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Bazilika sorsjegyek kibocsátása. 
QVÜ 

Ö császári és apostoli királyi felségének legkegyelmesebb engedélyével a vallás- és közoktatási magyar kir. miniszter által 

5 o.é. írtról szóló (8000 sorozat 100—100 számmal) nyeremény-kötvény bocsáttatik ki. —Ezen kölcsön azon alap beszerzésére szolgál, 
melynek feladata a Budapest lipótvárosi Bazilika kiépítése, magyarhoni egyházi műemlékek, ezek között a budai koronázási templom, a 
kassai székesegyház stb. stb. restaurálása 8 fentartása. — Ezen kölcsön 50 év alatt nyilvános sorsolások utján törlesztetik. A sorsolások 
törlesztési- és nyeremény-sorsolásokból állanak, s a törlesztési időszak alatt a törlesztési sorsolásokon kivül 102 nyeremény-huzás 
történik; ezen nyeremény-húzásokban a melléknyereményeken kivül 200,000, 120,000, 100,000, 75,000, 60,000, 50,000, 20,000, 
15,000, 10,000 frtos főnyeremények huzatnak. — Az első sorsolás 1880. november 1-én történik 

120,000 frtos főnyereménynyel 
ovábbá egy 5000 frtos, három egyenként 1000 frtos, 4 egyenként 500 frtos, 20 egyenként 100 frtos, 50 egyenként 50 frtos, 62 egyenként 

rrtee nyereménynyel. Minden egye*Ttyeremény-kóivény két részből áll ós pedig: 1. magából a nyeremény-kötvény és 2. a nyeremény
szelvényből. — Ha egy nyeremény-kötvény a törlesztési sorsolásban huzatik, a tulajdonos a kötvény beszolgáltatása ellen a legalább hat-
forinttól tiz forintig terjedő törlesztési összeget megkapja, mig a nyeremény-szelvény visszaadatik s az a további nyre 
mény-huzásokban is részt vesz. Ha ellenben egy ily kötvényre a nyereményhuzásban esik nyeremény, az a nyeremény-szelvény 
beadása ellen fizettetik ki, mig maga a nyereménykötvény a tulajdonosnál marad, mindaddig, mig valamely törlesztési sorsolásban a 6 frttól 
10 frtig terjedő minimális összeggel ki nem huzatik. — Minden nyeremény-kötvény (Bazilika sorsjegy) tehát legkevesebb 
6 frttól 10 frtig terjedő összeggel fizettetik vissza, de azonkivül nyeremény-szélvénye által Ígérvényt is képez, 
mely által a nyeremény'-huzsásokbani részvételi jog biztosíttatik. — Ezen kölcsön nyereményei nincsenek nyeremény
adónak alávetve s azok kifizetésénél csakis a 6s/io %-os dij vonatik le. — A törlesztési- valamint nyeremény-összegek két hóval a sor
solás után a magyar kir. központi állampénztár által fizettetnek ki. — Ezen kölcsön biztositékául szolgál a sorsolási terv 
szerint a kötvények s nyeremények fedezetéül szükséges .s a tnagyar kir. központi állampénztárnál letett s ugyanott kezelt 
törlesztési alap, továbbá 100,000 frt mint tartalékalap s végre a vallás- és közoktatásügyi magyar kir. minisztérium 
által visszatartott 500,000 frt, mely a kötvények s nyeremények teljes törlesztéséig mint tartalékalap külön kezeltetik. A Bazilika-
sorsjegyek a budapesti valamint bécsi hivatalos tőzsdelapokban jegyeztetnek. —• Ezen sorsjegyek ezennel forgalomba 
hozatnak s bejelentések azokra az alábbi feltételek mellett 

E/F" folyó évi október hó 12-én "&§ 
elfogadtatnak. — A sorsjegyek ára 8 frt 50 kr. darabonként. — Minden bejelentett darab után 2 frt biztosítók teendő le készpénzben 
vagy napi árfolyam szerint számítandó értékpapírokban, ezen biztosíték a bejelentésre esett sorsjegyek átvétele alkalmával beszámittatik, 
illetve visszaadatik. — Az egyes bejelentési helyeknek adandó mennyiséget az alólirott bankok fentartják maguknak, s minden egyes beje
lentési hely fel van jogosítva a reá esett darabokat a nála történt bejelentésekre belátása szerint felosztani. — A bejelentésekre eső sors
jegyek folyó évi október 20-tól 27-ig az illető bejelentési helyeknél veendők át a vételár lefizetése ellen. 

BEJELENTÉSEK ELFOGADTATNAK: 
Budapesten: a magyar leszámítoló- és pénzváltó banknál, 

Dorottya-utcza, Wurm-udvar, a Pesti magyar kereskedelmi 
banknál, Dorottya-utcza 1. sz., a magyar orsz. banknál, Nádor-
utcza 4. szám. 

Bécsben: az ünion-banknál, az Union-bank váltóházánál, I., 
Graben 13. 

Aradon: az aradi kereskedelmi ós iparbanknál. 
Beszterczebányán: a beszterczebányai takarékpénztárnál. 
Bielitzben: a bielitz-bialai kereskedelmi és iparbanknál. 
Bozenben: Schwarz E. fiai uraknál. 
Brassóban: az első erdélyi banknál. 
Brodyban: Nathansohn és Kallir uraknál. 
Brünnben: a Máhrisch^ Escompte^ankn^JIerber K n r hank 
Czernoritzban: a Bukovinaer Bodencredit-Anstalt-nál. 
Uebreczenben : a debreczeni kereskedelmi és iparbanknál. 
Esztergomban : az esztergomi takarékpénztárnál. 
Fiaméban: Leopoldo Windspach urnái, Franco Corossacz & 

Figlio uraknál. 
Gráczban: a Steiermárkische Escompte-Banknál, Neuhold A. 

urnái. 
Győrött: a győri általános hitelbanknál, Jerfy Antal és fiai uraknál. 
Innsbruckban : Lcewe M. urnái, Payr és Sonvico uraknál. 
Kassán: a kassai kereskedelmi részv.-társ.-nál. 
Klagenfurtban: Rothauser J. M. urnái. 

9W Bejelentések ezenkívül elfogadtatnak az egész osztrák-
telnél és váltóházainál is. 

Kolozsvárott: Hutflesz Károly urnái. 
Krakkóban: Mendelsburg Béla urnái. 
Laibachban : Luckmann L. C. urnái, Mayer J. C. urnái. 
Lembergben: a K. k. priv. Galizische Actien-Hypotheken banknál, 

a Landesbank des Königreiches Galizien-nál, Schellenberg Ágost 
urnái. 

Linczben: a Bank für Oberösterreich und Salzburg-nál. Poche 
Ferencz urnái. 

Nagy-Kanizsán: a nagy-kanizsai kereskedelmi és iparbanknál. 
Nagyváradon: a biharmegyei takarékpénztárnál. 
Nyitván: a nyitrai kereskedelmi és hitelintézetnél. 
Ölmützben: Hirsch W. C. urnái. 
P/>/».j"** • <>'„v,o r i , . íT 1 0 . í i r J u r n á i . 
Pozsonyban: a pozsonyi kereskedelmi, banknál, Edl Tivadar 

urnái. 
Prágában: a Böhmische Escompte banknál, a Böhmische Union 

banknál, a Zivnostenska-Banka pro Cechy a Moravu. 
Salzburgban: Spángler Károly urnái, Steininger Károly urnái. 
Szegeden: a szegedi kereskedelmi és iparbanknál. 
Sopronban : a sopronyi építési és földhitelbanknál. 
Temesvárott: a temesi takarékpénztárnál. 
Triestben: az Union bank fiókintézeténél. 
Újvidéken : Kleintsek József urnái. 
Zágrábban: a Horvát leszámítoló banknál, a Horvát kereskedelmi 

bank váltóüzleténél. 
magyar birodalom nagyobb városai pénzintéze-

A bejelentésekhez szükséges mintapéldányok az egyes bejelentési helyeknél rendelkezésre állanak. 
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Külföldi előfizetésekhez a posta ilag 
meghatározott viteldíj in csatolandó 

VAJDA JÁNOS. 

KÖLTŐ nisten kegyelméből». E szó sehol és 
sohase volt igazabb, mint Vajda János
nál. Neki se a születés, se a társadalom, 

se a szerencse, se az ország nem adott semmit, a 
mi volt és a mivé lett vagy lehet: költészeté
nek egész anyagát és erejét, költői működésé
nek minden sikerét, minden örömét és bánatát 
önmagától és önmagából szerzé; saját szellemé
ből, a maga utján járó erős egyéniségéből me
nté. Benne és rajta minden csak önmagára vall 
és semmi sem emlékeztet másra. 

Se nevet, se vagyont, se családi segítséget 
nem öröklött, se az élet útjain védő kar nem 
segíté. Mint gyermeket és ifjút, őt is ragadta 
magával család, iskola, kornak eszmeharcza, 
csatatérnek bonfiláza, nemzetbukásnak minden 
fájdalma és viszontagsága. De a mióta belépett a 
munkát parancsoló kemény férfikorba, azóta a 
nyüzsgő társadalom kellő közepében is magáno
san él és működik, mint Eobinson a maga szi
getén. Magános szálfa az orom csúcsán, zord 
madár az Alpesek sziklái ,közt: oly alak Vajda 
János s oly élet az övé a mi politikai, irodalmi 
és társas életünkben. 

Maholnap betölti hatvanadik életévét s har-
minczhárom év óta van az ország fővárosában, 
nemzeti irodalmunk s mozgalmaink középpont
ján. Volt ez idő alatt szépirodalmi és politikai 
lapnak szerkesztője, teremtett magas becsű köl
tői műveket, hatalmasan belevegyült a politikai 
eszmék harczába s szellemének költői és publi
cisztikai munkaképessége ma is oly erős, mint 
bármikor, sőt ma is nagyon erős és eredeti teljes-
8éggel, 8 ennek daczára ő a költészetben nem tar
tozik semmi iskolához, a politikában semmi 
parthoz, a tudósok társadalmában semmi érdek-
Körhöz, a magánéletben semmi pajtássághoz, 
vendéglőjében semmi asztaltársasághoz. Függet
len egészen. 

Erénye-e ez vagy vétke ? szerencsétlensége-e 
vagy egyedüli boldogsága? a fölött szabad is, le
nét is vitatkozni. Végzete : ez bizonyos s költésze
tének jellemét e végzete határozta meg. 

Hatvan éves férfin. E kor fajunknál, éghajla
tink alatt és szokásaink mellett már a hanyatlás 
kora. Vajda Jánoson nem látszik meg a hanyat
lás- Középnél valamivel nagyobb termete, egye-
nes> ép, erőteljes, se el nincs hízva, se nem so-
Vaoy. Arczán az élet szine, fürtéi tömöttek s alig 
szürkülnek, szemei fényesek és élesek. Szemei, 

ha rád néz, azt a hatást teszik rád, mint a feléd 
fordult pisztoly csöve. Éles, fürkésző tekintete 
hidegen, kíváncsian, bizalmatlanul jár rajtad 
keresztül, s te megállsz és azt kérdezed magad

tól : mit vétettem én ennek az embernek ? De ha 
volna időd és kedved eszemeket és ez arczot tovább 
vizsgálni, a szemekben ábrándot és emberszerete
tet, az arcz vonásaiban mosolyt tudnál fölfedezni. 

V A J D A J Á N O S . Kotler Károly fényképe után 
rajzolta Biczó Géza. 
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Mint a szép őszi napok: azt a hatást teszik 
reád ez az alak s a lélek, mely mögötte van-
Hűvös szél zúg körülted, dér a mezőkön s föl
legek az égen, a mezők tavaszvirágait nem lá
tod többé, de az erdők lombja még dúsan áll s 
távolból az opál minden szinét mosolyogja rád; 
a nap még néha s rövid időközönként ragyog és 
melegit s édes gyümölcs reng és piroslik a fákon. 
Ilyen Vajdának költészete is. 

Sajátságos lelek ez. Az életnek hosszú ország
útját járta már meg s az ut magasban és mély
ben, sziklákon és mocsarak szélén is elvezetett. 
Amott nem szédült s itt nem merült el. Útrava
lót nagyon keveset vagy semmit nem adott a sze
rencse s igen sokszor kellett az utazónak éhezni 
és fázni. A keserű csalódás minden alakban 
útját állotta: jó barát, boldog haza, asszonyhü-
ség, nyugodt jóllét alakjában. Megbotlott mind
egyikben, de el nem ejté öt egyik sém. Hite 
önmagában s szellemének az a képessége, melyet 
lelkesülésnek nevezünk, nem csökkent meg soha. 

S lelkesülése mily mérhetetlen az eszmék, a 
nők, a történet alakjai s önmaga irányában! 

Yajda sohasem volt állandó munkása annak 
a gyárnak, melyet a tudomány s az élet politi
kának ismer. 0 az eszméknek és érdekeknek, az 
elveknek és szenvedélyeknek azt a szabályos és 
heves harczát, mely a királyok udvarában, mi
niszterek szobáiban, törvényhozások asztalánál, 
klubbok cselszövényeiben, börtönök homályában 
s munkás-osztályok tömegei közt folyik, se nem 
küzdé át, se nem szemlélte közvetlen közelből. 

Minden képessége megvol: és megvan arra, 
hogy a nagy eseményekét s a nagy szenvedélyek 
csatáit költészetébe befogadja és abban feldol
gozza, de ezek hű és közvetlen tanulmányozását 
nem engedte meg neki sorsa. A nagy hadvezér, 
kinek hős, de kicsiny serege van, a lángeszű 
gyáros, kinek kevés a nyers anyagja: ime ez 
Vajda János múzsája. 

A hol önmagáról, saját érzelmeiről s a termé
szet változataiban felismert saját szelleméről zen
dül meg lantja: ott szép és tökéletes s még zor-
donságaiban is bájoló s még hanyag verseléseiben 
is telve hangulattal s a hangulatkeltés varázsá
val. Néhány költeménye e téren nagy költőink 
legnagyobb alkotásai közt foglal helyet. 

Kora és nemzedéke nem hálás iránta. A nép
szerűség sohase fogadta őt fel udvarába, mert ő 
se akart a népszerűséghez soha beszegődni.0 csak 
lantjára akart támaszkodni egyedül, a lant pedig 
önmagában ritkán ad meleget, kenyeret és haj
lékot tulajdonosának. Vájjon melyik költőnk az, 
a ki ne volna képviselő, tanár, osztálytanácsos, 
bankigazgató, akadémiai vagy színházi hivatal
nok, püspök vagy lapszerkesztő s ne csak üres 
óráiban foglalkoznék a költészettel? Vajda János 
nem keresett urat, gazdát vagy hivatalt s eddig 
nem is talált keresetlenül se. E nélkül pedig 
Goethe és Hugó Viktor hazájában is nehezen jut 
zöld ágra a költő. S a népszerűség is bizonyos 
mérvig rokonságban áll a pénzzel: oda siet, a 
hol ugy is elég van. 

Hogy Vajda Jánosnak is megjön kora egyszer: 
e fölött nem kételkedem. Hogy az ő majd bús és 
merengő, majd szilaj és haragos múzsája is egy
kor hatalmas visszhangot kelt nemzetünk ifjú
ságának szivében : erre bizton számítok. De azt 
nem tudom, hogy a mikorra a nemzet képes 
lesz háláját a költő iránt bebizonyítani: akkorra 
ez az erős férfiú nem válik-e porrá s ismeretlen 
sírj a fölött nem nő-e magasan az erdei páfrány s 
a vad szeder tövises indája s nem zúg-e szemre
hányón az erdőnek dús lombozata, melynek 
árnyai alatt élvezé a hosszú élet rövid örömeinek 
legszebb perczeit? 

EÖTVÖS KÁROLY. 

Vajda Jánosnak a fönnebbiek szerint is immár 
jó hosszú élet- és irodalmi pályája történetét leg
főbb vonásaiban sem szoríthatjuk egy hírlapi 
czikk szűk keretébe. E részben hát hivatkozha
tunk lapunk 1872-ik évi 36-ik számára, melyben 
arczképét és eddigi működése rövid vázlatát 
közöltük. Ez épen azon időköz, mely az ő költői 
pályája egy ujabb korszakának kezdetét jelöli. 
Jelen müveinek prózai részében («A cseh-német 
fenyőerdőkről» szóló czikkében) czéloz az okokra, 
melyek miatt elkedvetlenedve, egy egész évtize
den át abba hagyta költői munkásságát; de mi
után a politikai irodalom terén való működésé
ben még mélyebb, fájóbb csalódások érték, épen 
a 70-es éveken túl újra visszatért valódi hiva
tásához, és pedig ezentúl már sokkal nagyobb 
előszeretettel, komolyabb törekvéssel és csak
ugyan sokkal több sikerrel, talán még általa sem 
remélt eredménynyel. A ki. összes eddigi költői 
működése egészét áttekinti, az előtt, még ha szép-
tanilag nem mélyebben tanulmányozott ember 
is, azonnal föltűnik a két korszakot jellemző nagy 
különbség: a k'úlsö alaki tökély felé való tö
rekvés, melynek fokozatos emelkedése folyton 
észre vehető s épen legutóbbi költeményében 
(«Nyári les») már e tekintetben tetőpontnak 
látszik. És ez annál örvendetesebb és ritkább 
tünet is, mert közelismerés szerint a költő 
képzelmének ős eredetisége, ifjúi erőtelje, igazi 
telivér bősége nemcsak nem csökkent, de sőt 
növekedést mutat s az irodalmi körökben azon 
hitet ébresztette, miszerint ha életkörülményei 
némileg javulnának s több időt fordíthatna va
lódi hivatása betöltésére, ez esetben költészetünk 
meg ezután várhatná tőle a leijjolb, legtökélyesb 
alkotásokat. Ez a meggyőződés sugallta is volta
kép az irodalmi körök azon eszméjét, mely a jelen 
esetben ezen, némileg testületinek is nevezhető 
utón kívánt hatni arra, hogy a jeles költő művei 
minél nagyobb elterjedést nyerjenek. 

VAJDA. JÁNOS UJABB MUNKÁIBÓL. 
Az üstökös. 

Az égen fényes üstökös ; uszálya 
Az ég felétől le a földre ér. 
Mondják, ez ama tnagy», melynek pályája 
Egyenes: vissza hát soha se tér. 

Csillagvilágok fénylő táborán át 
A végtelenséggel versenyt rohan. 
Forogni körbe nem tud. nem akar, hát 
Örökké társtalan, boldogtalan! 

Imádja más a változékony holdat, 
A kaczéron keringő csillagot; 
Fenséges Niobéja az égboltnak, 
Lobogó gyász, én neked hódolok. 

Szomorú csillag, életátkom képe. 
Sugár ecset, mely festi végzetem. 
Akárhová mégysz a mérhetlen égbe, 
Te mindenütt egyetlen, idegen! . , . 

Vasúton. 
Megindult a föld alattunk, 
Vagy magunk előre hajtunk ? 
Hol vagyunk most, a pokolban ? 
Hosszú barlang szája horkan. 
Csattog, fölsikolt a sárkány. 
Tarjagos füstfelleget hány. 
Rajzik a szállongó szikra, 
Hogy forrog az izzó szikla! 
A sötéttel küzdve langal 
Végig a függő bazalt fal. 
Mintha régi füstös képek 
Alakjai élednének . . . 
Angyalok, kövült barátok 
Morogják a miatyánkot 
Olvasót pörgetve ottan 
A meredek szirttorokban. 
Vagy talán csak víz esése 
Bérez öléből a mélységbe ? 

Most a sikra eresztettünk. 
Mi robog, zúg el mellettünk, 
Vissza őrülten mi csörtet, 
Összelánczolt sor kisértet ? 
Mi jövünk magunkkal szembe, 
Megfordulva vagy kerengve ? 
Itt egy város, ott egy zárda 
Tornyai rohannak hátra. 
Milyen álom, milyen élet! 
Hogy szorulnak perezbe évek ! 
Hallga, hóba ! most megállunk. 
Itt kiszállunk, ott beszállunk. 
Tölgyei a rengetegnek 
Almaikból fölrezzennek. 
És a csöndes erdőn a fák 
Mélabúba 
Összesúgva 
Társaiknak mondogatják : 
«Hegyeink méhéből — kérded — 
Hova lettek a tündérek ? 
Gnómok, rémek, gyiksárkányok, 
Óriások, tüzet hányók ? 
Szörnyeinkről már maholnap 
Még a dajkák sem dalolnak. 
Emberek nyeregbe fogták, 
Nézzed — ímhol lovagolják . . .» 

A CIRCULI QUADRATURA, 
Életkép. 

Irta SZÍVÓS BÉLA. 
(Folytatás. 

A Beöldy ur udvarába nem valami könnyű 
bejutni, mert nem védelmezte ugyan azt semmi 
néven nevezendő kerítés, hanem annál inkább 
díszlett benne sűrűn az embermagasságú szú
rós gaz, s íme Ézsaiás uramnak is egy hatalmas 
bogáncs mindjáit bele ragadt az egyik kétujjn 
keztyűjébe, mely téltn-nyáron a nyakába varrva 
csüngött egy szál madzagon. 

— Még a palánták is kedvelik a tudományt! 
— kiálta fel Ézsaiás uram jókedvűen, — ime, 
miképen a csergedező kútfők környékén, azon 
módon itt is, a tudomány bővséges forrása kö
zelében — ugyancsak vigan tenyésznek! Lucul-
lus, Cicero! ne szimatoljatok szerteszét, mert 
bizony mondom, hogy eme növevények közt 
még bazsiliskus is tanyázhat! 

E hatalmas hangon elmondott monológ be
hallatszott a házba is, hol épen Kadarkutby 
Pista tökéletlenkedett három agarad magával 
a szegény Beöldy ur nyakán. Bezzeg megszep
pent az Ézsaiás uram ismert hangjára. 

— Jaj. A vén pap jön ! Agyonbeszel! Azzal 
agarastól a kert hátulján nagy sebesen ellábalt, 
mig másfelől Ézsaiás uram, mint diadalmas had
vezér a feladott várba — nagy lelki megelégedés
sel vonult be Ciceróékkal együtt a tudomány ros
kadozó hajlékába. 

— Servus humillimus, domine spectabilis! Bi
zony nagy öröm énnekem, de még ezen apró un-
posztoroknak is, kegyelmed orczája előtt megál
lani. Bogi óhajtásunk látni, találni egy jélességben 
ékeskedő férfiút, ki a tisztességes tudományok 
dicső plántájának gyökerét ösztönzi, kapálja, 
mert még mióta Ultrajectumból haza jövék a 
szittyáknak eme földére, — ilyet szemeim uem 

tapasztalának. 
E takaros bevezetés után sem kérdve, seffi 

hallva, letelepedett az ágy szélére s menten hozzá
fogott a különféle syrus és khaldeai írók müveine 
magasztalásához, fejtegetéséhez; rnelyik nyelven 
hogy van a sarkcsillag, háta gönczölt, megafias-
tyúkot hogyhivták? Micsoda véleményben volt 
Bar-Noemaii a lótus-virág felől, hát a jeles ter
mészetű sittimfáról mit gondolt, milyen volt t 
behemót ? mi balgatag tévelygésben leledzik n« 
Jochanan eme nevezetes bestia felől, állítani m 
részelvén, mintha annak 7 szarva lett volna, 
holott Ben-Sn-ák világosan mondja 2-ik könyrétej 
hogy a behemótnak 9 szarvai valának, melye i 
közül a legkisebbik is hosszabb volt 99 singne 
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Hát ama félelmetes bazsiliskus, mely különösen 
a moáb sivatagon szeretett tanyázni! Erről is 
azt állítják némely homályos elméjűek, hogy 
zöld szeme lett volna, jóllehet ugyancsak a jeles 
Ben-Sirák tiszta világosan megmondja, hogy ve
res volt, mint a tűzláng; lábát se mond keveseb
bet 77-nél, ámbátor ama tudatlanok szerint tizen
kettő lett volna ! Csak dicső is a tudomány, 
mennyi balgatag tévelygésnek szegi nyakát! 

Ilyenformán dűlt a mélységes tudomány Ézsa
iás uramból napestig szakadatlanul, nem cse
kély bámulatára jó Beöldy urnák, ki el nem tudta 
gondolni, hogy ugyan minek beszéli neki 
az öreg ur mind e dolgokat oly rettenetes rész
letességgel. 

Végre nem kis sajnálattal látván Ézsaiás 
uram, hogy csakugyan este lett, miután még 
futtában fényesen bebizonyította, hogy a Nébó 
király sarukötője nem másból, mint a hegyi 
zerge hátbőréből készült, s hogy Jehossadák az 
Ákház forrásánál nem nyíllal lövetett meg, ha
nem hajító dárdával veretett keresztül, — mint
egy bucsuzáskóp megfogta a Beöldy ur gallér
ját s ilyen kérdést intézett hozzá : hát az Asáf 
paizsa felöl micsodás opiniója legyen, domine 
spectabilis ? Vájjon ama 333 drágakövek, me
lyek annak karimáját ékesítették, ugyan micso-
dások lehettek ? hány volt azok közül karbun
kulus? hány sardius, lincurius, ónix avagy 
más, és hány sorjával lehettek rakva ? — mert 
e nevezetes kérdésről sem a jeles Bar-Ahiézer, 
mi több, még a klasszikus Akhira maga sem 
emlékezik. Sok nyugtalan órát okozott már ne
kem ez a dolog! 

Ezen egyenes kérdésre Beöldy urnák is — ki 
egyébiránt egész délután egyet sem szólhatott — 
felelni kellett valamit, mi annak a kijelentéséből 
állott, hogy ő ilyesmikkel soha nem foglalkozott. 

Ézsaiás uramat csak az imádság tartotta, hogy 
e szóra le nem rogyott a mellette levő ócska 
ládáivi. 

— Micsoda ! Lehetetlen! De bizony csak le
hetetlen ! Meresmerevül lehetetlen ! Ilyen okos, 
tudós férfiú! Talán tréfál, domine! De Úrnak 
jámbor embere, akkor mit csinál, mit olvas, mit 
tanul hát ? 

Nagy nehezen végre sikerült Beöldy urnák szó
hozjutni, s megmagyarázni, hogy miben is búvár
kodik ő voltaképen. Mindez azonban épen nem 
nyerte meg Ézsaiás uram tetszését, sőt fokozott 
bőségü beszéddel kapaczitálta a jámbort, hogy 
hagyjon fel eme hiu világi tudománynyal, s for
duljon a régi orientális írókhoz, mert a szentirá-
sokon kívül csak itt találtatik a valóságos és di
cséretes tudomány. Biztatta is, hogy segítségére 
lesz s eljön hozzá minden nap akár kétszer is! 

Lön ezen jó Beöldy úrnak nem kis ijedelme, 
s minekutána Ézsaiás uram, nagy nehezen, 
klasszikus ebeivel egyetemben eltávozott volna, 
rögtön megérlelődött benne a nagy gondolat, 
hogy a városból elbujdosik. 

Még azon éjjel zsákra is szedte Irományait s 
egypár fordulóval kihátalta a szőlőskertbe, hol ] 
egy félig lecsúszott tetejű pajtája küzködött az 
enyészettel. Hatalmas rejtekhely lesz, ott ugyan 
még Ézsaiás uram sem akad reá ! 

A mint az kasok és czirkalmak ki lettek 
hordva, eskü alatt erősen meghagyta vén siket 
gondviselő asszonyának, hogy titoktartó legyen 
8 még eleséget is csak esténként vigyen neki. 
Ezzel krétával kiírta az ajtóra, hogy «Debre-
czenbe mentem lakni!» s nagy örömmel ott 
hagyta az ŐBÍ kúriát. 

Egy ideig nyugodtan folytak napjai a rossz 
Pajtában, s mivel a csőszök is a megigért őszi 
toklyó és két kanta bor fejében hallgattak, mint 
a hal, — háborítatlanul számítgathatott, üldö
zői közül egyik sem sejtvén ily közelben való 
lappangását. 

Es ki tudja, meddig tart emez angyali állapot, 
ha Várhágó Márton, meg Dörgő Balázs uramék 
össze nem vesznek a jusson ? 

De hát mi köze volt jó tudósunknak a Dörgő 
uramék veszekedéséhez ? 

Semmi, épen semmi. S lám, mégis ezen for
dult meg a dolog, és e miatt zavartatott ki sze
gény Beöldy úr is csendes rejtekéből! 

A két derék férfi, t. i. Dörgő meg Várhágó 
nemzetes uramék, már régóta villongottak egy 
darab szőlő miatt, s volt is érte nem kevés há
borúskodás, mig végre Dörgő uram ugy oldotta 
meg a kérdést, hogy a szőlőt erőhatalommal el
foglalta, s annak rendje és módja szerint birto
kolni kezdte. 

Természetes, hogy ezt Várhágó uram nem 
tűrhette. Még csak az lett volna a valami! Ő, a 
ki nemcsak árm álista, de deákul sejtő ember is 
volt! Hát ha a nyaka szakadna utána: abban 
hagyná!? 

— Beokkupálok! Kiverlek, Dörgő, ha száz 
lelked volna is! 

Csakhamar meg is tette a szükséges lépéseket, 
összeszedvén vagy 40 híres verekedőt, s ezekkel, 
meg Tollas fiskálissal megindult a reokkupáczió 
foganatosítására. 

Közben a szőlőbe előre kiküldött kém is vissza 
érkezett, azzal a jelentéssel, hogy Dörgő uram 
neszét vette a dolognak, résen áll, s 45 em
berrel, meg a Kacska fiskálissal elállotta a közép
utat. 

Ez örvendetes hír még jobban felvillanyozta a 
hősi csapatot, mely különben is az elköltött lako
ma hatásától már is nagy harczvágygyal szoron
gatta a fokos- meg avasvilla-nyeleket. 

— Vivát! Lesz mit ütni! 
Útközben Tollas rövideden elmagyarázta a ki-

verésre vonatkozó törvényeket s a törvényes vere
kedés szabályait, mire a szőlőskert bejáratához 
megérkeztek. 

Forró, tikkasztó nyári délután volt, a falevelek 
lankadtan csüngöttek alá, a madarak csendesen 
hűsöltek a sűrű lombok közt, még a lármás 
sárgarigó is hallgatott. Mintha az egész természet 
déli álmot aludt volna. Csak a szőlőskert túlsó 
vége felől hallatszott néha valami moraj s nem 
sokára meg is látszott, hogy egy vén diófa árnyé
kában nagy csapat botos, vasvillás ember ácso
rog, kiknek egy kopott uri forma ember nagy ha
donázással magyaráz valamit. 

— Ott már a Kacska fiskális ni! Hogy hazu
dozik a legénységnek az akasztófa ! — Megállj! 
kiáltá Várhágó uram a csoport felé mutatva, — 
mindjárt lesz hadd el hadd ! 

— Csak csendesen! csitítá a már rohamra kész 
csapatot Tollas; várjanak kendtek sorjára. Tart
sunk regulát, adjuk meg savát-borsát a dolognak. 
Nem kell félni, lesz mit ütni mindjárt. Nem esik 
ez meg a nélkül. 

E közben a két csapat összeérkezett s kiki 
fegyverére könyökölvén, meglehetős nyugodtan 
várta a jelszót a szabályszerű verekedés megkez
désére. 

Kacska torkát megköszörülvén kiáll a csapat
ból s görbe botját előrefeszítvén, borzasztó kap-
pan-hangján nagy gúnyosan megszólal: 

— Mi jóban járnak kendtek, nemes atyám
fiai? 

— Hát csak abban, felelt Tollas — erősen 
rázván markában egy ócska irást, hogy kitaka
rodjék az úr gazdástól, emberestől ebből a szőlő
ből, míg a kaputrokkban hiba nem esik! 

— Violenczia! Opponálunk! Beszisztálunk! 
Bepellálunk ! — acsarkodott erre Kacska, fel
ugorva egy fatuskóra s mérgesen hadarászva bot
jával. Opponálunk halálig, s a kinek kedves az 
élete, eddig jöjjön és ne tovább! — 

— Ugyan ugy-e ? S az úr beszél violencziáról ? 
Hát talán elmúlt már esztendeje a foglalásnak ? 

Tán háborítlanul birtokolják azóta? E már csak 
fiskális ! Hirét sem hallotta a törvénynek! 50 
ezüst gira az ur fejen ! 

— Az úr tanít engem törvényre ? Engem ! 
Nem hallotta soha, hogy «vim vi repellere licet!» ? 

— Még a 729-i törvényt sem tudja ! Mit tart 
a 33-ik jj ? Hisz cum gentibus nem is szabad az 
úréknak opponálni a causa elvesztése alatt. Meg 
az 1500: 19 megmondja! 

— Ökörtől lótanács. Nem az úr eszéhez való 
az! Hallotta az úr hirét a tripartitumnak ? 

— His z a nyelve sem fordul rá az úrnak! 
— Kabula! 
— Legulejus! 
— Tyukász! 
— Tolvaj! 
— Hát azt a két tinót kinek az óljában lel

ték meg ? 
— Bele fagyott «kend» részegen a sárba! 
— Hunczut «voltál» teljes életedben! 
— Egész famíliád lókötő volt, «te» sem vagy 

különb! 
Eddig csak gyönyörködve hallgatta a két 

könyöklő hadsereg a fiskálisok mocskolódását, 
hanem a mint egyszer a mind jobban mérgesedő 
Kacska azt mondja, hogy «az is gazember, a ki
nek pártját fogod, meg ez a sok lótolvaj, a kit 
ide csődítettél" nosza nem kellett több, előugrik 
egy zömök barna ember s hirtelen ugy főbe kol-

[ lintja Kacskát, hogy az menten szédülve puffan 
a tuskón keresztül. 

— Usd! harsan fel erre mindkét táborból a 
csataordítás, s a két sereg irtóztató káromkodás
sal egy pillanat alatt összerobban, egybegomo-
lyodik. 

— Csak a fejét, hogy meg ne sántuljon! Üsd, 
nem apád; — hangzik a talpon maradt fiskális 

; vezényszava, — mig egy ellenséges bot által 
gyomron döfetvén, maga is a szőlő közé bukik. 

Erre a csata még dühösebb lett. Csörömpölt a 
bot, villogott a vasvilla, fokos, kongottak a ke
mény koponyák s az elesett fiskálisok felett csak
hamar egész halmok képződtek levert hősökből. 

, Végre, miután Dörgő uramat is egy vasvilla 
j csapás fültövön találta, megbomlott a csatarend 

s a ki pártjából még talpon volt, az ellenfél 
diadalordítása közt futásnak eredt. 

— Utána legénység! Üsd el! s megkezdődött 
a futók üldözése. 

A pokoli lármára Beöldy úr sem állhatta 
meg a szomszédban, hogy ki ne nézzen a rossz 
kunyhó ablakán. Azonban vesztére, mert az ül
döző vitézek közül rögtön megpillantotta vala-

| melyik. 
—Ebben a rossz kunyhóban is elbujt vala-

| melyik ! Üsd! 
Egy szempillantás alatt be lett rúgva a rossz 

ajtó s a megrökönyödött Beöldy urat a két fiská
lis sorsától csak az mentette meg, hogy a füty -
kös, melylyel a győzelmi mámortól elvakult hős 
hozzá csapott, az alacsony gerendában megakadt. 
Ekkor felismerték ugyan a berohanok a jámbor 

i Beöldy urat, s egy kulacs borral meg is kínál
ták, de mihaszna ? — már akkorára felfordítta
tott a sánta asztal, kidűlt a tinta, tönkre tapos
tatott a sok számítás, de a mi fő, föl lett fedezve 
a pompás rejtekhely. 

(Vége köv.) 

A SZEBB KIRÁLYI CSALÁD. 
Államok közt kötött diplomácziai szerződések 

csak az esetben biztosítanak sikert és állandósá
got, ha azok a szerződő felek valóságos érdekei
nek ugyanazonosságán alapulnak. Ellenkező eset
ben lehet még a szövetséget is erőszakolni a ha
talomnak, de biz az ily viszonyban a megkárosí
tott fél csak az első alkalmat lesi, hogy a reá 
nézve nyűgöző szövetségtől meneküljön. Bizto
sítja a szövetség állandóságát, ha azt a korma-
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nyokon kívül a népek akarata is szentesíti és ro
konszenve kiséri. S a szövetség valódi benső 
barátsággá változik, ha a társadalmi legfőbb té
nyezők is megteszik a magokét, hogy egymást jó 
indulatuk őszinte voltáról különösen meggyőzzék. 

Az a nemzetközi viszony, mely monarkhiánk 
s még inkább a mi hazánk ós az ifjú Szerbia közt 
létezik, a szövetségeknek ez utóbbi osztályába 
tartozik. Hogy valóságos érdektalálkozáson ala
pul, azon senki nem kételkedhetik. Szerbiának 
oly támasztékra van szüksége, melytől állami füg
getlenségét nem lehet oka féltenie, nekünk ellen
ben déli határainkon békés szomszédra van szük
ségünk, a ki inkább őrünk lehet ottan, mintsem 
ellenségünk. Hogy a két nemzet maga úgy ná
lunk, mint Szerbiában helyesli és rokonszenvével 
kiséri vezérlő államférfiainak e szö
vetségi politikáját, azt bizonyítják 
nálunk a pártkülönbség nélkül föl
hangzó parlamenti nyüatkozatok, 
Szerbiában a kormány erős állása s 
a muszkával szeretkező pártnak csak
nem teljes elenyészte. 

S hogy az állami tényezők mellett 
a társadalmi tényezők is őszintén 
közrehatnak a kettőnk közti viszony
nak minél bensőbbé tételére, azt 
leginkább bizonyítja első sorban maga 
a királyi pár. Ugy Milán király, 
mint Natália királyné gyakran ragad
ják meg az alkalmat, egy év folyama 
alatt néha több izben is, hogy hazán
kat meglátogassák s itt az uralkodás 
gondjától némileg szabadulva, bizo
dalmas jellegű baráti körben tölt
sék idejüket. 

Valóban a mióta az önállását kiví
vott s királysággá lett Szerbia belátta, 
hogy állami függetlensége sokkal in
kább biztosítva van, ha más, ve
szélyessé is válható szövetkezések 
helyett monarkhiánkkal igyekszik 
őszinte, szoros baráti viszonyt fön-
tartani: azóta nemcsak hogy arra az 
örvendetes tapasztalatra jutottunk, 
hogy a nemzetiségi izgatások csak
nem teljesen elnyugodtak a magyar
országi szerbek között, hanem szem
mel láthatólag élénkültek köztünk és 
a szerbek között a társadalmi érint
kezések is, ugy hogy két állam között 
jobb viszony, mint a minő Magyar
ország és Szerbia lakói között társa
dalmi tekintetben is fönnáll, alig kí
vánható. 

Es hogy ez igy van, azt a kölcsö
nösen beismert érdekközösségen kívül 
első sorban, ismételjük, maga a szerb 
királyi pár magatartásának köszön
hetjük. Milán király, de különösen 
Natália királyné örömmel keresik föl 
hazánkat, szívesen időznek közöttünk 
s jól érzik magokat itt. Tapasztalhat
tuk ezt a kiállítás idején, midőn a szerb királyi 
pár több izben is kitüntette huzamosb látogatá
saival hazánk fővárosát s élénk érdeklődést 
tanúsított ipari és gazdasági előhaladásunk 
iránt. Igaz, hogy a mi közönségünk is min
dent elkövetett, hogy fölséges vendégeit meg
győzze tiszteletéről s őszinte rokonszenvéről. 
Es hogy ez nekik jól esett, leginkább mutatja az, 
hogy Natália királyné az idén hosszabb itt tar
tózkodásra szemelteki hazánkat s hetekig időzött 
a szliácsi fürdőben, honnan kirándulást is tőn a 
magyar Tátra vidékeire. 

Nem szükség mondanunk, hogy Natália szerb 
királyné mindenkit meghódított szívélyes, nyájas 
modorával, a kivel csak érintkezett. Lényében 
van a hódítás hatalma, saját népe is rajong érte. 

Az is igaz, hogy kevés királyi nő tudta magát 
annyira azonosítani népével, annak gondolkozá
sával és érzelmeivel, mint Natália királyné. 
Hiszen legendaszerüvé vált az az önfeláldozás, 
melyet a királyné az utolsó háború által okozott 
sebek enyhítése és behegesztése körül tanúsított. 

De nemcsak a megpróbáltatások napjaiban 
bizonyította be a királyné, hogy népének hű gond
viselője kivan lenni. Mindenki tudja Belgrádban, 
hogy a királyné termei minden vasárnap dél
után nyitva állanak mindenkinek s hogy ő maga 
csábítja oda a pórasszonyokat, a végből, hogy 
kézi munkáikat átvegye s azokat az e czélra be
rendezett bazárban elárusíttassa. Szeretetreméltó, 
bizalmat keltő, egyszerű modorban fogadja őket, 
biztatja, buzdítja s így mozdítja elő köztök a 

S Á N D O R S Z E R B T R Ó N Ö R Ö K Ö S . 

házi ipart s ébren tartja köztök a — nemzeti 
érzületet. 

A királyt magát inkább elfoglalják az állam
ügyek. Mint uralkodó, kormányzó és katona más 
irányban van igénybe véve, noha még igy sem 
szokta elhalasztani az alkalmat, hogy szabadabb 
idejének egy részét Magyarországon tölthesse. 
Igy legközelebb is gr. Zichy Jenőnek volt ven
dége fejérmegyei birtokain, a hol a vidám baráti 
körben, vadászgatva, kirándulásokat téve, igen 
kellemesen tölte napjait s uj erőt merítve, pihen
ten veheti föl ismét az uralkodás nehéz gondjait. 
Otthon a király a gondok miatt alig engedhet 
meg ily szórakozást magának. Ott a társadalomra 
hatás föladatát a bájos királynő vállalta el; a 
nemzetiségi sajátosságok, a nemzeti önérzet ápo

lása társadalmi eszközökkel, — ezt a királyné 
vette legfőbb gondjai közé. Különösen a nemzet' 
viselet az, melynek kiváló figyelmet szentel. Ma»a 
megy elől jó példával, midőn a festőileg szép 
szerb nemzeti ruhába öltözik s az előkelő hölgyek 
ámbár a franczia szabású viselet talán inkább ki
emelné előkelő voltukat, utánozzák a király-
nét, hogy tetszését kiérdemeljék, ki örömtől 
ragyogó szemmel gyönyörködik a tarka népvise
leten. 

A nemzeti szellemnek ez a buzgó ápolása az 
összeolvadás a nemzeti szokásokkal, ebben rej
lik a királyné hódító hatalmának titka. Az ud
vari etiquette választékos finomsága által nem 
engedi eltompítani a népélet iránti érzéket, az 
egyszerű természetességet s viseletében is kimu

tatja, hogy népének külön sajátságai 
ő előtte is kedvesek. 

Az itt elmondottak illusztrálására 
szolgál az a kép is, melyet ez alka
lommal bemutatunk. Nemzeti disz-
öltözetben látszik azon a szerb ki
rályi pár, nem különben a királyné 
két udvarhölgye, Bogicsevics Irina és 
Catargiu Mária kisasszonyok.Ez a kép 
többet árul el, mint a hasonló képek 
átalában elárulni szoktak: valóságos 
politikai programm szól belőle, azt 
hirdetvén, hogy a szerbek királyi 
háza egy és ugyanaz a szerb nemzet
tel s hogy előljárnak annak ápolásá
ban, a mi népüket külön, önálló 
nemzeti egyeddé teszi. 

Mikor a szerb királyi pár a múlt 
nyáron fővárosunkban járt, egyetlen 
fiukat, a trónörököst is elhozták ma
gokkal, a mint hogy a kis herczeg az 
idén is mindig édes anyja mellett volt 
s vele utazott Magyarországon egész 
tartózkodása alatt. Szliácsról egy 
szép levelet is irt királyi atyjának, 
gyermeki örömmel emlékezvén meg 
a magyar vidék természetes szépségei
ről s az itt tartózkodás kellemeúől. 
A kis Sándor herczeg 1876. aug. 
14-ikén született s igy most épen 10 
éves. Szülői itt jártukban ez utjok 
emlékezetére Koller tanár budapesti 
műtermében levétették s mi most 
arczképét e fénykép-levétel után 
mutatjuk be. 

A SZERB KIRÁLYI UDVAR 
ETIQUETTE-JE. 

«Mikor Ádám fát vágott és Eva asz-
szony font, hol volt a nemes ember t» 
E szavakat kiáltotta oda Nagy Fri
gyes királynak egy polgári szár
mazású lovaskapitány, midőn a gya
korlótéren az uj rendeletet felolvas
ták, melynek értelmében ezentúl 
csak azok léphettek elő a porosz 
hadseregben hadnagyokká, kik ösne-
mes származásukat képesek voltak 

bebizonyítani. Az immár porladozó vitéz ka
pitány e bölcs mondása mindannyiszor eszembe 
jut, valahányszor az ősi nemesség vele született 
előjogai s egyéb, a misera plebs contribuens 
rovására gyakorolt kiváltságainak fejtegetése sző
nyegre kerül. 

Midőn Szerbia királysággá, Milán fejedelem pe
dig királylyá lett, s Szent-Pétervárról és máshon
nan azt a tanácsot adták, hogy nagyon czélszeru 
volna, ha Szerbiában is a nyugati es Közép-Európa 
arisztokrácziájának mintájára születési nemesség 
szereztetnék, «mi az uj királyság prestige-Je' 
nekés tekintélyének nagy előnyére válnék" :a_fia-
tal király bebizonyította, hogy az idézett demo
krata mondással teljesen egyetért, meghiúsítva ez 
által nem egy becsvágyó szerb miniszter, vag) 

Koller Károly 
fényképe után. 

tábornok feleségének ama titokban táplált busz-
*) Als Adain hackte und Eva spanu 

Wo war damals der Edelmanu ?» 
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ke reményét, hogy közelebb már pl. mint «Les-
janin grófné* vagy «Garasanin báróné* tündö
kölhetik a karlsbadi vagy ostendei gyógyvendé-
gek lajstromában. 

És Milán király helyesen cselekedett, mert a 
nyugat- és közép-európai államok mintája szerint 
újonnan teremtett feudál nemesség institucziója 
aligha verhetett volna gyökeret egy oly ország
ban, mint Szerbia, a hol eddigelé olyforma 
arisztokrácziáról mitsem tudtak, a hol az «Isten 
és a nagyhatalmak kegyelméből* létrejött király
ság proklamálásáig a fejedelem maga is csak 
olyan «goszpodine» volt, akár utolsó polgár alatt-

tradiczióinak megőrzése mellett is teljesen bele
olvadt a szerb nemzet polgári elemeibe. 
_ Az uj király udvartartásának szervezése Szer

biában, mely külön társadalmi osztályt képező szü
letési arisztokrácziával nem bír, nagy nehézsé
gekbe és akadályokba ütközött, a mennyiben ugy 
I. Milánnak mint Natália királynénak, ki mint egy 
egyszerű orosz nemesember és katonatiszt leánya, 
dinasztikus felfogás szerint nem egyenlő'szüle
tésű, érdekében feküdt, hogy királyi tekintélyök-
nek a többi udvaroknál való megszilárdulása te
kintetéből udvartartásukat lehetőleg az említett 
udvarok arisztokratikus színvonalára emeljék. 

hagyományos elvéből kiinduló osztrák-magyar ud
vari szabályzatok adoptálása, melyek valamennyi 
magasabb udvari méltóság elnyerését szigorú ősi 
próbákhoz kötik, már azért is kivihetetlennek 
tűnt fel, mert, mint érintők, Szerbia európai ér
telemben vett születési nemességgel nem dicsek
szik, és igy czélszerűbbnek mutatkozott az uj 
dinasztia udvartartását orosz minta szerint szer
vezni, a mi kétségtelenül jobban is megfelelt a 
szerb bojárok és egyéb belhoni patriczius-osztá-
lyok természetének és egész mivoltának, mint 
azt pl. a jámbor szerb disznókereskedőknek a cs. 
és k. osztrák-magyar föudvarmesteri vagy főka-

Natália királyné. Milán király. 
Bogicsevics Irina és Catargiu Mária kisasszonyok. 

A S Z E R B K I B Á L Y I P Á R É S K Ö R N Y E Z E T E . 

valója, — nem gyökerezhetett volna meg de
mokrata korszakunk közepette, melynek úttörő 
eszméi máris alaposan megingatták a feudál 
legitimitás legszigorúbb elvei szerint kormány
zott államok születési arisztokrácziájának leg
erősebb alaposzlopait is. 

Igaz, hogy Szerbiának is van számos ösnemesi 
családja, de ezek majdnem kivétel nélkül magyar 
eredetű nemzetségek, melyek ott a századok fo
lyása alatt egészen szerbbé váltak, mint például 
a. Beniczky, blaskovics, Horváth (Horvatovic), 
Jankovics, stb. családok ott élő ágai; de ezek, s 
a többi Szerbiában meghonosodott nemesi család 
sohasem volt és ma sem képez uj hazájában ki
váltságos, exkluzív nemesi kasztot, hanem családi 

Miután a szerb királyi pár évek óta a legmele
gebb rokonszenvet tanúsítja minden iránt, a mi 
magyar, s Natália királyné közelebb is hónapo
kon át a magyar nemzet körében időzött, nem fog 
minden érdeket nélkülözni, ha a szerb királyi 
udvart, intézményeit, az udvari életet s az ottani 
udvarképesség fogalmát megismertetjük. 

Miután a királyság proklamálva lett, az eddigi 
fejedelmi udvartartás átalakítása, egy uj udvari 
szertartás behozatala s a monarkhikus udvarok
nál rendszeresített magasabb udvari tisztviselők 
kérdésénél két befolyás állott egymással szemben: 
az orosz és az osztrák-magyar. Utóbbi akkor még 
a gyengébbik volt, s kivált azért is háttérbe kellett 
szorulnia, a mennyiben az ösnemesi származás 

marási hivatalok rendszere szerinti nemesi birál-
gatása és osztályozása tehette volna. 

Oroszország avitikus nemességét, a staroszták 
és batyuskák osztályát, szintén csak I. Péter czár 
és H. Katalin szorították vas kézzel európai for
mák közé, minek nyomait az orosz nemesség s a 
czár sok udvari szabályzata ma is magukon 
hordják, a mennyiben a magas udvari méltóságok 
és az udvarnál való megjelenhetési jog, az úgy
nevezett «udvarképességek» adományozása ma 
is egészen más tényezőktől van feltételezve, mint 
pl. az osztrák-magyar udvarnál. Oroszországban 
e tekintetben egyátalán rendszer nem létezik, 
csak önkény, mert ott a porból fölemelt s her-
czeggé vagy gróffá tett szerencsefi, ha a czár vagy 
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czárnő múlékony kegyét megnyerni szerencsés 
volt, ma is — épen ugy a mint azt a történelem 
a múlt század czárjairól és czárnőiről feljegyezte, 
— a legmagasabb katonai, nemesi és udvari 
méltóságokat érheti el, a legrövidebb idő alatt, a 
melyeket a legtöbb esetben persze csak addig 
visel, — míg ismét kegyvesztetté nem válik. 

A belgrádi udvari élet, egyszerű, kezdőleges 
etiquette jével nagyon hasonlít az I. Péter czár 
korabeli oresz udvarhoz, a midőn ez meg-
kezdé a nagyobb európai udvarok szokásait 
meghonosítani, azzal a különbséggel azon
ban, hogy a szerb királyi pár nem veszi 
körül trónját újonnan teremtett grófságokba vagy 
herczegségekbe ültetett parvenükkel, hogy a nép 
akarata által felemelt trónjának tekintélyét egy 
újdonsült feudál-arisztokráczia hamis nimbuszá
val emelje, hanem mint demokrata keretbe fog
lalt modern királyság mutatja be magát a világ
nak, melynek uralkodója magát nem annyira az 
ország első nemesének, mint első szolgájának 
tekinti. 

Az első ténykedés, melylyel Milán király — 
meghajolva a monarkhiák évszázados hagyomá
nyai előtt — legitim királyságát inaugurálni 
kénytelen volt, abból állott, hogy a mindaddig 
egyedül jogosan iénállott és általánosan használt 
«goszpodine» czimet eddigi hagyományos nim
buszából kivetkőztette. 

Egy királyi rendelet t. i. a szerb király ezen-
túli megszólítására és hivatalos czimének a «Fel
ség* czimet határozta meg, egyúttal a kir. ház 
herczegeinek és herczegnőinek az «Altesse Bo-
yale» (királyi fenség) czimet, végre a miniszte
reknek, tábornokoknak, követeknek s az ország 
többi magasabb tisztviselőinek a «Nagyméltó
ságúi) (Excellence) czimet adományozva. 

A király udvartartása a következőleg alakult : 
1 főudvarmester, 1 főlovászmester, 1 fővadász
mester, 1 udvari marsai s a lovas-testőrség ve
zére. Ez utóbbi csapat magyar egyenruhát, ne
vezetesen ezüst zsinóros sötétzöld attilát, hason-
szinű nadrágot és forgós kalpagot hord. A királyi 
párt rendesen minden nagyobb kirándulásnál, 
pl. ha Topcsiderbe mennek, kiséri a lovas-testőr
ség, mely szokás a topcsideri parkban 1868. évi 
júliusban történt gyilkossági merénylet óta áll 
fenn, a mikor is tudvalevőleg Obrenovics Mi
hály szerb fejedelem meggyilkoltatott. A királyné 
szolgálatára 1 főudvarmester, 1 főudvarmesterné, 
bizonytalan számú udvarhölgyek, egy utazási 
marsai stb. vannak rendszeresítve. 

Ezen udvari méltóságokat a király, illetve a 
királyné nevezi ki ama családok tagjai közül, 
kik az Obrenovics-ház híveihez tartoznak, az 
illetőnek rangjára vagy születésére való tekintet 
nélkül. Az udvarhölgyeket a királyné szemléli ki 
magának szabad tetszése szerint szintén szüle
tési vagv rangkülönbség nélkül. Többnyire a mi
niszterek, tábornokok vagy államhivatalnokoknak 
egyes, a királyné által különösen kedvelt leányai 
vagy fiatal nejei emeltetnek e méltóságra, így a 
jelenleg Natália királyné uti kíséretét képező, s 
szeretetreméltóságuk és magas társadalmi mű
veltségüknél fogva mindenütt kedvelt szerb höl
gyek is polgári származású katonatisztek és hiva
talnokok leányai, kik helyüket a királyné teljes 
megelégedésére szeretetremeltóan és kedvesen 
töltik be, daczára, hogy a «16 nemesi őst* kimu
tató más udvarbeli kolleganőik aligha ismernek 
el őket «egyenlő születésűn társaiknak. 

Az elmondottak után magától értetődik, hogy 
a szerb kir. udvarnál az udvarképesség elnyerése 
sincs oly szigorú feltételek teljesítésétől függővé 
téve, mint másutt. Mindenki, a ki az úgyneve
zett «jobb» társasághoz tartozik s magát a dinasz
tia hívének vallja, Belgrádban igényt tarthat az 
udvarképességre s azt az igényét kivált akkor ér
vényesítheti, ha az udvarhoz közel álló vagy 
vele érintkező személyek közt rokonokkal, sógo
rokkal vagy ismerősökkel bir, arra való tekintet 
nélkül, hogy az egyszerű polgárok osztályából 
való, vagy a katonatiszti, ügyvédi, orvosi vagy 
hivatalnoki karhoz tartozik-e. 

Az udvari ünnepélyeket — mint ebédek, bálok, 
stb. — eredeti patriárkhális kedélyesség jellemzi. 
Nem látunk ott méltóságteljesen tekintő pálcza-
nagyokat a királyi pár megjelenésénél büszkén 
lépdelni a terembe vonuló menet élén, vagy visz-
szatükröződni a jelen levők arczain'az ó-spanyol 
etiquette merev feszességét. A «konák»-ban (ki
rályi várlak) megtartott bálokon a tánczkedvelő 
tisztek nem jelennek meg, úgy a mint ez mi 
nálunk szokásban van, felkötött karddal a táncz-
teremben, lesve a pillanatot, mikor az illető ud

vari tisztviselő feléjök közeledik, tudtukra adva, 
hogy ez vagy amaz a nemes úrhölgy velők «egy 
tourt» kivan eljárni, hanem az illető maga vá
laszt ki magának egyet a sok szép közül, hogy 
vele egy «valczert» vagy egy «kólót* lejtsen. 
Gyakran megesik, hogy Natália királyné is (az
előtt Milán is kedvelte a tánezot), valamelyik jó 
tánezos karján a tovarepülő párok közé vegyül, 
a mi mindenkor nagy akklamácziót idéz elő. 

Ugyanez a fesztelenség jellemzi a szerb királyi 
pár magánéletének egyéb mozzanatait is. Egy 
máltai lovag, ki a szerb-bolgár háború alatt hu
zamosabb ideig Belgrádban időzvén, gyakran 
megfordult az udvarnál, nagyon elcsodálkozott, 
a midőn naponkint alkalma volt látni, hogy a 
különféle társadalmi osztályokhoz tartozó höl
gyek egész otthonosan bekopogtattak a konákba, 
előszeretettel pedig épen a királyné lakosz
tályaiba, melyeknek előszobáiban nyoma sem 
volt egyetlen udvari tisztviselőnek. A bécsi szi
gorú udvari etiquettehez szokott lovag alig tér
hetett magához bámulatában, látva, hogy e nők 
a «legújabb» hareztéri hirek után tudakozódva, 
a kudarezok lesújtó híre után a királynéval 
együtt órákon keresztül siránkoztak, tépéseket 
csináltak és kávéztak, kedélyes türelemmel vá
rakozva, mig Milán bácsi uj táviratokat küld, 
melyeknek megérkezése után Natália királyné 
azokat fenhangon felolvasta, mire aztán a 
hölgyek szívélyes csókolódzás után elbúcsúztak, 
hogy a táviratok tartalmát azon melegen az 
egész városban elterjeszszék. 

Ha valaki a belgrádi kir. udvarnál az udvar
nál való megjelenhetési jogot meg akarja sze
rezni, elégséges, ha a legelső alkalmat megra
gadva, bemutattatja magát a királynak vagy a 
királynénak, történjék ez magánkihallgatáson 
vagy más alkalommal. Natália királyné, ki ép 
ugy mint Eugénia császárné, előkelő születé
sének, örökölt óriási vagyonának s az elhunyt 
czár mindenható pártfogásának daczára ifjúsá
gának első éveiben aligha álmodozhatott arról, 
hogy valamikor egy királynak hitvese leend, 
mindamellett kifogástalan királynénak nőtte ki 
magát s szivnyerő szeretetreméltósága mellett 
is tudja, hogyan kell magát egy királynénak a 
•felség» attribútumaival s a hozzáférbetlenség 
nimbuszával körülvétetni. 

Épen olyan pompátlan és egyszerű, mint a 
királyné udvari szertartása, I. Milán udvari élete 
is, s az a czeremónia, melyet ünnepélyes alka
lommal : idegen követek hitelesítésénél, a katonai 
Száca- és a Tukovannd évi ünnepélyeinél stb. 
a királyi várlakban kifejtet. Ily alkalommal nem 
fogadják, mint ez más udvaroknál szokásos, ér
demjelek, nemesi keresztek és aranytól csillogó 
udvaronezok, szolgálatot tevő kamarások, pálcza-
nágyok és ajtónállók •.< belépőt, s az egész pom
pát, mely ilyenkor szembeötlik, a király, néhány 
díszruhába bujt segédtiszt, a királyné kíséretét 
képező udvari hölgyek és fekete frakkos udvari 
tisztviselők képviselik; ezek pedig valamennyien 
a megérkező vendégek bejelentése és fogadása 
körüli ténykedésükben előzékenységet és szerény
séget tanúsítanak. 

Miután, a mint fentebb említettük, az udvar
képességjoga s a legmagasabb udvari méltóságok 
elnyerése a szerb királyi udvarnál nem úgy, 
mint másutt, kizárólag bizonyos, arisztokrata 
kiváltságok bírásától függ, hanem e jogok és 
méltóságok — a szerb állami viszonyokhoz képest 
— születésére való tekintet nélkül adományoz-
tatnak, természetes, hogy a viszony a királyi 
udvar és a belgrádi intelligens körök közt oly 
szívélyes és kedélyes, aminőt csak képzelni lehet. 
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Egyszer a nekem tűrhetetlen napra' következő 
estén elmaradtam a sétálóktól, rettenetesen ki
merült voltam és a kerten át iparkodtam haza. 
A magányos fasor kőlóezáján M* asszonyt pil
lantana meg. Egyesegyedül üle ott, mintegy 
szándékosan választva e helyet, keblére hajtá 
fejét és gépiesen forgatta ujjai közt kendőjét. 
Annyn-a elmerült gondolataiban, hogy meg 
sem hallotta közeledésemet. 

Megpillantván engemet, gyorsan fölemelkedett 

a padról, elfordult és, mint észrevettem, kendő
jével megtorló szemeit. S í r t . . . Felszárítván 
könnyeit, mosolyogni kezdett és kíséretemben 
jött hazáig. Nem emlékszem már, miről is beszél
tünk, szinte minden perezben, különféle ürügyek 
alatt, küldözött, majd arra kért, szakítsam le neki 
azt a virágot, majd hogy megnézzem, ki lovagol 
a szomszéd fasorban. És valahányszor távoztam 
mellőle, mindannyiszor szeméhez illeszté ken
dőjét, és törté a makacs könnyeket,melyek sehogy 
sem tágítottak, egyre újonnan és újonnan 
bugyogtak szivében, és egyre hullottak szegéin-
szemeiből. Beláttam én, hogy terhére vagyok 
aztán ö is átlátta, hogy észrevettem titkát, de 
így se bírt uralkodni érzelmein, s ez még inkább 
aggasztott miatta. Ugy haragudtam magamra e 
pillanatban, ugy átkoztam ügyetlen és magát fel
találni nem tudó gyámoltalanságomat, nem tud 
tam kieszelni, hogy illanja Is el tőle mentől ügye
sebben, nem mutatva, hogy látom keservét; egyre 
vele mentem aggodalmasan; bámészkodva, sőt 
ijedtemben teljesen elvesztem fejemet, és egy 
árva hangot se birtam előkerítni torkomból, 
hogy fukar társalgásunkat gazdagítsam. 

Ez a találkozás annyira meghatott, hogy egész 
este mohó vágygyal leselkedtem M* asszony után 
és le nem vevém róla szememet. Ugy történt 
mégis, hogy kétszer rajtkapótt vizsgálódásomon 
és a második izben elmosolyodott. Ez volt az 
egyedüli mosoly, mely ez ejstén ajkiról elszállt. 
A bánat még nem ült el arczárói, mely oly sá
padt vala. Egész idő alatt csendesen beszélgetett 
egy éltes asszonysággal, különben czivakodó, 
epés anyókával, kit kémkedő és pletykás termé
szete miatt került mindenki.i de félt tőle mint a 
tűztől, azért akarva — nem akarva minden mó
don kedvezni voltak kénytelenek neki . . . 

Tíz órakor megérkezett M* asszony férje. Ez 
ideig nagy figyelemmel követetem bánatos arczát, 
most pedig, hogy férje váratlanul betoppant, ész
revettem, mint rezzent fel ési arcza, a különben 
is halvány, a gyolcsnál is fehérebb lön. Annyira 
felötlő vala ez, hogy mások isjniegpillanták; nem 
messze tőlem egy párbeszéd-töredéket lestem el, 
melyből gyaníthatám, hogy á szegény M* asszony 
nem egészen jól érzi magát. Beszélték, hogy az 
ura féltékeny, akár egy szereéseny, de nem szere
lemből, hanom hiúságból. Tudnunk kell, hogy ez 
az ember európai műveltségű volt ám, vagyis a 
korral haladó férfiú, ismerője az uj eszméknek 
és fitogtatója a saját eszmeinek. A mi külsejét 
illeti, fekete hajú, magas és kiválóan megtermett 
ur vala ő, európai barkóval, pnmagával elegedéit 
rózsás arczczal, ezukor-fehérségü fogakkal és ki
fogástalan gentleman-tartással. Okos embernek 
mondták. Más körökben e néven ismerik az em
beriségnek egy különös faját] mely idegen embe
rek zsírján hizik, mely teljesééggel semmit sem 
teszen, de nem is akar tenni lés a melynek örö
kös lustaságtól és semmittevjéstől a szive is merő 
zsirdarab. Derüre-borura haljlani tőlük, hogy tud
ja Isten miféle bonyolódott és ellenséges körül
mények gátolják munkásságokban, ((kifárasztják 
geniejöketi) és e miatt ((rossztal esik az embernek, 
ha őket nézi.» Már pedig csf̂ k csillogó frázis tő
lük az egész, egy mot d'ori Ire, egy parole, egy 
jelszó, egy üres szóvirág, ndelyet az én jóllakott 
pohosaim perczenkint kiszálltának a szájukon, 
mivel az ember már rég torkig van, akár a leál-
czázott Tartuffséggel vagy a' hangzatos, semmit 
mondó szóval. Egyébaránt e j mulatságos lények 
közül némelyek, kik ugyan soha sem tud
ják eltalálni, mit tegyenek I hát, de valójában 
nem is iparkodtak soha, hdgy tennivalót keres
senek, mondom, némelyek közülök arra czéloz-
nak, hogy mindenkiben felébreszszék a gondo
latot, hogy az ő keblükben a sziv helyén nem 
hájdarab, hanem hogy általános kifejezéssel él
jek, rendkivüli mély valami dobog, — de hogy 
mi is az valójában, arról a legelső chirurgus se 
tudna^semmit mondani, persze merő udvariasság
ból. Es ezek az urak azzal boldogulnak a vilá
gon, hogy ösztöneiket durva tréfákra, rövidlátó 
bírálatokra és határtalan gőgre terelik. Mivel
hogy ugy sincs más dolguk, mint hogy ellessék 
és nyilvánvalóvá tegyék a más ember hibáit, 
gyengeségeit, és mivel bennük csak annyi a jobb
érzés, mint az osztrigában, — nem csoda hát, 
ha ily elővigyázati eszközök birtokában elég óva
tosan töltik el napjaikat embertársaik közt. Erre 
pedig szerfelett hiúk. Szinte biztosak benne, hogy 
majdnem az egész világ az ő szekerüket tolja; 
hogy nekik a világ osztriga csupán, melyet ké
nyelmesen bepofáznak ; hogy kivülök sült bolond 
mindenki, hogy a többi halandó czitrom vagy 
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épen spongya, a melyet addig és akkor nyom
kodnak, ha a levét kívánják, hogy ők 
az urai mindennek, és hogy ez az eléggé 
nem magasztalható rend épen azért ilyen, 
mert ök annyira eszes és jellemes férfiak. Ter
mészetes, hogy végtelen gőgjükben hibát nem 
ismernek magukban. Igazán ama nagyvilági tol
vajokra, Tartuffe-okra, Falstaffokra ütöttek ők, 
kik annyira beleélték magukat a tolvajlás mester
ségébe, hogy elvégre meggyőződéssé izmosodott 
bennük a tudat, hogy igy kell ennek történnie, 
azaz, hogy az ő feladatuk élni és lopni csupán; 
oly sokszor biztosítottak másokat becsületes vol
tukról, hogy végtére magok elhitték becsületes 
voltukat és azt, hogy az ő lopásuk maga a leg-
becsületesb tett. Hogy lelkiismeretes birólakozzék 
szivükben, hogy önmagukat nemesen Ítéljék 
meg, arról szó sincsen: némely dolgok iránt 
szerfelett vastag a bőrük. Náluk mindenben első 
helyen szerepel kedves aranyos személyük, ez a 
Moloch és Bél, az ő pompás énjük. A termé
szet, a világ szerintük egy nagyszerű tükör, mely 
azért van csupán, hogy az én kis bálványom 
folyton önmagát bámulhassa benne, és önképé
től senkit és semmit meg ne lásson. Ki csodál
koznék hát rajta, hogy ily előzmények után min
dent rútnak talál? Mindenre van kész frázisa és 
— a mi szerinte az ügyesség netovábbja — a 
legújabb divatú frázisa. Sőt ők maguk segítnek a 
divatnak, mert akaratlanul terjesztik a hallott 
ötletet, ha sikerült az, széltében •— hosszában. 
Mert van ám annyi érzésük, hogy kiszaglászszák 
a divatos frázist, másokat megelőzzenek az elsa
játításban ós úgy adják a dolgot, mintha tőlük 
eredne. Főleg sok szófia van náluk készletben, 
ha az emberiség iránti rokonszenvükről vagy 
annak a meghatározásáról, mi hát a valódi és 
észszerű filantrópia, i'oly a beszéd, vagy pedig ha 
megszakítás nélkül büntetni akarják a román-
ticzizmust, vagy más szóval, igen gyakran a szépet, 
az igazat, tehát merőben olyat, minek egy pará
nya mennyivel becsesebb egész csigabiga-fajza-
tuknál. De ha az igazság tétovázó, átmeneti, még 
nem kész alakban szárnyal, azt durván fel nem 
ismerik, és eltaszítnak maguktól mindent, a mi 
csak érik, meg nem állapodott és révedez. És az 
elhízott ember vígságban, bőségben peregteti le 
élte fonalát, maga nem tett semmit és sejtelme 
sincs róla, mily nehezen tevődik minden; de nem 
is tanácsos kissé erősebben felingerelni zsiros ér
zelmeit : azt meg nem bocsátja soha, visszagon
dol reá mindenha és mosolygva áll érte boszut. 
Sok beszédnek sok az alja, s az eredmény mégis 
az, hogy az én hősöm se több, se kevesebb, mint. 
óriási, kelleténél jobban felfujt zsák, melyből 
csak ugy potyog a sok jótanács, a divatos frázis 
és a különféle nemű és fajú czimlap. 

Egyébiránt M* úrnak az a nevezetes sajátsága 
vala, hogy figyelemreméltó ember volt: élezelő, 
beszédes, jó előadó, kinek oldalánál a ven
dégszobában rendesen kör támadott. Kivált ez 
estén nagy hatást tőn. 0 vitte a társalgást; ele
mében volt, vigadott, örült valaminekés minden
kinek figyelmét magára irányzá. M* asszony pe
dig az egész idő alatt mintha beteg volt volna; 
arczán olyan bánat üle, hogy nekem ugy tetszék, 
hogy a nem régi könnyek minden pillanatban 
felvillanhatnak hosszú pilláin. Mint mondám, 
szerfelett meglepett és meghatott mindez. Külö
nös érdeklődés érzetével távoztam és egész éjjel 
M* úrról álmodtam, jóllehet eladdig gyéren volt 
rossz álmom. 

Másnap reggeli után elhíttak engemet az élő 
képek előadása ,próbájára, miben magamnak 
is volt szerepem. Élőképek bemutatása, színház, 
aztán bál — mindez arra az estére szólott, melyet 
öt nap múlva a házi ünnepélyen házigazdánk 
itjabb leánya születésnapjának alkalmával kel
lettmegtartani. Erre az úgyszólván rögtönzött ün
nepélyre meghivtakmégMoszkvábólés a szomszéd 
birtokokról is vagy száz embert: volt hát kocsizör
gés, lótás-futá8 bőven. Apróbát, vagy helyesebben 
a jelmezek összeválogatását azért rendezték ily 
kellemetlen korán, mert rendezőnk, egy ismert 
nevű művész, barátja és vendége a háziúrnak, ki 
iránta való szeretetből magára vállalta a képek 
felállítását és a jelenetezést, de egyúttal a beta
nítást is, most sietett a városba megszerezni a 
kellékeket és az ünnepre vonatkozó végleges in
tézkedéseket megtenni, tehát veszteni való időnk 
nem volt. Én is részt vettem egy képben M* asz-
szonynyal együtt. A kép egy jelenetet ábrázolt a 
középkori életből és «Az urnö és apródja* czi
met viselte. 

Kimondhatatlan aggódás szállt meg, midőn M* 

VASÁRNAPI ÜJSÁG. 
asszonynyal a próbán találkozám. Ugy rémlett ne
kem, hogy a szememből kiolvassa minden gon
dolatomat, kétkedésemet, gyanításomat, mely 
az este óta a fejemben csak megfogamzott. 
Aztán meg az is gyötört, hát ha vétkeztem el
lene, könnyezve találván őt tegnap és meghábo
rítván keservét, s ő most önkénytelenül is görbe 
szemmel kénytelen reám nézni mint titkának kel
lemetlen tanujára és kéretlen részesére. De hál' is
tennek, minden baj nélkül elmúlt apróba: engem 
észre se vettek. A hölgynek, ugy látszik, nem én fo
rogtam a fejében, de a próba sem : szórakozott, bá
natos és borúsan mélázó vala; meglátszott rajta, 
hogy nagy gond öldökli. Mihelyt elvégeztem sze
repemet, fiettem átöltözni és tiz perez múlva a 
kertre nyíló verandán voltam. Ugyanekkor, de 
más ajtón kijött M* asszony is és velünk szem
ben váratlan előtűnt az önmagával elégedett férj, 
a ki visszatért a kertből, hova csak az imént ki
sért el egy csapat hölgyet, kiket sikerült is neki kéz-
ről-kézre adogatni a cavalier servant-oknak. 
A férj és feleség találkozása szemmel láthatólag 
váratlan vala. M* asszony, nem tudni miért, el
komorult es türelmetlen mozdulatából némi bo-
szankodás rítt ki. A férj uram, ki folyton fütyö
részett és útközben egyre szépítgeté barkóját, 
most, hogy nejével találkozott, elborult és végig
mérte őt — jól emlékszem még — határozott 
fürkésző tekintettel. 

— A kertbe ? — kérdé, megpillantván a nap
ernyőt és könyvet felesége kezében. 

— Nem, a ligetbe, — feleié, könnyedén elpi
rulva. 

— Egyedül? 
— Vele , . . mondotta M* asszony rám mu

tatva. — Keggelenkint magányosan sétálok, — 
folytatá bizonytalan, vontatott hangon, mint 
mikor valaki először mond nem igazat életében. 

— Hm . . . Csak az imént kisértem oda egész 
társaságot. A viráglugasnál gyülekeznek, hogy 
kikísérjék N— urat. 0 távozik, hisz tudja.... va
lami kellemetlensége volt Odesszában... A ke
gyed húga (a szőke nőt értette) nevet is és szinte 
könnyei omlanak, nem bir az ember eligazodni 
rajta. 0 mondta, hogy ön valamiért neheztel 
N—re, tehát nem megy őt elkísérni. Ez nemde 
ráfogás ? 

<— Nevet, — feleié M* asszony leszállva a lép
csőn. 

|— Tehát ez az ön mindennapos lovagja, cava
lier servant-ja?— tódítá M* ur, elgörbítvén 
száját és rám irányozva a lorgnettet. 

— Ajnródja! — kiáltám a lorgnetten s gúnyos 
mosolyon felbőszülve, s nagyot kaczagtam a sze
mébe, és három lépcsőfokot átugrottam egy
szerre . . . 

— Szerencsés utat! — dünnyögé M* ur és 
dolgára ment. 

És valóban rögtön M* asszonyhoz álltam, mi
helyt rám mutatott, és oly bátran néztem, mintha 
legalább is egy órával előbb felszólított volna, s 
már egy hónapja sétálgatnék vele reggelenként. 
Azt azonban sehogy sem birtam kieszelni, miért 
olyan szomorú, zavart, és mi főtt a fejeben, mi
kor ily gyönge hazugsághoz folyamodott ? Mért 
nem mondotta ki kereken, hogy egyedül megy 
sétálni ? Most már azt se tudtam, hogy nézzek 
reá; nagy bámulatomban lassankint náivul kezd
tem rá fel-feltekinteni. Azonban valamint e^y 
órával előbb a próbán, ugy most sem vévé észre 
sem pillantásaimat, sem néma kérdéseimet. Még 
mindig a kinzó aggodalom, de jóval nyilván va 
lobban, jóval mélyebben, mint akkoron, verődött 
vissza arczáró], izgatott voltáról és járásáról. 
Sietett valahova folyvást gyorsítva lépteit és 
nyugtalanul pillantott be minden fasorba, erdő-
nyílásba a gyümölcsös felé fordulván. Magam is 
vártam valamit. Egyszer csak lódobogás hallik 
mögöttünk. Egész csapat férfi- és nő-lovas hala
dott kikísérni ugyanazt az N—t, a ki oly várat
lan itt hagyta társaságunkat. 

A hölgylovasok közt ott volt az én szőke 
üldözőm is , a kinek könnyező hangulatáról 
beszélt volt M* ur. Szőke üldözöm, mint rende
sen, nagyokat kaczagott, akár egy gyermek és 
pajzánul ficzánkoltatá pej lovát. Mikor elértek 
hozzánk, N— ur levette föveget, de meg nem állt 
és egy hangot sem szólott M* asszonyhoz. A csa
pat mihamar eltűnt szemünk elöl. Feltekintek 
M* asszonyra és szinte felkiáltok a bámulástól : 
fehér volt, "akár a fal, és nagy könnycsepek hull
tak szeméből. Tekinteteink véletlenül találkoz
tak; M* asszony hirtelen elpirult, pillanatra 
elfordult, nyugtalanság es boszankodás ült ar 
czán. Sokkal fölöslegesebb voltam most mint 
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tegnap — napnál világosabb, de hát merre pusz" 
tuljak ? 

Egyszer csakfelnyitja könyvét, melyet addig ke
zében tartott és pirulva, nem akarva rám nézni, 
mintha csak most vette volna észre, mondotta: 

— Eh ! hisz ez a második rész, tévedtem ; ké
rem, hozza el az első kötetet. 

Hogyne érteném! szerepemnek vége mára, 
nyilt utón nem lehetett elküldeni engem. 

Elszaladtam a könyvvel és vissza se tértem. 
Az első kötet nyugodtan pihenhet miattam e 
nap reggelén . . . 

Azonban magamon kivül valék ; vert szivem, 
mintha folytonos rettegés kínozná. Azon voltam, 
hogy M* asszonynyal ne találkozzam. De azért a 
kíváncsiság bizonyos vad nemével fürkésztem M* 
ur önmagával elégült egyéniségét, mintha nem 
tudom, mi nagyszerűség lett volna benne, valóban 
nem tudom, mi nevet adjak nevetséges kíváncsisá
gomnak ; csupán annyit tudok, hogy különó-
bámulás vett rajtam erőt, e nap reggelén történ 
tek láttára. Pedig az én napom még alig virradt, 
oly sok e-emény történt velem. 

(Folyt, köv.) 

A POZSONYI SZÍNHÁZ. 
Hazánknak kétségenkívül egyik legérdekesebb 

városa Pozsony. Mint régiség is annyi emléket 
bír fölmutatni a töiiénelemben, mely a várost és 
különösen épületeit fölöttébb nevezetessé teszi, s 
mint modern város is bir sok oly tulajdonsággal, 
melyek folytán kiemelkedik a többi hasonrangu 
városok közül. A város nem nagy, de annyira 
nagyvárosias, hogy szinte Budapesttel mérkőzik. 
Ligete gyönyörű, s bár olyan nagy, hogy há
romszor akkora lakosságot is megbírna, kiváló 
csínnal van ápolva; van kitűnően berende
zett lovardája, a miben vidéki városaink között 
Pozsony talán egyetlen; fogadói annyira előke
lőek és európaiak, hogy Budapesten is elkelnének 
elsöranguaknak, s üzletei, kávéházai a czivilizáczió 
minden kellékével fölruházvák; s aztán élénk, 
a mint az ekkora lakosságtól alig képzel
hető el: s mindezt összevéve tetőtől talpig — 
német. Azaz, hogy nem, a szive, az magyar, leg
alább ugy mondják ők, s nekünk ha volna is okunk 
benne kételkedni, a minthogy nincsen, örö
münkre válik, ha hiszszük szó szerint, a mit 
mondanak. 

Építettek a maguk költségén egy gyönyörű 
színházat; meg is irigyelhetnők. S játszanak benne 
németül, legalább most, a mikor a java évad van. 
A magyarok majd jöhetnek oda, a mikor már 
megunták a színházba járást, megbukni. Hanem 
azért a Keglevich gróf nagylelkűségéből ki tud-

I ták vinni, hogy a fővárosból öt napra átengedtük 
I a nemzeti színházunkat meg az operánkat. 
I Vájjon melyik magyar városért hoztunk volna 

hasonló áldozatot? A bibliának van igaza: töb
bet ér egy megtért birka száz igazinál. De meg-
tért-e a birka? Majd meghallgatjuk amekegését. 
Hanem még a németsége mellett is, a mit Bécs kö
zelségének köszönhet, a mely miatt nagyrészben 
ezt a németséget soha elveszíteni nem lesz képes, 
élhetetlen. Azt az összeget, a melylyel garantál-

• niok kellett a mi művészeink költségeit, nem 
akarta megkoczkáztatni s cselekedte azt maga a 
német színházi igazgató. Jól járt vele, mert 
1500 frt hasznot húzott belőle. Hát még ebben 
is okos a német, s szolgáltatja a saját érdekeit a 
magyarral. Vagy más szempontból véve, a pozso
nyiak mégis magyarok, mert valamely helyzet 
fölismerésében és kihasználásában annyira tájé
kozatlanok tudtak lenni pénzügyi szempontból, 
amint ezt a legsarkantyúsabb csongrádi bojtártól 
sem várhattuk volna rendes körülmények között. 

Mindez azonban mellékes. Fődolog, hogy a szín
házuk, mely 300,000 frtba került, gyönyörű. A mi 
operánk el van dugva, a nemzeti színházunkat 
pláne föl kell fedezni, s csak este bukkanunk 
rá a nagy villamos lámpáiról könnyedebben; 
s hogy hamarjában másról is szóljunk : a szé 
kesfehérvári színház egy szűk utczában szégyen
kezik, a szegedi majd beleugrik a Tiszába, a 
temesvári szinte dulakodásnak ered a várfallal, 
a nagyváradi sehol sem létezik, — csak a pozso
nyinak van gyönyörű nyilt helye. Előtte a leg
szebb tér terül el, olyan hosszú, mint a Széche
nyi-tér, s széles akár az Erzsébet-tér, körüle a 
legpompásabb házak, előtte gömbölyű kis sétány, 
azontúl hosszú, hatalmas platánsorok, két percz-
nyire a Duna, túl rajta átbólongatnak a liget 
pompás százados fái. Derültebb, szebb teret 
semmiféle monumentális épület elé sem lehet 
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képzelni, mint a minővel a pozsonyi színház di
csekedhetik. 

A színház a legtisztább olasz renaissance- styl-
ben épült, a bécsi jóhirü Fellner és Helmer czég 
tervei nyomán. Elül hatalmas, derült loggiával, 
tetején szép, büszke kúppal, melyet könnyed, 
merész faragású szoborcsoportok emelnek a ma
gasba, alacsonyabb, de nem nehézkes két szár
nya fölé. Belül, mielőtt a nézőtérbejutnánk, szinte 
zavarba ejt a sok kijárás, átjárás, följárás, mert 
az építészek különös gondot fordítottak arra, hogy 
bárminő veszély esetén az egész nézőtér a leg
gyorsabban kiürülhessen. így jutottak tömérdek 
lépcsőhöz, s kiszámították, hogy a zsúfolt néző
tér másfél perez alatt teljesen kiürülhet, minthogy 
egy-egy ajtóra összesen 47 egyén jut. A nézőtér 
a lehető legkellemesebb. A budapesti színházak 
egyikéhez sem lehet hasonlítani, mert valameny-
nyinek bír egy-egy jó tulajdonságával, és soknak , 
a gyönge oldalát nélkülözi. így például a nézőtér j 
a kedélyes, kellemes szalon benyomását teszi, | 

mája van s ha ez minden színháznál rendes nem 
volna, azt mondhatnók, hogy ez gyöngéd czél-
zás akar lenni a hires pozsonyi mákos és diós 
patkókra. 

A színház nézőterére összesen 1200 ember fér 
el. Ebből esik a földszintre 14 páholy, 215 ülő- és 
153 állóhely, az I. emeletre 23 páholy, a II. eme
letre 16 páholy és két óriási szinészpáholy, to
vábbá 102 erkélyszék; a III. emeletre 201 ülő, és 
56 állóhely. Az amphitheatrum olyan m yredeken 
van építve, hogy a színpadtól minden nézőt szinte 
derékig meg lehet látni. A földszinten és a II . 
emeleten van a buffet, egy kedves, kaczér, 
aranynyal, diszítményekkel dúsan megrakott kis 
teremben. 

A megnyitó előadás egyike volt a legfénye
sebbeknek, minőt vidéken elképzelhetni átalában 
véve nem is lehet. A színpaddal szemben ült 
a magyar kormány elnöke, Tisza Kálmán, egy bal
oldali páholyban foglalt helyet hazánk koszorús 
költője, Jókai Mór, míg egy jobboldali páholyban 

'•• A villamvilágítás Európában mindeddig csalr 
egy városban szorította ki teljesen a gázvilágítá t 
ez a kis Hernosand svéd város. 

* Villamos virgácsot talált ki egy ügyes sváic i 
ember tanulók használatára. Ez a virgács kellő fá̂ 1 

dalmát okoz, de nem hagy hátra tartós kellemetle' 
emlékeztető' jelt. 

* Kitanult kutyákat alkalmaztak a legutóbb' 
német hadgyakorlatok alkalmával üzenetek elkül 
désére. A kutyák e czélra nyakukon bádogszelenczét 
hordanak. Ha ily szolgálatot nem tettek, sátorőrök
nek használták fel. A kísérlet igen jól sikerült. 

:: Harminczhét ember hal t meg éhen London
ban ámult évben az esküdtek tanúbizonysága sze
rint s ebből 18 a város keleti részére esik. 

* Földrengés következtében Nápoly királysás
ban Lacaita számítása szerint 7 783—1857 között 
legalább 111,000 ember vesztette életét, azaz 6 mil
lió főnyi lakosságból évenként átlag mintegy más
félezer. 

* A föld súlya a legújabb számítások szerint 
123,225 trillió 760,674 billió 678,690 millió má
zsát tesz. 

A POZSONYI SZÍNHÁZ Kozica E. fényképe után rajzolta Bőrre Tivadar. 

mint a nemzeti színházé; Pozsony lakosságához 
képest öblös, akár a népszínház, s minden egyes 
helyéről a legtökéletesebb zavartalansággal lehet 
a nézőtérre lá tn i ; pompás, mint az operaház, 
a nélkül, hogy ennek pazar fényűzését elérni 
törekednék, s ez által rákényszerítené a nézőt, 
hogy öltözésében és magatartásában feszes, dí
szes, ünnepélyes, s így olyan unalmas legyen, 
akár a spanyol hidalgó. 

Díszítése, a fehér és az arany, a legkedveltebb 
harmóniába olvad össze a székek és kárpitok 
piros bársonyával, — ezzel a roppant meleg 
szövettel, melynek a színházakból kiküszöbölése 
olyan sokaknak képezi már régen titkos vágyukat, 
— csak a menyezet freskói hibázvák el alapszí
nükben, a mennyibe ez túlságos sötét, elannyira, 
hogy alakjai alig hogy kivehetőek. A színház or-
chestere is nagyon mély, s ámbár azt állítják, hogy 
ez kellemesen tompítólag hat némely hangszer 
éles hangjára, alig lesz előnyössé olyan kicsi or-
chesternél, mint a pozsonyi színházé lehet, kü
lönösen a pianóknál. a midőn a tompítás egyen
lővé válhatik a hallatlanná levéssel. A menyezet 
különben köralaku, mig a nézőtérnek patkófor-

ült az uralkodóház emelkedett szellemű ifjú tagja, 
Frigyes főherczeg. A többi páholyok is telides 
tele kiváló férfiakkal, s a mi sokkal többet mond, 
a legragyogóbb szépségű nőkkel. Ezek a pozsonyi 
nők, a magyarságukból eredő bájosságukkal, s a 
Bécs közelsége folytán elsajátított elegancziájuk-
kal, fölöttébb alkalmasak arra, hogy az ember
nek kedve támadjon érettük beállani Kraxelhu-
ber Tóbiás elkényeztetett fiának. 

A Jókai szép prológja, melyet a «Vasárnapi 
Újság* is közölt, rendkívüli hatást aratott. 

ADORJÁN SÁNDOR. 

EGYVELEG. 
* Gazdátlan föld az Egyesült-államokban 1880-

ban még 1.400,000 angol négyszögmérföldnyi volt, 
az összes területnek körülbelül felerésze. Magára 
Texasra 137,000 mérföld jut, de a legtöbb a Missis
sippitől nyugatra eső államokra esik. 

* A gyermekek büntetésének uj módját találta 
fel egy amerikai iró. Soha sem veri meg őket, de ha 
rosszul viselik magukat, kényszeríti, hogy — őt ver
jék meg s ez nagyon hat lelkiismeretükre. 

' Egy kis hírlap-statisztika. Az olasz statisztikai 
A flt\ k l adott évkönyv több állam hírlapjairól 

ad táblázatos összehasonlító kimutatást. E jellemző s 
a műveltségi viszonyokról is tájékoztató adatoka 
következő képet nyújtják « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « 

Egyesült-államok 
S váj ez 
Dánia 
Németország 
Belgium 
Francziaország 
Anglia 
Svéd- és Norvégország 
Ausztria 
Magyarország 
Olaszország 
Oroszország és Finnland 

A balletszoknyák 

1880 
1880 
1880 
1880 
Ü80 
1881 
1881 
1880 
1880 
1880 
1883 
1880 

Hírlapok 
száma 
11,314 

561 
327 

5,041 
641 

3,716 
3,083 

348 
1,378 

646 
1,298 

776 
meghonosítója 

Egy hírlapra 
eső lélekszám. 

4,443 
5,073 
6,022 
8,073 
8,612 

10,138 
11,409 
13,120 
16,070 
21,343 
24,350 

109,611 
Camargo 

. — ~ - « ™ v . u j i n UlOgiiUIlUBllUJlt „ 
Mária Anna volt. 1730-ban, midőn az akkor húszéves 
tanezosnő Parisba jött, Prevost volt az első ballet-
tanezosnő, ki, mint a többiek is, hosszú ruhában tan-
czolt. A brüsszeli leány ruhája az előadás előtt vélet
lenül elszakadt s ő hirtelen levágta s ugy lépett a 
színpadra. Fellépte hatást keltett s rövid idő múlva 
mindenki utánozta. 

i>>. SZÁM. 1 8 8 6 . X^XIII . ÉVFOLYAM. 

A SZEGEDI SZÍNHÁZ. 
Szegedet sokat látogatja az isten. 
Az első színházát a víz tette tönkre; régi ronda 

épület volt az, valóságos tűzfészek. Mikor utoljára 
láttam, a békák kuruttyoltak benne. Ki vékonyan, 
ki vastagon. Szomorú operetté volt az. 

Akkor azután építettek az ócska épület helyett 
a régi vár és a hajdani börtönök helyén egy föl
séges épületet hatalmas homlokzattal a tündéri 
Tisza-partra. Nagy városba való színházat gyö
nyörű berendezéssel, pompás mellékhelyiségek
kel, terraszszal, társalgó fülkékkel, kényelmes 
foyer val, buffet-vei, sőt hogy semmi se hiá
nyozzék, a színház alá kifundáltak egy diszes 
vendéglőt, a színház elé egy gyönyörű kioszkot 
kávézó-pavillonnal és szökőkúttal. 

De a hogy az első színházat, a tűzfészket a víz 
vitte el, ebbe meg a tűz kapott bele : a gyönyörű 
színház elégett harmadéve. 

Szeged városa mindig sok áldozatot hozott a 
művészetnek. Ott nem czifraság az, hanem szük
séges só a mindennapi kenyérhez. Az egyetlen 
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csakhogy talán kisebb és talán szebb is valamivel. 
Újra megvan hát Szegeden a szép színház, de 
most meg már a közönségét kezdi apasztani a 
harmadik nagy csapás: a kholera. 

—th —n. 

ANGOL TUDÓS UTAZÁSA MAGYARORSZÁG 
A MÚLT SZÁZADBAN. 

I I . 

Townson utazásának legérdekesebb része két
ségen kivül Magyarország fővárosának megláto
gatása volt, bár a bemenetelt nem tartotta valami 
kedvezőnek, mivel a városnak nincsenek kapui, 
se erődjei s * az ember ép ugy vonul be Magyar
ország metropolisába, mint valami faluba.» Pest 
lakosságát 16, Budáét 22 ezerre teszi és legtöb
bet és legnagyobb elismeréssel mindenekelőtt az 
invalidusok kórházáról (?) beszél. «A kormányzó, 
mondja, oly lekötelező volt, hogy maga vezetett 
végig benne. Nagy megelégedésemre szolgált 

rögtön hozzá is fűzi a kérdést, nem volna-e jó 
ezt a levágási módot honosítani meg hatóságilag, 
a melyet a gibraltári mészárosok is gyakorolnak s 
afrikai szomszédjaiktól tanulták el. Utoljára orosz
lán lépett a küzdtérre, eléje egy nyilason át ken
dőt lobogtattak s húztak vissza azonnal ; több 
kibocsátott más állat ijedve rebbent szót közeled
tére. Egyik állatőr vadkant kergetett lándsával, 
mely reá rohant s több efféle. Szóval így mulat
tak Budapesten szépapáink száz évvel ezelőtt. 

Egyéb nyilvános mulatságokat nem igen lá
tott utazónk, mert nyáron a lakosság nagy része 
falura vonul, legfölebb egy-egy vasárnapi pol
gárbált. Kávéházat azonban látott egy olyat, 
szemben a hiddal, melynek szerinte aligha volt 
párja az időben Európában. Egy szép nagy, ele
gáns bútorzatú termén kivül, 2—3 tekeasztallal, 
volt ott még külön teke-szoba is, «nem dohány
zók » számára (nagy isten! hát ilyenek is voltak?) 
s két-három más szoba mulatságok rendezésére, 
hol pompás ebédek is kaphatók. Mindkét nem 
össze szokott itt jönni; «puderes kabátos hajfo-
dorítók 8 vén kofaasszonyok csak ugy itták 

A SZEGEDI SZÍNHÁZ. Letzter íényképe titán rajzolta Mirkovazky Géza. 

város, a hol vasárnap esténkint egyszerű föld
műves-családok is a páholyokból 'hallgatják a 
jóízű népszínműveket. Szegeden nem nélkülöz
hették a színházat s legott megkérték Fellnert, az 
ismeretes szinház-ópítőt, hogy a milyen gyorsan 
csak teheti, állítsa ismét föl a szegedi szín
házat. 

Október 2-án nyílt az meg tehát másodszor 
nemi ünnepélyességek közt, — maga a minisz
terelnök is lement gr. Tisza Lajossal a megnyi
tásra s Szeged több előkelő barátja volt hivatalos. 

A színház, melynek képét mai számunkban 
mutatjuk be, s mely nagyon emeli a képünkön 
J8 látnató fényes palota-sort, Szeged legszebb 
Pontját, majdnem mindenben hasonlít külsőleg 
az előbbihez, minthogy a falak épen maradtak, 
de belől sok hasznos és czélszerű újítás van. 

A páholyok és az ízléssel elrendezett vasszékek 
vorös szövettel vannak behúzva az egész néző
tér gyönyörű lámpákkal van világítva a ve-
Jenczei doge-terem mintájára. A vasfüggöny
ben a csalódásig utánozták a perzsa szőnyeget. 
A zenekar, az uj követelmények szerint, ugy ül, 
Q°gy a közönség nem láthatja. 

Sok tekintetben hasonlít a népszínházhoz, 

látni, mily szelíden bánik embereivel és ők vi
szont ugy tekintették őt, mint barátjokat. 0 nem 
vesz föl czigányokat ezredébe, a mi nagyon bölcs 
intézkedés." Annál több gáncsolással említi a 
polgári kórházat, mely véleménye szerint a leg
rosszabb Európában. Piszkos kis szobában nyolez 
ágyat látott, s csak egyetlen picziny ablakot, s 
még az is zárva volt, daczára a hőségnek. 

Röviden említi az egyetemet, 200,000 frt évi 
dotácziójával, melyből 40,000 a tanárok fizeté
sére esik, könyvtárát, melyben nagyon kevés a 
tudományos mű, a füvészkertet, a királyi várbeli 
csillagvizsgáló tornyot, a budai színházat, mely 
eredetileg templom volt s a pestit, melyben néha 
magyarul is játszanak. De a vasárnapi nagy nép-
mulatságok a Hetz-ek, melyek közül egyet le is 
ir. Ebben előbb vadbika és ökör mérkőztek, s az 
előbbi lett a győztes. Azután több napig éhezte
tett medve jött elő s küzdött meg medvetársával. 
Majd grönlandi fehér medvével kacsát vétettek 
üzöbe egy medencze vizében, hanem a kacsa le
bukva megmenekült. Most ember küzdött biká
val s izgalmas összecsapás és kergetőzés után 
amaz tőrét az állat gerinezcsigolyájába szúrta. 
A halál, jegyzi meg, majdnem momentán volt, s 

itt kávéjokat és rozsolisukat, mint bárók és 
grófok.» 

Mivel épen ez időbe esett a pesti vásár, uta
zónk alkalmat vesz magának Magyarország ipari 
és mezőgazdasági állapotáról is szólni egyet-
mást. Nem titok előtte, hogy a bécsi udvar szán
dékosan nyomta el Magyarország ipari fejlődé
sét, hogy ily. módon Ausztria gyarmatává sülyesz-
sze. A lóvásár alkalmából leírja a csikósok 
karikás-kezelését. Egy pár hizlalt ökör 96—120 
pft. (1 pengő forint = 60 kr.), gyapjú mázsája 
18—22 pfrt, dohány, pécsi 5 pfrt mázsája, a 
szegedi s a legjobb debrői 8 pfrt. Magyarország 
helyzetét nagyon kedvezőtlennek tartja, mert 
köröskörül oly országokkal van körülvéve, me
lyeknek nincs szüksége terményeire. Folyói 
ellenkező irányba folynak kereskedelmi irá
nyával, mely túlnyomó részben Ausztria, s a 
vám, mely kiviteli czikkeit onnan sújtja, csak
nem kétszerese annak, a mit a Galicziából jött 
árukért fizetnek; így a vaj mázsája u tán 40 
kr., míg a galicziaiért csak 32 kr., búzától egy 
pozsonyi mérő (2 véka) után 4 kr„ a gahcziai 
áru utón 3 kr. Nyers juhbőr száza után 2 pfrt, 
Galicziából hozva 1 pírt 36 kr. Három pfrton 

• 
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vett jó bor Triesztbe érkezve már négy pfrttal 
van terhelve, 1 pfrton vett gabona 3 pfrttal, egy 
mázsa 6 pengő forintos dohány ugyanannyival. 

Magyarország évi kivitele különben szerzőnk 
szerint ez időben átlag 16 millió volt, behozatala 
pedig 11 millió. Csakhogy az öt millió kiviteli 
többlet mind nyers terményekre esik, melyeknek 
oly bővében volt ez időben az ország, hogy a 
szerző valamerre ment, mindenütt tele pinczé-
kat, tele csűröket s népes legelöket látott. Megle
petése kifejezésére azonban a válasz rendesen 
panasz volt a piacz hiánya miatt. 

A mi legjobban felkölti utazónk csodálkozását 
az a főpapság fényes javadalmazása, össze is 
állítja ezek évi jövedelmeit a következőkép : Az 
esztergomi érsek jövedelme évi 360,000 frt, az 
egri püspöké 80,000 frt, a nyitraié 40,000, a 
győrié 20,000, a váczié 50,000, a pécsi püspöké 
30,000, a veszprémié 50,000 frt. A kalocsai és 
bácsi érsekek évi jövedelmét 50,000 frtra teszi, a 
nagyváradi püspökét 70,000 frtra, a csanádi püs
pökét 9000-re, a zágrábiét 20,000 re, a boszniaiét 
25,000 s az erdélyiét 12,000 frtra. 

Egyáltalában ujabb korban is ritka külföldi 
utazónál az az alaposság, melyet Townson 
hazánk az időbeli politikai, közgazdasági, úr
béri s egyéb viszonyai ismertetésében elárul.«Mi
lyen nagy,— kiált föl,— a türelmességi szellem a 
magyar nemzetnél! Hol van nemzet, hol az el
térő felekezetek annj-i szabadságban részesülné
nek ? Teljes vallásgyakorlati szabadság, templo
mokkal és harangokkal, saját iskoláikkal és 
tudományos intézeteikkel, a közhivatalokban és a 
törvényhozói testületben való részesedéssel.» En
nek jellemzésére közli is hü fordításban az 
1791-diki XXYI-ik tvczikk teljes szövegét. Lel
kesedésében nem tartózkodik kimondani, hogy 
Nagy Lajost nagyobbnak tartja XIY. Lajos fran-
czia királynál is. 

De kisérjük tovább hazánk e lelkes barátját 
útjában, melyet Budáról az alföld felé vesz. Bu
dát nehezen esik elhagynia a joviális angolnak, 
ki ugy látszik, közelebbi ismeretségben állt a sze
rencsétlen Hajnóczival, mert egész elegikusan 
kiált fel: «Hajnóczi, becsületes Hajnóczi, minő 
szomorú sors ért utolsó összejövetelünk óta! 
Nem igaz, hogy összeesküdtél az állam ellen, s 
felebbvalóid iránt áskálódva megbuktatásukat 
tervezted, sem az, hogy az idők csalékony szel
lemétől áthatva, álhazafiságból fejedelmed ellen 
pártot ütöttél. Inkább valamely ármánynak tu
lajdonítom szerencsétlenségedet, melynek becsü
letes emberek zavaros időkben gyakran áldozatul 
esnek, mert tudom, hogy cselszövényt fontak el
lened s hiszem, hogy méltatlanul vesztéd éle
tedet. » 

Gyöngyösre Hatvanon át érkezik, miután Gras-
salkovich berezeg kastélya megragadta figyelmét, 
s Orczy József báróhoz száll, kit ugy mutat be, 
mint Magyarország egyik legszorgalmasabb gaz
dáját, a ki, bár saját birtoka is terjedelmes, még 
ezenfelül Grassalkovich berezeg birtokát is bérli, 
évi 35 ezer forintért. Ugyanő üveghutát is emel
tetett jószágain, melyből közönséges üveggyárt
mányok, ivópoharak, palaczkok, ablaküvegek 
stb. kerülnek ki. Kompolton, szintén Grassalko
vich herczegtől bérelt birtokán bivalokat is tar
tott, melyeknek húsát angolunk a borjúéhoz 
hasonlítja, de tejét nem kedveli. Magáról a bá
róról azt jegyzi fel, hogy valamiképen elvesztette 
Leopold kegyét s az fölmentette azért főispáni 
állásától. Mikor benyújtotta lemondását, őszin
tén kijelentette a császárnak, hogy ha szolgála
taira nincs szükség, kitüntetésekre sincs szük
sége. De a jelenlegi császár (Ferencz) őszinte 
becsüléssel iránta megígérte, hogy majd ha a 
trónra jut, más főispánságot ad neki. Szavát meg 
is tartotta s trónra lépte után zempléni főispánná 
tette. Megjegyzi Townson, hogy ez csupa tiszte
letbeli állás Magyarországon, mert évi javadal
mazása alig ezer forint, a mi még a megye-
gyüléseken adandó ebédek árát sem fedezi. 

Régóta hallotta hirét utazónk az egri bor ki
tűnőségének, a mely semmiben sem áll hátrább 
a burgundinál, azért már előre készítette magát 
az olympusi élvezethez, Egerbe érve. De mi tör
ténik? A fogadós azt mondta, hogy neki csak 
püspöki borai vannak, melyeknek csupán daru
sítása az ő feladata. Ez pedig oly rossz volt, hogy 
kólikát kapott a szegény tőle. A magyar korcs-
niáltatási rendszert átalán igen gáncsolja. Az ital
mérési jog vagy a hatóságoké, vagy a földesuraké, 
a kik nagy jövedelmet húznak bérbeadásából. 
De akár bizományba adják, akár saját magok 
méretik ki, a fogyasztónak sehogy sem válik elő

nyére; innen van az, hogy a borairól híres Ma
gyarországon a monopólium miatt az utazó se
hol sem kaphat jó bort, hacsak nem magánhá
zaknál s a rossz minőségért azért mégis annyit 
fizet, mint Bécsben a jóért. 

Nem is kerüli ki éles tolla szurkálását a püs
pök, ki miatt meg lett fosztva a jó egri bor élve
zetétől, ámbár elismeri érdemét, mely a költsé
gén épült «egyetem" létrehozásában nyilvánult. 
«E nagyszerű épület — mondja — bútoro
zással együtt 2 milliójába került. De hát nem 
csoda, mert a püspök Eszterházy, a kinek 
csupán magánvagyona 100 ezer frt jövedelmet 
hajt évenkint s a mellett az egri püspökség is 
egyike a legjobban javadalmazottaknak, úgyhogy 
néhány század előtt, roppant jövedelmei miatt 
elrendelték a magyar királyok, hogy negyedik 
fiók abból tartassék fenn. A felkeléseknél szolgál
tatott csapatlétszám pedig ugyanaz, a mi az esz
tergomi érsekségnél. Jövedelme 200,000-re megy 
egy évben, s mindez egyetlen emberé, kiről 
honfitársai azt sem tudják, hogy bigottnak, bo
londnak, vagy mindkettőnek tartsák. Tény, hogy 
esküdt ellene a protestánsoknak, s annyira viszi 
vallási buzgóságát, hogy pénzzel vásárolja a lel
keket. Ha egy protestáns nemes szegény és val
lását kész megváltoztatni, a család befolyásossá-
gának arányában állandó évi dijt rendel számára. 
Ily megtértek 6—7000-re mennek évenkint (!)» 

De térjünk vissza a tanintézethez, melyet igy 
ír le az angol látogató. Az épület fejedelmi, ter
mei igen jók, a kápolna, könyvtár, nagy ünnepi 
terem mind felette díszesek s a két utóbbinak 
mennyezet-festései kitűnőek. A könyvtárban levő 
a tridenti zsinatot mutatja, s a püspök azzal ta
núsította türelmetlen vakbuzgóságát, hogy villá
mot festetett oda, mely az eretnek iratokra csap 
le. A csarnok falain a tudományok vannak jelké
pezve. Mindez sokban felülmúlja a legnevezete
sebbeket, sőt az Olaszországban látottakat is. A 
festő magyar születésű volt, s Bécsben ta
nult, de már meghalt. Az intézetnek csil
lagászati észleldéje is van s eszközei Londonból 
kerültek. Csak egy quadrans ISOOguineába ke
rült. S hinné-e az ember, hogy valaki, a ki a 
vallási dolgokban ily szigorú, fontos erkölcsi fel
adataiban oly hanyag lehessen? Ugyanez a püs
pök, kit a korona csaknem vád alá fogott jobbá
gyai iránti kíméletlenségéért, csak habozva hatá
rozta el magát, hogy e szereket Angliából hozassa, 
mivel mi eretnekek vagyunk. Sőt mondják, any-
nyira ment, hogy Rómába fordult tanácsért, mit 
tegyen?» 

S bár angolunknak kiváló egyénektől volt 
ajánlólevele a püspökhöz, még sem láthatta őt, 
betegségét adván okul, a miért nem fogadhatja. 
Meghítta azonban ebédre, de itt sem találkozha
tott vele, mert a püspök külön ebédelt, s meg 
kellett elégednie az orvos, egy-két kanonok és 
komoly pap társaságával. 

Egerből az alföldön át Debreezenbe veszi útját 
Townson, melynek «rideg kálvinista lakóit és szo
kásait" nem valami kedveseknek találja. Főfigyel-
mét a kollégiumnak szenteli, melyben beismeri, 
hogy nem csak mély tudományosságot, de költői 
szellemet is elsajátíthatni. Tanulói számosak. 
A bennlakó togátusok száma 400, ezek a maga
sabb tudományokat hallgatják s 8 van közülök 
egy szobába belezsúfolva. A kisebb tanulók száma 
megüti az ezerét, de csak tanulási idejöket töltik 
benn, mely délelőtt is, délután is három órából 
áll. Mivel tanár csak négy van, kilencz togátus 

segédkezik a tanításban, mely fáradsá-ís 
gukért csekély dijat kapnak — egy-egy tál kol
bászt s effélét. A tanárok fizetése 600 forint egy 
évre. Fölemlít egy adomát is, mely állítólag egy 
debreczeni professzorral történt, a ki kilencz évi 
előadása utána világhistóriában nem jutott tovább 
a középkornál. 

Ismerteti még meglehetős alaposan a tudós 
utazó a debreczeni szappanfőzést, kenyérsütést 
és gubaszövést is. Hetven debreczeni szappan
főzőről tud említést tenni ez időből. A debre
czeni szappant fehérnek, felettébb könnyűnek és 
jónak találja. Kenyeret sem evett, mondja, sehol 
oly könnyűt, ízletest, fehéret és nagyot, mint itt 
készítik. Különösen az élesztő készítési módját 
nagyon ajánlja honfitársai figyelmébe, mint a 
melyből egyszerre nagyobb mennyiség készíthető 
és tartható el hosszabb ideig. Szintoly alapos, 
de nagyon bonyolult magyarázatot ad a debre
czeni guba készítéséről is, melyet itt szőnek, de 
a nagyváradi meleg forrásokban mossák. 

De nem részletezem tovább e sok tanulságos 
adattal bővelkedő utazást. Townson még ellátogat 

Nagyváradra is, és onnan Tokajon át Felső-Ma
gyarországon tér vissza kirándulási helyére. Ut
jának e része kevésbbé érdekes egyéni vonások
ban, s inkább geológiai kutatásokból állt. Min
denesetre hízelgő az akkori Magyarországra 
nézve, hogy derék angolunk öt havi itt időzése 
után a legjobb véleménj-nyel hagyta el hazánkat. 

VÁRNAI SÁNDOR. 

K A U L B A R S . 

Ez a neve annak az orosz diplomata generá
lisnak, a ki a czár megbízásából Bulgáriában 
oly nevezetes missziát teljesített, hogy független
ségi törekvéseit megzsibbaszsza, a meggyengült 
orosz befolyást visszaállítsa s talán azzal a tit

kos utasítással is, hogy a bolgárok vonakodása 
esetén az orosz okkupácziót előkészítse s arra 
ürügyet találjon. 

A tábornok merész, kihivó föllépése a bolgá
rokkal s különösen a bolgár regenséggel szem
ben, a forradalom által szükségessé vált ostrom
állapot megszüntetésének, a Sándor fejedelem 
elleni merényletet elkövetett katonatisztek sza
badonbocsátásának s a fejedelemválasztás czél-
jából összehívandó alkotmányozó nemzetgyűlési 
választások elhalasztásának követelése, valamint 
az a körút^ melyet az orosz tábornok a választó 
közönségnek orosz szellemben való ((megdolgo
zásai) czéljábol nem rég befejezett, — az által 
vonják különösen magukra a politikai körök 
figyelmét, mivel semmiféle nemzetközi szerződé
sen nem alapulnak, valaminthogy az orosz tá
bornok bulgáriai kiküldetésére és ottani műkö
désére sehol elfogadható jogi alap nem található. 

Ez teszi Kaulbars tábornokot oly nevezetes 
emberré, hogy most mi is helyén valónak látjuk 
közönségünket megismertetni az orosz diploma-
czia e nevezetes eszközével. 

Báró Kaulbars Miklós Szentpétervárott 1842 
június 3-án született, s legidősebb fia báró Kaul
bars Vilmos altábornagynak, kinek Esthlandban 
terjedelmes földbirtokai vannak. Testvéröcscse, 
Kaulbars Sándor tábornok 1883-ban miniszter 
is volt Bulgáriában, Szobolev tábornokkal egy
idejűleg. A szóban levő Kaulbars Miklóst 
mindjárt gyermekkorában katonának szántak 
szülei s a szentpétervári kadétiskolába adtak, 
melyből 1861-ben lépett át mint hadnagy a va
dász-testőrezredbe s miután a táborkari akadémia 
tanfolyamát is befejezte, 1868-ban a nagy vezér
karba. 1875 és 76-ban Berlinben időzött, hol 
mint külön hivatalos megbízott a német hadse
reg szervezetéről és intézményeiről tett tanulmá
nyokat, melyeket aztán meg is irt s e munkáját 
franczia és német nyelvre is lefordították. 

Az orosz-török háborúban Kaulbars mint az 
I. gyalog gárda-Iiadosztály táborkari főnöke vett 
részt, az utóbbi időben sokat emlegetett Olden-
burgi herczeg parancsnoksága alatt s ott harczo 
a dubniki és a Plevna alatti véres ütközetekben, 
az Etropol-Balkánon való átkelésnél s több csa
tában, melyek Thrácziában vívattak. 

Részint a hadjárat, részint későbbi mfiko£T 
alatt bőséges módja volt megismerkedni a i> 
kán-félsziget számos részeivel. A berlini szerz 
dés után Kaulbars volt az orosz megbízóttja 
montenegrói-török határ megállapítására kit 
dött nemzetközi bizottságban, mely alkalonim 
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baráti viszonyba lépett a montenegrói fejedelem 
családjával is. 1878-ban kinevezték a czár szárny
segédévé és őrnagygyá s midőn az osztrák-ma
gyar csapatok Boszniát és Herczegovinát meg
szállották, a hadjárat vége felé a megszálló sereg 
főhadiszállására küldetett. 1881-ben mint katonai 
megbízott a bécsi orosz nagykövetséghez külde
tett, s ugyanez évben a chalonsi franczia nagy 
hadgyakorlatoknál is jelen volt kormánya meg
bízásából, 1883-ban pedig a bolgár seregben 
szolgáló orosz katonatisztek helyzetének szabá
lyozásával volt megbízva. 

Kaulbars előszeretettel foglalkozik a termé
szettudományokkal s Oroszországban a legkitű
nőbb kartografok egyikének van elismerve. 
Amerikáról készített térképe a külföldön is ma
gára vonta a szakkörök figyelmét s ugy őt, mint 
már említett testvéröcscsét, Sándort, Európa 
több külföldi földrajzi egyesülete tiszteletbeli 
tagjainak választotta. 

A MŰCSAKNOK ŐSZI KIÁLLÍTÁSÁBÓL. 
A műcsarnokban október első napján megnyílt 

kiállítás egyszersmind jubiláris kiállítás első 
sorozata. Huszonöt éve, hogy az országos képző
művészeti társulat megalakult, szerényen, leg
inkább a művészek elszánt támogatásával, s a 
magát túlélt «pesti műegylet" mellett a hazai 
művészetek iránt való érdeklődés fentartását s 
ápolását tűzte ki feladatául. Első kiállítása a je
lenlegi Deák-utcza — akkor nagyhid-uteza — 
egyik bérházának első emeletén nyilt meg. Majd 
átvándorolt az akadémia palotájába, onnan pe
dig a saját erejéből alkotta diszes műcsarnokba. 
Viszontagságos évek voltak; de a társulat hű 
maradt czéljaihoz, s nevezetes érdemeket szer
zett festészetünk fejlődésében, a műérzék ser
kentésében és a műpártolás előidézésében. 

A huszonötödik évet gazdag kiállítással üli 
meg a társulat. Festőink, szobrászaink tömegesen 
készülnek rá. Az első sorozat csak a nyitány. 
A második sorozatra maradtak a versenyző mü
vek. Akkor fognak ítélni a 6000 frankos Mun-
kácsy-dij fölött is. Ezen kívül többféle jutalom 
vár kiosztásra. 

Már a megnyitó kiállításnak is megvan tul-
nyomólag magyaros volta a magyar művészek 
nagy számában. A 184 müdarabból 105 magyar 
művészeké. De van elég magyarosság •— kivált 
ha az eredetiséget veszszük — magokban a mű
vekben is. Festőink az életképek festésének tárgy
választásában jóval több leleményt tanúsítanak, 
mint csak pár év előtt is, mikor a társulat akkori 
nagyérdemű elnöke, Ipolyi Arnold püspök, köz
gyűlési beszédében kelt ki az alantasságok ellen, 
melyekben a festők egy része a magyar népéletet 
feltüntette. Ma már a kezdők is óvakodnak a ba
nális, a betyáros tárgyaktól. 

A kiállításon az életképek hívják föl legjobban 
a figyelmet. Ez a génre divatos, s nem egy jelen
tékeny sikert mutat föl az utóbbi évekből. A kö
zönség figyelme is kedvez neki. A történelmi fes
tészet azonban meglehetősen parlag. Egykét 
fiatal festő tesz koronkint kísérletet, de aztán 
csakhamar más téren találkozunk vele újra. Ugy 
mondják, hogy a történeti festészetnek nincs 
meg a maga közönsége. Ez is igaz, de az sem 
alaptalan, hogy a kellő kitartás és tanulmány is 
hiányzik hozzá. 

Az életképfestők közül e kiállításon Bihari 
Sándor emelkedett ki. A lapok ritka egyértelmű
séggel mondanak el két festményéről annyi jót, 
mennyit festőről már regen nem jegyeztek föl 
nálunk. Egészen kétségtelennek tekintik, hogy 
valamelyik jutalmat megnyeri. Ha nem nyeri, 
akkor csakugyan gratulálni lehet legyőzőjének, 
E fiatal festő valóságos feltünősége a kiállításnak 
humorával, ízlésével, az életből ellesett igazsá
gaival és keresetben előadásával. Ha visszamlé-
kezünk pár év előtti első festményére, azt is el 
kell ismernünk róla. hogy kezdetben abba az 
utányba törekedett, melyen ma már jó előre ha
ladt, s alakjaiba igazságot, tárgyába kedélyt 
igyekezett önteni. A «Czilinder próba» volt első 
festménye, s ennek hőse egy paraszt-legény, ki 
valami bátyus zsidótól akar vásárolni, s a batyu
ban rátalál egy czilinderre. Fölteszi a, fejére, nagy 
mulatságára egész környezetének. És mert e ha
tás jól volt kifejezve, a fiatal festő első kísérletéhez 
reményeket kötöttek és nem alaptalanul. Ma 
már érdekesen lép elénk, talpra esett ötlettel, 
pezsgő vidámsággal és oly határozottan jellem

zett alakokkal, melyek az alkotó erő nem közön
séges adományát hirdetik. 

Mind a két festményét bemutatjuk. A kisebbik 
és a kevesebb igényű «A vizizony. A czim bor-
zalmassága vidám megfejtést talál magában a 
festményben.Egy paraszt-szobában három asszony 
a fürösztö teknő körül. A negyedik alak a kis 
gyerek, a ki nagy ellenszenvet tanúsít a fürdő 
iránt, s nem rajta múlt, hogy mégis térdig jutott, 
a vizbe. Szerettei mosolyogva nézi a három asz-
szony a sivalkodót. Látszik mindeniken, hogy a 
szivéhez közel való a gyerek, s örülnek neki. 
Bensőséggel festett családi jelenet, melyben az 
asszonyok arczkifejezésében van meg a kép becse 
és a festő dicsérete. Gr. Zichy Nep. János vette 
meg a képet. 

«A biró előtt" pedig a kiállítás egyik legked
veltebb darabja, melyet mindenki jóizü mosoly
nál néz. A kép derültsége átragad a szemlélőre, 
mintha csak folytatását képeznék azoknak az 
alakoknak, melyeket a kép ötlete a festményen 
is oly derült hangulatba ejt. Egy czigánybanda 
jelenik meg a falusi biró előtt, s a prímás aláza
tosan előmutatja összetört hegedűjét. Van a biró 
előtt egyéb ügyes bajos nép is, de azok mind 
háttérbe szorulnak e panasz előtt. Az egyik ott 
ül a hosszú lóczán, hallgatt és néz. A biró is 
hallgat nagy komolysággal, a mint illik, de alig 
tudja tartani ezt a komolyságot. A jegyző uram 
meg felüti a fejét, még föl is áll s a mint a hosz-
szuszárut szívogatja, a csutorával sem képes el
fojtani azt a mosolyt, melyhez — látszik — hogy 
még többet is vár. Egy paraszt menyecske pedig, 
a kit a pitvarból talán a kíváncsiság hozott be, 
vagy pedig maga is ítéletet vár, ott az ajtónál 
olyanformán áll, hogy vájjon idebent kaczagja-e 
ki magát, vagy pedig hirtelen kifusson, biztosítva 
magának zavartalanságban, bírói megintés nél
kül azt az élvezetet. Mert a panaszttevő társaság 
a legkitűnőbb czigánybandák közé tartozik, mi
lyent csak festettek. Az a nagy elkeseredés, az a 
valódi boszuszomj! És mindenik igazi czigány, 
e faj sajátosságával. Rongyos, alázatos, lármás. 
Szerencsés példány mindenik, s rettenetes izgalom 
tartja őket egy csamóban. De műid a sok jó alak 
közt, melyek élnek, s külön-külön is tipikusak, 
a legkitűnőbb a vádlott, egy tagba szakadt pa
raszt-legény, kék mándliban. Ott áll, egy kissé 
félrehúzódva ádáz vádlóitól, összefogva maga 
előtt hatalmas kezét, és lesújtó pillantással nézve 
végig a szószóló prímáson. Egy kicsit tart is a 
bírótól, de annál keményebben áll előtte, mint 
valami czövek, s le lehet róla olvasni, minő meg
erőltetésébe kerül, hogy oda ne kiáltson a kárval
lott bandának: «ácsi!» 

A ki a festményt látja, bizonyára megjegyzi 
magának emlékében festőjével együtt. 

Ebner Lajos, Parisban élő művészünk egy 
csoportozatban magyaros alakokat gyűjtött össze. 
Nagy részüket itthon, igazi magyar minták után 
festette. Azonnal észre lehet ezt venni. A csoport 
egy húsvéti körmenetre gyűlt össze, mely a falu 
utolsó házainál vonul el. Tisztes falusi öregek 
viszik a templomi mennyezet rúdjait, kenetes 
arczu pap elől a keresztet, a mennyezet alatt 
pedig a szentséget a másik. A szépen rendezett 
csoportozat mellett a tájképi rész is kellemes. 

A kiállításnak egyik figyelemreméltó jelensége, 
hogy még egyszer sem találkoztunk annyi női 
festővel mint most. Jókai Róza, Csányi Gizella, 
Kőnek Ida, Vörös Erzsi, Maszák Hugóné, Ve-
csey Tamásné különböző genreben forgatják az 
ecsetet. 

Jókai Róza kisasszonyt, a nagy költő leá
nyát, a közönség azokból az illusztrácziókból 
ismerheti, melyeket Jókai regényeihez készít. 
Szép tehetségét most Münchenben fejleszti, s 
komoly tanulmányainak, élénk szinérzékének 
bizonysága a kiállításra küldött nagyobb festmé
nye. «Dolce far niente» a czime a szerelmi jele
netnek, melynek szereplői a lovagidőkből va
lók, mikor költőibb alakban nyilvánult a szere
lem és az emberek is festőibb viseletet hordtak. 

A kiállítás második sorozata november közepén 
nyílik meg. A művészi körök nagy bizalommal 
várják. 

A T I T K O S ÍRÁSOKRÓL. 

Mihelyt az emberek az irásmesterségre rájöt
tek, egyúttal azon is törték fejőket, miként tit
kolhatnák el azt az avatatlanok előtt. 

A legrégibb s egyúttal legkezdetlegesebb tit

kos írásmódok egyikét, Herodot, a hires görög 
történetíró írja le. Kiválasztottak egy megbízható 
rabszolgát, fejét egészen lekopasztották s a szőr
telen fejbőrre irták fel a tudatni akart közle
ményt. A különös levélhordót természetesen 
addig odahaza kellett tartania, míg haja ismét 
megnőtt, ekkor aztán útnak bocsátották, szükség 
esetére azonban az ellenség gyanúját tévútra 
vezető, színleg titkolt utasításokkal is ellátták. 
Ha szerencsésen megérkezett rendeltetése helyére, 
haját ismét lekopasztották, hogy a fejbőrre irt 
szavakat elolvashassák s az adandó választ fölír
hassák. A visszabocsátás természetesen csak 
akkor történhetett meg, ha a haj újból megnőtt. Az 
efféle híradás azonban nem járt valami gyorsan, 
még ha különben vivője Merkúr szárnyaival 
rendelkezett volna is, mert hát a hajnövés időt 
vett igénybe. 

A perzsa királyi udvar egy magasabb rangú 
államhivatalnokának, Harpagosznak szintén 
efféle eljárásáról van tudomásunk a történetből. 
Ura Cyrusz rnesszeföldön járt, kinek pedig vala
mi fontos államügyet kellett volna tudomására 
juttatni. Fogatott tehát egy nyulat, annak bőrén 
át bevágást csinált s abba rejtette a közölni kí
vánt jegyzéket. A seb begyógyulása után egy meg
bízható emberének azzal az utasítással adta át, 
hogy az állatot magának Cyrusznak szolgáltassa 
kezébe s egyúttal figyelmeztette a benne rejlő 
fontos okmányra. 

A spártai Demokreteszröl pedig azt olvas
suk, hogy midőn mint menekült Kis- Ázsiá
ban tartózkodott, tudomására jutott, hogy Xer-
xes perzsa király hadra készül Görögország 
ellen. Mint görög tudósítani akarta hazáját a 
fenyegető veszélyről s hosszas fejtörés után azt a 
cselfogást találta ki, hogy vesz egy irásra hasz
nált írótáblát. Ezeket az irótáblákat akkor viasz-
szal szokták bevonni s a betűket hegyes íróesz
közzel, úgynevezett stylussal karczolták fel. De-
mokretesz pedig levakarta a viaszt s csak a táb
lára irta a Spártának szánt tudósítást, mire 
ismét bevonta viaszszal és elküldte. Emberét út
közben seholsem tartóztatták fel, mert a nála 
levő irótábla viasza egészen tiszta volt. A spár
taiak eleinte nem tudták eltalálni miért küldte 
honfitársuk azt az üres táblát. Leoniddsz, Spárta 
királya a csatában hős, neje Gorg pedig sok te
kintetben leleményes természetű vala. Most is ö 
jutott arra a gondolatra, hátha a viasz alatt 
rejlik valami. Tanácsát követték s az előbb rej
télynek látszott dolog meg volt előttök fejtve. 
Nem is késtek a fontos hírt Görögországnak 
tudomására hozni, hogy idejekorán megtegyék 
a védelemparancsolta intézkedéseket. 

Ez azonban még mind nem volt titkos irás, 
legfölebb csak tapogatózó kísérlet arra nézve; 
mert a titkos Írásnak tulaj donképen az az ér
telme, hogy az avatatlanok még akkor se tudják 
elolvasni, ha véletlenül kezökbe kerül is. Ide 
tartozik már a spártaiaknál használt és Plutar-
chosz által leirt «Skytala». 

«Skytala» elsősorban sétapálezátjelent, me
lyet a spártai világfi hordott, de ennek nevezték 
azt a két kis egyenlő hosszúságú és átmérőjű 
pálezát is, melyet háború kitörésének idején ké
szítettek. Az egyik odahaza maradt s a másikat 
a hadvezér vitte magával. Ha egyik vagy másik 
félnek valami nevezetes közleni valója volt, 
hosszú keskeny pergamentszalagot csigaszerüleg 
tekert a Skytala körül olyanformán, hogy a szalag 
szélei érintkezzenek, de egymást el ne födjék. 
Miután így az egész szalag a pálezára volt te
kerve, hosszában ráírták a tudósítást és a pál-
czáról ismét letekerték, hogy rendeltetési helyére 
elküldjék. Elolvasni csak az tudta, kinél a pálcza 
hasonlója volt, műre a pergament szalagot az élőb
bem módon kellett felsodorni, mert különben 
csak szétszórt, eldarabolt, s minden összefüggést 
nélkülöző szótagokat és szavakat talált. 

Ilyen forma volt az a magyar pásztor-róvás is, 
melyet még csak egy pár évtizeddel ezelőtt is 
széltében használtak a Duna és Tisza köze ba
romtenyésztést űző pusztáin. Körülbelül egypár 
láb hosszú és hüvelyk vastag, simára faragott 
négyszögletes puha fadarabot középen ketté hasi-
sottak, még pedig ugy, hogy a két rész pontosan 
egymásba illett. Ry összeillesztett állapotban 
metszették fel azután a számadásul szolgáló szám
jegyeket vagyis a rovást. E pásztor-számadás 
mindössze öt számjegyet ismert: p. o. [ = 1. 
\ = 5 ; x = 10; V = 5 0 ; # = 1 0 0 . A rovás-pál-
czán az egyik oldal matatta a bevételt, másik a 
kiadást, vagyis pásztor nyelven szólva a szaporo
dást és fogyást. A rovás alatt a két egymás mellé 
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illesztett darabra történt, ugy hogy a felrótt 
számjegy fele az egyik, fele a másik darabra esett 
s azoknak egyikét a gazda, másikát a pásztor tar
totta magánál és igy egymást kölcsönösen ellen
őrizték. 

A «Skytala» azonban nem nyerhetett valami 
általánosabb elterjedést; mert a fürkésző elme 
könnyen megtalálta olvasásának kulcsát, mihelyt 
a sorok egymáshoz illőségének nyomára jutott. 
Ha például rájött, hogy az értelemre való tekin
tetből mindig három sort kell kihagyni, az olva
sás titka meg volt fejtve, mert csak az első, ötö
dik, kilenczedik, tizenharmadik stb. sort kellett 
egymásután olvasni, mig a pergamenszalag vé
gét nem érte, — ezután meg a második soron 
kellett kezdeni, ugy a harmadikon, s végre a ne
gyediken, mindig folytatva a hármas kihagyást. 

IRODALOM ES MŰVÉSZET. 
Vajda János ujabb munkái. A hazai könyvpiacz 

eseményei közé tartozik a két kötet, mely a Révai 
testvérek kiadásában ízléses diszszel kiállítva, épen 
most jelent meg. A közönség figyelme már régeb
ben föl volt keltve a költő legújabb köteteire, előfize
tés utján, melyre a felhívást az írók egy csoportja 
bocsátotta ki, s mint a könyv czimlapján is rajta 
van : «közrebocsátotta egy e czélra alakult írói tár
saság ». Vajda két kötetetád ujabb munkáiból; az 
egyik «Költemények*, a másik «Próza*. Az ő tolla 
mesteri a prózában is ; eszméje sok, s a kifejezésben, 
a következtetésekben mindig eredeti és érdekes. Prózai 
dolgozatainak legtöbbje a • Vasárnapi Újság i-ban, a 
• Politikai Újdonságok »-ban — melynek vezérczikkeit 
hosszú évek óta írja s ezek melléklapjában a «Világ
krónika »-ban jelent meg. Jól ismerik azokat olvasó
ink s élvezték bizonyára. Noha többje alkalomszerű-
leg, egyes esetekre s kérdésekre vonatkozólag Íratott, 
igy összegyűjtve sem vesztettek beesőkből, mert esz
mei tartalmok a gondolatébresztésre erősen hat és 
szellemi frisseségük, formájok, nyelvezetük az igazi 
költőt mutatja, ki nemes ízléssel és mély eszmél-
kedéssel szól hozzá a közérdeklődést foglalkoztató 
kérdésekhez, s hatását ezen a téren-is érvényesíti, 
hogy felvilágosítson, buzdítson, vagy föltárja az igaz
ságokat és gyöngéket. Különben a kötet tartalma 
nagy gonddal van válogatva Vajda publiczistai mun
kásságának dús terméséből, melyből több ily kötet 
kitelnék. Itt fölvett dolgozatai egytől-egyig átalános 
érdeküek tartalmilag is, nem említve a kidolgozás 
értékét, Vajdának erőteljes kinyomatu írói egyé
niségét, mely prózájában is annyira jellemző, s 
oly sajátszerű. Több csoportra osztvák ezek; leg
elői azok, melyek irodalomra és művészetre vo
natkoznak, aztán úti levelek, melyekben a szerző 
éles megfigyelése nyilatkozik; majd a vadászat
ról szóló czikkek következnek; erre pedig • A napi 
rendről* czím alatt oly alkalmi dolgozatok (Hugó 
Viktorról, Napóleonról, az országos kiállításról) stb., 
melyeknek tárgya közérdekű marad; végűi elmélke
dések és publiczistika; ez utóbbiak is nevezetes tör
ténelmi eseményekről, társadalmi kérdésekről. Vajda 
publiczistai nagy érdemeinek tükre áll e kötetben az 
olvasó előtt, s a költő munkásságának emléke. Élvezni j 
való, de egyszersmind tanulni is lehet belőle, stylt, 
gondolati tömörséget, eredetiséget. Ugyané kötethez i 
csatolta Vajda az előszót is újabb munkáihoz. Hang- >• 
jában szerény az és nem hiányzik belőle a keserűség. 
A költö egész erejét a költészetre óhajtaná fordítani, 
s prózai dolgozatait mostoháinak tekinti. • Csöndes 
irtózattal és mélabúval tölt el e négy évtizeden át 
általam prózában irott különféle tárgyú munkák 
sokasága» —mondja egy helyen. «E czikkek min
denike egy-egy sirhalom, mely alá egy meg nem 
született költemény eszméje, hangulata, mint meg
annyi vilii van eltemetve. Talán még némely verses 
művem is jobb lehetett volna, ha több időt, pihen
tebb erőt fordíthatok ezek kidolgozására» . . . Az 
előszónak maga a szerző «Aggságaim» czímet 
adott. A két kötetnek ezen lapjaiban nem fog 
osztozni az olvasó a költő eszmélkedésével, érzel
meivel és aggságaival. A költeményeket magá
ban foglaló kötet kisebb, mint a prózai dolgo
zatoké. Kétségtelenül értékesebb, mert a költé
szet maga az irodalom legmagasabb faja. Lirai költe
mények ezek, a hazai lirai költészet legszebb virágai
ból huszonhat s ezenkívül két nagyobb elbeszélő köl-

«A BI rÓ ELŐTT)) BIHARI SÁNDORTÓL. 

« HÚSVÉTI KÖRMENET)) ÉBNER LAJOSTÓL. 

A képzőművészeti társulat őszi kiállításának képes tárgymutatójából. 

temény, «Ábel és Aranka*, három énekben, s «Tör
zsök Jankó vagy a három erős ember». Költészet, 
belső sugallat, mély érzés szülte ezeket, s minden la
pon ott van a költő egyénisége, eredetisége. Olvasó
ink sokat ismernek e költeményekből, mutatványt is 
közlünk belőlük. A költő jellemzéséről pedig külön 
czikkünk szól. A költészet és az irodalom minden ba
rátjának teljes érdeklődése illeti a két kötetet. Becses 
tartalmához méltó kiállítása is, hollandi papírra 
nyomva pergamen borítékban. Ára a két kötetnek 
fűzve 4 frt. 

A «Történeti életrajzok" ez évi folyamának 5-ik 
füzete hagyta el a sajtót, s ezzel a becses vállalat 
második évfolyamát fejezte be. Az akadémia törté
nelmi bizottságának segélyezésével a történelmi tár
sulat adja ki és Szilágyi Sándor szerkeszti. Tartalma, 
díszes kiállítása, nagyszámú illusztracziói igen jó esz
közök a történelmi olvasmányok átalános megked-
veltetésére, a hazai történelem népszerűsítésére, a 
történeti emlékek, műtárgyak, régiségek, okiratok hű 
képének bemutatása pedig a história búvárainak is 
hasznos szolgálatokat tesz, messze körből, magáno
soktól és gyűjteményekből összehozván ez emlékeket. 

Az uj füzet folytatja és bevégzi Szabó Károlv jeles 
munkáját: .Kun László 1272—1290*,mely nemcsak 
a történeti kútfők alapos tanulmányának gyümölcse 
hanem vonzó olvasmány is. A szöveg közé huszonegy 
rajz es ábra van nyomva, több egykorú rajz másolata, 
pecsétek Adorján, Szaláncz, Szepesvára, Körössze* 
romjainak kepe. Ezenkívül hat önálló kép, K n í 
László és Erzsébet királyné egy-egy oklevelének 
mása, Korosszeg tájképe ; továbbá Ottokár. H. és Hl 
Venczel királyok, Kunigunda, Guta és Erzsébet ki
rálynék színezett arczképei, az iglaui kódex első lap
járól másolva; Habsburgi Rudolf arczképe, melvet a 
speien székesegyház sírkövéről másoltak s őriztek 

meg. stb. A tartalmilag oly válogatott s kiállításban 
oly diszes vállalat Mehner Vilmosnál (Budapest, pap-
nöyelde-utcza) rendelhető meg. A történelmi társulat 
tagjainak az előfizetési ár egy évfolyamra (öt terje
delmes füzet) 5 frt, nem tagoknak 8 frt. 

Az osztrák-magyar monarchia írásban és kép
ben czimű nagy vállalat bevezető kötetének 8-dik 
füzete került ki a sajtó alól. Kerner Antal ismerteti 
benne a monarkhia növényvilágát. A czikket egy 
kiváló szakember, Kanitz Ágost kolozsvári egye
temi tanár fordította magyarra, s illusztracziói közül 
az egyik a Nagy-Várad melletti Püspök-fürdő nym-
phea thermalisát tünteti föl, mely Európában csak e 
meleg vízben vert gyökeret. Ezt követi Mojsisovics 
Ágost czikke a monarkhia állatvilágáról, Paszlavszky 
József kitűnő fordításában. A füzet ára 30 kr. s meg
rendelhető a Révai-testvérek bizományában. 

Jókai regényeinek füzetes kiadása. A Révai
testvérek által Jókai ujabb regényeiből megindított 
füzetes kiadásból «A kis királyok* 9—12-ik füzetei 
hagyták el a sajtót, minden füzetben illusztráczióval. 
E regény mintegy folytatása a nagy költő «Magyar 
nábob »-jának és • Kárpáti Zoltán »-jának, e kitűnő mű
veknek, melyeknek nemcsak légkörét találjuk meg 
benne, hanem a költő lankadatlan szellemét is. A fü
zetes kiadás megkönnyíti Jókai nagyobb műveinek 
megszerzését szélesb kör számára. Egy füzet ára 
25 kr. Egész év alatt Jókai regényeiből 26 füzet jele
nik meg, s erre 6 írttal fizethetni elő, vagy 13 fűzet
ért 3 írtjával. 

A műcsarnok il lusztrált katalógusa már meg
jelent. Magában foglalja a kiállított művek jegyzékét, 
a kiállításban részt vevő művészek névsorát, s ezen 
kívül 28 kiállított mű másolatát, többnyire fénykép 
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után készült nyomásban, néhányat pedig tollrajzban. 
Az illusztrált katalógusok sorozata imár egész gyűj
temény, s érdekes emlékeztetők a múltra, egyes mű
vészekre, a kiállítás alatt pedig megkönnyítik a szem
lét és a bírálatot. Ara 80 kr. A diszszel kiállított 
füzetből lapunk mai számába több mutatványt vet
tünk át. 

Nemességi oklevelek lajstroma. Az országos 
levéltár kiadásában megjelent: «Jegyzéke az orszá
gos levéltárban a magyar és erdélyi udvari kanczellá-
riák fölállításáig található herczegi, grófi, bárói, 
honossági és nemesi okleveleknek» összeállította 
Tagányi Károly. Betűrendben sorolja föl a neveket, 
utána az évet, melyben a rang vagy nemesség, stb. 
adományozása történt, s végül a helyet, a hol az 
arról kiadott oklevél található. A fáradságos össze
állítást Tagányi a t Turul» czimű folyóirat számára 
készítette, hol meg is jelent. Most a belügyminiszté
rium engedélye alapján az országos levéltár költségén 
külön is megjelent, hogy hatóságoknak, magánosok
nak hozzáférhetőbbé tétessék, s a gyakran fölmerülő 
nemesség-kérdésben tájékozásul szolgáljon. 

Folyóiratok. A «Természettudományi Közlöny* 
októberi számában K. Karlovszky Géza befejezi 
«A gázok áthatolása abszorbeáló anyagokon* czimű 
dolgozatát. Petrovics Döme a közönséges ürmös kép
ződéséről ir. A füzet apróbb közleményei, mint min
dig, most is érdekesek és tanulságosak. — A 'Nemzeti 
Nőnevelés*, az Andrássy-uti tanítónőképző intézet fo
lyóiratának szeptemberi füzetében Komáromy Lajos 
a sokérdemű Fáy Andrást, mint a nevelésügy barátját 
és pedagógot mutatja be, arczképpel együtt. Pásthy 
Károly «Az emlékező tehetség »-ről, Dezső Lajos 
«A népiskolai olvasókönyvek kérdésé »-ről irt dolgo
zataikat fejezik be. «A Mária Dorothea egyesületből • 
czimű czikk a tanítónők tervezett menedékházáról 
szól. A — Figyelő irodalom történeti közlöny októberi 
füzetének főbb czikkei: • Zrínyi ahadiró», Kanyaró 

Ferencztől. «Fáy András»,SzinnyeiGerzsontól. «Pé-
czeli József irodalmi működése», Takáts Sándortól. 
• Kuthy Lajos élete és munkái •, dr. Vali Bélától. 
• Rajzok a múltból" Vachott Sándométól. • Révai si
kertelen törekvése az egyetemi tanszakra», Csaplár 
Benedektől. «Irodalomtörténeti repertórium», Sziny-
nyei Józseftől. 

Zenemű. Aliaga Gézának, az ismert zeneszerzőnek, 
ki a czimbalomnak jeles kezelője, az «Átiratok czim-
balomra* czimű művéből a 2-ik füzet jelent meg 
Schunda Vilmos budapesti hangszergyáros kiadásá
ban. Tiz dal átirata van a füzetben. Ára 1 frt 20 kr. 

A népszínházban e hó 13-ikán egy régi jó nép
színmű bemutató előadása volt. Szigligeti egykor híre 
t Czigány»-a csak most került itt szinre. Nemcsak év
tizedek előtt volt meg a hatása, de mostanra is meg
őrizte azt, s a közönség egy része mint régi jó isme
rőst, más része mint újdonságot fogadta, s élvezte 
mind a két rész. Blaháné a Rózsi drámai szerepében 
megható alakítást mutatott be, s egészen elragadta 
a közönséget. A többiek is nagy buzgósággal működ
tek, kivált Szathmáry a vén czigány, Tamássy a 
Gyuri szerepében. — A közelebbi napokban operettéi 
újdonsága is volt a színháznak «Jozefa Egyiptom
ban* Roger operetteje, melynek szövegét magyar 
viszonyokhoz alkalmazták. Szöveg, zene egyaránt 
tetszett, s a közönség jól mulatott. A szöveg félig-
meddig a bibliai József történetének paródiája. Egy 
pesti házmesternének tizenkét leánya van, s ezek 
közül egyet, Jozefát, hogy nyakukról lerázzanak, 
Kairóba küldik. Jozefa énekesnő, ki Egyiptomban ép 
ugy megalapítja szerencséjét, mint hajdan József. 
Sok tarkaság és kellemes zene van az operetteben, s 
a főszerepben Pálmai Hka aratta a tapsokat. 

Uj népszínmű. A népszínház Bérezik Árpádtól 
^Paraszt kisasszony* czimű három felvonásos nép
színművet fogadott el előadásra. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK.. 
A katholikus irodalmi társaság szervezése ügyé

ben kiküldött bizottság e napokban tanácskozott a 
szent István-társulat megbízottjaival, hogy meghatá

rozza az uj társaság munkakörét a szt. István-társu
lat kebelében. Felolvasták Simor bibornok prímás 
levelét is, melyben a társaság alakulását helyesli és 
áldását küldi. Majd a Lonkay Antal által kidolgo
zott memorandum olvastatott fel, mely az alakulandó 
társulat czélját, munka- és szerepkörét, viszonyát a 
szt. István-társulathoz adja elő. Á részletes kidolgo
zás vegyes bizottságra van bizva. A memorandumot 
a választmány csekély módosítással elfogadta. 

A magyar tud. akadémia harmadik osztálya 
(mathematika és természettudomány) e hó 11 -iki 
felolvasó ülése elnökválasztással volt egybekötve. Az 
osztály nagyérdemű elnöke, Stoczek József az akadé
mia másodelnökévé választatván, a harmadik osztály
nak a jövő nagygyűlésig ideiglenes elnökről kellett 
gondoskodni. A választás két jeles tudós közt történt, 
Than Károly vegyész és dr. Szabó József geolog közt, 
8 Than Károly választatott meg. Ezt megelőzőleg 
történtek az előadások. 

Konkoly Miklós a déli égöv álló csillagainak 
spekroskopos megfigyeléséről szóló katalógus befe
jező harmadik részét adta be. E jelentékeny munkát 
az ó-gyallai csillagvizsgálón végezték, s több évi 
fáradozás eredménye. Utána Gothárd Jenő, mint 
vendég, terjesztette elő tanulmányait az égi testek 
fényképezéséről, mely • czélra az ő herényi csillag
vizsgáló intézete oly gazdagon van fölszerelve, hogy 
némely ágra nézve tökéletesnek mondható. A vendé
get és tanulmányát megéljenezték. Dr. Mihálkovics 
Géza a vezetése alatt levő egyetemi boneztani intézet
ből közölt dolgozatokat, és pedig Ónodi Adolftól 
•Ujabb adatok a bolygó idegcsoport ismeretéhez» és 
• Adatok a sugárduez ismeretéhez"; dr. Perényi 
Józseftől pedig a blasztoporusz állandó megmaradá
sáról. Végül Lengyel Béla mutatta be Hankó Vilmos 
tanár dolgozatait a budapesti H. kerületi állami fő
reáliskola khemiai laboratóriumából. 

A képzőművészeti társulat jubileuma. A képző
művészeti társulat legutóbbi választmányi ülésén 
megállapította a társulat negyedszázados fennállásá
nak évfordulója alkalmából tartandó ünnepélyek sor
rendjet. 

Az ünnepélyek az őszi kiállítás második sorozatá
nak megnyitásával, november hó 10-én kezdődnek-
A megnyitásra Trefort Ágoston közoktatásügyi mi
nisztert kérik föl. Remélik, hogy ő felsége a király is, 
ha azon időben Budapesten lesz, jelenlétével emelni 
fogja az ünnepély fényét. A választmány ez alka
lomra a műcsarnoknak feldíszítése végett bizottságot 
küldött ki, melynek tagjai: Keleti Gusztáv igazgató, 
Aggházy Gyula. Lechner Ödön, Stróbl Alajos és 
Telepy Károly. A költségekre 1000 frtot szavaztak 
meg. Deczember 5-én délelőtt a társulat rendkívüli 
közgyűlést tart, egybekötve az őszi kiállításra kitűzött 
pályadijak és érmek kiosztásával és a társulat 25 
éves történetének felolvasásával. Délután 5 órakor 
díszebéd a VI—VH. ker. kör nagytermében. A dísz
ebéd rendezése szintén külön bizottságnak lesz fel
adata, mely csak ezután fog megalakulni. E megálla-

I podások után Keleti Gusztáv igazgató jelentette, hogy 
| Munkácsy Mihály az őszi kiállítás második sorozatára 
j Liszt Ferencznek arczképét fogja beküldeni, melvet 
I Colpachon festett, alig egy héttel Lisztnek halála 
'• előtt. Huszár Adolf síremlékére mostanig 1771 frt 

90 kr. folyt be. Az elhalt szobrász örökösei ez összeg
hez 500 írttal járultak. A választmány éljenzés-el 
fogadta Saxlehner Andrásnak a társulat javára tett 
1000 frtos alapítványát, melylyel a pártfogó tagok 
sorába lépett. 

MI UJSÁG ? 
A királyt e hó 16-ikán várják Gödöllőre, hol 

hosszabb időt tölt. 
A bibornok-primás jubileuma. Esztergom októ

ber 28-ikán üli meg Simor János herczegprimás 
pappá szentelésének félszázados ünnepét, épen annak 
a napnak évfordulóján, mikor az egyházfejedelem 
első miséjét tartotta. A főváros kath. hivei e nap 
emlékére diszes pásztorbotot készíttetek Zitterbarth 
Károly helybeli ötvössel, s a pásztorbotot, mint igen 
sikerültet, az iparmuzeumban is kiállírják. A főváros 
polgársága részéről feliratot is nyújtanak át, mely
nek három szép czimlapja van, s ezt Markovics Iván 
rajzolta és festette. Esztergomban József főherczeget 
és családját is várják. Megjelennek a miniszterek 
szintén, a püspökök, káptalanok, megyei és városi 
hatóságok küldöttségei, kiknek száma 600 körül lesz. 
Ezek elhelyezése nem kis feladat. A fővárosból föl-
rándulók külön gőzhajót akarnak bérelni, melyen 
lakás is lesz. A pásztorbotot e hó 27-ikén adják át, s 
azt a prímás e hó 28-án tartandó aranymiséjén fogja 
először — használni, E pásztorbot nemcsak szép mű 
hanem értékes is, gyémántokkal, gyöngyökkel, s 
egyéb ékkövekkel. 

A történelmi kiállításnak e hó 13-ikáig 41,610 
látogatója volt, bevétele pedig 9003 frt. 
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HALÁLOZÁSOK. 
TABAJDS KÁROLY, Aradmegye és Krassó-Szörény-

megye, továbbá Aradváros főispánja meghalt Aradon, 
e hó 8-ikán, 53 éves korában, hosszas betegeskedés 
titán. Aradmegyének egykor fó'jegyzó'je.majd alispánja 
volt, 1879 óta főispánja, 1881-ben pedig Krassó-Szö-
rénymegye főispánjává is kineveztetett . A hirlapirói 
pályán szintén működött , s 1868-ban az «Aradi 
Lapok »-at szerkesztette. A közigazgatási ügyekben 
való jártassága, erélye, egyszersmind tapintatossága 
a nemzetiségek által lakott megyékben, igen alkal
massá tette őt a főispáni székbe, melyre fokozatosan 
küzdötte föl magát tehetségénél és munkaerejénél 
fogva. 

Elhunytak még a közelebbi napokban : KAZINCZY 
foltos földbirtokos, a zemplénmegyei Berettón, fivére 
&x közélet terén nevezetes szerepet vitt Kazinczy 

A h a z a i m ű v é s z i i p a r é r d e k é b e n Trefort köz
oktatásügyi miniszter levelet intézett minisztertár
saihoz, továbbá az esztergomi, kalocsai és egri érse
kekhez. Utal benne az országos kiállítás kétségbe
vonhata t lan tanúságára, mely ki tüntet te , hogy a 
müiparban a művelt izlést kielégítő terméke
ket tudunk felmutatni. Fölkéri tehát a minisztere
ket, főpapokat, szíveskedjenek saját hatáskörükbe eső 
építkezéseknél vagy lakásberendezéseknél, a művé
szet s a művészi ipar körébe eső tárgyak közül mind
azokat, a melyek már i t thon is készülnek, i t thon 
beszerezni, ezen i rányban alantas közegeiket is utasí
tani, s minden utón ellensúlyozni a közönségnek 
még mindig a külföld termékei i rán t kiváló előszere
tettel forduló Ízlését, mely amúgy is vagyontalan 
hazánktól évenkint óriási összegeket von meg, s mely 
kellő pártolás hiánya hazai művészetünk és művészi 
iparunk kellő felvirágzását és egészséges fejlődését 
lényegesen akadályoztatja. 

Gyó'ry Vi lmos s í r e m l é k é t e hó 13-án avatták föl 
a kerepesi-úti temetőben. A korán elhunyt iró és lel
kész barátai és tisztelői közül számosan megjelentek. 
Ott volt Czékus István püspök, Sárkány József kir. 
táblai tanácselnök, Földváry Mihály alispán, Gyó'ry 
Elek, Haviár Dani országgyűlési képviselők, több iró. 
Horvá th Sándor Gyó'ry utóda mondot t szép beszédet, 
Dalmady Gyó'ző pedig ezen alkalomra irt költemé
nyét adta elő. Közben az iparosképző protestáns egy
let énekelt. 

A Táncs ics -emlék . A veszprémmegyei Teszéreti 
e hó 9-ikén leplezték le Táncsics Mihály mellszobrát, 
melyet a budapesti Táncsics-bizottság emeltetett az 
1848-iki márcz. 15-ike nevezetes alakjának. A szülő
hely kegyeletes ünnepén jelen volt Táncsics özvegye 
is és a Táncsics-bizottság több tagja a fővárosbó 1. 
Az ünnepély isteni tisztelettel kezdődött. A meg
nyitó beszédet Bokros József, a bizottság elnöke tar
totta, majd alkalmi költeményt szavaltak Inczédy 
Lászlótól. Nagy figyelemmel hallgatták Eötvös 
Károlyt, ki érdekesen szólt a népiróról . Az ünnepé ly t 
lakoma követte. 

G a l a m b k i á l l í t á s . A budapesti galambkedvelők 
«Columbia» köre október hó 23-, 24-, 25-én Buda
pesten az állatkertben eladással és díjazással egybe
kötött galambkiállítást rendez. A galambok osztályok 
szerint lesznek sorozva és díjazva. A helybeli kiállí
tók galambjaikat f. év október hó 23-án délelőtti 
9 óráig kötelesek az állatkertbe (Budapest városliget) 
szállítani, nem helybeli kiállítók legkésőbb f. óv ok
tóber hó 22-ig bérmentve beküldeni. A visszaszállítás 
nem helybeli kiállítóknak bérmentve történik. A dí
jazás október hó 24-én lesz. 

A ba jor k i r á l y á l l a p o t á r ó l a müncheni rendőrség 
hivatalos jelentést te t t közé. E szerint Ottó királynál 
csak időnkint mutatkoznak a rendes ész némi tünetei , 
melyek izgatottsággal és tébolyodottsággal váltakoz
nak. Oly időszakok, hogy a beteg visszanyerné eszét, 
felismerné magas állását, maga valami i ránt rendel
keznék,, vagy egyátalján cselekvést mutatna, nem ész
lelhetők. Testi egészsége mindazáltal kifogástalan — 
szervei rendesen működnek. Az orvosok szerint fel
gyógyulásról szó sem lehet. A király életidejére a kór 
nincs befolyással, miután az elmebetegség ezen neme 
lefolyásában a test szervezetét nem támadja meg. 

A kho l e r a . A fővárosban a kholera járvány az 
utóbbi napokban ismét emelkedett s a halálozások 
száma is nőtt . ü g y hogy a néhány napi csökkenés 
után a baj ismét elérte azt a fokot, melyben szeptem
ber közepén volt, tudniillik a napi esetek száma har-
minczon fölül hágott . E hó 13—14-ike közti 24 órá
ban beteg lett 25, tízzel kevesebb, mint az előbbi na
pon s meghalt 16. Szegeden a járvány nagy számmal 
szedi áldozatait. E hó 13—14-ike közt 22 betege-
dés és 17 haláleset fordult elő. 

Andrásnak, Abaujmegye alispánjának, Kazinczy Ist
ván néhai országgyűlési képviselőnek, s Kazinczy 
Gábornak, a kitűnő szónoknak, Írónak. — SÁPY 
SÁMUEL, debreczeni takarékpénztári vezérigazgató, a 
nagy alföldi város egyik tekintélyes polgára.a ref. kol
légium volt ügyvéde, a ref. egyház főgondnoka, ki 
sok jótékonysággal tette emlékezetessé nevét, 74éves 
korában. — IMBE AURÉL, a csik-szent-mártoni kerü
let képviselője, 35 éves korában. Eperjesen, hol 
zilált anyagi viszonyai miatt pisztolylyal vetett 
véget életének. — GÖRÖG JÓZSEF, nyugdíjazott 
ref. lelkész, Bágyon, 75 éves. VAQHY MIHÁLY ügyvéd, 
tekintélyes földbirtokos Sopronban, 78 éves ; ugyan
ott MAYER JÓZSEF, nyűg. pénzügyi titkár. — Id. 
Bicző BÁLINT, a ref. egyház tanácsosa, köztisztelet
ben élt férfiú, 69 éves, Nagy-Kőrösön. — SZAPLON-
CZAY SÁNDOR, volt főszolgabíró, 72 éves, Máramaros-
Szigeten. — GOSSAR BÁLINT, a déli vasúttársaság osz
tálymérnöke, 51 éves, Székesfehérvárit. — H O R O V I T Z 
JÓZSEF, vasúti tisztviselő, 33 éves, Szolnokon. —• 
BALOGH MIKLÓS, orvosnövendék, ki a feldőlt petró
leumlámpa által okozott égési sebekben halt meg, 
Budapesten. — B A J N E R E R N Ő , szigorló orvos, a kolozs
vári «Ellenzék» czímű napilap belső dolgozótársa, 
32 éves, Oraviczán. — W E I S Z MÁTYÁS, szabadkai 
polgár, 73 éves ; ugyanott SZTANCSITS JÁNOS, 74 
éves. — TAVASSY LAJOS, 67 éves, Oláhpatakon. — 
H E X Z L E R ISTVÁN kereskedő, 64 éves, Diós-Győrben. 
— BOTTÓ JÓZSEF ügyvéd, ki Aradmegyében tevékeny 
szerepet vitt, Nagylakon. — MOHR GUSZTÁV kereske
dő, 40 éves, Miskolczon. — MIKOSEVSZKY KÁROLY 
lengyel emigráns pap, ki a tavasz óta a fővárosban 
tartózkodott . — STAUBER ALAJOS, Staubéi* Jánosnak, 
az «Egyetértés» dolgozótársának 12 éves fia, Buda
pesten. 

Özv. BENKÓ JÁNOSNÉ szül. Frá te r Klára, 76 éves 
Tisza-Földvárt t , s kiterjedt és előkelő rokonság gyá
szolja. — D E S S E WFFY GYULÁNÉ szül. Zerdahelyí Iza
bella, 54 éves, Petőn. — BADÓ MÁRIA jeles képzett
ségű fiatal tanítónő, ki a kholera-járványnak esett 
áldozatul Szegeden. — FINCSÁK FERENCZNÉ, szül. Ba-
rá th Mária, 27 éves Debreczenben. — Özv. NOISSER 
ERNÖNÉ szül, Helmbacher Magdolna, 78 éves, Győ
rött . — KAGERBAUER KATALIN 62 éves Gyulafehér
várit . — MURÁDI BERTA, Murádi János ügyvéd 19 
éves leánya, Aradon; ugyanott P E C K MÁRIA, Peck 
Antal 18 éves leánya. — Ozv. WOLFGANG DÁNIELNÉ 
69 éves, Aszódon. 

S A K K J Á T É K . 
1406. számú feladvány. Arnell A.-tól. 

Sötét. 

^H d Világos* B^BJ g h" 

Világos indul s a negyedik lépésre mattot mond. 

A z 1 4 0 0 . sz. f e l a d v á n y m e g f e j t é s e . 
Dubbe F.-től. 
Megfejté*. 

Világos Sötét. 
1. g2—g4 — . . . — Keb—m :(a) 
2. He5—d3 t — — K- *• sz. 
3. Val—g7 v. 

Hd3—c5 matt. 
a. 

1. . . . . . . . . . Fh4—f6:(b) 
2. Val—a3 . . . . . . t. sz. 
3. Va3—d6—e7—e3 matt. 

6. 
1. . _ . . . . . . — . . . Fh4—f2 
2. Val—bl . . . . . . t. sz. 
3. Vbl—f5 matt. 

He lyesen f e j t e t t ék m e g : Budapesten : K. J. és F. H . 
Andorfi S. — Kovács J. — Az Erkel-sakktársaság ne
vében : Einer Kornél. — Tarnóczcm: Németh Péter. — 

A pesti sakk-kör. 

SZEBKESZTÖI MONDANIVALÓ. 
E g y I d e a l i s t á h o z . Igaz, hogy közlését rég meg

ígértük. De ujabb meggondolással, mégis jobb lesz 
azt n e m közölni. Alapeszméje nem illik a mi kere
tünkbe. 

I f j . B . ÍM. Musset Alfréd fordításához sokkal töhh 
erő, valódi költői ihlet, a nyelv teljes birása, kénze 
let és érzelem kívántatik. e 

E p i g o n . Ujabb «szárnypróbálgatásai., (aütosz éfa'l 
gyöngéobek az előbbieknél. A «románcz» nagyon n 
hézkes; a többiekben a lyrai hang hiányzik s a hol 
forma népies akarna lenni, az sehogy sem sikerül & 

S z . J . Az idegen vers (Ilonkához) bizony gyen 
gécske. Lehet, hogy jelentek meg itt-ott gyengébbek 
is — de minek azok számát szaporítani ? Annál 
inkább várjuk október végére a kiforrott bort. 

A z é n e k h a t a l m a . (Schiller) Elég csinos, de ennél 
jobb, erőteljesebb fordítását ismerjük. 

H—i . Két költeménye czimével felelünk. Az ecyik 
«biztatás»—-s részünkről igazán biztatólag szólhatunk 
a müveiben mutatkozó tehetséggel szemben. De a 
másik : előre ! — s ez a mit még mondanunk kell. 

S z e r e l e m . Jól szerkesztett kis vers ; baja épen az 
hogy a szerkesztés logikája meglátszik rajta s ez 
rontja a lyrai közvetlenség hatását. Egyébiránt bizta
tást érdemel a gondos kidolgozás. 

HETI NAPTAR. Október hó. 
Nap Katholtkus es protestáns 

17 V C17 Hedvig. 
18 H Lukács ev 
19 K 
20 S 
21 C 
22 P 

lAlk. Péter hv. 
Iréné sz. 
Orsolya sz. vt. 
Kordula sz. vt 

|C 16 Florent 
Lukács ev. 
Nándor 
Vendel 
[Orsolya 
Kordula 

Görög-Orosz 

23 S!Kap. János hv. Szörény ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Holdvaltoiásai: ® Újhold 27-én 8 óra 31 pk. reggel. 

5 E 17 Mamelta 
6 Tamás apóst. 
7 Szerg. és' B. 
8 Pelágia 
9 Jakab apóst. , 
lOEul. és nővér 28 Simli T. 
11 Teofanesz 21 S. Béres 

Izraelita 

18 
19 
20 
21 Pál. a. 
22 Sem. H. 

T A R T A L O M . 

S z ö v e g : Vajda János. — Vajda János ujabb mun
káiból. — A circuli quadratura. — A szerb királyi 
cs-ilád. — A szerb királyi udvar etiquett-je. — A kis 
hős. — A pozsonyi színház. Adorján Sándortól. — 
A szegedi színház. — Angol tudós utazása Magyaror
szágon a múlt században. — Kaulbars. — A műcsar
nok őszi kiállításából. — A titkos írásokról. — Iro
dalom és művészet. — Közintézetek és egyletek. — 
Mi újság ? — Halálozások. — Sakkjáték. — Szerkesz
tői mondanivaló. — Hetinaptár. 

K é p e k : Vajda János. — Sándor szerb trónörökös. 
— A szerb királyi pár és környezete. — A szegedi 
színház. — Kaulbars. — A kópzőművészti társulat 
őszi kiállításának képe3 tárgymutatójából. Négy képpel. 

Felelős szerkesztő : N a g y Mik lós . 
(L. Egyetem-tér 6. szám.) 

Tiszta selyem kelmék, 80 ki\ méteqe,lSí?£Í.» 
egész frt 6.10 (színes, csíkos és koczkás alappal) szállít egyes öl
tönyre és egész régben vámmentesen a házhoz Hennetterg" G. 
(cs. és k. ndv. szállító) selyemgyári raktára, Z ü r i c h b e n . Min* 

ták postafordultával. Levéldij 10 kr. 

K ö s z v é n y e s e k n e k ! 

Kwizda F e r e n c z J á n o s , cs . k . u d v a r i szá l l í tó és 
k e r ü l e t i g y ó g y s z e r é s z u r n á k , K o r n e u b u r g b a n . 

Több evén keresztül nehéz és hosszas betegségek
től látogatva, testileg egykori émnek árnyékává 
sülyedtem. Főként i d e g r e n d s z e r e m mutatkozott 
szétbomlottnak. 

Többféle szernek sikertelen használata után, tes
tem erősítése czéljából hideg dörzsölésekhez folya
modtam, melyeket fél évig alkalmaztam, de szintén 
siker né lkü l ; míg végre egy barátnéni ajanlatára az 
On annyira d i c s é r t k ö s z v é n y f o l y a d é k á t vízzel 
vegyítve használtam a dörzsölésekre. A tanácsot 
körülbelül három hónap előtt követtem, s nem bán
tam meg. A légvonat ellen nem vagyok többé oly 
érzékeny, és ez idő óta magamat a legnagyobb mér
tékben megerősödve is érzem. 

Teljes tisztelettel 
Ti ls Mária , 

cs. kir. őrnagy neje. 
He tzendor f , Bécs mellett, 1883 jun . 30. 

Kapható minden gyógyszertárban. 
Fő rak t á r : kerületi gyógyszertár, Korneuburgban. 

Szíves figyelembe vételül. 
E készítmény vételénél kérjük a t. közönsé
get mindig K w i z d a k ö s z v é n y f o l y a d é k á t 
kérni, és arra ügyeim, h o g y é p u g y m i n d e n 
p a l a o z k , valamint a b o r í t é k is, a m e l l é k e l t 

v é d j e g y g y e l legyen ellátva. 

Igen tisztelt ú r ! 
Nincs annyi tehetségem, hogy önnek hálámat ele

gendőkép kifejezhetném azon jóságáért , hogy nekem 
a «Reparatort» ajánlotta. X év óta szenvedek «ischi-
as»-ban s minden kigondolható szert felhasználtam 
már, de mind eredmény né lkü l ; megpróbáltam tehát 
a «Eeparatort» is, s az idő óta sokkal jobban érzem 
magam. Most már járhatok s fájós lábomat is birom 
próbálgatni. Kérem szíveskedjék Kriegner urnái leg
bensőbb hálámat kifejezni. E találmányért a Minden
ható ezerszeres áldását kívánom nékie. Nms. Cha-
l u p k a A l b e r t i n a , cs. k. ezredes neje. 

Kapható a főraktárban Budapest, Kálvin-tér, 'Ma
gyar-Korona, gyógyszertár, valamint az ország ösz-
szes gyógytáraiban. Minden adagon nevem olvas
ható . K r i e g n e r G y ö r g y , gyógyszerész. 

SZÁM. 18S6- XXXIII. ÉVFOLYAM. 
Ü 

hatszor has&bzott pe t i t sor, vagy annak helye 
Í S J e r i igtatásnál 15 kr . ; többszöri igtatásnál 
*Tw Bólyegdíj külön minden ig ta tás u tán 30 kr. 

V A S Á K N A P T Ú J S Á G . 
6 8 ; 

HIRDETÉSEK. Kiadó-hivatalunk számára hi rdetményeket elfog] 
B É C S B E N : Duke* M. Riemergasse 12, Schalj 
Henrik Wollzeile 12, és Oppelik A. S tabenbas te i 

A „ F R A N K L I N - T Á R S U L A T " 
J ó h í r n e v ü n k r ő l I smer 

cs. kii. kizár, szabadalmazod 

^adásában Budapesten megjelent és minden könyvárusnál kapható — az osztrák tartó-1 MEIDINGER-OFENj 
mányok számára Szelinszki György cs. k. egyet, könyvárusnál Bécsben, I., Stefansplatz 6 . | ^ H . H E 1 M 

az 1887-ik évre szóló általánosan kedvelt dns tartalmú 

úgymint: 

IS T V Á N B Á C S I N A P T Á R A . XXXII. évfolyam. 
Képekkel. Alapitá Majer István. Fűzve 50 kr. 

ROTESTÁNS UJ KÉPES NAPTÁR. 
XXXIII. évfolyam. Szerkeszti Dúzs Sándor. Fűzve 50 kr. 

FA L U S I G A Z D A N A P T Á R A . XXIII. évfolyam. 
Szerkeszti Sporzon Pál. Fűzve 80 kr. 

L I D É R C Z - N A P T Á R . XXVI. évfolyam, képekkel; 
tartalmaz bűneseteket, csodálatos tünemények-, tündér-

regéket, vadász és utikalandokat stb. Fűzve 60 kr. 

HO N V É D - N A P T Á R (egyúttal katonai naptár), szer
keszti Aldor Imre XX-dik évfolyam. Fíizve G0 kr. 

N Ő K N A P T Á R A . XIX. évfoly. Képekkel. Fűzve 60 kr. 

BO R Á S Z A T I N A P T A R . Szerkeszti Nyári le 
XIV. évfn lvam. Fí izve ! XIV. évfolyam 

rencz. 
Fűzve 80 kr. 

SZ É K E L Y - E G Y L E T I K É P E S N A P T Á R . 
Szerkesztő-bizottság: Boehkor Károly, Buzogány Áron, 

Deák Farkas, Nagy Gábor, Szász Károly, Szilágyi Sándor, 
Turóczi Adolf. Vl-dik évfolyam. Fűzve 25 kr. 

N E U E R I L L U S T R . V O L K S - K A L E N D E R fúr 
Ungarn u. Siebenbűrgen. XXII. Jahrg. Geheftet 50 kr. 

T T A T A R I D O - N A P T Á R , mindennemű hivatalno-
•^"^ kok, ügyvédek, jegyzők, orvosok, gazdatisztek, utazók 
és üzérek számára, hasznos jegyzetekkel és 366 üres lappal 
ellátva, irópapiron és kemény kötésben 1 frt 20 kr. 

M A G Y A R N É P N A P T Á R A . Szerkeszti ifj. 
Tatár Péter. Képekkel. XXXII-ik évfolyam. Fűzve 25 kr. 

U J F A L I N A P T Á R egész iv 20 kr. 

N-ETJER W A N D K A L E M D E R , 1 ganzer Bogén s!0 kr. 

va lód i minőségben csakis 

fiókraktárunk ált; 
kaphatók Budapest, Thonetudv 
A feltaláló által III. Meidini 
Henrik orvostudor ur által ki' 

róla; hitelesített 

Meidingerkályha-gy 
HEIMI H. 

B u d a p e s t é a B é c 

Brünni kelme j 
Bgy elegáns őszi vagy téli 

Ö L T Ö N Y R ] 
3.10 méter hosszú dara bókban ,j 
teljesen elégséges egy férfi öl-i 

tön y re ^ ^ ^ ^ 
a finom frt 4 .80 

u legfinomabb frt 7.75 
a legeslegfínomabb forint 10 

valódi gyapjukelme 
P a l m e r s t o n és Boy t é l i ka 
b á t o k r a méterje frt Í.50—5 frt. 
Loden frt 2.25—3 írtig. S ő l 
posztó méterje frt 1.25-töl frt 
9,.50-ig, küldi bárhova postaután-
vétellel a kővetkező fin. posztó 

gyári raktár 

S I E G E L - I M H O F 
Brünn, Ferdioandsgasse 2 
Nyilatkozat. A fenti czég 

kelméi tartós és Ízléses készítés 
által különösen kitűnnek. A czég 
ismert lelkiismeretessége és te
kintélyes versenyképessége az
iránt is kezeskedik, hogy csak a 
legjobb áru a kiválasztott minta 
szerint szállíttatik. — Kívánatra 

a fenti raktár küld mintákat 
iwjiffn *:H b*:rm>-ntvi>. 297" 

B#" M a g y a r h o n e l s ő , l e g n a g y o b b é s l e g j o b b h í r n e v ű ó r a ü z l e t e . 

B R A U S W E T T É R JÁNOS S Z E G E D E N 

ondón 1871. 
Kecskemét 187Í. 
Bécs 1873. Újvidék 1875. 
Szeged 1876. Paris 1877. 
Székesfehérvár 1879. 

• Budapest 18«5. 
, Pótf~Levéil>e!i megkeresésskre pontosan válaszoltatik. 
KéCes árjegyék bérmentve. Javítások pont. eszközöltetik. 

" M a g y a r h o n e l ső , l e g n a g y o b b é s l e g j o b b h í r n e v ű ó r a ü z l e t e . ~"»a 

\ 

Egy beteg- is gyermek-szobából 

KERESKEDELMI TAKARÉK- ÉS HITELSZÖVETKEZET 
G i z e l l a - t é r 2. sz. I . e m . 

Bazilika sorsjegyek részletfizetésre 
faveremén? 120,000 100,000 és 200,000 frt és több melléknyeremény adómentes. 

Évente 3 húzás, legközelebbi húzás f. é. nov. 1-én. Ezen, nyeremény-tervezeté
nél fogva oly előnyös sorsjegyeket következő feltételek mellett adunk részletfizetésre 

5 darabot 2 8 hó alatti lefizetésre á 2 frt 
1 0 « 2 8 « < i " 4 •• 

Ezen, a jegyzésnél sokkal elönyösebb módszerét a vásárlásnak — mivel a j e g y 
e s n é l d a r a b o n k l n t 2 fr t , rész le t f ize tésné l p e d i g 5 d a r a b u t á n 2 f r t , 1 0 d a r a b 
" tán 4 f r t fizetendő — mindenkinek a legmelegebben ajánljuk, megjegyezzük azon
ban, hogy a részletivet csak folyó hó 20 án tul s az esetben bocsájtjuk a vevő rendel
kezésére, ha legalább az első két részletet befizeti. 

Felkérjük becses megrendelését minél előbb eszközölni, mert túljegyzés esetén 
a beérkezés sorrendje fog tekintetbe vétetni. 

A részletiven lekötött sorsjegyek különféle sorszámokból áll í t tatnak össze. A leg
kisebb nyereménynyel kihúzott sorsjegy értéke kifizettetik, s szelvénye mindaddig 
tovább játszik, mig fő- vagy nagyobb melléknyereménynyel ujolag ki nem huzatik. 

Részletivre vett sorsjegyeknél az esetleges nyeremény minden levonás nélkül a 
-"észletiv-vevöt illeti. — Vidéki megrendelések postautalványnyal eszközölhetők s 
postafordultával intéztetnek el; ideiglenes nyugtául a feladó-vevény szolgál. — Után-
^ételi megrendelések nem vétetnek tekintetbe. A t. közönség szíves figyelmébe ajánl
jak azon körülményt, hogy — ttt-rynökelnk n e m l é v é n — minden érintkezést egye-
"esen a szövetkezettel eszközöljön. — Budapsst, 1885 október 5-én. »85 

A Z I G A Z G A T Ó S Á G : 
B e n k e G y u l a elnök. P e t e r d y L a j o s vezérigazgató. 

BITTNER-féle 

Conifer^prit, 
a valódi fertőtlenítő és bal
zsamos gyantás, belégzési 

szer a légzo szervek bajainál. 
Kapható a gyógyszertárakban, 

azonban világosan Bittner-íéle 
Conlfera-Sprit és Blttner-tele 
SZabadéfc. porlasztó kérendő. 
2U15 F ö l e t e t 
BUDAPESTEN: Török Jozse 
gyógyszert., király - ntcza 12 

A iFRANKT,IN-TáRSULAT» kiadásában Budapesten megjelent 
minden könyvkereskedésben kapható — az osztrák tartományi 
számira SZELINSZKY GYÖRGY csász. kir. egyetemi könyvárusi! 

Mécsben I. Rezirk, Stefansplatz Nr. ti. ^ ^ ^ 

ANGOL ÉS MAGYAR 

BESZÉLGETÉSE 
KÉZIKÖNVE 

IRTA 

BIZONFY F E R E N C Z 
Ara fűzve 1 frt 20 kr., vászonkötésben 1 frt 20 ki 

A •Franklin-Társulati kiadása 
ban Budapesten megjelent s min-
deu könyvárusnál kapható — az 
osztr. tartom, számára Szelinszki 
György cs. k. egy. könyvárusnál 
Bécsben, I., Stefansplatz Nr. 6. 

A községi rendtartás 
kézikönyve 

tartalmazza az 1886. évi XXI. 
XXII. és XXIII . törvényezik-
kek (a községi, t"rvényható-

! sági és fegyelmi törvények) 
hiteles szövegét, kiegészítve 
miniszteri és curiai döntvé
nyekkel, utasításokkal; a köz
ségek hatáskörének, a köz
ségi elöljárók, törvényható
sági tisztviselők, bizottságok 
teendőinek elösorolásával: — 
magyarázatokkal és iromány

példákkal. 
IrU ^ ^ 

S z o k o l a y I s t v á n 
jogtudor. 

Ara fűzve 1 frt 80 kr. 

I-ső cs. kir. kizár, szabad, újonnan javított 
R U G A N Y O S S É R V K Ö T Ő K 

Legújabb találmány az amerikai, újonnan javított rugt-*ayoe 
-érvkötö Folitiertöl: ez rugók nélkül van, tisztán ruggyantá
ból művésziesen szerkesztve s az a czélja, hogy még a leg-
üdültebb sérveket is lehető legrövidebb idő alatt egyenletes 
fekvésbe hozza, t ugy nappal a legerőfeszitőbb munkánál, 
vagy a sokat járkálásnál, mint szintén éjjel alvásban is hasz-
náltathatik, a nélkül, hogy a sérvbajban szenvedő hivatásá
ban legkevésbbé is volna akadályoztatva. Felette nagy haszon, 
hogy az még éjjel is a testen maradhat, mivel hogy a szen
vedő testrészre kiváltképen jótékony kellemetes nyomást gya
korol s a legtöbb esetben még a sérv biztos gyógyulását is 
etzközli. A legtöbb orvosi tekintélyek által elismerve, meg
vizsgálva s a legjobbnak találva professor Kovács a sebészeti 
kóroda -Alelnöke, dr. Bross Lajos m. kir. egészségügyi taná
csos, dr. Gittek Ignácz kir. törvényszéki orvos által. M37 

Alólirott egyszersmind nagy raktárt is tart angol és franezia 
aczél sérvkötőkből, függesztő készülékeket (suspensorium) gum-
miburó szövötteket, mint szintén szarvasbőrből. A szarvasbőr 
és gummi suspensorinmok czélja, hogy a tágulást megakadályoz
zák. Méhfecskendők, légpárnák, ágybeté ek, períodtáskák, práser-
vativumok, gummiharisnyák s mindennemű gummi áruezikkek. 
Sérvkötöknél kérem megjelölni: jobb, bal v. kettős-e, mint szin
tén a test bőségét is. Megrendeléseket utánvétel mellett elfogad 

cs. kir. szab. sérvkötó-kénité. 
Badapesten Deák Ferenez-ateza, 

Arak: arak, hölgyek éa gyermekek •Barnára, egyoldahuiak darabja 
6—10 irt, a kettőének darabja 10—16 frt, gyermekeknek felével ölesebb, 
ugyanitt kapható legjobb amerikai sérrkenőes. Ery tégely ara S frt 80 kr. 

POLITZER 
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MABIACZELLI 

GYÖMORCSEPPEK 
Jeles hatású szer a gyomor min
den betegraégreiben és f ölüImoJhatatinc 
é t vágyhiány, gjomorgyengeseg, 
rosszaságba l ehe l l e t , s í e l e k , sava
nyu relbofög-es, kolika, gyomor* 
hurut, g-yomorég/és, húg-ykÓképzó-
dés , tulsag'os nyalkaképződés, sár-
g-aság*, undor és hányás, főfájás, 
ha u a gyomorból ered, gyomor-
:örcs. székszorulat , a g-yoinornak 

tú l terhe lése éte l é s i ta l által , gl-
liHxta, l é p - é s májbetegség- és 

aranyérnél . 
t í ' y üvegcse ára használati uta

s í tással 3 5 krajczár. 
K r i s p o n t i s s é t k ü l d é s l r a k t á r : 
B i U D T K A R O L Y „ a i ő r . 
an g y a l h o s " o z l m s e t t g y ó g y -
i z . r ú r a b a n K r e m i i e r b e n . 

(L „máriacze l l i gyomor cseppek" 
caphatók még valódi minőségben a kovetk. rak tá rban : 

hulapcstcn: F ő r a k t á r T O R O K J Ó Z S E F g - y o g y s z e r é s z n e l 
: i r á l y - u t c z a 1 8 ; Pataky Károly gy9gysz., Széchenyi-sétatér; Sakál 
iut*l gyógysz., VIII, Mária Terézi»-tór ; Sztnpa és Eriegner gyógysx. 
'aMn-tér; Wagner Józs. gyógyt., városháztér ; gysz. • a nagy Kristófhoz* 
ÜRíeey B. őc*. gysz., V, nádor-ntcza 2; dr. Molnár gyógysz. kerepes! á t ; 
JazBlínszky Károly, VIII. kerület, Sándor ntoza 29. szám alatt, Filó J, 
'III. Mátyás-tér, 4. Vlassek Ede gyógyt. I, János-tér; SzöllÖsy I. gyógyt. 
'árosmajor ; Eiszdoríer gysz. 1. Palota-u. 9. gyógysz.«afekete medvéhez*. 
'iziváros. Kochmeíster ntódjai; Thallmayer és Seltz. Ácsa-Fejérvár: 
íetaőn 8. ián: Paolovtta gyógyszert. áltó-Dabas: Ratz gyógyszertár Algyö ; 
Vertheinter. Anina: Lodvig 3, Apatin: Bátaj gyógyszertár Áradt Schaffer 

gysz. TonesF. ős E. Földe? gysz. Aci: Kratoohwlll gysz. Árokssállát: 
dajor gysz. Arpúd: Havady D. gysz. Baja: Lemér A. Bánfalva: Apró 
taáxt. B.-Mágóos: Szép Q. gysz. Barcs: Kohat S. gysz. Bártfai Sokalski 
'. gyvz. Beregtzatz: Theodorovics J. Betztercze: Keresztes. Békéi-Gyula : 
íratochwill A. B.-Bietke: Gőllner gyms. B.-8zarvas: Medveczky. Bonyhád: 
üülnpks J. Báct-Petrovottelto: Tóth I* Bazin: MeissI F. gysz. Bihnr-
''iótzeg: Vaday gysz. Büd-Szt-Mihály: Lakács gysz. Békés-Csaba : Varságh 
léim gysz. C$ab-Rendek: Weiss. Csanád-Paiota: Mayer J. gysz. Coegled: 
ysz. ia szent lélekhez** C$épa: Czibulka gysz. Csik-Soereda: Dankó Gy 
ieisels L. gysz. Debrecsen: Bálás E. MarakÖzy K,, Bothschnek E. Gőltl, 
'amási gysz.; Mihalovics gysz. Detta: Branmaller gysz. Diö$seg:K.r*uiiz 
á. Dombó: Silberstein. Doroztma: Karcsay gysz. Zndrőd: Kalocsa gysz. 
Eperjes: Makoviezky gysz. Schmidt gysz. Edeleny : Hőrk gyógysz. Eger: 
Jazáth L. gyógysz. Köllner L. gyógysz.; irg. gyógyt. Érsekújvár: Fleiacher 
3. gyógysz. Farkasevae: Kovák. Féltő-Balog: Trajtler gyss. Franyova: 
irncz F. gysz. Gattaja: Lukinich I. gjsz.Qetztely: Takács L. gyár. Gödöllő: 
> . kir. odv. gysz. Gyöngyöt: Barnoh gysz.; Mersits gysz.; Vozáry gysz. 
lyöngyöt-Mellek l Schön testv. Győr; Anvander BezsŐ gysz. Kant. I- gysz. 
ilehlschinled J. gysz.; Németh gyógysz. Petri Ottó gysz. Simon Ferer.cz  
:yógysz. Stierling gyógysz. Bolict: Muhlbauer gyógysz. H.-M.-Vatár-
tely: Adler Ferencz gyógysz.; Kiss Gyula gyógysz.; Németh gyógysz. 
3ánfalvy L. gysz.; Tost Béla gysz. Huttt: Keresztes gysz. B.-Szobotzló: 
rrocsányi Imre. Hajdu-Böezörmcny: Stenczinger K. H.-Nánás: Slachta 
fogysz. IUoetka; Goldberger M. Jászberény: Merkl János gysz., Bnza 
3éla gysz. Játz-Kitér: Hertz gysz. Jáso-Ladány: Geszner gysz. Kadarkút: 
!eck Béla gyógysz. Kaloeta: Honezkak Káról/ gyógysz. Horváth; K. Káp 
alanfa: Papper L. Kapotvar: Baboohay Ágoston gyógysz. Kapuvár: 
ravreeskay gyógyszerész. Karánsebét: VKd Miklós, gyógyszerész. 
Xarcsag: Tóth Kálmán gyógyszer. Katta: Hegedűs gyógysz.; Gállk Géza 
ry»z. Megay gyes. Wandraschek gysz. Kecskemét: Katona Za. Witz G. 
;ysz. Molnár J. gysz. Késmárk: Genersloh gysz. Molnár I*. Boemer H. 
:y~z. Nogsch gysz. Kitber: Koeh Ad. Kit-Marja: Gollasz Frigyes gysz. 
lomárem: Kovács Aristíd. Kirchner M. gyógysz.; Schmidtbauer L. 
•fz.; Kornádi: Solci Gábor gyógysz. Krompaeh. Mattosch J. gyógysz. 
l-m-FéUgyháza : Bernátzky C. Kúnhegyet: Witzfeld M. gysz. Kún-Szt.-
Karton: Baztha Z. gyaz. Kit-Marton: Güssner F. gyógysz. Lébény: 
3atz M. Lekér: Bolyos Gyula gysz. Lőete: Honthy 8. gysz. Léva: 
3 ;lemen B. gysz.; Medveczky gysz. LiebUng: Bnchinek J. gyaz. Lippa: 
íohannen gysz. Lotonez: Pokorny gysz. Lövő: Sass gyógysz. Lúgot: 

• értés La}, gyógysz. Makó: Nagy Ad. Laurenszky. Marczali: KörOi 
• ictor gyógysz. Marmar ot-Sziget: Bnzáth M. Visy S. gyaz. Marok: 
Saabéit János. Martonvatar: Grimm gyógysz. Meleneso: Ledniozky 
ryógysz, Mezőtúr: Csippek EmÖ gyógysz. Mező-Kátzony: Báoz gyógysz. 
Ütző-Követd: Fridély gyógysz. Meezenséf: Szurkay József gysz. Miekolez : 
inracz J. gyes.; Dr. Bácz ^y. Dr. Szabó gysz.; Ujházy K. Berozy 
liáezló; Mitroviem: Ivanovles B.,Czeiaberger gyógysz. Mohaet: Szendrey 
Jenő, Aober J. N. gyes. Mokol: BIeu F. Motony: Herz 8. N. t Brodszky 
rraa>i Munkáét: Gottler gyógysz. Muraszombat: Bölcs B. gyógysz. 
f.idasd; Beosehenberger A. N.-Abony: Lakács gyógysz. Sagy-Atad: 
?n»terer gyógysz- Nagybanya: Dawidovits M. Nagy-Dorog: Merbel Fülöp. 
S igy-Enyed: Kováts J, gyógysz. Nagy Becskerek: Menczer L. gyógysz. 
H.-Kanizta: Prager B . gyógysz. Nagy-Károly: FÜleky Pál gysz. Jelinek 
rysz. N.-Kikinda: Bretner gyógysz., Nenhold gyógysz. Nagy-KŐröt: 
üedveczky gyaz. Nagy-Mihály: Czibar gyógysz. Nagy Mihály falva: 
Mátrai latrán gyaz. NagyPerkáta: Vaahegyi gyógysz. Nagy-Ballá: 
Szórna gysz. NagySzentmiklot: Mely Ján. NagyTeremia: Metzger Bd 
Sigyvárad: gyei.. Molnár Irg. gyaz.. Peyer K. gyógysz. Hering gyógysz. 
VigyVátsony: Vtntechl.eö,Nemet-Csemya: Rziha Károly. rVyirra.* Kováta 
rysi. Tombor gyógysz. Nyék: Gáhy gyógysz. Nyíregyháza: SzopkÓ 
rysa. Korányi S . Lederer I. óbesuterese: Kohn H. Oraviema: TIerann J. 
3 . Ó-Kanissa: Szilágyi 8. Orothaza: Palócié L. gyaz. Osslány: Seidler 
ryógysz. Polgárai: Kampls gyei. Paks: Flórián. Parajd; Weber A. gyaa. 
Pipa .* Bermüller A. Pées: Belee gyaz. Irg. gyógyt. Sipöcz gyaz. Kovács 
M- gyei. Psrlasm: Leilear gyes. Pétrit: Vlidzi J. Pécsvarad: Dvoreiky 
gyógysz. Petrovaes: Ferenci látván gyógysz, PstrovoeasUo: Tóthbetyer 
Utv. Podolin: Fey J. gyógysz. Polgárdi: Kempis gyei. PorosmU: Bolkó 
K Pozsony: Erdy István gysi . , Henrioi, Solt i , Heim V., Tóth B. gysz. 
privitz: Kohnth G. gysz. Putnok: Fekete gyaz. Bozsnyó: Pisteiner. 
Ridnoth: Jeney Jenő gyaz. Bakot-Keretstur: Kováea F. Békát: Ballon 
A. Bakamas: Sielóczky gyaz. Besieza Begy gyaz. B&masManbat: Ltszka 
gysz. Bovne: Micsjeta E . Buttka: Fxiedmann gyaz. ATárvér; Stnbenvoil 
gyss. 8átd: Keller gysz. Siófok: Szabados gysz. Bimontornya: Beszédes 
gysz. Szabadka: Joó gyaz., MUasain Illés gyse. Selmeetbanya: Sitankay 
gyes. Sarkad: Trojanovits gysz. Sopron: Gráner J. gysz. Khady gyei. 
Beckert gysz. Molnár L. Stomfa: Kitti gysz. 8.-A.-XJihely: Zllnaky gysz. 
Ssatmar; Bossin gysz. Litteraty gysz. Böszörményi. Szarvas: Berta 
gysz. MzfÁssnár: Beltha gyaa. Ssederkény: Homnng gyss. Msteged: 
Bareamy gyógysz. Dentaeh gyógyn . ; Brehm Vilmos gyógysi. Kováts 
Alb. gyaz., Fónagy gyógysz. Sssgsárd: Bátory Elek gyógyai. Szempc*; 
Fleiacher gyógysz. Szered: Wnrsching F. Szentet: Várady gyógysz. 
PodhradBzky gyógysz. Sóskút : Ceernyna D. gyógysz. Ssepet-Igló: 
Gexsner gyógys*. Szépet-Remete: Scholtz L. Sst.-Jánot: Magda gyógysz. 
Stklót: Dobó látván gyógysz.; Teleky Antal gyógysz.; Petraeh J. gysz.; 
Bónay gyei. Szigetvar: Oseaadel G., Salamon Gy. Szilvás: Gődry L. 
gyógyszertár Szilagy-Cteh: Félegyháay gyógyszertár Ssolnok: Finy B. 
gyógysz. Boár gyaz. Szolya: Tolvey gysz. Ssakolera: Irg. gyaz. Szom
bathely: Kadolf gyaz. Simon gysz. Sóékor Fehérvár: Braun gysz. Diebella 
gyaz. Körös gysz. Say gysz.; Bieger Béla gyes. S.-g».X»(3rtMc«; Herzog D. 
Somorja: Swoboda B . gysz. Temesvár: FeyHea gysz. Steiner F . gyógysz 

ráreiay latrán; Jahner C. M. Tamási: Lakner gyógysz. Tapolcza: Caeba 
gyaz. Tapió-Szele: Kormuth gysz. Tasnád: Dulke A- gysz. Téeoó : Maxs 
J. Tokai. Beiner gyógyszert. Tata: Jasztko gyógyszert. Tolna.* Gömböd 
gyógy azért., Buchner K. gyógysz. Tomaüya: üraziny; gysiógyazert. 
Ittrtovfca; Hoffmenn A. é s D . ; Wetehbers D. Tisza- Újlak: Boyko V. gysz. 
lorós-Beese; Bizek A. Üj-Arad: Ortb S. Újbánya: Caervinka gyógyszert. 
Üjvidék: FaTtde G. gyógyíréért. Dimitriewits gyaz. Mazimovies M. Ungvár: 
öene, Kraoaz Ad., Mrtaarmanri Freenkel M. gyógysz. Vácz : üraziny gysz. 
Vig-BesrtsrtMe: Boeeányi gyaz. Voranmó: GeeJ 8. gyei. Vaitslö: Horváth 
gyógyszert. Vasárut: Welea Vag-Seüye: Zeller I . Vagtoered: S«. Kiteák. 
Vaskút: Hnaovitaeh J. Yert—o: Herseg gysz. Moldoványi; Strmeb Seb. 

' ayógyeaert. Veemprem : Bokroey, Fereceay K. gyógyszert.. Szili Horváth 
: Pál gyaa. Villány: Ceetó gyógysz. £eseeer; Waidinger A. k 8. Gallé 
i g^gyas . Semtm t Mntay f j « . SíkolB. M. Klein L, Zsombolya: Duchon 
' R • *.; Bfáyerlztg gyogyas. Valamint Erdély, Horvátország- és 

•telavouia mindsm arógysiertárában. 

Figyelmeztetés. ^ S ^ S S ^ ^ é X ^ K 
menyem — kelendőségénél fogva — sok utánzásnak lévén az utóhí" 
időben kitéve, elhatároztam, hogy azokon czimjegyeimet módosító 
s arra kék nyomatban saját házam külső alakját veszem föl Je
gyeztetvén azt egyszersmind védjegyként a budapesti iparkamaránál 

Védjegy 319. és 320. szám. 

gyors enyhitést eszközöl: csúzos s zagga t á s , fagyás . fog . és f«« 
fá jda lmak , szemgyengeség , b é n u l á s o k , zsugoro* s tb . ellen •( 
líiilönösen a bedö rz sö l é s -kenő -gyn ró -gyógymóá . s4 (maisageí 
igen jó hatásúnak bizonyult. — F o g t i s z t i t ó sze rü l fa, ̂ 6 n ajánlható 
a mennyiben a fogak fényé t elősegitii a foghns t erősbi t i és á 
száj t i sz ta , s z a g t a l a n í z t n y e r a szesz elpárolgása után, valamint 
ajánlatos e szer f e j m o s á s r a is, a h a j i d e g e k erősítésére, a fejkorpa, 
képződés m e g a k a d á l y o z á s á r a és a n n a k megszün te tésé re . Árá 
egy nagy üveggel 8 0 kr.. egy kisebb üveggel 4 0 kr. 

Használati utasítás magyar vagy német nyelven, bizományosaim 
névsorával ellátva, minden üveghez ingyen mellékeltetik. 

B R Á Z A Y K Á L M Á N , BMapesten, IV. ter, Mnzenm-törnt 23, a, 

A. C S . k i r * . ssz ;» l>í ic l í i l i 

KOSZVENY-SZESZ 
;.! alánosán klosterneuburgi 

név alatt ismert (a rendőri 
egészségügyi laboratórium 
által megvizsgálva és a cs. 
kir. szabadalom valamint 
a'törv. bejegyzett védjegy 
á l ta l forgalma biztosítva) 
valóságos különlegesség ! 

KÖSZVÉNY és CSUZ 
test, izom és ideggyengeség, az egyes idegek bé
nulása, hát- és derékfájdalmak, altesti és a vas-
taghus görcsei, kolika ficzamodások stb. ellen. 
Ára fél üveg 50 kr., i nagy üveg i frt, postán 15 kr.-ral több. 

F ő l e t é t é s p o s t a i s z é t k ü l d é s : 
H o l m a n n A . gyógyszertára Klosterneuburgban. 

F ő r a k t á r M a g y a r o r s z á g r é s z é r e : ' 
Török József gyógyszert., Budapest, király-uteza 12. 

Továbbá kapható a következő gyógyszertárakban: K a s s á n : 
Wandraschek K. G y ő r ö t t : Petri P. Szegeden : Barcsay K. 
V e r s e c z e n : Müller 0. Tr i e sz tben : Pranden E. Eszéken : 
Dienes J.C. Cze rnowi t zban : AlthE.Brassóban:KuglerF. 
T e m e s v á r o t t : Jahner C. valamint az osztr.-m. bír. legt gyógyt. 

NB. Mindenkor csak a KLOSTERNEUBURGI KÖSZ-
VENYSZESZ kérendő, s a törv. védjegy megtekintendő. 

Dr. Lengiel F. 

nyir-balzsama. 
Már a növényi nedv, mely a nyirból h* 
annak törzsét megfúrták, kifolyik, embet 
emlékezet óta a legkitűnőbb szépitöszer-
nek van ismerve; ha pedig e nedv a föl
találó utasítása szerint vegyi utón bal 
zsammá dolgoztatik, majdnem csodálatos 
hatással bír. Ha azzal arcsot vagy egyéb 
bőrrészeket este bekenjük, már a követ
kező reggelen majdnem észrevehetetlen 
pikkelyek válnak le a borról, minek 
folytán ez gyöngéddé és fehérré válik, 

E balzsam kisimítja az arezon támadt redőket és himlőhelye
ket, fiatal arezszint á d ; a bőrnek fehérséget, gyöngédség ét 
frisseséget kölcsönöz; a legrövidebb idő alatt a szeplöt, máj
a i toka t , anyajegyet, orrvörösséget, borátkát és minden 
igyéb börszenynnet eltávolít. Egy korsóval használati uta
sítással együtt 1 frt 50 k r . ; postán küldve 10 krral több. 
F t l e t é t M a g y a r o r s z á g s z á m á r a . 'örök József, gyógy-
cserésznél, B u d a p e s t király-utoza 12 szám; Pozsonyban 
P i s s t o r y B á d o g , gyógysz. T e m e s v á r o n Tarczay József 
eyógysz. Z á g r á b o n Mittelbacb Zsigmond gyógyszerésznél. 

500 aranyat fizetek annak, 
ki dr. GREESSILL jalieyl-sav-szájvize 
használata után — egy üveggel 40 kr. 
— még vajaha fogfájást kap vagy ie-
hellete bűzös leend. Dr. Greensill fog-
szepitöje, mely a szájvíz után haszná
landó, a fogakat fényes fehérré teszi. 
A szer ártahnatlansága biztosíttatik. 
Ára 40 kr. Kapható gyógyszertárakban, 
illatszerkereskedésekben, s előkelő fod
rászoknál, Dr. GREENSILL RÓBERT, 
tanár, Parisban. Főraktár Budapesten 
Dankovszky Istvánnál V. k., József-tér 2. 

— - — - . . sz Török Józsefnél VI. k.. király-uteza 
n. Neruda Handornal IV. ker., hatvani utcza. Liborius Kiss 

., kis hid-utcza 8. n. Budán Kabakovits Györgynél iUatszer-
kere«k.. II. ker. f6-utcza 30. 
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BUDAPESTI SZEMLE 
a M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti 

GYU LAI PÁL 
T A R T A L O M : 

Dante. — Péterfy Jenőtől . 
Az 1849 július 2-iki komáromi csata. (I.) — idősb Görgey 

Istvántól. 
& DabÓCZy-CSalád. (IV.) Regény. — Pálffy Alberttől. 
Költemények : A paradicsom rózsája. Gr. Zichy Gézától. — 

Imádság. Hugó Victor után, francziából. Radó Antaltól. 
Adalékok az alkoholismns kérdéséhez. — Földes Bélától. 
Bnda vára visszafoglalásának két századik évfordulója. -

Angyal Dávidtól. 
Egy állami porczellángyár. — Farkasfalvi Fischer Jenőtől 
Értesí tő: Irodalomtörténeti emlékek. I. k. Kiadja a m. tudo

mányos akadémia. I . — Hegyfoky Kabos : A május havi 
meteorológiai viszonyok Magyarországon. Lengyel István
tól. — Szemák István : A középiskolai oktatás sikertelen
ségeinek okairól. —f. —HervéEdv . : L a criseirlandaised.— 

A BUDAPESTI SZEMLE megjelen évenként tizenkétszer 121 
Ívnyi tartalommal. 

A Bndapesti Szemle tájékozni igyekszik a magyar kötőn-
séget az eszmékről, melyek világszerte foglalkoztatják i 
szellemeket s mintegy közvetítő kivan lenni egyfelől a siak-
tudomány és a mívelt közönség, másfelöl a hazai és külföldi 
irodalom közt. E mellett lehető széles tért nyit a nemit-
gazdasági közleményeknek, a m. tud. akadémia nemzetgazda
sági bizottságától támogatva. 

Megjelen évenként 12-szer 10 ívnyi havi füzetekben. Előfi
zetési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 fit 

Előfizetéseket minden könyvárus elfogad. Bécsben, Sie-
linszki György cs. k. egyet, könyvárus, I. Stefansplatz Nr. 6. 

Az előfizetési pénzek az alulirt társulat kiadó-hivatalába kül
dendők be, vagy a könyvárusokhoz, a kik szintén föl vanMk 
hatalmazva elfogadásukra. 

FRANKLIN TÁRSULAT 
m a g y a r i r o d a l m i i n t éze t é s k ö n y v n y o m d a Budapesten. 
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B ^ •Jr=J\tJr-
A «FRANKLIN-TÁRSÜI.AT. kiadásában Budapesten megjelent | 
és minden könyvkereskedésben kapható — az osztrák tarto
mányok számára SZELINSKY GYÖRGY csász. kir. egy»-E 
temi könyvárusnál Bécsben I. Bezirk, Stefanzplatz Nr. o-[̂  

MÓLÉ 
TELJES FRANCZIA ÉS MAGYAR 

SZÓTÁR 
Harmadik kiadás. 

Első kö te t : F r a n c z i a - m a g y a r rész. 
Irta 

MÁRTONFFY FRIGYES 
Ara fűzve 2 frt. 

Második kötet: Magyar-franczia rész. 
Irta 

BABOS KÁLMÁN 
Ára fűzve 2 frt. — A két rész egy félbőrkőtésben » * 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest egyetem-nteza 4. 

43-IK SZÁM. 1886. BUDAPEST, OKTOBEE 24. X X X I I I . ÉVFOLYAM 
Előfizetési feltételek : VASÁBNAPI ÚJSÁG és \ egész évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: / félévre _ 6 « Csupán «. VASÁBNAPI ÚJSÁG: ' T " 2 ' T r e ? í r t 

( félévre ._ 4- « Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK: / 1 f , M ""* ? ' " 
l félévre ... 3 • 

Külföldi előfizetésekhez a postailag 
meghatározott viteldij is csatolandó 

SZENT-ANDRÁSSY LAJOS. 

IZOK az idők, a mikor az ország vagyonosabb 
l\ polgárai nem csak bonfiui kötelességet is-

i--*-mertek föl, hanem valódi büszkeségüket is 
keresték abban, hogy a nemzeti közoktatás ügyét 
jelentékeny adományaikkal szolgálják s a jövendő 
nemzedékek művelődésének útját tetemes ala
pítványokkal egyengessék, — azok az idők régen 
elenyésztek. Igaz, hogy a viszonyok sem azok ma 
már, a mik akkor voltak. A közoktatás ügye ma 
mindinkább el kezdi foglalni helyét maga az 
állam legfontosabb föladatai között, s az adófo
rintokból, melyeket mindenikünk az állam pénz
tárába befizet, néhány fillér a közoktatásnak is 
jut, s ez által az állam minden adófizető polgára, 
hacsak szerény mértékben is, az iskolák Msece-
násává válik, s azok fóntartásának terhe nem 
nehezül tehát többé annyira az egyházak, feleke
zetek s egyes nagylelkű hazafiak vállaira, mint 
abban az időben, a mikor mindezek nélkül telje
sen elárvult volna nevelésügyünk. Akkor más 
tényezőknek kellett az iskolák fenntartásában 
helyt állani s mi csak áldhatjuk végzetün
ket, ha e tényezők között nagy számmal 
akadtak hazánkban tekintélyes társadalmi és 
vagyoni állású oly nők és férfiak, kik fölismerve 
a művelődés nemzet- és hazafentartó erejét, földi 
javaik nagy részét fordították annak fölkarolására 
a részint iskolák alapításával, részint azok fen-
tartásával, részint bel- és külföldi jelesebb tan
intézeteknél szorgalmas magyar tanulóifjak szá
já ra tett alapítványokkal pótolni igyekeztek azt, 
a nut az állam az akkori sajátszerű viszonyok 
között vagy elmulasztani, vagy legalább nem a 
kívánatos mértékben teljesíteni volt kénytelen. 

A mint az állam lassankint visszanyerte a 
maga jogait s ezekkel együtt azoknak a módok
nak is mindinkább birtokába jutott, melyek ál
lami föladatainak nagyobb mérvű teljesítését is 
lehetővé teszik: az iskolák ma 
gánosok által való pártolásának 
közvetlen kényszerűsége is csök
kent s a mi az előtt hazafiúi kö
telesség vala, mindinkább a hon
fiai erény természetét veszi föl. 
->ia már kevés számmal akadnak 
°lyan Míecenások, kik egyma
gáiban is meg tudnak alapí-
teni vagy örökre biztosítani egy-
egy iskolát. De épen ez a ritka-
^ teszi érdemüket annál tün-

döklőbbé s a nemzet hálájára annyival mél
tóbbá. 

Mert azzal ne áltassuk magunkat, hogy már 
odáig jutottunk, a hol az állam a maga czéljai 
felé való törekvésében a társadalomnak s az elő
kelőbb magánosoknak támogatását nélkülözheti. 
Ilyen ideális teljhatalommal még nálunk sokkal 
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előrehaladottabb államok sem dicsekedhetnek, 
mi pedig ebben a tekintetben a kezdetnek csak 
a legelején vagyunk. A nemzeti czélok bizton 
elbuknának, ha a társadalom magára hagyná az 
államot. A különböző erők egyesítésére, tervszerű 
közreműködésére nálunk, hol a modern kultúr
állam szervezkedése még nem régi keletű, na
gyobb szükség van, mint másoknál s nagyobb 
szükség van reá most, mint bármikor. 

Azért őszinte elismeréssel kell följegyeznünk 
azon tényeket, melyek arról tanúskodnak, hogy 
vannak mi nálunk még most is egyesek, a kik 
belátják szükségét annak, hogy a nemzeti nagy 
törekvések mérlegébe a maga súlyát a magán 
ember is belé vesse; az oly tényeket, melyeket 
mások előtt buzdító példaképen lehet fölmutatni. 

Több hete már, hogy egy, a magyar tanügy 
czéljaira tett, s valóban fejedelminek mondható 
adomány hirét jelentették a lapok. Egy szerény, 
mondhatni visszavonult életet folytató férfiú, 
Szent-Andrássy Lajos eperjesi polgár, ki már ko
rábban is számos alapítványnyal mutatta ki 
meleg érdeklődését művelődési föladataink 
iránt, az ottani kir. gymnáziumnak ajándékozá 
házát, melyet kétszázezer forintnyi költséggel 
építtetett. «Azért éltem, azért fáradoztam, — 
monda szerényen barátja, Berzeviczy Albert 
államtitkár előtt, — hogy a magyar tanügyön 
csekély erőmtől telhetőleg én is lendítsek vala
mit, s hálát adok a gondviselésnek, mely oda 
segített, hogy azt, a mit életem czéljának tekin
tettem, megközelítenem sikerült.» 

Szent-Andrássy Lajos, kinek arczképét ez út
tal bemutatjuk, 1819. november 19-ikén Eper
jesen született s iskolai tanulmányait is ott vé
gezvén, ügyvédi oklevelet nyert s mint gyakorló 
ügyvéd szülővárosában telepedett meg. A sza-
badságharcz idején ő is ott harczolt a hazavédők 
soraiban s hazatérvén, egyedül csak ügyvédi hi
vatásának élt, lemondva minden pihenésről, min
den kényelemről és élvezetről. Szerény, igényte
len életmódja mellett vagyona jelentékenyen 
megnövekedett s Gillányi Amáliával kötött há
zassága gyermek nélkül maradván, már akkor 
kezdett gondolkozni azon, miként fordíthatná 
vagyonát a legáldásosabb módon a hazai közér
dek szolgálatára. Jó szelleme sugallata megmu
tatta azt neki. 

Ettől kezdve sűrűn találkozunk a közművelő-
lődési mozgalmak terén jótékony kezének áldott 
nyomaival. Ott találjuk a Bánó József által kez
deményezett s a maga nemében hazánkban leg
első közművelődési egyesület alapítói között, mely 


