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Henneberg's 

„Monopolseide" 
ist ilas Beste! 

Wur ilirtct! 

A t Frankl in-Társulat • k iadásában 
B u d a p e s t e n m e g j e l e n t , és m i n 
d e n k ö n y v á r u s n á l k a p h a t ó — 

Gazdasági melléfcinaráeafc 
és a gazdasági 

háziipar népszerű ismertetése. 
Gyakorlati útmutatással. 

Különös tekintettel a falusi 
nép viszonyaira. 

Irta: Gyürky Antal. 
Koszorúzott pályamű. 

U-ifc megbővitett kiadás. 
Ara fűzve 60 kr. 

* - , | 3é 

Brandt Rich. gyógyszerész 
svájczi labdacsai 

10 év óta tanárok, gyakorló orvosok s a közönség ál tal mint 
olcsó, kellemes, biztos, ár ta lmat lan h á z i - ŐS g y ó g y s z e r 
alkalmazva s ajánlva. Kipróbálták: 
Jr.prof.Virehow R., ^ ^ ^ Dr. prof. v^Freriehs, 

„ „ Reelam, zF§jBsiBetzJfcgj^ » » w i t t
 n

C-> 
. . v. Nussbaum, TSF&si/t JWSTI » » Zdekauer, 
" " München, Wr&'^'&^WSQ Sz. Pétervár, 

" " H A r t Z ' ÜSlB^lrtM&l^ " " SKfsdfnrStadt' 
, „ v. Korezynski, ^ ^ L J * ^ f » * LambI, 

Kolozsvár, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Birmingham, 

az a l tes t s z e r v e i n e k ba ja iban , 
máj- és aranyeres betegségekben, rendetlen székelésnél, makacs 
székrekedésben s az ebböi credo bajokban, mint. Fejfájás, szédülés, mellszo-
r Ú l á S , n e h é z l é g z é s , é t v á n y h l á n y stb. Brandt Rich. gjógyszerésB svájczi lab
dacsait, enyhe hatásuk miatt, a nők legszívesebben használják s az e r ő s , m a r ó h a t á s ú 
tavaknál, keseríivizeknél, cseppeknél, mixtúráknál stb. többre beesíilendó'k. 

K e l l ő ó v a k o d á s v é g e t t a v e v ő k ö z ö n s é g e t ""^8 
még különösen arra figyelmeztetjük, hogy a f o r g a l o m b a n , c s a l ó d á s i g h a s o n l ó 
c s o m a g o l á s ú svájczi labdacsok i s v a n n a k . A vételkor, a dobozt köritö használati utasítást 
lebontva, mindig meg kell nézni, hogy a doboz czimlapja a föntebbi lenyomatot: egy fehér 
keresztet vörös mezőben s B r a n d t R i c h . névaláírását tűrne ti-e elei? Heg arra is különösen 
figyelmeztetünk mindenkit, hogy Brandt Rchd. gyógyszerész svájczi labdacsai, melyek 
a g y ó g y s z e r t á r a k b a n k a p h a t ó k , csak 70 kr-os dobozokban (kisebbek nincsenek) 

árűsittatnak el. | 

A BUDAPESTI 
kereskedelmi Akadémia 

f. évi szep tember h ó 1-én az V. ker., Alkotmány-utcza 11. sz. a. fekvő épületében h a r m i n e z h a r m a d i k 
évfolyamát nyitja meg. — Midőn ezt a szülők és gyámok figyelmébe sjánljuk, megjegyezzük, hogy az intézet 
czéljai: a kereskedü pályára lépő fiatal embereket az általános műveltség alapján a kereskedői hivatásra, még pedig 
ennek felsőbb ágaira is minden tekintetben alaposan előkészíteni, őket nemcsak értelmi és szaktudományi, hanem 
erkölcsi és nemzeti irányban is nevelni, és még mielőtt a kereskedésbe lépnének, az iskolától telhetőleg gyakorlati 
tekintetben is kiképezni. — A három évi tanfolyamból álló intézet igazgatását, szervezetét, tantervét és a fel
vételi feltételeket tárgyazó értesítőt az igazgatóság kívánatra b é r m e n t e s e n megkü ld i . 

Ugyancsak az igazgatóság készséggel ad felvilágosítást az intézetben fennálló és a fővárosi kereskedő-tes
tületek, valamint az intézet vezérlő-bizottsága által alkotott alapítványi tandíjmentes helyeket és a tandíjmentesség 
elnyerését illetőleg. — Azon ifjak, kik az intézetben érettségi vizsgálatot tesznek, fel vannak jogosítva, hogy 
hadkötelezettségüket mint egyévi önkéntesek teljesítsék. — Az intézettel egy évi kereskedelmi szaktanfolyam áll 
kapcsolatban oly ifjak számára, kik gyinna3Íumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítványt nyertek vagy vala
mely másnemű szakiskola végbizonyítványával rendelkeznek és tisztán a kereskedelmi szaktudományokat egy év 
alatt elsajátítani óhajtjuk. — Budapesten, V., Alkotmány-utcza 11. sz. 188!). augusztus havában. 

A "budapesti kereskedelmi Akadémia igazgatósága. 4025 

Legjobb és Leghirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

^ ^ - ^ a , % J ^ ^ Kilinltgm Rizspor 
^ K » A . l i ^ ^ ItSMUTTM. VEGYÍTVE 

M V-* C H . FAY, ILLATSZERÉSZ, 
^ P A R I S — 9 , n < da U P a i x . 9 — P A R I S . 

A C h . F A Y - f é l e p á r i s i c z é g 

LIiA TBIiOTTIXfB" 
különleges rizspora eredeti minőségben kapható és utánvéttel 

is megrendelhető 
V E R T Z S S I S Á N D O R i l l a t s z e r t á r á b a n 

B n d a p • • t a n , K r i s t ó f - t é r 8 . s z á m . 

VÉGHLESI 

Hazánk 
legtisztább, leg

olcsóbb és legjobb szén-
savűus, égvényee s a v a n y n v i z e . 

TOEES-SZALATSA-n ( Z ó l y o m - m . ) 
Budapesti főraktár 

Erzsébet-körút 38-ik szám alatt. 
Telephon-összeköttetés. 

•or S z á m o s r a k t á r a v i d é k e n . ~m 

Mik tavényfolyadékja 
évek óta kipróbált háziszer 

csúz, koszvény és idegbajok ellen. 
g syel 

Valódilag csak az i t t mel lékel t védjegy-
K a p h a t ó Auszt r ia-Magyarország 

m i n d e n gyógyszer tá rában . 

Egy üveggel 1 frt o. é. 
C^T Naponkint i postai szétküldés a fő-letét által: 

K W I Z D A FERENCZ JÁNOS, 
osztrák cs. kir. és román kir. udv. szállító kerületi 

gyógyszertára Korneuburgban, Bécs mellett. 

TíczmlatSug otthon. könynyll szerrel, 
még kevésbé va
gyonos családok
nál is rendezhető 
A legújabb me-

~ chanikai szalon-hangszer P h o n i x , mely egész zenekart pótol, kelle-
- mes hangja és erős zenéje folytán, családi estélyeknél, tánezzenére 
JJ különösen alkalmas és valódi élvezetet nyújt. Ezen hangszerrel bárki, 
• habár a zenéről semmi fogalma sincs, a legszebb dalokat, a legújabb 
5 tánezdarabokat birja eljátszani. Össze nem téveszthető az eddig i s -
- mert Ariston és más ilynemű hangszerekkel, melyeket zeneteljesség 
JJ és hang tekintetében a Phönix messze túlszárnyal. A Phünix érczből 
m készített, elpusztithatlan kótákkal bir, melyek nemcsak egyes része-
J ket, hanem teljes zenedarabokat, egész keringőket és négyeseket ké-
« peznek. Válogatott zenedarabjai nagyon pontosan és eredetien van-
„ nak rendezve, melyek a legnagyobb igényeknek is megfelelhetnek, 
•• sőt egyes dalokat, operarészleteket oly eredetiséggel ad vissza, mely 
m mindenkit csodálatra ragad. A Phönix változatokkal játszható, ennél-
" fogva tánezdarabok erősebb hanggal, dalok halkabban, operák rezgő 
m változattal játszhatók rajta. Ennélfogva a Phönix mindenütt kedvelt-
- aéget vivott ki magának. A hangszer bővebb leírása képes hangszer-
m katalógusomban található. A megjelent zenedarabok jegyzéke kivá-
•• natra rendelkezésre áll . Ez alkalommal van szerencsém ajánlani saját 
_ készitményn mindenféle néven nevezendő hangszerekből dúsan felsze-
• relt raktáramat. Ócska hangszerek cserébe is elfogadtatnak. 

Z Legnagyobb hangsxerkéssitési ipartelep 
S T E B N B E R G 4 R M I N 

2 Budapest , V H . kerület, Kerepesi u t 36. sz. 
- Nagy képes árjegyzékek kívánatra ingyen s bérm. küldetnek. H a r z n o -
. n i k a r o l külön árjegyzék kérendő. Javítások pontosan eszközöltetnek. 

!£=4tíG 

Jc Jsxiíaxí JVLIKIaOS 
MEZŐGAZDASÁGI GÉPRAKTÁRA 

BUDAPEST, ÜLLŐI UT 25. „KÖZTELEK" 
4021 

ajánlja eredeti MAYER-TRLETJEJEIT, 
E G Y E T E M E S A C Z É L - E K E I T 

mély szántásra mindenféle nagyságban, 

„KIRÁLY-DRILL" SORVETŐGÉPEIT, 
S M Y T H és ABERDEEN-fé le 

legjobb szerkezetű SZÓRYAVETŐ1T, a legszolidabb kivitelben. 
WT F I G Y E L M E Z T E T É S Ü L , ! " W 

Uj Novák-féle szabadalm. arankatisztitó és lóbermagosztályozó-
k é s z ü l é k , m e l y m i n d e n o s z t á l y o z ó h e n g e r r e l e l l á t o t t gőz
c s é p l ő g é p h e z a l k a l m a z h a t ó . — E k é s z ü l é k l e í rása , v a l a m i n t 

á r j e g y z é k e k k í v á n a t r a i n g y e n é s b é r m e n t v e k ü l d e t n e k . 

! e e a . 
:UrU^.UrUii-.l.l.^^ 
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BUDAPESTI SZEMLE 
a H. Tnd. Akadémia megbízásából szerkeszti 

GYULAI PÁL. 

T A R T A L O M : 

Árgirns. — Heinrich Gusztávtól. 
Gróf Bánffy Dénes emlékiratai az 1848. évi forrada

lomról. (I.) - - Marezali Henriktől. 
Államjogunk köréből: Meddig terjed az országgyűlési tag 

mentelmi joga. — Nagy Ernőtől. 
Az Atlasz-család. Regény. (VI.) — Csiky Gergelytől. 
Költemények Schillerből. I.—VII. — Vargha Gyulától. 
A mezőrendőri törvényjavaslatról. — B. I. 
Br i t -Amerika s a oanadai Paeifio-vaspálya. — Requi-

nyi Gézától. 
Értesítő: Kozma Andor: A tegnap és ma. Költemények. 

—i.— Holstein H.: Johann Reucblins Komódién. —Hein
rich Gusztávtól. — Walras: Theorie de la monnaie.— 
F. B. — Goethe und Carlyle's Briefwechsel. —iy.— 
Megjelen évenként 12-szer 10 ívnyi havi füzetekben. Előfi

zetési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 frt. 

FRANKLIN- TÁRSUL A T 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapesten. 

t tmtftttthttrríf^^ 

I 

1 

•Jr=Jr=Jr=m 

A « F r a n k l i n - T á r s u l a t , k i a d á s á b a n B u d a p e s t e n m e g j e l e n t 
é s m i n d e n k ö n y v á r a s n á l k a p h a t ó : 

Jókai Mór munkái 126—131. 
Népszerű kiadás. 

EGY AZ ISTEN 
R E G É N Y 

I r t a J Ó K A I MÓR. 

I 
i 
| 
I 

Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest egyetem-uteza 4. sz.) 
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34. SZÁM. 1889. BUDAPEST, AUGUSZTUS 25. XXXVI. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltetelek : VASÁRNAPI ÚJSÁG és ) egész évre 1 2 írt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK e<?yütt: ( f i l c r e _ 6 « Csupán & VASÁRNAPI UJSAG 
| egész évre 8 frt 
] félévre _ 4 « 

Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK 
| egész évre 6 frt 
\ félévre _ 3 • 

Külföldi előfizetésekhez » iHwuiilag 
meghatnruzott viteldíj is 'hatolandó 

M' 
A NÉMET CSÁSZÁR. 

"IKOK még I. Vilmos császár ült Németor
szág trónusán, s fiának, Frigyes Vilmos
nak betegsége oly természetűnek bizo

nyult, mely aliií nyújtott némi kilátást, hogy 
valaha atyja trónjába ü lhe t : bizonyos aggódás, 
sőt nyugtalanság fogta el a politikai köröket, 
valahányszor arra gondoltak, hogy az öreg csá
szár elhunytával unokája, Vilmos királyi her-
czeg lesz a trón-utód. 

A fiatal királyi herczegröl ugyanis tudva volt, 
hogy őt humánus ós békeszerető atyja keze alól 
már serdülő korában kivették s teljesen a porosz 
udvari hagyományok szellemében nevelték. 
I. Vilmos császár mindenekelőtt katonát kivánt 
belőle faragni, a mi valóban sikerült is, mer t 
Vilmos herczeg csakugyan szenvedélyes katoná
nak bizonyult s csakhamar elterjedt felőle, hogy 
a katona elnyelt benne minden egyebet s ő maga 
sem kivan egyéb lenni, mint csak katona. 

Néhány elejtett szava, mely nyilvánosságra 
derült , ünnepi alkalmakkor mondott beszédei, 
pohárköszöntői nagyban hozzá járultak, hogy a 
fiatal királyi herczeg harczias természetéről, he
ves, lobbanékony véralkatáról oly nézeteket ter-
jeszszenek el a közönség között, melyek legke
vésbé sem voltak alkalmasok arra, hogy benne 
a békének valami nagy barátját lássa a világ. 

Innen származott a bizalmatlanság, innen a 
nyugtalanság, melylyel a népek az ifjú herczeg 
trónralépte elé néztek. Nagyatyja hata lmasan 
kifejlesztett, óriásivá szaporított, a győzelem és 
dicsőség mámorító emlékeiben nevelt s kitűnően 
begyakorolt hadsereget hagy r e á : hogyan fog ez 
heves véralkata mellett ellentállani a csábítás
nak, hogy béke helyett a csatatereken keresse 
becsvágyának, dicsőségszomjának kielégítését. 

S valóban, mikor II. Vilmos császár nagyatyja 
halála s atyjának csak száz napig tartó uralko
dása után trónra lépett, még a béke buzgó barátai 
és hivői közül is sokan hitték, hogy közel van 
egy nagy, egy kiszámíthatatlan terjedelmű vi
lágháború kitörésének a pillanata. 

Mily kellemes lön aztán a csalódás, mikor a 
fiatal császár, alig hogy kettős gyászának leteltek 
első hetei, uralkodása legelső gondjának s leg
fontosabb föladatának ismerte föl eloszlatni a-
harczi szomjáról elterjesztett nézetet s megezá-
folni azt a gyanút, mely őt a béke ellenségének 
tüntet te föl. 

Útra kelt, hogy fölkeresse e gyanúnak a leg

melegebb fészkeit. Az orosz czár udvarát kereste 
meg legelöl, a hol leginkább tartottak az uj csá
szár békebontó szándokaitól s személye? megje
lenésével, saját uralkodói szavával bizonyította 
be, hogy rágalmazzák, a kik őt háborús czélza-
tokkal gyanúsítják, mert epugy, mint atyjának 
és nagyatyjának nem volt, ő neki sincsen 
egyéb törekvése, mint az, hogy tényező legyen 
az áldást hozó béke biztosításában, hogy távol 
áll tőle minden támadó szándok, s hogy az a 
háború, melyet ö, minden ellenkező szándoka 

daczára, viselni netán kénytelen lenne, csak rá 
kényszerített, csak védelmi háború lehetne. 

Szent-Pétervárról Svédországon keresztül Dá
niába ment, melynek kopenhágai királyi udva
rában keresendők a nemet birodalom elleni fon
dorlatok összefutó szálai. Dánia még mindig ke
serűséget táplál a németek ellen Schleswig-Hol
stein elvétele miatt, IX. Keresztély király pedig 
Európa hatalmas uralkodóival, a czárral s az 
angol királyi házzal rokon s mindig jó szemmel 
nézte a Németország elleni törekvéseket. 

Dannenberg festménye. 

VILMOS N É M E T CSÁSZÁR ÉS BISMARCK H E R B E R T . 
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Csak midőn II. Vilmos itt is barátságosabb j 
hangulatot keltett megjelenésével, csak azután 
látogatta meg a többi németországi fejedelmeket, 
és szövetségeseit: monarkhiánk és Olaszország 
uralkodóit, mindenütt ugy mutatva be magát, 
mint a békének minden tekintetben megbízható 
barátját, sőt védőjét minden megzavarási kísér
let ellen. 

Csodálkozást keltett azonban, hogy mig a 
béke érdekében ily nem közönséges fáradalmak
nak teszi ki magát, miért kerüli el épen Angliát, 
mely neki anyát adott s melynek trónján most 
nagyanyja ül, a ki Európa, sőt az egész földke
rekség koronát viselő személyei között a legisleg-
régibb uralkodó, s már ezért is megfoghatatlan
nak tűnt föl, hogy a németek császára Angliába 
nem siet. 

Most már ez a mulasztás is helyre van ütve. 
II. Vümos fényes kísérettel, tengeri hajóraj élén 
látogatta meg a büszke Albiont, s e látogatás 
oly fényes, oly meleg volt, mely a keserűségnek 
még árnyékát is kipusztíthatta a szivekből, ha 
lett volna benne. Nagyanyja hévvel ölelte kebe
lére unokáját s az udvar ós a nép oly rokon
szenvvel, a tiszteletnek oly ékesen beszélő jelé
vel fogadta, mely nemcsak a szárazföld és a ten
ger két legnagyobb hatalmassága között szü-
lend benső viszonyt, hanem egyúttal a világbéke 
biztosítékai között is a legszilárdabbaknak leend 
egyike. 

S hogy a béke vára még inkább körül sánczol-
tassék, — ime az a páratlan fogadtatás, mely-
lyel a mi uralkodónk az Angliából alighogy 
visszatért német császár, udvara, fővárosa s népe 
részéről legközelebb találkozott. 

Valóban, az ifjú német császár becsületes 
őszinteséggel dolgozott nem csupán azon, hogy 
a róla elterjesztett balvéleményt, a harczkeresö 
fejedelem hirét megczáfolja, hanem azon a sok
kal fontosabb s a népek millióira megbecsülhe
tetlen értékű czélon is, higy a világ-békét a 
lehető legszüárdabb alapra fektesse ugy, hogy 
megzavarására vakmerőségnek és őrültségnek 
tartsa bármi hatalom még csak gondolni is. 

II. Vilmos császár nem kevésbbé békeszerető, 
mint nagyatyja, 1. Vilmos uralkodásának utolsó 
éveiben s mint atyja, III. Frigyes teljes életében 
volt. 0 is, mint ez az utóbbi, oly átoknak tekinti 
a kikerülhető háborút, melyért a felelősséget 
semmi fejedelem el nem vállalhatja. Ebben ö 
sem különbözik elődjeitől s ez elvitathatatlan és j 
nagy erdeme. 

De talán nem egyedül csak az övé. Van 
benne része a véletlennek is, mely őt nem fejlet- j 
len gyermek, hanem ifjúsága mellett is ko
moly, megállapodott gondolkozású és érzésű 
fértikorában ültette egy hatalmas birodalom 
trónjára. 

De vau része ez érdemben annak is, hogy 
vatyjának annyi évtizeden át. s aty-

vid uralkodása alatt első tanácsadója 
volt. íarck herczeg neki is ott van az olda- j 
Ián a hasonló hűséggel, hasonló éleslátás-

iszszel szolgálja tanácsaival. 
:, mintán hajlott kora s csaknem gyötrővé 

váló ge sokszor akadályozza a kanczel- j 
tbban, hogy uralkodójának minden pilla-

natban a keze ügyében lehessen: gondoskodott 
az ifjú császár akkor se nélkülözze 

r fizikailag lehetetlen közelében len-
carva magának a birodalom legfonto

sabb jeinek intézését, a többiek vezetésére I 
nevelt egy olyan diplomatát, a kiben az ural- ! 
kodó teljesen megbizhatik, a ki teljesen be van I 
avatva az agg államférfiú politikájába s a ki an- ! 
nak minden részletét ismeri: tulajdon fiát, Bis-
inarck Herbert grófot. 

A kanczellár e fiáról és tehetaégen-öl a legna

gyobb elismeréssel szólanak, a kik közelebbi 
érintkezésbe juthattak vele. Van-e benne oly 
tüneményszerű államférfiúi lángész, mint aty
jában, azt eddig nem lehetett bebizonyítania; 
de hogy átöröklötté politikáját s a külügyeket, 
mint ezek minisztere, egészen atyja szellemében 
vezeti, azt már eddigi hivataloskodása is kimu
tatta. Bismarck Herbert gróf, mint egykor atyja 
I. Vilmosnál, csaknem naponta megjelen E. 
Vilmos császár dolgozó szobájában, a hol ez a 
történeti hirü sarokablak előtti Íróasztalánál 
fogadja, jelentését meghallgatja, előterjesztéseit 
megfontolás tárgyává teszi s határozatait és ren
deleteit tudomására adja. Képünk épen egy ily 
kihallgatási jelenetet mutat I. Vilmos unokája s 
Bismarck herczeg fia között. 

A FENYVESEK KÖZT. 
Ott a széles rónán, az alföldi tájon, 
Úszik már a nap a tenger délibábon, 
S merre szemefényét szétveti a i-ikra, 
Az aranyos kalász pattog mint a szikra, 
Barnapiros arczu deli kaszáB ember 
Törli verejtékét már a kora reggel; 
Hűsre, pihenőre hasztalan is vágynék, 
A mennyit maga vet, annyi ott az árnyék. 

Ott pedig a Tátrán, hol a sziklaormok 
Fölfelé merednek, mint a bástyatornyok ; 
Hol sűrű fenyvesek sörénye merészen 
Köröskörül őrt áll minden hegyi résen ; 
Itt a magasságban, mint a fáklya fénye, 
Most lobban ki a nap a hegy tetejére, 
S megtörve sugarát a temérdek fenyves, 
Mint szárnyaszegett sas, csak a bérczen verdes. 

Föl hát, föl a bérezre ! föl a hegy ormára ! 
A nap kocsijának üljünk a bakjára, 
S lelógatva lábunk, onnan nézzünk széljel, 
Mint a nap is szokta lángoló szemével. 
Itt a Kárpáttetőn nem is lehet másként, 
Maga az ember is nő itt óriásként; 
Keble dagad büszkén, szemefénye villan, 
Az éghez, a naphoz, ám, olyan közel van. 

Lent foly a mélységben az iramló Poprád, 
S mint egy ezüstkigyó tátogatja torkát; 
Tajtékozó habja a sziklára locscsan, 
Aztán lelapulva gyorsan tova csoszszan. 
A zöld erdők között fehér csikók mása, 
Völgyi-hegyi utak tünde kanyargása; 
Bolygó ember rajtok: féreg, egy porszemnyi, 
Még najyobb magasból ha tekinted ? — Semmi! 

A hegytekerőkben, mint a csigaházak, 
Villognak a fából összerovott h'ízak ; 
Kéményük azért nincs, mert itten mindenki, 
Mint a böjti csiga, füstölve telel ki. 
A hig levegőben, a tetőkön járva, 
Kiszállna a népség, mint a hegyi pára ; 
De szerencse, hogy van, mi a honhoz kösse, 
S ez faluja tornya, meg a háza füstje. 

Oh meg, óh meg a sz?p, a gyönyörű látvány, 
Mikor a napsugár ott csillog a Tátrán ; 
Hóba' fördik ott fenn, de alant a mélybe 
Szép tavaszt varázsol tiszta verőfénye. 
Kiterül előttünk a mesék csodája : 
Hegyi mezők s rétek tarka pántlikája, 
Mint a selyem habja, mint a bársony sodra, 
Káprázó szemünket csak magára vonva. 

Délibábos rónák megtermett leánya, 
Ej, ha ilyen csokrot köthetne hajába! 
Gyöngybuza ugy is van annyi apja földjén, 
A mennyit itt e sok szép pántlika-föld ér. 
Kilátás a szép, szép, fen-éges e tájék, 
Hanem engem mégis busit a sok árnyék; 
Édes magyar hazám, ha örülsz a szépnek, 
Kenyeret, kenyeret e hozzád hű népnek! 

Fejes István. 

A GALIBA JÁNOS SZERENCSÉJE, 
ELBESZÉLÉS. 

Irta: BIHARI KÁLMÁN, 

I. 

Szomorúan üldögél a tőke mellett Galiba Já
nos uram, Mártonfalva község legelső és egyet
len csizmadiája. Az elválhatatlan makrapipa, 
mely hajdan vörös volt, ma sötétbarna, nagyo
kat szortyan szájában, de fájdalom, az is üres
séget jelent, valamint a tőkén ásítozó fiaskó, 
melynek tartalma hasonlóképen kifogyott. Haj 
bizony megviselte János mestert az idő. Vör
henyes, őszbe játszó bajusza ugyan csurgóra áll, 
nem igen gondol vele a gazdája, hogy kipeder-
gesse. A magyar nadrágról lefoszlott a zsinór, 
csak úgy lóg itt-ott egy darabja; a mándli ere
deti szinét nehéz volna megállapítani, több rajta 
a folt, mint az igazi. A tőke körül néhány ron
gyos csizma hever, várva, — ós ki tudja mióta 
várva, — hogy a János ur szakértő kezei által 
megifjuhodjanak. 

Bizony pusztulófélben van itt minden, kivül 
úgy, mint belől. A falról hámlik a vakolat, ki
látszik a puszta vályog ; a nádfödelet összebor
zolta a szél, nincs, a ki megreparálja; az ól aj
taja kifordult sarkából, — ugy sincsen mit zárni 
bele. Pedig ez a házas telek képezi János ur 
egyetlen ingatlanát e földön, ámbár erre is meg
kérte már a végrehajtást a Hatnapsáros zsidó, s 
ugyan sietnie kellene a jó embernek, ha ki akar 
szabadulni a bajból. 

Bezzeg nem igy volt valaha, mikor még a jó 
feleség ólt. 

Egy kis földecske is tartozott a házhoz, tele 
volt a kamra, rendben volt a konyha, nem táton
gott üresen az udvar. János ur soha sem volt 
nagy barátja a dolognak; jobb szeretett tanyáz-
gatni, beszélgetni, politizálni; erősen meg volt 
győződve arról, hogy úrnak született, csak az 
ádáz balvégzet nyomta kezébe a kaptafát. Ha
nem a derék asszony ránezba szedte, korlátozta, 
munkára szorította. Elhalt a jó nő, három gyer
mekkel hagyva hátra urát. A legnagyobb, Sá
rika, már serdülő korban volt, rajta meg is lát
szott édes anyja nevelése; a jó magvak, miket 
az szivébe hintett, fogékony talajra találtak. 
Szorgalmas, szelid leányka lett; nem valami 
szépség de az a jóság, szerénység, mely ar-
czán tükröződött, mely kék szemeiben ragyo
gott, mindenki szivét megnyerte számára. Ez a 
szegény vette magára az egész ház gondját. 
Gazdasszonykodott, mig volt miből; azután 
hozzáfogott a varró munkához, hosszú éjeken 
át dolgozott a falu módosabb asszonyai szá
mára, minden keresményét a család javára 
fordítva. 

De hát mit ért az ő ügyessége, keserves fárad
sága, ha atyja elhanyagolt mindent ? Mig a kész
ből tartott, vig életet élt? Pedig jó mesterember 
volt, megélhetett volna becsületesen a mun
kája után, ha bele nem esett volna sok magyar 
iparos polgártársunk nyavalyájába, hogy semmit 
sem utált ugy, mint a mesterségét. Szeretett el
tanyázni a falu korcsmájában, összeülni a bí
rákkal, esküdt emberekkel és dönteni az ország 
sorsát. Mikor aztán a kis vagyon elrepült, a 
mulató czimborák odahagyták, lenézték: a he
lyett, hogy megemberelvén magát dologhoz lá
tott volna, lutriszámokon kalkulált, csodálatos 
terveken törte a fejét, melyekből hirtelen meg 
lehetne gazdagodni. Természetes, ez mind hiába
valóság volt s Galiba János végső szegénységre 
jutott. 

Ezalatt felnőtt a másik leány is, a szép Ju
liska, a János ur legkedvesebb gyermeke. Bizony 
szép leány is volt, piro3, életvidám, mint a feslő 
rózsa. Hire volt ragyogó fekete szemének; meg 
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se látszott üde arczán, hogy sanyarú sorsban 
nőtt. Mikor lebocsátva két vastag fonatba fekete 
haját, végig ment az utczán, utána bámult min
denki. Ő volt a ház elkényeztetett kedvencze, az 
ő kedvébe járt mindenki. S a kis Juliska nagyon 
érezte, megkövetelte ezt. 

Jelenleg otthon időzött a legifjabb sarjadék, 
Pista úrfi is. János mester úgy okoskodott, hogy 
őt a kaptafa tette szerencsétlenné, egyetlen fiát 
tehát tudóssá akarta nevelni. Be is küldte a 
kollégiumba, a fiu elkinozott három-négy osz
tályt, azonban közelebb is egy pár szekundát 
kapván, a jótéteményt elvették tőle a profesz-
szorok. Atyja pedig nem segíthetvén, az úrfi 
itthon tekereg, és erősen haragszik Sárikára, a 
ki azt tanácsolja neki, hogy minden tétova nél
kül fogja kezébe a sámfát s tanulja ki atyja mes
terségét. 

Ilyen állapotban élt a Galiba-család, midőn 
egy szép nyári alkonyon fölkeressük őket. A le
menő nap bucsusugarai besütnek a nyitott ab
lakon, megvilágítva a kopott bútorzatot. János 
mester megunta a tétlen üldögélést, nagyot 
nyújtózik s bekiált a benyílóba, honnan varró
gép zakatolása hallatszik: 

— Gyere ki csak Sárika! attól az átkozott 
géptől beszélni se tudok veled. 

A benyíló a két eladó leány hálószobája és 
Sárika dolgozóhelye. Bármilyen egyszerű és sze
gényes volt berendezése, de tiszta volt minden, 
virágok diszlettek a kis ablakban. 

Sárika félbenhagyta munkáját s kijött aty
jához. 

— Te leány, — mordult János ur — szaladj 
át az árendáshoz, töltesd meg ezt az üveget! 

— Nem lehet, édes apám. Hitelbe nem adnak, 
pénzem nincs. 

— Hiszen most is kaptál pénzt munkádért. 
Hanem dugdosod előlem. 

— Oh édes apám — monda a leány elszomo
rodva, — hogy mondhat ilyet ? A mit kaptam, 
mind oda fizettem a Juliska uj ruhájához való 
szövetért. 

— Kossz a világ, — zúgolódók János mester,— 
nem lehet megélni a becsületes embernek. Ma
holnap ezt a rongyos viskót is eldobolják a fejünk 
felől, mehetünk koldulni. 

•— Megélünk a munkánk után, édes apám : 
megsegít a jó Isten. 

— Te mindig prédikálsz, mint valami pap. De 
mi lesz a drága Juliskából ? 

— Lásson munkához ő is, ne tartsa magát 
kisasszonynak. 

— Te irigy, rossz lelkű. Talán azt kívánod, 
hogy szolgálónak álljon ? A kinek nincs párja a 
megyében, a ki arra termett, hogy fiskálisné, 
szolgabirónó legyen. 

— Neki már van kérője — felelt Sárika, alig 
hallható sóhajjal. 

— Kérő, kérő ! No hiszen neked ilyen is sze
rencse volna! Szabó László, egy enyvnyaló asz
talos ! 

— Bizony szerencse az Juliskának is, — 
monda a leány kipirult arczczal. — Mindenki 
dicséri a faluban, Pesten tanulta ki a mestersé
gét. Szorgalmas, józan életű. Egy-két év alatt 
házat szerez magának. Juliska jobban megbe
csülhetné. 

— Hát, ha jobb nem akad, — monda bölcsen 
János ur. — Félig-meddig már odaigérkezett a 
leány. Én sajnálom, de mit csináljunk, mikor 
ennyire jutottunk ? 

Az ajtó nyilasa szakasztá félbe a beszélgetést. 
Juliska, Pista és Szabó László érkeztek. Igazán 
megnézni való szép leány volt az a Juliska; 
olyan jól állt neki a rózsaszínű uj ruha, a Sárika 
ügyes keze munkája. 

Szabó László 25—26 éves fiatal ember, értel
mes, becsületes arczczal, egyszerű, csinos magyar 

öltözetben. Minden tekintete, mit Juliskára ve
tett, elárulta, mennyire szereti azt a leányt. Egy 
nyájas szavára felderült arcza, egy hideg pillan
tására elkomorodott. 

— Hogy mulattál édesem ? — kérdé János ur, 
magához ölelve a leányt, miközben mogorva ar-
czát barátságos fény enyhítette meg. Hogy egy 
csókot nyomhasson a sima, fehér homlokra, még 
pipáját is letette, — ez pedig már csak nagy 
dolog volt. 

— Nagyon jól mulattunk, — csicsergett Ju
liska. — Sokan voltak a rektoroknál. Tiniké 
majd megpukkadt az irigységtől, a mint az uj 
ruhámat meglátta. Két szupplikáns diák is elö-
vetődött, daloltunk, tánczoltunk, zálogosdit ját
szottunk. Csak ez a László zavarta a jó kedve
met. Félrehúzott s azt állította, hogy nem illik a 
zálog-kiváltáskor az a sok csókolódás. Persze, 
azért haragudott meg, hogy mikor «kutba estem, 
öt ölnyire*, — nem őt, hanem azt a csinosabbik 
diákot kértem, hogy húzzon ki. 

— Ne haragudjék, Juliska, — esdeklett László, 
— maga még gyermek, nem is veszi észre, hogy 
megszólják. Az én kötelességem figyelmeztetni. 

— Maga csak irigységből beszél; csak azt 
akarja mindig, hogy a mulatságomat elrontsa. 

S a kis leány duzzogva fordult el Lászlótól, a 
ki hasztalan igyekezett megkérlelni. 

Ezalatt beesteledett. Sárika becsukta az ablak
táblákat, lámpát gyújtott, azután leült a lóczára 
László mellé s halkan beszélgetni kezdtek. Ju
liska a rektor leányától hozott régi képes újságot 
forgatta, néha-néha rápillantva vőlegényére, 
mintegy gyönyörködve abban, hogy durczássá-
gával kínozhatja. Pista úrfi, rossz nevelésű su-
hanezok módjára, végigvágta magát a kanapén, 
mig János mester az álmoskönyvet tanulmá
nyozta, hogy micsoda számokra tegyen a lutrin, 
ha egy-két garasa akad. 

Egyszerre csak léptek hallatszanak az utcza 
felől, torok-köszörülés, kopogtatás az ajtón. A 
Galiba János «szabad» kiáltására a falu jegyzője 
és a Hatnapsáros szomszéd léptek be. János ur 
holtra ijedt. Talán csak nem hezitálni jönnek ? 
Vájjon szokás-e ezt a műveletet ilyen késő idő
ben eszközölni ? 

A vendégek arczán azonban nem látszott 
semmi rossz szándék. A nótárius ur borvirágos 
orra csak ugy világított, kövér arcza csak ugy ra
gyogott a nyájasságtól, a «Hatnapsáros» pedig 
csupa szívesség és alázat. 

— Hogy van, kedves János komám ? — har
sogja a nótárius, nagy vörös zsebkendőjével tö
rölgetve izzadt homlokát. Ugy-e nem is várt 
ilyen későn vendégeket? 

János mester alig mert kezet nyújtani a de
rék urnák. Alig mert hinni füleinek, hogy az őt 
kedves komájának czimezte. Hiszen még tegnap 
is ugyan meg- «hallja-kend»-ezte, mikor valami 
adóügyben kunyorgott nála. 

A Hatnapsáros is közelebb nyomult s infá-
mis vigyorgással simogatva vörös szakállát, édes
késen mondta: 

— Kell-e a vendég, nemzetes Galiba János 
uram? 

— Ugyan ne izéljenek az urak, — fakadt ki 
az aggódó férfiú, — hisz' nincsen most farsang. 

Hogy aztán zavarán könnyítsen, ráordított a 
Pista jgy erekre: 

— Takarodol arról a kanapéról, te kölyök ? 
Adj helyet az uraknak. 

A nótárius ur komoly képet vágott, leült az 
asztalhoz, feltette a pápaszemét, kettőt-hármat 
köhintett. Ebből látható volt, hogy a dolognak 
fele se tréfa. 

— Különben én most hivatalos dologban já
rok, — kezdé a falu pennája a kellő előkészület 
után. Először is azt kérdezem kegyelmedtől: 
volt-e valami rokonságban a Portelek városá

ban lakozó, előbb sertéskereskedő, később tőke
pénzes Galiba Áronnal ? 

— Hogy ne lettem volna, instállom alássan. 
Testvére volt az édes apámnak. Bár hosszú évek 
óta nem hallottunk egymásról semmit. Egyszer-
máflkor hozzáfordultam levélileg nyomorúsá
gomban, de ő magyarán megírta: «kaparj kurta, 
neked is lesz». így azután .nem is mertem meg
keresni többé a vén zsugorít; pedig hát egy vén 
gazdaszonyán kivül senkije nem volt. 

— Nos tehát tudja meg, Galiba János uram, 
hogy a nevezett egyéniség örökösök és végren
delet nélkül elhalálozott. A ma estéli postává 
érkezett Portelek rendezett tanácsú város polgár
mesteri hivatalától egy megkeresés, a melyben 
felszólíttatik elöljáróságunk, hogy ez eseményt 
az itten lakozó Galiba Jánossal tudatván, egy
szersmind az illetőt utasítsuk, hogy örökösödési 
igényeinek érvényesítése végett az illetékes he
lyen a kellő lépéseket minél hamarább te
gye meg. 

A nótárius ur az ékes beszéd után nagyot 
fujt s a hivatalos levelet lecsapta az asztalra. 

A hatással meg lehetett elégedve. János mes
ternek tátva maradt a szája, a pipa a földre esett 
s menten össze is tört. A többiek is némán, vá
rakozásteljesen állottak. 

A Hatnapsáros odacsuszik Galiba Jánoshoz. 
— Epén a községházánál beszélgettünk. Hal-

' lottam a szomszéd ur szerencséjét és siettem 
: szerencsét kívánni. Tudja, hogy mindig jó ba-
I rátja voltam (ő akarta a házat elliczitáltatni). 

lleméllem, ezután is azok maradunk. 
— Pista, László! üssetek hátba, talán álmo

dom, — kiáltá kétségbeesetten a majszter. 
Miután Pista e kívánságát fiúi készséggel 

teljesítette, János ur magához látszott térni. 
— De hát — tekintetes uram — volna ne

kem valami jussom a vagyonhoz ? 
— Van-e más rokon kegyelmeden kivül? 
— Nincs senki. Az öreg gyermektelen aggle

gény volt. Csak ketten voltak testvérek az édes
apámmal, a ki ebbe a faluba települt. Vén fös
vény volt, a ki kerülte az embereket. Nem tett 
jót soha senkivel. En voltam egyetlen atyjafia, 
engem is elhagyott. 

— No hát akkor beteljesült rajta a példabe
széd, — okoskodék a nótárius — hogy a fös
vénynek, disznónak holta után lehet hasznát 
venni. A mint hogy igaz is. Nyugodjék bókével. 
Kegyelmednek pedig, kedves komám, szerencsét 
kívánok becses családjával együtt s felajánlom 
a további teendőkre nézve hivatalbéli szolgála
taimat. 

— Ha pedig kedves szomszéd uramnak talán 
i előlegesen, mig a vagyonba ülhet, valami szük

sége volna, tudja, holmi apró költség, meg ügy
védnek minek, hát csak nem fog máshoz 
fordulni, mint hozzám? Hiszen tudja, mindig 
szívesen tettem. 

De már erre meggyőződött János ur, hogy 
csakugyan nem tréfa a dolog. Ha már a Hat
napsáros szomszéd maga ajánlja fel a kölcsönt, 
a ki utoljára egy félliter pálinkáig sem emberelte 
meg: már akkor igaznak kell lenni. Elrikkan
totta magát: 

— Hát csakugyan gazdag ember lettem! 
Mennyire mehet az örökség? 

— A mint e levélből látom, felelt a jegyző, 
fölmehet ugy 30—40 ezer forintra. 

De már erre János ur körül tánczolta a szobát, 
a miben Pista is segített neki. 

— Juliskám, kedves aranyom, hadd öleljelek 
meg! Most már boldogok leszünk. 

A szép leány, kit eddig valami kábulat fogott 
el, odarepült apjához s összecsókolta tüskés 
ábrázatát. 

— Oh édes, kedves apám! Gazdagok leszünk ! 
Szép ruhám lesz mindig! A városban lakunk. 
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Jaj Istenem, azt hiszem, minjárt megszakad a 
sz ivem. . . . 

— Hanem nekem tajtékpipát vegyen áin, édes 
apám, — mordult bele Pista az általános örömbe. 

Karika is odament édes apjához, s szelíden vál
laira borult. 

— Az Isten áldja meg édes apámat. Csakhogy 
nem látom ezután olyan kedvetlennek, szomo
rúnak ! Csakhogy visszatér közénk az öröm és 
békeség! 

És ajkaihoz emelte a durva, ránczos kezet. És 
Galiba János, bár sejtelme sem volt arról, hogy 
ennek a szegény, elmellőzött leánynak szeretete 
nagyobb kincse neki, mint a most öröklött gaz
dagság, — mégis birt annyi apai gyöngédséggel, 
hogy megsimogatta a Sárika halvány arczát s 
kedélyesen monda neki: 

Hatnap — akarom mondani Abris szomszéd, 
üttesse csapra a legjobbik borát. Te meg, Sárika, 

j verd föl a mészárost, hidd át valamelyik szom
szédasszonyt s lássatok vacsora után. Ugorj csak 
Pista, szaladj a rektor urékhoz, hivd át a kis pré-
czit is, beszólhatsz a Nótli czigánynál is. Ma 
vigan leszünk. 

A nótárius ur sohasem volt a jónak elrontója, 
a Hatnapsáros is csakhamar előkerült egypár 
hatalmas kantával. Nem volt még olyan késő, 
hogy a hivott vendégek resteltek volna eljönni, 
a két szupplikáns diák is előkerült, s csakhamar 
megindult az általános jókedv, dal, táncz — a 
szomszédok el nem tudták gondolni, mi ütött a 
csizmadiáékhoz ? A nótárius ur olyan dikcziókat 
vágott, hogy János mester a nagy érzékenységtől 
pityeregni kezdett, csak egynehány pohár bor 

kissé, talán azt várta, hogy egy jó szóval, egy 
tekintettel marasztani fogják. Bizony nem törő
dött ő vele senki, észre sem vették, a mint eltá
vozott. 

Hanem a kapunál valaki megérintette ka'ját. 
Sárika volt. 

— Hova siet ilyen hamar, László ? 
— Jobb nekem elmenni, nincs itt többé mit 

keresnem. 
— Szegény László! Ne essék kétségbe. Hiszen 

Juliska nem rossz leány, de lássa, még gyermek. 
Nem kell az ő viseletét komolyan venni. 

— Tudom én azt, a mit tudok, Sárika. így ren
delte ezt az Isten. De nekem mindegy, csak ő 
boldog legyen. Magok most már gazdagok, nagy 
urak lesznek, nekem nincsen helyem köztök. 
Hiszen ugy sem szeretett Juliska soha. Csak 

VILMOS NÉMET CSÁSZÁR AZ ALDERSHOTI CSAPATSZEMLÉN ANGLIÁBAN. 

— No, a te kívánságod is betelik. Most már 
gazdasszonykodhatol kényed-kedved szerint. Lesz 
miből. 

László is, mint a ki félig-meddig a családhoz 
tartotta magát, kifejezte szerencsekivánatait. 
János urat esak ugy ragadta a nagylelkűség 
árja. 

— Ne búsulj, László öcsém, rajtad is segítünk. 
Most már berendezheted a műhelyedet, házat 
vehetsz. Adok én rá kölcsön. 

László szeretett volna valami egyebet is mon
dani, de csak elhalt ajkán a szó. 

A vendégek menni készültek, hogy inagára 
hagyják az örvendező családot. De János utjokat 
állta. 

— Nem addig van az, tekintetes komám 
uram. Egy tapodtat sem megyünk innét! Nem 
alszik ma senkisem ennél a háznál. Kedves 

minél hamarább való bekebelezése állította 
helyre lelke egyensúlyát. 

Hanem Juliska boldog volt. Kézről-kézre járt 
az ifjú emberek közt, szép arcza kipirult a táncz 
gyönyörétől. Igazán kedves, megenni való jelen
ség volt; nem csuda, ha az összes fiatalság men
ten belészeretett, T— kivált hogy megtudták a 
mai nap örvendetes jelentőségét. 

Lászlóval is fordult egyet kettőt. Hanem mi
kor az újra tánczolni hivta, durczásan szólt oda 
neki: 

— Eh menjen, — ez a diák sokkal jobban 
tánczol, mint maga. Inkább azzal megyek. Hi
szen maga olyan parasztosan csinálja. 

A jámbor fiatal ember aztán meghúzódott 
nagy keservesen egy szögletben, nem zavarta a 
mulatozókat. Mikor beleunt a buslakodásba, elő
kereste valahonnan a kalapját. Habozott egy 

játszott velem, csak szükségből voltam jó. De 
maga mindig jó volt hozzám, Sárika, mintha 
testvérem lett volna. Legyen boldog és emlékez
zék néha reám. 

A leány érezte, hogy László igazat mond s 
nem tudta többé vigasztalni. Ah hisz az ő szivét 
is egy nagy teher nyomta, a mit titkolnia kell 
örökre... . 

Odanyujtá kezét az ifjúnak: 
— Isten áldja meg, László. Maga se feledkez

zék el rólam. Én mindig — mindig — én min
dig testvére leszek... 

Még egy kézszorítás, fájó sóhaj, s a László 
alakja eltűnt a sötétben. 

Odabenn pedig egyre zajosabb lett a mulat
ság, beállított a Nótli czigány is s az éj néma 
csendjét messzire fölverte a dal és zene hangjai
nak összeolvadó hulláma. (Folyt, köv.) 
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AZ 1868-BAN FELÁLLÍTOTT TOMPA EMLÉK FEKETEHEGYEN. 

TOMPA MIHÁLY SZOBRA FEKETEHEGYEN. 
Lapunk f. évi 31-ik számában közöltük a fe

ketehegyi fürdőben július 25-ikén tartott ünne
pély lefolyását. Most im bemutatjuk olvasóink
nak az ünnepélyt képekben Divald tátrafüredi 
fényképész fölvétele után, mely a szobrot és a 
köréje gyűlt közönséget azon pillanatban mutatja 
be, a mikor Könyves Tóth Kálmán «Tompa em
lékszobra előtt* czimíí ódáját szavalja s az ifjú 
leánykák a szobor koszorúzásához készen ál
lanak. 

Egyúttal az 1868-ban felállított «Tompa-em
lék* -et is bemutatjuk, mely a fürdőhelyiségtől 
távolabb stírü fenyvesek között áll, mig a szobor 
egy magaslaton, háta mögött szintén fenyvesek

től környezve, egyenesen a fürdőhelyiséggel áll 
szemben, maradandó tanujeleként annak, hogy 
a fürdőközönség hálás kegyeletet tanusit a «vi-
rágregék dalnokán iránt. Ugy értesülünk, hogy 
a fürdőtulajdonos, Lomniczy Vilmos a most újon
nan épített házat «Tompa ház»-nak nevezi el. 
Hogy ezt a fürdőt nem látogatták eddig oly so
kan, a főoka abban rejlik, hogy nem igen hirdet
ték a hírlapok hasábjain. így is megtelik az, ugy 
hogy az idén is több vendég volt kénytelen a 
közeli Merényben várakozni, mig a fürdőben 
szoba ürült. Remélhető azonban, hogy ezután 
«Tompa fürdője» még látogatottabb leendv ha 
az uj építkezések teljesen befejeztetnek. És a 
Feketehegy talán az első vizgyógyintézet hazánk
ban, mert már 1847-ben Kornidesz, Prisznitz 

lelkesült tanítványa az 
kezdte meg működését. 

ö rendszere nyomán itt 

A NÉMET CSÁSZÁR ANGLIAI ÚTJA. 
Vilmos német császár látogatása Angliában, 

ünnepélyes fogadtatása ott, s a teljes harmónia, 
mely elsimítani látszott a két udvar között addig 
fennállt feszültséget, minden körben mély meg
elégedést keltett azoknál, kik a két nagyhata
lom közeledését az európai béke sikeresebb fen-
tartása érdekében óhajtották. Igaz, hogy Anglia 
érdekei távolabb feküsznek azoktól az esélyek
től, melyek ellen a hármas szövetség a védelem 
álláspontjára tartotta szükségesnek helyezkedni, 
de ez érdekek végső elemzésükben mégis azonot 

TOMPA ÜJ EMLÉKSZOBRAÁNAK FELAVATÁSA FEKETEHEGYEN JUL. 25-éN. 
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sak azzal a törekvéssel, mely az európai egyen
súly status quo-jának fenntartásában buzgólko
dik minden zavaró áramlattal szemben, s' nem 
lehet feledni azt sem, hogy habár Anglia egy 
elodázhatatlan európai háború esetében alig 
jelenhetnék is meg szárazföldi seregével a harcz 
színhelyén, de tekintélyes hajóhada mindazon
által közvetve hathatós támogatást nyújthatna 
abban barátainak. 

Erről meggyőződött Vilmos császár azokon a 
katonai szemléken, melyek angolországi tartóz
kodása alatt tiszteletére lőnek rendezve, s ennek 
a meggyőződésének nem is késett őszinte kifeje
zést adni. Az aug. 7-diki, aldershoti nagy kato
nai gyakorlaton, melyet egyik képünk mutat, 
25,000 ember vett részt, s kitűnő harczmódjá-
val, taktikai és másnemű kiképzettségével gya
kori helyeslésekre ragadta magát Vilmos császárt 
is, kinek környezetében ott volt a walesi berezeg 
is leányaival, ós ócscse, Henrik herczeg számos 
más angol és német notabilitásokkal. 

Talán még nagyobb hatást keltett a fejdelmi 
látogatóban ritka látványosságával a spit-
headi nagy hajóhadi szemle, aug. 5-dikén, mely 
alkalommal mindöszsze 113 torpedó-gőzös, első, 
másod- és harmad-osztályú hadihajó, pánczélos, 
ágyú- és parti naszád, monitor stb. vonult fel, 
összesen 558 különféle ágyúval, s 21,000 em
berrel. A felvonuló német hajókat a legszívélye
sebb módon tisztelgő lövésekkel üdvözölte az 
angol flotta, mely három hosszú sorban felállva, 
angol ós német lobogókkal volt tarkán díszítve. 
A tengerészek sapkáikat lobogtatták, vagy fegy
veresen tisztelegtek. A német császár, ki angol 
tengerésztiszti egyenruhát viselt, minden egyes 
hajót egyenként megtekintett, minek befejezte 
után az admiralitás összes tisztjeit bemutatták 
neki. 

A szemle befejeztével az angol flotta tisztjei 
diszlakomára hivták meg német kollégáikat, 
mely alatt az őszinte barátság és rokonszenv je
lei nem egy izben ismétlődtek a kölcsönös fel
köszöntökben. 

ANGOL ÉS NÉMET TENGERÉSZ.-TISZTEK DISZ-

LAKOMÁJA. 

SZÁZ ÉV ELŐTT. 
— Emlékezések a franczia forradalomra. — 

VIII. Uj emberek. 

Mielőtt tovább mennénk, jellemeznünk kell 
itt futólag azok személyét, kikre a bekövetke
zendő események intézésében, akár szónoki, 
akár másnemű tehetségeik czimén, vezérsze
rep várt. A klubbokban, a forradalmi újsá
gok szerkesztőségeiben, tág tér nyílott az agi-
tátori szereplésben való feltűnésre, de részint 
mint szónokok, részint mint hirlapirók legelső 
sorban négyen voltak fontosabb szerepkörre hi
vatva a forradalom későbbi történetében: Des-
moúlins Kamill, Marat, Danton, Eobespierre. 

Desmoulins Kamill nem volt szónok, gyenge 
tüdeje nem tette erre alkalmassá, sőt az intéző, 
a szervező pártvezér szerepére sem bírt megfe
lelő1 tulajdonokkal, de mint élénk tollú, merész, 
cynikus és igazi párisias szellemű újságírónak, 
főrész jutott ki neki a forradalmi izgatás művé
ből, melyben fáradhatatlanul buzgólkodott. 
Lamartine adja a legjobb jellemrajzot róla. 

«Becsületes polgári családból származott, a ter
mészettől gazdagon megajándékozva, már korán ki
tűnve tanulótársai felett, szenvedélyes irodalomba
rát, kissé babonás bámulója az antik erénveknek, 
dicsvágyó, a szabadságért rajongó, a ki egyebet sem 
látott a történelemben, mint a nagv népmozgal-
maknak forgatagát, melyeket a maga századára 
akart utánzóan rányomni s nevezetes emberek em
lékszobrait, kikkel versenyre vágyott kelni.» To-

VASÁRNAPI ÚJSÁG. 
I vább pedig: .Beteges hiúság, mely szükséget érez

tette vele, hogy mindenben részt vegyen, gyerme
kes könnyelműség, mely ide oda hajlította lelket, 
nyilvános helyeken elfecsérelt henye és féktelen fi-

I jukor, ösztönszerűen emberies, de nem bátortalan 
sziv, melyet nem gátolt szigorú lelkiismeret abban, 

i hogy szükség esetén a népszerűséget a bűnben, a 
j boldogulást a gyávaságban keresse : ezek voltak jel-
' lemének alapvonásai. Arcza ezt első pillanatra el

árulta : a meggondolatlanság homlokára volt irva, 
csupa könnyüség, izgékonyság, mosoly, könny, a 
tömegnek ellentétei és múló benyomásai, valami 

| triviális kötekedő és a kegyetlenségig cynikus vonás 
I fejezték be a hasonlatosságot.* 

Halljuk most őt magát beszélni azokban a 
' sorokban, melyet Duval «Histoire de la littéra-

ture sous la Bévolution* czimü művében idéz 
tollából, s melyek hiven visszatükröztetik a pá-

í risi gamint, csípős, fürge ötleteivel. Egyik czik-
' kében például a Palais Boyallal foglalkozik, me-
| lyet így ir le : 

«Tudom, hogy a Palais Boyal sétahelye sajátságo
san vegyes; hogy ott a csavargók gyakran veszik 

, igénybe a sajtószabadságot és sok buzgó hazafi 
] nem egy zsebkendőt veszített el mozdulatai hevé-
' ben. De ez nem gátol abban, hogy tisztelettel legyek 

az ott sétálók iránt; e kert a hazafiság tűzhelye, ta
lálkája a honfiak azon szine-javának, kik elhagyták 
tűzhelyeiket és vidékeiket, hogy jelen legyenek 

! az 1789-iki forradalom nagyszabású eseményénél s 
j ne maradjanak annak csupán tétlen szemlélői. Minő 
! jogon foszthatni meg szavazatuktól az idegenek, a 

kérvényezők, a vidéki levelezők e nagy csoportját ? 
Francziák ők, érdekük van az alkotmáuy iránt és 
joguk abban résztvenni. Hány párisi nem is gondol 
azzal, hogy kerületébe menjen le! Eg>szeiűbb a 
Palais Boyalba menni el. Ott nem szükség elnöktől 
kérni a szót, s két óráig várni mig rá kerül a sor. 
Az ember beadja indítványát. Ha vannak támogatói, 
a szónokot székre emelik. Ha megéljenzik, elmondja 
indítványát, ha kipisszegik, odább áll. így tettek a 
rómaiak is, kiknek forumja nem épen volt hasonlót-
lan a mi Palais Boyalunkhoz.» 

Olykor azonban metszővé válik hangja, igy a 
mikor például a forradalmi idők arszlánjairól 
beszél: 

«Nos tehát ezek az oly finom, oly illatos arszlá
nok, kik csak páholyaikban mutatják magokat, vagy 
elegáns phaetonjaikban, a kik a Messalinák és Sap-
phok felvonásközei alatt Bertin kisasszony diva
tos toilette-jeit roncsolják, fejedelmi vacsoráikon 
magyar bort iva, a gyönyör kelyhével Paris romlá
sára s a franczia nemzet vesztére kocezintottak.» 

Egészen más szabású egyéniség volt Marat, 
embernek úgy, mint Írónak. A «Nép barátja*, a 
mint nevezték, Neufchátelben született s az or
vosi tudományokra adta magát kezdetben, de 
már ekkor minden rendszert megtámadott s a 
későbbi felforgatónak mutatta magát, a kit 
gyilkosságra való felhívásai rémület tárgyává tet
tek minden mérsékelt ember előtt. Artois gróf 
istállóiban végzett állatorvosi teendőket, de a 

I forradalom kitörvén, testtel-lélekkel ahhoz csat
lakozott. Termete közepes, feje terjedelmes, vo
násai határozottak, arezbőre sárgás, szeme égő, 
személye elhanyagolt lévén, — egészben véve 
csak egy rút vagy nevetséges ember benyomását 
tette volna, de mihelyt száját megnyitotta, ke
gyetlen és különcz elméleteket hallatott, ri
deg hangsúlyozással s dölyfös bizalmasággal 
ejtve. Szerinte ezer és ezer főt kellett leütni, s 
kiirtani minden arisztokratát. Arisztokraták alatt 
értette pedig a saját szavai szerint a királypár
tiakat, a feuillansokat, a girondistákat és mind 
azokat, kik hintókat, cselédeket tartottak, se-

[ lyemruhát viseltek, színházba jártak stb. 
A földalatti élet, melyet folytatott, még job

ban elmérgesítette kedélyét. Egy szegény, isme
retlen ügyvéd adott neki hajlékot, ide hivatta 
egyszer Barbarouxt, kihez igy szólt: "Adjatok 

í mellém kétszáz nápolyit, tőrrel és balkarjukon 
jelvénynyel, velők bejárom Francziaországot és 
megcsinálom a forradalmat.* Barbaroux maga 
megdöbbenve hagyta el a vérszomjas őrültet. 
Mert Maratnak még a csiszolt franczia modor 

i is bün volt, mely ellenkezett a köztársasági 
i egyenlőséggel. Orvosi tanulmányai érzéketlenné 
l tették lelkét az emberi fájdalom látása előtt ; 
j minden személyes gyülöbt nélkül denuncziált; 

• diktátor akart lenni, —mondja Thiers — nem 
azért, hogy mindenható legyen, hanem hogy a 
társadalom megtisztításának borzasztó feladatát 
végrehajtsa.» Féltek, borzadtak tőle; megvetet
ték, kigúnyolták nyomorultságát, de ő megta
nulta szinten megvetni az öt megvetőket s lap
jában annál nagyobb dühvel öntötte ki lelke 

I szenynyét. 
A radikalismusában kissé elfogult Michelet 
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sokkal kevésbbé visszataszító rajzot ád Marái
ról, de a melynek mesteri közvetlensége szin
tén helyet követel itt. 

«Hogyan ? Ez Marat ? e sárga, zöld kabátos, ezek
kel a szürkés-sárga, kiálló szemekkel. Bizonyosan 
a batracidák fajához tartozik inkább, mint az em
beri nemhez. Melyik pocsolyából került ide ez a 
meglepő teremtés ? 

«Pedig szemei inkább szelídek. Fényük, átlátszó
ságuk, a különös mód, a melylyel révedeznek, nézés 
nélkül is nézve, azt hitetné el az emberrel, hogy itt 
egy látnokkal van dolga, a ki szédelgő és hülye egy
szerre, s a ki jóserőt tulajdonít magának ; egy vá
sári próféta, hiu és felettébb hiszékeny, a ki min
dent hisz, de főkép saját hazugságait, s hiszi mind
azokat az önkénytelen koholmányokat, melyek felé 
túlzásai szünetlenül ragadják.* . . . «A fokozat bor
zasztó lesz; neki okvetlen szüksége van rá, hogy 
költsön, koholjon, hogy legalább naponkint ogyszer 
csodát kiáltson, s reszkető előfizetőit árulásról áru
lásra, leleplezésről leleplezésre, borzadályról borza-
dályra vezesse. 

«Köszönetet mond a gyűlésnek. 
«Azután arcza felderül. Nagy, rettenetes árulás! 

Uj összeesküvés fölfedezve. Lám, mily boldog, hogy 
remeghet és megremeg'ethet. Lám, hogy átválto
zott a hiu, hiszékeny lény. Sárga bőre izzadságban 
fénylik.» 

Mint szónok, Marat a naivságnak és hatásva
dászatnak csodálatos keveréke, feleresztve egy 
napi hír színtelen prózaiságával. És mégis, mikor 
a szószékre lépett, mindenki remegett, és gyak
ran nem is mert senki utána szót emelni. Egy 
deczemberi ülés jegyzőkönyvéből ezeket a szavait 
idézi Duval, melyek elég ízelítőt fognak nyújtani 
e csodálatos ember szellemi világáról: 

«Felujnlva fogják látni köztünk a szent Bertalan
éjet és a szicziliai vecsernyét. Mialatt vérengző ban
dák szóródnak szerte minden utcznn és minden 
téren, egyik csoport feladata lesz betörni a lámpá
kat, elvágni a harangok köteleit, és elállni a temp
lomok bejáratait, nehogy megkondíthassák a vész
harangot, ha a vépzetes perez elérkezik. Szabad-e 
kételkedni még ellenségeink pokoli cselszövényeiben 
azon tények után, melyeket mindjárt fel is fogok 
tárni ? 

«Tudjuk, hogy az összeesküvők ismertető jelvé
nye egy fehér kokárda lesz, melyet kabátjaikon vi
selnek s kalapjaikhoz fognak tűzni, mihelyt elegendő 
számmal összejönnek. Az osztrák nő már tízezerét 
osztott szét ezekből és épen most rendelt meg még 
30 ezerét divatárusnőinél. Ezt a hires Bertin egi/ilc 
bolti leányától tudom. A roppant rendelések a fehér 
szalag árát röf önként három sousval szöktették fel.* 

íme ez Marat. Lássuk most Robespierret, 
Arrasban születve, mint egy szegény, de be

csületes ügyvéd gyermeke (nem pedig, mint 
némely királypártiak állították, Damiennek, XV. 
Lajos orgyilkosának unokaöcscse), ennek tönkre
jutása után hamar árvaságra is jutott. Ifjabb 
öcscsével együtt az arrasi püspök vette azután 
pártfogása alá, és Parisban taníttatta, hogy szin
tén ügyvéddé képezze. Eobespierre azok közé a 
korán érő gyümölcsök közé tartozott, kiknek 
fejlődése kezdetben mindent igér, később azon
ban meddőkké lesznek. Saját nagyrahivatottsá-
gában, saját képességeiben való eme csalódása 
volt az, mely az alapjában véve igen középszerű 
ember kedélyét annyira eleczetesítette, világ és 
emberek megvetőjóvé, irigygyé, áskálódóvá s 
mások babérainak megtépázójává tette. 

Mint ügyvéd első izben egy meglehetősen kü
lönös perben szerepelt szülővárosában. A Frank
lin által akkortájt feltalált villámhárítók ügye 
volt ez, melyben a fővárost csakhamar a vidék 
is kezdte követni. De mig a nagy vívmánynak 
feles számmal voltak bámulói, másrészt akadtak 
olyanok is, kik minden áron igyekeztek a vil
lámhárítók alkalmazását meggátolni, mert nem
csak hogy czélravezetőnek nem, de sőt még in
kább veszélyesnek hitték, nem csak a közvetle
nül érdekelt épületekre, de azok szomszédságára 
nézve is. Valóságos pártokra szakadt a vidéki 
közönség abban a kérdésben, hogy állítsanak-e 
villámhárítókat házaikra vagy nem ? Egy ily 
elmérgesült magánjogi kérdésben a villámhárí
tók hivei Eobespierret bízták meg érdekeiknek 
törvényes védelmével, s az érdekes pör elég szép 
tért nyújthatott volna az ifjú ügyvéd tehetségei 
beigazolására. De Eobespierreben csalódtak a 
kik tőle sokat vártak. A vitás tárgy tudományos 
momentumaiban oly elemi járatlanságot árult 
el, nyelvében, gondolataiban oly szegénységet, 
t°gy egyszerre vége lett a nimbusznak, melyet oly 
jó indulattal előlegeztek számára. 

Most a kortes ígéretek mézes szavait yette 
ajkaira, s azokkal kezdte körülházalni vidéke 
választóit. Mennyet, földet igért nekik, adóik, 
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tizedeik elengedését, birtokváltságot, szóval 
mindazt, a mivel a politika vándorapostolai a 
mai szép napon is hangulatot tudnak csinálni 
magok mellett s fáradozásai sikerre is vezettek, 
vidéke közönsége felküldte az alkotmányozó 
gyűlésbe. 

íme tehát Eobespierre elérte vágyai tetőpont
ját. De a szerep, melyet az első assembléeban 
játszott, még nagyon is szerény és alárendelt 
volt. Inkább mellőzték öt, mintsem keresték 
volna barátságát. S ez nem is csoda, ha hitelt 
adhatunk egy egykorú életirójának, mert kép
zettségét, tehetségeit nagyon fogyatékosoknak 
tünteti föl néhány jellemző adat, mely parla
menti szereplésére vonatkozik. Igy egy általa 
szerkesztett feliratban a következő mosolyra 
keltő naivságot olvassuk: «Hajlandók vagyunk 
— irja — aláadni magunkat a királyi hatalom
nak egy évig, s ha meg leszünk vele elégedve, az-
után is.»Valóságos zugfiskálisi felfogása az állam-
tani elméleteknek. 

Még nagyobb derültséget keltő volt egy másik 
parlamenti szereplése 1790 nov. 19-én. Egy 
több tagú küldöttség bizonyos hatósági vissza
élésekről tett volt panaszt, melynek tárgyalása 
ép napirendre került. Eobespierre a szószékre 
ugrott s felemelve szavát, szenvedélyes hangon 
igyekezett kimutatni, hogy az illetők arisztokra-
czikus (sic !) testület küldöttjei. Az «arisztokra-
czikus* szó iszonyú derültséget kelt, de Eobe
spierre nem hagyja magát zavartatni; s azt hive, 
hogy szavainak hatása állítása érdemleges ré
szére vonatkozik, nagy tűzzel ismétli: «Igen, 
igen, nem tévedek, be tudom bizonyítani, hogy 
e testület szelleme arisztokraczikus.» 

Mint újságíró nem kevésbbé vastag ignorán-
cziával ferdített köztudomású tényeket. Irland 
éjszaknyugati szögletéből jövő hajókat a biscayai 
öbölben köttetett ki, a kordovai hegy lábánál, 
hogy onnan rakodjanak meg a heringhalászat
hoz szükséges sóval, holott e hegy 150 mérföldre 
esik a biscayai öböltől beljebb Andalúziában, 
15 mérföldre Sevillától. Most titokban készülő 
stylétes botokról tudott hirt adni, melyek Paris 
összes arisztokratáinak felfegyverzésére lettek 
volna szánva, majd 16 ezer savoyardról rebes
getett, kik a Dauphinéba érkeztek Francziaor-
szág meghódítására. Képzelete ma egy dán ha
jón vitte Genuába nagy hadsereggel, mely Ali-
canteben kikötve, onnan volt Francziaországot 
megtámadandó, holnap pedig azzal ijesztette 
ismét, hogy a royalisták Francziaország 30 de-
partementját árulták el a Lotharingi és Bran
denburgi házaknak. 

Hát még vezérczikkeinek szürke, lapos kenet
teljessége ! «Ah testvéreim,— igy kiált fel lapja, 
a «L'Union» egyik számában,— minden oldalról 
ijesztő hirek érkeznek: az összetirtás uralkodjék 
telettetek I Hagyjátok abban pillanatra minden 
munkáitokat, őrködjetek kerületeitekben éjjel
nappal, és áldozzatok fel mindent az összetar
tásnak; hisz oly kevés kell a szabadsághoz. Mi 
egy pillanatnyi fáradság és boszuság, mikor az 
összetartásról és szabadságról van szó? Minden 
nap uj összeesküvéseket fed föl. Legyen közötte
tek mindig összetartás. Ocsmány röpiratgyártók 

nevetséggel akarják elhalmozni a nemzetgyűlés 
legerényesebb tagjait. Ah testvéreim, mi össze
tartást ajánlunk néktek!» 

Pedig Eobespierre szerette Mirabeau modorát 
utánozni s ezért mondták róla ellenségei: «Mi
rabeau a Provence fáklyája, Eobespierre Arras 
faggyú-gyertyája.» Nem is vették fel semmiféle 
bizottságba, egyetlen egyszer volt a ház jegyzője. 
A mi külsőjét illeti, aránytalan, kellem nélküli 
idomai kissé a közepesnél kisebb termetet mu
tattak. Kezei, vállai, nyaka, szemei folyvást ide
gesen rángatóztak. Arcza, tekintete kifejezéstelen 
volt. Sárgás arezszine, gyakran összeránczolt 
homloka epés vérmérsékletre mutattak. Modora 
brutális, járása nehéz, hangja élesen sértő, in
kább rikoltó mint beszélő, s kiejtésén érezhető 
volt a vidéki akczentus. Ehhez járult, hogy bár 
jó szemei voltak, élte utolsó évében szemüveget 
kezdett hordani, melyet ép akkor hozott divatba 
Parisban is az amerikai Franklin. 

És ez a hideg, közönséges értelmiségü ember, 
a ki, bár mindig választékosan s bizonyos nyárs-

ROBESPIERRE. 

polgárias aggályossággal öltözött, de a szó szoros 
értelmében szegény, egyszerű maradt, Miche
let szerint valódi bálványa volt a nőknek. Bi
zalmat ébresztett bennök komoly, zárkózott mo
dora, s elragadta őket beszédeinek az a keresett 
szentimentalizmusa, melyet szeretett émelygős 
közhelyekkel fűszerezni. Ki nem fáradt oly frá
zisok emlegetésében, mint «az erény bájai*, «az 
anyai szeretet édes leczkéi*, «a szent és békés 
otthon*. Pislogó szemei gyakran keresték fel e 
közben a női karzatokat s mikor áttért személyes 
sérelmei, üldöztetései, bántalmai felsorolására, 
elérzékenyülve vették elő a zsebkendőket s min
denkit meghatott sápadt funeratori arcza. Egy 
ilyen pillanatban történt a 92-ik év végén, hogy 
egyszer a girondisták elleni harezban kifáradva, 
egy ülésen kijelentette a jakobinusoknak ünne
pélyesen, hogy ha a pártharcz megszűnik, őis 
ott hagyja a közéletet, s napjait csendes vissza-
vonultságban kész tölteni, mire egyszerre zseb
kendők lobogtak fel a karzatokról s lelkesült női 
hangok sipítottak feléje : «mi is veled megyünk!» 

• 91 tői 92-ig Eobespierre, mint tudjuk, nem volt 
a nemzetgyűlés tagja. Hírlapírói feladatának élve 

s a jakobinusok klubbját látogatva vonta meg 
magát nővérével, egy pártában maradt zsémbes 
vidéki vénkisasszonynyal a Saint Florentin-utcza 
egyik szerény házában, a maga bálványozott 
Bousseauja olvasásának szentelve minden sza
bad idejét, kinek Emiljéből és Contrat Socialjá-
ból merítette rhetorikája minden bölcseségét. 
Itt történt, hogy egy ízben megbetegedett. Egy ra
jongó tisztelője, Duplay asztalos neje, kemény 
szemrehányásokat tett nővérének, a miért nem 
értesítette fivére betegségéről s nem ment el 
addig, mig öt magához nem vitette. Tiszta kis 
szobát adott neki, melybe legszebb bútorait 
állította be, jó ágyat, néhány széket, állványt, 
hová könyveit, iratait, beszédeit, jelentéseit rak
hassa, mert «Eobespierre, mondja Michelet, 
Eousseau-n és Eacine-on kivül mást nem olva
sott, mint Eobespierret. A falakra Duplay asz-
szony gondos keze mindenüvé ennek az ő istené
nek a képeit aggatta; bármerre fordult az 
ember, nem látott mást, mint Eobespierret, 
Eobespierret és Eobespierret*. 

DESMOULINS KAMILL. 

Azután tolla csodálatos varázsával irja le a 
nagy történetíró Eobespierre lakása minden 
zeg-zugát. «A ház beszélt, szónokolt. Már a kü
szöbön az udvar szegényes, szomorú kinézése, a 
fészer, a kamara, a deszkák, a nép szavát lát
szottak mondani: Itt lakik a megveszlegethetlen! 
Följebb menve, a padlás még hangosabban ki
áltotta ezt a maga tiszta, szegényes, munkás ki-
nézésében, minden egyéb czifraság nélkül, mint 
a nagy ember papírjaival a fenyőfa- állványon; 
elmondta lakója kifogástalan becsületességét, fá-
radhatlan munkásságát, a nép ügyének szentelt 
életét. . . először látva ezt, az ember az erény 
házában képzelte magát.* 

Látni való, hogy Michelet itt is, mint mindig, 
nem kis mértékben elfogult a «terreur» embe
rei javára. De a dolog úgy áll, hogy kevés his
tóriai alak nyújtott anyagot eltérőbb értelmezé
sekre, mint Eobespierre. Hideg, számító tisztes
sége sokakat megvesztegetett, a kik a deklamáló 
erények ama kothurnusos oskoláját, mely az an
tik mintákért lelkesült, mindenek fölé helyezték. 
És ilyen volt a Duplay-család, tulajdonképen 
nem közönséges asztalos-iparosok, hanem inkább 
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építési vállalkozók, a minthogy a háztartás is 
középen állott a tulajdonképeni nép és az úribb 
rend háztartása közt, amolyan kis-polgári, mely 
épen megfelelt Bobespierre demokratikus esz
ményének. A ház földszintjén zongora is állott 
a négy Duplay kisasszony számára, kik a szom
széd zárdában nevelkedtek volt s Eobespierret 
testvéröcscsül tekintették. 

Dyen volt az a családi kör, melynek közepette 
Bobespierre a kényeztetett kedvencz szerepét 
játszta. A fiu titkári szolgálatot teljesített mel
lette, irta, másolta beszédeit, mig az öreg Du
play szótlan hallgatója volt. Ez az életmód volt 
az oka, hogy később egy jakobinus szemére lob
bantotta volt Eobespierrenek, hogy kitartatja 
magát Duplayék által, olyanformán mint Tar-
tuffe Orgon által. Ez azonban alig tehető fel a 
tisztességére oly kényes és oly rendszerető Bo-
bespierre-ről. Bizonyos, hogy csak fizetés felté
tele mellett költözött Duplay-ékhez, hogy aztán 
a későbbi zavarok pontosságában hátráltat
ták, az menthető, hiszen, azt mondja Miche-
let, nem egyszer még képviselői napidijait is 
feledte fölvenni. így történt aztán, hogy halála 
napján, thermidor 9-én ép 4000 frank hátralék
ban volt a Duplay-családdal szemben, de hogy e 
napon tízezer frankot találtak volna hagyatéká
ban, mint ellenségei állították, kétséges. 

életének lehető kimélésére — meghalt kevéssel 
azután, hogy Dantont a forradalom az igazság
ügyminiszteri székbe emelte, megölte férje ret
tenetes hírneve, a forradalom szörnyű vihara. 

A csapás Dantonra lesújtó volt; nemcsak ne
jét vesztette az elköltözöttben, hanem valódi 
vódangyalát, ifjú küzdelmei osztályosát, azt a 
kincset" melyet a sors akkor ajándékoz az em
bernek, mikor még semmit sem érdemelt ki, s 
ép ezért olyan becses. Egy jó nő az, a ki először 
előlegezi a férfinak azt a hitet es önbizalmat, 
melyet az élet csak később vált be. A közélet 
nehéz harczaiban küzdőknek olyan a családi 
tűzhely, mint Anteusnak a föld, melynek érin
téséből erőt merít. Danton magára maradt két 
gyermekével, kiknek egyike ép a Bastille be
vétele napján született. A hű nő halála hire 
távol Belgiumban találta, hová a gyűlöletes pör 
elől menekült, melynek XVI. Lajos, kit nem 
menthetett meg, áldozatul esett, s visszatérve, 
fájdalma őrültségében felszaggattatta a földet, 
mely már hét napja borult letűnt élete boldog
sága fölé, hogy meg egyszer ölelje magához drága 
halottja szemfödelót. 

A jó nő utolsó órájában is férje sorsára gon
dolt, a hogy elvonja őt a forradalom borzalmai
tól, előkészítette második házasságát egy 16 éves 
lánynyal, kegyes, istenfélő királypárti családból. 

Fürdőben találta őt. «Itt van ön? — kiáltott fel 
Danton. — Tudja, hogy egy szavamba kerül és 
lenyakazzák?" «Danton— felelt Lameth, —ön 
nagy bűnös, de vannak becstelenségek, melyekre 
képtelennek hiszem, például, hogy engem följe
lentsen.)) «A királyt megmenteni jött?» kórdezé 
ismét Danton. «Igen.)) «Nem bánom, megpró
bálom a dolgot, de egy millióra van szükségem, 
hogy a szükséges szavazatokat megszerezzem ég 
pedig mához nyolcz napra. Azt is kijelentem, 
hogy ha életét meg nem menthetem, halálára 
szavazok. Szívesen megmentem fejét, de nem 
akarom elveszítni az enyémet.» Lameth azután 
Pitt angol miniszterhez fordult, de nem értczélt. 
Danton pedig, mint előre megmondta, XVI. La
jos halálára szavazott. (Itt valószínűleg téved 
Taine, mert Danton a szavazásnál távol volt, 
Belgiumba küldette magát államügyekben, hogy 
kikerülje az önmagával való összeütközést.) 

Dantonnak, minden bűne daczára, volt szive, 
s mint politikust, tehetség dolgában csak Mira-
beau multa felül. Ő nem volt theoretikus, mint 
Bobespierre vagy Marat, előtte az emberek nem 
voltak élettelen számjegyek. Tudott érezni s 
szánni, minek bizonysága, hogy a szeptemberi 
napokban sokaknak életét mentette meg, s mi
kor a girondisták feje fölött is eldőlt a koczka, 
keserű könnyeket hullatott, a miért nem állt 

MILICZA MONTENEGRÓI HERCZEGNŐ. PÉTER OROSZ NAGYHERCZEG. 

A Robespierre-Marat-Danton-féle triumvirátus
nak legnagyobb, sőt mondhatnók egyetlen igazi 
tehetsége Danton volt. Egy buldog-fejü kolosz-
szus, kissé afrikai arczczal, melyen a himlő félre-
ismerhetlen nyomokat hagyott, de a mely mégis 
bizonyos költői rútságot tükrözött vissza, 
athleta-termettel. mennydörgő hanggal. Mint 
kezdő ügyvéd, emésztő becsvágygyal, de párt
fogás és kilátás nélkül hányódott Paris kávéhá 
zaiban, egész addig, mig az Ecole kávéházban 
megismerkedett a tulajdonos szép leányával, ki 
a pénztárkönyv mellett trónolt volt s feleségül 
kérte. De a kis háztartás nagyon szerényen in
dult meg. Dantonnak több adóssága volt mint 
ügye, s bizony sokáig az önfeláldozó após segí
tette ki a háztartás legelemibb szükségleteit ha-
vonkint néhány louisdorral. Mikor aztán a ház
nál minden elfogyott, a fiatal pár egy időre Fon
taméba rándult, hol az apósnak kis háza volt. 

Szerencsére Dantonnak nem voltak költséges 
kedvtelései, kivéve az asszonyokat. Sem nem 
ivott, sem nem játszott, s szerelmi kalandozásai 
is, a mikben pedig legfőbb gyöngéje rejlett, ugy 
hogy később az Orleans-párt is a herczeg ked-
Tese, a szép Buffon asszony által próbált rá 
hatni, — rendesen elég jókor visszavezették még 
bálványzott hitvese lábaihoz. De a boldogság 
nem volt tartós. A hü, erényes, egyszerű nő, a 
kinek nagy része volt abban, hogy Dantont rá
vette a király, vagy legalább neje és gyermekei 

Danton atyját a parlamentben ismerte meg, s 
miniszterré lóvén, jó helyet eszközölt ki számára 
a tengerészetnél. De azért a házasság nem ment 
olyan könnyen. Az anya szemére vetette Dan
tonnak a király halálát, kinek pedig ő ép életét 
akarta megmenteni, s a szeptember másodiki 
vérengzést. Maga a leány sem sok hajlandóságot 
tanúsított, inkább félt a férfi démoni lényétől, 
semhogy vonzódott volna hozzá. Azt adták 
ürügyül az ellenzésre, hogy Dantonnak katho-
likus hitre kellene térnie. De Danton forró vé
rének ez nem volt akadály, s bár Diderot igazi 
tanítványa volt a vallásban s a kereszténységet 
csak babonának tekintette, aláadta magát az 
egyházi czeremóniáknak. 

Mint magánéletében, a politikában sem volt 
Danton az elvek embere. Könnyelmű, élvvágyói 
evnikus létére, nem vonakodott az udvartól pénzt 
fogadni el, hogy szolgálatokat tegyen s midőn 
ezért csak folytatta izgatásait, s szemére lobban
tották, hogy nem tartja be az alkut, egész hideg 
vérrel azt felelte, hogy ha igazán szolgálatot 
akar tenni az udvarnak, ugy kell viselnie magát, 
mintha ellensége volna. 

Taine szájhagyomány után említ egy esetet, 
hogy a Lameth-testvérek egyike, Lameth Theo-
dore gróf, a törvényhozó gyűlés tagja, ki később 
Svájczba menekült, a király halála előtt egy hó
val Parisba jött, hogy még egy kísérletet tegyen 
XVL Lajos megmentésére, s fölkereste Dantont. 

hatalmában őket megmenteni. Máskülönben 
egészen a forradalom teremtménye, a ki nem 
húzódozik semmitől: megöleli Marat-1, pajtás
kodik a részegekkel, kocsismódra felelget az ut-
czai asszonyok bántalmaira. De ő az egyetlen, a 
kinek szeme világosan lát a forradalom zavarai 
közt, s a kit merészsége képesít a tömeg indula
tai irányzására, melynek ötven lépésre zárt ab
lakon át is elhallszó bika-hangjával, a beszédébe 
vegyített Babelais féle vaskos mondásokkal s 
bizonyos népies kedélyességével imponálni tud. 
Mirabeau ékesszólásának a parlament volt küzd-
tere, Dantonénak pedig az utcza. 

EGYVELEG. 
* Nagy Napóleon hires tábori ágyát ismét meg

találták egy strassburgi antiquáriusnál. A hires had
vezér ezt az ágyat használta utolsó hadjárataiban és 
Elba szigetén ; később a párisi .Musée des Souve-
rains» czimfl gyűjteménybe került, de ezt a kom-
mune alatt széthányták s az ágyat elveszettnek 
hitték. 

:: Nagy alagutat készítenek Glasgowban a kikötő 
alatt a személyforgalom közvetítésére. A nagy mű 
14 év alatt fog elkészülni. 

* New-York államban, mely pedig az Egyesült-
államnak legnépesebb államai közé tartozik, még 
mindig 4.800,000 hektár műveletlen s millió hektár 
erdővel borított terület van. 
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Naszr-eddin sah lovagszobra Teheránban. 

A PERSA SAH REZIDENCZIÁJÁBÓL. 

I. 

Ritkán, legfeljebb egy-egy oly esemény alkal
mával, a milyen a persa sah jelenlegi európai 
látogatása, hall valamit nálunk az újságolvasó 
a távol kelet sajátszerű világáról részletesebben. 
Pedig Persia, s főkép fővárosa, Teherán, ily alkal
makon kivül i-i érdemes a figyelmesebb tanul
mányra. 

A mi az idegent Persia fővárosában mindjárt 
eleinte meglepi, az az ut:-zai élet élénksége. 
Mert természetesen oly éghajlat mellett, mint a 
teheráni, minden a szabad levegőn kell, hogy 
mozogjon. A boltok mind nyitva vannak, a vá
sárlók kunt állanak s még a boltos is kívülről 
szolgálja ki őket. S az iskolák is ilyen nyilváno
sak; népes átjárókon lehet látni a gyermeke
ket, huszat-harminczat egy csoportban, sarkon 
guggolva s egyhangúlag ismételgetve lecz-
kéiket. 

Más typikus alak Teherán utczáin a vándor 
borbély. A korán ugyanis kötelezi a mohamedán 
férfit haja leborotválására. A szunniták egész fe
jőket kopaszra borotválják, egy hosszú fürt ki
vételével a középen, a melynél fogva, mondják, az 
arkangyal fogja majd őket a sirból kirántani. 
A síiták vagy persa muzulmánok ellenben hom
lokuktól nyákok csigolyájáig borotválkoznak s 
kétfelől hagynak csak egy egy fürtöt. Bendes do

log tehát egy- egy alsóbb 
néposztályból való fér
fit a kövezeten ülve lát
ni, a mint a borotválás 
műtétének adja alá ma-
Sát. A megmaradt ha
jat és szakállat festik, 
s ritka dolog Teherán
ban ősz fürtöket látni. 
Az első festék a henna, 
egy narancssárga szinü 
szerves anyag. Sokan 
ezt annyira kedvelik, 

hogy nem is használják utána a szokásos in
digót. Ez utóbbi a hennával egyetemben tar
tós és kellemes sötétbarna szint ad a haj
nak. Az asszonyok is festik hajukat, s szem-
öldjeiket egybetoldják ecsettel. De minden osz
tály fürdik legalább egyszer egy héten; a gazda
gabbaknak otthon van gőzfürdőjük és a persa 
fürdőkbe soha sem bocsátnak keresztényt. A köz
fürdők megannyi klubbok és varró-társaságok, 
reggel az asszonyok magokkal viszik varrásai
kat, s miután jól ellátták magokat gőzzel, több 
órát töltenek kaliáni füstölve, varrva, és plety-
kázgatva. 

Mint Münchenben a sörház, Konstantinápoly
ban a kávéház, ugy Teheránban a thea-ház a 
legnépszerűbb mulatóhely. Napnyugta után ren
desen zsúfolva vannak ezek, mert elég különös, 
de igaz, hogy bár Persia Arábiával vetekedik a 
kávétermelésben, azért legkedveltebb itala nem 
ez, hanem a zamatos thea, czitromlével. Ugy a 
borivás, mint a kártyajáték azonban meg van 
tiltva az igazhitűnek, a azért nyilvános helyen 
nem is láthatni ilyet, de annál inkább otthon. 

A persák húsz darabból álló kártyát használ
nak öt figurával, melyeknek nevei ezek: Vadász, 
Gyermek, Asszony, Fejédelem, Katona. Ez ala
kokat azonban a kézzel csinált kártyákon a 
festő különböző felfogásban tüntetheti fel, s pe
dig sokszor gazdag színezéssel aranyos alapon 

Siita persa hajviselet. 

vagy aranyos mázzal. Ennélfogva némely gazda
gok által használt játék-kártya 100 frtot is 
megér. A hírneves sirászi művész, Aga Nedsef, ki 
e század elején élt, maga sem vetette meg te
hetségét a kártyarajzolásban is kimutatni. 

Érdekes piaczi czikk Teheránban a kenyér, 
ezt lapos formában készítik ugy, hogy a sütő, 
miután kinyújtotta, meztelen két karján forgatja 
a tésztát, mig elég vékony lesz s aztán ügyes 
mozdulattal veti rá a forró kemenczére, hol né
hány pillanat alatt megsül. Ez a kenyér olcsó, s 
mi több, édes és tápláló és sajttal s gyümölcs
csel főeledelét képezi a lakosságnak. Mert gyü
mölcs bőven van Teheránban, sokféle fajú za
matos szőllő van. melynek alig kerül egy kraj-
czárba fontja. A dinnyék s főkép a muskotály
dinnyék szintén híresek s potom áron kaphatók. 
Egyik sehol sem ismert faja ezeknek a ezukor-
dinnye, külsőleg a többihez hasonló, de belsője 
egyenletes szürkés-fehér szinü, kókuszdió-za-
matú. Gránátalmák is egész télen át vannak, 
valamint rendkívül nagy baraczkok, s gyönyörű 
körték is. A ghiláni narancsok szintén nagyok 
és szépek, de izök nem oly jó, mint a szicziliai 
narancsoké. Füge alma hasonlóan bővében van, 
de nem oly kitűnők, mint egyéb gyümölcsök. 
Szőllőgazdasága kiválóan képesíti Persiát jó bor 
termelésére. Csinálják is az örmények, de nem 
bánnak vele elég lelkiismeretesen, egy európai 
azonban, bár a borkészítés törvényesen tiltva 
van, kitűnő virágzásra juttathatná a borter
melést. 

Boltokon és bazárokon kivül még vándorke
reskedők is találhatók, kik öszvéreiken járnak 
portékáikkal házról házra. Ezek a turbános del-
lálok hajladozva kérnek bebocsáttatást s ha 
megnyerik, kirakják a padlóra különféle tarka
barka tárgyaikat, köztük porczellán apróságokat, 
hímzéseket, antik ékszereket, stb. Esiáthatni 
itt becses kasmíri sálokat, szőnyegeket, szép 
sirázi kézimunkákat, arany s ezüst betéttí ka-
liánt, gyönyörű faragott szelenczéket a persa 
életből vett ábrázolásokkal, vagy elefántcsont 
alakokkal; finoman hímzett fátylakat; arany és 
ezüst szálakkal átszőtt tömött bársonynemüeket; 
khorasszáni pengéket, tőröket fegyvereket, régi 
ékszereket Hafiz vagy a Korán verseivel, ritka 
kéziratokat, jellemző rajzokkal tarkítva, érczből 

vert vázákat, tálakat, kelyheket, gyémántot, ru
bint, gyöngyöt és türkiszt, melyről hires Persia ; 
filigrán ezüst müvtt kávés service-eket, arany 
karcsatokat, malenderámi tigrisbőröket, asztra-
kháni prémeket, kirakott zománezos művű régi 
Hintákat, kardokat, furcsa faragványu sakktáb
lákat, selyemruhákat, mozaikdarabokat azispa-
háni palotákról és mecsetekről. 

A keleti kézműiparnak legnagyobb vonzereje 
abban áll, hogy merőben individuális. Mindenki 
saját egyénisége bélyegét nyomja munkájára, s 
innen van, hogy ritkán látni két szőnyeget is 
egyforma mintával, a mi nagyon előnyösen tér 
el az európai ipar örökös ismétléseitől rajzban 
és formában, különösen a szövő és bútoripar te
rén. Megbecsülhetetlen előny ez szegény embe
réknek, kik ily módon kevés pénzért csinos dol-

! gokat kaphatnak, de hátránya a vagyonosoknak, 
I kik eredeti dolgokat hajszolnak. Ezek a dellálok 
I néha magok is csak bizományosok, előkelő nők 

bízzák rajok eladás végett becses tárgyaikat, 
melyeket ekkép sokszor sikerrel árusítnak el. 

Eredeti dolgot azonban már itt sem mindig 
í lehet kapni. Különösen régi fegyverekben oly 

nagy lett az európai kereslet, hogy hamadáni 
és ispaháni iparosok most már utánozzák a régi 
persa fegyvereknek pittoreszk szépségeit s az 
éreznek kitűnő anyagát. így esik, hogy a dellá
lok is néha hiába esküdöznek szakállaikra, hiába 
veszik elő szokott frázisaikat: hogy «Malikadim 
est» (régi korbeli) és «B'csesm (szememre 
mondom) — azért senki sem ad hitelt nekik. 

Bemekek némely érezböl készített szép példá
nyok, mint: vázák, lámpák, gyertyatartók, kö-
nyed és finom kidolgozásban, harczi, vadászati 
jelenetek, vagy tánezosok, akrobaták metszve-
nyeivel, rendkívüli szép arabeszkekkel és orna-
mentalis czifrázatokkal. A persa himző és szövő
ipar azonban az anilin feltalálása óta nagy 
mérvű hamisításoknak van alávetve, a me
lyek a tartósságot és szépséget egyaránt csök
kentik. Ezért a kormány is eltiltotta az anilin 
használatát, mert nagy visszaeséstől félt; miatta 
a legfontosabb persa kiviteli czikkekben. Ned
ves ruha dörzsölésével föl lehet ismerni az ani
lin színezést. Egyébiránt a persa szőnyegek 
többnyire azon vidék után neveztetnek, hol ké
szülnek. Legértékesebbek azok, melyekben töbh-
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kevesebb selyem van. A turkesztáni szőnyegeket 
bársonyos felület s rendkívül gazdag mintázat 
különbözteti meg a bár az alaprajz ugyanaz ben-
nök többnyire, kettő sincs egymáshoz teljesen 
hasonló. Ezek igen értékesek, különösen, ha 
50—80 éves korúak. De mára turkománoknak 
is alkalmuk nyilik Oroszországból anilint sze
rezni s ma már gyakorta használják is szőnyegeik 
készítésénél. 

Kiváló érdekkel birnak Teheránban a király 
palotái. Az, a melyet Naszr-eddin sah foglal el, 
a királyi udvartartás női személyzete által lakott 
osztálylyal együtt, délkeleti részét foglalja el a 
város ama nagy területének, hol az arzenál, a 
kormányhivatalok, Naib Szultáné herczeg lak
osztálya", a hadügyminisztérium s a kaszárnyák 
vannak. A palotát számos udvar s szépen gon
dozott árnyas kertek körítik. Külseje inkább 
festői, mint impozáns és gazdag keleti diszítmé-
nyekkel van ékítve, mig belsője az európai és 
keleti fényűzést egyesíti magában. 

A fogadó-terem nyilt templomi folyosóra em
lékeztet. Fa-ereszei a svájczi és khinai építészet 
vegyülékét képezik, minden oldalon négy nagy 
gazdagon aranyozott oszlop van. Elől függönyö
ket alkalmaztak a napfény és eső ellen, azonban 
kedvező esetben a terem nyilt s a sah fogadási 
szertartásait a terem előtt levő négyszögletes 
térről jól lehet látni. A fogadó-terembe persák-
nak — mint az különben más előkelő helyeken 
is szokásban van — nem szahad czipővel be
lépni s azért a Persiában élő európaiak ily láto
gatások alkalmával sárczipőket hordanak, hogy 
legalább ezeket letéve, a látszatnak megfelelje
nek. A terembe vezető hat lépcső nagyon mere
dek, legalább egy lábnyi magasságban állanak 
egymástól. A fő-terem, melynek padlóját díszes 
szőnyegek borítják, mintegy 60 láb hosszú s 25 láb 
mely. A boltozat minden részén különböző szög
letek alatt elhelyezett tükrök vannak. Az éjszaki 
sarkon látható Ferencz József király nagy arcz-
képe s a mellett két kisebb kép — egy tájkép s 
egy tengeri jelenet — melyeket a sah még az 
1873-diki bécsi világkiállítás alkalmával vásá
rolt. Mindkét kép rámájának sarkában még ott 
vannak a kiállítási számok is; valószínű, hogy 
ő felsége nincs teljesen tisztában azok jelenté
sével. A terem szemközt eső részén van egy sa
játságos nagy földgömb. Átmérője mintegy 18 
hüvelyk s tele van drágakövekkel. A tengert 
smaragdok jelzik, Angliát és Francziaországot 
gyémántok, Afrikát rubin, Indiát amethiszt. E 
valóban «drága» földgömb mellett van a trón, 
egyszerű párisi mű, mely alig ér 60—70 forintot 
a inkább szószékhez hasonlít, melynek padjára 
könyököl a fejedelem, mig hosszú nargilehja 
egész a földig ér. Hátul, a sah feje felett, van 
Persia jelvénye, a ragyogó nap drágakövekkel s \ 
disztollakkal. A földgömb másik oldalán igen j 
csinos asztal van flórenczi mozaikművel s rajta 
Titus diadalivének mintája, mindkettő IX. Pius 
pápa ajándéka. E becses, de rendesen a teheráni 
piszok által ellepett bútorok közelében van Ha- i 
velock angol hadvezér arczképe közönséges fa- j 
keretben, s a mellett egy ma már gyermekjáték- j 
szernek tekinthető «örök mozdony*, mely azon- , 
ban a mozgató viz hiányában most épen nem 
mozog. Ez utóbbi tárgy a régi keletindiai társa
ság ajándéka. 

Van az épületben egy régibb fogadó-terem is, 
kizárólag alattvalók számára. E terem sokkal 
egyszerűbb, nemzeti jellegű bútorzattal bir s 
egyik nevezetessége a márvány-trón, melyet 
épen olyan oroszlánok tartanak, minők az 
Alhambrában láthatók, a mi megerősíti az ujabb 
tudósok nézetét, hogy az Alhambrát persa mű
vészek építették. Az idegenek által látható más 
termekben európai bútorzat van, brüsszeli sző
nyegek, franczia karos-székek fehér gombokkal 
s számos európai kép. Egyik terem asztalán lát
ható a sah egyik legkedvesebb európai emléke: 
album hires színésznők arczképeivel. Az egyes 
szobák persa szokás szerint nem állanak össze
köttetésben egymással; csakis a nyilt négyszögű 
folyosón át lehet beléjük jutni. 

A kert nagy terjedelmű, de nem nagyon vál
tozatos. Juharfa s kevesebb nyirfa a legelőke
lőbb növényzet. Azonban a buja növényzet, 
mely Teherán környékét s általában a Kaspi-
tenger déli vidékét jellemzi, valamint a szökő
kutak s diszes faragványok kellemessé teszik a 
helyet. Örök, rendesen dárdákkal felfegyverkezve, 
mindenütt láthatók. Legfigyelemreméltóbb lát
vány azonban a palotában a korona-ékszerek 
kincstára, hová csak fejedelmi engedélyivel ljshet 

bejutni. Európa és Ázsia egy gyűjteménye sem 
múlja felül az itt felhalmozott drágaságok té
nyét és gazdagságát. Mit csak Pennának az 
Oxustól és Krimeától az indiai oczeánig s a Kö
zép-tengertől a Gangesig terjedő birodalmában 
egész a mai napig fel lehetett kincsekben hal
mozni, az mind itt van, azzal együtt, a mit Na
dír sah kétszáz év előtt Delhiből zsákmányként 
elhurczolt s a mi egyedül száz milliónál több 
értéket képvisel. A legnagyobb és legritkább 
gyémántok, mint a hires Dar-i-Nur vagy Fény
tengere, hasonló szép rubinok és smaragdok, 
rendkívüli becsű koronák és fegyverzetek, mind
annak, mit a keleti műipar érczben, zománcz-
ban, szövésben, varrásban létrehozott, legváloga
tottabb példányai, drága hüvelyű, kardok gyé
mántokkal kirakva. Európa és Ázsia koronás 
főinek megbecsülhetetlen ajándékai. Mindenek 
közül kimagaslik a hires pávatrón, mely 130— 
250 millióra van becsülve. Kevesebb pénzbeli, 
de még nagyobb tudományos értéket képvisel 
Persia összes ásvány-fajainak szépen berende
zett gyűjteménye. Az ezeregy éjszakai regék bű
vös káprázatával hagyja oda az ember e párat
lan kincshalmazt. 

Nem kevésbbé meglepők az idegenre a sah 
nyári lakai, melyek nagy számmal vannak, 
egyenletes távolságokban egymástól s oly módon 
épülve, hogy a hatalmas uralkodó egyikből a 
másikba költözve, mind magasabbra-magasabbra 
vonulhat a hegyek közé a tropikus forróság elől. 
E nyári lakok különben is hüvösségökre való 
különös tekintettel építvék. A legszebbek közé 
tartozik Isterabad, melyet egyik képünk mutat, 
s Kaszri Khadzsar, közel Teheránhoz egy kis 
halmon, melyről azonban Vámbéry nem nagy 
elragadtatással nyilatkozik.«Az uj persa építészet 
— irja ő «Vándorlásaim ós élményeim» czimü 
kötetében, — szót sem érdemel, díszítései kiáltók, 
feltűnők ugyan, de nem szépek s a kertek vagy 
elhanyagoltak, vagy mind valahány a legkez
detlegesebb állapotban s a szökőkutak csak 
igen csekélyek ós mind régi szabásuak.» 

Sokkal magasztalóbban emlékezik meg egy 
ujabb német utazó a sah egy más nyári lakáról, a 
Nigarisztán-palotáról, melyet Aga Mohamed sah 
épített. Egy nagy négyszögletű térre néz, hol a 
Kurban Bájram ünnepén egy felszalagozott te
vét szoktak áldozatul leölni. A kapu felett egy 
kecses balahané, vagy erkély van, karcsú oszlo
poktól tartva. Nagyszerű park árnyas fasorai 
vezetnek tekervényesen roppant hosszúságban, 
ösvényektől szeldelve át, melyek oldalán kőcsa-
tomákban zúgó patakok törnek utat. Idylli csend 
uralkodik mindenütt, csak a verebek csiripolásá-
tól, vagy a csalogány dalától szakítva meg, ugy 
hogy az ember nem is képzelné, hogy lakott 
város közepén van. Gyönyörű kis pavillonnál 
végződik az ösvény, melynek külseje élénk stucco-

! díszektől tarkállik. Belsője egyetlen kereazt-
I alakú terem, dómszerü tetővel, melynek bolto

zata zöld, bibor és arany festésekkel van tele, s 
ugyanily disz van alkalmazva a közepén nyúló 
spirál-oszlopokra. A pavillon három fülkéjében 
kényelmes divánok terülnek el egész az ablako-

1 kig, melyek ki- s becsukható redőnyökkel látvák 
| el, gothikus rózsa formájában s színes ablak-
i üvegekkel. Dús szőnyegek fedik a padlót. Min-
I den symmetrikus, gazdag részletezéssel és egy-
| bevágó harmóniával. 

Visszatérve a parkba s folytatva a sétát, a sah 
régi lakosztályaihoz ér az ember. Ez épületnek 

\ legérdekesebb része egy kis elfogadó szoba, 
\ melynek két legnagyobb oldala felnyitható s 
; nagy ernyőkkel védhető a nap ellen. A szoba 
• két végében két életnagyságú kép Feth Ali sah 

fiait tünteti fel. Innen egy nyolczszögü udvarra 
! érni, mely körül a főépület emelkedik. Ebben 

az uralkodó szalonja különösen szép példánya a 
persa művészetnek. 

A vesztibül alacsony, de gazdagon aranyozott 
s a szalontól könnyű faoszlopok választják el, 
melyeknek formái és oszlopfői a persepolisi nagy 
oszlopokra emlékeztetnek. Magas mennyezet fedi 
az egészet, minden részében zöld, bibor ós arany 
színekkel czifrázva, közben vadászjeleneteket 
feltüntető képek. Nagyszerű történeti freskók 
fedik a falak felső részét, életnagyságú csoporto-
zatokban, mint Feth Ali sah, arany trónján ülve, 
körüle harmincz fia s kétfelől angol, franczia és 
olasz nagykövetek és udvaronczok. Az arczképek 
hívek, s a ruházatok 80 év előttiek, selyemből, 
kasmir-aál tunikákból, hímezve, a mi mind ki
váló történeti becset kölcsönöz e képeknek. Kü
lönben Feth Ali nagy pártfogója volt a művé

szeteknek, s maga is költő, kinek versei Hafizéi-
val vetekednek. Különösen nagy szakálláról volt 
hires, melyet nagy gonddal ápolt. 

Ebben a palotában érte kora végzete Moha
med sah nagy kajmakámját vagy első miniszte
rét. E sah, harmadik a Khadzsar-dynasztiából, 
gyanakodó ós kegyetlen zsarnok volt. 

A Kaimakám nemcsak jeles költő hírében ál
lott, de mint államférfi is jelentékeny részt vett 
az államügyekben. Fel is költötte Mohamed sah 
féltékenységét, s egy szép délután, midőn a vezér 
a Nigarisztán parkjában csendesen szürcsölte 
theáját, hozzálép egy tiszt s átadja neki a sah 
parancsát, mely szerint még csak 5 percze van 
élni. A vezér nyugodtan fogadta az Ítéletet s ott 
helyben két sor verset rögtönzött, melyek azóta 
közmondásosak lettek Persiában a igy hangza
nak: «Ilyen az élet; ma dicsőséggel halmoz el, 
holnap tövisekbe öltöztet. A szerencse, mint 
bűvész, szeret hasonló tréfákat játszani velünk." 
Öt perczczel később megfojtották. 

Naszr-eddin sah (Naszr-eddin annyimint: az 
igazságosság fejedelme), a birodalom jelenlegi 
ura ismert személyiség, már csak európai útjai
ból is, melyek haladó szelleméről tanúskodnak. 
Irodalommal és művészettel is foglalkozik, ver
aeket ír s a «frenk»- ékkel, kik közül ma mái-
Teheránban igen sokan fordulnak meg, szívesen 
eltársalkodik. Mindamellett kizárólag keleti jel
legű udvart tart és sokkal nagyobb autokrata, 
mint a szultán vagy a khedive, kikről azonban 
megjegyezhetjük, hogy a «modern szellemnek" 
épen nem jó szántukból engedtek. Operaházat ő 
is tart, vasutat, sőt ujabban már a villamos vilá
gítást is behozta országába, de arra egyátalán 
nem gondol, hogy népének alkotmányt adjon. 
Egyszer a sah elrendelte, hogy a nagyobb váro
sokban «igazság-szelenczék» függesztessenek ki, 
hova az alattvalók az ő számára szánt kérelme
ket és panaszokat betegyék, de mivel a hivatal
nokok — saját bőrüket féltve — e szelenczék 
mellé őröket állítottak, azokat nem merték hasz
nálni. 

Naszr-eddin a negyedik uralkodó a Kadzsar-
dynasztiából, mely Persiát 1794-ben meghódí
totta, s tulajdonkép török származású a Kaspi-
tenger vidékéről. Az első persa sah családjából 
Mohamed khán volt, a hires eunuch, kit vitéz
sége és kegyetlensége rettegetté tettek egész 
Közép-Ázsiában. Ezt 1797-ben gyilkolták meg 
aaját azolgái. Utána unokaöcscse, Feth Ali sah 
jött, ki Oroszországgal bonyolódott háborúba s 
37 évi uralkodás után átadta a trónt 1835-ben 
Mohamed sahnak, unokájának, kit Anglia és 
Oroszország vetélkedve támogattak, hogy meg
nyerjék barátságát. Mohamed azonban később 
az angolok ellen fordult. Heratot ostromolta és 
Afghanisztánt fenyegette s 1848-ban következett 
be halála, mire a jelenlegi sah váltotta fel a 
trónon, ki akkor még csak 18 éves volt s Teb-
rizben élt mint Azerbejzsán tartomány kormány
zója, hol nevelését a bölcs és becsületes Mirza 
Tagi khán, volt erzerumi konzul, egészen szabad
elvű irányban vezette. 

Nem volt egészen ment a zavaroktól Naszr-ed
din sah uralkodása sem, mely zavarok előidézését 
azonban különösen elhalt anyja rósz taná
csaira vezetik vissza. Herat miatt ő is összetű
zött volt egy időben az angolokkal, 1857 elején, 
de uralkodása későbbi éveiben mindjobban igye
kezett elenyósztetni reformjaival a kormányzata 
első idejéből fenmaradt rósz benyomások emlé
két, s ez, ma már el lehet mondani, sikerült 
is neki. 

A hatalmas fejedelem, mint a persák sahja, 
most harmadszor járja be Európát s általában a 
legismertebb alak a keleti fejedelmek között. 
Már 1837-ben, mint 8 éves gyermek megfordult 
Miklós czár udvarában, ki őt ekkor kitüntetöleg 
megcsókolta. Mint szigorú hitű mohamedán, ö 
is csak négy feleséget tart, azonban a feleségek 
mellett számtalan női cselédség és kiséret kör
nyezi, mind a hárem lakói. Első neje nem feje
delmi vérből való volt, ezért legidősb fia, Mazud 
Mirza, ki e nőtől származik s Zil-es szultán, 
azaz a «király árnyékai) nevet ia visel és jelenleg 
40 éves, nem lehet a persa törvények szerint 
örököse. Később a sah egy régibb dynasztiából 

j származó herczegnőt vett el s ettől származó fia, 
j Muzaffer, ki jelenleg Tebriz kormányzója, a va 

lódi trónörökös. Mindkét királyfi képét bemutat-
j juk. Az idősebb fiu nagy buzgósággal dolgozik 
' azon, hogy Persia független nomád rablótörzseit 
I megtörje és polgárosítsa s ő atyja után tényleg 
; a leghatalmasabb ur Közép- és Dél-Persiában, 
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melynek területét már gyermekkora óta erélyesen, 
kormányozza és melynek székhelyén, a régi 
hires Ispahan városban lakik. Fiatalabb fivére 
kevésbbé tekintélyes ember, különben a trón
örökösök rendes szokása szerint Tebrizben, a 
birodalom nagy éjszaki városában lakik. Mind
ketten s a sah is Khadzsar nevet viselnek, jelezve 
hogy az uralkodó család turkomán családból 
származik. 

A sahnak ma már egy meglehetős szép szobra 
ia emelkedik Teheránban, a mi figyelmet érde
mel azért, mert a mohamedán vallás elvei mel
lett csak a Korán legszabadabb értelmezésével I 
lehet egy élő személy arczvonását a képzöművé- I 
szét iitján reprodukálni. Már évek előtt is emel- I 
kedett Teherán egyik utczáján a sahnak egy kis 
szobra. Egy reggel azonban nem találták ott s a '• 
hatóság azt állította, hogy ellopták. Mivel azon- | 
ban semmit sem tett a tettesek felkutatására, kö- I 
zel áll a feltevés, hogy magának is része volt a ! 
szobor eltávolításában, tartván a mollahokkal ' 
való összetűzéstől. A jelenlegi szobor egy benn- i 
szülött műve, de nem fog-e osztozni ez is előde 
sorsában, ki tudná megmondani ? 

HÁZASSÁG AZ OROSZ CZÁRI CSALÁDBAN. 
Közvetlenül ama nagy feltűnést keltett toaszt 

után, melyben a czár Nikita montenegrói feje
delmet, mint egyetLn igazi barátját és szövet
ségesét köszöntötte fel, s melyből méltán volt rej
tett szemrehányás olvasható a közép-európai 
hatalmak azon békepolitikájával szemben, mely 
Oroszországot mindjobban elszigetelni igyekezett 
a Balkán-félsziget tényleges helyzetét érintő 
aspiráczióiban — egy más, nem kevésbbé feltűnő 
és nem kevesebb politikai háttérrel biró hir kelt 
szárnyra az európai sajtóban, mely szerint Péter 
nagyherczeg, Miklós nagyherczeg fia, elje
gyezte Milicza herczegnőt, a montenegrói fejede
lem második leányát. Tehát a hatalmas czári 
család lemondott az európai dynasztiákkal kí
nálkozó összeköttetésekről a helyettök egy sze
rény harmadrangú állam dynasztiájának sarját 
fogadja körébe, mely állam fejedelmét azonban 
közös politikai érdekek s a nemzeti és vallási 
rokonság kapcsai fűzik a szláv világ és szláv egy
ház fölkent fejéhez -— ez mindenesetre pro
gramúinak is beillő nagy fontosaágu eaemény, 
főkép ha tekintetbe veszszük, hogy egy füst 
alatt a menyasszony nővérének, Anasztázia her-
czegnőnek a czári családdal közel rokonságban 
álló özvegy Leuchtenberg György herczeggel való 
eljegyzéaéről is, mint elhatározott dologról be
széltek. 

A mi az első házasságot illeti, az augusztus 
hó 7-én végbe is ment, oly ünnepélyességek közt, 
melyek az orosz czári család minden tagját össze
gyűjtötték az egybekelésre, Peterhofba. Ott volt 
Nikita fejedelem és Daniló herczeg is, a a meny-
asszony húga, Anasztázia herczegnő. Nemkülön
ben meghívást kaptak a nagyhatalmasságok ösz-
3zes, Pétervártt időző követei is, s a magas ál
lású orosz államnagyok. 

A mondott nap délutánján 3 órakor ál ágyú
lövés jelentette be, hogy a nászmenet megindult 
a palota magánlakosztályaiból, élén a czárral és 
a czámővel, kik előtt a szertartásmesterek és \ 
udvari hivatalnokok hosszú sora lépdelt. A pa- i 
lota kápolnájába érve, végbement a szokásos ; 
egyházi szertartás, melyet ünnepélyes Te Deum, 
s a parkban elsütött 101 ágyúlövés fejezett be. 

Konstantin nagyherczeg betegsége volt az oka, 
hogy az ünnepélyességek csak Peterhofra szorít
koztak s egész szűk körben ülettek meg. Mind
azáltal estve nagy díszebéd következett, melyen 
a czári család tagjain s a fejedelmi vendégeken 
kivül az Egyesült-államok, Görögország, Dánia 
és Németország nagykövetei is részt vettek, s 
mely al malommal számos felköszöntőt is mon
dottak, mindannyiszor a tüzérség diszlövóseitöl 
követve. 

Mai számunkban bemutatjuk e legifjabb fe
jedelmi házaspár arczképét is. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
A lélekidomár, Jókai Mór legujabb regényének 

füzetes kiadásából a kiadó Eévai testvérek a 24— 
25-ik füzeteket küldték szét. E füzetekkel a regény í 
utolsó (ötödik) kötetéig ért s a cselekvény közel ju
tott a befejezéshez. Egy-egy füzet ára 20 kr. 

Szeged, tájékoztató ismertetésül irta Kovács Já
nos. A csinos kiállítású, és vagy harmincz képpel I 

és színezett térképpel ellátott füzet épen az orsz. 
dalárünnepre jelent meg; de jól használhatja akárki, 
a ki Szegedre megy, mert megtalálja benne az útba
igazítást a város minden nevezetes pontjához, köz
intézeteihez. Gonddal és a helyi viszonyok jól isme
résével irt müvecske, mely lelkiismeretes képet ad 
a város múltjáról; különös érdekességgel ismerteti 
meg Szeged és népe főbb sajátságait, a szegedi nép 
életmódját, lakásviszonyait, typusát és családi életét. 
Két utolsó része Szeged környékének leírása és a 
helyi tájékozásra van szánva. A kis monográfiát 
Engel Adolf adta ki s ára 60 kr. 

Első segedelem. Dr. Balogh Tihamér homö-
opatha orvos és ismert színműíró ezen a czimen 
hasznos könyvet adott ki, az első segély-nyújtásról 
hirtelen előforduló balesetek és megbetegedéseknél, 
a homöopathák eljárása szerint. A füzet czélja nem 
az, hogy útmutatásai szerint a laikus maga kezelje a 
beteget, hanem hogy addig, mig az esetleg messze 
lakó orvos megérkezik, az első segedelmet megad
hassa, mivel időnyerés által számtalan bajnál és bal
esetnél elejét vehettd a további veszedelemnek. Az 
alkalmazandó orvosságok ismertetése és általános 
utasítások után vagy százféle idegbaj, szembetegség, 
fül- és orrbántalom, szívbaj, lélekzési s emésztési za
varok, bőrbetegség, sérülés, fuladás, mérgezés stb. 
stb. esetére ad rövid, világos, könnyen alkalmazható 
eljárási útmutatást és felsorolja a használandó or
vosságokat. A kemény tábláju füzet ára 60 kr. 

Az aradi szinészet története czimü munkára 
hirdet előfizetést dr. Vált Béla, kinek a «Magyar szi
nészet történetén czimü munkáját a Kisfaludy-tár-

I saság pályadíjjal tüntette ki. Ez a nemzeti színház 
megnyitásáig szólt. A magyar szinészet ujabb törté
netéből pedig az aradi színészet története lesz az 
egyik főfejezet. A szerző azt a meggyőződését nyil
vánítja, hogy mindaddig a magyar szinészet történe
tének legujabbkori eseményeit kimerítő képben elő
tükrözni nem lehetséges, a mig a nagyobb magyar 
városok színészete beható levéltári kutatás alapján 
meg nem iratik. Arad színészetének pedig vidéki vá
rosaink közt legszebb múltja van, legtöbb befolyás
sal volt a fővárosi mellett a magyar szinészet felvi
rágzására. A mii szeptember hóban jelenik meg. 
Előfizetési ara 1 frt. Az előfizetések szerző nevére: 

: Budapest haltér 5. szám alá küldendők. A könyv 
bolti ára 1 frt 50 kr leszen. Gyűjtőknek 10 példány 

! után 1 tiszteletpéldány küldetik. 
Pedagógiai zsebnaptár az 1889—1890-dik is

kolai évre, jelent meg Heckenast G. utóda : Drodtleff 
Budolf könyvkiadó hivatalában Pozsonyban. Iro-

i dalmi része Berzeviczy Tivadar, Berzeviczy Albert, 
Sztoczek József dr., Berecz Antal, Bartalus Isván, 
Kovácsi Antal, Szováthy Lajos, Begéczy József arcz
képét és életrajzát foglalja magában. — A diszes vá-
szonkötésü és egyszersmind tárcza gyanánt használ
ható naptár 174 lapot tartalmaz. Ára 60 kr. 

Folyóiratok. A Filozófiai Szemléin'!!, melyet a tud. 
akadémia pártfogása mellett dr. Bokor József kitar
tással szerkeszt s ad ki, n napokban jelent az meg ez 
évi harmadik és negyedik együttes füzet tiz ivnyi 
terjedelemben. Első czikkét Domanovszky Endre 
irja paudai Marsilius tanáról az állam és egyház vi
szonyára vonatkozólag. Simon a természettudomá
nyok szerepéről a filozófiában ir értekezést. Ezt kö
veti Öreg János, debreczeni tanár polémiája Szász 
Béla kolozsvári egyetemi tanár könyvbirálatára. 
Végül Budai József a most annyit emlegetett Gior-
dano Bruno életét és bölcsészetét ismerteti. Az érte
sítőben Brassai Sámuel bírálja Medveczky Frigyes 
akadémia székfoglalója?, a «normatív elvek ethikai 
jelentőségéről" Ezt követi még több bel- és külföldi 
filozófiai mű ismertetése. — A Ludovika Akadémia 
Közlönyének uj számában a főczikkek ezek : Az 
alantas vezetőség tevékenységéről az ütközet előtt, 
alatt és után, Beck cs. k. Landwehr-ezredes előadása. 
A katona-tiszt társadalmi és politikai állásáról, 
Fülek Henrik nyűg. honvéd-ezredesnek a bécsi 
katonai tudományos klubban tartott előadása. A mai 
mitrailleuseök (forgólövegek) a működő hadsereg 
keretében. Harczászati tanulmány, Sauter Gáspár, 
honv.-huszár-századostól. Az érdekes füzetet apróbb 
közlemények zárják be. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémiából. Gyulai Pál helyet

tes főtitkár két felszólítást intézett az akadémia tag
jaihoz ; az egyiket a főtitkári választás, a másikat az 
akadémiai Almanach ügyében. 

A helyettes főtitkár emlékezteti az akadémiai ta
gokat, hogy a főtitkár megválasztása október 14-ikén 
elegyes ülésben történik, fölkéri tehát az elegyes 
ülésen szavazásra jogosított igazgató, tiszteleti és 
rendes tagokat, hogy ez ülésre minél számosabban 
megjelenni méltóztassanak. Az alapszabályok és ügy
rend a főtitkár választására nézve a következőket 
rendelik : A főtitkárt az elegyes ülés titkos szavazat
tal, egyszerű többséggel, a rendes tagok sorából vá
lasztja. — Az Almanach ügyében a helyettes főtitkár 
ezeket tudatja : «A magyar tudományos akadémia 
tiszteleti, rendes és levelező tagjait ezennel tisztelet

teljesen fölkérem, hogy lS89-ik évi irói munkásságuk 
eredményeinek, illetőleg közrebocsátott vagy sajtó-
kébz dolgozataiknak jegyzékét az 1890-ik évi aka
démiai Almanach számára folyó évi szeptember 
20-ig az akadémia főtitkári hivatalához beküldeni 
méltóztassanak. Az utolsó nagygyűlésen megválasz
tott tagok, valajnint azok is. kik eddig munkálataik 
jegyzékét be nem küldöttek, fölkéretnek, hogy összes 
irodalmi munkásságukra terjeszkedjenek ki. Mint
hogy az elmúlt években a tagoknak csak egy része 

I felelt meg ezen fölhívásnak, tekintettel az Almanach 
! e részének irodalomtörténeti jelentőségére, bátor va

gyok kérésemet a tagok különös figyelmébe ajánlani. 
i Végre az 1889-ik évi Almanachban levő s azóta 

netán megváltozott czimek kiigazítását, esetleg kiegé
szítését kérem. Egyszersmind szerencsém van figyel
meztetni a tagokat az Ügyrend 7-ik pontjára, 
mely önéletinísi adatoknak pecsét alatti beküldését 
kivánja.i 

A tanítók gyűlése. A harmadik egyetemes tanitó-
I gyűlés kebeléből kiküldött végrehajtó'bizottság nagy

gyűlése e hó 20-ikán nyilt meg, s két napig ta
nácskozott a tanítókat érdeklő kérdésekről, meghall-

i gatva több indítványt és fejtegetést. 
A nagygyűlés Lakit* Vendel elnöklete alatt folyt. 

1 Óth József pestmegyei és Yerédy Károly fővárosi 
tanfelügyelők üdvözölték a megjelenteket. Következ
tek a fejtegetések. Sclnnidt Boldizsár baranya-sza-
bolcsi tanitó az osztatlan népiskola tantervéről s 
tankönyveiről beszélt. Elismeri, hogy az osztatlan 
népiskola sok nehézséggel jár, de azért óhajtja, hogy 
a tanterv ennek igényei szerint állapíttassák meg. 
Ember János ungvári igazgató-tanító a tanítók 
nyugdijkérdését fejtegette s kívánságainak lényege 
az, hogy a tanitó harmincz év múlva kapjon teljes 

j nyugdíjat, ugy mint a középiskolai tanár. Ily értelmű 
kérvényt terjesztenek a kormányhoz és országgyü-

' léshez s ennek kapcsán kérni fogják a fizetés-rende-
zéBt is. Gyöngyőssy Bezső aradi tanitó javaslatát is 
elfogadták, hogy a tanítók tartsanak időnként orszá
gos gyűléseket, de csak eszmecserék végett, határo
zatot ne hozzanak. A megállapodások azonban te-

I kinttssenek a tanítói közvélemény nyilatkozatai gya-
J nánt s a végrehajtó bizottság képviselje a tanító -

szövetség eszméjét. Péterfy Sándor az Eötvös alap 
kérdéséről szólt. A kormány kivette ez alapot az 
egyetemes tanitógyülés kezéből s most kérni fogják 
hogy bocsássa vissza. Végül Szőke István indítvá
nyára abban állapodtak meg, hogy a következő egye
temes tanitógyülés Budapesten tartassék, jövő évi 
augusztus végén. Ezeken kivül néhány kisebb kérdést 
beszéltek meg. Gróf Csáky Albin közoktatásügyi mi
niszterhez pedig Szepee-Váraljára üdvözlő táviratot 
intéztek. Gyűlés után a svábhegyi Eötvös-nyaraló
ban társasebéd volt, melyen sok toasztot mondtak 

A gyűlés befejezéséül aug. 21-ikrá felolvasás 
volt a .isdednevelési kiállítás helyiségében. A 
fölolvasásra került értekezést «A magyar társa
dalom és a kisdedóvás» czimmel P. Szathmáry 
Károly irta s György Aladár olvasta fel. Az érteke
zés kifejti, hogy a kisdedóvás terén nálunk elért 
eredmény első sorban a magyar társadalomnak kö
szönhető. A föladat megoldása a lelkészek ós tanítók 
osztályának buzgalmától függ. A városokban és na
gyobb községekben megvan mind a kellő művelt
ség, mind az anyagi erő arra, hogy az addig létrejött 
intézeteket gyarapítsák. Csak a kisebb községek azok. 
a melyek a község, megyo, vagy az állam segélyére 
szorulnak. És e segélyt okvetlenül nyújtani kell, 
mert valóban megdöbbentő Magyarország kisdedei
nek halálozási aránya, s a tömeges gyermekhalálo
zás épen az ország ama területein van, a melyeken 
a tömeges magyarság lakik, az Alföldön s a dunán
túli megyékben. A felolvasás befejezte után György 
Aladár néhány szóval méltatta a budapesti kisded
nevelési kiállítás létesítése körül buzgólkodott Mária 
Dorothea-egyletbeli tanítónők s nevelőnők munkál
kodását, a melylyel az eddigelé nemcsak nálunk, de 
Ausztriában is páratlanul álló kiállítást megterem
tették. Volt ugyan Bécsben, az 1873-ik évi kiállítás
kor egy ilyes gyűjtemény kiállítva, de ez csak csi
rája volt a mi mostani kiállításunknak, a melyhez 
foghatót csak Parisban lehet látni. 

EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
A Ferencz József nevelő intézet. A budai kath. 

gymnázium épületében berendezett nevelő intézet, 
melyben vagyonos családok gyermekei mindazt meg
találhatják, a mért eddig a bécsi Tereziánumba 
küldte fiát sok szülő, szeptemberben megnyílik. 

A két havi szünet alatt nagy szorgalommal dol
gozott a kultuszminisztérium azon, hogy a budai 
főgymnáziummal kapcsolatban létesített internátus 
szeptember hóban megnyitható legyen. Az iskolá
val szomszédos kerteket parkozták s a telek köze
pén magaslatot emeltek, a honnan az egész főváros 
áttekinthető. Az épület belsejében szakadatlanul dol
goznak a kőművesek, s a hálószobák, ebédlők, tár
salgó termek berendezése is javában folyik. Az in
ternátus igazgatója, Dunai Ferencz és Klamarik 
János osztálytanácsos ügyelnek föl a munkálatokra, 
a melyeket a napokban Csaky Albin gr. miniszter is 
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megtekintett. A nevelő intézetbe való felvételre 71 
pályázó folyamodott. 

A dunamelléki evang. egyházkerület világi 
felügyelői állásába aug. 11-ikén igtatták be Sop
ronban Radó Kálmán kamarást, Vasmegye főis-
pánát. 

Az isteni tiszteletet után Karsay püspöküdvözlé 
őt, kijelentve, hogy 22 évi püspöki működése alatt 
most az ötödik felügyelőt igtatja be és örömét tol
mácsolta a felett, hogy az elnökséget ily kiváló 
ifjú erővel megoszthatja. Miután Radó a hozzá in
tézett szokásos kérdésre, hogy a tiszteletbeli hiva
talt elfogadja-e, igenlőleg felelt, a püspök kezébe 

MI UJSAG. 
A király Kisbéren. A király az őszi nagy had

gyakorlatok alatt Kisbérre is elmegy, a hol öt napig 
fog tartózkodni. A földművelésügyi minisztérium 
minden intézkedést megtett már arra nézve, hogy a 
király kíséretével együtt jól legyen ellátva Kisbéren. 
Az állami birtokot képező összes nagy helyiségeket 
részben átalakították és a hol szükséges volt, bebu-
toroz'ák. lesznek. E kis községben szeptember 15-től 

bebocsátották. A látogatók különösen Rudolf 
trónörökös sarcofagját tekintek meg, a mely 
előtt imazsámoly állott, a koporsó körül pedig 
magas kandeláberekben gyertyák égtek. A közönség 
tolongása 11 óráig nagy volt, mikor is a sírbolt a 
közönség elől elzáratott. Károly Lajos főherczeg 
küldöttje ekkor rózsából, babérból és pálma ágakból 
font nagyszerű koszorút tett le a trónörökös kopor
sójára. 117a órakor báró Kapherr, a német követség 
attachéja hajtatott a sírbolt elé, s a német császár 
nevében babérból ós fehér virágokból font koszorút, 

A SAH TEHERÁNI KERTJÉBŐL. 

~*mmmi 

KASZRI KHADZSAR, A SAH NYÁRI PALOTÁJA TEHERÁN MELLETT. 

letette az eskü t._Kijelentette, hogy programmot nem 
ad, hanem igérí, hogy a törvény erejével biró ha
tározatokat lelkiismeretesen végrehajtja. A zsinat 
megtartását elhalaszthatatlannak véli. Gondoskodni 
kell nyilvános alapítványok létesítéséről, hogy meg
akadályoztassák a tanintézetek hanyatlása. Igye
kezni fog a többi hitfelekezetekkel a békét és egyet
értést fentartani. A be-zéd igen jó benyomást tett. 
A tanintézetek nevében Riszve'k igazgató üdvözölte ; 
Yasmegye részéről 12 tagú köldöttség élén Reiszig 
alispán tartott beszédet; a szerionatus nevében Ta-
tay szónokolt. Radó egyházi czélokra 2000 frtos 
alapítványt tett. 

20-ig a király, továbbá Albrecht, Ferencz Ferdinánd 
Vilmos, Józseffőherczegek, Kálnoky gr., Bauer báró, 
Orczy Béla, b., Feiérváry b., Szapáry Gyula gr., az 
udvari kiséret, az összes külföldi tisztek és katonai 
attachék, továbbá a vezérkar főnöke és számos 
tisztje, közel 20 nagy-rangú katona (a döntnökök) 
ós az egyik fél parancsnokságának tagjai. 

Rudolf trónörökös emléke. Aug. 21-ikén volt 
születésnapja néhai Rudolf trónörökösnek. E napon 
már reggel l) óra előtt nagy számú közönség gyűlt 
össze a bécsi kapuczinus kolostor folyosóján, várva 
az ajtó megnyitását, mely a sírboltba vezet. Kevéssel 
kilencz óra után az ajtó megnyílt és a várakozókat 

melyen fekete és fehér szalag volt, tett Rudolf trón
örökös koporsójára. 

A perzsa sah e hó 26-ikán este 8 órakor érke
zik Bécsből Budapestre, s két napot fog itt tölteni. 
Szállása az «Angol királynő* fogadóban lesz. Az 
operaszínházban e hó 27-én tiszteletére rendkívüli 
díszelőadásul a «Naila» ballet első felvonása, az «Uj 
Romeo, és «Rokokó» balletek kerülnek szinre. A 
persa sah a királyi díszpáholyban, teljes kísérete 
mintegy hat páholyban foglal helyet. 

A persa sah budapesti tartózkodása alatt Baross 
Gábor kereskedelemügyi miniszter fogja helyettesí
teni a kormányelnököt. A sah megnézi a főváros 
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A PERSA SAH FUTÁRJAI. 

MAZUP MIRZA KHÁN, ZIL-ES SZULTÁN, A PERSA 
SAH IDŐSB FIA. 

MUZAFFER, A PERSA SAH IFJABB FIA. 

MÁRVÁNY-TRÓN A PERSA SAH TEHERÁNI PALOTÁJÁBAN. 
ISZTERABAD, A SAH EGYIK NYÁRI LAKA. 

A SAH PALOTÁJA TEHERÁNBAN. 
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nevezetességeit, s a városi tanács tagjai díszruhában 
lesznek körülötte. A hajóállomáson József főherczeg, 
a miniszterek, a polgári és katonai hatóságok üdvözliki 

S z e n t I s t v á n ü n n e p e . A nemzeti ünnepet az 
ország minden részében megülték. Az isteni 
tiszteleteken m i n d e n ü t t megjelentek a katóságok 
képviselői. Budapestre e nap most is rendkívül 
nagy tömeget vonzott a vidékről. Az eddigi szokás
ban volt kéjvonatok elmaradtak ugyan, de a zóna-
dij mel le t t még olcsóbban lehete t t u tazni s kivált az 
ország legtávolabbi részeiből jöt tek föl igen sokan. 

A budavári egyházi ünnepélyre már reggel 5 óra
kor megkezdődött a felvonulás s ta r to t t 10 óráig 
szakadatlanul, azontúl pedig déli 1 óráig. A hidfe-
jeknél, a budavári följárókon s a nevezetesebb pon
tokon ismételve élénk tolongás támadt . A fényes 
ünnepe t Simor J ános bibornokprimás vezette s ő 
mond ta a nagymisét is. Reggel 7 órakor indul t meg 
a mene t a várpalotából, a katonai helyőrség és a 
rendőrség által képezett sorfal között. Á helyőrségi 
templomban volt az ünnepi mise, mely alat t a kar 
régi magyar egyházi énekeket ado t t elő. Mise után 
Katinszky Gyula, egri áldozópap mondot t emelke
det t szellemű egyházi beszédet. A templomban ot t 
vo l tak : Wekerle, Fejérváry és gr. Teleki miniszte
rek, a polgármesterek, több kúriai és kir. táb
lai biró, a helyőrség tisztikara, élén Pejacse-
vich gróf hadtestparancsnokkal stb. A fényes ünnep 
11 óra tájban ért véget. — Szent Is tván napján 
ennyi nép, min t most, aligha volt valaha a fővárosban. 
Az idő azonban nem volt a legkellemesebb. Reggel
től fogva heves déli szél tépdeste a lengő lobogókat 
s verte habokba a Duna tükrét , mely szinte meg ; 
volt zavarodva a számumszerü forró széltől. Az egész j 
város portengerben úszott . A kellemetlen időjárás 
e l rontot ta a kirándulásokat is. 

A szeged i o r s z á g o s d a l ü n n e p . A magyarországi 
dalegyesületek idei ünnepélyéről el lehet mondani , 
hogy lezajlott. Mig egy részről örvendetes jelét 
adták a dalegyesületek az ének művészetében való 
tökélesbülésnek, s mig igazán jeles és k i tűnő előadá
sokat élvezhetett a hallgatóság, addig magában a 
dalárszövetség közgyűlésében a lapangó egyenetlen
ségek kitörtek. 

Szeged szívességgel és vendégszeretettel fogadta 
a dalárokat, s az érdeklődig is elég élénk volt. A 
<lalárszövetség közgyűlésén Kállay Albert főispán 
elnökölt, gr. Tisza Lajost helyettesi tvén. Bartay 
Ede, a dalár szövetség elnöke a testvéries egyetér
tést hangozta t ta . Megválasztották azután a juryt , 
mely a versenyzők közt a pályadijakat oda ítélje! 
Aztán sorshúzás utján megáíiapiták a versenyző 
tizenkét dalegylet sorrendjét. A dijak száma gróf 
Tisza Lajos utólag küldött diszes karmester i pál-
czájával és Kállay főispán koszorújával 14-re sza-
gorodott . A jury a szép dijakat ugy osztályozta, hogy 
ha to t elsőrendűnek, ha to t másodrendűnek minősí
tet t . A versenyző egyletek e hó 16-ikán délután a 
városház udvaráról zászlók alat t vonultak a színház
hoz, hol a dalárverseny folyt le. Tizenkét dalárda 
ve t t részt és p e d i g : a báttaszéki, békési, brassói, 
budai , egri, hódmezővásárhelyi, miskolczi, nagyki-
kindai, szatmár-németi i , szentesi és a két kolozsvári 
dalárda. A verseny eredménye általába véve nagyon 
kedvezőnek mondha tó . Leginkább kivált alDudai 
dalárda, továbbá a szatmár-németi i , egri ós mis
kolczi dalárdák. A közönség minden egyes dalárdát 
több izben kitapsolt és megéljenzett. A versenyző 
darab Bajza «Ébresztő »-je volt. melyhez Szabados 
Béla i r t zenét. Aug. 17-ikén folytatták a közgyűlést, 
mely Bartay Ede indí tványára kimondta , hogy ezen 
tul az országos dalünnepélyekre külön-külön n e m 
fog diszelnök választatni, hanem egy örökös diszel-
nököt választanak. E r r e az állásra a közgyűlés egy
hangúlag Zichy Géza grófot kiáltotta ki örökös disz-
elnökül. Elhatározták továbbá, hogy a legközelebbi 
dalünnep 1891-ben lesz Budapesten, de dalverseny 
nélkül. Akkor csak dalünnepélyt rendeznek az orsz 
dalárszövetség 25 évi fennállásának megünnepelésére 
melyre meghívják a külföldi dalárdákat is. Es te volt 
a második hangverseny, szabadon választott dara
bokkal. Ismét 12 dalárda ve t t részt benne. A közön
ség legtöbbet tapsolt a budai (Huber K. .Ünnep i 
dal .-ával) , egri, (Goll J . .Szózat a da lhoz . ) , szat
mári (Lányi E r n ő .Sóhajtás.-ával) és miskolczi 
(Kieger «Bucsu»-jával) dalárdáknak. Szépen énekel
tek a kolozsváriak és brassóiak is. A hangverseny 
után bál volt az ujszegedi népker tben s olv na<*y és 
díszes közönség gyűlt össze, hogy az első négyest 
szorongva jár ta 300 pár . A közgyűlést aug. 18-ikán 
tovább folytatták, s a számvizsgálóbizottság jelenté
sénél egész zivatar tör t ki, m e r t a jelentés elitéli a 
f ° ? í , o n . t gazdálkodását s Karancsy marosvásárhelyi 
küldött keményen megtámadta a központot, sőt 
tisztújítás előtt bizalmas értekezletet is h ivot t össze. 
Ez értekezletnek következménye volt a tisztújítás 
eredménye. Csak az elnököt, Bartay Edé t választot
tak meg ismét a többi volt tisztviselő kibukott , 
b z e n t m n a y helyett alelnöknek Lunq Györ<ry fővá
ros! tanácsnokot, t i tkárnak Ságh József helyett 
Lrney Józsefet, országos karnagynak Hubay Jenő 

helyett Erkel Sándort választották. A szavazás ered
ménye a kisebbségben nagy megütközést kel tet t . 

, Szentirmay még a választmányi tagságról is lemon
dott, bejelentvén egyúttal Bartay lemondását . Zichy 

I Géza gróf irásbelileg délután szintén lemondott a 
| diszelnökségről. Az esti összhangversenyen azonban 
| mind Zichy gróf, mind Hubay és Zimay dirigáltak! 

de a viszálynak, ugy látszik, meg volt visszahatása, 
mer t a színház félig üres volt. 

Az ünnepélyek utolsó napja aug. 19-ike volt. A 
A közgyűlésen Lung György budapesti városi taná
csos, a budai dalárda képviselője, a főváros nevében 

I 1892 re Budapestre hívta meg az orsz. dalárszövet-
séget, a mit lelkes éljenzéssel vettek tudomásul . Ki
hirdet ték ezután a jury Ítéletét. A dijak két cso
por t ra voltak osztva s az első csoport első díját (Sze
ged város ezüst serlegét) nyerte a kolozsvári dalárda ; 
u t ána a legtöbb szavazatot nyer te a szatmár-nómeti 

; dalárda, melynek a második csoport első diját (a 
i gr. Tisza Lajos által adot t diszes karmesteri pálczát) 

oszták. Hormadik helyen áll t Eger, a negyediken 
'• Buda dalárdája, melyek második dijat (két koszorút) 

kap tak ; ötödik let t a miskolczi, hatodik a kolozs
vári polgári dalkör (harmadik díj) sat. A ju ry ez í té
letét sok megjegyzés kisérte. Díszhangverseny zár ta 
be az előadásokat. Nagy érdekkel vár ta a közönség 
gr. Zichy Géza zongorajá tékát ; de a gróf délben el
utazot t ; Hegyi Aranka asszony, a népszínház pri
madonnája sem lépett fel. A közönség bosszanko
dot t s többen visszakövetelték pénzöket . A hang
verseny azonban igy is elég élvezetet nyújtott , Még 
egy lakomának kellett volna lenni, de arra nem je
lentkeztek résztvevők. 

A t ű z o l t ó k ü n n e p e . Székesfehérvárit aug.20-ikán 
nyílt meg a tüzoltószevek kiállítása és tartottak a 
tűzoltó-kongresszust is. Az ország különböző részeiből 
112 tűzoltó testület volt képviselve 819 taggal, 
József főherczeg, a ki személyesen akar ta megnyi tn i 
a kiállítást, n e m mehete t t el az ünnepélyre , mer t a 
szaári tűzvész alkalmával meghűl t . He lye t t e Cziráky 
Béla főispán és az orsz. tűzoltó szövetkezet elnöke 
t a r to t t megnyi tó beszédet. 

— x — Figyelmeztet jük t . olvasóinkat a .Buda
pest i kereskedelmi Akadémia» ma i számunkban 
megjelent hirdetésére . 

HALÁLOZÁSOK. 
Elhuny tak a közelebbi napokban : J E N É T LAJOS, a 

földmivclósi minisztér iumban miniszteri osztálytaná
csos, az elnöki osztály vezetője, kötelességtudó, pon
tos tisztviselő, ki az 1885-iki országos kiállítás kö
rül sokat buzgólkodott, régebben a szépirodalom 
terén is jó sikerrel működöt t , Marilavölgyben, hon
n a n hol t testét Budapestre szállították. — INCZE 
MIHÁLY, nyűg. miniszteri t i tkár , 93 éves, Kolozsvárit . 
— BABSY ADOLF, m . kir. pénzügyi tanácsos, és kir . 
igazgató-helyettes, életének 64-ik évében, Újpesten. 
— Nagygelvácsi DEÉSY SÁNDOK, volt országgyűlési 
képviselő, Nagyölvesen élete 63-ik évében. — BÉVAY 
LAJOS, a sepsi-szent-györgyi ref. egyház első lelkésze, 
jeles egyházi szónok, k i a «Mikó-tanoda» kibővítésé
ben is sokat fáradozott, ezenkívül az irodalom terén 
is szép munkásságot fejtett ki. — Tolcsvai KORÁNYI 
ADOLF ügyvéd, a magyar északkeleti vasút jogtaná
csosa és vezérigazgató-helyettese, dr. Korányi F r i 
gyes egyetemi tanárnak bátyja, Péczelen. — BAY 
GÁBOR FERENCZ, bányatulajdonos, Ugocsa-megye bi
zottsági tagja, születésére olasz, k i Garibaldi hadse
géde volt, s egyike a «marsalai ezer»-nek, a ki a het
venes évek elején telepedett le ügocsában, a hol 
szerették s most anyagi zavarok következtében ön
kezével vete t t véget életének, Királyházán. — EÁTKO-
VICS KÁROLY, nyűg. főhadbiztos, 60 éves, Szegeden. 

— Dr. HORINKA IMRE, győri jogakadémiai tanár , 
Pozsonyban. — P A P GYULA, veszprémi járási szolga-

j biró aug. 15-én, életének 43-ik évében. — PAMER 
! ANTAL, keszthelyi ügyvéd, 64 éves. — WAWRA JÁNOS, 
I főreáliskolai nyűg. tanár , Pozsonyban. — TÖRÖK 
Í JÁNOS építész, élte 35-dik évében, Kassán. — SZIKBA 
i MÁTYÁS, budapesti szabó iparos, életének 60-dik évé-
! ben. — BLÜMGBÜND N. H., Boleso trencsónmegyei ! 

község rabbija, ki a tanügy és a magyarosítás terén I 
; érdemeket szorzott. — PALFFY LÁSZLÓ, postamester : 
; Velenczén, régi honvéd-főhadnagy, 80 éves. — 
| HANKÓ IVÁN, kir. törvényszéki segéd-telekkönywe-
; zető, életének 37-ik évében, Kézdivásárhelytt. — j 

F E K E T E GYULA, Feke te László belügyminiszteri i 
írodatiszt szép reményű fia, életének 21-ik évében ! 

I Budapesten. 
\ Özy. alsó-dabasi HALÁSZ JÓZSEFNÉ, szül. Gubody 

.Terézia, előkelő család matronája, ki t több pestme-
gyei család gyászol, 95 éves korában Péczelen — I 
B r KAAS ERVINNÉ, szül. Hlavathy-Mihalka I r m a 
helmeczbányán ; sógornője volt br. Kaas Ivor képvi- ' 
s e l o n e k . - O z v GBESITS JÓSZEFNÉ, szül. Manczel 
Zsuzsanna, eletének 68-ik évében, Rimaszombat
ban. — IVANYOS MIKLÓSNE, született Magyar Róza 
hosszas szenvedés utón, 34 éves korában, Buda
pesten. - Ozv FABBICZIUS JÓZSEFNÉ, szül. Schaffer ' 
Alojzia, eletének 81-ik évében, Puszta-Lökön — 

Soltész NAGY ALBETNE, szül. Kraudy Emilia , 37 éves, 
Miskolczon. — LÁSZLÓ GABBIELLA, László Lajosnak 
és nejének, szül. Markovics Mária úrnőnek 19 éves 
leánya, Szamosujvártt . — LUCSÁNSZKY ABANKA, L U -
csánszky Károly, tápió-bicskei gyógyszerész leánya 
— Báró PROTTMANN JÓZSEFNÉ, a Bach-korszak hír
hedt pesti rendőrfőnökének neje, Hal l t iroli város
ban. Magyar nő volt, unokája gr. Sigray Jakabnak, 
a ki t 1795. évi május 10-én Martinovics-csal s tár
saival együtt fejeztek le, a budai vérmezőn. A gróf 
leánya Júlia, a század elején dr. Balogh neje lőn s 
ennek egyik l eánya : a Gráczban nevelt Balogh Má
ria ott ismerkedet t meg későbbi férjével, a ki akkor 
fiatal ügyvéd volt. P ro t tmann , ki gyűlöletes szolgála
taiér t kapta a báróságot, m i n t pesti rendőrfőnök 
még sokkal több család szomorúságának lehetet t 
volna okozója, ha nincs mellet te a jó lelkű magyar 
hölgy. Az ő in tő és kérő szavára P r o t t m a n n sokat 
adot t és ő többek érdekében föl is használ ta befolyá
sát. Temetése Innsbruckban m e n t végbe, hol négy 
évvel ezelőtt meghal t férje családi s írboltot építte
tet t . — Ifj. BALOGH IMRÉNÉ, szül. Budaházy I rma 
27 éves, Debreczenben. 

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ. 
L e v á g o t t fö. Ifjúi kísérletnek, a verselés művé

szetében való gyakorlatnak (csak ne hajtaná tul, ne 
mesterkéltségig!) elég j ó ; de irodalmi értéke még cse
kély, — kompoziczió nincs benne; a száraz történet 
felczifrázása merő frázis, vagy bombast, jellemző s hat
hatós vonások nélkül. 

H a l á l l e j t é s . Egyes sorai, kifejezései sikerültek; de 
vannak helytelen képek i s ; pl. gép nem hajt patakot, 
inkább patak hajt gépet (malmot) — s az erre követ
kező fél sor (alkatrésze mind) sem ebbe, sem a kö
vetkező mondatba nincs beleillesztve, csak ugy lóg ott. 
Az egészből, befejezésével, nem jő ki semmi eszme, a 
miért ez a négy (különben csinos) strófa irva volna. Kár. 

SAKKJÁTÉK. 
1562. számú feladvány. Decker A.-tól. 

SÖTÉT. 

11 Hl i 
Wm^WKm * HH H 
* « , 11É. * I P 

b c rt e f g h 

VILÁGOS. 

Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

- 1563, számú feladvány. Hasse P.-től. 

$ 1 á — # *% 
a8; b7, f7; h5. e 8 ; f8. 
Világos indul s a harmadik lépésre matot mond. 

K É P T A L Á N Y . 

A .Vasárnapi Újság. 32-ik számában közölt kép-
talauy megfejtése: Abrudhdnya. 

HETI-NAPTAR, augusztus hó. 
t/ap Katholikus es protestáns 

25 V, F H Lajos kir. 
26fl.!Zefirinp. 
27 K. Kalaz. József. 
28 S. Ágoston e. a. 
29 C. János fejv. 
30'P. Róza sz. 
31S. Rajmund 

F 10 Lajos kir. 
Sámuel 
Gebhárd 
Ágoston 
János fejv. 
Benjámin 
Paul in. 

Görög-Orosz Izraelita 

13AllMax.hv.:28Ruth. 
14 Mikeás pr. 29 
15 H. B.-Assz. !30R.-Ch-
16Dioméd. lE.R-h. 
17 Miron 2 
18Flórusz 3 A 4 0 n . 
19 András és t. 4 8-S. 

Holdváltozásai. # újhold 26-án 3. ó. 16 pk d. n. 
Felelős szerkesztő : N a g y M i k l ó s . 

(L. egyetem-tér 6. szám.) 

Sciden-íjrenadines, scűwarz lind farbig (auch alle 
Lichtfarben) 9 5 kr. bis fl. 9.25 p . Met. (in 18 Qual.) 
DéJoTo w r o b e n , r e i s e P?rto- und zoUfrei das Fabrik-
Depőt O H e n n e W g (K. u. K. Hofüeferant) Z ü r i c h . 

M a s t e r umgehend. Briefe kosten 10 kr. Portó 
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A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárusnál kapható: 

„OLCSÓ KÖNYVTÁR" 
Szerkesz t i GYULAI PÁL. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

n. 
23. 
24. 
25. 

39. 

40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
51. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 

65. 
66. 
67. 
68. 

69. 
70. 
71. 

72. 

73. 

74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 

87. 
88. 
89. 
• 0 . 
M. 

94. 
93. 
94. 

95. 

Csokonai Vitéz Mlh. Dorottya. 20 kr. 
Bret Hitte kaliforniai beszélyei. 40 kr. 
Kölcsey Ferenoz elbeszélései. 20 kr. 
Macaulay T. B. Machiavelli. Angolból fordította B. P. 20 kr. 
Kerényi Frigyes összes költeményei. 1840—1851. 60 kr. 
Sandeau Gyula. A montsabreyi kastély. Beszély. Fran
cziából fordította. B. S. 20 kr. 
Kármén József, Fanni hagyományai. Beszély. 20 kr. 
Sollohub gróf. Előkelő világ. Orosz beszély. 30 kr. 
Szigligeti Ede. Liliomfi. Eredeti vígjáték, népdalokkal, 
zenével, három felvonásban. 20 kr. 
Dickens Károly. Karácsonyi ének 30 kr. 
Gogol Miklós. Beszélyek az orosz életből. 20 kr. 
Chateaubriand. Atala. Francziából ford. Osiky K. 20 kr. 
Tennyson Alfréd. Király-idyllek I. Helén. — Ginevra. 
Angolból ford. Szász Károly 20 kr. 
Macaulay T. B. Lord Bacon. Angolból ford. B. P. 40 kr. 
Kemény Zsigmond. Szerelem és hiúság. Beszély. 30 kr. 
Hugó Vlctor. Hernani. Szomorújáték. 30 kr. 
Kölcsey Ferenoz válogatott szónoki müvei. 60 kr. 
Jósika Miklós b. Egy igaz ember. Beszély. 20 kr. 
Conscience H. A szegény nemes. Flamand beszély. 40 kr. 
Popé S. A mübirálatról. Tanköltemény. 20 kr. 
Pálffy Albert Egy kastély az erdőben. Beszély. 20 kr. 
Boissier Gaston. Virgil. Fordította Végh Arth. 30 kr. 
Sollohub gróf. A gyógyszerészné. Beszély. 20 kr. 
Macaulay T. B. Milton. Angolból fordította B. P. 20 kr. 
Goethe. Iphigenia Taurisban. Dráma öt felvonásban. 
Fordította Kis János. 30 kr. 
Beaumarchais. Figaro házassága vagy egy napi bolond
ság. Vígjáték öt felv. Ford. Paulay Ede 50 kr. 
Gyulai Pál. A vén színész. Beszély. 20 kr. 
Stifter Adalb. Brigitta. Beszély. 20 kr. 
Gauthier Th. A lélekcsere. Begény. Francziából ford. 
Szekula Gyula. 30 kr. 
Macaulay T. Byron. Angolból fordította B. P. 20 kr. 
Jerrold Douglas. Zsák Mór. Beszély. 30 kr. 
Eynaud A. Ferizade dala. Beszély. 20 kr. 
Czuczor Gergely népies költeményei. 30 kr. 
Prescott H. £. Schaffer Magdaléna. Beszély. 40 kr. 
Sayous E. A mongolok betörése Magyarországba. 1241— 
1242. Francziából ford. Takács István 20 kr. 
Zichy Antal elbeszélései. 30 kr. 
Quintus Horatius Flaccus. A költészetről. Levél a Pi-
sókhoz. Ford. Czuczor Gergely 20 kr. 
Flegler S. A magyar történetírás történelme. Sayous E. 
A magyar történelem kútforrásai. 60 kr. 
Sand György. Az ördög-mocsár. Beszély. Francziából 
ford. Csukássi József 30 kr. 
Lessing G. E. Laokoón. 50 kr. 
Kovács Pál. Farsangi kalandok. Beszély. 20 kr. 
Csokonai Vitéz M. Lilla. 30 kr. 
Merimée Prosper. Carmen. Beszély. 20 kr. 
Nagy Ignécz. Tisztújítás. Vígjáték négy felvonásban. 
1842-ben akadémiai pályadijt nyert mű. 40 kr. 
Murray E. C. Grenville. A franczia politikai életből. 60 kr. 
Fraknói Vilmos, n . Lajos és udvara. Történeti rajz. 20 kr. 
8and György. Leoni Leó. Beszély. 50 kr. 
Michelet Gyula. Lengyel- és Oroszország. 30 kr. 
Flegler Sándor. Kölcsey Ferencz. 20 kr. 
Gvadányi József. Egy falusi nótáriusnak budai utazása. 40 kr. 
Plouvier Ed. Beszélyek. 30 kr. 
Feuillet Octav. Trécoeur Júlia. Elbeszélés. 30 kr. 
Kazinczy Ferencz. Magyarországi utak. 20 kr. 
Tolstoj L N. gróf. Családi boldogság. Beszély. 40 kr. 
Klsfafudy Károly. Tihamér. Beszély. 30 kr. 
Flegler Sándor. Szalay László és munkái. 50 kr. 
Szigligeti Ede. Magyar színészek életrajzai. 40 kr. 
Vasiliadis Sz. N. Galatea. Dráma. 20 kr. 
Dayka Gábor. Költeményei. 20 kr. 
Kazinczy Ferencz. Bácsmegyeinek gyötrelmei. 30 kr. 
Gogol Miklós. Bulyba Tárász. Beszély. 30 kr. 
Kisfaludy Károly. Irene. Szomorújáték 5 felvonásban. 30 kr. 
Zsilinszky Mihály. Kupeczky János. 20 kr. 
Korner Tiv. Zrínyi. Szomorújáték. Ford. Szemere Pál. 
Korner Zrínyijéről. Bírálat, irta Kölcsey Ferencz. 40 kr. 
Csokonai Vitéz M. Ódák. Két könyvben. (1794—1804.) 20 kr. 
Andersen. Begék és mesék. Fordította Milesz Béla. 30 kr. 
Kisfaludy Károly víg beszélyei. *0 kr. 
Ouida. Egy pár kis faczipő. Beszély. Angolból ford. 
Belényesi Gábor. 40 kr. 
Theuriet A Búzavirágok háza. Beszély. 30 kr. 
Schiller. Mózes küldetése. Fordította Jurany Gusztáv. 20 kr. 
Taine H. Az eszmény a művészetben. Francziából ford. 
Harrach József. 30 kr. 
Lessing Gotthold Ephraim. Bölos Náthán. Drámai köl
temény. Németből ford. Ziohy Antal. 50 kr. 
Beulé Augustus családja és kora. Francziából átdol
gozta Molnár Antal. 30 kr. 
Lindau Pál. Moliére. Németből fordította Bánfi Zs. 30 kr. 
Feuillet Octáv. Egy nő naplója. Begény. Ford. Fáy Béla. 40 kr. 
Macaulay. Barére Bertrand. Fordította Angyal Dávid. 30 kr. 
Moliere. A bot-csinálta doktor. Vígjáték. 20 kr. 
Louis-Lande L Camaron. 20 kr. 
Bodenstedt Frigyes. Shakespeare élete és művei. 30 kr. 
Merimée Prosper. Colomba. Beszély. *0 kr. 
Berzsenyi Dániel versei. Hatodik kiadás. 50 kr. 
Kisfaludy Károly. Csalódások. Vígjáték 4 felvonásban. 20 kr. 
Arago és Vermond. Az ördög naplója. Vígjáték. 20 kr. 
D'Haussonville. Sand György. Francziából. 30 kr. 
Teleki László gróf. Kegyénoz. Szomorújáték. *0 kr. 
Heyse Pál. A grófi kastélyban. Beszély. 20 kr. 
Musset Alfréd. Ne fogadj fel soha semmit. Vígjáték. 20 kr. 
Uehard Marlo. Jean csillaga. Beszély. *0 kr. 
Bulwer Edvard. A jövő nemzedéke. Begény. 40 kr. 
Karr Alfonz. A normandiai Pénelopé. Begény. 50 kr. 
Pulszky Ferencz. Eszmék Magyarország törtenete phi 
losophiájéhoz. 

Macaulay T. B. A pápaság. Angolból ford. B. P. 
Mészáros Ignécz. Kartigám. Begény. Ötödik kiadás. 
Amerikai nők. Rajzok és beszélyek. Fordította György Aladár 

' 40 kr 
Kölcsey Ferencz versei. Ötödik kiadás. 60 kr 

30 kr. 
20 kr. 
80 kr. 
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98. 
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175. 
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178. 
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181. 
182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 
188. 
189. 
190. 
191. 

Zschokke Henrik. A szegény viltshirei lelkész naplójá
ból. Beszély. 20 kr. 
Kont Ignácz. Aristophanes. 30 kr. 
Cherbuliez Victor Apépi király. Elbeszélés. 30 kr. 
Hugó Károly. Bankár és báró. Szomorújáték 3 felv. 20 kr. 
Szilágyi Sándor. Történeti rajzok. 60 kr. 
Csengerl Antal. A magyar közoktatás és közművelődés 
némely főbb kérdéseiről. 50 kr. 
Vautier Gy. A keresztanya. Beszély. 30 kr. 
Kisfaludy Károly versei. VŐ. kiadás. 50 kr. 
Bérczy Károly. A gyógyult seb. Beszély. 30 kr. 
Gaius Valerius. Catullus versei. Ford Csengery János. 30 kr. 
Szigligeti Ede. A trónkereső. Szomorújáték 5 felv. 30 kr. 
Theophrastus jellemrajzai. 20 kr. 
Gyulai Pál. Br. Eötvös József. Emlékbeszéd. 20 kr. 
Lamartine. Heloise és Abelard. Fordította Erhardt. 20 kr. 
Olasz beszélyek. írták Barilll, Ghislanzoni és Sara. 
Olaszból ford. Huszár I. és Mócs Zsigmond 50 kr. 
Augier Emil. A Fourchambault család. Színmű. 40 kr. 
Pálffy Albert A szebeni ház. Beszély. 20 kr. 
Tennyson Alfréd. Arden Enoch. Angolból Jánosi G. 20 k r 
Turgenjev Iván. Tavaszi hullámok. Begény. 40 kr. 
Farina Salvatore. Két szerelem. Begény. 30 kr. 
Goethe F. Hermann és Dorottya. Ford. Hegedűs I. 20 kr. 
Pálffy Albert Az itélőmester leánya. Tört. beszély. 40 kr. 
Macaulay T. B. Nagy Frigyes. 30 kr. 
Theuriet Veronika asszony. Beszély. 30 kr. 
Puskin Sándor. Anyegin Eugén. Begény versekben. 60 kr. 
Beaumarchais. A sevillai borbély. Vígjáték. 30 kr. 
Szalay László. Mirabeau. 40 kr. 
Gaal József. A peleskei nótárius. Bohózat. 40 kr. 
Csokonai Vitéz Mihály. Békaegérharcz. Irta Homer. 20 kr 
Kisfaludy Károly. A kérők. Vígjáték három felvonásban. 30 kr. 
Collina Vilmos. Sophokles. Angolból fordította Kont I. 30 kr. 
DaudetErnö. A férj. Begény. Francziából ford. Luby Gy. 50 kr. 
Spielhagen Frigyes... Az utolsó órában. Elbeszélés. 30 kr. 
Kisfaludy Sándor. Összes regéi. I. 70 kr. 
Kisfaludy Sándor. Összes regéi. II. 50 kr. 
Kochanovszkyné. Szeretett. Orosz beszély. 30 kr. 
Poole János. Pry Pál. Vígjáték. 30 kr. 
Andersen János Keresztély. Képeskönyv képek nélkül. 20 kr. 
Gombos Imre. Az esküvés. Szomorújáték öt felvonásban. 40 kr. 
Szentjóbi Szabó László. Mátyás király vagy a nép szere
tete jámbor fejedelmek jutalma. 30 kr. 
Pulszky Ferencz. Martinovics és társai. 20 kr. 
Forster-Arnold Florence. Deák Ferencz. Életrajz. Angol
ból ford. Pulszky Ágost. 60 kr. 
Bessenyei György. A philosophus. Vígjáték. 30 kr. 
Ebelot Alfréd. Casaux András. Bajz a délamerikai pam-
paszokból. Ford. Kárffy Titusz. 30 kr. 
Hugó Viktor. Borgia Lucretia. Dráma. Ford. Szász K. 30 kr. 
Tennyson Alfréd. Költői beszélyek. Ford. Csukássi József. 30 kr. 
Goldoni Károly. A hazug. Vígjáték. Ford. Radó Antal. 40 kr. 
Delpit Albert OAette házassága. Begény. Ford. Fáy J.Béla. 50 kr. 
Taylor Tamás. Barátságból. Vígjáték. Ford. CsikyQ. 20 kr. 
B. Feuchtersleben Ernő. Adalék a lélek életrendjéhez. 
Ford. Dr. Kleckner Alajos. 80 kr. 
Augier E. és Sandeau Gy. Poirier ur veje. Színmű. 
Ford. Haraszti Gyula. 30 kr. 
Gozlan Leo. Három ara egy koronára. Beszély. 20 kr. 
Suonio. A hold regéi. Finnből ford. Vikár Béla. 20 kr. 
Orosz beszélyek. írták Puskin S., Gogoly M., Krylov I., 
Dosztojevszkij T. és Turgenyev. Ford. Csopey László. 80 kr. 
Fáy András. Erzelgés és világ folyása. 30 kr. 
Lever Károly. Viharban. Begény. Ford. György Aladár. 60 kr. 
Legouré Ernő. Beatrix. Színmű. Ford. Feleky József. 40 kr. 
Csíky Gergely. Az első és második. Elbeszélés. 30 kr. 
Malot Heclor. Pompon. Begény. Francziából ford. Sz. E. 80 kr. 
Bérezik Árpád. Az igmándi kispap. Népszínmű. 30 kr. 
Kisfaludy Károly. A pártütők. Vígjáték 3 felvonásban. 20 kr 
Gyulai Pál. Szilágyi és Hajmási. Költői beszély. 20 kr. 
Bernardln de Salnt-Pierre. Pál és Virginia. 30 kr. 
Kemény Zsigmond. Elet és irodalom. 30 kr. 
Petöf Sándor beszélyei. 30 kr. 
le Sage. A sánta ördög. Ford. Varga Bálint. 60 kr. 
Dugonics András följegyzései. 30 kr. 
Grevllle Henrik. Árulás. Begény. Ford. Huszár I. 80 kr. 
Schiller, Wallenstein halála. Ford. Hegedűs I. 40 kr. 
Balzac Honoré. Grandét Eugénia. Ford. Toldy László 60 kr. 
Kölcsey Ferenoz országgyűlési naplója. 1832—1833. 60 kr. 
Csiky Gergely. Anna. Dráma egy felvonásban. 20 kr. 
Klapp Mihály. Bosenkranz és Güldenstern. Vigj. négy 
felvonásban. Ford. Csiky Gergely. 30 kr. 
Goldsmith Olivér. A wakefieldi pap. Ford. Acs Zsigm. 50 kr. 
Petőfi Sándor. A helység kalapácsa. Hősköltemény. 20 kr. 
A magyar emlgratio mozgalmai 1859—1862. Kossuth 
emlékiratai nyomán. 30 kr. 
Turgenjew. Költemények prózában. Ford. Csopey L. 30 kr. 
Coppée Ferenoz. Kisebb színmüvek. Ford. Csiky G. 20 kr. 
Fáy András. A külföldiek. Vígjáték két felv. 20 kr. 
Roscher Vilmos. A nemzetgazdaság a klasszikái ókorban. 
Ford. M. G. 20 kr. 
Theuriet A hableány. Beszély. Ford. Sz. E. 30 kr. 
Gaskallné. Cranford. Begény. Ford. Belényesi Gábor. 60 kr. 
Ebers György. Egy szó. Begény. Ford. Kacziány Géza. 80 kr. 
Malot Hector. A szépség vonzereje. Ford. Sz. E. 80 kr. 
Wleland. Abderiták. Ford. Farkas Albert. 1 frt. 
Gyöngyösi I. Ének Thököly és Zrínyi Ilona házasságáról. 30 kr. 
About Edmond. A osonka-fülü ember. Begény. Ford. 
Fáy 3. Béla. 50 kr. 
Heményl Ambrus. A franczia forradalom hírlapjai és 
hírlapírói. 30 kr. 
Boileau A költészetről. Tanköltemény 4 énekben. Ford. 
Erdélyi János. 30 kr. 
Két házaspár. Vígjáték Picard után francziából ford. 
Csiky Gergely. 20 kr. 
Dugonics András. Kun László. Szomorú történet. Beveae-
téssel Dr. Helnrleh Gusztávtól 40 kr. 
Turgenyev Sz. Iván. Egy vadász iratai. Ford. Csopey L. 1 frt 20 kr. 
Theuriet A. Aurélia néni. Begény francziából. 60 kr. 
Wlisloczkl Henrik, dr. Az erdélyi czigány népköltészet. 20 kr. 
Longfellow Henrik. Hiavata. Ford. Tamásft Gyula. 40 kr. 
Kazinczy Gábor. Emlékbeszéd Szemere Pál felett 20 kr. 

30 kr. 

20 kr. 
80 kr. 

frt 20 kr. 
30 kr. 
40 kr. 
50 kr. 
60 kr 

30 kr. 

192. Moncrieff. A szégyenlős. Vígjáték. Ford. Csiky Gergely 20 kr. 
193. Eliot György. A raveloei takács (Silas Marner). Begény. 

Ford. Kacziány Géza 60 kr. 
194. Bérezik Arpádx Nézd meg az anyját. Vígjáték. 30 kr. 
195. Concha Győző. A kilenczvenes évek reformeszméi és 

előzményeik. Irodalomtörténeti vázlat. 40 kr. 
196. Augier. A bürök. Vígjáték. Ford. Perényl István. 30 kr. 
197. Gervinus. Bevezetés a XIX. század történetébe. 50 kr. 
198. Olasz költőkből. Ford. Radó Antal. 50 kr. 
199. Cicero. Laelius a barátságról. Ford. Némethy G. 20 kr. 
200. Goethe. Berlichingeni Gottfried. Ford. Ballá M 50 kr. 
201. Pellico Sylvio. Börtöneim. Ford. Erdélyi Károly. 50 kr. 
202. Taine H. az olasz művészet bölcselete. Ford. Kádár B. 20 kr. 
203. Ilosvai Selymes Péter. Az himeves Tholdi Miklósnak 

históriája. Kiadja Szilédy Áron. 20 kr. 
204. Gregorovius. Pápák síremlékei. Ford. Hegedűs I. 30 kr. 
205. Longfellow W. Henrik. Az arany legenda. Ford. Jánosi Q. 40 kr. 
206. Chateaubriand. Bené. Francziából ford. Bogdánfy Laj. 20 kr. 
207. Czuczor Gergely. Hőskölteménye! és meséi. H . kiadás. 30 kr. 
208. Fáy András. A mátrai vadászat. Vigj. 3 felvonásban. 20 kr. 
209. Augier és Foussier. A szegény arszlánnők. Dráma öt 

felvonásban. Francziából fordította R. J. 30 kr. 
210. Shakspeare. Sok zaj semmiért. Vígjáték 5 felvonásban. 

Angolból ford. Acs Zsigmond. 30 kr. 
211. Constant Benjámin. Adolf. Egy ismeretlen iratai közt 

talált történet. Francziából ford. és bevezetéssel ellátta 
Dr. Béri Moravcsik Gyula 30 kr. 

212. Lévay Józ,sef. Bozzai Pál hagyományai. 30 kr. 
213. Greguss Ágost A balladáról. A Kisfaludy-Társaság által 

1864-ben jutalmazott pályamű. 3. jav. és böv. kiadás. 40 kr. 
214. Planche Gusztáv. Művészek csarnoka. (Báfael, Michel An-

gelo, Leonardo da Vinci.) Francziából ford. Szász K. 30 kr. 
215. Tibullus Elégiái. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel 

ellátta Csengeri János 30 kr. 
216. Petrarca összes szerelmi szonettjei. Fordította és ma

gyarázatokkal ellátta Radó Antal. 80 kr. 
217. Szász Károly. Schiller. Élet- és jellemrajz. 30 kr. 
218. Storm Tivadar. A kastélyban. Beszély. Ford. Ballá M. 20 kr. 
219. Corneille Péter. Cinna vagy Augustus kegyelme. Tra

gédia öt felvonásban. Francziából ford. Pajor István. 20 kr. 
220. Czuczor Lyrai Költeményei. 40 kr. 
221. Racine. Athalia. Tragédia öt felvonásban. Francziából 

fordította Csiky Gergely. 20 kr. 
222. //. Fülöp. Prescott nyomán Szász Károly. 30 kr 
223. Schiller kisebb prózai irataiból. Aesthetikai értekezések. 

Németből fordította Zollner Béla. 
224. William Brough. Flipper és Nobler. Vígjáték egy fel

vonásban. Angolból fordította Csiky Gergely. 
225. Dahn Félix. Odbin vigasza. Ford. gr. Csáky Albinné. 
226. Norris W. E. Vidal Adrián. Begény. 1 
227. Csengeri Antul. Deák Ferencz emlékezete. 
228. Eckstein Ernő. Aphrodité. Ford. Sasváry Ármin. 
229. Szerb népdalok és hösregék. Ford. Székács J. 
230. Dugonics András. Báthory Mária. 
231. Gr. Hoffmannsegg utazása Magyarországon 1793—94-ben. 

Fordította és bevezette Berkeszi I. 
232. Coppée F. Severo Torelli. Dráma 5 felv. Ford. Csiky G. 30 kr. 
233. Sribe és Vander-Burch. Clermont vagy a művész neje. 

Szinmü 2 felvonásban. Ford. Csiky G. 30 kr. 
234. Pulszky Ágost Pázmány Péter. 20 kr. 
235. Szigligeti Ede. Fenn az ernyő, nincsen kas. Vígjáték. 30 kr. 
236. Chateaubriand F. A vértanuk. Franczia eredetiből fordította 

Dr. Bada István. 1 frt 20 kr. 
237. Ouida. Egy orgonaág. Elbeszélés. Angolból fordította Ha

raszti Gyula. 30 kr. 
238. Simái Kristóf. Igazházi, egy kegyes jó atya. Mulatságos játék 

öt felvonásban: Második kiadás. Bevezetéssel Erdélyi Ká
rolytól. 30 kr. 

239. Heyse Pál. Két rab. Beszély, németből fordította B. M. 30 kr. 
240. Pálffy Albert. A báróné levelei. Beszély. 30 kr. 
241. Szonráb. Költői elbeszélés. Abúl Kászim Manszúr Firdúszi 

tSáh-Náme> czimü müvéből. Perzsából fordította Fiók 
Károly. 30 kr. 

242. Grillparzer Ferencz. Medea. Szomorújáték öt felvonásban. 
Németből fordította Hegedűs István. 30 kr. 

243. Erdélyi János. Aesthetikai előtanulmányok. 20 kr. 
244. 7a/ne Hippolit Ad. A görög művészet bölcselete. (Nyilvános 

előadások a iL'école des Beaux Arts»-ban.) Francziából for
dította Dr. Ferenczi Zoltán. 30 kr. 

245. A németalföldi művészet bölcselete. Francziából for
dította Dr. Szántó Kálmán. 30 kr. 

246. Eliot György. Bedé adám. Begény, angolból fordította Sala
mon Ferenoz. U. kiadás. 1 frt 50 kr. 

247. Bayle Bemard. Az esernyő. Vígjáték egy felvonásban. Angol
ból fordította Csiky Gergely. 20 kr. 

248. Ballagi Aladár. I. Frigyes Vilmos porosz király. 30 kr. 
249. Björnstjerne Bjömson. Leonarda. Szinmü négy felvonásban. 

Fordította Kárffy Titusz. 30 kr. 
250. Bérezik Árpád. A protectió. Eredeti vígjáték 3 felv. 30 kr. 
251. Rousseau J. J. A társadalmi szerződés vagy az államjog alap

elvei. (Du contrat social). Francziából ford. König Ferencz. 
50 kr. 

252. Radnai Rezső. Aesthetikai törekvések Magyarországon 1772— 
1817. 60 kr. 

253—254. Thackeray M. Vilmos. Hiúság vására. Begény hős nél
kül. Angolból fordította Bécsi Emil. Két kötet. 

Első kötet 1 frt 40 kr. 
Második kötet 1 frt 60 kr. 

255. Karr Alfonz. Hajnal után két héttel. Begény. Francziából 
fordította W. M. 20 kr. 

256. Rédai Ráday Pál munkái. Összegyűjtötte s életrajzzal beve
zette Négyessy László. 40 kr. 

257. Deák Ferencz miért nem ment el az 1843-iki országgyűlésre? 
Közli Könyi Manó. Deák F. beszédei. L kötetéből. 30 kr, 

258. Tisza Domokos hátrahagyott versei. Kiadta édes anyja. Máso
dik kiadás. 30 kr. 

259 Corneille. Cid. Tragédia öt felvonásban. A budapesti nem
zeti színház megbízásából francziából fordította Badó Antal. 

20 kr. 
260. Lessing. Barnhelmi Minna vagy a katonaszerencse. Vígjáték 

öt felvonásban. Németből tóti. Kazinczy Ferencz 40 kr. 
261. Andrássy Gyula gr. beszéde a véderő-törvényjavasht tárgyá

ban. Elmondatott: 18S9 ápril 5. 2Ü kr. 
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Kwizda tavényfolyadékja 
évek óta kipróbált háziszer 

esőz, köszvény és idegbajok ellen. 
Valódilag csak az i t t mel lékel t védjegy-

g. gyei. — K a p h a t ó Ausztr ia-Magyarország 
m i n d e n gyógyszer tárában. 

Egy üveggel 1 frt o. é. 
CÍT" Naponkint i postai szétküldés a fő-letét által: 

KWIZDA FERENCZ JÁNOS. 
osztrák cs. kir. és román kir. udv. szállító kerületi 

gyógyszertára Korneuburgban, Bécs mellett. __ 

Legjobb és Legnirnevesebb 
Pipere Hölgypor 

^ * ^ P A R I S — 9 r u e de la P; 

Különleges Riispor 
SMUTTAL VEGYÍTVE 

ILLATSZERÉSZ, 
P a i x , 9 — P A R I S . 

A C h . F A Y - f é l e p á r i s i c z é g 

*9 
uilönleges rizspora eredeti minó'aéeben kapható és utánvéttel 

is megrendelhető 
V E R T E S S I S Á N D O R i l l a t s z e r t á r á b a a 

B u d a p M t e n , K r i s t ó f - t é r 8 . w & m . 

könynyü szerrel, 
még kevésbé va
gyonos családok
nál is rendezhető 
A legújabb me-

• chanikai szalon-hangszer P h ö n i x , mely egé,-z zenekurt pótol, kellé-
m mes hangja és erős zenéje fol.vtán. családi esé lyekné l , tánczzenére 
21 különösen alkalmas és valódi élvezetet nyújt. Ezen hangszerrel bárki, 
m habár a zenéről semmi fogalma sincs, a legszebb dalokat, a legújabb 
2 tánczdarabokat bírja eljátszani. Ös«ze nem téveszthető az eddig is-
m mert Áriston és más ilynemű hangszerekkel, melyeket zeneteljesség 
™ és hang tekintetéhen a Phftmx messze túlszárnyal. A Phönix érczból 
m készített, elpnsztithatlan kótákkai bír, melyek nemesük e^yes része-
• ket, hanem teljes zenedarabokat, egész keringőket és négyeseket ké-
m peznek. Válogatott zenedarabjai nagyon pontosan és eredetien van-
• nak rendezve, melyek a legnagyobb igényeknek is megfelelhetnek, 
• síit egyes dalokat, operarészleteket oly eredetiséggel ad vissza, mely 
J mindenkit csodálatra ragad. A Phönix változat *kkal játszható, ennél-
m fogva tánczdarabok erösebb hanggal, dalok halkabban, operák rezgő 
2 változattal játszhatók rajta. Ennélfogva a Phönix m nden tt kedvelt-
m séget vívott ki magának. A hangszer bővebb leírása képes hangszer* 
" katalógusomban található. A megjelent zenedarabok jegyzéke kivá-
m natra rendelkezésre áll. Ez alkalommal van szerencsém ajánlani saját 
2\ készít meny ü mindenféle néven nevezendő hang-zerekból dúsan felsze

relt raktáramat, ócska h«^gQTPffc f̂ ~ . M l " 

- JLe^nagyobb hangszerkészitési ipartelep 
8 T E R N B E R G A . R 1 M I N 

S Budapest, VTL kerület, Kerepesi ut 36. sz. 
- Nagy képes árjegyzékek kivána'ra ingyen s bérm. küldetnek. H a r m o -
2 n i k á r ó l külön árjegyzék kérendő. Javítások pontosan eszközöltetnek. 

Gyors és biztos segély gyomorbántalmak és követkéz-
I D é n V P l k r p ' A z eKészséK fenntartására, a nedvek, valamint a vér 
• m v u j v i u v . tisztítása és tisztántartására és jó emésztés elősegítésére 
a legjobb és hathatósb szer, mindenből i s m e r v e m á r és kedvelves: 

Dr. BOSA „ÉLETBALZSAMA" 
Ez, a legjobb és legnagyobb erejfl gyógynovényekbSl a leggondosabban 
készítve, mindennemű e m é s z t é s i b a j o k , g -yomorg-örcsök , é t v á g - y -
ta lmnaág- , s a v a n y u f e l b ö f ö g é s . v é r t o l u l á s , a r a n y é r stb. ese
teiben teljes biítoesággal állja meg helyét. Eme kituno hatásánál fogva 
az most már a népnek biztos és megpróbált h a z i s e r é v é vált. Nagy 
Bveg ára 1 frt, kicsié 6 0 kr. EliszoerA levelek ezrével állnak megtekintésre. 

Á | Y # e f Csalódások elhárítása érdekében 
\Sl"A/0. Hgyelmeztetek mindenkit, hogy 

az eredeti szabály szer ot egyedül tőlem ké
szített d r . R o s a é i e t b a l u a m kék kartonba 
van göngyölve, mely hosszoldalán e felírást: 
• Dr. Rosa életbalzsama a .Fekete sas* gyógy
szertárból, B. Fragner, Prága 406—3> német, 
cseh. magyar és franczia nyelven Tiseli, s a 
melynek homlokoldalai a törvényes letétben 
álló mellékelt védjegygyei vannak ellátva. — 

Val. Dr. Rosa életbalzsam csak készítőjénél 
B T I - n c r n A T . •<ram a o b w a r x e n A d l e r " g-yóg-ysxer-

• X X e - s g l l C i t a r b a n Prág-a , 2 0 5 3 , k a p h a t ó . — 

Budapesten kapható Török József és Budai Emilnél. 
Az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb gyógyszer
tárában van ez é"letbal?Bftmnak raktára. Ugyanott kapható: 

Prágai egyetemes házikenőcs 
a köszönő iratok ezrével elismert biztos gyógyszer min 

den gynladás, seb és daganat ellen. 
Biztos sikerrel alkalmazható a n6i mell gynladáaa, tejrekrdése és ke-
ményedéaénél, a gyermek elválasztásánál, genyedés, vérdaganat, geny-
fakadás, pokolvarnál; körömdagauatnál, a kéz- és lábujjakon támadó 
úgynevezett körömméregnél, keméoyedések, duzzadások, rairigydaga-
natoknál; szalonnadagnál, holttetemnél. — Minden gyuladást, dagana
tot, keseényedést, duzzadást, a legrövidebb idő alatt gyógyít m e g ; hol 
azonban már gasyképzödés következett be, a fekélyt a legrövidebb ídó 
alatt felhozza és meggyógyítja. B s e l a n c x é k b e n 3 5 é s 3 5 k r a j o z á r . 

/"1>|V# V ' Mivel a prágai egyetemes 
v w , ° ' házikenicsöt igen gyak
ran u t á n o z z á k , figyelmeztetek min
denkit, hogy azt, eredeti szabályában, 
c s a * é n / f y t d 0 1 k é s i i ' e m . C s a k a k k o r 
az v a l ó d i , ha a sárga érczszelenczék, 
melyekbe töltve van, vörös használati 
utasításokba (9 nyelvű nyomtatványban) 
s kék kartonokba — melyek a fennebbi 
védjegyet viselik — vannak göngyölve. 

T f l 1 - 1 l 9 . 1 Z S a T i t A l e * k i P r o b i »»» l> s ezámos kísérlet után is-
J - T U l - U C f a J J K S e T a a U . méretes legmegbizhatóbb szer » nehéz hallá, 
gyógyulásira s a teljesen elvesztett hallá, visszaszerzésére. 1 palarxk 1 frt 

SMMCí\J-¥JJT 
legjobb asztal i - é s üdítő ital, 

kitünö hatásúnak bizonyult kőhőQésnél, 
géQebajoknál, Qyomor- ét hólyaQhu-

rutnál. 
< > 

MattOIli Beur ik , Karísbad és Briipest 

g ^ p ! ^ 3 3 G 

Jc EHER JMLIKIaOS 
MEZŐGAZDASÁGI GÉPRAKTÁRA 

BUDAPEST, ÜLLŐI UT 25. „KÖZTELEK" 
4024 

I 
I 
\ 
l 
\ 
\ 
\ 
\ 
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ajánlja eredeti M A Y E R - T E L E U E J E I T , 
EGYETEMES ACZÉL-EKÉIT 

mély szántásra mindenféle nagyságban, 

„KIRÁLY-DRILL" SORVETÖGEPEIT, 
SMYTH és ABERDEEN-fóle 

legjobb szerkezetű SZ0RVAVETÖ1T, a legszolidabb kivitelben. 
VT F I G Y E L M E Z T E T É S Ü L , ! " •» 

Dj Novák-féle szabadalm. arankatisztitó és lóhermagosztályozó-
készttlék, mely minden osztályozó hengeirel ellátott gőz
cséplőgéphez alkalmazható. — £ készülék leírása, valamint 

árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek. 

Budapesti KönyvnYoindászok és Betűöntők Jótékonysági Köre 

M E G H Í V Ó . 
A budapesti könyvnyomdászok és betűöntők jótékony-
i köre vasárnap, folyó o v i szeptember hó 8-án, 

a «régi polgári lövölde* összes helyiségeiben, elsőrangú 
művésznők és művé zek szíves közreműködése mellett 

• • : - • ' ' ' 

hangversenynyel egybekötött tánczvigalmat 
• - " J I : ' 

r e n d e z , m e l y n e k t i sz ta j ö v e d e l m e a n y o m d á s z - á r v á k ruhá
val v a l ó e l lá tásra s z o l g á l ó a lap j a v á r a f o r d i t t a t i k . A z e n é t 
a c s . k ir . báró M o l l i n á r y n e v é t v i s e ö 38 . s z á m ú gya log
ezred z e n e k a r Z e l l n e r A . karnagy ú r s z e m é l y e s v e z e t é s e 
m e l l e t t s zo lgá l ta t ja . A rentiezö-birottság. 

A k e r t i h a n g v e r s e n y k e z d e t e 5 , a m ű s o r é 8 , 
a t á n c z v i g a l o m é 1 0 ó r a k o r . 

B e l é p t i d i j s z e m é l y e n k i n t 6 0 kr., a p é n z t á r n á l 1 frt. — 
Csa ládjegy (1 ur, 2 hö lgy) 1 frt 2 0 , a | é u z t á r n á l 1 frt 6 0 . 

Jegyek kaphatók: Árván kávéháza (zöldfa-uteza). Barna V. 
diszmüárú-kereskedó ikerepesiút 39'. Lemtierf/Hr S. dohánytŐ7Sde 
(király-utcza 48), S hiemz A. nyakkendő-gyár (nagy meznulcza), 
JUüm M. könyvnyomda (Romb ch utcza 11, Beryer J. ruha
kereskedésében (Kl.iuzál-utcza !)•, Zieulrr és Rnrkmisteht gyer-
mekruha-kereskedésében (Károly-utcza), Hottaiuttr D. fűszer-
kereskedésében (Klauzál- és Wes-e léuy i -utca sarkán), valamint 

a bizalmi férfiaknál a nyotndtíubaii. 

I 

A FRANKLIN-TÁRSULAT kiadásában Budapesten 
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható: 

A HÁZASSÁG 
KÉPZELETBEN ÉS VALÓSÁGBAN 

Rajzok az életből. Angol eredeti után. 

I. ELŐÉRZETEK, - II. A MEGVALÓSULÁSOK. 

17 SZINNYOMATÜ KÉPPEL. 

Ara szines borítékba fűzve 1 forint 20 krajezár. 

VÉGHLESI 

Hazánk 
legtisztább, leg

olcsóbb és legjobb szén-
eavdus, égvényes s a v a n y u v i z e . 

TOHLES-SZALATM-n ( Z ó l y o m - m . ) 
Budapest i főraktár 

Erzsébet-körút 38-ik szám alatt. 
Telephon-összeköttetés. 

tar S z á m o s r a k t á r a v i d é k e n . ~m 

1 
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A «Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelent 
és minden könyvárusnál kapható: 

Jókai Mór munkái 126-131. 
Népszerű kiadás. 

EGY AZ ISTEN 
REGÉNY 

Ir ta J Ó K A I MÓE. 

Második kiadás. 

Ara fűzve 2 frt 40 kr. 

A BUDAPESTI 

kereskedelmi Akadémia 
f. évi szep tember h ó 1-^n az V. ker., Alkotmány-utcza 11. sz. a. fekvő épületében h a r m i n e z h a r m a d i k 
évfolyamat nyitja meg- - Midoj ezt a szülök és gyámok figyelmébe ajánljuk, megjegyezzük, hogy az intézet 
czélja.:.a kereskedő pal)ara lepő faatal embereket az általános műveltség alapján a kereskldöi hivatásra méc n X 
ennek felsőbb agaira is minden tekintetben alaposan előkészíteni, őket nemcsak értelmi és szaktudományi hknem 
erkölcsii es nemzeti .ranyban is neielni H még mielőtt a kereskedésbe lépnének, az iskolától telhetőié * svakoVlati 
tekintetben is kiképezni. - A három évi tanfolyamból álló intézet igazgatását, szervezetét, tantervét és a fel 
véteh felteteleket tárgyazó értesítőt az igazgatóság kívánatra b é r m e n t e s e n megkü ld i 
*-i „ j3%J?uc.tA} az igazgatóság készséggel ad felvilágosítást az intézetben fennálló ós a fővárosi kereskedő-tes-
S f f i S r S n S ^ ^ ^ ^ a l k f í r ? a p Í t V á n y Í , f - * « " * « gyeket STxS^SSg 
W ! * 1 "'eI,°Le

1S- .A .z o n VJ? .̂' k l k " intézetben érettségi vizsgálatot tesznek, fel vannak jogosítva hoírv 
hadkotelezettsegoket mint egyen önkéntesek teljesítsék. - Az intézettel egy évi kereskedelmi s z a k t a n R ™ f í 
kapcsolatba oly ifjak szímara, kik gymnasiumi vagy reáliskolai érettügi b i ^ i ^ v ? n y " r S r v a ^ » U 
3!«yp? XT *™l •>?? ^ izonyi tványával rendelkeznek és tisztán a kereskedelmi szaklndomány okafecv év 
alatt elsajátítani óhajtják. - Budapesten, V., Alkotmány-utcza 11. sz. 1889. augusztus havában^ ^ 

A budapesti kereskedelmi Akadémia igazgatósága. 

Frankrin-Társnlat nyomdája. (Budapest egyetem-nteza 4. sa.) 

K t l l lm ebV^^B^^^dlmHm » 

,^^>— 

Ci ^ ^ ^ 
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35. SZÁM. 1889. BUDAPEST, SZEPTEMBER 1. XXXVI. ÉVFOLYAM. 
Előfizetési feltételek : VASÁRNAPI TJJSÁG cg- \ egéíz évre 1 2 frt 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt: | fé lévre— 6 • 
I egész évre 

Cnnpán s VASÁRNAPI UJSAG ^ l é T r e 
8 Irt 
4 • 

I eeész évre 6 frt 
Csupán a POLITIKAI ÚJDONSÁGOK :j J ? ^ ^ 3 ( 

Külföldi előfizetésekhez a posuilag 
meghatározott viteldíj is csatolandó 

G R Ó F TELEKI SAMU. 

Ü
GY kétszáz év előtt volt a kis Erdélynek 
egy nagy államférfia, ki másfélszázados 
különválás után a fejedelemséget a ma

gyar király jogara alá visszavezérelte, ismét az 
anyaországhoz csatolta s ezért az eszméért éle
tét is áldozta a zemyesti csatában. — A «nagy» 
Teleki Mihály volt ez, Apafinak, az 
utolsó erdélyi fejedelemnek teljha
talmú minisztere, — s egy virágzó 
főúri család megalkotója. 

Nem volt akkor könnyű feladat 
a nemzetet és dynasztiát egyszerre 
szolgálni; sok ellentétes érdeket, 
előítéletet és történeti hagyományt 
kellett kiengesztelni egymással s ez 
erősen próbára tette az oly geniá
lis diplomata erejét is, a minő az 
öreg Teleki Mihály volt. 

Kétszáz év múlva más idők és 
viszonyok között más emberek foly
tatták az ősök munkáját. 

Magyarország és Erdély unióját 
többé nem csak a király személye, 
de az elválaszthatatlan közös haza 
s nemzet-egység eszméje köti össze. 
De a régi előítéletekből sok fen-
tartotta magát . 

Ugy látszott, hogy a végzet e hi
vatás betöltésére rendelt a magyar 
nemzetnek egy dicső királyfit, a ki 
magas eszményiséggel eltelve ne
mes buzgalommal törekedett arra, 
hogy Árpád nemzetét megismerje, 
azzal együtt érezzen, gondolkozzék. 
S megismervén, megszerette, be
csülni tanul ta s szeretetét szeretet
tel viszonozva, szebb jövő hitét éb
resztette fel e nemzetben. 

A mit a politika sokáig el nem 
érhetett, magától megvalósulni lát
szott a társadalmi ós baráti érintkezés által. 
A mit zöld asztalnál tárgyalni nem lehetett, 
el lehetett mondani fehér asztalnál s a szabad 
természet ölén s az erdők rengetegeiben, űzve a 
királyi vadat Görgény és Máramaros bérczei 
közt, a fürge lábú zergét a Eetyezát sziklate
tőin, a vizi madarakat a Duna áradásaiban. 

A magyar nemzet aspiráczióinak egyik tolmá
csa, a ki oly közel állott közülünk ahoz a nemes 
szívhez, a mely hazánk és nemzetünk örök gyá

szára oly hamar megszűnt dobogni — a nagy 
Teleki Mihály ötödizbeli unokája: gróf Teleki 
Samu volt. 

A Teleki-családot az igaz és nemes hazafiság 
eszméje lelkesítette mindenkor. Magyarosabb 
főúri családunk nincs egy sem, hazafiúi érdemek
ben gazdagabb is alig. 

Teleki Mihály utódai közül a ma élő 5—6-ik 

Int, a szabadságharcz alatt párisi nagykövetün
ket, a kitűnő szónokot; a most élők közül az 
örök-ifju kedélyű irót, Sándort; köztiszteletben 
álló belügyminiszterünket, Gézát, a ki maga is 
a múzsák szolgálatában kezdte nyilvános pá
lyáját, s a ki azoknak még most is szívesen ál
dozik ; — s végül, kit ez alkalommal olvasóink
nak bemutatunk — gróf Teleki Samut, a ki 
merész vállalkozásával, harmadfél évig tartó 

afrikai utazásával, ismeretlen or
szágok és népek felkutatásával 
nemcsak honfitársai tiszteletét, de 
az egész mivelt világ elismerését 
kiérdemelte. 

A tudás vágya, a tudomány sze
retete és mivelése kiváló tulajdona 
volt mindenkor a Teleki-családnak. 
Már az öreg Mihály szívesen régész-
kedett, római pénzeket és más régi
ségeket gyűjtögetvén az ezeket ki
válóankedvelő Szobieszki János len
gyel király részére; utódai inkább 
a történettudományt kedvelték és 
mivelték, némelyek a szépirodal
mat. Alig van nemzedék, a mely
ben a család egyik-másik tagja ki 
ne tűn t volna a tudomány és mű
vészet valamely ágában. 

Teleki Samu grófot is a tudás 
vágya, az uj világok látásának és 
felfedezésének ösztöne vezette a 
mesés idegenbe, az egyenlítő tájé
kára, nem riadván vissza a fáradal
maktól, nélkülözésektől, a nagy 
anyagi áldozattól s egészségének, 
életének merész koczkára tevésétől. 

G R Ó F T E L E K I S A M U . 
Stromeyer és Heyman kairói udv. fényképészek fényképei után 

nemzedéken át hányan voltak, a kik a közélet 
egyik-másik ágában kitűnő szerepet vittek, mint 
politikusok, tudósok és irók, katonák s t b ? ! 

Elég említenünk Sámuelt, az erdélyi főkan-
czellárt, megalapítóját a marosvásárhelyi gaz
dag Teleki-könyvtárnak ; Józsefet, az akadé
mia volt elnökét, Erdély főkormányzóját, a H u 
nyadiak kora történetíróját; azután Domokost, 
az államférfiúi, s a Hóra-lázadás történetének 
búvárát ; az oly gyászos véget ért geniális Lász-

Gróf Teleki Samu 184ö-ben szü
letett a Maros-Vásárhely melletti 
Sáromberken. Atyja a köztisztelet
ben állott, 1882-ben elhunyt Sá
muel gróf, édesanyja Bethlen Er
zsébet grófnő volt. 

A középiskolákat a debreczeni kollégiumban 
végezte, a hol a tőről-metszett székely-magyar 
ifjú az alföldi magyarság befolyása alatt még 
inkább megerősödött abban az erőteljes magyar 
kharakterben, a mely az erdélyi mágnásokat 
mindig jellemezte. 

Egyetemi tanulmányait a külföldön, főkép 
Berlinben és Göttingában végezte — tizenegy 
semesteren keresztül s nagy előszeretettel ta
nulta a csillagászattant s a mennyiségtant már 


