őt üssétek!
Most, évek múlva, fényes ünnep van az ön házában:
fennállásának tizedik esztendejét ünnepli A Hét. Amikor barátságos meghívóját, melyben meginvitál, hogy jelenjek meg én
is az ünnepségen, kezemhez vettem, azonnal föltettem magamban, hogy ezúttal nem vonom fejemre egynehány szegényebb
szomszédom haragját: otthon hagyom ünneplő köntösömet. De
bizony ezen szomszédim ekképen riadtak r á m :
— Ihol, most már meg egyszerű ruhájával gúnyol ez
ember — meg kell verni!
Igy lón, hogy a »Radovics felesége« nevü kedves leányom
egyszerű ruhácskája miatt éppen ugy megkergettek az egynehány szegényebb szomszédim, mint hét év előtt bosnyák
fiaim ünneplő köntöse miatt. Seherazád Giafárjának esete tehát
halhatatlan. A Hét huszonötéves jubileumán ezt okvetlenül
bővebben fogom önnek kifejteni, — a mai tiz éves jubileumot
addig is háromszoros, lelkes hurrá !-val köszönti régi hű
munkatársa
Abonyi Árpád.

Igaz ugyan, hogy elszakadt a frakk,
Szonettem rossz, mint mindenik
ruhám,
De vigaszomra szolgál a tudat,
Hogy ön nem oly mogorva gazda,
Kedvét veszitné
jubileumán,
Mert — gyönge frakkban jött el

ki
valaki.

Szentessy Gyula.

A vidéki s a j t ó és A Hét.
A napisajtó munkása túlnyomóan az eseményeknek olykor csalóka hatása alatt ir. Olykor fájdalmasan érzem, hogy
fáradságos munkánk hatása tünőbb a zene röppenő hangjainál.
Milyen más a folyóirat, s milyen más a folyóiratok között
A Hét is, mely eszméket küld nekünk a pókhálós vidéki
redakczióba. Mi sártéglával, homokos habarcscsal dolgozunk,
mig önök tiszta márványból építenek a
mának, a holnapnak, a jövőnek. Szerszámuk az építéshez a gondolat, a hangulat, a nyelv legmodernebb anyagából
való. Ezért alkotnak maradandót, erőset.
Mikor tehetem, lapozgatok A
Hét-ben,
ha az én hétköznapiságom is hozzáerősödnék.
Újlaki Antal.

Ne azt nézzed:

örei

Mitől is fosztott

meg

Csak azt nézd,
Meghagyott

téged.

barátom,

kegyesen

amit

néked.
Ágai Adolf.
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A Hét-nek.
Tiz év rózsája és tövise mennyi ?
Melyiket vón' ma könnyebb számba venni ? . . .
De ma reád csak rózsát hintenek
Barátaid : a tapsoló sereg.
Tiz év viharja amig tovaszállott :
Szereztél nagy sereggel hű barátot.
S szereztél irigy ellenségeket —
S ez nehezebb — és dicsőségesebb !
Ha életünkben nincs, csak jóbarátunk :
Sima hullámon könnyű tovaszállnunk.
De aki ellenségei tud szerezni,
S e haragos, éles szirtek közt evezni,
Lappangó zátonyt, vad vihart legyőz :
Csak az a férfi, az a hős !
Hajód a múltban igy haladt előre —
S ez a dicsőség érje a jövőbe !
Véresen, porosan és ragyogón —
Igy vittem én is mindig lobogóm ! . . .
Sas Ede.

Nézte: Okolicsányi.
Mikor megkaptam A Hét kitüntető meghívását, először nagyon elcsodálkoztam, aztán — mint ahogy az
ilyen fordulat nem is lehet már ismeretlen a tapasztalt
olvasó előtt — egy kis történet jutott az eszembe.
Egyszer valamelyik nagy magyar városban templomot épitettek. Előhíttak egy jeles embert, aki a tervet
kieszelte, aztán más jeleseket, kik a felépítéshez és a díszítéshez értettek. Ezek aztán mind munkába álltak és dolgoztak, épitettek tudásuk és szorgalmuk egész erejével.
Élt akkoriban a városban egy kurta nemes, valami
Okolicsányi nevezetű, egy talpig magyar ember, ki soha
sem dolgozott, csak foglalkozott, t. i. a pipájával és a
közügyekkel. Ha elment a házból, senki sem kereste; ha
hazatért, senki sem várta. Na, kapóra jött ennek a nagyszerű templom-épités. Rögtön kiállt a térre és elkezdett az
eszmével foglalkozni. Látta az első csákány-ütést, az első
követ, az első oszlop emelkedését. Folyton ott volt a munka
mellett kora reggeltől késő estig, és az ügygyei erősen
foglalkozott. Számon tartotta a fogyó téglákat, megpiszkálta a vasrudakat, belenézett a malteros ládákba. Tüzelt,
ha a pallérok káromkodtak, ő kiabált legjobban, ha a
teherhordó szekér elakadt és nyögött a tóttal, mikor elczipelt előtte egy tégla-nyalábot. Igy volt ez kora tavasztól
késő őszig, mig a templom épitése szerencsésen elkészült.
Ekkor aztán elérkezett az a nap, melyen egy nagy
kőbe bele akarták vésni a tervező, az építők, a diszitők
nevét, hogy aztán ezt a követ, késő idők tanúságára és
hálája végett, szintén beletegyék az épületbe. Ekkor már
természetesen pihent és örült mindenki. De senki sem örült
ós pihent annyira, mint Okolicsányi. Akkor is ott volt,
akkor is nézett mindent, az ünneplőket, a követ, a vésőt.
Ott volt mindig, az érdeklődése, a csodálkozása, a bámészkodása, a lelkesedése ugy odatapadt a bevégzett munka
diadalába, hogy szinte már lelkiismeretlenségi dolog lett
volna ezt az embert meg nem látni vagy elzavarni.
Hát aztán mit tettek? Belevésték az emlék-kőbe a
tervező nevét, bele az épitő, a festő, a faragó művészekét,

ugy amint illett:
_
tervezte: ez, festette : az,faragta •
amaz. A végére
pedig odavésték
/-.'jáH^^Y
tulajdon azokkal
az örökkétartó, eltörülhetlen betűk/ , '
•|
kel :Nézte: Okolicsanyi.
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Igy voltam én
;
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is A Hét tel. Nem
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soha az
j
építéséhez egyesiÍ^^H
petnyi
homokot
sem, de mindig ott
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voltam a munka •
mellett. Örültem,
lelkesedtem, büszkélkedtem vele. Láttam a helyét, hallottam az első csákány-ütést, láttam az el-elakadó szekereket, hallottam a pallért és a tótok nyögéseit . . . Most
pedig olyan büszke, boldog, diadalmas vagyok, hogy
A Hétét »felépítettük«, hogy helyet hóditok én magamnak
még a táblán is. Nézte:
Szabóné Nogáll J a n k a .

A rococo-pavillon.
(Gyermekkori visszaemlékezések.)
Irta: B E R Z E V I C Z Y

ALBERT.

Az én hazám, a felvidék,
tele van csodás szépségekkel, melyeket csak nem régóta kezd megismerni a világ;
nincs oly halhatatlan hirdetőjük, minőre az Alföld rónája talált költőjében; de mi,
kik éreztük bűvös hatásukat,
még emléküknél is édesebben
tudunk elmerengni,mint a föd
más bájainak szemléleténél.
Nincs a felvidéknek lenge
délibábja, de van bércze, melyben a legmerészebb álomképzetei látszottak megkövesedni: van Tátrája! valódi ura
ez az egész felvidéknek. Ha messze tájékok hegyeiről
széttekintesz, ott áll büszkén előtted; ha völgyön vezet
utad, a völgynyilásban, a szemhatáron váratlanul felmerül
fényes koronája, — mindenütt jelen van, mint az istenség; ha megjelen, önkénytelenül felé fordulsz, csak az ő
tündöklő pompáját nézheted, a gomolygó felhők között
is az ő alakját keresed, mint a napimádó a napét.
Nincs a felvidéknek tengere, de van végtelenre nyúló,
hullámzó, zugó fenyveserdeje; elmerülsz benne, hogy uj
életre ébredj, uj életre, balzsamos legétől, rejtett, titkos
szépségei varázsától; sóhajtó fasudarai, zugó patakja,
csillámló harmata, madárdala, büszke szirtéi, zuhataga i
békóba verik minden érzékedet; ugy véled: itt kezdődik
az élet, itt élsz csak igazán!
És a szerte-szét elnyúló nyájas völgyek, zöld pázsit,
kalászos mező, békés falu, meredek sziklák közt höm-
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Én arról az időről beszélek, amikor még ezen
a helyen nem volt oly csendes élet; amikor magam
gyermek- és serdülőkoromban sokat időztem ott, a vidám,
iíju család körében, velük élvezve a jelen örömét s nem
sejtve a jövő gyászát.
Ha lovaglásról tértünk haza, a bejáró előtti lugas
Amióta a nagy világ látogatni kezdi a mi fel- volt legkedvesebb hűsölő helyünk; arra kellett a szomvidékünket — magasztalva egyes tájait, de még mindig szédoknak áthaladniok, s a kocsik is arra mentek el, ha
nem méltatva minden kellemeit — a regényes Hernád- vendég jött a faluba. Én itt sem időztem soká, könyvem
völgy egyike lett a legismertebb vidékeknek. Hisz erre után nyúlva, a kertnek vettem utamat; ott, a nagy fenyüvisz az ut a fővárosból a magyar Svájczba, a Tátra- körönd közepében, az illatos árnyékban állott kis unokavidékre. A Hernád mentén nem egy utazó szeme akadt öcsém alvókocsikája — beh derék legény vált azóta
meg a szép kastélysoron, mely mellett — szemben belőle! — szivesen állottam meg mellette, elmerengve
a gömöri érczhegység kifutványaival s közvetlenül Igló az alvó gyermek ártatlan arczán s elképzelve, hogy milyen
előtt — a vonat elrobog. Fenn, egy szirten emelkedik édesen álmodik . . .
a templom, mellette, félig romba dőlve, áll a Máriássyak
Feljebb, a lépcsős terrasseon haladtam át; egyenes
régi vára — harczban vénült meg, mint a család, melyet út visz innen ahhoz a rococo-pavillonhoz, amely —
uralt, de hogy ez túlélte a letűnt viharos kort, mutatják nyilván mint valami nagyobbszerü kastély félbenmaradt
a túloldalon emelkedő ujabb uri lakok s a rommá lett vár. középső része — a kert hátterében, a túlsó völgyre nézve
Ahol a Hernád kanyarodik, egy valamennyinél emelkedik, s a melyet — nem tudom mi okból — hagyonagyobb kastély homlokzata néz le rá; hajdan nem volt mányosan »Dardanellák* -nak neveztek.
oly nyájas mint most, mikor
Ez a mult századból maa vadszőlő felkúszott már az
radt épületrom volt az én
emelet fölé s egészen békésre
legsajátabb kedvenczhelyem;
simitotta a tornyok marczona
ha magamra maradhattam, itt
tekintetét; a lőréseket is rég
vonultam meg legszívesebben,
nem használták már ; a
többnyire Shakespeare dráközépső torony fürge szélkamáinak olvasásába merülve.
kasával ujabb keletű s nem
A két oldal felőli szárnyat
olyan, mintha valamikor ellerombolták — vagy talán
lenségre lestek volna belőle,
el sem készültek egészen soha,
s az oldalokról és körösköbár a mellékfalak leomlása
rül rég eltűnt a sáncz, imitt
következtében nyitva álló kürhosszú, egyenes,
emeletes
tők kormos szine arról látszott
házak, amott kies kert zártanúskodni, hogy a kastély
ják be az udvart; csak a
már lakóhelyül szolgált. A kőnagy, vasból készült sárkányomladék maradványaiból fü
fejeken, melyeknek torka a
és bokor burjánzott fel, s a
magas párkány mögött megmegmaradt középrész mezgyült esővizet löveli le, matelen oldalfalai komoran nézradt meg a zimankós régi
tek le az egykori pompa elidők komor árnyéka.
pusztult helyére. Csak a kert
felé néző déli homlokzat muEhhez az urilakhoz engem
tatta még meglehetős épségderült és gyászos gyermekkori
ben a rococo-stil sajátságos
emlékek kötnek; ifjan megszépségű czikornyáit s festői
halt nővéremet itt láttam viSzéchy Lorenz Jozetin
háttérül szolgált az ugrókut
rulva, boldogan, és aztán hervadtan, a ravatalon. Ha a kastély nagy boltives szobáinak felé vezető fasornak. A földszint hármas ajtaja előtti emelttér,
ajtajában megjelent s az alkonyodó nap fénye karcsú nyilt lépcsőzetével együtt, erősen romlásnak indult már d nagy
alakjára hullott, mig mosolygó tekintete kis gyermekein koczkakövek helyenként messze szétváltak, sarkaik közül
nyugodott, olyan volt, mint egy szelid őrangyal, aki a fü és csipkerózsa emelkedett föl, néha egy sütkérező zöld
ház boldogsága fölött virraszt; az is volt — nemcsak gyik menekült közéjük; az emelttér körül pedig lehullott
ékitvénydarabok, félig befüvesedett, összetört szobormaradúrnője, őrangyala is a háznak.
Most nem él többé; ott fenn nyugszik, a sziklás ványok hevertek.
dombon, a templom melletti sirboltban; ez legmagasabb
Fenn a diszterem az emelet egész megmaradt részét
pontja a falunak, ott az imádkozó is legközelebb van elfoglalta, csak kivülről volt egy rozzant hágcsó hozzáazokhoz, akik már elköltöztek.
támasztva a házhoz s ez volt oka, hogy kevesen látogatHa a vidékre est borult, fenn a sirbolton még ott ták a termet s hogy én annál jobban kedveltem meg.
játszik az utolsó alkonypir, mint egy vigasztaló remény- Valóban méltó volt a megnézésre. Küszöbéről — a nyaksugár ; de lenn az élők lakai már árnyékba vesztek. törő lépcső tetején — gyönyörű kilátás nyilt a Tátrára;
A Hernád csöndesen zsongva sik- egész hosszában sorakozott innen nézve a hegyláncz képe,
lik tovább, odaát a töltésen zaka- — kivált nyári estéken, mikor a bérezek biborszinben
tolva, bömbölve, piros szemeit me- ragyogtak, feledhetetlenül szép volt. A déli oldal óriási
resztve, fehér füstöt lehelve rohan ablakaiból az egész kertet áttekinthettem; az ugrókut
•• v
i
a vonat, utasa, kinézve, talán cso- ezüst sugara ragyogva vált ki a nagy fenyücsoport árnyédálkozik, hogy a nagy kastély sok kából, mely fölött a kastély tornyai meredtek elő, s az
i ^ i
ablaka közül csak egy-kettőből egész képet erdős hegyek zárták be. Szemben, a túloldasugárzik ki fény . . . Annak, aki lon, ugyanolyan ablakai voltak a teremnek, de ezeknek
ott
^HVRY^^^^F
lakott, már más fény világol. .. redőnyeit beszegezték, csak egy-kettő volt megmozdítható;
pölygő folyók, a regényes váromladékok bájait tudná-e
festő ecsetelni, költő leirni ? A természet alkotása túlszárnyalja itt a csapongó képzeletet; csak meglepetve
csodálni tudja az idegen, büszkén vallja régi ismerősének
a felvidék fia.
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ezekbe olykor haragosan kapott bele a szél, zörgetve csap- géden legyezik, s fönn, a magas északon, Dánia fenyveseiben egy lángeszű ábrándozó támadt, aki képnélküli
dosta fel s le és sivitva hatolt be az elhagyott lakba.
Az ugrókut locsogása, mely néha elakadni látszott, képeskönyvében mesélt el egyet-mást abból, amit az
olyan volt, mint az elbeszélő szava, mely olykor elhallgat, »öreg hold« évezredek óta látott a földön, — de senki
majd újra megered; és elbeszélésére haligattak a fák, sem akad, aki ellesné egyszer a szélnek is, a fáradhatlan,
a virágok, még a harkály kopogása is elállt; ha egy szél- bolondos, szeszélyes szélnek egy-egy dalát.
roham rezgette meg a lombokat, ugy látszott, mintha
Nos, mikor ott ültem a sivár kerti csarnok padlózaa fölött suttognának, sóhajtanának, bólintgatnának a lombok, tán s jött az északi szél és zenélni kezdett a régi, rongált
amit az ugrókut beszélt.
ablakok természetes aeolhárfáján, csodás mesét mondott
A díszteremben nem volt egyetlen szék sem, semmi el nekem egy elbűvölt királyfiról, akinek csak hangja volt,
nyoma a bútornak; egészen üres volt, csak a nagy de beszélni nem tudott; ez a királyfi belészeretett egy
királyleányba, de nem tudta
kőlapokat, amelyeken hajdan
bevallani neki szerelmét; s ha
a kályhák vagy kandallók
szive vágya zavaros panasznyugodtak, hagyták meg heig
hangokban tört ki, a leány
lyükön. Az egész mennyezetet
kinevette őt s gúnyolva utás az oldalfalak nagy részét
nozta kiáltását. Megvetett szeis rococo-időbeli freskók borírelme fölött kétségbeesve rotották, mithológiai alakokat
hant el imádottjától; vadul
ábrázolók ; nem voltak remekszáguldoz azóta pusztákon és
müvek ezek a festmények,
hegyszakadékokon, haragjáde regényessé váltak környeban földre söpri a nyomorult
zetükben, mint egyetlen s
teremtményt, mely útjába áll,
szintén holt lakói az elpuszföldig hajlítja a kevélyen emeltult kéjlaknak, amely egykor
kedő fák sudarait és hasztalafény és élvezet szinteréül szolnul keres egy lényt, mely durva
gálhatott, s most üresen, néfélelmes panasz-dalát megértmán és romladozva állott hehetné, egy szivet, mely fájdallyén, csak a susogó széltől
mában osztozni tudna . . .
látogatva, mint rég elmúlt
idők újra felhangzó románcza,
De én és a fölöttem lebegő
mint egy lant, melynek húrjai
istenek — a kerti csarnok
elszakadoztak, melynek dalnomennyezetének festett istenei
kát rég a sir födi.
— mi megértettük őt; hangja
szivem mélyébe hatolt és bűGyakran kerestem föl ezt
bájos álomba ringatta érzéa helyet szép nyári napokon,
keimet. Az alkony leszállott,
gyönyörködve a Tátra látvás vele lassanként élet vonult
nyában ; gyakran olyankor is,
be a csöndes terembe: a
mikor az év őszre hajlott már,
falak képei, a régi, félig ela levelek sárgultak és leBeniczkyné Bajza Lenke.
pusztult festmények megelehulltak, a vidéket zivatavenedtek körülöttem; a nagy
rok látogatták s az eget
gyönge felhőréteg boritá fátyol gyanánt; fel- s lejártam Neptun lassan emelte föl nehéz tridensét és haragosan
az elhagyott teremben, melyben lépteim rezegve vissz- sújtott le vele a kagylószekere előtt régóta veszteglő delhangzottak, tekintetem végigfutott a fölöttem lebegő iste- phinekre; vadul ugrottak fel a csodalények, tovarántva az
nek képein, s azután álmodozó hangulatban ültem le ábrándos jármüvet; a hullámok széjjelcsaptak s büszkén
a kandalló nagy, üres kövére, fejemet tenyeremre hajtot- emelkedett föl Amphitrite királyi férje oldalán.
Most vad hajsza indult meg a mennyezeten, köröstam és szabad szárnyra eresztettem képzeletemet.
Az ember hangulata néha oly élénken kívánja meg körül. A freskók valamennyi istenei és félistenei csatlakoza
zenét, hogy képzelete egész zenedarabokat képes elő- tak a menethez; némelyikük a letöredezett vakolással
varázsolni; ily hangulatban voltam én néha ott, abban együtt elvesztette valamelyik tagját, azok nehézkesen vána
régi kerti kastélyban, s képzeletem játéka vajmi könnyű szorogtak a többi nyomában; amott egy kis Ámor ugránvolt, mert álmodozásaim kiséretéül zenét is találtam: künn dozott, felajzott nyilával megsebezhető szivet keresve.
s
S mindehhez csöndes dalt dúdolt és búgott a szél...
az ablaknyilásokban a szél hallatta danáját.
Végre az oldalfalak alakjai is életre keltek. Itt szeIgen, a szél! — Ismeritek-e a szelet ugy, ahogy
megérdemli ? Bizonynyal nem. Apotheosisokat zengünk rencse-istennők voltak festve, bőség-szaruik, melyek eddig
a
tavasz bájairól, esküszünk a napra, a csillagos ég mindig ugyanazokat a kincseket mutatták, most változae
szményképünk, a patak zúgása elragadja lelkünket, iste- tosabb tartalmat kaptak: bűbájos dolgok bukkantak belőnitjük még a zephyreket is, melyek forró arczunkat gyön- lük elő, amelyeket rég ismerni véltem s még sem tudtam
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volna megnevezni; végül tarka csodavirágokat hullattak,
oly bőven, oly mesés pompában, — s e virágok mindegyike édes, lágy zenét hallatott . . .
Egyszerre kocsizörej és lódobogás hallatszott alulról . . . Egy pillanat alatt mintegy megmerevedve állottak
meg utjukban az istenalakok, a delphinek lenyugodtak,
a bőségszaruk kiapadtak, minden élettelen festménynyé
változott megint, még a szél is elcsendesült egy perezre.
A képzelet erejétől csodálatosan megélesült szemem
a padlózaton és falon áthatolt a kertbe, hol a kastély
emelttere elé ünnepi menet érkezett. Aranyozott kocsik,
magasra felnyúló rugókkal, előttük büszkén ugrándozó
lovak, fejükön tolldiszszel; hátul s elől gazdag öltözetű
szolgák ültek, vállaikról lengő aranyos szalagokkal; majd
udvarias lovagok léptek elő s fogadták a kocsikból lábujjhegyen kiszökdelő hölgyeket; amazok hosszú parókát
viseltek, melynek fürtjei gazdagon omlottak bársony- és
selyem-öltözékükre; ruhájuk szárnyai hátul mereven nyúltak szét s minden bóknál és fordulatnál pávafark módjára
forogtak. Egyik kocsi a másikat követte; a hölgyek, hajporozott, magas hajékeikkel mind kiszállottak, segitő lovagjaikat hol egy kézszorítással, hol egy szerelmes pillantással üdvözölve. És a nyájas hölgyek vidáman kaczagtak,
az ugrókut vize vidáman locsogott — s ez a két hang
oly szépen összevágott.
Anélkül, hogy az ajtó kinyilt volna, a terembe gyűlt
a fényes társaság; engem — mint látszott — észre sem
vettek, mindjárt tánezra sorakoztak s a gavotte kezdetét vette.
Nekem oly ismerősöknek látszottak ezek az arezok,
ezek a kedves, bájos alakok, mintha egyiküket vagy
másikukat láttam volna már ott lenn, a kastély földszinti
nagy termeinek és bástyaszobáinak elhalványult, régi
pastellképein. De ezekben itt igazi élet volt, boldog ifjúság
és önfeledett öröm, s mégis annyi méltósággal, olyan
öntudatos, szinte komoly nyugalommal lejtették a tánezot,
melynek zenéje néha mintha fájdalmasan felsírt volna . . .
Boszuságomra egy öreg, hajporos parókáju gavallér, kinek
egyik kezében nagy burnótszelencze volt, mig a másik
halálfejes elefántcsont-botra támaszkodott, mindig ülőhelyem
elé állott, hogy elfödje előlem a legszebbik tánezoló párt.
Most azonban mégis közelembe kerültek. A táneznak
vége szakadt s bucsuzásul a hölgy egy piros rózsát nyújtott
tánezosa felé; ez elkésve kapott utána, a rózsa lehullott
— épen elémbe, s én mindkét kezemmel megragadni igyekeztem . . . Ekkor hirtelen szélroham csapott be a terembe,
letörve az ablakredőnyből néhány darabot, mely zörögve
hullott a földre; üvöltve nyomult be az uj résen a vihar
s vastag porfelleg szállott fel a padlóról . . .
Mikorra a porfelleg eloszlott, a rococo-társaság is
eltűnt már, a szél halkabban dúdolt, az egészen elsötétedett teremben csönd uralkodott, s én az elkapott piros
rózsa helyett száraz levelet tartottam kezembe szoritva,
— bizonyosan a szél hozta be, az ablakon át.
Még mindig nem tudtam, álmodtam, vagy mindezt
valóban láttam-e? Gyorsan emelkedtem föl s óvatosan
másztam le a magas hágcsón. Mikor a nagy fasorba
befordultam, fenn, a fenyők között, az esti szél suttogott
s a távolban egy csalogány dala zendült meg.

Sajó Sándor.

Lenkei Henrik.

Apor László.

Ambrus Zoltán.

Berzsenyiék csütörtökön.
(A szeczessziós ház fogadó termében délután öt óra felé még csak
ketten vannak: Berzeenyi papa és Blanka. Mr. Dewey az angol
Sport-ot betűzi ; Blanka egv téglaszínű füzelet lapozgat.)
BERZSENYI

PAPA

(hirtelen kidugja fejét a Sport

mögül):

Ez érdekes! A Sport közli a kontinens összes nyertes
istállóinak a listáját. Legeiül vannak Caillault és de
Brémond 880,000 és 660,000 frankkal, leghátul én 50
korona nyereséggel. Nézd: »Mr. D e w e y . . . 000,050.®
Ezt az 50 koronát White Rose-nak a harmadik helye
hozta a kisújszállási handicap-ben; mindig mondtam,
hogy White Rose a legjobb lovam.
B L A N K A (nem minden irónia nélkül): És ez ötvenezer
forintodba kerül évenkint ?
MR. DEWEY:
A manager-rel együtt annyiba. De ez
nem kidobott pénz. Az őrnagy egyébként is hasznomra
van. Nagy az ismeretsége . . . (torkát köszörüli) a szakkörökben. Különben jobb, hogy nem nyertem még néhány
száz koronát. Igy a listának a legfeltűnőbb helyén vagyok;
mindenkinek meg kell látnia a nevemet. (Beront Elza, kalapban, utczai ruhában.)

: No, papa, mit szólsz a búrokhoz ?
: Mi bajod neked a búrokkal ?
E L Z A : Semmi; csak szeretném tudni, ki eszi meg a
csokoládé-tallérokat.
M R . D E W E Y : Miféle tallérokat ?
E L Z A : Az angol királynő csokoládé-tallérjait, a DélAfrikába küldött katonák krisztkindlijét. Szegény katonák !
Nem valami jókedevvel fognak csokoládézni karácsony
este. Egyik fogoly, a másik elrontotta a gyomrát, a harmadik meg már nem eszik több csokoládét. Mi lesz a
sok csokoládéval ? Kire marad a kis ködmen ?
BLANKA:
E Z a leány ugy beszél, mint egy kutyamosó.
M R . D E W E Y (Elzához): De hogy jössz te a búrokhoz ?
E L Z A : Ó, nyakig vagyok a politikában. De ez egész
történet. A Hirschler Zelmával kuncsorogtunk az utczán...
B L A N K A : Mit csináltatok ?
ELZA .
Kuncsorogtunk. Pártoltuk a hazai ipart;
vásárolgattam egyetmást a Juczinak karácsonyra. Éppen
ELZA

MR.

DEWEY
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Dienes Márton.

Groó István.

a főposta előtt mentünk el, mikor egyszerre csak rohannak a rikkancsok, s azt kiabálják: »Nincs többé veretlen
angol ! . . . Az utolsó angol is megverve ! . . . Joubert
Ignácz lehúzta Buller Tokiót ! . . .« Az emberek egymás
kezéből kapkodták a lapokat; a rikkancsokat szinte szétszedték. Ekkor a Zelma azt mondja nekem: »Hátha gratulálnánk az öregnek?« »Top!« — feleltem én. Bementünk a telegráf-hivatalba, s feladtunk egy sürgönyt Krüger
elnöknek Pretoriába: »A magyar nők nevében üdvözöljük,
Berzsenyi Elza, Hirschler Zelma.« Ez történt.
MR.
DEWEY
(föláll, leveszi czvikkerjét, s ünnepiesen
összehajlitja a Sport-ot): Gyermekem, ez igen meggondolatlan cselekedet volt. Először is, nem szeretem, ha sokat
mutatkozol a Hirschler lánynyal. Kik, mik ezek a
Hirschlerék ? Az öreg Hirschler Menyus egy schnorrer . . .
akarom mondani: egy parvenü. Csudálom, hogy már nem
árul kefét.
E L Z A : Papa, te mindenkit lenézel, akinek tiz forinttal kevesebb vagyona van, mint neked.
M R . D E W E Y : Az embernek
mindig igaza van, ha
valakit lenéz. De most nem erről akarok beszélni, hanem
arról, hogy mit csinálsz nekem diplomacziai bonyodalmakat ? Angliával mindig barátságban éltünk, s te meg Pichler
megzavarjátok nekem ezt a harmóniát. Aztán az efféle
politikai tüntetés mindenféle engagement hoz magával.
A háború sok pénzt emészt fel . . . mit szóljak én, ha
Krüger egy szép nap megszorul, s azt mondja magában:
»Van nekem egy barátom Budapesten, valami Berzsenyi;
az átnyújthatna nekem egy pár millió dollárt« ?! Mi ?
A mai világban, amikor még az Angol Bank is pumpolni
jár, az ember nem lehet eléggé óvatos.
E L Z A : Jól van, papa, belátom, hogy szeles voltam,
de azt az egyet igérd meg nekem, hogy a legelső
Jáhrlingedet Bloemfontein-nek fogod elnevezni. Pá, megyek
öltözködni. (Elza el; a másik ajtón megjelenik Rejtvényi Elek
tehetséges

ifjú

költőnk, a •Szeczesszió czimü

szerkesztője. Önérzetes tekintet,

patinás

hetilap

segéd-

mosdatlanság és páris 1

nyakkendő).

: Papa, bemutatom neked Rejtvényi Elek
urat, akinek már bizonyosan hallottad a nevét. Ő az a
nagy tehetségű fiatal költő, akiről az utóbbi időben annyit
beszéltünk.
MR.
DEWEY
(jóságosan): No hát az nem baj, nem
baj. Az ember minden pályán boldogulhat, csak tisztesséBLANKA

Murai Károly.

ges legyen. Hála istennek, nem a pálya teszi az embert,
hanem megfordítva. Ismertem például nagyon tisztességes
embereket, akik a jockey pályán működtek. Itt volt ez a
Rumbold. Nagyon derék ember volt; kitörte a nyakát.
B L A N K A : De, papa, Rejtvényi ur költő, és . . .
MR. D E W E Y :
A Z nem tesz semmit; azért szívesen
látom. (Újra megrázza Rejtvényi kezét.)
REJTVÉNYI
(leküzdi zavarát, Blankához):
Nagysád,
amint látom, Petőfit tette le a kezéből. Ó, mint illik ez
nagysádhoz, aki . . .
B L A N K A : Igen, a koronás Petőfit. Lássa, Rejtvényi,
engem boldoggá tesz ez a könyv. Mert a szobor, az
semmi, de ez az igazi dicsőség, mikor megérjük az egykoronás kiadást, s lángelménk bevilágít a szerény kunyhóba,
hogy, úgyszólván, beragyogja a világ-egyetemet . . .
R E J T V É N Y I : Mily szép és intimé gondolat! . . .
M R . D E W E Y : Hogyan, te egy koronás könyveket vásárolsz nekem? Én Petőfit helyeslem, mert műveltség kell
a népnek, de nem szeretném, ha azt mondanák rólunk,
hogy a könyvvásárlásban fukarkodunk. A jómód is kötelez, barátom. Vásárolj díszműveket, albumokat, rókavadászokat vagy rococo jeleneteket ábrázoló drága könyveket, de ne vásárolj egy koronás kiadványokat. Ezt a költők
se helyeslik, mert akkor miből éljenek meg a költők, ha
te is csak egy koronát juttatsz a haza oltárának, nem igaz ?
R E J T V É N Y I : Ó , kérem . . .
MR. D E W E Y :
Vagy ha már éppen ez a könyv kell
neked, vásárolj belőle ezer példányt, s oszd ki Megyeren
a nép között. Igen czélszerű, ha a nép, részegeskedés
helyett, Petőfit olvassa. Hadd tudják meg a parasztok is,
hogy szorgalommal mire viszi az ember.
BLANKA:
Nagyon sajnálom, Rejtvényi, hogy éppen
ma nem mutathatom be a mamának. De ő ma a Kek
kereszt egyesületben van, ahol osztály-elnök.
R E J T V É N Y I : Ah, az uj egyesület ?! . . .
MR.
DEWEY:
Igen hasznos egyesület ez, melyre a
költőknek fel kellene hivniok a nép figyelmét. Helyesli
ön a részegséget? Ugy-e nem? Lássa ez ellen küzd a
Kék kereszt. És pedig igen egyszerű eszközzel. Üditő
italokat mér ki alkohol helyett, aludt tejet, limonádét, mindent, amit ön akar. Vannak munkások, akik három, hat,
kilencz, sőt tizenkét krajczár ára pálinkát isznak meg egy
ülőhelyökben. Már most azt kérdem öntől, ha minden
munkás csak kilencz krajczárt tesz félre naponkint, nem
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szerezheti-e meg szerdán és szombaton egy-egy csésze vasárnap estéről. De ebbe már bele kellett nyugodni, a
kitűnő tea élvezetét ? S a tea nem támadja meg a munka- segitő személyzet s kivált a szinházi munkások kedvéért.
képességet, ami oly boszantó a gyárosra nézve; ellenkező- Azok is emberek, sőt mi több: apák.
M R . D E W E Y : Azért meg lehetett volna alkudni velők
leg fokozza a józanságot, s erősiti a kedélyt. Lássa, erről
ötven perczentre. Ha a direktorok a karácsonyest jöveön egy igen czélszerü költeményt Írhatna.
B L A N K A : De,
papa, Rejtvényi urat mindez nem delmét megosztják a színészekkel és a szinházi munkáérdekli. Mondja csak Rejtvényi, mi újság a szinházak sokkal, mindenki meg lett volna elégedve: közönség,
körül? Igaz-e, hogy az aranyos Klárika megint összezör- direktorok, szinészek, munkások, apák, gyermekek.
dült a direktorával, s elszerződik Berlinbe, vagy esetleg
ELZA
(jön): Papa, a Kovács van itt, régi szobaaz í/fáw/a-szinházhoz, ahol »Magyarország földrajzának lányunknak a férje; a mamával szeretne beszélni, szegény.
a vázlatáéban lép fel?
Kis lányuk született, s meg
akarja kérni a mamát, hogy
REJTVÉNYI :
Nem hinném,
legyen keresztanyja a gyerekmert ugy hallottam, hogy
nek. Mit csináljak vele?
a Népszinház Párisba készül
MR.
DEWEY :
Adj neki
vele ; hadd ismerkedjenek
pénzt,
és
küldd
el.
Majd,
hogy
meg a francziák is az angol
ugy járjunk vele, mint az
operett-tel. Nélküle — mivel
az újpesti anyakönyvvezető
szerepelnénk a párisi világAdams-szal !
kiállításon ?
E L Z A : Adams-szal ?
B L A N K A : Persze! Ez eszembe
M R . D E W E Y : Igen, Adamsjuthatott volna, akármilyen
szal, a jockeyval. Nem olvasfalusivá lettem is . . . mert igatad ? Adams-nak, barátom,
zán elfalusiasodtam. Tudja-e,
kis lánya született; beállít
hogy egy örökkévalóság óta
az anyakönyvvezetőhöz, s
nem voltunk semmiféle színazt mondja neki, írja be a
házban ? A mama azt tartja,
kis lányt ezen a néven: Adams
hogy a Nemzeti Szinházba
Komámasszony. Az anyamenni már nem divat, a
könyvvezető persze azt hitte,
többibe menni pedig nem illőhogy a jó fiu megbolondult.
Legalább lányokkal nem. Mit
ÉF
Adams erre előadja, hogy
szól ön ehhez?
- -áy.
náluk,
Angliában, ez már igy
REJTVÉNYI :
Én Istenem,
szokás; a jockeyk többnyire
Nagysád,
nekem
az
az
m£
a legkedvesebb versenyloimpresszióm, hogy ugy a szövaikról nevezik el az ivakevény, mint az osztrigás,
dékaikat. Mornington Cannon
sőt maga az asszony-regePapné Fuchs Margit
például egy Mornington nevü
ment is jobb a hirénél.
lótól kapta a nevét. És igy
B L A N K A : Azért, lássa, én
tovább.
Az
anyakönyvvezető
megmagyarázta neki, hogy
mégse mehetek szinházba addig, amig Zacconi vagy
Novelli újra el nem jön hozzánk kórházat játszani. Higyje a mi szokásaink nem engedik meg az effélét. De Adams
el, már ugy voltam, mint kicsi koromban. Rimánkodni csak tovább alkudozott: »Talán Sandvvich Adams lehetne?*
akartam, hogy karácsonyi ajándékul vigyenek el vala- Képzeld el anyádat, mikor Kovács kijelenti a pap előtt,
melyik szinházba, vagy legalább az orfeumba — azt hogy a kis szobalánynak ezt a nevet akarja adni: »Czimondják, most az a legszolidabb — de was thut Gott? rokseprő.«
A karácsonyest most vasárnapra esik, és se a színházakban, se az orfeumban nincs előadás.
R E J T V É N Y I : És ez becsületére válik a direktoroknak.
Nagy áldozatot hoznak, mikor önként lemondanak egy

Vértesi Arnold.

Márk Lajos.

B L A N K A : Látod, papa, én egy cseppet se találnám
nevetségesnek, ha általános szokássá válnék, hogy az
emberek a kedves foglalkozásuk köréből választanának
nevet a gyermekük számára. Egy költő, például, mért

Veszeley Károly.

Strausz Adolf.
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ne nevezhetné a leányát Elégiának ?! Alanyi Elégia! —
nem is hangzanék rosszul. És mond annyit, mint ez a
név: Miczi.
én csinos neveket adhattam volna
nektek. Mit szólnátok hozzá, ha ma igy hívnának benneteket: "Berzsenyi Gabona« és "Berzsenyi Katonaélelmezés*.
De Zelma barátnőtök még rosszabbul járt volna. Azt
bizonyosan "Hirschler Ganzgyár«-nak neveznék, mert
az apjának a Ganzgyár-részvények a legszebb emlékei.
E L Z A : Megyek és megmondom
Kovácsnak, hogy
jöjjön el holnap délelőtt.
MR.

DEWEY:

NO,

Jászai Mari
írni.

Milyen könnyen, milyen egyszerűen mondják ki
Önök ezt a szót: Édes barátnőm, irjon nekünk valamit.
Eddig mindig szégyenlettem elárulni azt a hatást, amit
egy ilyen udvarias kis fölszólitás bennem előidéz, de ma
már szégyenlem ez álszemérmet, és miután, mint a
gyermek, ugy sem tudok egyébről, mint magamról és a
saját érzésemről beszélni — tehetetlen gyermek lévén az
irás-művészetben — föltárom a lelkem belsejét, lássák, mi
M R . D E W E Y : Várj csak, kérni akarlak valamire. Ma
történik abban egy ilyen fölszólitásra. Először is ugy
megijedek, hogy a szám-padeste egy nagy csomagot hozlása kiszárad. Ugy megijedek,
nak ide; vedd át, s vitesd
mint egyszer, mikor azt
be a dolgozó szobámba. Gonálmodtam, hogy Monaszterli
dod legyen rá, hogy senki
egy tizezer forintos számlát
ki ne bontsa. (Súgva): Ez
küldött, melyet nem birtam
anyád karácsonyi ajándéka.
kifizetni és akkorát dobbant
a szivem, hogy fölébredtem
Egy kép.
és a fogam vaczogott.
E L Z A : A te arczképed ?
Imi! ami annyit
tesz,
M R . D E W E Y : Ez egy kicsit
mint alkotni!
Adni egy
sablonos lett volna. Nem.
darabot a saját lelkéből.
Ahhoz, hogy az ember
White Rose képe. Lefestetmeríthessen magából, önálló
tem White Roset, abban a
forrással kell birni. De a
momentumban, mikor a Kislegtöbb embernek nincs külön
újszállási Hadicap után lemoslelke; csupán keresztül folyik
sák róla az izzadságot. Naa porhüvelyén a világokat
gyon szép munka, meg vagyok
éltető közös fluidum. Az
ilyen ember csupán az élet
elégedve vele. Nem állatfestőáltal belé vetített képeket
vel pingáltattam, hanem egy
birja tükrözni, mint a fotograportraitistával. Remélem, anyád
fáló gép, de önállót, művéörülni fog neki.
szit, magából adni nem bir.
Ugy-e
milyen mulatságos
ELZA :
Hogyne , papa,
theoria
?
Magam csináltam
hogyne!
magamnak, és ugy elszóraM R . D E W E Y : Remélem
is.
koztat, hogy beérem vele
Közel háromszázezer forint
holtig. En ugy képzelem, hogy
néz le ránk erről a vászonmindenkinek van valami ilyes
bogara, az életről, a lélekról . . . De, nini, a mi kedről, amit saját maga okosves Héthársynénk.
kodott ki magának, csakHÉTHÁRSYNÉ
(még
kivül):
hogy eltitkolja. Én nem
A kaszinóból jövök... Hogyan,
szégyenlem leirni nem én
mamátok nincs itthon? . .
tehetek róla, hogy eszembe
jutott. Én, e szerint, a nagy
Beszéltem a miniszternével . . .
tömeghez, ama milliókhoz
M. Kornis Aranka.
Jó napot, Berzsenyi. (Körültartozom, akik nem kaptak egy
veszik. Jelentkeznek
sorra
a
saját ragyogású, önálló lángot, hanem akit csupán az egyetetöbbiek is, majd Benoiton mama is megérkezik. Még egy
mes, a közös világszellem éltet. Ez bennem, igaz, némi művefélórai semmitmondás. s a csütörtöknek vége.)
lés által, már nagy érzékenységre tett szert; de hiába, azért én
Ygrec.
mégis csak az első szem vagyok abban a lánczban, melyből
eredtem, amely az anyaföldről fölszállni próbál és már
okoskodik a többi tapogatódzóval. Az én őseim még
Ha el nem oltod
szomjuságod,
igen boldog gyermekei voltak földanyánknak. Csak testük
Azért az mégis
elcsitul,
fájt, mikor fájt. Engem már a gondolat gyötör. Például,
Ila le nem léped a virágot,
nézzék:
most, mikor ezt a mocsai emberkinzást olvastam,
Azért az mégis
elvirul.
mintha a szivem kiesett volna a mellemből, olyan aléltság jött rám. Az étel megkeseredett a számban és nem
S a nap, habár tündöklő
fémje
kellett. Szenvedtem attól a gondolattól, hogy ott embereSoh 'se hintett rád
sugarat,
ket, akikkel egy hus és vérből való vagyok, elevenen
Azért lehanyatlik
a mélybe,
vagdalnak és sütögetnek. Talán fokozta ezt az érzékenyMikor eljön az
alkonyat.
séget még az, hogy abból a megyéből, arról a földről,
Veszelel Károly.

Martos Ferencz.

Kemechey Jenó.

Molnár Ferencz.

abból a megkinzott hús és vérből való vagyok én is!
Megutáltam magamat is, hogy ember vagyok. Az undok
középkorra és az inquizicziókra kellett gondolnom vigasztalásért, hogy el ne iszonyodjam végképp a kortól, melyben élek.
Hát még mikor jajveszékelésemre mindenfelől azt a
választ kaptam vállvonogatás kíséretében: Ugyan kérem,
hisz ez nem újság, igy megy az egész országban —
öröklött virtus. — — Jaj! gyerünk odább. — Elég az
hozzá — én már eszmélek. De a lelkem még igen fiatal.
Csak szerezni, gyarapítani tud, de alkotni, magából
adni nem.
Azért minden irásra való fölszólitás ijedtséget okoz.
Ez az első érzés.
Dehát akkor miért nem tagadom meg kereken az
irást ugyebár? Hisz' éppen ez az: ha ezt birnám, akkor
meg sem ijesztene a fölszólitás.
Megijedek, mert tudom, hogy meg kell tennem,
amit kívánnak. Hogy meg fogom tenni. Miért? Azt nem
tudom.
Hiúság, mondja talán valaki; én is gondoltam erre,
régebben, fiatalabb koromban — de ma már tudom,
hogy nem az. Ma tudom, hogy nekem valósággal csak két
dolog imponál a világon: a Nap, és a Nap gyermekei,
a művészek. Az igaziak, az alkotók.
Nem színészeket értek. Nem, nem. Magamat sem.
Komolyan. Sőt még, Isten bocsá', Vizvári coliégát sem;
hiába tette meg annak a minap, az az okos és igazságszerető Tóth Béla.
Messze vagyunk mi a művészettől mindaketten, az
igazat megvallva.
Ime; erre megint azt mondaná az én szegény édesapám, amit egyszer gyermekkoromban mondott, mikor
eljárt a szám: Nno, kitárja az ajtót, kihűl a szoba. Nem
baj, apó, hadd hűljön. Fűtse be, aki utánam jön! Mutassa
meg az utódom az ellenkezőt.
Bizonyitsa be, hogy ő igenis, Isten kegyelméből
való, igazi művész, nemcsak a szövegéhez tapadt, jobbrosszabb, mesterember.
De kivánom a színházunknak! De igen elkelne most!
Hanem hát gyerünk az »Íráshoz*.
Valahányszor fölkérnek rá, dühöngök, de megvagyok fogva. Már obiigóban vagyok.
Képzetem sincs róla mit, de tudom, hogy irni
fogok.
Kipusztíthatatlan kötelességérzet-e ez bennem, vagy
a tehetségnek egy halovány elöljárója, amely, talán, az
unokámban, odáig való folytonos művelése által a
leikeinknek, nagy önálló alkotó-erővé tömörülne?
Egy szó, mint száz, ha irást kérnek, én haragszom,
veszekszem. Dühösen robogok föl s alá a szobámban és
veszekszem, akár ott áll még az az ur, aki fölkért per:
kedves colléga, és több efféle hihetetlen mézes-madzaggal
igyekezve pányvát vetni a nyakamba, akár egyedül vagyok;
én védekezem. Mentségemül legyen mondva, védekezem
becsületesen: »írjak! De hogy jut eszükbe velem Íratni!
Hát kérem én őket, hogy a szerepemet eljátszák? pedig
az százszor könnyebb! Még megérem, hogy jön a vargám,
hogy varrjak neki egy pár kirakatba való disz-topánt,
vagy az órásom, vagy valamelyik csillagász, hogy csináljak
csak neki egy disz-számitást, például: vessem papirra,

Szatmári Mór.

P á s z t o r Árpád.

Zalár József

mennyire jár mostanában földünktől a Biela, és mikor
tér megint vissza stb. Hát iró vagyok én! Hát még
olyan ember is van, aki ráér elolvasni az én firkámat!
Kinek van annyi üres, elpocsékolni való ideje, hogy
ilyesmire is jusson neki! Megint egy szegénységi bizonyítványt állíttatnak ki velem magamról.« Mikor azután belefáradtam a tombolásba, ilyen formán kezdek csendesülni:
»No, no, öreg, ne kerits neki ekkora feneket, más nem
veszi ám ezt olyan komolyan, mint te.«
Nem olvassa ám senki olyan mélyreható figyelemmel
amit te, ha még olyan sziv-véreddel irnál is. Tudod, a
napilapban sok betű kell, sok betű elcsúszik. Ülj le, irj.
Leülök. Pedig soha mig a tollat be nem mártom, nem
tudom mit irjak.
Hanem furcsa, hogy mikor már a toll a kezemben,
és előttem tiszta papiros van — neki szaladok a veszedelemnek, és egy szuszra teletintázok ennyi nagy lap
papirost, mint most is, és azalatt mig nagy, gyerekes
betűimet vetem, egyiket a másik mellé, boldog vagyok.
Addig mig irok, olyan édes, jó nekem. Csak az bánt,
közben, miért nem tudok igen szép betűket vetni!
Hanem a tárgy, hogy miről és hogyan irjak, már
nem okoz többé szivszorongást.
Mikor a tollam már igy szalad, mindig eszembejut
egy pályatársamnak, aki nem nagy véleménynyel van
eszem felől, az a mondása, hogy: »A Miriának csak
lámpagyujtáskor jön meg az esze.«
Én csak azt tudom, hogy amig irok, nem törődöm
vele, mit mondanak rá, vagy hogy kell e valakinek, csak
jól érzem alatta magamat, jókedvű, könnyelmű vagyok.
Sietek megczimezni a borítékot, és el, el vele!
A keserű megbánás és szégyenkezés csak másnap
szorongat újra, mikor nyomtatásban látom árva dadogásomat, és egy nagyot fohászkodva azzal quittelek
le magammal: Ejh no, majd levezeklem ezt a kis bűnömet, ugy fogok nekik játszani jövő felléptemkor, de ugy,
Istenbizony, hogy megbocsátják, jónak tartják még azt is,
amit irtam nekik.
Látja, kedves költőnk, Kiss József, mikor tiz esztendővel ezelőtt kért tőlem tréfásan kéziratot, lapja legelső
számába, akkor századrészt sem ijedtem ugy meg, mint
ma, tiz év után; mert akkor csak nevettem és azt
gondoltam: csak nem képzeli, hogy irok neki!
Eszemágában sincs. De valami mégis rákenyszeritett. Ma már nem is szabadkoztam kívánsága ellen, mert
érzem, hogy felsőbb hatalom kényszerit czikket irnom
minden tiz esztendőben A Hét számára. Hányat hajt még
be rajtam?

Filharmónia.
— Ugyan mit csinálnak itt mindig ezek a
Kondoréit ?
— Várják, hogy vége
legyen.
Veigelsberg

Viktor.

A Hétnek.

Boldog, aki sirni tud.
Nincs édesebb viz a
könynél,
Jobb a bánat az örömnél.
Boldog, aki sirni tud!
Mig könyiid van : nem vagy árva,
Sem a szived nincs magára . . .
— Nincs édesebb viz a könynél,
Boldog, aki sirni
tud!
Aki nem tud, csak
kaczagni:
Óh siess azt
odahagyni.
Ahhoz állj be, aki sir!
Azt öleld hőn a szivedre.
— Mert se szive, mert se lelke :
Aki nem tud, csak kaczagni . . .
Ahhoz állj be, aki sir!
Szaboleska Mihály.

Ne szólj . . .
Nem szól a nap, möidn leszáll,
Búcsúja néma, zajtalan :
S a földre mégis éj borul,
Világa, fénye — halva van.
Nem szól a nyár, ha elvonul
S az ősz 9 . . . hallgatva váltja fel :
Mégis — lehull a lomb, virág
És puszta lesz a völgy kebel.
Ne szólj . . . ne mondd, hogy nem
szerelsz,
Hisz jól tudom . . . mert érezem :
Letűnt a nap, elmúlt a nyár,
Csak éj és gyász maradt
nekem.
Hermán Ottóné.

Őszi éjszaka.
Hol járok vájjon ? Mély tengerfenéken ?
Mi vesz körül ? Nem zöldes fényit hab ?
Mi rezdül fönn végetlen
messzeségben.
Mint nszó fátyolrongy ? Talán a nap '!
Falon, tetőn átszivárogva
lágyan
Árnyék talán e sápadt, tompa fény ?
Es kóborolva ezét nélkül,
hazátlan,
Éjféli vándorszellem
tettem én ?
Pásztor Árpád.

Elnémulás.
Se hangok, se
Meddig fog ez
Nem érzek és
Nem esik jól,

hangulatok .. .
még igy menni 9
nem
gondolok,
nem fáj semmi.

Ugy vagyok már mint az a holt,
Akit élve temettek el
S világtalan világban ott
Iszonyattal ébredez fel.
Jékey Aladár.

Ha majd viszontlátlak.
Ha majd viszontlátlak — ki ne nevess, kérlek —
Félek hogy a szivem feldobog majd — félek I
Hogy a boldogságtól felujjong a lelkem
S hogy a sok gyötrelmet, mit nekem okoztál
Sorra elfelejtem :
Ha majd viszontlátlak.
Félek, nem tudok majd beszélgetni véled,
Hidegen, okosan, amint illik — félek !
Hanem ott sírok majd, szivedre borulva,
S ugy mint egykor, régen — anélkül hogy tudnám
Rabod leszek újra — —
Ha majd viszontlátlak 1 —
Erdős Renée.

Tenger és szerelem.
»Lám mit vesztettél a fényes nagy álmon;
Magasba szálltál fel Ikarusszárnyon,
S naptól perzselten a mélységbe hulltál,
A nagy tengernek sós árjába fúltál.«
Igaz, hogy napfényes eszményt kerestem,
S megégve az élet vizébe estem!
De jó hűs tengerhabban most lehűlni,
Félig elúszni rajt s félig repülni.
Mezei Ernő.

»A Hét«-hez.
Sirok virágán remegő verőfény :
Ez nékem a te jubileumod.
Sok szép álomnak papir-temetőjén
lm ugy mélázok rajtad könnyezőn én,
Hogy föl nem támad e sok-sok halott 1
Telekes Béla.
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Álnevek.
Lucius. Ez volt az
első álnév, mely A
Hét hasábjain megjelent. Ha az utána
következőket meg
akarnám számolni, a
mértani haladványok
rendszerét kellene ösmemem. Ez a Lucius
volt az a csöpp hó,
melyet fönn, a havas
tetején, egy veréb a
fáról lerúgott, amely
lavinává változott s
most már tiz esztendeig forogván, nagyobb az Athenaeum
épületénél is, talán az
opera jelmez raktáránál is. Annyi álnevet hirlap még nem
fogyasztott, mint
A Hét. Rövid idő
alatt nem tudta
senki, ki rejtőzik
Lövik Károly.
alattuk, nem még
Kiss József sem. Sőt
többet mondok, azok sem, a kik maguk viselték. Mert az
óriás halmazban összekeveredtek s gyakran felcserélődtek,
a hogy Hamlet a párbajban a mérgezett kardot ellenfelével fölcseréli.
Így esett meg a Semper álnévvel is, hogy ketten
is lakoztak benne: Ambrus Zoltán és Kóbor Tamás, a
kik az irodalom Péter és Páljai lettek. Igy evezett Ignotus
és Kozma Andor a Tallózó Gerzson hajójában, Kóbor
Tamás és Papp Dániel a Monachus sajkájában együtt. Ma
1899-ben, tiz évi fennállás után, csak emberfölötti buzgalommal lehet egy-egy uj álnevet találni. Szinnyei bácsi, a ki
a muzeum hirlaposztályában az ujságczikkek aláírásait
ellenőrzi, jelentékeny részben ennek következtében őszült
meg. A Hét álnevei maguk egy testes kötetre rúgnak és
ma-holnap külön bibliotnékát kivánnak.
A fent jelzett Lucius maga is gyűjtő név, a mely
alatt Keszler Józsefen kivül még A Hét egész gárdája
szokott volt megjelenni. Lucinsnak az első esztendőben
csak kevés társa akadt. Keve, Lapu, Mariska,
Merlin,
Toborzó, Senki csatlakoztak hozzá. A második kötetben
mutatkozik be Idem és Tiborcz, a melyek a legtartósabb
álarczok közül valók és ma is még élnek. Tulajdonosuk:
Ambrus Zoltán, a ki azonban nem állt meg e két névnél,
hanem egy egész jelmezraktárt csatolt hozzájuk. Pont,
Gönczöl, Masque, Mustármag, Bojtorján, Nestor, Csongor,
Little John, Ovidovits Lázó, mind az ő jogos tulajdonai.
Hogy valamennyit elsoroljam, arra, sajnos, ez idő szerint
nincs helyem. A Hét, fájdalom, még nem a Brockhaus-lexikon terjedelmében jelenik meg.
E lapok első évfolyamának huszonnyolczadik számában — a 23-ik oldalon — A tiikör előtt czim alatt
vers jelent meg. Igy kezdődik:
Munkára fogva, gondba elmerülten
Asztal előtt tükörrel szemben ültem.

A vers elé ez a név van irva: Véghelyi
Imre.
Lepel, hullj le. Ez a Véghelyi Imre aequale Ignotussal, a
kinek ez volt az első irodalmi kísérlete. Véghelyi Imre
nem sokáig létezett, már a következő számokban felváltja
őt Ignotus, a ki az álnevek rekordja dolgában talán még

Ambrus Zoltánt, az akkori championt is megverte. Ignotus,
Pató Pál, Tar Lőrincz, Korax, Ebréus, Kádár, Yorick,
Manfréd, Globetrotter, Homunculus, Tannháuser, Dixi,
Fakir, Piktor, Anch'io, Bull stb. az ő titkos nevei.
Kóbor Tamás szintén tekintélyes gárda vas-álarczosok fölött presideál. Tudnivaló, hogy maga, Kóbor Tamás
is álnév, de olyan sikerült, hogy neki is annyira megtetszett, hogy állandó névül választotta s ma már a postás
is ezen a néven tiszteli. (Ezért történt, hogy Heltai Jenő
az Tchor névről hamarosan lemondott.) Kóbor Tamás csapatából a Monachus, Simplex, Semper, Caliban, Flancur,
Reveur, Jóó Iván, Simon Gyula és az egész alfabét a-tól
z-ig, miközben az x a legszeszélyesebb alakokban (x, X,
—x, + x stb.) szórakozott.
Az ő ellentétük Tóth Béla, a ki álnevek dolgában
a minimumra szorítkozott A 80-as évek hires e. jegye
A Hétben is gyakran fordult meg, aztán csatlakozott
ho'zzá a : Ják. Igy: Ják. Tóth Béla csak később ment
odáig bőkezűségben, hogy a Jákot az a betűvel ajándékozta meg s lőn: Jaák. Innét már csak egy lépés volt a
Jaákh-ig, a mely név ma is kedves pszeudonimja. Idővel
talán még egy-két betű jut hozzá.
Heltai Jenő is takarékosan bánt az álneveivel. A már
föntebb jelzett és ijedtében megboldogult Ichoron kivül
Elta, Reporter és végül Incubus valók az ő leltárába.
Kozma Andor meg éppen szűkkeblű volt, őt csak az InnenOnnanok O jele szignálta. Papp Dániel már sokkal gyakrabban cserélgeti az álarczait. Természetesen vele is megesett, hogy a Kóbor Tamás egy nevét (a Monachust)
használta, szerencse, hogy ebből nem lett vitás tengerszemügy. Hálistennek mindkettőjüknek van szeme, még pedig
talán olyan mély is, mint a tengerszemé. Papp Dániel bizonyos zamatot tudott neveinek adni, a miért kollégái méltán megirigyelték. Az ő jelmezei mindig eredetiek valának,
a miről tanúskodik az egyszerű Dániel, a félelmetes
Suhintó, a rejtélyes Tetétlen és a Dániel közép foka: a
Dániel pap.
A jövő század hieroglifusairól is gondoskodott A Hét.
Az ő papirus-tekercsei az Innen Onnanok titokzatos jelei.
Leplezzük le őket sorjában: -o = Tóth Béla, * = Ignotus, A = Kóbor Tamás, O = Kozma Andor, • == Ágai
Adolf, sőt Heltai Jenő is, ! ? = Papp Dániel, © = Ambrus
Zoltán, Ó = Szőllősy Zsigmond,
= Reiniger Simon.
Azok, a kik egy
álnévvel is beérik, a
következők:
Ráspoly = Herczeg Ferencz, Porzó
= Ágai Adolf, Pán
= Szomaházy István, Junius == Zilahi
Kiss Béla, Traveller
== Szemere Atilla,
Sipulusz = Rákosi
Viktor, Mezarthim =
Kempelen Farkas,
Vicomte Letoriéres
== Vay Sándor gróf,
Bob = Makai Emil,
A Iariska=Jeszenszky
Sándorné, Margit =
Fuchs Margit, Teli
= Telekes Béla, Simeon = Salgó Ernő,
Garabonczás = Osvát Ernő, Szigma
=
Szőllősy ZsigGyarmathy Zsigáné.
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mond, Hetes = Kun József, Vessző = Molnár Ferencz,
M . . . stb. stb. Mert hiszen, sajnos, én sem vagyok
káptalan.
Az álnevek tarka gomolyagjában gyakran tünt fel
egy selyem dominó, a ki az Emma asszony nevet viselte.
O a mi fátyolos hölgyünk, a spiritus familiaris, a ki mindig jókor bukkanik föl s kakaskukorékoláskor, e lap tördelésénél, ismét ellünik. Homály borítja utait és dominóját, az fedje el múltját és jövendőjét is. Emma asszony
is olyan, mint a viliik, addig él csak, a mig hiszünk benne.
Miután még sokáig van rá szükségünk, tovább hiszünk
benne és — nem leplezzük le ezúttal sem.
Még egy szót, mielőtt ezt a leleplezést befejezném.
Ez a szó az »álnevek álneveinek« szól.
Tudnivaló, hogy Kóbor Tamás és Ignotus is már
álnevek. Már most Kóbor Tamás álnevének Simplex volt
az álneve. A Simplex álneve pedig gyakran S—x volt.
Sőt az S—x-nek is akadt álneve, a: —x, ennek pedig
az egyszerű x. Szintúgy Ignotus is. Ignotust Pató Pál,
Pató Pált P—ó P—1, P—ó P—l-t P. P. és P. P.-t végre
p. p. helyettesitette. Ha tovább akarnám folytatni, el kellene küldenem a szolgát egy Mocznik-Klamarik-féle logaritmus-tábláért.
Azért hát gyorsan be is fejezem ezt a czikkemet.
Hogy a pohár egészen beteljék, végül még én is leteszem
álszakálamat és ezennel tisztelettel aláírom magamat:
Délibáb — D—b =

Lövik Károly.

Nem igen maradnék meg ebben
a szobában, ha itt volna, valamely
könyvespolczon, a Hét tizenkilencz
vagy hány kötete. Mert, hiába, bennünk lakozik ami ellenségünk, a
leggonoszabb tudásra, a magunk
ismeretére bizgató ördög, aki néha
azt mondja:
— Vedd elő régi Írásaidat, és
T ó t h Béla.
lásd meg, milyen nagy szamár vagy.
Máskor meg azt mondja:
— Vedd elő régi írásaidat, és lásd meg, hogy néha
okos portékákat is firkáltál.
A goromba ördög százszor emberségesebb a hízelkedő
ördögnél. Ha szamárságaim jutnak eszembe, nem szégyellem magamat olyan igen, mint mikor az a gondolat
kecsegtet, hogy talán okosat is irtam valaha. Mert a
szamárságomban való hit nem akkora szamárság, a mekkora szamárság az okosságomban való hit.
Mikor kölcsön-könyvet megyek kérni a Nemzeti
Muzeumba, a rozoga, sötét lépcsőn mindig két "hangulat*
leng körül. Az egyik reális: a földszinti konyhák valósá-

Kun J ó z s e f (Hetes).

Braun Sándor.

gos igazgató-őri illata; kedden és
csütörtökön káposzta, mely bizonyos, mint a komoly, a becsületes,
a véletlenségekkel nem küzdő polgári élet minden tüneménye. Mert
az ember születik, hivatalt nyer,
megházasodik, kedden, csütörtökön,
vasárnap káposztát eszik, jubilál és
meghal. — Másik »hangulatom«
szintén reális: hogy ez épületben, (mely quota szerint sem
fényesebb a bécsi Hof - Museumoknál) megvan minden nyomtatott
betűm, azon a flamand népdalon
kezdve, mely a Fővárosi Lapokban
1868 tavaszán jelent meg. Megvan
minden: hőskölteményeim és nyílttéri botozkodásaim; újdonságaim
és rövid hireim, az elmések; ezer
tárcza és milliom semmi. S ez egy
emberélet. Piha!... S hogy mégsem
futok ki ebből a házból, mint a
kigyó-ostorral űzött, csak az az
oka, hogy mind e borzasztó titkokat Szinnyei bácsi őrzi. És nem
olvassa. És más sem olvassa. És
én sem olvasom. Ó, milyen boldogság élni, villamosra ülni és
ebédelni!
De ha itthon volna az az egynéhány métermázsa papiros! S még
csak nem is a padláson, hanem itt a
kezem ügyében! Nem ebédelnék
többé, mert nem volna mit. Nem tudnék többé leírni egy sort, tehát nem
kapnám meg soráért az ötven fillért.
Pedig ez az ötven fillér a minden, a
hajléktól a szemüvegig, a tápláléktól
a londresig.
Távozzál tőlem, sátán!
Mindnyájunknak kívánom, magam
nak is, hogy meglássuk a Hét századik kötetét is. De én csak kívülről
lássam. Ezt kérem tőled, te egyetlen,
akiben hiszek, Tersattoi Madonna!

S z a b ó Endre.

Kern Aurél.

Kenedi Géza.

Márkus Miksa.

Jaákh.

Sajó Sándor.

Gelléri Mór.
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De nagyon fölvilted,
úristen, a dolgom !
Ki nem sirolt könycsepp
nem reszeli
torkom.
Nem vagyok se ura, se szolgája
másnak,
Nem eszem morzsáit
megatázkodásnak.
Nap vagyok;
egyedül magam körül
forgok.
Mézet is a magam köpűjébe
hordok.
Viskó vala multam. Most a régi lelken
Uj palotát próbál építeni
lelkem.

Nézem az éjszakát. Hajh, künnről az árnyak
Ma is be-be néznek, hívogatnak,
várnak.
De látva derűjét az uri jó
módnak:
Mint a kivert ebek mind
tovakotródnak.
S elnézek egy képel . . . ü volna ? . . . Ha látom,
Rám nevet az utczán : ön hízik
barátom!
S én visszamosolygok:
maga lelkem még vár ? .. .
A haja se szőke, a szeme se kék már.
Liliom termete gömbölyödik,
óh jaj,
Hogy elváltoztat a reménytelen
sóhaj! . . .
Más szive elvérzik, ha másé
szerette,
Mi pedig, fájdalom,
virulunk
mellette.
. . . Néha,
S nem jut
Irigykedve
Üresnek a

gonosz órán, hu a tollat
rágom
az eszembe semmi a világon :
látom szebbnek az
avultat,
jelent, gazdagnak
a
mu'tat;

Visszasírom a szép,
Óh minek is kellett
Öklömmel ilyenkor
S az isteni szikrán

a szűkös
időket,
elveszilni
őket!
asztalomra
sújtok —
— szivaromra
gyújtok

...
Makai Emil.

A legmagasztosabb órákban,
mikor azt hinnők, egy egész
világ öröme és búja számára
kitágul a szivünk: lelkünk mégis
épp ilyenkor vonul magába, s a
kölcáönösség minden szálait eloldva, a maga Énjének szemléletébe merül. Igy gyökeredzhetik
mélyen az emberi lélekben, hogy
a Megváltásnak, vagyis min.
den vallásteremtő gondolatok
közzül a legmagasztosabbnak s legegyetemesebbnek ünnepe
a családnak vált ünnepévé, a családnak, melyben az egyéniség tudata legerősebben és legvonzóbban fejeződik ki.
Az ilyen önzés nemcsak jogos, hanem nemes is; megnemesiti a kötelességtudás erkölcse, mely maga a legnagyobb önmegtagadásba kerül. A népegyéniségekben is
épp a nagy történeti fordulók magasztos napjai lobbantják föl a családi érzést — s ez az önzés is nemcsak
jogos, de erkölcsösen nemes is. Minden nemzet maga magának a czélja; életét megtartani és fejleszteni a legfőbb
hivatása; mentül keményebben vallja e czélját, annál komolyabban nézi a kötelességeit — s a kötelességtudásban
mentül komolyabb, annál elsőbb helyet hódit meg magának a miveltség közösségében.
Veigelsberg Leo.

» Aspázia kincse.«
Irta: SIPULUSZ.
SZEMÉLYEK :
AZ ÖREG-Kiss József, A Hét szerkesztője.
ÉN.
ELSÓ ISMERETLEN, aki drámát olvas fel.
MÁSODIK ISMERETLEN, aki meghallgatja.
MÁTYÁS, a szerkesztőség mindenese.
Történik Kiss József lakásán.

A történetet drámai formában akartam megírni, de aztán
eszembe jutott, hogy se probléma, se házasságtörés nincs
benne, s igy a közönséget nem érdekli. Megirom tehát tárczának.
*

Egy tavaszi reggelen felmentem az öreg lakására, mely
akkor Erzsébet-körut 6. szám alatt volt. A 3-ik emeleten, de
lift nélkül.
Azon a nyáron készültem a Mont Blancot megmászni,
s ezért gyakran meglátogattam Kiss Józsefet.
Beléptem a dolgozó-szobájába. Az öreg ismert biborvörös
pongyolájába burkolózva egy ébenfa-trónon ült. Előtte egy
ismeretlen, de erőteljes, széles vállú magas ur heves gesztusokkal felolvasott valamit. Az öreg olyan arczczal hallgatta, mint
XVI. Lajos a halálos ítéletét.
Amint engem meglát, arca földerül, felugrik, elém siet
és belém kapaszkodik.
— Jó hogy jösz. Uram — fordult az izmos idegenhez — bemutatom önnek Rákosi Viktort, A Hét dramaturgját. Csak ő kompetens arra, hogy az ön darabja felett Ítéletet
mondjon. Tessék folytatni!
Ezzel eltűnt. Én, tekintettel az ismeretlennek jól kifejlett
izomerejére, jónak láttam szó nélkül elhelyezkedni az ébenfatrónban.
Az ismeretlen szives volt megmondani, hogy itt az
Aspázia
kincse czimü három felvonásos drámáról van szó.
Aztán hevesen folytatta a felolvasást. Én pedig unatkoztam,
mint a fene. (Bocsánat, de ezt a szót Petőfi is használta.)
Egyszerre csak nyilik az ajtó, s megjelenik egy ifjú.
Halvány volt és ismeretlen. Azonnal láttam, hogy lirai költő.
— Ah, csakhogy itt van, már régóta varom. Bocsánat — szóltam Aspázia szerzőjéhez — rögtön bejövök.
Ezzel a meglepett lirai költőt a szomszéd szobába tuszkoltam.
— Ön verset hozott ?
— Igen, s mondhatom . . .
— Ne mondjon semmit. A verset nyújtsa át. ígérem,
hogy közölni fogjuk, de egy feltétel alatt.
— Mi az?
— Ön itt marad, mint A Hét munkatársa végighallgatja a tragédiát, megdicséri . . .
— Sokáig fog tartani ? — kérdé nyugtalanul az ifjú,
amiből láttam, hogy lirai költő létére elég intelligenczia van
benne.
— Oh, dehogy!
— Akkor jó.
Visszatértünk. Rövid magyarázat után a költő helyet
foglalt az ébenfa-trónban, a drámaíró újra szavalni kezdett, én
pedig mentem az öreg után a Central-kávéházba, hol akkor
A Hét fiók-szerkesztősége volt.
Útközben jutott eszembe, hogy a lirai költőtől mégis
meg kellett volna kérdezni, hogy kicsoda tulajdonkép ?
Az öreg a Centrálban anisettet ivott és revíziót csinált.
— Nos, vége a drámának ? — kérdé kárörvendően.
— Nem hiszem.
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— Mit tesz ez?
Megmagyaráztam neki. Az anisettes pohár kihullott a
kezéből.
— De, hisz ez hallatlan!
— Mi?
— Nincs odahaza egy lélek se a lakásomon, csak egy
idegen ur, aki egy másik idegen urnák drámát olvas fel.
— Nem ismered a drámaírót sem ?
— A nevét se tudom. Gyerünk!
Kocsiba vágtuk magunkat, s rohantunk haza.
Óvatosan benyitottunk az előszobába. A felolvasás még
mindig tartott. A félig nyitott ajtón belestünk. Akkor fejezte
be Aspázia
szerzője a dráma felolvasását. De előtte, az ébenfatrónon már Mátyás ült, a mindenes és nem a lirai költő.
Figyeltünk. Mátyás kritizált. Okosan kritizált. A drámaíró
hálálkodott, s végre ajánlatot tett, hogy dolgozzák át együtt
a darabot.
Mátyás elfogadta. Ekkor mi hamar elbujtunk, mert az
Aspázia szerzője távozott.
Amint a külső ajtó becsapódott, az öreg rám nézett a
pápaszeme fölött.
— Ne mondd meg senkinek, de én azt hiszem, hogy
Mátyás a legintelligensebb tagja szerkesztőségünknek.
. . . Eddig titokban is tartottam, de már nem birom tovább.

Nemsokára ötven éve
lesz, hogy a tollat forgatom. Nyugaton a keletet,
keleten a nyugatot ismertettem. Szándékom volt a
világ két részét egymáshoz közelebbre hozni, és
ha az eddig elért mákszemnyi siker csak tehetetlenségemről tanúskodik, mégis
azon reményben élek, hogy
eljön majd az idő, amidőn
a testvériség szent köteléke az emberiségnek, még
most éghajlat, vallás és történeti mult által elkülönített két részét egymáshoz közelíteni és
egyesíteni fogja. A dicső képnek, melyről fiatal koromban alig
mertem álmodozni, egyes fénypontjai már kezdenek villogni
a homály résein keresztül, és amily mértékben a nyugoti
ember szeméről az előítélet és balgaság fátyola lehull,
ugyanazon mértékben ébredezik a kelet fia is, szemét
dörzsöli és látni kezdi, hogy bizony-bizony kár volt ádáz
harczban vérét ontva, a modern világnézetnek ellentállani.
Hiába kicsinyelik a tollnak hatalmát. Nem a vagyon, sem
a nyers erő, hanem a sokat gúnyolt fekete tinta az, melynek befolyása alatt a mindnyájunk által várt világosság
létre jöhet és létre jönni fog. Azért kedves irótársaimnak
bátran mondhatom: — »Küzdjetek csak, utoljára mégis a
mienk lesz a dicsőség.*
Vámbéry Ármin.
Csak a holnap tehet boldoggá és csak azok boldogok a jelenben, akik hinni tudnak a holnapban.
*

Az irodalomban és a művészetben annyi a kivétel a szabály
alól, ahány a genie.
Salgó Ernő.

Mélység.
Egy mélysége van a mélynek,
Ahová még ón sem érhet,
Mozdulatlan, szinte halva,
Az a titkok birodalma . . .
. . . Igy az én tengernyi lelkem
Rejtekén elérhetetlen
Szunnyad egy világ titokban,
Létem mély örvénye ott van.
P a l á g y l Lajos.

Levél Emma asszonynak.
Dcbreczen, decz. 3.
Kedves Kiss, voltaképpen nem is
magának
akarok irni, hanem
az
Emma
asszonynak,
de
nem merek, mert amilyen peches vagyok, meg
eshetnék
rajtam,
hogy
Emma
valóságos,
igazi
— csak éppen diskrét —
asszony.
Pedig sok fontos kérdezni valóm van
tőle,
kezdve azon, hogy hol
besorgolja miedereit
—
L á s z l ó Albertné.
amire férfi léiére adhatna
legjobb választ — egészen addig — amire mint asszony felelhetne — hogy mikor is kezd az asszony férjeért rajongani,
az első »enfin seul«-nél vagy a második udvarlónál? De hát
amint tudja, kedves Kiss, vidéki asszony vagyok — irodalmi
reczeptek szerint naiv — igy tehát Emmát asszonynak kell
hinnem a nevénél fogva is, no meg mert olyan szép, asszonyos
tónusban mer Önnel csevegni, mintha bizony Ön valójában
olyan kicsiny volna, mint amilyen kicsiny. Igen, valóságos,
eleven, telivér asszonynak tartom, aki a francziával zsurol, az
angollal flirtöl, a némettel schmollol és a magyarral zsörtölődik, vagyis otthon van mindenütt és mindenben. Én legalább
ugy látom, hogy otthon van, s ha nem is tud mindent, de
felelni mindenre tud, mint hogy az én Bandi fiam hiszi azt
felőlem, mikor az ő karika szemeivel s nyitva felejtett szájával
ezer kérdéssel ostromol, a gólyától kezdve egészen az üstökös
csillagig.
Ilyen vidéki kérdéssel fordulok most én magához Emma
asszony. Ugyan mondja meg nekem, mi külömbség van a »fin
de siécle« és a »szeczesszió« között a házas életben ?
Mert hát mi, akik e divatos fogalmakat csak a képes
levelező-lapokból ismerjük, ugy képzeljük, hogy »fin de siécle«
mindaz, ami lehetetlen, ami kirúg a hámból, ami a szabályos
formákon kivül áll. Szeczesszió pedig, ami mindenfelől egyenlő,
egyező, önmagát örökösen ismétlő egyforma vonalak közzé van
szorítva. Már pedig ha igy van, akkor fin de siécle mindaz,
ami nem szabad, szeczesszió pedig, ami muszáj.
Vagyis, ha a
férjemnek »kimenő«-je van, fin de siécle az, ha örülök, amikor
megy, s haragszom, amikor jön, szeczesszió pedig az, ha
haragszom, amikor megy s örülök, ha végre hazajön. Vagy
talán fin de siecle, ha menet-jövet haragszom s szeczesszió, ha
jövet-menet örülök ?
Látja Emma asszony, ott fönn a székes-fővárosban maguk
szabják meg a mi vidéki életünket szövetben, szokásban, szabásban, kívülről, belülről egyaránt. Hanem mi az uj szabást
csak a divatlapban találjuk meg, de a lelkünk részére ott
hiába keressük. És ennek a következménye azután, hogy mi
falusiak annyira elmaradunk maguktól a házas életben, hogy
még mindig szeretjük a férjünket, holott nem is tudjuk szokás-e,
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illik-e, szabad-e ez? Nem tudjuk miképpen kell viselkednünk
nekik, tegyük-e éppen az ellenkezőjét annak, ami nekik másoknál tetszik, hogy nekik tessünk ?
Hiszen maga annyi életbevágó kérdéssel foglalkozik leveleiben, hogy csak természetes, ha ilyen fontosabb dolgokban
magához fordulunk.
Kérem, küldje meg nekem a maga reczipéjét, cserébe
Ígérek én is kipróbált reczeptet ugorkasavanyitásra és folttiszti tásra.
László Albertné.
*

Kedves Bandi-mamája, olyan ostobának tetszem, hogy
férfinak tart? Lássa, inkább olyan okos vagyok, hogy
ovakodom fölvenni a versenyt a maga ravasz kis levelével. Ha megharagudnám s én meg a vidéki asszonyoknak dörgölném az orruk alá a kanonokot, a főjegyzőt, a
szolgabírót, vagy, ha a szolgabiró öreg, a jogász fiát, aki
vakáczióra tér haza — továbbá a kapitányt s a főhadnagyot sőt, ha jó családból való, a kadétot is — és végre,
last not least, a földesurat, aki vasárnap négyesfogaton
vagy lóháton jő be a városba; ha azt mondanám, hogy
a vidéki asszonyok ilyenek, elismerném vele, hogy mi pesti
asszonyok olyanok vagyunk. Ha beugranám és mideradreszákat ajánlanék: milyen nevetséges volnék maguk
előtt, akik többnyire Bécsből hozatnak midért, ruhát,
divatot! Olyan elmés asszony, mint maga, épp olyan jól
tudja, mint én, hogy a fin de siécle kétségbeesés volt
önmagunkon s a világon, s együtt hal meg a századdal.
Az uj század, a szeczesszio, hit és bizodalom a világban
s főképp magamban, az én egyéniségemben s egyéni
ízlésemben. Akiben az egyéniség olyan — hogy is mondják a doktorok: tömény oldatban van meg, mint a Bandimamájában, az ha még ugy hódol is a divatnak, tudja,
hogy mindig tartunk benne egy kis elkerített rayont a
magunk egyéni Ízlésének és hajlandóságának. Áll ez főképp
az intimebb természetű ruhadarabok számára. Eh bien:
a férj is ilyen intim ruhadarab.
Emma.

Fráter Erzsébet.'
Irta: I G N O T U S .

A Palágyi Madách - könyvének
szépségeit maga az Ember Tragédiájának tudós és finom magyarázója : Alexander Bernát is elismeri. Ez elismeréshez szívesen
csatlakozik mindenki, aki e rajongó
szeretettel, de e rajongás közben
sem gyengülő kritikai és történeti
érzékkel megirt, némiképpen úttörő
munkát elolvassa. Túlzással, igaz,
tele van — de a szeretetével, melyben csak a méltatás foka a túlzás,
nem az Ítélet veleje. Noha ez Ítéleteinek is olykor csökkenti értékét a Palágyi Menyhért régi
baja: az idealizmusnak az naiv fajtája, mely azt hiszi,
vét az idea szentsége ellen, ha a hitvány matériának minden órában egy evőkanállal be nem adja a halálos mérget. Ez épp oly tudománytalan elfogultság, mint a
Büchnerek materializmusa, mely azt hiszi, meg kell ölnie
a bitor ideát, hogy a matériát jogos trónjához juttassa.
A naiv materializmussal rég végzett a tudomány, de a
naiv idealizmusnak nem szabad azt hinnie, hogy az ő
javára. Kevésbbé szent a haza ideája, ha gazdasági talaj ban keresem a gyökereit? Nem ez a talaj válik-e inkább
szentté, hogy az ő gyakorlati kézzelfoghatósága ilyen élő

Muló évek.
Az évek mintha csak arra valók lennének, hogy egy
csodálatos báli asszonynak, egy minden forduló végén újra
megifjodó tüneménynek szeszélyeit szolgálják. Minden év eljárja
az idővel a maga t o u r j á t ; aztán lefoszlik róla, megsemmisül.
Csupán a hangulatából marad meg egy szemernyi, mint az
elégett szerelmek hamuja.
Bede Jób.

Kedves mester!
Ön olyan szeretettel tud kérni, hogy én ellenállani nem tudok.
Ime a rajz.
Márk Lajos.

Heltai Jenő.

Kóbor Tamás.

egységben van a legszentebb kézzelfoghatatlansággal?
Azzal tisztában kell lennünk, hogy akárhány közön át is
a szentségeinket mindig a magunk képére teremtjük, s a
magunk czéljait, szükségeit s érdekeit szenteljük meg
bennük. Ennek tudományos átlátása miért volna a szentségeink profanálása? A mi érdekeink, czéljaink és szükségeink miért ne volnának magunk előtt szentek ? Az
emberi érdeknek miért csak a koporsójára szabadna rátűzni az emberi elme nemesi levelét, s miért ne szabadna
már az életünk teljességére rátenni a nemesség koronáját ?
A Fülöpöknél, kiknek sírboltokba kellett leszállaniok
királyi társaságért, többre becsüljük a Napóleonokat, akik
maguk teremtettek maguk körül királyokat és fejedelmeket.
Ezt az egy szempontot nem nézve azonban, Palágyi
Menyhért kitűnő aesthetikus magyarázója a Madách költészetének. Sőt talán ott is igaza van, ahol az Alexander
Bernát reális érzéke inkább belemagyarázást lát, mint
megmagyarázást. Persze, azon nyersen leirva némiképp
düntzeresnek tetszenek afféle állitások, hogy a Lucziferben Szontágh Pált irta meg Madách, a franczia forradalomban a magyar forradalmat, a falansztériumban a Bachszisztémát — és igy tovább. De Palágyi meg is okolja
* Madách Imre élete és költészete. Irta : Palágyi
Budapest, Athenaeum, 1900. Ára 3 frt 50 kr.

Menyhért.

S z ö l l ó s i Zsigmond.

Gyalui F a r k a s .

ez állításait, még pedig szerencsésen. Madách Imre lírikus
lélek volt, vagyis olyan, aki képtelen a világot másképp
nézni, mint önmagán keresztül. Ez a világ pedig amily
határtalan volt az ő elmélkedésében, annyira szűkös volt
az ő tapasztalatában. Magába vonult ember volt, társaságba keveset járó, nyilvános életből kimaradt, kinek
tapasztalata még csak azzal a szurrogátummal sem bővült,
melyet az utazó remetéknek megad a külömböző falvak,
városok és országok tornyainak látása. Olyan tudományos szem, mint amilyen a Madáché, az ő legszűkebb
környezete mikrokozmusában is meglátja a makrokozmust.
De az olyan magányos ember, mint Madách, lassankint
beleszorul abba, hogy a makrokozmust csakis ebben a
mikrokozmusban lássa. Palágyi éles elméjüen és megczáfolhatatlanul mutatja ki, mint öntötte már az ifjú Madách
is az ő magánéletének töprengéseit költői formába, s például az ő házasodó vágyait és töprengéseit mint kristályosította meg egy herakleszi drámában. Ez aztán megfordítva is igaz lehet, s az emberi nagy tragédiákból sem
erőltetés kiolvasni a Madách Imre magános tragédiáit.
Aki verseket ir a baráthoz, ki a feleségét elcsábította,
bebizonyitottan nem ismer külömbséget az élet s a költészet között. Nekünk, akik például Szontágh Pált az újságolvasó, a hivatali főnökünket az alárendelt, a szobalyányunkat a gazda szemével nézzük, alkalmasint nem jutna
eszünkbe drámát írni róluk. De alkalmasint csak azért
nem, mert nem vagyunk költők. Madách azonban költő
volt, az életben is költő, ki a szolgabírót is snb specie
aeternitatis nézi. Szontágh Pálnak például olyasmit ir egy
levelében, hogy szereti őt, bárha czinikus is, mert ez a
czinizmus csak csalódásoknak lehet okozata, s ezért szent
előtte, mint a görögök előtt szent volt a hely, melyet
villámcsapás tett pusztasággá . . . Ilyen nézéstől a költészetig csak egy a lépés: az Íróasztalig való.
Sokkal nagyobb, s épp ebbe az erejébe vágó gyengesége a Palágyi könyvének a Madách Imre házassági tragédiájának elnagyolása. Madách Imrét — nem Palágyi
mondja ki először — hét esztendei házasság után megcsalta a felesége. A nagy költőnek ezt a keserű éleményét
maga Palágyi döntőnek és korszakosnak itéli a Madách
életében és költészetében. Az embernek bizonyára az az
első gondolata, hogy nem telt még el akkora idő sem a
Madách, sem a felesége halála óta, hogy erről a dologról
világosan, pontosan, teljesen és nyugodtan lehetne irni.
De Palágyi azt állítja, hogy igen — a dolog úgyis köztudomású, a Madách-pár rég porlad, beszélhetünk róluk.
Fölmerülhet továbbá az a tekintet is, hogy a Madáchék
utódait nincs joga érzésükben megbántani még a tudománynak, az irodalomtörténetnek sem. Ezt a tekintetet
azonban megdöntötte a nagy költőnek kiváló fia, Madách
Aladár ur, ki mint egy megfordított Brutus, az ő fiúi
érzését antik keménységgel rendeli alá az örök igazságnak. Palágyi Menyhért baráti viszonyban van Madách

Zboray Aladár.

Aladárral, a könyv függelékében ott vannak a Madáchné
összes uiához irt levelei — minden jel arra vall, hogy
Madách Aladár teljes fölhatalmazást adott Palágyi Menyhértnek. Még ezeken tul is érthető volna, ha Palágyi
visszariadna e szomorú bonczolástól. Szabadni szabad, de
megtenni nehéz. Ám Palágyit csábítja a nagy föladat,
bele is fog, de a keze lehanyatlik. Olyan fordulatok, mint
"hosszas volna«, vagy »nem érdemes szóba állani« —
becsületére válnak a Palágyi tapintatának, de ártalmára a
psychologiájának. A kelevényt vagy fölszurja az ember,
vagy békén hagyja, de piszkálni nem való. Nem lehet,
mint Palágyinál kevésbbé érzékeny lelkek tennék, buszáros
vállvonással sem átsiklani a dolgon — ez az eset régi
história ugyan, de ebben az esetben uj annak a személye
miatt, akin megesett. Hogy groteszkek legyünk, de kézzelfoghatóak: tegyük föl, hogy Shakespeare ugy vált
volna költővé, hogy, mint a mesebeli gyerek, leesett a
padlásról és betörte a fejét. Bizonyos, hogy az életirójának kötelessége volna ezt a különös esetet végigtaglalni,
minden oldalról, minden szempontból, összes lelki és testi
vonatkozásaival. Palágyi szemmelláthatóan tisztában van
a Madáchné Fráter Erzsébet egész esetével s az Ítéletét
s ennek megokolását is teljesen megformálta magában, de
nekünk olvasóknak csak olyan schlagwortokb&w adja meg,
mint a ballada-énekes, aki teljesen beavatott közönségnek
lantol. Mi a Madách házassági tragédiájába nem vagyunk
teljesen beavatottak, főképp, mert Palágyi Menyhért éppen
a punctum saliense előtt áll meg: ifjabb Madáchnénak
idősebb Madáchnéval, a költő édesanyjával való viszonya előtt.
Ahogy a Palágyi festéséből ismerjük: értjük az
imádást, melylyel a Madách-familia e nagy asszony iránt
viseltetik, s értjük, hogy ez az érzés átragadt Palágyira
is. De ha, és méltán, ez uri nőt annyira tökéletesnek
nézi, miért fél attól, hogy az eset minden szálainak föltárásával valami árnyék talál rá esni ? Nekünk nincsenek
rendelkezésünkre a Palágyi eszközei, de már az ő adataiból és Ítéleteiből is egészen biztosan láthatjuk, hogy a
Madách házassági szerencsétlensége nemcsak a férfi s a
nő, hanem az anyós és a menye örök tragédiája is.
Palágyinak nem volt kötelessége, hogy igazságot szolgáltasson az urától elszakadt, a posványba mind mélyebbre
sülyedt s végtére kórházban meghalt bűnös asszonynak :
ifjabb Madách Imrénének. De ha megteszi, ha itél — s
egészben helyesen itél — itélni nem szabad megokolás
nélkül.
Idősbb Madách imrénérői, a költő anyjáról, nem lehet
a legnagyobb tisztelet nélkül irni. Spártai asszonynak
lehetne nevezni, ha nem volna a tipikus magyar özvegy
uri asszony, ki az ura kora halála után maga viszi a
gazdaságot, maga neveli az árvákat egy kufár okosságával s egy szent lemondásával. Ifjabb Madách Imréné pedig
a csinos, temperamentumos tuczatasszonyok közzül való,
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kiknek csak magukhoz való eszük van, és szeretni sem
szeretnek mást, mint magukat. Ez nem valami szép dolog,
de ki tehet róla, hogy olyan, amilyen? Érdekes, hogy
ifjabb Madáchné még tenni is szeretne róla; hogy mikor
őrajta, a kaczér, fiatal, közönséges lyányon, akit idáig csak
magafajtáju és gusztusu parlagi gavallérok vettek körül,
az előkelő lelkű Madách Imre is rajta felejti szemét,
Fráter Erzsébet is — igy hivták a lyányt — igyeszik
olyan lenni, becsületes igyekezettel, mint amilyenek a harminczas és negyvenes éveknek bizonyára ő előtte is tetszetős regényhősnői, s a vőlegényének irt első levelét igy
kezdi (1844. decz. 19.): »Isten! kire öntudatom tisztaságával emelem buzgó fohászomat, adj erőt összveszedhetnem zajongó keblemnek érzelmeit, adj erőt egy gyenge
s ahoz bátortalan lénynek egy szive ugy mint lelkére
ható ostromnak elfogadására!...« Ettől bizony nagy
lépés addig a levélig, melyet Madáchné ir fogságból kiszabadult, de továbbra is Pestre internált urának (1858
jun 25.): ». . . igen sok dolgom van, meszeltetek, múltkor
Anyád küldött 100 frtot, de a cselédek számára semmit,
irtál-é, ilyen állapotban meg kell bolondulnom . . . irjál

Vészi József.

neki röktön . . . ha én irok, akor borzasztókat találnék
irni, mindazokért, mit én tüle meg nem érdemlettem.
Itt küldök 10 pár harisnyát, a nyári slafrokod a ferslagba
van, egy selyem ruhát tsináljon Mutsenbacher más derekat, mert igy már nem hordhatom, mond meg néki, hogy
derékbe szűkebbre és a melybe bővebbre csinálja, 2 kalap
Czermánnak és egy mántil, a 2 kalapból válaszszon egyett
és tisztítsa és putzolja fel, ha a ritkát választja, úgy ara
tegyen fehér pántlikát, ha pedig a sűrű szalmát, akkor
arra tegyen Schottis pántlikát, a mántlit, ha lehet, tisztítsa ki és tsinálja ugy, mint most horgyák, ha kitelik
belüle
Ez, mondom, nagy távolság attól a hangtól;
Fráter Erzsébet ilyen volt, de bizonyos, hogy jóhiszeműen
és becsületes vágyakodással szeretett volna olyan lenni.
Efféle elhatározások igézete eltarthat egy hétig, el
a menyasszonyság alatt, el az első mézes esztendőkig,
de örökké nem. Főképp, ha az emberrel éreztetik, hogy
belelátnak az ő köznapi lelkébe s nem segitik meg benne,
hogy ünnepivé váljon. Idősbb Madách Imréné, a müveit,
előkelő és tökéletes asszony, vérző szívvel nézte, hogy
az ő nagy fia mint hoz a házhoz ilyen közönséges teremtést, s ez a "közönséges teremtés« jól látta, hogy őt látják.
Azt még egyszer ne feledjük, hogy lett legyen ez a Fráter
Erzsébet bármicsoda közönséges teremtés, ő nem tehetett

Kabos Ede.

Gozsdu Elek.

róla, hogy ő az; a hiba ott van, hogy a Madách Imréknek mért tetszenek ilyen közönséges bábok s mért nem
a két lábon járó Conservations- Lexikonok ? Ha egy Madách
Imrének ilyen nők tetszenek, Fráter Erzsébetnek mért tessenek a Madách Imrék, a tépelődő, ábrándozó, társaságkerülő, gyöngéd, de éppen nem mulatságos Madách Imrék,
s mért ne afféle magához illő parlagi gavallérok, mint
amilyenekkel az urát megcsalta ? Leánykorában Fráter
Erzsébet erőt vett ezen a természetén; maga is szégyellte
maga előtt, s mikor ő, a szegény lyány, hozzáment a
jómódú, előkelő s finomlelkü ifjú úrhoz, bizonyára nemcsak számításból tette — amely számítást külömben a mi
mai társadalmi viszonyaink közepett nem lehet lyánytól
rossz néven venni — hanem becsületes szándékkal ment
hozzá és sok szép reménységgel. De bizonyos, hogy nemcsak ő csalta meg az urát, hanem ő is megcsalódott.
Az urának anyja megvetette őt, amiben az anyának, az ő
emelkedett szempontjából, igaza volt, de a menye ezt
maga csak nem ismerheti el, főképp mikor ő tudja, hogy
ő mennyire tele van jó szándékokkal. Ilyesmiért az aszszony mindig az urára haragszik. De haragudhatott
másért is. Ő egy előkelő megyei ur feleségének életét
várta és várhatta Madách Imre mellett, — a hivataloktól
s a társas élettől visszavonuló költő mellett pedig csak
egy neki éppen nem való, kontemplativ életet oszthatott
meg. Végre pedig a várt jó módot is megnyirbálták a
család folytonos pörei és osztozkodásai. Ilyen körülmények
közt nem érdemes idealistának lenni, s nagyon el lehet
gondolni, hogy az unatkozó asszony a már akkor házukba
járó későbbi csábitójával, a parlagi gavallérral, ugy maradhatott olykor négyszemközt, mint ahogy olyik uraságba
cseperedett asszony, ki-kiszökik a cselédszobába trécselni.
Mindazonáltal hét évig hü volt az urához, akit 1852
augusztusában ugy fogtak el, amint épen felolvasgatott
a feleségének. A feleség alkalmasint nagyon unatkozott
e felolvasás alatt és a Schottis mantilra gondolt és
H. F. úrra, ahogy Palágyi az első csábító nevének
kezdőbetűit közli. De az aszszony csakhamar nem ért rá
unatkozni. Az ura más állapotban hagyta otthon, két kis
gyerekkel, ugy látszik pénz
nélkül, a Madách-birtokokat
pedig lefoglalta az osztrák.
A fiatal asszony, akinek soha
életében efféle gondjai nem voltak, egyszerre csak a legválságosabb helyzetbe jutott.
Mindenkinek az volna első
gondolata, hogy az anyának, a
család tulajdonképpen való fejének kéne itt segítségre sietni,
de az maga is szűkében volt a
Tutsek Anna.
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a minden tekintetben érdekes asszony körül, ki nemcsak
a magának való embert, hanem a bajban való egyetlen
segitséget is láthatta benne. Az asszony izgatott volt,
dühös volt, beszámíthatatlan volt és bosszút esküdött az
anyósa ellen, aki — az ő érzése szerint — mindennek
az oka. A dühös, izgatott és beszámíthatatlan asszonyi
logika szerint ennek a bosszúnak csak egy módja volt,
— az, amit a többször emlegetett H. F. ur nyugodtan
vágott zsebre.
Hogy aztán, mikor az asszony 1853 áprilisában lebetegedett s májusban a kiszabadult, de még Pesten internált férjet meglátogatja, H. F.-et is titkon Pestre rendeli;
hogy a hazatért asszonynak a Pesten maradt férjhez irt leveleiben egy nemes, nagy és tiszta ember legotrombább és
legbántóbb módon való megcsalatásának és kijátszatásának vérlázitó képe tárul elénk; hogy később H. F. ur után
M. M. ur következett, utánok más urak, s a Madách
hazatérte után nemsokára a, ha nem is törvényes, de
valóságos váláson át egészen a váradi ispotályig 1854-től
1872-ig a Fráter Erzsébet élete egy folyton eső lejtő : azt
természetesnek itéli mindenki, a ki tudja, hogy a csók
kötelező, hogy a szerelemben nincs első lépés, a mely
Endrődi Sándor.
után második ne következnék, s hogy az erkölcs olyan,
mint a bolognai üvegcsepp: a legnagyobb ütést is kemépénznek, s tán a nőket is maga szerint mérte. »Ha nyen állja, de ha egy csöppet sikerül belőle letörni, az
én tudom tizennyolcz esztendő óta vinni a gazdaságot egész porrá esik. Ám hogy ezt az első csöppet valóban
s nevelni a gyerekeimet, tudja ő is«... Ifjabb Madáchné tragikus végzet törte le a Fráter Erzsébet erkölcsi egyenbizonyára nem igy gondolkozott; ő csak a gazdag és súlyáról, azt legjobban az a naivság bizonyítja, melylyel
gőgös anyát látta, aki őt ilyen állapotban itt hagyja ver- azt hiszi, hogy ezt az egész dolgot, ha meg lehet érteni,
gődni, és, asszonyi logikával, az urát gyűlölte meg az meg lehet bocsátani, s az anyósához fordul közbenjárásért,
anyósa miatt. Maga az, hogy az ura fogságban van, ezt hogy beszélje le fiát a válásról. » . . . az igaz, hogy sok
az érzést nem igen enyhíthette, mert az asszony, ugy részt magam vagyok oka, mert nem keletet volna engedni
látszik, elejétől fogva tudta, hogy a dolog nem nagyon némi fájdalmaktul magamat anyira elragadni, de elhakomoly, s az apja, Fráter alispán, hamar kijárja, hogy gyatva és ellenem annyian ármánkottak és én benem
Madách Imrét szabadon bocsássák. Azokban az időkben a datz erőt nyerve . . .« ezt irja könyörgő levelében az
nagyobb és szörnyűbb dolgok estek meg minden család- anyósának. Bizonyára: ha nem rosszaság, naivság azt
ban, a Madách-családban is, hogysem ilyen kissebb inczi- hinni, hogy daczból jogunk van az árulásra s a jóvátehedensek nagyobb emócziókat keltettek volna. S még egyet tetlent jóváteheti a bocsánat, — de még itt is van valami
említsünk: hogy az asszony más állapotban volt, amikor asszonyi logika a Fráter Erzsébet gondolkodásában. Ha
egyfelől minden asszony módfelett tudja magát sajnálni, Madách Imre nem kéntelen ellökni magától Fráter Erzséhát még a született egoista, — másfelől, köztudomás betet, ki tudja, Fráter Erzsébet az asszonyiság külön törszerint, a megzavart fizikai egyensúly megzavarja a lelket, vényeivel nem czáfolja-e meg az erkölcsi lejtő szigorú
s főképpen az erkölcsöt. Számitsunk még, legalább czélzás- törvényét ? Ime, a Petőfi Sándor tragédiájában, melylyel a
sal, egy harmadik szempontot, — azt, hogy a léhább vele egyidős Madách Imréé távolról rokon, az asszony
asszonyi gondolkodás a lelke mélyén a szerelmet éppen még bántóbb formában lépett az erkölcsi lejtőre, — az
nem tekinti olyan mélységes dolognak, mint az erkölcsi ifju hős teste még tán ki sem hült a csatatéren, s az aszfelfogás; főképpen olyankor s olyan állapotban nem, mely- szony pesti lakásának ablakán már ugrálnak ki és be az
ben annak semmiféle ujabb természetes vagy jogi követ- osztrák svalizsérok. S mégis, mikor egy esztendő múlva
kezései nem lehetnek. Vegyük számba a közönséges asz- újra férjhez megy, az uj urának, a ki nyilván inkább
szony ismert lelki-tipusát, melynek akarata nincs, csak neki való volt, mindvégig kitűnő és kifogástalan felemakacsságai vannak, amelyet ennélfogva minden akarat sége maradt.
Mahadőnek, ha magának való istennőt nem talál,
szuggerálhat, csak elég zavartalanul hasson rá s még
jobban szuggerál a saját magának legcsekélyebb meg- ugy látszik, jobb agglegénynek maradnia, mint földi nőt
kivánása vagy daczossága, könnyelműsége vagy elkesere- emelni magához. Mert Mahadő istennek tökéletes, de férjdése is. S vegyük számba végre azt a bizonyos H. F. urat, nek unalmas.
aki most zavartalanul és ellensúly nélkül settenkedhetett
...

S z a b ó Sándor.

Bérezik Árpád.

Bartók Lajos.
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Bársony István.

Várady Antal.

Palágyi Lajos.

LEGENDA
A

GYŐZHETETLEN

Bede Jób.

S a l g ó Ernő.

»Tears, Idle Tears.«
— Bourget. —

FRIDOLINRÓL.

— XIII. század. —

A szemed olykoron szép tájat hogyha lát
S az elragadtatás könnyet fakaszt belőle:
Hadd folyni, édesem, a könnyek záporát,
S ne gúnyold tenmagad, hogy bánatod mi dőre.

Ott volt köves Palaestinában,
Emberfejet vág, vért ereszt,
Mig a félholddal áll tusában
A mindig ragyogó kereszt.
S arcza mosolyg vérfátylon által
A szentföld megvítt falain.
Mosolyg a kínban és halálban
A győzhetetlen Fridolin.

E könny, mely tárgytalan, ez égi gyötrelem,
Melyet az óczeán, a menny nézése kelthet,
E névtelen gyönyör, mely ahol megterem,
Fájón meg jól-esőn remegteti a lelket;

És látta őt a vert seregben
Mosolygni a futó tömeg.
Éhség, avagy dögvész — arczának
Mosolyát nem másítja meg,
S ha a mennydörgés eget ráz is
A dühödt tenger habjain —
Csak mosolyog — és ez nem frázis —
A győzhetetlen Fridolin.

Ez, drága gyermekem, mind szivünkből fakad,
Amely mindig szeret s meg van sebezve mindig,
Mely rosszul tűri el a földi harczokat,
S melyet minden, mi szép, olyan nagyon megindít.
Egy nyugtalan, beteg, kesergő ember él
A vig álarcz alatt, mit annyian viselnek,
S a Szépség hirtelen, midőn hozzája ér,
Ez ember fölriad s reszket, mint a gyermek.

Látták a szirtes rengetegben
Ártó fenevadak között.
Medve, farkas körülvicsorgja,
Ó — még csak meg se ütközött.
Boldog mosolylyal fente kardját
S medvék bőrén és belein
Mosolygva taszította által
A győzhetetlen Fridolin.

S minden mit érezett s nem ej te soh'se ki,
Ami lelkébe volt, bár észre soh'se véve,
Mosolyt kelt ajkain s zokogni készteti,
S ok nélkül, v á g y a k a t s félelmet olt szivébe.

S hogy elfogták őt Páviában
S vitték a vesztőhely felé:
Mosolygva ment, — mig a tömegben
Mindenki elsápadt belé.
A végső perczben a kegyelmet
Mosoly fogadta arczain.
Mosolyg az akasztófa mellett
A győzhetetlen Fridolin.

A szemed olykoron szép tájat hogyha lát,
Gondolj rá, hogy veled hányszor merengtem itt el,
Hány zord s kies helyet bolyongtam véled át,
És folyjon együvé emlékem könnyeiddel.
Radó Antal.

Rejtett szerelem.

Egyszer a stüssi sziklavölgyben
A szirtes görgeteg alatt
Éjféli órán szemközt látja
Az ördögöt . . . Tovább haladt
Mosolygva — s hogy az rávicsorgott
Mosolygva kardhegyével int
S az behúzott farkkal kerülte
A győzhetetlen Fridolint.

Nem teszek
szemrehányást,
Nem volt köztünk
harag,
Mikor egy őszi estén
Utószor
láttalak.
Hangod is oly nyugodt
volt
Nem reszketett kezed —
Pedig foszlányra
tépted
Forró
szerelmemet.

Csak egy napon . . . egy szörnyű reggel
Felejté végleg a mosolyt,
Elsápadt arczán néma bánat,
S a fönségnek nyoma se volt.
Mintha földrengés döntené le
Urálnak szirtes bérczein :
Úgy megroggyant, úgy összetörpedt
A győzhetetlen Fridolin !

A néma utcza végig
Üres volt és
kihalt;
És mégis hallottam,
Valaki
megsirat.

Az udvar kérdi — s meg nem érti . . .
A lovagok — a hadsereg —
Sötét homlokkal nézi — nézi,
Látják
és mit sem értenek . . .
A sírnak titka rejtené bár
Oly bús komoran mért tekint I ? . . .
— Pol'onveré a felesége
A győzhetetlen Fridolint.
Várady

hogy
Szabó Sándor.

Feledj el.

Antal.

Szelíd szemed tiszta tükörében
Angyali a béke !
Hogy tűznélek, ártatlan virágszál
Zord szivem fölébe !...
Gáspár Kornél.
5
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Szeczesszió.
Tehát: Jessy fiatal volt, szép, üde, szőke és édes.
Ezt naponta százszor is elmondta neki a mama, a tükör
és minden körülötte forgó élő és nem élő lény, s ő rózsás
ködben látta a világot . . .
Nem, ez igy nem lesz jó, ugy e, kedves szerkesztő
uram? A rózsaszínű köd az irodalom félretolt kulisszái
közé vándorolt, és ma kizáróan csak a lilaszin páráknak
szabad gomolyogniok a moll
hangokkal telitett levegőben.
Jessy pedig nem szokott
fiatal lenni, hanem szegény
és gyomorbajos, és van tiztizenkét gyereke, akik közül
fél tuczat ugy esik le csecsemő korában az asztalról, és
sántán, bénán, vakon vergődik végig néhány fejezeten;
legrosszabb esetben egy kis
szívbaj sem megvetendő, de
előnyben részesülnek az apák
F a r a g ó József.
bűnei, csinosan kidolgozott,
alapos »progressziva« alakjában. A régi jó mellbetegség
az arcz vörös rózsáival, lázban égő szemeivel távolról
sem elég borzalmas már.
Ami az anyai szeretet vakságát illeti, az sem felel
meg a kor szellemének, ugy-e? Ez a puha, sima, meleg
érzés erősen divatját multa... és tükör! Egek ura, hogy
szabad modern regényhősnőnek tükörbe néznie ? Azt hiszem,
meg is ijedne kissé szegény: a haja már nem szőke,
ő nagysága lomha mozdulattal veti hátra vörhenyes sörényét. Jegenye alakja meggörnyedt a sok analysis súlya
alatt, melyet a nyakába vett, nedves fényben uszó ibolyaszín szemei körül fekete gyűrűket vont a gond és a sok
phylosophia, eperajkát emberfölötti dimmensiókba vonta a
nagybányai izlés.
Edes szerkesztő ur, nem tudok én már irni. Én kissé
el voltam foglalva a gyerekszobában, azalatt ti nagy utat
tettetek meg az irodalomban, vagy mondjuk ugy: nagyot
kerültetek, s én nem érlek utol benneteket.
Minduntalan belebotlom a modern asszony elől-hátul
uszályos, szeczessziós ruhájába, az irodalomban divó testi,
lelki és anyagi nyomor idegessé tesz, és a ti szeretett
gyári kéménytek gomolygó füstje megfekszi a mellemet.
P. Fuchs Margit.

Fekete szombat.
Irta: SZŐLLŐSI

ZSIGMOND.

Az olvasó bizonyára kiváncsi A Hét boszorkánykonyhájára, erre a titokzatos és félelmetes helyiségre, ahol a szellem
retortái és elektromos gépei állnak, bőven öntve magukból
minden vasárnap az elme szikráit és a guny villámait. Vállalkozom reá, hogy elvezetem önöket ebbe a csodálatos műhelybe,
jóllehet sehol irodalmi helyiségen nem állhat több joggal a
figyelmeztetés:
"Idegeneknek tilos a bemenet!*, mint A Hét
exkluziv szobáin. Mert több is van.
Ugyanis két redakeziója is volna neki. Az egyik a
hivatalos, amelyiknek ott a czime a borítékon. Ez elegáns,
diszes, uri, szinte keleti kényelmü. Drága szőnyegek a padlón,
értékes képek a falon, öblös angol zsöllyék, amelyiktől sirva
búcsúzik, aki bennük pihent, tejüveges luszter, mahagóni könyvszekrény. A másik egy kopár duczocska az Athenaeum palotájának a — világitó udvarán. Szinte érthetetlen, minek építettek egy ekkorácska szobácskához ilyen óriási palotát! Ebben

a szobában van egy Íróasztal, három szék, meg egy sublát.
Az íróasztal helyett, mert legalább van mire ülni. A székekre
is lehetne, ha lehetne, de nem lehet. Mert a három széknek
összesen nyolez lába van. A beosztás felől csak annyit árulok
el, hogy annak van legkevesebb, amelyikre éppen leül az
ember. Felmerült már a terv, hogy miután a nyolez láb éppen
elég volna két széknek, igy kellene őket konczentrálni. Ez a
terv azonban elesett. Mert akkor mi történnék — a harmadik
székkel ? A sublátról nem szólok. De mortuis nil, nisi bene.
Nagyon természetes dolog, hogy itt készül A Hét és
nem amott. Hogy miért? Csak. Igy v a n : tehát igy kell lenni.
Ha azonban igy kellene lenni, akkor talán nem volna igy.
Itt készül A Hét minden szerdán délelőtt. Ekkor van a
szerkesztőségi konferenczia. Ami abból áll, hogy mindenki hoz
egy thémát — valaki másnak és mindenki kijelenti, hogy a
neki szánt thémát nem fogja megirni. Ebben történik a megállapodás.
Igy azután A Hét pontosan készen van minden szerdán.
Amiből logikusan következik, hogy soha sincs készen szombaton. Ah, az a szombat! A börze hires fekete szombatja is
lehetett valami, de mi volt ez A Hét szombatjaihoz képest.
Ez a szombat maga a kétségbeesés. Ez a szombat maga a
megtestesült utolsó óra! Rémület, láz, gyötrelem, halál. Csak
a nagy primadonnák ismerik ezt az érzést, akik, valahányszor
a függöny elé lépnek, a halálos aggodalom szorítja össze a
szivüket. Ugy érzik, hogy ebben a szempillantásban veszhették
el a hangjukat. Csodálatos, hogy amint a függöny felgördül,
már édesen, tisztán, ezüstösen csendül meg a dal!
A Hét, amely szerdán készen volt az utolsó sorig, szombaton egyszerűen — nincs. A kolumnák üresen tátongnak.
Nincs krónika, nincs vers, nincs novella, nincs Innen onnan és
nincs is kilátás, hogy legyen. Ez a pillanat az, mikor a pri
madonna érzi, hogy az összes hangszálai megpattantak torkában.
De a függönyt már húzzák . . . Vasárnap van. Én azt
hiszem, az Athenaeum kis udvari szobájában még egyre lázasan perczegnek a tollak, a metteur en page még egyre kétségbeesetten tördeli hol a kolumnákat, hol az ujjait. — A Hetet
már Kolozsvár felé röpiti a vonat. Készen van teljesen, tele van
egészen és csak az nincs benne, ami már nem fért belé. Igaz,
hogy egy szó sincs benne abból, ami szerdán kontemplálódott,
de benne van mindaz, ami szombaton hiányzott belőle.
Ki csinálta meg ? A dzsinnek. A Hét saját külön ördögei,
amelyek ennek az újságnak fekete sorait hétről-hétre telehordják tüzes szikrákkal és sugarakkal. Hogyan készül A Hét, ez
A Hét legtitkosabb titka. Hogy ezt a titkát jól megőrizte,
arra tanúság a mivolta. Ha meg nem őrizte volna, akkor tiz
esztendő óta nem ez az egy Hét jelent volna meg Magyarországon, hanem legalább is tiz. Az igaz, hogy akkor ez az
egy se érdemelte volna meg, hogy megérje a jubileumát.
De megérte és én mégse tudok lelkemből örülni ennek
a jubileumnak. Erről a szóról, hogy jubileum
nekem rossz
fogalmaim vannak. Én ugy
képzelem,
hogy
a
jubi-yíTL' fTTgax.
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egy
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Béla Henrik.
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A koldusbarátok a középkorban a
legbefolyásosabb
osztályt képezték. A modern
életben a hírlapíróknak körülbelül ilyen szerep jutott.
Nem éheznek ugyan, sem
nem kémek alamizsnát,
de
végtelenül szenvednek
azon
viszásság alatt, hogy képességük és hatalmuk nagyobb,
mint amennyi őket a társadalmi
hierarchia
szerint
tulaj donkép megilleti. Ebből áll a journalistikai
nyomor,
ez az ő mártirságuk. Különben kívánom szerkesztő urnák,
a hírlapírói mártirság
teljes fentartásával,
hogy ezen
állapotnak huszadik évfordulóját számtalan tisztelő- és
előfizetőtől környezve »A Hét« saját palotájában
ünnepelje meg.
Dr. Radó Sámuel.

Petőfi karja.
Bókot — tudom — nem várnak. De egy igaz históriát bizonyára szivesen fogadnak. Elmondom, miért mutat a Dunaparton levő
Petőfi szobor az ég felé.
Az is eléggé érdekes, hogyan tudtam meg ezt.
A napokban arra szólított föl Glück Frigyes, aki amellett, hogy
a legnemesebb emberbarát, szabad óráiban még műbarát is, menjünk
ki az uj országházba, ahol Vágó Pál most festi a párisi magyar
pavillon huszártermére szánt óriási falfestményt: a huszárság történetét. Jó, menjünk.
Útközben felszedtük Újházi Edét is; azt meg éppengséggel
nem szabad elfelejtenem, hoey egy nagy kosár elemózsiát, enni-innivalót is vittünk magunkkal.
Vágó Pali, a famulusa, a lengyel Rozwadowski, örömükben
nekünk ajándékozták az uj országházat, mi pedig revancheképpen
meghivtuk őket villásreggelire és csakhamar vigan falatozva kritizáltuk a képet. Újházinak különösen sok mondanivalója volt s amikor az
egyik megjegyzéseért leszóltuk, önérzetesen mondá :
— Jó lesz az én beszédemre hallgatni. En a készülő műrememekek szerencsés kiigazitója vagyok.
— Ne mondja ?!
— Már látom, nem hiszitek el. Hát elmondok egy történetet.
Huszár Adolf meghívott bennünket Nagy Imrével vacsorára.
Vacsora után olyan magas volt a kedvünk, hogy Huszár felült a
készülő Petőfi szobor agyagmintájának a nyakába és onnan hegedült
nekünk. Nagy Imre ott busult a boros palaczkok közt. En meg fölmásztam a szobor karjára és onnan néztem a világot. Csakhogy az a
kar akkor nem meredt az égnek, hanem inkább oldalt mutatott.
Alig ültem ott néhány perczig, egyszerre csak azt érzem, hullok lefelé. Eltörött a vastartó. A jókedvű emberek védőangyala óvott
meg attól, hogy kezem-lábam nem törött.
Huszár vigan kiáltotta :
— Sebaj pajtás; több is veszett Mohácsnál.
Én azonban busán néztem a letört karra és a Huszár német
szolgája segítségével visszaszurtam a törzsbe.
Vagy egy óra múlva (Huszár időközben elhagyta magas poziczióját) a szobrász hirtelen fölkiáltott:
— Nézzetek oda ! Igy jó ez a szobor.
Hát én megfordítva tettem vissza a letörött kart és az most
az ég felé mutatott.
Huszár szavának állt. A mintát igy dolgozta át. És igy áll
most a Dunaparton a szobor is.
»

Mester, szólalt meg a társaság egy tagja, de kár, hogy a
többi szobrunkra nem ült rá, talán . . .
Márkus Miksa.

Mikor a gyermek . . .
Mikor a gyermek
gőgicsél,
az isten tudja mit
beszél!
Csak mosolyog és integet . . .
Mit gondol ? Mit mond ? Mit nevet ?
S mint virággal
az esti szél,
az anyja vissza ugy beszél,
oly lágyan és oly édesen . . .
De öt sem érti
senkisem.
Hogy mit beszélnek oly sokat,
apának tudni nem szabad :
Az égi nyelv ez. Mély titok.
Nem értik, csak az
angyalok.
Gárdonyi Géza.
Az olyan szomorú, átmeneti korszakokban, amikor a közerkölcsiség színvonala általában, látszólag leszáll, nincs más menekvés
mint saját magának egészséges, gazdag, elrabolhatlan benső világot
alkotni, hova a lélek visszavonulhasson erőt meriteni és ismét összhangot nyerni; s ha az összhangot visszanyerte, igyekezzék azt szeretetben
sugároztatni a társadalomra. Minél több lélek fakad ki a maga idejében, a maga törvénye szerint, annál gazdagabb lesz a társadalom, s
annál inkább fog ismét emelkedni a közerkölcsiség szinvonala.
De Gerando Antónia.
Egy bolondos angol herczegnek mi nem jut eszébe ? Elszegődik
újságírónak. Egyszerre hires lesz, keresett. Nagy betűkkel nyomják
ki a czikkeit és aranynyal mérik a betűit. Milyen könnyen lesz herczegből ujságiró ! . . .
Ennek a jubiláló újságnak a gazdája, Kiss József bátyánk harmincz esztendeje ir, tiz esztendeje szerkeszt. Könyv nélkül tudja az
Írásait a fél ország. Automatákat csinál az emberekből — ugy sirnak
és nevetnek, ahogy ő felhúzza őket. Mi apró legényei az Írásban pedig
mesterünknek valljuk és herczegünkké tesszük. Harmincz munkás
esztendő után. — Milyen nehezen lesz az újságíróból herczeg 1 . . .
És végre bizonyos, kinek van jobb sorsa. A herczegek újságírójának vagy az ujságirók herczegének ? . . .
Káinoki

Izidor.

A jót, mely osztályrészemül jut, virágnak nézem, megőrzöm
hálás emlékezetemben, lelkem e vázájában, mely csak halálom pillanatában törhet darabokra. Mindenik ilyen virág kelyhében egy parány
jóság van, mely elandalitó illatot lehel. Még édesbbé teszi illatát
némelyeknek az, hogy benne egy-egy parány szeretet is rejlik. Ritka
virág az efajta ; akár az aloé, egy emberöltő alatt kevés nyilik számunkra. Ám ez a virág mindig hervadatlan marad előttem s illatát
lelkem gyönyörűségével szivom be, valahányszor az életbea tövisre
lépek, melyet oly szivesen hintenek utunkba. Csupán nagy szeretettel
teljes szívből fakadhat ilyen virág, gyökerét csak a jóság táplálhatja,
bimbóját a nemeslelkü önzetlenség, szeretet fakaszthatja. Áldott az a
sziv, melyben megterem, szerencsés az a lélek, mely felé ilyen virágot nyújt jóságos baráti kéz.
Gyalui

Farkas.

Hogy elröppent az a tiz é v ! Akár temetés-számba
beillik. Akkor még a hangulat kora jarta. Ma az okoskodás
időszakát éli. A nyárvég jótékony melegét érzem ki a tiz
év előtti sorokból, ma az őszvég dere kopogtat az ajtón.
Sztlry Dénes.

Ott állottam a bölcsőjénél (akkor magam is a
kezdet kezdetén). Milyen félénken gagyogott a kicsike!
Ma meg büszkén mondhatja el magáról:
— Én vagyok a modern magyar
Irodalom.
F a r a g ó József.
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Vicomte Letoriéres.

A c z é l Endre.

Színházi krónika.
Többsincs királyfi.
(Benedek Elek népmeséje a Vígszínházban).
decz. 20.

Hogy halottak napján mért kell a molnárt meg a
gyermekét föltámasztani, azt értem. A molnár meg a
gyermeke nem halt meg, csak alszik. Mivelhogy megvan
és a karzat könye folyik utána s végre is egy tuczat
lepedőt nem nagy sor beszerezni, hát adják az istenadtát
és boldogulnak véle.
De mérthogy a karácsony fehér ünnepe készti a
Vigszinházat arra, hogy hol Szőke Katát szerezzen be,
hol meg, mint mostanában, Benedek Elek népmeséiből
gyurasson magának földöntúli darabot, teljességgel érthetetlen. Kicsoda ennél a színháznál az az érzékeny gyermekbarát? Tavaly ott volt Keglevich, annak a gyöngéje a
német Voss. De most ott van a vidám Szécsi, akinek a
dramaturgi humora egyre okot ád a moralistáknak
a legistentelenebb valláserkölcsi kifakadásokra. Annak
kellene olyan nagyon a székely Benedek? Avagy a publikum rakta volna zsebre a kezét, mondván: karácsonykor
énnekem mákospatkó és tündérmese kell, különben
strikolok? Ugyan, ugyan, a Szőke Kata szomorú sorsa,
meg a Többsincs királyfi mai tátongó ürességü premiérje
mind azt mondja: Faludi ur, kevesebb idealismust
kérünk!
Hogy a gyerekek számára akarná a legpogányabb
szinház megnyitni a tündérvilág kapuit? Akkor először
is öt órakor kellene a darabot kezdeni, másodszor pedig
egyszerűbb meséket kombinálni. Mert ezek a mesék a
nagy embernek a szinpadon szörnyen együgyűek, a kis
embernek azonban fölötte magasak. Elképzelem, mit élvezhet egy öt esztendős gyerek a Többsincs
királyfi-ból.
Az igazán szép dekorácziókat, a Lenkei Hedvig villámos
kocsijával, azután az ördögnek a föld alá bukkanását,
meg a Gyöngyi tüsszentését. Hogy Fenyvesi a maga
elegancziájában minő tőrül metszett magyar juhászlegény,
azt már csak mi nagyok látjuk, akik nem hiszünk a
sülyesztőben. Ami mulatságos figura van, az is gyereknek nem való és nagyoknak gyerekes figura. Hát mit
akarnak ezzel a darabból?
Hogy Benedek Eleket drámairóképen megkritizáljam,
nem volna igazságos. A szinház mesét kivánt és ő liferálta. Felelősség nem terheli. A magyar meséknek ez alapos ismerője összegyűjtötte őket kötetben és kötetekben,
hát miért ne gyüjtené őket össze drámában is? Mint a
gyűjteményeiben, itt is teljes objektivitással járt el. Ráparancsolt az inventiójára: meg ne mukkanj! Es az inven-

tiója nem mukkant meg. Ellenben megeresztette a kompiláló művészetét és öt-hat meséből ugy összegyűrt egyet,
hogy valóságos hétfejű sárkány lett belőlük. Az egyes
mesék gyönyörűek, de abban a haché-formában mind
elvesztették zamatjukat, aminthogy ez • másképen nem
is lehet.
Hiszen mi a legfőbb gyönyörűsége a magyar népmesének ? A széles, nyugodalmas és piktori elbeszélő
hang. Hogy vihetné ezt a hangot színpadra nem Benedek
Elek, aki nem drámaíró, hanem akár Sardou, vagy
Karczag Vilmos ? Aki a szinpadon a mese hangján elbeszél,
meg van ölve. Mert a felolvasást türi az ember, de akkor
egy ember olvasson föl. Ezt a szélességet, ezt a jóizü
hosszadalmasságot nem pótolja sem a dekorácziók fényessége, sem az előadás vontatottsága. A mese a szinpadon
csak forma lehet, nem pedig téma. S ha meghagyom
mesének, akkor a szinpadon, a drámai szervezet tudatosságánál és a jelenetezés kieszeltségénél fogva kivész
belőle a mesének épen a főbája és lelke, a naivság.
Ezeket el kellett mondanom, egyrészt, mivel a
Többsincs királyfi tegnap zajos sikert aratott és Benedek
Elek babérkoszorút kapott, amit meg is érdemelt. Mert ha
valahol ez nem mondatik el, akkor a második és harmadik előadás publikuma megrohanja a pénztárost és
visszakínálja a jegyeket. Mi egy olyan darabhoz szereztünk jegyet, amely sikert aratott. Hát hol, mivel szerezte
ezt a sikert? Nos, a felelet az, hogy a siker biztositéka
az első előadáson a nézőtéren volt meg, a szelid szavú
és ábrándos nézésű szerző számos tisztelője és barátja
személyében. Aki olyan szeretetreméltó, mint Benedek
Elek, az nem bukhatik meg ; embertelenség és barátiatlan
közömbösség is volna. De a barátság is csak olyan muló,
mint a többi mesebeli hatalmasság: meg van szabva a
tere és az ideje, amelyen belül a csodáit művelheti. A többi
előadásra nem terjed a hatalma és a Többsincs királyfi a
sokfejű sárkánynyal szemben segitő tündér nélkül, a maga
erejére van hagyva. Bizony ilyenkor el is viszi az ördög.
Simplex.
»Látóképes levelezőlap.* Ezt olvasom egy kirakatban.
Mily fölfedezés! Levelezőlap, mely látóképességgel bir! Bizonyosan iparfejlesztésünk egyik zsenge gyümölcse.
Azonban csakhamar rájövök, hogy ez a »látóképes« csak
orthológ alakja a »látképes«-nek s azt fejezi ki, amit a »képes«
sokkal egyszerűbben kifejezne.
"Képes levelezőlap«. Érthetőbb és főleg: rövidebb.
De még igy is hosszú s a közhasználat rövidebb szót
keres és meg is találja. Azt mondja, hogy : anziksz-kártya.
Igy özönlik be nyelvünkbe a sok idegen szó és kifejezés.
Az angol nyelv világuralmának egyik főoka az, hogy
szavai rövidek. Igen alkalmas főkép üzleti czélokra. A franczia
köznyelv is rövidít, például az aristocrate-ból aristót csinál.
Mi meg n y u j t j u k — minél hosszabbra kezdjük nyújtani
szavainkat. Nem vagyok Helmeczi, ki a szavakat elmetszi, de nem
volna szabad felejtünk, mi a nyelv egyik rendeltetése.
Meg kell felelnie a gyakorlati
élet szükségleteinek. A mai
kor gyors a gondolkodásban, beszédben, cselekvésben s azért
keresi nyelvben is a rövidséget.
Talán meg lehet egyeztetni ezt a gyakorlati szempontot
a nyelv szellemének megóvásával.
Bérezik Árpád.
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INNEN-ONNAN.

Innen-onnan már tiz éve,
Hogy én elmés ifjú voltam —
S hétről-hétre minden
»Hét«-be
»Innen-onnan«-t
robotoltam.
Bizarr gúny és paradoxon —
Hej, hogy ontá ifjú vénám! . . .
S irigykedem és haragszom,
Hogy itt nincs már szükség én rám.
Megcsappantam friss erőben —
S nem tudom é n : hogyan s honnan,
De a »Hét«-ben buzog bőven
Máig is az
»Innen-onnan«.
Kozma Andor.
*
*

*

A házi jubileum. Igen sokan
tartanak jubileumot, de kevesen tudják, hogy ez nem egy kínálkozó jó
alkalom, hanem törvényszabta kötelesség. Mózes foglalkozott először a
jubileum gondolataival. A törvény
könyvébe be is iktatta. A mai elmélkedésemhez a szent igét azért Mózes
V. könyvének 15. részéből veszem.
Ehez fűzöm gyarló magyarázatomat.
Mózes V-ik könyvének 15-ik része
pedig szól eképpen, mint következik:
2. vers. Minden hetedik esztendőben szabadságot
engedj.
Felebarátom, szerkesztő, mulasztást követtél el a törvény
ellen; a tizedik esztendő végére halasztottad a jubileumot.
Holott előtted volt minden nap önnön lapod. Nagybetűje feléd
harsogta: A Hét. Te magad is hétfőtől péntekig egyre azt
kiaháltad dolgozó társaid fűiébe: El ne felejtkezzél A
Héttói. És ime, magad felejtkeztél meg a hét-tői, a hetes számról, hogy a hetedik esztendőben tartottad volna meg a jubileumot. Feledékenység volt az? Nem akarom súlyosabb szóval
elnevezni, mi az, ha valaki a hetedik esztendő helyett a tize-

dik esztendőben ad szabadságot és a többi kötelezettség elől
is kitér, amit a törvény előszab.
2. vers. Ez legyen pedig a szabadságnak
módja:
Minden, valaki kölcsönt adánd az ő kezéből felebarátjának,
engedje
el azt neki, amelyet megvehetne rajta:
vissza ne kérje azt
az ö felebarátjától
vagy az ő atyafiától:
mert
megkiáltatott
az Ur szabadságának
esztendeje.
Ez pedig világosan az előleg-ügyekről intézkedik. Amely
szerkesztő dolgozótársának előleget adott, vissza ne kérje tőle,
se czikket ne követeljen érte. A hetedik esztendőben el vagyon
az engedve, mert megkiáltatott az Ur szabadságának esztendeje. Ezt vegyed elmédbe, felebarátom.
12. vers. Hogyha pénzen adatik néked a te atyádfia és
szolgálatid neked hat esztendeig: a hetedik esztendőben szabadon bocsássad őtet tőled.
Bizony, mi nem ingyen, hanem pénzért szolgálunk neked.
Három esztendővel meg is toldottuk a hetet, azért hát követeljük a szabadságunkat. Nem afféle urlaub, hanem teljes szabadság köll nekünk. Azt írhassuk, ami nekünk tetszik és
akkor, amikor kedvünk tartja. Hogy a törvényadta szabadságot élvezhessük és uj rabszolgaságra ne hurczoltassunk, a
következő 2 czikkelyt nagyon ajánlom figyelmedbe:
13. vers. És mikor elbocsátod őtet te tőled szabadon,
ne bocsássad el őtet üresen.
Hallod ezt felebarátom ? De még inkább halljad a
következőt:
14. vers. Hanem őtet megterheljed a te juhaidból,
a te
szérűdről
és a te sajtodból:
amivel megáldott
téged a te
Urad Istened, abból adj neki.
Hát csak ide azokkal a juhokkal! Elő a hombár és a
pincze-kulcscsal! Terhelj meg bennünket avval a kedves teherrel. Ne mindent magadnak tarts meg. Juttass a gazdagságodból nekünk is. Tudjuk, hogy a mezeiden falkaszámra legelnek
a birkák, a sajtod bőven eresztett. Nem köll rejtegetni, hanem
ide a részünkkel. Jubileum napja vagyon ma. A szabadság
mellé nagyon elkél egy kis gazdaság. Együtt jó az. Avagy
azt akarnád, hogy ugy jubiláljunk, mint a mai kor hatalmasai:
az alantas közegek filléreikből állítsanak szobrot, vagy egyéb
emléket ennek a napnak tiszteletére. A hatalmas férfinak pedig
nincs egyéb kötelessége, mint leereszkedő nyájassággal fogadni
az alantas cselédségnek eme bőkezűségét. Nem, tudom, hogy
te nem ekképpen cselekszel. Tudod kötelességedet. Ha nem
éppen a juhokból, de juttatsz abból, amivel a te Urad Istened
bőven megáldott tégedet.
így bizony, igy kell a jubileumot megtartani. És most
hallgasd meg a törvény utolsó rendelkezését:
16. vers. Ha pedig azt mondja néked: Nem megyek el
tőled: mert szeret téged és a te házadat, mivelhogy jól vagyon
tenálad
dolga.
17. vers. Akkor végy egy árat és a kapu között fúrd
által a fiilét: és legyen mind éltig a te szolgád az.
A törvényhozó bizonyosan azt akarta, hogy aki önként
lemond a szabadságáról, megbélyegeztessék az.
Szerkesztő gazdánk, csak elő avval az árral és üsd át
a fülét annak, aki el akar hagyni. Hadd viseljen mind éltig
fülönfüggőt, hogy arról ismerjék meg: ez hagyta el a gazdáját. De bennünket ne illessen a kezed, mert mi hűségesen megmaradunk tovább is a te munkásaidnak. Hétszer hét esztendeig,
amikor a nagy jubileum napja elkövetkezik.

*

»

*

A Ribillió volt a házban, amiért Pulszky Ágost kimutatta
hogy Bánffy sohasem igért magasabb kvótát 33'4°/ 0 -nál és a
királylyal szemben is visszautasította a 35°/ 0 -os kvótát. A
ribilliót nem azzal okozta, hogy a hősfiak most valami ujat
tudtak meg, vagy nem hinnék el, amit Pulszky mondott, hanem
azzal, hogy kimondta azt, amit valamennyien soha ki nem
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mondhatónak hittek. Bánffy, az meghalt, az nem fog beszélni.
Jól tudják, milyen diskrét államférfiú ő, hogy inkább szijat
hasittat a hátából, semmint a maga védélmére olyat tegyen,
ami ellene van annak, amit a korona most jónak tart. Bánffy
tehát hallgat, noha hasítjuk a szijat a hátából. Es teljes
bátorsággal hazudtak és rágalmaztak és födözték a maguk
hitványságát a Bánffyra olvasott ráfogásokkal. A Horánszkyak
gyönyörűen föstöttek, mikor a Bánffy magasabb kvótájával
szemben menekültek a Széll kisebb kvótája árnyékába. Széll
Kálmán is ragyogott, mint aki nem emeli a kvótát, hanem
leszállítja a Bánffy kvótáját. Mind szép volt, amig az a Pulszky
el nem árulta az igazságot, amelyet Lukács Lászlónak, aki két
malomban kénytelen őrölni, tőle telhetőleg megerősített. Itt tehát
Bánffy mögé nem bújhatnak már. Hát m!t csináljanak ? Czinikusan összeröffennek és azt m o n d j á k : nem tesz semmit. Széll
Kálmán leveszi a kvótát a napirendről s most mennek karácsonyt ünnepelni vidám lélekkel, mint az iskolás gyerek, akit
a pálczátó! az óra végére való csöngetés ment meg.
*
*

*

Kétféle becsület. »Nincs kétféle becsület«
szoktuk
hangoztatni, mi czivilek, a katonatisztekkel szemben, egy-egy
affér alkalmával, amikor a tiszt urak distinkcziót akarnak tenni
katonai és polgári becsület közt az utóbbi rovására.
— Van kétféle becsület — hangoztatják mostanában
t. Házban egyes politikusok s distingválnak a politikai
és az
egyéni becsület közt.
Sajnos ez a distinkczió már nemcsak az utóbbi, hanem
az előbbi rovására is m e g y ; mindkettő veszít a súlyából.
Veszít pedig főleg azért, mert a distinkczióra nem azért volt
szükség, hogy a t. politikusok mindkét becsületre sokat adjanak, hanem azért, hogy akinek egyik becsülete veszendőbe
ment, látszólag megmaradjon neki a másik.
Dienes M á r t o n .
*
*

*

A A c s ö n d e s m u n k a t á r s . Az Írását nem láttuk szerkesztőségünk asztalán, mégis minden Hetünk, amit az olvasóink
kilencz esztendő óta láttak, tőle való. Emich Gusztávról
irtunk, a mi derék nyomdászunkról. Hogyan hagyhatnók ki
őt sorainkból ? Az Athenaeumnak ez a kiválóan képzett
vezérigazgatója, aki egyszersmind a közéletnek egy előkelő
tényezője, mindenkor tanúsította irántunk is, hogy ő tudja,
mi az a litteratura s mennyire becsüli azt a munkát, mely
az ő sokszorosító hatalmára van utalva. Adott nekünk szép,
uj betűket, amikor kértük, ügyelt A Hét nyomásának a
tökéletességére, nemcsak mivelhogy kényes volt az ő intézete
jó hírnevére, hanem mivel kényes volt A Hét-re is. A mi
tízesztendős jubileumunk nem esik ugyan össze az Athenaeumhoz való viszonyunk tízesztendős jubileumával, de azt csak
sajnálhatjuk. Lap és nyomda viszonya olyan, mint az igazi
szerelmeseké. Az ember keres, próbál, amig az igazira nem
talál. Addig csélcsap, de azután már csak ásó-kapa választja
el őket.

tul, északra a S. Lorenzo folyamtól, vannak nagykiterjedésű
asbest-mezők vagy minák. A gyönyörű világoszöld, selymes
fényű asbestköveket Angol- és Németországba viszik. Ott nagy
gyárakban feldolgozzák papírrá és szövetekké. És oly végtelen
finom fonalra tudják fonni a kemény követ, hogy 1 2 , 0 0 0
méter asbestfonalnak a súlya alig egyetlen kiló; és mert egy
ilyen kőből font valami tökéletes tűzmentes, hát főkép színpadi
dekorácziókat, meg a tüzes ballerinák szoknyácskáit, akik,
vagyis: amelyek oly hamar tűzre gyúlnak, már csakis asbestből készítik. Ugy, hogy ha egy ballet-előadásnál tüz támadna,
még az »Urgrossjungfrau von Orleans« is nyugodtan ülve
maradhatna páholyában, annyira decensen kerülnének ki a
tűzveszélyből a bájos lábujjhegy-művésznők, t. i. az öltözetjük minden körülmény között
megmaradna. Nem kételkedem, hogy az Uránia egy ily balletnek aesthetikus égését
és épenmaradását nemsokára demonstrálni fogja rózsás diákkisasszonyoknak. Közben a tudomány tovább folytatja felfedező
munkáit és végre azzal lepi meg a bámuló világot, hogy a
fátyolt annyira ellentállóvá és szilárddá tudja tenni, hogy —
kő helyett használni lehessen az építkezésekben, utczaburkolatokban stb.
Széchy Károlyné.
*
*

*

En irtam a »Hét«-nek a legelső Innen-Onnant. Mintha
azt mondanám, hogy én horgoltam neki a legelső, puha kis
czipőket, amik a baba lábára valók. Azóta a gyerek megnőtt,
másfajta czipők kellenek neki. Erősebbek.
Kabos Ede.

— Szerkesztői üzenet. Az emberek között megszámlálhatatlan,
finom és durva kötelékek tartják fönn az élet rendjét. Es szükség
van valamennyire ; a legdurvábbra éppúgy, mint a legfinomabbra.
A pénz, a vagyon, az érdek, a lekötelezettség, a hála, az
alárendeltség, az uralkodás, a félelem, a számitás, a szivesség, a
szigorúság, az irgalmasság, a kegyetlenség, jó és rossz indulatainkkal vegyest teszi ki az életet. Tökéletlen volna az emberi vegetáczió,
ha csak egy is hiányozna az élet ezen lényeges alkatrészeiből. A
föld maga is csak akkor terem igazi bőséggel és változatossággal,
ha a benne gyökerező növények valamennyien megtalálják a magukhoz való sókat és mindenféle más vegyi alkatrészeket. Sőt tudva
van, hogy a szép természetnek maga az undok rothadás is lényeges
feltétele.
Es mégis ; az élet igazi mivoltát nem ezek a külső, mesterségesen is pótolható föltételek teszik ki, hanem az az ismeretlen származású belső életerő, ami nem függ a viszonyoktól, hanem magában
az életre hívott lényben van elrejtve s boldogságának igazi titka.
Kapocs az emberi és isteni lét között.
Az emberi élet igazi fönsége és dicsősége tehát nem a külső
vonatkozásokban van, hanem a belső indulatokban. Es hiábavaló
minden másféle okoskodás. Boldogság tudatunk mindörökké abból a
kérdésből fakadt elő, hogy képesek vagyunk-e és mennyire embertársainkkal tiszta, minden anyagi vonatkozástól szabad viszonyba
lépni ? A szerelem, a barátság, a lelkesedés, a hősiesség, az önfeláldozás, a könyörületesség, az erkölcsi tisztaság csak egy-egy megnyilatkozása ennek a belső, isteni származású életerőnek, ami nélkül kiolthatatlan szomjúság égeti még a legnagyobb földi gyönyörűségekben tobzódó ember lelkét is.
Es nincs boldogság ezen felsőbb származású lelkierő kielégítése né kül.
Kenedi Géza.

*
*

*

! ? ! A kőből f á t y o l . Hogy ma már a levegőt folyóvá, a vizet
fagyossá, a levegő rezgését szerelmi (persze börze- és hadi-) üzenetekre is használni, az elemeket úgyszólván uj elemekké változtatni tudjuk, az ismeretes. De hogy már kőből is fátyolt lehessen
csinálni, az szerény felfogásom szerint a »fin de siéclismus«-nak
legmeglepőbb ipara. Mert hiszen itt már nem elemről van szó;
a kő nem elem, csak több elemnek a — különben nem vagyok
én Uránia-szinház, hogy tudományos fejtegetését adjam az
elemeknek, hanem sietek referálni e first rate vívmányról, melyet,
amint sejtem, direkte a ballerinák számára találhattak fel, az
ő és — a habituék tűzbiztonsága kedvéért. A széles Óceánon

Tinta csöppek.
Bolondnak
akkor is.

alkotása:

rombolás. A bölcs, ha

rombol:

épit

*

Bájaikkal ugy vannak a nők, mint könyveivel a Sybilla: a
maradványokat drágábbra tartják.
*

A madarat elzárják, de hangját nem.
*

A türelmetlenség, ha máglyája nincs, meggyújtja a világot.
Bartók Lajos.
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A magyar szellem heti tárházába ime az anyagi érdekek
napszámosa is utat talált a múltban és talál a jelenben is.
Mert »A Hét« mindig megbecsülte az anyagias napi kérdéseket
is. Ezért méltó jutalmul megérdemelné, hogy az anyagiakban
bővelkedjék a jelenben és a jövőben is egyaránt.
Gelléri Mór.
Én is ott álllam A Hél bölcsője mellett s most döbbenve szólok :
Már tiz éves ! Hát annyi idő telt el már az erőteljes és egészséges
gyermek születése óta ! S mi különös teremtmény ez A Hét. Mindannyiunknál fiatalabb s mégis valamennnyiünknél öregebb, (egy kissé
tán túlságosan i-). Az igaz, hogy már a kezdet kezdetén is csodagyermek volt; már a bölcsőjében megfojtotta a lernai kígyót, aminek
a magyar közönség irodalmi közömbössége nevezhelő.
Én csak azt sajnálom, hogy bár egyik dajkája voltam az ünnepeltnek, egész életében vajmi ritkán jutott abba a helyzetbe, hogy az
én szeretetem és gyöngédségem gondozza.
Béla Henrik.
Igazán szeretni és igazán gyűlölni csak a nyomorékok tudnak.
És ez az elmebeli meg az erkölcsi nyomorékokra is vonatkozik.
Karkasházy Zsigmond dr.

IRODALOM.

Arany józanságáról elmondhatni, amit Rémusat mondott Comeniusról: il fallait du génié pour avoir ce
bon sens.
*

Toldi Miklós, mielőtt világgá indul, háromfélét kér
bátyjától: pénzt, paripát, fegyvert. Ma egyfélét kérne.
*

Toldi párbaja a csehvel. 1. Volt-e már a XIV. században példa nálunk az ily vendégszereplésre cseh részről,
aminőt Arany itt elmond ? — 2. Volt-e már a XIV. sz.-ban
példa arra, hogy az ily párbaj nem istenitélet volt, hanem
lovagias küzdelem két nemzet képében ? Illetőleg: a cseh
részéről egyéni derékség kitüntetésére, Toldi részéről a
magyar derékség kitüntetésére? — Nem anakronizmus-e
ez mindenképen?
*

Fájdalom a boldogságnak egyik alkatrésze, mondja
Arany. Nyilván, mert Arany is ugy képzeli, hogy a boldogság nem okvetlenül öröm.
*

Vázlatkönyvemből.
Berzsenyi és Vörösmarty mutatja,
hogy nem a motívum és nem a kép
teszi a költészetet idegenné vagy nemzetivé. Magyarabb mind a kettő a
régibb és ujabb népies iskola akárhány sallangos magyarjánál. Berzsenyi
görög strófája és Vörösmarty latin
hexametere épen a magyar nyelvnek
kincse és diadala. Ma is csak a divatból mentek ki, nem a magyarságból.
*

Hogy nem gondoltak még erre: a romanticismus az
elhatalmasadó nyárspolgársággal is összefügg. Nagy állami
felforgatások, társadalmi zivatarok és véres háborúk után
a polgárság kezd jólétre vergődni s nyugalom után
sóvárognak az elmék — és lovagi életet játszik és középkort és kalandvágyat. Amit átélni nem akar, elképzelni
szereti: a mindent lebiró hősöket, a csapongó szenvedélyeket, a nagy meglepetéseket.
*

Balassa Bálintig a nyelv dadogott; tőle tanult meg
szólni és szállni.
*

Önként kinálkozó összehasonlítások: Hunyady János
és Jacopo Sforza; Hunyady Mátyás és Francesco Sforza.
De a másodikra nézve az egyetlen helyes összehasonlitás
ez: Mátyás és Federigo. De mi volt Urbino Magyarországhoz képest! Ennyivel nagyobb Mátyás.
*

Az államhatalom legerősebb nyilvánulása: Francziaországban a közigazgatás, Oroszországban a rendőrség,
Németországban az udvar, Angoloszágban a parlamentHát Magyarországban?
*

Két kultúrtörténeti kép. 1. Cato a görög műveltségtől féltette nemzetét, a latinhoz ragaszkodó Cziráky a
magyar műveltségtől. — 2. Goethe és Arany: Frankfurt
és Szalonta ; Weimar és N.-Kőrös; Olaszország és a Margitsziget. Mégis hova tudott emelkedni Arany!
*

Legnehezebben fejlődött formaérzékünk és fantáziánk.
Amazt megindította Balassa, de mintegy az ő geniejének
magánbirtoka maradt; milyen még Zrínyi! Gyöngyösi
csoportrimeit is csak ritmusa teszi elfogadhatókká. Igazi
folytatását csak 1772-őn innen találni. Fantázia legelőször
talán Kisfaludy Károlyban jelentkezik. Különös, hogy a
képzelettel annyit bíbelődő Kölcsey, az ő első igazi
kritikusa, ezt nem veszi észre. Dehát történt már nagyobb
dolog is: Bacon nem veszi észre Shakesperet.
*

Az alexandrin lett az igazi magyar versmérték. Mi
jellemzi? Az egésznek szoros törvényszerűségén belül a
részek legnagyobb önállósága, szabad mozgása. Nos hát:
ez a magyar karakternek is lényege. — S szó nélkül
megértjük: amilyen az alexandrin, ép olyan jellegű a
csárdás, azért lett nemzeti tánezunk. — S ez jellemzi a
magyar syntaxist is, csakhogy a »részek* önállóságát,
szabad mozgását látjuk és gyakoroljuk, de nyelvtudományunk mai állapota mellett »az egésznek szigorú
törvényszerűségét* nem tudják még vitatlanul formulázni
Még részletekre is utalhatni. Pl. nemzeti vonása syntaxisunknak, hogy jobb szereti a mellé-, mint az alárendelést; s
nemzeti vonás az is, hogy az alexandrinnak jóformán
egyetlen alapvető törvénye ellen: a metszet ellen is vétenek, s épen — a nagy urak. Nemcsak az oligarchák, mint
Zrínyi Miklós gróf, hanem a demokratikus világ nagy
urai is: Petőfi: Lehel vezér I., 35., 3. Arany: Toldi
Estéje II. 19., 5.
Bánóczi József.
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Csataképek.
A jubiláris diszmüvek között méltán követelhet első
rangot, ha nem is terjedelménél, de tartalmánál és külső
díszénél fogva az a kötet, melyben a Franklin-társulat
Jókai Mór csataképeit gyűjtötte össze.
A magyar szabadságharcz eleven, örökéletű poézise
ragyogja át e díszmunkának minden lapját. Jókai fantáziájának tündéri világítása mellett ösmerkedünk meg történetünk legdrágább emlékeivel. Megnyilatkozni látjuk az
apró történetekben, a felülmúlhatatlan becsű mesteri rajzokban, a festői csoportokban előttünk elvonuló csataképekben a szabadságharcz lelkét, a legszentebb oltár
örök tüzét, melynek lobogása minden szivet hittel, reménynyel, szeretettel, rajongással, szenvedélylyel és hősiességgel töltött be.
A nagy mesemondó ajakán, mikor a csataképeket
beszéli el, tirteuszi hangok gyuladnak lángra. Két nemze-

egyet az illusztrácziók közül. Az olvasó ebből is megítélheti a jeles festőművész nem mindennapi képességeit.
Külön kell megemlítenünk, hogy az illusztrácziók
egytőlegyig fametszetek. Ez manapság, mikor a képes
diszmüvek előállításánál a nagy tökéletességre fejlesztett
cinkográfia csaknem kizárólagosságot szerzett, értékes ritkaságot jelent. És sietünk hozzátenni, hogy a fametszeteket Moreili Gusztáv, az orsz. m. kir. iparművészeti iskola
fametsző osztályának tanára készítette, kinek művészi
vésője alól már egész sorozata az apró művészi remekeknek került ki. A Csataképek illusztráczióinak metszéseinél is mozgósítva látjuk a jeles tanár nagy tudását és
komoly becsvágyát. A fametsző technika minden finomsága
vonzóan, bájjal jelentkezik a díszmunka illusztráczióin.
A nemzeti önérzetet nem hagyhatja érintetlenül, hogy
a magyar könyvpiacz ismét gyarapodott egy olyan munkával, mely a nagy kulturnemzetek könyvpiaczán is figyelmet tudna ébreszteni pusztán külső diszével is. De jogunk
van kétségbe vonni, hogy az idei karácsonyi könyvpiaczon
egy munka is jelenik meg a czivilizált világban, melynek

dék érezte azoknak melegét, két nemzedék tanult belőlük
hazát szeretni, tiszta ideálokért lelkesedni és szent kegyeletet ápolni.
Jókainak ez a munkája a magasztosság emlékoszlopa. A lőpor füstjének szürke hátteréből eleven ragyogó
színekben bontakoznak ki a névtelenek, a hősiesség és a
szerénység mithikus alakjai, kik átszellemült mosolylyal
hullatják piros vérüket, s nem követelnek érte helyet az
emberi emlékezetben, a történelemben.
Jókai látta és ösmerte őket. Az ő mély lelke velük
érzett, az ő nagy szive ugyanabban a fenséges ritmusban
dobogott. És ennek köszönhetjük, hogy a Csataképek a
világirodalom nagy remekei között is első helyen áll a
maga nemében.
Hálásan kell fogadnunk azt az áldozatkészséget,
melylyel a Franklin-társulat e munka ünnepi kiadását
rendezte. A vaskos kötet remek művű diszkötésben jelent.
Kimnach László, az illusztrátor érdemes és művészi becsű
munkát végzett. Képei elevenen, helyenkint mély drámaiassággal interpretálják a nagy költőt. Mutatványul közlünk

tartalma olyan közvetetlen vonatkozásban álljon a nemzet
legszentebb érzéseivel, mint Jókai csataképei.
Mert annak előfeltétele egy olyan szabadságharcz,
mint a mienk, s egy olyan Jókai, mint a mienk.
A kik megszerzik, a kik ajándékba kapják, azoknak
szinte felesleges boldog karácsonyi ünnepeket kívánni.
Ifjaknak, leányoknak, fiataloknak és öregeknek egyaránt nagy és tiszta gyönyörűséget fog szerezni Jókainak
szelleme, s e szellemnek méltóan diszes köntöse.
A Franklin társulat csak hagyományaihoz maradt
hü, midőn a szabadságharcz irodalmát ugy megbecsülte.
A nagy kiadó czég elődei, Landerer és Heckenast a szabadság első szellőfuvalmára már tettre készen állottak; az
ő nyomdájukból került ki a szabadsajtó első lelkesítő terméke : a Talpra
magyar.
Ezek a dicső hagyományok köteleznek épp ugy,
mint a nemesség, melynek kiváltságait, de nem kötelességeit törölte el az a fényes korszak, melyet Jókai Csataképei a kortárs közvetetlenségével, a történész igazságával s a költő melegségével ismertet meg velünk.
X.

(Illusztrált diszmü. Irta Jókai Mór. A Franklin-társulat kiadása.)

Petőfit illusztrálni: szentelte-e valaha szebb feladatnak magyar piktor az ecsetjét? Vagy sarkalta-e már festőink ambiczióját nehezebb munka: szinben és vonalban
feltámasztani ami Petőfinél szóban és ritmusban a halhatatlanság ? És képzeljék a felelősséget: más dimmensiók
közé ültetni azt a Petőfit, akinek minden képe belerajzolódott már színesen és ragyogón a mi népünk lelkébe!
Egyszerűségben és fenségben, harmoniátlan vadságban és
enyelgő gyöngédségben kisérni, magyarázni és megeleveníteni a világirodalom legtüzesebb fantáziáját és legérzőbb
szivét: mi alkotó művészet, ha illusztrálni nem tesz egyebet, mint másolni?!
A föld geologiai rétegei jelentik az elemek csatáinak,
a föld forrongó, benső életének korszakait. A mi irodalmi
és művészi életünk alakulásainak Petőfi lesz a korszakot
jelentő eredménye időtlen időkig; az a forma, amelyben
legnagyobb emberünk évtizedenkint újra és újra piaczra
kerül. Nyomdáink technikájának, festőink fantáziájának ez
lesz a próbaköve. Teljes diszben az Athenaeum lobogója
alatt már együtt van az első gárda, szine-java a most
viaskodó festő-nemzedéknek. Meg kell nézni ezt a könyvet gyöngysor betűivel, elefáncsont finomságú és fehérségű
papírjával, amelyre nem is nyomva, hanem rálehelve
mosolyog felénk Petőfinek a festők fantáziáján átszűrődött
és uj alakban újjászületett költészete. A természetben
talán nincs meg ez a metamorfózis? A selyemhernyó pillének születik másodszor a világra, berzengeti harmatos
fehér szárnyacskáit és repül, mintha soha nem csúszott
volna. Begubózta magát mint hernyó és amikor szárnyakat kap — akkor is ugyanaz. Így marad ugyanaz a
művészet is minden formájában. A vers igy alakúikat át
melódiává, képpé, szoborrá.
A Petőfi illusztrátorai: Baditz, Benczúr, Bihari, Bőhm,
Ebner, Eisenhut, Hegedűs, Karlovszky, Kacziány, Révész,

Roskovics, Spányi, Vágó, Vaszary, Yastagh és Wagner
vállvetve versenyeztek, hogy a Petőfi múzsáját szólaltassák meg a maguk nyelvén. És egytől-egyig méltóak
maradtak a nagyszerű feladathoz. A Petőfi költészete
hasonlatos a világnak ahhoz a tájához, amelyet a természet — elfelejtett megkomponálni. Havas fejével felhőkbe
meredő hegylánczolat kellene, hogy váltakozzék benne
aranykalászszal ékes rónasággal; sima tó partján liliom
és ibolya kellesse magát, mig odébb őserdő tölgyeit
recsegtesse a villámos ég haragja. Mint a muzulmánok
bibliájában, a mi Petőfinkben is minden benne van. Minden és még azonfelül is valami. Helyes érzékkel osztozkodtak az Athenaeum festői a versek témáin; kiki azt
választotta tárgyul, ami egyéniségéhez leginkább simul.
Csak igy érthető az a nagyszerű összhang, amely e
diszmű lapjairól lelkünkbe árad.
Forgatva az uj Petőfit, szemünk alig tud betelni a
gyönyörűséggel. Ily szépnek még nem láttuk Petőfit és
szebb formába öltöztetni talán nem is lehet. Az Athenaeum,
mely ezideig két izben rendezett illusztrált kiadást Petőfi
költeményeiből és amely eddig is oly sokat buzgólkodott,
hogy a legnagyobb magyar lyrikus minél díszesebb köntösben jelenjen meg a könyvek társaságában, most eltalálta
az igazit, ami anyit jelent, hogy nagyszerűt alkotott.
Pazar áldozatkészség, gazdag és disztingvált izlés a
kiadó részéről, a java erő megfeszítése az együttdolgozók
részéről, — minderről dúsan tanúskodik ez a két kötet,
amelynek nem utolsó kiválósága, hogy alakjának méltósága, fényének pazarsága megadja Petőfi költeményeinek
azt, ami hiányzik belőlük: az emlékmű nyugalmasságát.
A csupa tűzben égő, lobogó szenvedélyben fogant költemény az uj kiadás széles velinpapirján, tömérdek illusztrácziója között olyasformán hat, mint az oltár fölé akasztott szentkép: vészit a műterem teljes világitásu közvetlensé3
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géből, de nyer a szemlélő előtt a hatás tisztultságában.
Az uj Petőfi-kiadásban a külső forma mintegy kisimitja a
vivódások egyeneilenségét és valami méltóságos nyugalomban tünteti fel a lázas szenvedélyeket, — aminthogy egy
irodalmi monumentumhoz igy is illik.
Az Athenaeum régóta készült ehhez a kiadáshoz és
az uj Petőfi hosszú munkálkodásnak az eredménye. Ha
különböző értékűek is a képek, érdekesnek valamennyien
érdekesek: művész-lélek tükröződik bennök, a reprodukczió
pedig mindegyiknél tökéletes. Ami segédeszközt a disz
emelésére a technika a könyvkiadók rendelkezésére állit,
az mind alkalmazásra került ennél a pompás könyvnél,
kezdve a nyomás formájától a tábla magyaros stilü
ornamentikájáig, ugy hogy az uj Petőfi kiadás nemcsak
a magyar költészet legbecsesebb kincseit foglalja magában, de a magyar könyvnyomó ipar fejlődésének eddigi
legmagasabb stádiumát is kifejezi. A két kötetnek, melyek
egyikét Petőfi dombormivű arczképe, a másikat a szoborképe disziti, ára vászonkötésben 36 frt, selyemkötésben
42 forint.
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Az Akadémia könyvkiadó vállalatában legutóbb a következő
munkák jelentek meg. Dante "Paradicsoma®, forditotta és mauyaiázta
Szász Károly; Jánosi Béla *\z aesthetika története®; Huber Alfonz
"Ausztria története®, átdolgozta Baroti Lajos és Bodley "Francziaország«-a, forditotta Darvai Mór. A három utóbbiból csak az
első kötet.

Haas Fülöp és fiai.
— Látogatás a nagy szőnyegkereskedésben. —
A szőnyeg a modern elegánczia fokmérője. A szőnyegtelen népek épp oly távol állanak a czivilizácziótól, mint azok,
amelyek ruhát nem viselnek. Az iparművészeti ágak között
a szőnyeggyártás kétségtelenül a legrégibb s a legelterjedtebb.
A szőnyegkereskedés már a gőz és villamosság előtt világrészeket hozott egymással érintkezésbe. Szőnyeg nélkül Perzsia
és Szmirna alig szerepelt volna az európai kereskedelemben.
A Haas Fülöp és fiai szőnyeg-áruháza a legnagyobbak egyike Budapesten. A czég háza, a Haas-palota, egyike
volt a legelső diszes palotáknak, melyek a föllendülő magyar
fővárosban épültek. Maga a czég Bécsből származott hozzánk,
s Budapesten való letelepedésével kezdődik a tulajdonképpeni,
vagyis az európai értelemben vett szőnyegkereskedés Magyarországon.
Mert a régi, szolid hirü czég egy fejlett iparművészeti
kultuszt hozott magával. Szolidságát és vezető szerepét a
változó idők viszontagságai között is megtartotta.
A Haas Fülöp és fiai cs. és kir. udvari szállító czég
főraktára a Gizella-téren van, saját palotájában, mely a fővárosi
Vigadóval ikerépületet képez.
Az óriási arányú áruház a Gizella-téri földszint és első
emelet jelentékeny részét foglalja el. Itt találjuk felhalmozva
mindazt, mit Kelet és Nyugat fejlett izlése szőnyegekben termel.

A főváros összes utczáit el lehetne borítani a szőnyegek e hihetetlen sokaságával.
Aki szalont akar berendezni, annak ide vezet az első
utja, hol megtalálja mindazt, mi szőnyegekben becses, tetszetős,
ritka, tartós és nagyértékü.
A czég nagyságát össszeköttetéseinek elterjedtsége mutatja.
A Haas Fülöp és fiai czégnek a következő városokban vannak
előkelő r a k t á r a i : Budapest, Bécs, (egy főraktár és két fióküzlet), Prága Grácz, Lemberg, Lincz, Brünn, Milánó, Nápoly,
Genua, Bukarest és Róma. Gyárai, hol bútorszövetek és
szőnyegek készülnek, a következő városokban v a n n a k : AranyosMaróth, Bécs, Ebergassing, Mitterndorf (Ausztria), Lissone
(Olaszország), Bradford (Anglia) és Hlinsko (Csehország).
Már ez magában véve mutatja, hogy a Haas Fülöp és
fiai czég igazi világczég, mely nálunk versenytárs nélkül áll.
S ez teszi lehetővé a czégnek, hogy vevőit jól és olcsón
szolgálhassa ki.
A Gizella-téri főraktár egész éven át érdekes látványosságot mutat. Az értelmi és vagyoni előkelőség itt találkozik
nap-nap után, különösen téli szezonban, mikor érdekes újdonságok érkeznek Angliából, Csehországból s távol Keletről.
Szmirnából és Perzsiából.
Műértő vezetés áll előzékenyen a vevő rendelkezésére.
Aki nagyobb szőnyeget akar vásárolni, azt felvezetik az
emeletre, hol a termek padlózatán mesés gyorsasággal bontják
szét a szövés drága kincseit. Mennyi szin, mennyi ornamentika és művészi rajz tárul gyors egymásutánban a néző szeme
elé. De az árak is hullámosak, s csak a műértő képes felfogni,
hogy két igen hasonló szőnyegek között néhány százakra
terjedő árkülönbözet mutatkozik.
De a gazdag választék minden igényt kielégíteni tud.
A gazdag szőnyeg-gourmet, ki antik szmirna különlegességeket
keres, épp ugy megtalálja azt ebben az áruházban, mint a
szerényebb igényű latájner, ki megelégszik az Ízléses honi
termeléssel.
A földszinti nagy termekben bútorszövetek, függönyök,
fali szőnyegek, divánvánkosok és egyéb díszítési tárgyak vannak
felhalmozva.
S mindezekhez a nagy áruház még egy képes árjegyzéket sem mutat. Aki látni és venni akar, az nézze meg maga.
A nagy czég félénken tartózkodik minden piaczi lármától, és
rendkívül konzervatív hajlamú. Nem arra törekszik, hogy
mentül több u j vevőt szerezzen, hanem arra, hogy a régieket
az áruk és árak szolidságával megtartsa.
Ilyennek ösmerik több mint félszázad óta Ausztriában
és Magyarországon a Haas Fülöp és fiai czéget. Egyik elhunyt
alapitó tagja, Haas Ede, lovagi rangot nyert a királytól az
iparművészet terén szerzett érdemeiért. Emlékét a bécsi muzeum
márványszoborral örökítette meg.
A czég mostani tagjainak az képezi legfőbb becsvágyát,
hogy a jó hírnevet érintetlenül őrizzék meg.

Fortuna omnibusza.
Fortuna szekerét is modernizálta az újkor. Motorkocsivá
alakította. Magától jár, ha az ember ügyesen kormányozza.
Már nem az a rázós szekér, amelyen olyan nehéz volt megmaradhatni, hogy jó öreg Faludy Ferencz külön használati
utasitást irt azok számára, akik valahogy fölkaphattak reá.
»Ugy forgasd tengelyét, hogy ki ne dülj!« Ezt az utasitást
valamennyien megtanultuk, s a legkevesebben követjük. Első
sorban azért, mert nincs igen módunkban megmarkolhatni azt
a tengelyt.
Azaz hogy csak nem volt módunkban. De most már
valamennyien beleülhetünk a hires szekérbe. Azóta, hogy
társaskocsivá lett, amelyre valamelyes fuvardíj lefizetése mellett
mindenki fölkaphat. Motoros társaskocsivá, amely nem döczög,
hanem szép simán gurul a boldogulás felé. Bizony omnibusz
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került a régi ritka hintó helyébe azóta, hogy kitalálták az
osztálysorsjátékot, amely lehetővé teszi, hogy az embernek ne
kelljen végetlen utakon végigkocsiznia, hogy a szerencséjéhez
eljusson, hanem megtalálhatja a rendes — megállóhelyeken.
Az ember ugy van az elavult tisztes fogalmakkal, mint
a város régi házaival. Sajnálja, hogy lebontják őket, de örül
neki, hogy u j paloták kerülnek a helyükbe. A régi misztikus
szerencse-fogalomnak a pusztulását is sajnálom, mégis jól esik,
hogy a könnyű, közönséges uj szerencse váltotta föl. Az osztálysorsjáték olyan a fogalmak körében, akár az a városrendezés,
amely a régi belvárost földúlta. A régi ember eleinte ki nem
ismeri magát az uj utczákban. A régi szerencse hive is tévelyeg
az uj szerencse városnegyedében. Megveszi például nagy buzgalommal a maga osztálysorsjegyét és a húzás után elfeledi
megújítani a következő osztályra. Amivel azután azt a bolondot követi el, hogy elvesziti hiába a befizetett pénzét és
elesik attól a nyereségtől, amelyért az osztálysorsjátékba belement. Fölkapott a szerencse motoros omnibuszára, de már az
első állomáson kiszáll, amikor pedig a jegye a végállomásig
szól, s a szerencse valahol útközben leskelődik a megfutamodott utasra. Az üressé lett helyre másvalaki kap föl és el
is érkezik szerencsésen a — főnyereményhez.
Bizony, bizony, jó öreg Faludink használati utasítása
egy kissé átalakítva a Fortuna omnibuszára is áll. Oda kellene
irni a kocsi ajtajára, mint ahogy a villámos kocsikra fölírták,
hogy útközben veszedelmes a leszállás. H á t h a nem is veszedelmes, de mindenesetre elkerülendő. Mert a leszállt utasnak
gyalog kell megtennie az utat a messze szerencséhez. Csak
ritkán ér a végére, mig az omnibuszon hamarosan eljutott
volna hozzá.
Tetta.

Üzenet.
Utriusque, Pozsony. Igaza van, a czipő a láb lelkiismerete. J a j annak, akit szőrit. Mert a láb egyensúlyával a
lélek egyensúlya is megbillenhet. S ez adja meg társadalmi
fontosságát a jó suszternek. Nekünk, hála a lábaink fölött
őrködő gondviselésnek, van jó suszterünk. Ha tetszik, nevét és
czimét is idejegyezhetjük. A mi suszterünk a Hölzel
Károly
és fia czég, melynek czipőraktára a Kristóf-tér 7. szám alatt
van. Tiz év óta suszterünk. A szerkesztő tiz év alatt sok jó
czipőt szaggatott el a kéziratok után való futkározásban. A czipők szakadtak, de nem szorítottak. És ez a fő a lábnál.

lomról számolnak be az itt felsorolt adatok. Az eddigi siker
a fejlődés reményével biztat, amint hogy tény is, hogy a
telep kibővitése máris szükségesnek mutatkozik. A fiumei csokoládé-gyár magyar vállalat minden izében; magyar a vezetése, magyar a szervezete. A maga szakmájában igazi előharczosa a nemzeti ipar térfoglalásának. Első sorban tehát a
hazai fogyasztó-közönségnek kell támogatnia a vállalatot azzal,
hogy
a fiumei csokoládé g y á r t m á n y o k a t
kérje mindenütt.
A fiumei csokoládét, a fiumei kakaót, a fiumei bonbonokat
ma már hazánk határain tul is kedvelik. Hogy a gyár termékei
Ausztriában és a külföld egyéb fogyasztási területein is el
vannak terjedve és keresettek, leghathatósabban bizonyit a
gyártmányok kiváló minősége mellett. A fiumei csokoládé-gyár
iránt élénken érdeklődik Abbázia fürdőközönsége is. Az ott
üdülők közül sokan rándulnak át Fiúméba, hogy a csokoládégyár telepét megtekintsék. Ajánljuk olvasóink
figyelmébe
a
vállalatot és a gyár készítményeit.

Előfizetési felhivás
a

évfolyamra.

A tizenegyedik év tükre mai számunk. Akik eddig
irták A Hetet, azok fogják a jövőben is
megcsinálni.
Niveaunk marad a régi, büszkék vagyunk, hogy ennyire
emeltük, és büszkék vagyunk, mondván, hogy ezen akarjuk megtartani. Az a viszony, mely olvasóinkat,
íróinkat és A Hetet eddig is összefűzte, lesz az a bűvös
gyűrű,
mely a jövendőt
nekünk megmutatja.
Az uj
évfolyamot Kóbor Tamás: Budapest czimü nagy érdekességül, regényével nyitjuk meg; krónikáink,
novellairóink, kritikáink, poétáink maradnak
a régiek. Az nj
évszázad küszöbén kérjük olvasóink további
támogatását.
Budapest, karácsony hete.
Előfizetési
feltételek:
Egész évre 10 frt.
5 frt. Negyedévre 2 frt 50 kr.
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A HÉT szerkesztője

áll:
Nemzeti ipar. Alig tudunk iparágat, melynek a termékeivel a külföld a legújabb időkig annyira elárasztotta volna
hazánkat, mint csokoládéval meg kakaóval. Annál inkább
örülhetnek a nemzeti ipar igaz barátai, hogy magyar vállalat
olyan sikerrel küzd az idegen verseny ellenében, mint a
fiumei kakaó- és csokoládégyár. Valósággal úttörő szerepre
vállalkozott ez a gyár. Voltak ugyan előtte is kisebb magyarországi czégek, amelyek csokoládé készítésével foglalkoztak, de
ezek sokkal szűkebb korlátok között folytatták és űzik ezt az
ipart ma is, semhogy a külföldi termékek kiszorítására szükséges eszközökkel rendelkeznének. A fiumei csokoládégyár kezdettől fogva nagy apparátussal dolgozott. Rende'kezik a kellő
tő iével, telepét a teknika tökéletességeivel szerelte föl. És hogy
éppen Fiumét, hazánk kikötőjét, választották a telep helyéül,
az azért történt, hogy a nyersanyagot, a kakaót,
közvetlenül
a termelési helyekről szerezhessék be. A gyár háromszáz munkást
foglalkoztat, a telep 5 0 0 0 négyzetméternyi területet foglal el
és villamos világítással van ellátva. A napi g y á r t á s körülbelül
3 0 0 0 kilogramm, amelyet Magyarországon, Ausztriában, Olaszországban és a Levante országaiban helyeznek el. Ha tekintetbe veszszük, hogy a fiumei csokoládé-gyár alig két évvel
ezelőtt kezdte meg az üzemét, ugy eléggé jelentékeny forga-
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HETI POSTA.
Azt a páratlan érdeklődést, melyet pályatársaink ezen jubiláris
szám iránt tanúsítottak, egész szivünkből köszönjük. Számos érdekes
novellisztikus kézirat terjedelmessége miatt már nem fért el az —
amúgy is háromszorosra kibővített — szám keretébe. Kérjük a
kéziratok tisztelt szerzőit engedjék meg, hogy nagyon becses Írásaikat jövő számainkban felhasználhassuk. Több czikk és vers sajnos
későn is érkezett. Ha íróinknak nincs ellene kifogásuk, ezeket is közelébb mutatnék be. Valamennyiüknek legmélyebb köszönet, hála és üdv !
B. K. Kassa Ez a 278-ik karácsonyi vers, a melylyel bennünket megtiszteltek. Sietve tettük őket egy félreeső zugba, nehogy a
Jézuska, meglátván e rettenetes írásokat, ijedtében elkerüljön
bennünket.
Iza. Az irodalomban és a művészeiben annyi a kivétel a
szabály alól, a hány a genie.
Arad. A reprodukáló művészet eddig csak A Hét czimlapjáról
szerzett dicsőséget czinkografusainknak. Jubiláris számunk az első,
mely negyvennyolcz lupes oldalon hirdeti, hogy ime arczkép-klisék
dolgában is emanczipáliuk már magunkat Bécstől. Nagy dicsősége ez
Kurz és trsának, aki ünnepi számunk csaknem valamennyi képét annyi
művészettel és finomsággal reprodukálta, hogy a világhirü bécsi
Angerer-ezég se különben.
Amélie. Kolozsvár. Az Innen-Onnan ! ?! jele alatt épen a
kegyed egyik szellemes földije: Széchy Károlyné ir. O az egyetlen
női irónk, aki ezt a nehéz rovatot állandóan és ritka esprit-vel támogatta. Régebben „*„ jegy alatt is irt, de azóta a három csillagot
egy más munkatársunknak engedte át.

ANTIK

porczellánt, bútorokat, képeket, fegyvereket, ékszereket, egyáltalán minden
fajtájú régi tárgyakat a
külföld számára a legmagasabb áron vásárol Réthi
Zsigmond. Budapest. IV., Gránátos-utcza 8.
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Bárd Ferencz és testvére zeneműkereskedésében (IV., Kossuth
Lajos utcza 17 sz.) jelentek meg a fővárosi színházak idei újdonságainak (operettek, népszínművek stb.) zenéje. Minden nyomtatásban megjelent zenemű zongorára és más hangszerekre is a Bárd Ferencz és
testvére czég zeneműkereskedésében kapható. Zeneműjegyzék ingyen.
A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság
igazgatósága közhírré teszi, hogy a Száván Mitrovicza és Sabacz
között f. hó 13-án jégzajlás miatt megszüntetett hajójáratokat f. évi
deczember 18-án ismét megindította és pedig további intézkedésig a
következő menetrend szerint : Indulás Mitroviczáról Sabáczra naponként reggel 9 órakor. Indulás Sabáczról Mitroviczára naponként déli
12 órakor.
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: KISS JÓZSEF.
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Főmunkatárs: KÓBOR TAMÁS.

Báli-selyem

K

nyomtatványhoz

m

45kr.-tói

# u b a p c $ t m Szentkirályi u l c z a ! 3

4
14 frt 65 krig méterenként — valamint fekete, fehér és szines „ H e n n e b e r g - s e l y e m " 45 krtól 14 frt 65 kiig méterenként — a legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. P r i v á t - f o g y a s z t ó k n a k postabér és vámmentesen valamint házhoz szállítva, m i n t á k a t p e d i g
p o s t a f o r d u l t á v a l küldenek,

A Budapesti Bankegyesület r,-társaság,

H e n n e b e r g - G. s e l y e m g y á r a i (cs.és k. udv. szállító) Z ü r i c h b e n .

Befizetett alaptőke 12.000,000 korona.

— Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó. —
4 ^ 444
4

44>444' +4'1

V. ker., F ü r d ő - u t c z a 1 — 3 s z á m .

Mindennemű
b a n k s z e r ű ügyletet a légelőnyösebb feltételek mellett öszközöl.

Tartalékos tisztek,^tiszthelyettesek és hadapródok
legelegánsabban felszereltetnek

W e i n e r és G r ü n b a u m
egyenruházati

czégnél.

Cs kir.

udv.

szállítók.

II. Vilmos német császár udvari szállítói, Portug. kir. udvari
szabók. József főherczeg udvari szállítói. József Ágost
főherczeg kamarai szállítói.
Budapest, v á c z i - u t e z a 27. szám.
Árjegyzékkel

és

felvilágosítással

Külön polgári

díjmentesen

ruha-üzlet

szolgálnak.

Deák-tér 1.

ALAPÍTTATOTT

1870.

Angol, franczia uri divatezikkek,
fehérnemű és kalap-raktár* « » °

\ / Á R A D Y
*

BÉLA

BUDAPEST
IV., KISHID-UTCZA Q. SZÁM.

Készit férfiruhákat k i z á r ó l a g angol szövetekből mérték szerint.

PESTI MAGYAR

KERESKEDELMI BANK
—

BUDAPEST.

Részvénytőke:

15.000,000

Tartalékalap :

forint.

12.000,000

Alapíttatott

1842-ben

forint.

Főintézet és igazgatóság:

Központi váltó üzlet:

V. ker., Dorottya-utcza 1. sz.
saját házában.

V. ker., Dorottya-utcza 1. sz.
saját házában.

Fiók-osztályok:
1.
Q
2.
3.
4.
5.
6.

Budai tiókosztály : II., FŐ-uteza 4. szám.
Di•
...
IV., K á r o lJy - k ö r u t és
Belváros, fiokosztaly: ^
^
Lajos_uteza
s a r o k .
Lipótvárosi fiókosztály : V., V á c z i - k ö v u t 74. szám.
Terézvárosi fiókosztály: VI., Andrássy-Ut 21. sz.
Józsefvárosi fiókosztály : VII., Zózsef-körut 53. SZ.
Kőbányai fiókosztály : X., Külső Jászberényi-ut.

Betétek elfogadása takarékpénztári könyvecskékre, pénztári
jegyek ellen é s folyó-számlára.

Jelzálogkölcsönök földbirtokra és házakra.
Vétele

és

eladása

állampapírok, záloglevelek, elsőbbségi kötvények, részvények,
sorsjegyek, arany és ezüst pénzek, külföldi pénznemeknek stb.

Tüz- és betörés-mentes pánczélszekrények bérbeadása a bérlő saját zára alatt (Safe Deposits).
Előlegek értékpapírokra. — Tőzsdemüveletek keresztülvitele.
Szelvénye)^ é s ^ s o r s o l t

értékpapírok

beváltása.

mm^mimmmmmmmmmM-

EGYESÜLT BUDAPESTI FŐVÁROSI TAKARÉKPÉNZTÁR
V, Dorottya-utcza 4. szám alatt

BUDAPESTEN • V, Dorottya-utcza 4. szám alatt

s a j á t

é p ü ü e t é b e n .

Fiók osztályok:
le)

Befizetett alaptőke: 4.500,000 forint
névre szóló 15.000 darab részvény, 300 forint
befizetéssel.
Tartalékalapok: Rendes tartalékalap 5.538,628 18
forint; külön tartalékalap 571,237 53 forint;
rendkivüli tartalék 200.000 forint.

II.. Fö-ntczí 2 szám. VI., Andrássy-nt 2. sz.
VIII. ker., Kerepesi-nt 9. szám.

8SS
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Összesen: 6.257,192-85 forint.

Kamatozó pénztári
j e g y e k és záloglevelek kibocsátására jogosítva, w
—

jgg sg
fi -ss
fi ^fi
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Jelzálogi kölcsönöket ad:
a) készpénzben! b) 4 ' W U - o s záloglevelekben.
Az intézet záloglevelei adómentesek, a közszolgálat minden ágazatában bánatpénzül és
biztosítékul, úgyszintén katonai házassági biztosítékul elfogadtatnak és árvavagyon elhelyezésére alkalmasak.
A záloglevelek a takarékpénztár mind a négy osztályának pénztáránál a napi árfolyamon kaphatók-

1

. . . . Magyar

....

Leszámítoló- é s Pénzváltó-Bank
Váltóüzletei :

(Befizetett alaptőke 30 millió korona.)

Pozsonyban

Budapest, IV., Dorottya-utcza 6. szám. F i ú m é b a n
az Adamich-téren
Saját házában

(WURM-UDVAR), valamint

•

a főtéren saját házában

Kolozsvárott.

annak belvárosi fiók-osztálya:

Muzeum-körut és Kossuth Lajos-utcza sarkán

ní

és annak terézvárosi fiók-osztálya:

Legelőnyösebben
vesz és elad értékpapírokat, érczpénzeket és idegen
: pénznemeket.
:

A n d r á s s y - u t és N a g y m e z ő - u t c z a sarkán.

Előleget
ad értékpapírokra : kiállít utalványokat és hitelleve— leket a világ minden piaczára. -

ígérvények
minden nagyobb húzáshoz kaphatók. — Mindennemű felvilágosítás szivesen és díjmentesen adatik.
Sorsjegyek díjmentesen utánnézetnek. •

Gmeffiing j?ermartn
<3?

U-tUt

esdsz, és

6őp-és

VII

Ifirdlvi

ucbari szállító

c > ? f A

BőpBufop-gyápa

Damjaních-utcza 6.

Bőrszékek, támlányok, mappák, papirkosarak, kályhaellenzők stb.
JRégi n á d s z é & e f t B ő r r e l

BeDonafnaft.

Páríoljul? a hazai ipart!
Nincsen párja a GASPAR-fele
bajuszkötönek és bajuszpedrőnek.
Kérjen mindenki eredeti Gáspár-féle
» H u n n i á t « é s »Kuruczot< m e l y e k n é l a
g u m m i a f ü l e t n e m é r i n t i . — Törvényesen védve 13.718. é s 14.485. sz. alatt
FirfVAlpitirpmíltÁ
r i g j ü l t j U i r o tlluILU

nidfiTlCflit 1
UJUUllodg .

Hölgyek részéről igen érdekes ajándékot képez urak s z á m á r a : Kézzel hímzett bajuszkötő, ú g y m i n t : vFélrc b a j u s z c s ő k o t k a p s z * , » N a g y r a n ö j j ö n a b a j u s z a , »Férfi é k e s s é g e a b a j u s z a , minden darab külön csinos dobozban elhelyezve.

Sít t i r t f ' V Z T T T

GÁSPÁR LAJOS ipartelepén

& & & & & & & & & & & & & & & & &

Budapest, VII. kerület, Nyár-utcza

,THE MUTUAL'

Réthy-féle Epeszappan

KEI-YORKI ÉLETBIZTOSITÓ-TÁRSASÍG.

és
mii

— ALAPÍTTATOTT 1842. — kölcsönös.
Részvényesei
nincsenek.
Változatlan díjtételek utánfizetési kötelezettség nélkül.
Kivonat az 1898. évi deczember hó 31-én lezárt mérlegből;
Biztosítéki alap 1898. deczember hó 31-én
1,437.913,602 90 frank.
Tehermentes nyereménytartalék (felesleg)
218.853,288'50
Készpénzosztalék kötvénytulajdonos részére
11.502,590 67
Összes bevétel
285.008,442.64
Összes kifizetések kötvénytulajdonosoknak
128.246,939'64
Érvényben levő biztositások
5,034.777,190 62
Három évi fennállás után a társaság uj kötvényei semmi esetre sem válhatnak érvénytelenné, rendkívüli magas összegű kölcsönre jogosítanak és egyéb
kiválóan előnyös kedvezményeket nyújtanak
Díjtáblázatokkal és felvilágosításokkal szolgál a
Tisztán

alkalmazást

1r

•1 r

Egy darab szappan 30 kr.,
Egy üveg bőrlágyitó 60 kr.
SZÉTKÜLDÉS:

Magyarországi vezérigazgatóság
képviselők

a
f\ n

alkalmazásával bármi érdes és durva bőrt
pár nap alatt bársonysimává tehetünk.

Réthy Béla gyógyszerész

B u d a p e s t , IV., K á r o l y - k ö r u t 2 6 . s z á m .
Tekintélyes

8. s z á m .

nyernek.

BÉKÉS-CSABA.
Kapható minden gyógyszertárban és illafszertárban,

o < J ó i XXJO
5 K;

Ar

r

r

jti>

386
%

¥
•Só

•

»

•sá

m

r

ORAS ES EKSZERESZ
* KERESKEDELMI TÖRVÉNYSZÉKILEG BEJEGYZETT CZÉG vi>

•Sió

A

HÉT
előfizetési ára:

Egész évre
Fél évre
Negyedévre

10.— frt
5.- »
2.50 *

...

Michelstadter S. F. és H.
m i n d e n n e m ű s a j á t k é s z i t m é n y ü czipők

Budapest,
Urak, hölgyek
gyermekek

M/B U D

A

P E S

T É

IV. ker.,
»Udvari« kávéházzal szemben.

raktára

28. sz.

és

részére.

A v i l á g legkényelmesebb, gomb, f ű z é s é s c z u g nélküli

T

Kossuth Lajos-utcza 13. szám.

nagy

Váczi-utcza

R

I

U

M

F

H

H

C

Z

I

F

Ö

egyedüli készítője. Kiválrts a n y a g ,
finom
kivitel,
e l e g á n s f a j o n . Minden czipő talpába az ára bele van
v é s v e . Vidéki megrendelések pontosan é s a z o n n u l e s z k ö zöltetnek, rendeléshez elég egy czipö beküldése.

Dr. Högyes-féle asbest t a l p b e t é t e s c z i p ő k
nagy raktára.

CALDERONI ÉS TÁRSA
BU D A P E S T

IV., Váczi-utcza 3 0 . sz.
jecjccjcjxc^cjrc^cjxr

Fővárosi ban!<
rész v . - t á r s .

IV., Kishid-utcza 8. sz.

jrc.jrc j?c jc jrc fic j?c jrc

Szinházi látcsöveket alumíniumból.

V . , Erzsébet-tér

í.

Női

leszámítol váltókat rövid uton a tárcza- és sze-

látcsövedet

mellett, e l a d m a g y a r o s z t á l y s o r s j e g y e k e t ,

hosszn l'.iannttvii-

szerü eladását és vásárlását, elad sorsjegyeket

va.1. zomAncz. tek-

és részvényeket részletfizetésre, biztosit árfo-

nüshékacsont. vagy

lyamvesztesség ellen, a legkisebb nyereménynye!

gyöngyház külsővel

való

mélv-hitelegyletekben
teljesít

Legújabb Zeiss-féle
o o o R A C E

kisorsolás

tőzsde-értékek

esetén

is elfogad

bizomány-

takarék-

és 38/' 10%-ra chek-számlán.

o o o

A7.

Tábori, vadász és utazási távcsöveket a legújabb átalakítással,
a tirage rapidé, erős bőrtokban. — E l e g á n s , s z a l o n l o r g n e t t e k e t ,
h o s s z ú nyéllel. — Szemüvegek és orrcsiptetöket a legfinomabb
üvegekkel. Aneroid - l é g s u l y m é r ő k e t ,
terem- és
ablakhőméröket, stereoskopokat, laterna magikákat. — Fényképészeti k é s z ü l é k e k e t műkedvelők, turisták stb részérc dus
választékban ajánl.

BRAZAY

IGAZGATÓSÁG

HALMÁN

S Ó S B O R S Z E S Z
KÉSZÍTMÉNYE.

BUDAPESTI

biztosíték

b e t é t e k e t 4'/«°/o kamatozásra betéti könyv ellen

dupla távcsöveket
G L A S S E S .

mindennemű

vagy jelzálogi

\
^Áfeó^

TAKARÉKPÉNZTÁR
ES

Országos Zálogkölcsön Részvénytársaság,
Központi irodái és váltóüzlet: VI. ker., Andrássy-ut 5. szám.
Fiók: IV. ker., Koronaherczeg-utcza 11.
Z á l o g l a á z

NAGY ÜVEG ÁRA-2 KOR. I

f i ó k o k :

KIS ÖVEGÁRA-1 KOR.

IV., Károly-körut 18. szám.

VIII., József-körut 2. szám.

VII., Király-utcza 57. szám.

IV., Zsibáros-u. föpostával szemb,

Használati utasítás
minden üveghez

Befizetett részvénytőke: 10.000,000 korona.

mellékelve van.

Elfogad betéteket takarékbetéti könyvecskék és pénztárjegyek ellenében 4°/o-os
kamatozással, valamint folyószámlában (chek-számlán). .— A 10°/o-os betétkamatadót az intézet fizeti.

Leszámítol váltókat, előlegeket nyújt értékpapírokra.
~
megbízásból

teljesiti

Váltó-üzlete
mindenféle értékpapírok
vételét
legelőnyösebb feltételek mellett.

és eladását

Ü z l e t i ó r á k : d. e . » / 2 9 — Q j l - i g - , d. u. 3 — 1 / 2 5 - i g .

a

Világhirü rendkívül jó hatású háziszer bedörzsölés
] által, meghütéses esetekben : csuz, köszvény és fülszaggatásnál, hurutos szembajoknál, toroklobnál,
difteritisznél, fogfájásnál, migrain, hajhullás és lábizzadás elleni gyurógyógymódra (massage) orvosi
tekintélyek által ajánlott kiváló szer. Használati utasítás, melyben minden egyes baj ellen miként alkalma! zása e szernek részletesen le van irva, minden üveghez
mellékelve van.

Gyártási hely Budapest.
Kapható

minden füszerkereskedésben és
gyógyszertárban.

Számos elismerőlevél a világ minden részéből.
Budapest, 1899. Az A t h e n a e u m

irodalmi és nyomdai r.-t. betűivel.

KAMFOROSARCZKENÖCS
f z e n v i l á g h í r ű , s z á z é v e forgalomban l é \ ö k a m l o o s arczkenócs, a hölgyek altai annvira kedvelt é s használt kenőcs,
mely igen rövid idö alatt szépíti és ifjitjn az arezot, eltávolít
az arczhől mindennemű tisztátalanságot, úgymint: s z e p l ö t ,
p ö r s e n é s e k e t , k i ü t é s e k e t (Wirrerli , a t k á t (Mitesstr), maj
f o l t o k a t sth. Az arczbőrt harsony-simava leszi é s az arcz
s z é p Ode é s ifjú szit t nyer. Ti Ijesen á n d m a i l a n anyagokhói
van összeállítva, a miért is a höigyközönscg egész nyugodtan
hasznaihatja az atez ápolására.
BW* Minden köcsöghöz használati utasitas van mellékelve.
F ő é s szétküldési raktár:

- = L É D E R E R IGNÁCZ

BUDAPESTEN, V., Alarokkói-utcza 2. Erzsébet-tér.

Ártalmatlanok. Világhírűek.
, az arczbőrt üditi
„VioIa"-créme:
ésszépiti.Zsírtalan. Napral is kit áló eredménynyel
hasznaiható. mert a bőr azt rögtön
magaha szívja. 1 tégely ára 1 kor.

Vinla"-e7anran
„vioia
siappan

abszolúte ártal-

„Viola -púder mal|an. Fehér-,

creme-

és rózsaszínekben.
boz ára 1 korona.

1 do-

Kapható a GEVlL-fcle gyógyszertárbanTemesvár,
Belváros, Losonczy-tér.

200.000 k o r o n a
összeget

t e s z n e k

lei

a

Nagy jótékonysági sorsjáték
első főnyereménye a

Budapesti Poliklinikai Egyesület
(kórház)javára
Minden sors- g
•LeKv játszik a

hUZáSOD
ffi

100.000 korona #

ut

" f i 7 e t é s n é l h m a következó főnyereményekre :

5 á 20.000 korona,

amelyek kívánatra 20°/o levonással készpénzben beváltatnak.

% sorsjegynek ára csak

korona.
Ekő húzás viniamktlaiiul már
'900. j a n u á r 4-én.

J&SsK
*§ I Si»
>>•

wSSiá •

Bekötési

**

táblád

„A HÉT"

1
ív*"haszná"'".,

azcrt

lutban kitv.no a a bőrt n e m eszi.
1 darab ara (30 liller.

V i . U " .iiiI«f

toSS I SS

Sorsjegyek kaphatók a N a g y J ó tév o n y s á g i S o - s i á t é k k e z e l ö * é génél

a nud ipesti

Poliklinikai

Kgy esület (kórházi javára B u d a p e s t . IV.. K o s s u t h I,aios-utC7a
1. <•/.. t o v á ' b a nz ö s s z e s f a n k é s váltóű'/.letekhen, p o s t a h i v a t a lokhan, dohánytörsdékhen stb.

KÖHÖGÉS

REKEDSÉCÉS HURUT ELLEN

m

Szétküldés: RÉTHY BÉLA gyógyszerész B.-Csaba.

eddig megjelent öszszes köteteihez, (egy
évfolyam 2 kötet) kötetenkint 1 frt 30 kr
előleges
beküldése
után portomentesen
kaphatók „A HÉT"
kiadóhivatalában

VII. ker.,
Alsó-Erdősor 3. sz.

Magy. kir. államvasutak
igazgatósága.

ukszemet,

olcsó bevásárlási forrás hölgyek és urak
részére a következő pipere-czikkekben:
1 db finom fogkefét,
1 db kö.römkefét,
1 doboz rizsport vagy arczcrémet (Küry-féle),
1 nagy db mosdó-szivacsot,
1 db „Irmenos" hajfogót,
1 db finom toilette-szappant,
1 üveg valódi bel- vagy külföldi illatszert,
10 db finom divatos hajtüt,
1 db bajuszkötőt (uraknak).

1 frt mellett :
1 üveg valódi bel- vagy külföldi illatszert,
1 db finom toilette-szappant,
1 db hajbetétet (sopp),
1 db hajhálót,
10 db finom divatos hajtüt.
2 frt m e l l e t t :
1 üveg valódi „Odol"-szájvizet

A magy. kir. államvasutak
igazgatósága a Budapest keleti
és Budapest nyugoti pályaudvarok érkezési oldalain a közönség kényelmére "Podgyász
házhoz szállítási hivatalt, rendezett be.
A szállítási hivatal átvételi
elismervények
kiszolgáltatása
mellett, szabványos árakért elvállalja a kézi és feladott podgyászok házhoz szállítását, valamint egyik pályaudvarról a
másik pályaudvarra való átszállítását.
A podgyász kézbesítés az
I—Ill ik kerületbe naponta kétszer, a többi kerületekbe a regge'i vonatoktól délelőtt a délelőtti vonatoktól dél, a déli
vonatoktól délután, a délutáni
vonatoktól az est folyamán s az
esti vonatoktól a sürgősebbek
esti 10 ótáig, a többiek másnap
délelőtt '/a9 ó.-ig eszközöltetik.
A kézbesítési dijak mindjárt
az átadás alkalmával, vagy pedig
a házhoz szállításkor fizethetők.
Budapest, 1899. decz. hóban.
Az

Újdonság!

-&ZBV

Újdonság!

Minden hölgynek nélkülözhetetlen az IRMENOS hajfogó

bel- és külföldi szabadalom. Az „Irmenos" hajfogó teljesen
fölöslegessé teszi a hajnak az összekötését és minden hajfonntot biztosan tart. A nagy aranyéremmel díjazva. Darabja
I KORONA. Mindennemű hajmunkákat, bel- vagy külföldi
illatszereket 30"/0 árengedmény mellett pontosan szállítok.
Vidéki megrendeléseket utánvétel mellett azonnal eszközöl:

DOBÉ NÁNDOR ^ i V s ' z í ^ í f f l '
Budapest, N e f e l e j t s - u t e z a 27.

Dr. SPITZER arczkenőcse
f.O év óta minden világrészben

Csakis zöld czédulán
levő ezen aláírással
valódi

küldetik.

/

R

D SPITZER

'
arczkenőcse
3 5 — 5 0 kr.
mosdó, ize
......
40 »
Szalvator-szappan ...
50 »
Lyoni-rizspor
50—80 »

eltávolítanak mindennemű a r e z f o l t o t , p ö r s e n é s t , s z e p l ö t é s ezáltal
finomítják az arczbőrt,

Dr. Kovács kézpasztája,

(csakis félhold alakú vedjegygvel valódit h á r o m n a p a l a t t m i n d e n
k e z e t g y e n g é d d é é s f e h é r r é v a r á z s o l . E g y U v e g t é g e l y ára 60 k r .

Hirdetmény.

MINDENÜTT KAPHATÓ
lYcijuiin. csak K b l a i - i u e t :

Szenzácziós

Illat és minőség szabad választás, az áru meg nem
felelése esetén a pénzt visszaküldöm.

* * * *

J

M N O•

p.® o

a Magyar Király-hoz czimzett gyógyszertára

PÁRISI SZÉPITOSZEREK.

rt Cl a N3 el •
ao „ aasí
d " •
t. £ a o ••

igazgatóság.

Kapható minden gyógyszertárban s gyógyüzletben.
Fő- é s szétküldési raktár:

Dr. KOVÁCS ERNŐ gyógyszertára és illatszergyára,
B u d a p e s t , VI., G y á r - u t c z a 17. s z .

»T0Ílett-tÍtk0k«

czimü

fÜZ

TérmekÁVttneakQldÍngyen

^

DECKERT és HOMOLKA
távíró-, távbeszélő-, villámhárító- és vlllamvllágltásl-berecdezők.
Gyár é s i r o d a :
RTTTT A P F ^ T F M
VI., I z a b e l l a - u . 88. D U U A r t J 1 ü l v

v

„

Raktár:
D o r o t t y a - u . 8.

a m. kir. államvasutak és a magyar állam szállítói.

a hangosan beszélő grafit mikrofon
feltalálói és szabadalom tulajdonosai. —
Készit: telefonberendezéseket

[ J 0

köz-

p o n t t a l v a g y k ö r k a p c s o l á s s a l , elvál
lalja régi berendezéseknek s egyes készü-

un

lékeknek alapos á t a l a k í t á s á t , továbbá:
villámhárítókat, házi

sürgönyöket,

t ű z - és v i z j e l z ő - b e r e n d e z é s e k e t stb.

Villamvilágitást

a legszakszerűbb kivitelben, jutányos áron végez.

Árjegyzékek, költségvetések és ajánlatok bérmentve és Ingyen.
" (Utánnyomás nem dijaztatik.)
bőrkeményedést stb. gyorsan, fájdalom nélkül és biztosan eltávolít a kitűnő s hatásában
páratlan Trnkóczy-féle tapasz, mely egyedül csakis a Franci.szkusz-fcle gyógyszertárban,
Bécs V,2., Schönbrunnersirasse 107. készíttetik. Ára 60 kr. I'ostán mint érlékr.élkűli mintaküldemény 65 kr., ajánlva 80 kr., a pénz — esetleg levélbélyegek ben is — előleges beküldése
mellett — bérmentve. Hatása biztos 1 Postai szétküldés rögtön a megrendelés vétele után.
Főraktár

Magyarország

r é s z é r e : T ö r ö k József

avóavszertára

Budanesian

VI

K i r á l v - i i t r z a 19

Magy. kir. államvasutak.

ERDELYI

Fényképfelvételek Ízléses, művészies ki-

csász. és kir. udvari fényképész.

. . . . vitelben . . . .

IV., Ujvilág-utcza 2.
a Kossuth Lajos-utcza

sarkán.

Külön

osztály:
t&x&x&x&t

. fényképfelvételekre
. . FIÓK MŰTEREM: . .

V., Erzsébet-tér 18. sz.

i

I MJTONlí!^

Hol keressük

A magyar kir. államvasutak
igazgatósága a Lipótvárosban
(V., Arany János-utcza 19. sz.)
alatt szállítási irodát rendezett
be, hol gyors- és teherdarabáru
szállítmányok az összes állomásokra feladható^. Ez iroda
előleges értesítés ellenében jujányos szabvány árak mellett
gondoskodik
a küldemények
háztól való elszállításáról is és
közvetíti ugy a helybeli, mint
az átmenő vámköteles küldemények elvámolását.

arczport?

Hirdetések

téi*

a

Kérjük a

Miler J. LaBlaha-Serail-Pouder-t

felvétetnek a kiadóhivatalban

m

VII.

—~rSgOsztaho égvenyes

Blaha Lujza (Splényi báróné) művésznőnk kedvelt arczporát, mely
u g y nappal, mint éjjel használva, minden arczpor között a legjobb;
Mválé Hikemherek által megdugálva, vegyileg Hutásak ás tel|eees
á n a l u a l l s u a k találtatott Mint pipereszer nélkUlözhetlen, as arczbórnsk a l e g s z e b b fehér szint, üdeséget, szépséget é s pirt kölcsönzi.

ker.,

Alsó-Erdősor

J. ss.

Egy doboz 60 kr, nagyobb I frt

Créme
Ó H

Távirat :

J A J !

Évek h o s s z ú során át kitűnő
eredménynyel használom a z
Egger-féle mellpasztlllát. Kérem küldjön stb. Trautenau
(Csehország) 1898. j u n i u s 17.
WERNER NÁNDOR igazgató.

Kapható
a gyárosnál

Főraktár:

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

fog-, haj-, ruhakefékben és fésűkben.

Egger-mellpasztUla csakhamar megszabadított, éljen!

W

ELEK ARTHUR
BUDAPEST

Utánzásoktól óvatik.

K i v o n a t az 1 8 9 9 — 1 9 0 0 . é v r e s z ó l ó
Tea-különlegességek

Cognac medecinál

közvetlen behozatal — idei aratás.
Mandarin I . l k g .
Mandarin II. l k g
Karaván i k g
Császárkeverék 1 k g
Mágnás keverék í k g
Pecco virág 1 k g
Tea-tOrmelék 1 k g

"/100 ltr. palaczk
f r t 8.— '/»
*
*
« «.—
« 5.—
« 7.—
« 12.—
« 12 —
« 2.50

( A . c h i n a i nőhözJ'ijo'twTío'íoTk)

árjegyzékből:

Tenysle Fréres

V.o

«

«

***

Hogy a tea kellemes illatát mindvégig megtartsa, azt
Achile
jól elzárt edényben kell tartanunk. Ajánlom e czélra
az én nagyon osinos chinai festményekkel ellátott «7ioo ltr. palaczk
« bádogdobozaimat, melyeket megfelelő mennyiségű tea 7io '
«
vásárlásánál egészen ingyen bocsájtok igen tisztelt */10 «
vevőim rendelkezésére.

BUDAPEST

Abslnt
1 €
Martell j . F.
Jezsuita Ilkör
1
f r t 2.00
Orosz dupla alias 1 *
Curacao
korsóban
1 «
« 4.—

grandé line champagne
*7i»o ltr. palalaczk ***

frt
*

Lauray et Fils

Créme d ' Anlsette 1 c
«
de Rose
1 «
»
de Vanília 1 *
Császárkörte
1 c
1.O6
Maraschlno dl Hongrols 11
2.Rlttmelster
1ltr
Újdonság Baraczk crém 1 l t r

frt

_

(egyedül nálam kapható.)
f r t —.70
« 1.40
Törköly
« —.40
Szegszárdl 1896
1ltr
Moorl igen régi 1 *
Kitűnő magyar cognac
Tokaji 1883
1 «
7i» ltr. palaczk
f i t 1.80
Rumok
Gróf
Keglevich
István.
Promontor,
gyári
árakon.
Szilvórium
valódi hamisítatlan minőségben. — »Henry Faber A
Comp.r világhírű londoni rum-czég főraktára.
Szeréml 1898
1 ltr.
Saját gyártmányú likőrök
Minden egyes palaczk Jamaikai rum „Henry Faber & Comp.
Kolostori régi
1 «
London-czimkével van ellátva.

Cuba II. rendű
Cuba I. rendű

-

Old Jamalka

(kék Ö

F l n e o l d Jamalka

Voryold
Udvari rum..

>•«>

( k é k T u ®

Flnest Jamalka
Speclal Reserve

—.70
—.80

(
C

a

S

7 y

C

S

Í

1

M

®

ku^aíf)

®

80

Orosz rostopschin
Dupla köményes
Alias
Rozsalikör
Meggyszesz
Cseresznye
Czltrom
Vanília
Burgundi vanília
Császárkorié
Meggyklvonat

8.50

1ltr
1 «
1 r
1 «
1 «
1 «
x <
1 «
1 «
1 «
1 «

f r t —.70
« —.70
< —.só

1 ltr.
1 <

Szeréml Cablnet

•

frt

1.00
1.20

« 1881 1 €

l.5»
1.80

«
*
<
«
«
<
*
«
«

-.80

frt

—.80
1.00
1.80

«

«

frt

«
«

«

1.20

1.—
1.—
1.—
1. -

1.50
1.20
1.20

—.80
1.00
1.20
1.50

f r t 1.20

rum készítéséhez
frt

4.50
-.80
-.90

Gyógy erejű sósborszesz kitűnő házlszer.
m i n t g y ó g y s z e r f o g h u s b á n t a l o m , hajkihullás, k ö s z v é n y , csuz, lábizzadás, n e u r a l g i e s t b . e l l e n .
SOsborszesz •/ 0 p a l a c z k
f r t —.30
c
S ó s b o r s z e s z 7io
« —-40
S ó s b o r s z e s z /•• €
* —.75

Cognac (Franczia) Martell J. F .
zöld és sárga 11
* 1.50
•7,o« ltr. palaczk ***
f r t 1.80
Altvater hazai
1 ltr
r 1.50
< 1.50
'/,. *
« ***
« 3.50 Benediktlner hazai 1 <
S z á m o s itt fel n e m s o r o l t czilctcek: l e g j u t á n y o s a b b a n
Tiz forinton felüli rendelés bérmentve küldetik.

1 «

—.80
Borovicska
—.70 Belussl Cablnet
1l t r
—.70
—.70 Angol rum eszenczia házi
—.70
—.80
1 kg
—.80 Alcohol m a g a s f o k u 1 l t r .
Borszesz
911°/,
1 «
—.80

Saját gyártmányú különlegességek
yomorgyégylikOr
harireuze hazai

m

Tea,'rum, cognac és likőr nagy áruháza

VII. KER., I S T V Á N - U T 9/A ( N E F E L E J T S - U T C Z A S A R O K )

«
fi
*

fi
fi

Illatszer- és pipereszappan gyári raktára

V I . , V á c z I - k B r o t 17.

Megfojt ez az átkozott
köhögás.

MULLERJ. D

Egy tógsly
frt 60 kr.

császári és királyi udvari szállító

„Nádor" gyógytár Budapesten.
E G G E R - m e l l p a s z t i l l i j a gyorsan és
biztosan hat k ö h ö g é s n é l , r e k e d t s é g nél, elnyálkásodásnál. K a p h a t ó
minden gyógyszertárban é s drogueriában. Doboza 5 0 kr. é s 1 f o r i n t .
( P r ó b a d o b o z 25 k r )

Pompadour,

ex azon szer, melylyel a híres Pompadour asszony csodás
szépségét megőrizhette anélkUl, hogy az egészségére ártalmas lett volna. A .Créme Pompadour* az arcz é> kéz
bodörzaöléaére használtatik reggel és este, azután .serail
pouderrel* lesz behintve.

E L J E N !

kaphatók.

Csomagolás a legkisebb rendelésnél Is ingyen.

