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(hléansi Henrik, Aumalc herczeg, 
Lajos Fiilöp király negyedik fia.

Orléansi Róbert, chartresi herczeg, 
a párisi gróf öcscse.

Orléansi Lajos, Nemours herczeg, 
Lajos Fttlöp király m á s o d ik  fia.

Lajos Fúlöp orléansi herczeg, Orléansi Ferencz, JoinviUe herczeg.
a párisi gróf le g id ő s e b b  f ia  é« örököse. Lajos Fttlöp király harmadik fia.

A Z  O B IjÉAN S-H E RC ZEG I C SA LÁD  FŐBB TA G JA I.

Klementina orléansi herczegnö,
Lajos Fttlöp király leánya, Ágost Szász-Koburg her

czeg özvegye.

Izabella herczegnö, a párisi gróf özvegye, 
Montpensier lierczegnek. Lajos Fttlöp király ötödik 

fiának leánya.

Lajos Fúlöp herczeg, párisi gróf,
Lajos Fttlöp király unokája, (f 1894. szcpt. 8.)
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AZ ORLÉANS HERCZEGI HÁZ FEJÉNEK HALÁLA.

A« p á r is i  qbóf» h a g y o m á n y o B  czimet viselő 
Lajos Fülöp Albert orléansi herczeg hosszú 

.és súlyos betegség után meghalt e hó 8-án, 
angolországi birtokán, *Stowe House* nevű pa
lotájában. Az elhúnytban családjának elismert 
feje, Francziaországnak pedig száműzött trón
követelője tűnt le, amott mély gyászt, emitt 
megkönnyebbülést, vagy jobban mondva, közöm
bös hangulatot hagyván maga után.

Történelmi név viselője s történelmi fontos
ságú politikai elv képviselője volt; de a saját 
élete történetén kivűl egyéb történelmet csinálni 
sem tere, sem alkalma, sem elég tehetsége nem 
volt. Inkább rá háramlóit hagyományos köteles
ségből, mint becsvágyból volt trónkövetelő. Dús
gazdagsággal párosúlt nagy műveltségét főleg 
családi és polgári erények gyakorlásában érvé
nyesítette. Mint gazda, tudós és iró jeleskedett 
legkiválóbban; a politikát párthiveire hagyta; ő 
maga csak a képviselőválasztások alkalmával 
intézett a franczia nemzethez egy-egy politikai 
szózatot; de máskülönben sem nyilt, sem alat
tomos eszközökhöz nem nyúlt a végből, hogy 
trónkövetelői jogait s ér
dekeit hatalmi tettel ér
vényesítse. ő  várt s tü

relmetlenkedés nélkül 
várt negyvennégy esz
tendőn át, hogy az isteni 
gondviselés, vagy az idők 
forgandósága fejére te
szi neki azt a koronát, a 
melynek már 1850-ben 
örökösévé lett; de utó- 
végre is azzal a meggyő
ződéssel kellett az élettől 
elbúcsúznia, hogy a hiú 
reménykedésből sem tet
tek, sem vívmányok nem 
származnak. De viszont 
a közvélemény is kény
telen neki igazságot szol
gáltatni annyiban, hogy 
egész életén át nem tett 
a párisi gróf olyat, a 
mit nemzet és haza el
leni véteknek kellene 
bélyegezni. Származása 
s hagyományai trónkö
vetelővé tették, de jó  franczia volt utolsó lehel- 
letéig.

Az <0rléans herczeg*-ség inkább czim, mint 
családi név. E czím birtokosai közül többnek 
kiváló szerepe volt Francziaország történetében. 
Jelesebbekül a következőket említhetjük: Jean 
Baptiste orléans-gastoni herczeg, IV. Henrik 
király harmadik fia, ki 1626-ban nőül vevén 
Bourbon Mária herczegnőt, e házasság révén 
Orléans herczeggé s nevezetes utódok ősévé 
lett. Míg unokaöcscse, XIV. Lajos kiskorú volt, 
ő vitte helyette a kormányzást, bár ez állása in
kább csak czimleges volt. Szintén ilyen királyi 
gyám vala a XIV. Lajoí kiskorú fia mellett, 
(1L) Fülöp orléansi herczeg, ki Dubois bibornok- 
kal, az akkori egyik miniszterrel együtt, az erő
szakoskodás és kicsapongás minden nemét fék
telenül űzte, sőt méregkeveréssel is vádolták 
annyira, hogy a nép dühétől csak orvosi igazol
ványok tanúskodása tudta megmenteni. Ennek 
sok tekintetben hasonló hírű dédunokája Lajos 
Fiilöp József volt, ki a nagy forradalomhoz 
csatlakozva <Égalité» kaczér nevet vett föl s 
X\ I. Lajos király kivégeztetésére (mint ennek 
haragosa) rá szavazott, sőt a lefejezésénél sze
mélyesen is jelen volt. De sorsát ő sem kerül
hette ki. Azon ürügy alatt, hogy fia, Chartres

herczeg, a forradalom ügyétől elpártolt, őt is 
vérpadra hurczolták 1793 nov. 6-án. XVI. Lajos 
egyetlen fitestvére, Fülöp orléansi herczeg volt 
a Bourbon-ház ifjabb ágának az alapítója. Ez a 
család ismerte közös fejéül Lajos Fülöp királyt, 
kit minden szép és jeles tulajdonsága mellett is 
letaszítottak a trónról, sőt száműztek 1850-ben. 
Ugyanez évben halt meg ideiglenes tartózko
dása helyén, Angliában. Lajos Fülöp, a polgár 
király, mikor a kényszerűségnek engedve trón
járól lelépett, s koronáját ünnepies lemondással 
első fiú unokájára, az 1838-ban született La
jos Fülöp Albert-re ruházta át, ugyanarra, a ki
nek most haláláról emlékezünk.

Ennek atyja, Ferdinánd Fülöp, Lajos Fülöp 
királynak nyolcz gyermeke közt legidősebb fia, 
igen népszerű volt az egész országban, a had
sereg is különösen kedvelte, úgy, hogy az ő sze
mélye magában is nagy biztosítéka volt csa
ládja jövőjének; azonban még 1842-ben egy 
kocsikázás alkalmával szerencsétlenül életét 
vesztvén, igy történt, hogy ő helyette árván ma
radt fia lett a trón örököse, bár a nélkül, hogy 
valaha a trónt igazán örökölhette volna. Nagy
atyja után neki is menekülnie kellett 1850-ben

anyjával és egyetlen testvérével, a nála két 
évvel fiatalab lióbert chartresi herczeggel. Any
juk, a kiváló műveltségű Uelena mecklenburg- 
schwerini herczegnö, eleintén Németországba 
költözött gyermekeivel s minden gondját azok 
nevelésére fordította. A két fiatal herczeg épen 
akkor tájban érte el nagykorúságát, mikor az 
amerikai Egyesült-államokban az éjBzakiak és 
déliek közt a rabszolgaság eltörlése miatti há
ború kiütött. A párisi gróf öcscsével együtt Ame
rikába hajózott s ott kardjukat a nemes ügy 
szolgálatára fölajánlván, csakugyan be is léptek 
az éjszakiak hadseregébe b mint Mac Clellan fő- 
parancsnok hadsegédei végig helyt álltak. III. Na
póleon uralkodása alatt különben a párisi gróf 
többnyire Angliában tartózkodott. Az 1870-iki 
német-franczia háborúban a franczia hadsereg
ben kívánt szolgálni, de hiába ajánlkozott.

A köztársasági államforma életbelépte után a 
száműzetés! törvény is eltöröltetvén, Lajos Fü
löp herczeg hazatért Francziaországba, hol ré
szint Párisban, részint és legtöbbnyire Eli várá
ban tartóikodott, tudományokkal és irodalom
mal foglalkozva a legfölebb tisztelőit és párt- 
hiveit fogadva koronként. Csöndes nagyúri éle
tét talán haláléig nyugodtan otthon tölthette 
volna, ha némely dolgai a köztársasági alkot

mány komoly híveit nyugtalanítólag nem érin
tik. Dyen volt a többek közt egyik az, hogy a 
Bourbon-ház régibb s szintén trónkövetelő ágá
nak a feje és utolsó férfi tagja, a «király»-nak 
(Roy) czimezgetett Cliambord gróf 1883-ban 
történt halála előtt az ő jogának örököséül is a 
párisi grófot ismerte e l ; másik és nagyobb dolog 
volt az, hogy a párisi grófnak 1864-ben Izabella 
herczegnővel, Montpensier herczeg leányával 
kötött házasságából származó gyermekei (2 fiú és
4 leány) közül Mária Amália 1886-ban házas
ságra lépvén a most már királyi trónon ülő por
tugál trónörökössel, a lakodalmi ünnepeket oly 
fejedelmi pompával tartották meg a párisi gróf 
palotájában, mintha már ő is valóságos koronás 
uralkodó lett volna. Ez rendkívül bántotta a- 
köztársaság vezérférfiait, annyival inkább, mivel 
élénk emlékezetben tartották a párisi grófnak 
azt az eljárását, hogy a Napoleon alatt elkob
zott javainak megtérítéséül épen akkor vett meg 
a franczia államon 60 milliónyi kártérítést, mi
kor az ország 5 milliárd hadikölteéget volt kény
telen fizetni a győztes németeknek. Ezek s efféle 
egyéb körülmények oda juttatták a dolgokat, 
hogy a köztársasági kormány törvénynyel til

totta ki Francziaország 
területéről a trónköve
telőket és hozzájok tar
tozókat.

Ezt a tilalmat úgy 
akarta kijátszani a párisi 
gróf legidősb fia, szintén 
Lajos Fülöp herczeg, 
hogy pár évvel ezelőtt 
mintlmár 20 éveB fran
czia ifjú magát a hadse
regbe beosztatni haza. 
m ent; de elfogták, né
hány hétig fogságban 
tartották, azután pedig 
Caraot elnök kegyelmé
ből az országból kikisér- 
ték. Ez a fiatal herczeg 
idáig csak néhány kényes 
kalandjával tudta magát 
szélesebb körökben is is
meretessé tenni.

Az elhunyt herczeg 
öcscee, Róbert chartresi 
herczeg után szintén kül
földönéi, de franczia ezre

desi rangot visel. A családtagok nagy számából ö 
rajta kívül még csak a legközelebbi rokonokat 
említjük meg. Ezek az elhúnyt herczeg atyjának 
testvérei, név szerint Aumale herczeg, ki tudo
mányos érdemeiért a franczia akadémia tagjai 
köze választatott; Joinville herczeg, a család 
legnépszerűbb tagja. Ez a két herczeg egy ízben 
tagja volt a köztársasági parlamentnek is ; 
Klementina herczegnö, Ágost szász-coburg her
czeg özvegye, József főherczeg nejének, Klotild
föherczegasszonynak.továbbáKoburgFülöpher-
czegnek és Ferdinánd bolgár fejedelemnek anyja; 
Nemours herczeg, a család legidősebb férfi tagja; 
valaha derék katona vo lt; ennek a fia lett volna 
Brazília császárjává mint II. Don Pedro császár 
leányának a férje, de népszerűtlenségével egyik 
oka lett ipja lemondásának.

A család fejének állandó lakhelye, a Slowe 
House, Londontól mintegy 112 kilométernyire 
éjszaknyugatra van, Buckingham tőszomszéd
ságában. A kastély olyan nagyságú és díszű, 
hogy sok királyi palota össze sem hasonlítható 
vele. Fekvése gyönyörű; XTV. Lajos korabeli 
stilban (új-görög ízlésben) épült, igen nemes 
formákkal ékeskedik b általában sokban hasonlít 
a Louvrehez, csak főhomlokzatával s oszlop
sorának egyszerűségével tér el tőle különöseb*

A L'OlaainOioa tajia.
BTOWE HOUSE, a  Pá r is i OBÓF k a s t é l y a . —  Kiindulás n vadászatra.



ben. A palota egy emeletű épületcsoport, pom
pás világítással és nagy kényelmű beosztással. 
A főudvarán szép márvány lovagszobra van 
[. György királynak. A homlokzat alatt nagy
szerű bejárat, illetőleg előcsarnok nyílik, mely
ből pompás lépcsőzetekre és folyosókra juthatni. 
Termei közül különösen művészi szépségüek- 
nek mondják a márványtermet, a nagy fogadó 
termet, a zenecsarnokot, Viktória királynő 
háló-lakosztályát, a könyvtárat, —  mely egy
szersmind dolgozó terme is volt a párisi gróf
n ő  —  végre a nagy ebédlőt. Mindenütt dús 
bőségben láthatók a gazdagság és művészet jelei 
és alkotásai. A palotát gyönyörű kert környezi 
(mintegy 700 hold). Virágos, gyepszőnyeges, 
árnyas, tavas részletek váltakoznak benne min
denfelé a legmüvészibb csoportosítással és 
remek szobor-díszítményekkel. Az egész egy 
tündéri paradicsom.
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ERDÉLYI JÁNOS EMLÉKLAPJA.

Kinek lángszellem volt vezére,
Ne rejtse azt egy sirhalom ! 
Felköltöm onuan és nevére 
Zendül emlékező dalom.
Nevével a hir szárnya szálljon 
Szülőföldjéről messze tájon:
Hadd «zengje túl a bérczeket.,
Hadd • élje túl az éveket!.

Az égi múzsa, bölcsejében 
Itt osókolá Őt homlokon ;
• Eredj, mondá, s erőd teljében 
Légy majd tolmácsom, dalnokom. 
Keresd, kutasd az örök szépet. 
Kebledre bőn öleld a népet;
Ha lelkének mélyére szállsz.
Ott drága gyöngyöket találsz !»'

S fuvallt a szellem . . .  8 ime tőle 
A szegény hajlék áldva lön ;
Kilépett a gyermek belőle 
S járdáit dicsőséges mezőn . . .
Bögek közül pacsirta röppent 
S a kék magasban lengve ott fent, 
Dalában, a mint énekelt,
Égnek, földnek öröme telt.

Küzdelmiben el nem feledte 
Az intő múzsa ihletét;
Virágait választva szedte,
Bár útja gyakran volt setét.
Bájt és erőt költészetének,
Irányt is fellengő eszének,
Az a romlatlan nép adott,
Melynek földjéből sarjadott.

Verítékkel gyűjtött magának 
El nem múlandó kincseket,
De mind odadta a hazának 
S ő mind többért hevülgetett.
Nem nézte, hogy munkában égve, 
Erője fogy, elillan élte, —
Hogy ő csak vet, vet, s más arat 
És ő, mint volt, szegény marad.

Oh ! irigylendő dús szegénység, 
Melyet nem köt le föld pora 
És nem szorongat gyáva kétség, 
Hogy megjövend az ő kora,
Hogy a miken úgy csügge lelke,
Az eszmények erőre kelve, 
Legyőzik érte az időt 
.8 a sir felett túlélik őt.

Élsz, élni fogsz te is bizonynyal,
Te, a kiért zeng énekem.
K öltő  ! tudós ! szellem karoddal
Diadalt nyersz az éveken.
Eszméid, elszórt tiszta magvak. 
Látatlanul is megfogannak
S erősbitendik ítt-amott 
Köztünk a közvirúlatot.

Emlékedre híven világít 
Egymásután több nemzedék,
A kik a bóleseség virágit 
Bűbájos kertedben tzedék.
Ha láugjok majd idővel elhal 
S az élő szó már nem magasztal,
Akkor se némulsz el, ne hidd.
Beszélni fognak mii veid.

A kegyelet, lásd, ime fölkel 
S neved megújul állnia,
Márványlapon arauybetukkel 
llagyogja a templom fala . . .
O h! lengjen itt lelked magában 
Buzgó énekben és imában 
És áldja e szerény helyet.
Mely szült a honnak tégedet!

Légy is megáldva, egyszerű nép!
Ne korcsosulj te el soha;
Légy jellemünk ■ erőnknek egykép' 
Forrása, őre, záloga.
Belőled egy-egy fényes elme 
Pattanjon ki s szárnyára kelve,
A merre útja csak vezet,
Dicsőítse a nemzetet.

LávAY J ó z s e f .

„VASÁRNAPI ÚJSÁG.

A GERJÉNES KINCSE.
Elbeszélés. (rutjutu.)

Irta G y ö r k ö n y i  K á r o ly .

A mérnök szomorúan, lecsüggesztett tővel ült 
az asztalnál. Nem tudta a lelkére venni, hogy 
minden reményét elvegye az öregnek.

—  .Jól van, Koloszár, csak tegye el azt az 
írást. Majd gondolok egyet. Most elutazom in
nét, de az őszszel úgyis visszajövök. Van nekem 
mindenféle összeköttetésem. Talán hozathatok 
magának valami biztos írást Olaszországból. 
Addig is legyen nyugton. Aztán —  el ne felejt
sem —  a Jakab leütése miatt is egész csendesen 
legyen. Van nekem vnlamim, a mivel tnegszo- 
ritjuk a Vendelt, ha kell. De csöndesen ma
radjon . . . »

Jól látta Koloszár, hányadán van a mérnök
kel. Az se hiszi el az igazságot, az is elárulja a 
szent igazságot az árva jussát . . . Dev ha az 
egész világ elhagyja, ha elhagyja a törvény, 
majd csinál 6 magának igazságot törvény nél
kül ! . . .  De az aztán öreg igazság lesz . . .

Mikor a mérnök visszatért a fogadóba, az 
egyik ablakban pillanatra meglátta Sárát. Az 
előbb piros arcz most sápadt volt, a sötétkék 
szemek köré redő vésődött. Képes Zoltán szive 
önkéntelenül nagyobbat dobbant. A leány, a 
mint őt megpillantotta, már el is tűnt az ablak
ból és Képes aztán nem is találkozott vele töb
bet. A virágoknak, a félig kész csokornak nyo
mát se lelte. A Böske behozta az ebédjét, a 
számláját és arra a kérdésére, hogy: hol a kis- 
aaszony, azt felelte, hogy elment az aratók 
után ; este előtt haza se jön. Ebéd után beállí
tott a plébános csézája és Képes Zoltán azt 
hitte, hogy búcsú nélkül lesz kénytelen innen 
távozni Akkor a púpos Andreo jött nagy tör
tetve a fészer felől.

_  .Oh, drága uram, ön távozik? Ily hirtelen 
tá v o z ik ?  És holnap lesz a nagy gála-előadás!
Mily kár!*

Aztán bizalmasan, ravasz mosolylyal súgta
oda Képesnek:

_  .Köszönöm a szives felvilágosítást, me
lyet a múltkori kérdésemre adni kegyes volt 
Csakhogy nem húszezer lírát ér ám a gazda 
vagyona, hanem harminezon felül. Harmin-
ezon felül, drága uram!*

A mérnök boszusan elfordult a bolondos fe
csegőtói, de az nem engedett:

_  .Bocsánat, drága uram, ha alkalmatlan
kodom; de ön jó  volt hozzám, ha talán még
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valamire figyelmeztethetném . . .  Angyal a drága 
kis signora, oh valóságos augyal. De, uram, mi 
férfiak vagyunk; mi az eszünkkel cselekszünk 
és ezért, uram. szerénytelenségnek ne vegye, 
ha figyelmeztetem: nem minden arany, a mi 
fénylik. A gazda vagyona a tengerpart homok
jára van építve, uram. Vigyázzon; vigyázzon! 
Nem parthie már a drága kis signora . . . »

—  .Tartsa meg magának a tanácsait, signor 
Andreo!. —  riadt a mérnök a púposra és azzal 
felugrott a szekérre. —  .Hajts !•

Andno még a kapun kiforduló kocsi után is 
kézzel, lábbal mutatta, hogy ő mennyire saj
nálja, ha megbántotta volna a kegyelmes 
contet. . .

VIII.

Október elkövetkezett.
A Tamássy báró erdei kastélyában együtt van 

a társaság, melyet a báró szivesen lát vadá
szatra. Változó a száma. Tíz, tizenöt a törzsven
dég, ki hetekszám veszi igénybe a főúr vendég
szeretetét ; más ott van egy- két bajtónapon, 
aztán tároziü, a környékbeli urak pedig épen 
csak egy-egy vadászatra telepszenek le a kas
télyban.

A tartós vendégek között ott van Kölesdy 
országgyűlési képviselő, meg az a három fiatal 
ember, a kiket magával hozott. Ezok ketteje 
már harmadnap elkéredzett a kastélyból. Abban 
a gyönyörű szálerdőben, mely a Oeijénes dom
ború kúpját fődé, üresen álló vadászlakot fedez
tek fel, melyről azt állították, hogy annál regé
nyesebb tanyát képzelni se lehet.

Képes Zoltán, nagy meglepetésére, két létai 
ismerőst talált a kastélyban. Az egyik a Jakab 
gyerek volt. A báró vadászatok idejére megsza- 
poritötta cselédségét s Jakab is ezek között 
volt
i Különösebb volt a Vargáné jelenlétének az 
oka. Először caak a környékbeli vendégek tud
ták, azok meg nem igen beszéltek róla, mert a 
házi gazda sehogy se szerette ebben a dologban 
a pletykát De hát eltakarni nem lehet az ilyes
mit. Tovább adódott bizony az, és csakhamar 
közszájra került, hogy a létai bíró felesége a 
nyáron valami olasz komédiás után szökött, sőt 
a ponyvamüvészetet is megpróbálta, de biz a 
komédiás egy pár hét múlva magára hagyta az 
asszonyt, a ki aztán nem mert visszamenni az 
urához, hanem ide jött a szüleihez. Nem is any- 
nyira a szülők, mint inkább a báró, ki különösen 
érdeklődik a víg menyecske sorsa iránt, minden
képen iparkodott kibékíteni a haragos férjet. 
Jelenleg kissé nyugszik az ügy a sok idegen 
miatt

Képes Zoltánt eleinte kerülgette. Mintha a 
szerelme első idejének tanúja előtt legjobban 
röstelte volna az esetjét. AnnfJ inkább közele
dett hozzá később.

Egy napon Képes, míg az egész társaság már 
hajnalban kivonult az erdőre, odahaza maradt. 
Feje fájt. A mint a park gesztenyefasorának 
százados árnyékában fel s alá járt, a bozót mögül 
bekanyarodó egyik oldalúiról egyszerre csak 
elébe jött Vargáné.

Nagy felindulásban volt az asszony.
__ .Mérnök úr! —  mondá lázasan rezgő

hangon, —  ön tudja a dolgom at Nem kell beveze
téssel kezdenem azt, a mit mondani akarok . . .  
Mióta elhagyott az a gonosz csont, a háládatlan 
Giacomo, mindent elkövetek, hogy kiengesztel
jem Vargát. Utóvégre nem olyan nagy dolog, 
a mit tettem. Grófnők is mentek már művészi
pályára! ___ írtam Vargának, Ígértem neki
mindent * báró úr is kegyes volt közbelépni. . .  
Mind nem használt . . .  Tegnap arra szán
tam magamat, hogy kimentem Létára, föl-
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kerestem azt a gyűlölt 
bázat és porig aláztam 
magamat a bárdolatlan 
paraszt előtt. . . Tudja, 
mit csinált ? K ivert! ki
vert az udvaráról, mint 
a veszett ebet! . . .»

Vargáné halálsápadt 
volt és lélegzet után 
kapkodott.

—  «Megtettem a vég
sőt, a mit egy asszony 
megtehet azért, hogy 
visszakerüljön oda, a 
hol a világ ocsmány 
szája nem bánthatja.
Hasztalan tettem!*

Hirtelen szembe for
dult a mérnöknek és 
haragosan rászólt:

—  «Miért nem jelen
tette föl Koloszár a Ja
kab esetjét?*

Képes pillanatra za
varba jött, de hamar 
feltalálta magát.

—  «Mert nem tudtuk 
bizonyítani, hogy Varga 
tette. A Jakab szava ah
hoz nem elegendő.*

—  «De hát ha tanús
kodom én? Ha tanús
kodik a Mátyás kocsis?*

A mérnök lesütötte a szemét.
—  • Akkor? . . .  Akkor Koloszárral kell be

szélni, mert csak az léphet föl.*
Az asszony gúnyosan fölnevetett.
— «Ugyan ne tegye magát! Sohase tegye 

magát én előttem, édes mérnök uram ! Van 
bizonyítékuk maguknak is ! De hát: tudom én 
a maga egész csinyját-binyját! Ám az nem ér 
semmit. Mert lássa, az egyik levele, a mit a Ja
kab vitt akkor, a Varga kezébe került s csak

KÉKKŐ VXR ROMJAI.

nem hiszi, hogy fölbontatlan hagyta? Ismeri az 
a maga titkát, tudja a Gerjénes kincsét! . .  Ma
gának az volt a terve, hogy azzal a tartoga
tott följelentéssel megpuhítja a csökönyös pár 
rasztot, a ki annyira rugdalódzik a léta 
völgyi vasút ellen, hogy magával, meg a társa
sága embereivel, a hányat az utolsó hóna
pokban a nyakára küldtek, szóba sem állott. . .  
Hát hiszen lehet, hogyenged a Varga, ha jó  
pénzen megveszik a Geijénest, meg ráadásúl

elengedik neki a bőr* 
tönt, —  ha azt a leve
let meg nem találja. 
De most, mikor százez
rekről, talán milliókról 
van szó . . .  Mi az az egy 
pár hónap? Mit bántja 
az Vargát? Leüli, aztán 
elmegy messze vidékre 
nagyurnak. Ki tudja ott, 
hogy a börtön falai kö
zül került k i ? . . .  Hát 
legalább ezt csak nem 
engedik el neki?*

Képes elhalaványo- 
dott a Vargáné beszédje 
alatt. Kévedezve kér
dezte aztán: —  «És 
tett-e már Varga vala
mi lépést a Gerjénes 
miatt másfelé?*

— «Hogy tett-e ? Egy 
franczia bankházzal ta
lán már kész is a szer
ződés. Ám az az egy bi
zonyos : kikötötte ma
gának, hogy a bánya- 
vasutat nem Létának, 
hanem a Gerjénes túlsó 
oldalán viszik le a sik- 

KimnMh u„w  nju. Ságra. Mert hát ezt a 
nyomorult falut ki nem 
adja ám a kezéből, az 

az övé az utolsó sanyarú garasig. . .  Oh, hát 
tegyék m eg! Százféle dologgal megszolgálta 
már az akasztófát és büntetlen maradt. Leg
alább ez egyszer szenvedjen m e g !. . .  Jelentsék 
fel Vargát!*

Összekulcsolt kézzel állott az asszony a mér
nök mellett.

Képes némán hallgatott.
Szünet után Vargáné megint megszólalt, de 

most lágy, szinte behízelgő hangon.

B A L A S S A -G Y A H M A T .
Cserna K ároly ra jta .



3 7  s z í * .  1 8 9 4 . 4 1 . é v f o ly a m . VASÁRNAPI ÚJSÁG. 605

A FŐTÉR.

Klmnach U uli ml la.

A PUIiSZKY-KASTÉLY A PÖ8TÉNYI ÚTBÓL NÉZVE. TŰZ-ŐRTORONY.

SZÉCSÉNY.
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—  (( Ha talán másra való tekintet tartóztatná, 
azt tartom, abban sem volna igaza. A fenkölt 
lélek akkor is megcsudálja az igazság győzelmét, 
ha az a saját szívét sebzi. Az első, a ki elfor
dulna atyjától, az volna, a ki gonoszságát most 
még nem is sejti: Sára» . . .

De már itt rossz útra tévedt Yargáné. Képes 
Zoltán haragtól csillogó tekintetet vetett az asz- 
szonyra, s rámordult gorombán:

—  «Sárát ne vegye a szájára!»
Ezzel ott hagyta, s visszatért szobájába. Leült 

az Íróasztal elé, a két kezére támasztotta a fe
jét és hosszú ideig úgy maradt mozdulatlan.

(Folytatása következik.)

AZ ŐSZI HADGYAKORLATOK SZÍNHELYE.
Balassa-Gyarmat és Szécsény.

A nagy hadgyakorlatok, a melyek az idén 
Nógrád megyében tartatnak, úgy földrajzilag, 
mint történelmileg érdekes téren folynak le. Az 
Ipolytól délkeletre fekvő vidék igen jellegzetes 
alakulatu bazaltdombok sorozata, a mely kelet 
felől menedékes, majdnem fensíkszerű lejtőkkel, 
délnyugat felé mindenütt hirtelen és meredek 
oldalakban ereszkedik le a völgyig, a mely Ba
lassa-Gyarmat alatt éri el legnagyobb szélessé
gét. Ma az Ipoly-völgy ezen szakaszán egy első
rendű, kiváló állami út, a kassa-budapesti állami 
útnak egyik része vezet át.

Bégebben a vidéknek természetesen részben 
más képe volt. A völgy mocsaras lévén, csak a 
réteknél valamivel emelkedettebb földek voltak 
művelés alatt; a ma legnagyobb részben jó 
szántóföldekül szolgáló dombhátakat sűrű erdő 
fedte.

A vidéket Losoncztól egész Balassa-Gyar
matig tiszta magyar ajkú palócznép lakja, csak 
Balassa-Gyarmaton és a szomszédságban fekvő 
községekben éltek tótok, kik ma részben meg- 
magyarosodtak. A vidék fő helységeinek: Balassa- 
Gyarmatnak és Szécsénynek a történetei a XIII. 
századig, a tatárjárás idejéig nyúlnak vissza, a 
mikor kimutathatólag már fennállott a várak 
azon sorozata, a melyek felső és közép Nógrád- 
ban a XV. században a hussziták elleni véde
lemre, a XYI. században a törökök elleni har- 
czokban hol mint török, hol mint magyar vég
várak szerepeltek. Ezek közt legfontosabb volt 
Szécsény, a mely vár falainak és bástyáinak 
maradványai részben ma is fennállnak, sőt a 
mai Pulszky-féle kastély pinczéje egyenest a 
régi kazamátákból alakíttatott át, mig az alsó
falak a XIY. század építészetének nyomait tün
tetik föl.

Balassa- Gyarmaton a régi vár, a mely inkább 
ingoványok által volt védve, végképen elpusztult. 
A sziklán épült kékkői vár és az abban levő 
kastély, a mely soha sem volt a törökök kezé
ben, XV. századi eredetű. Egykor a Balassák 
fészke volt e komor, de festői helyzetű vár, 
melyet sziklába vágott árkok tettek megközelít- 
hetetlenné.

A szécsényi kastély és birtok története eléggé 
érdekes. A XIY. században hatalmas oligarcha 
család birtoka, a XY-ikben Guthi ország nádoré 
lett, majd a Losonczy családé, a melynek kihal
tával leányágon a nógrádi leghatalmasabb fő
rendi családra, a Forgách grófokra és részben a 
Nyáryakra szállott. A János király és Ferdinánd 
király közötti harczokban e két család vete
kedett a birtokért s alig egyeztek meg a nagy
váradi béke után, s alig élvezték békességben 
néhány esztendeig, mikor a törökök Szécsényt 
elfoglalták és ott állandó őrséget helyeztek el. 
A ferencziek klastroma és temploma, a mely
nek sekrestyéjén a Mátyás korabeli Ízlésnek 
ma is számos nyomát láthatni, akkor már 
fennállott s a török parancsnok lakhelyéül szol

gált. A zsitva-toroki békekötés előtt Szécsény 
megint magyar uralom alá került s virágzó me
zővárossá lett. 1627-ben történt az a jelenlegi 
hadgyakorlat alkalmából nem érdektelen eset, 
hogy Bethlen Gábor harmadik hadjárata alatt 
az ő serege Fülek felől jövet, a Szécsény és 
Gyarmat közötti térségen szembe találkozott 
Wallenstein seregével, a mely Érsekújvár felől 
nyomult előre. A két hadsereg három napig 
nézett egymással farkasszemet; azután min
den döntő ütközet megkoczkáztatása nélkül 
mindegyik fél visszavonult arra, a merről ide 
érkezett.

Érsekújvár bevételével egyidejűleg Szécsényt 
is újra elfoglalták a törökök. Csak a Bécs fel
mentésétől visszatérő Szobjeszky lengyel király 
seregei űzték el végképen a török őrséget.

A múlt század elején ismét történeti neveze
tességű esemény színhelye volt Szécsény, a 
mennyiben 1705-ben Rákóczy hívei ott, gróf 
Forgách Simon birtokán, a szécsényi kastély 
alatti réteken tartottak országgyűlést.

A Rákóczy-féle mozgalmak lezajlása után el- 
koboztatván Szécsény, az 1720-as években ke
rült vissza a gróf Forgáchok birtokába. Ekkor 
épült a jelenlegi kastély és alakíttatott a most 
is viruló várkert.

Balassa- Gyarmat története újabb keletű. Tu
lajdonképen csakamult század végén, 1791-ben 
lett a megye középpontjává, a mely addig a 
szomszédos Szügyben tartotta volt gyűléseit. Az 
1825-iki alispánválasztáskor Tihanyi Ferencz 
és Gyürky Pál pártja állott egymással szemben. 
E küzdelmek idején jött először divatba a «kor- 
teskedés» szó, valamint a «bocskoros nemesek» 
is ekkor szerepeltek először. A jelenlegi megye 
ház 1840 és 43 között épült, Fráter Pál, 
későbbi követ alispánsága alatt és érdekes, 
hogy minden nemes család, a mely az építéshez 
nagyobb összeggel járult, egy-egy magánszobát 
kapott benne, a melyeknek egy része még ma 
is az illető családok tulajdona, s a király látoga
tása után fog a megye által közigazgatási czé- 
lokra megváltatni. A börtön, a mely kerületi 
börtönül szolgál, az első volt, a mely a magán
rendszer elvei szerint épült Magyarországon. A 
Fráter Pál alispánsága idejében Prónay Mihály, 
Kubinyi Ferencz és Szentiványi Anzeim voltak 
a megye vezérférfiai.

A megye élénk szellemi életének egyik neve
zetes bizonysága, hogy pl. a negyvenes évek 
közepén nem kisebb férfiak, mint Pulszky 
Ferencz, Madách Imre, Szontágh Pál és Bérczy 
Károly voltak itt a politikai és irodalmi fő 
szereplők.

A negyvenes évek óta B.-Gyarmat története 
Nógrád vármegye történetével szoros kapcso
latban van. Főhelyévé lett a megyének minden 
tekintetben, s ma közel 7000 lakost számláló 
nagy község, mely a Nógrádmegyében igen 
látogatott és nagy érdeklődést keltő megyegyíi- 
lések alkalmával mindig rendkívül mozgalmas, 
s különben is a nagy számú intelligens tisztvi
selő elem által határozottan a fejlődő városi 
jelleget öltő községek sorába emelkedett.

Királyi vendéget e megye és város nagyon 
ritkán üdvözölhetett kebelében. A régi időkből 
különösebben azt tartotta emlékezetben a ha
gyomány, hogy IV. Béla királyunk a mohi-pusz
tai csatából menekülve fordult meg itt; később 
pedig Mátyás király liarczosai élén járt Nógrád
megyében, hogy a rakonczátlankodó husszitákat 
megfékezze. Az újabb időben most történik elő
ször, hogy a jelenlegi hadgyakorlatok alkalmá
ból saját területén személyesen tisztelheti s fo
gadhatja hódolattal a királyt, I. Ferencz József 
ő felségét.

*

Szécsényről, Nógrádmegye ez érdekes helyét 
közelről ismerő iró tollából, még a következő is
mertetést közöljük :

Ő felsége a király a hadgyakorlatok alkalmá
val előreláthatólag Széosénybe is el fog láto
gatni.

Szécsény régi város, az őspalócz nép vásár
helye. Fekszik az Ipoly völgyének majdnem a 
közepe táján, a zsúnyi, bátki és sipeki erdőborí
totta hegyláncz által éjszakkelet és délről szegé
lyezett tágas fennsíkból kiálló magaslaton.

Tájképe a Ménes patak fölött Endrefalva és 
Dolyán határán emelkedő dombról legszebb, de 
szép a Fehérhegyről tekintve is.

E látópontokról a községnek csak a nagyobb 
épületei tűnnek föl, mint a várkastély, a bará
tok zárdája, temploma, sugár tornyával, s még 
egy-két emeletes épület látszik ki a fák sűrű 
lombjai közül. A környező táj szépségét igen 
emeli a hegyek között messze belátható Ipoly- 
mente, melynek távlatában a jenei kéklő hegyek 
közt, Drégely vár romjain és Ipolyság elmosódó 
képén pihen meg a szem. Gyönyörű kép ez.

Mint a legtöbb oly városnak, mely hajdan 
erős bástyafalakkal, víztartó védárkokkal vé
delmi pontúi szolgált s romokkal fedett terűle
leten épült, úgy Szécsénynek is útezái rendet
lenek, házai azonban a vár belterületén eléggé 
csinosak.

Lakossága a legutóbbi népszámlálás szerint 
a hozzá csatolt Almás pusztával együtt 3500 
lélek; ezek között a földmíves osztályhoz tar
tozó a legtöbb. Három vallásfelekezet van benne: 
róm. katholikus, evangélikus és izraelita; mind 
a háromnak van elemi iskolája, s ezenkívül 
a Szent Vincze apáczák vezetése alatt levő leány
nevelő intézet is van itt, melyet néhai Haynald 
Lajos bíboros kalocsai érsek alapított Szécsény- 
ben, mint szülőhelyén.

Szécsénynek más fő nevezetessége a múlt 
század elején a gróf Forgách-család által épített, 
párját ritkító kastély, melyet százados platán-, 
nyár-, tölgy- és fenyőfákkal beültetett angolkert 
környez. Éz ma a hozzátartozó, mintegy 7500 
holdnyi igen szép uradalommal együtt, Pulszky 
Ágost és neje tulajdona.

Szintén nevezetessége Szécsénynek a Szent 
Ferencz rendű barátok klastroma, nagy temp
lomával és szép rézfedelű tornyával, a melyek 
nagyrészt Mátyás király korából származnak, 
de a múlt századbeli újítások alkalmával eredeti
ségükből kivetkőztettek. E zárda templomában 
a látni és tudnivágyó sok érdekes dologra buk
kanhat, különösen figyelemre méltó a templom 
alatt levő sok sírbolt, melyekben nyugszanak: 
Perényi Mária, Balassa Gáborné, Forgách Er
zsébet, .Jánosy János és Mitlemosky György, 
továbbá külön álló sírboltok, úgymint a gróf 
Forgách családé, a Balassa családé stb. Hat 
különálló sírbolt van e templom alatt olyan, a 
melyet ismerünk, de kellett még egy hetediknek 
is lenni, a melyben a hős alapító nyugszik, ez 
azonban a sok viszontagság között, melyet e 
klastrom és temploma átélt, valószínűleg el
pusztult.

Legújabban Pulszky Ágost bőkezűségéből 
az evangélikus liitfelekezet is tornyos templomot 
építtetett.

Ha Nógrádmegye térképére tekintünk, az első 
pillanatra látjuk, hogy e vármegyének termé
szetes központja Szécsény, de közigazgatási 
székhelylyé még ser. emelkedett. Ennek oka az 
hogy mikor a múlt század végén Szügyből 
Szécsénybe akarta a vármegye székhelyét áttenni, 
az akkori főispán és főbirtokos, gr. Forgách, ez 
ellen tiltakozott, nem akarván magán kívül 
Szécsényben más urat tűrni. így aztán Balassa- 
Gyarmat, a megye szélén fekvő városka lett a 
megye székhelye.

Pedig hogy Szécsény már a legrégibb időben 
is élénk lakott hely volt, bizonyítják a határá
ban talált kő-, bronz- és kezdetleges vas-kor- 
szakbeli tárgyak és eszközök. Valamint hogy a 
már a honfoglalást megelőző időkben szintén 
népes lehetett e vidék, arról a sűrűn egymás 
mellett fekvő urna-temetők tanúskodnak.

Szabó Károly jeles történetbúvárunk véleke
dése szerint Árpád a Megyer-családból szár
mazott s e család kapta az Ipoly, Zagyva közötti 
gazdag és népes földet osztályrészül. Igazolni 
látszik a történettudós ezen föltevését az is, 
hogy Árpád-házi királyaink az Ipoly mentén 
fekvő birtokaikat hol eladják, hol elcserélik, 
különösen Losoncz, Tugár, Ludány, Szécsény 
stb. a Zemera, Aba, Vatta és Megyer nemzet
ségből származó s így az Árpád-házzal rokon
ságban levő családok birtokában voltak, mig 
Ságh a Zách-család biztokát képezte.

Szécsény a Zemera (Szemere) családból kivált 
Losonczi ággal rokonságba jutott Farkas 
erdélyi vajdára szállt, kinek utódai később 
magukat «de Zechen» nevezték. De azért mégis 
megmaradtak ugyanitt kisebbszerű birtokaik-
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HAYNALD LAJOS BIBOBNOK ÉRSEK SZÜLŐHÁZA. AZ EGYKOBI SZÉCSÉKYI VÁB EÉGI TORNYA.

S Z É C S É N Y . —  A KLASTBOM ÉS A TÖRÖK TOBONY.

bán a honfoglalást előzőleg már itten birtokolt 
palóczok is, mint «Uzsa», «Lúcz», «Vatta», stb.

Hogy mily értékes és nagy terjedelmű birtok 
lehetett akkor is a Szécsényieké, igazolja az, 
hogy jóval később a gróf Forgách és Országh 
család, mint két «dinasta» házasodott be ezen 
nemzetségbe azért egy részről, hogy ős család
dal lépjenek rokonságba, másrészről, hogy nagy 
vagyonhoz jussanak.

Farkas erdélyi vajda nemzetségéből származó 
Szécsényi Ferencznek tulajdonítják a történet
es krónikairók a szécsényi zárda alapítását és a 
vár építését is. De alighanem tévednek, mert a 
zárda-templomnak sekrestyéje és a mellette 
Tevő két szoba a XIII. századbeli építkezésre 
vall, holott Szécsényi Frank (Ferenc?) 1398-ban 
lett országbíróvá s e tisztségét 1408-ig viselte.

A szécsényi vár is régibb eredetű, tanúságot 
tesz erről a várkastély nyugati szárnya mellett 
még ma is fennálló és használatban levő torony, 
mely a régi várak tekhnikája szerint van építve. 
Tudjuk, hopy régi váraink nem négyszög, hanem 
inkább szabálytalan kör-a lakban épültek, míg 
ellenben a tatár pusztítás után épült váraink, 
melyek rendszerint az ősi várakat is befog
lalták tervezetükbe, már a római «castrum» 
rendszerben épültek, inkább védművek, sem
mint szeszélyes, fényűzési építmények, mint pl. 
Hollókő, Salgó vagy más régi váraink.

A szécsényi vár is ily castrumszerű erősséggé 
épült ki később.

Szécsényi Ferencznek két utóda maradt: 
László és Osvald; úgy látszik ezek figyermekek 
nélkül haltak el, mert Lászlónak két leánya: 
Anna, Országh Jánosné és Hedvig, Losonczi 
Albertné, atyjok nagy terjedelmű uradalmaiba 
1456-ban a budai káptalan kiküldöttje által 
beiktattatnak, 1464-ben pedig ugyanezen ura
dalmakra Mátyás királytól Országh Mihály 
palatínus és Losonczi Albert uj adományt — 
nova donatio —  nyernek; később a Losonczi 
Antal és István birtokai zálog és leányág czímen 
Forgách Zsigmond palatínus birtokába jutnak 
s 1601. junius 7-én Eudolf császár mindkét 
nemre kitérjedőleg ugyancsak Forgách Zsig- 
mondnak adományozza.

Szécsénynek többször kijutott osztályrésze a 
háborús időkből is. A tatárdúlás ide is elhatott, 
s állítólag akkor pusztult el aSzécsénynyel szom
szédos egykori Szent-György községe, mert föl
fedezett temetkezési helyén az elhunytak sírjai
ban II. Béla pénzei találhatók. Ugyanakkor 
pusztulhatott el a Dolyán és Szécsény között 
volt, ma ismeretlen, de valószínűleg Aba nevű 
község is, melynek temetőjében ős eleink II. 
Endre pénzét szorongatva jobb markukban alusz- 
szák örök álmukat.

A hussziták szintén tanyát ütöttek e városban, 
de csak rövid ideig, mert Hunyadi János kiker
gette innen őket. A török azonban már nagyon 
hosszú ideig uralkodott Szécsény várában s nyo- 
morgatta környékét. Ez év szept. 6-án múlt 344 
esztendeje annak, hogy a török Szécsény külvá
ros részét megrohanta és elpusztította, de csak 
1552-ben rokházy Lőrincz várkapitánysága 
alatt jutott Hamza bég birtokába. 1562-ben 
ugyan Balassa János megkisérlé visszafoglalni, 
de Hasszán,akkormárFülekvárának is parancs
noka által megveretett s így 1593-ig volt a tö
rök hatalmában, a midőn Pálffy Miklósnak Tie- 
fenbachchal egyesült serege visszafoglalta s Than- 
hauser Honorius neveztetett ki parancsnokául. 
Később Forgách Zsigmond, majd Forgách Ár
min s aztán Koháry István lett parancsnoka, ki 
1663-ban felgyujtatta s mint tovább tarthatat
lan végvárat, átengedte a törököknek, kik ismét 
1683 okt. 10-ig uralkodtak benne. Szobjeszky 
lengyel király aztán gróf Rehberg Katalin, For
gách Ádám özvegye kérelme folytán végleg ki
űzte a törököket és Szécsénybe császári kato
nákat helyezett.

Szécsény lakói nem voltak háladatlanok a vi
téz lengyel király iránt, mert városuk egy 
utczáját róla nevezték s ma is «király-utcza» 
nevet visel, úgyszintén azon kutat is, melyből 
Szobjeszky vizet ivott, ma is «király kutjá»-nak 
hívják.

Hazánk történetében Szécsény 1705-ben vá
lik legnevezetesebb ponttá. II. Rákóczi Ferencz 
a várkastély alatti téren ekkor tartott Szécsény- 
ben országgyűlést s itt verette a «Pro libertate# 
feliratú pénzeket is, valamint azt az emlék
érmet, melynek művészi rajza ma a szécsényi 
evang. egyház pecsétjét képezi, s melyen a kü

lönböző felekezeteket jelképező nőalakok lát
hatók, a mint közös oltárra áldoznak azon fel
irattal «Concurrunt, ut alant.» (Egybegyűltek, 
hogy közösen áldozzanak.)

Megosztozván a Forgách-család egymás kö
zött, a szécsényi uradalom s vele együtt a város 
földesúri joga is gróf Forgách Pálra szállott, ki 
1845-ben eladta Pulszky Ferencznek és nejének 
Walter Teréziának, ma pedig Pulszky Ágost és 
neje, Figdor Hermina asszony tulajdona a pá
ratlan szép fekvésű kastély, a mely valószínűleg 
a hadfőparancsnokságnak lesz néhány napig 
székhelye.

AZ ORLÉANSOK.
Mikor az utolsó Orléans herczeg meghalt, 52 

évvel ezelőtt egy baleset következtében, a komoly 
«Journal des Débats» nagy alapossággal számí
totta ki, hogy a véletlen különös játéka folytán 
a halál julius 13-án, atyja, Lajos Fülöp uralko
dásának 13-ik évében következett be, s a háznak 
is, hol a halál lezárta a herczeg szemeit, 13 más 
numerusa volt. Végre, épen 13 nappal előzte 
meg halálával a juliusi forradalom kitörésé
nek évforduló napját.

Nem tudjuk, milyen meglepő találkozásokat 
fog a kabalistika kisütni a párisi gróf halála kö
rülményeiből, de végigtekintve a történeti ese
ményeken, csakugyan megerősítve látjuk azt a 
különös tényt, hogy a 13-as szám az Orléansok 
életében rendkívüli szerepet látszik vinni. Bizo
nyos példáúl, hogy a párisi gróf halála ideje 
csodálatosan összeesik annak a névnek Fran- 
cziaország politikai horizonján való feltűnésé
vel, mely nevet egykor Lajos Fülöp első minisz
tere is viselt, a Casimir-Perier nevével. Azon
kívül ajánlatos a megfigyelésre a kuriózumok 
kedvelői előtt, hogy maga a «Casimir Periero 
név is épen 13 betűből áll.

Még tovább fűzhető ez az egybevetegetés 
a mai köztársasági elnök nagyatyja és az 
Orléans-család sorsa közt. Lajos Fülöp első 
minisztere ugyanis márczius 13-án született; 
diplomatája, Talleyrand pedig február 13-án, s 
hivatalát január 13-án tette le. Ellenzéki mi
nisztere, Adolphe Thiers (ismét 13 betű) decz. 
13-án lett akadémiai tag s 1877 szept. 13-án 
halt meg. Az utolsó merénylet Lajos Fülöp ellen 

1 is május 13-án történt s szept. 13-án a Quenis- 
set által fiai ellen intézett merénylet.

Jegyezzük fel még, hogy a «Louis Philippew 
és «Le dúc d ’Orléans» nevek is 13— 13 betűt 
tartalmaznak, hogy az első Orléans XIII. Lajos
tól származik le, hogy a forradalomban oly vég
zetes szerepű Orléans (Egalité Fülöp) maga is 
1747 ápril 13-án született s 1793-ban végezte
tett ki. S még ez nem minden. Tizenhárom be

tűből állt Lajos Fülöp ifjúkori neve: «Duc de 
Chartresw, 13 millió frank volt czivillistája, 13 
marsall állott alatta s két őse közül, az utolsó 
Condénak születésnapja, az utolsó előttinek ha
lála napja esett ápril, illetőleg május 13-ára.

Az itt említett s XIV. Lajos számos törvény
telen leányai egyikétől származó Bourbon-Con- 
dék s a XIII. Lajostól leszármazó első Orléans 
ivadékai közötti házasságból veszi tudniillik ere
detét az Orleans-ház, melynek Berry herczeg 
1820-ban történt meggyilkolása nyitotta meg 
először az utat Francziaország trónjára. Bour
bon-Condé Henriette volt anyja a franczia forra
dalom híres Egalité Fíilöpjének, kit keresett 
népszerűsége annyira gyülöltté tett volt Mária 
Antónia előtt, hogy haragjában majd elájult, mi
kor egy körmenet alkalmával Versaillesban a 
herczeget a csőcseléktől éljeneztetni hallotta.

| XVI. Lajos később ugyan kibékült vele, de a 
királyné ellenszenve nem enyhült, úgy, hogy mi
kor mint admirális megjelent az udvarnál, a ki
rályné által fölingerelt udvaronczok mintegy 
vezényszóra kiáltottak fe l: ((ügyeljetek tányérai
tokra*), mintha attól tartottak volna, hogy a her
czeg mérget önt bele. Még ez sem volt elég, de 
jobbra-balra lökdösték, lábára hágtak s távozta- 
kor még le is pökdösték a gyűlölt embert.

Tudnunk kell, hogy a mende-monda a her
czeg nagyatyját, a XV. Lajos kiskorúsága alatt a 
regensséggel megbízott orléansi Fülöp hercze
get, gyanúsította azokkal a tömeges mérgezések
kel, melyek 1711 -tői kezdődve, egymás után idéz
ték elő rejtélyes halálát a trónörökösnek, követ
kező évben Bourgogne herczegnőnek, hat nap
pal később férjének, a trónörökösnek, nyolcz 
hónapra rá az utóbbifiának, abretagne-i herczeg- 
nek, XV. Lajos fivérének, mig maga XV. Lajos 
is úgyszólva a sír széléről lábadt fel. Tíz hónap 
lefolyása alatt a trónnak három örököse s egy 
örökösnője múlt ki megfoghatlan módon.

Sőt mi több, magának a regensnek halálát is 
annak tulajdonították némelyek, hogy kávézás 
közben a király csészéjébe valami port töltött, 
azonban a ki a kávét öntötte, véletlenül meg
cserélte a csészéket s így esett a czélbavett áldo
zat helyett maga a méregkeverő a tőrbe. Való
ság a dologban csak annyi van, hogy a regens 
herczeg tényleg foglalkozott laboratoriumában 
vegyészettel, tudott különböző hatású mérgeket 
előállítani, olyanokat, melyek a fejbe szálltak, 
megtámadták az agyat, vagy a beleket.

Bármint legyen is, unokája, az Egalité her
czeg, tapasztalhatta ezen híreknek az uralkodó 
ág tagjaira való hatását s az Orléansok iránt 
bennök e miatt támadt legyőzhetetlen ellen
szenvet. Mikor végre visszafizethette ezt a Bour
bonoknak a konvent ama nevezetes ülésén, me
lyen rászavazott XVI. Lajos halálára, ugyan-
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akkor a saját halálos ítéletét is aláírta. A guil- 
lottine alatt elvérzett Orléans herczegnek csak 
leányát, Adél herczegnőt kímélte meg tiszta és 
erényes életéért a forradalom, mig végre 1798- 
ban ő is kénytelen volt előbb Pozsonyba mene
külni, majd Angliába vonulni vissza fivéréhez, 
Lajos Fülöphöz, kit nem is hagyott el többé 
trónrajatásáig.

Mikor Lajos Fülöp, a polgárkirály meghalt, 
családját már rég megtizedelte a koronák fénye 
mögött irigykedve leselkedő végzet. Egyik leánya 
Mária württembergi herczegnő, a nagy tehetségű 
művésznő és mübarát, Ary Scheffer tanítványa, 
de a kinek gyermekágyban szerzett mellbeteg
ségét még súlyosbították azok a halálos gyötrel
mek, melyeket egy a stuttgarti palotában kiütött 
tűz alkalmával életét fenyegető veszedelem kö
zepette kiállott. Sorvasztó betegsége ellen hiába 
keresett Pisában enyhülést, meghalt 1839-ben.

A második nővért a belga trónra juttatta La
jos Fülöp politikája, hogy anyjává legyen a mai 
belga királynak és a boldogtalan Sarolta mexikói 
császárnénak. Végre az idősb fin, a most meg
halt párisi gróf édes atyja, Ferdinánd Fülöp La
jos, ki atyja trónraléptekor a chartresi herczeg 
czimet az Orleans herczegi czimmel cserélte föl,

mikor ez szemére lobbantotta, hogy katholikus 
létére protestáns nőt vett el feleségül. «Alap
törvényeinkben —  mondá a herczeg —  első sor
ban a vallásszabadságot látom beigtatva, mint 
legbecsesebbikét a francziák számára biztosított 
jogoknak. Nem látom át, mért legyen egyedül 
a királyi család kizárva e jótéteményből, mely 
megfelel a franczia társadalomban jelenleg ural
kodó eszméknek.*

Ugyanilyen szellemű végrendeletet hagyott 
hátra idősb fiának is, hogy irányadóul szolgál
jon mindenkor az Orléans-ház sarjainak, hazafias 
kötelességeik teljesítésében. «A párisi gróf — 
úgymond ebben — legyen bár egy törött szer
szám, mielőtt még használatba vették volna, 
vagy legyen tényezője annak a társadalmi újjá
születésnek, melyet ma még annyi akadályon 
át láthatunk csupán, legyen király vagy marad
jon ismeretlen, félrevonult védelmezője az ügy
nek, melyhez mindannyian tartozunk, de min
denekelőtt legyen kora és nemzete embere, 
Francziaországésa társadalom buzgó munkása*.

És a történelem csakugyan nem tartott fenn 
más szerepet fiának, az eihúnyt párisi grófnak, 
mint hogy ismeretlen egyszerű munkása lehes
sen annak az ügynek, mely minden franczia

táplálékát a körülte fakadó dús tenyészet, lomb
jait vesztve, megrokkanva, de utolsó perczéig- 
tisztcletreméltóan. V. S.

EGYVELEG.
* Korcsolyákat már az őskorban is használtak. 

A brüsszeli múzeumban egy pár csontkorcsolya van, 
melyeket czölöpépítményekből ástak ki. Az aczélt 
legelőször Hollandiában használták e czélra s on
nan ment át a divat Angliába.

* A legdrágább levélbélyegek jelenleg a Mau
ritius szigeten kiadott 1 és 2 pennys darabok, me
lyekből állítólag csak 14 példány maradt fenn. Egyet 
nem rég Angliában adtak el 340 font sterlingért.

* A pápák nemzetisége. A hollandi VI. Hadrián 
(1522—1523) volt az utolsó nem olasz pápa. Általá
ban az eddig uralkodott 263 pápa közt 207 olasz 
volt és pedig 106 római. Az 56 külföldi pápa 
nagyobb részt franczia és spanyol volt, német is 
csak három.

* Amerika fölfedezőinek számát újabban Gam- 
bier ismét szaporította egygyel: egy angol folyó
iratban ismertetvén Cousin dieppei születésű tenge
rész működését, ki állítólag már 1488-ban járt az 
Amazon torkolatánál, 4 évvel előbb, mint Kolum- 
bus eljutott az újvilágba.

résznek színhelye.

V  • ,

KILÁTÁS A FEHÉR HEGYRŐL SZÉCSÉNY VIDÉKÉRE ÉS BALASSA-GYARMAT FELÉ. —  A hadgyakorlatok elöntő

1837-ben Németországban tett utazásánál ismer
kedett meg jövendőbelijével, Helena meklen- 
burgi herczegnővel s maga IV. Frigyes Vilmos 
porosz király volt az, ki mindent elkövetett, 
hogy köztük a házasság létrejöjjön.

De a házasság nem szerencsésen kezdődött s 
nagyon hasonlított ahhoz az ünnepélyhez, mely 
XVI. Lajos és Mária Antónia egybekelését a 
Mars-mezőn oly nagy szerencsétlenséggel zavarta 
meg. Mint az a szomorú nász, ez is a Mars-me
zőn ment végbe, s mint akkor, most is számo
sán lelték halálukat a beállt nagy tolongásban. 
Meg is jegyezte szorongó sejtelmek közt a her
czegnő : «Épen mint XVL Lajos esküvőjén! Mi
lyen baljóslatú előjel!*

Es szomorú előérzete csakugyan nem csalta 
meg. Rövid pár évi házasság után, 1842-ben a 
herczeg kocsiját Neuillyben elragadták a lovak, 
a herczeg fejjel bukott a kövezetre, s hátgerinc
törést szenvedett. Egy közeli füszeresboltba vit
ték be, hol pár órára rá kilehelte lelkét. Mindenki 
őszinte részt vett a súlyos gyászban, mely az 
Orléans-házat érte. A herczeget szerették nyájas, 
előzékeny modoráért s azért a valódi szabad- 
elvüségéért, mely minden tettét jellemezte. Egész 
Francziaországban visszhangot keltettek annak 
idején azok a szavak, melyeket a magas, szőke s 
öltözetére rendkívül sokat adó herczeg a kamara 
egyik ülésén Deux-Brézes marquisnak felelt,

önzetlen lelkesedését követeli meg. Ifjúságának 
sivár képei közt, melyek más-más viszonyok közt 
bár, de mindig csak a meddő tétlenség, az el nem 
ismert ügy félretolt szélmalom-hősének mutat
ják, van egy, mely sokban hasonlít a magyar 
nemzet hűségének a pozsonyi országgyűlésről 
fenmaradt legendájához, a midőn a szép ki
rálynő gyermekét karján tartva ragadta nemes 
áldozatkészségre a lovagias rendeket. Ő is igy 
jelent meg egy alkalom mai még mint gyer
mek, gyászba öltözött anyjától kezén vezetve, 
a párisi kamara egyik ülésén, de ez akkor tör
tént, mikor az 1848-ik évben Lajos Fülöp 
bejelentette lemondását, s Dupin elnök he
lyette fia özvegyét ajánlta regensnőnek. És nem 
a lelkesedés önkénytelen kitörése, hanem a 
zúgolódás vésztjósló moraja fogadta a mitsem 
sejtő gyermeket, ki Lajos Fülöp trónjára lett 
volna hivatva lépni. A nép fenyegetően hatolt 
be az ülésterembe, hogy kikiáltássá a köztársasá
got s az özvegy herczegnő hiába próbált, nem tu
dott szóhoz jutni. Egy előzékeny képviselő, Las- 
teyrie védelme alatt kelleazüléstelhagynia, hogy 
előbb Belgiumba, utóbb Angliába meneküljön.

Most ugyanott végezte bús számkivetését La
jos Fülöp unokája, a hol mint gyermek kezdte 
volt. Meghalt egy eszméért, egy eszmében, me
lyet a kor többé nem akar elismerni. Kiszáradt, 
mint egy gyökerét vesztett fa, melynek elvonta

* Magas rangú vaiju. XIV. Lajos öreg napjai
ban igen mogorva ember volt s ezért udvaronczai 
többek közt egy varjút vittek neki, mely folyvást 
ezt kiabálta: «Jó napot, felségI Éljen a nagy 
Lajos!». A hiú király nagyon örvendett ennek s 
arany kalitkát csináltatott a varjúnak s arany nyak - 
gyürüt e felirattal: «A király első varjúja.*

* A levegőben levő port tette tanulmánya tár
gyává Aitkin János nevű angol búvár s 1500-nál 
több észleletet tett, részben nagyító üveggel s azt 
találta, hogy a föld pora 2000 lábnál magasabbra 
felszáll, de legfölebb az egész tömegnek fele. A por 
mennyiségétől függ bizonyos tekintetben a tájkép 
szépsége is. Tiszta levegőben a határvonalak ponto
sak és világosak, de a színek hidegek, a portömeg 
melegebbé és szilárdabbá teszi a színeket. Ha igen 
sok por van a levegőben, ködfátyol támad, egy köb- 
czentiméterben 326—850 portestecske mellett azon
ban még a fátyol átlátszó, ha 2 ezernél több por
darab van, már hegyet sem lehet látni.

Földalatti vasutakat akarnak építeni Párisban 
is. A vasutakat Barton Lajos franczia közmunka 
miniszter magatannlmányozzaLondonban és Liver
poolban.

* Egy lábú biczyklista. San-Franciscótól New- 
Yorkig bicziklin utazott Budleson Frank nevű egy 
lábú ember, mankóit a kerék oldalára kötve. Az 
óriási utat 66 nap 9 óra és 45 perez alatt tette meg. 
Sok helyen, hol az utak roszak voltak, a csendes- 
tengeri vasúton haladt.
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E R D É L Y I  JÁNOS.
(1814—1869.)

Huszonöt éve múlt ez év januárjában, hogy 
jjjdélyi János, a sárospataki főiskola kitűnő 
tanára s a magyar irodalom egyik kiváló 
munkása jobb létre szenderült. E huszonöt 
ív Erdélyinek irói dicsőségéhez jóformán majd 
aemmit sem adott. Jótékony és sok tekintet
ben úttörő munkásságát behatóbban senki 
Bem  vizsgálta, csak szórványosan tettek róla 
em lítést akár mint költőről, irodalomtörténet- 
iróról, akár mint kritikusról és bölcselőről. 
Pedig eredményekben gazdag, hatásos pályája 
épen úgy megérdemelte volna íróink figyelmét, 
mint különösen irodalomtörténeti és kritikai 
müvei. Annál jobban esik látnunk Kis-Kapos- 
nak, Erdélyi szülőföldjének kegyeletes megem
lékezését, a mely ez ungmegyei kis városnak 
legnagyobb fiára irányozza a müveit magyar 
közönség érdeklődését, midőn e 
hónap 16-án az egész környék 
részvételével leleplezik azt az 
em léktáblát, mely Erdélyi szü
lőhelyét jelöli. Az érdemektől 
Bzentté avatott helyek száma 
tehát újra szaporodik egy gyei, a 
hol a vándor emlékébe idézvén 
a szegény sorsú földmíves nagy- 
ratörő gyermekének csöndes, de 
sokoldalú 8 jótékony hatású pá
lyáját, lelkét áhítattal emeli a 
nemzetünk felett őrködő Gond
viseléshez, hogy a kiválasztotta
kat, bármily sanyarú sorsban 
ízületnek is, nem hagyja el
veszni, hanem erőt és alkalmat 
ad nekik, hogy tehetségük előbb- 
u tóbb útat törjön magának.

Mert Erdélyi János is azon 
magyar írók közé tartozik, a kik 
önerejükből küzdötték fel ma
gukat a dicsőség magaslatára; a 
kik keblük sugalmát követve, ki
tartóan, buzgalommal fáradoz
tak a nemzeti műveltség szel
lemi tőkéjét gyarapítani. Költő, 
kritikus, a magyar népköltészet 
termékeinek kutatója és gyűj
tője, irodalomtörténetiró és böl
cselő volt tehetségénél fogva és 
a nemzet közszükségének érze
téből, Nemcsak azért írt és taní
tott, hogy a múzsáknak áldoz
zon, hanem hogy irodalmunk hiányait pótolja. 
Eredeti tehetsége mély tanulmánynyal pá
rosult, mint keveseknél, s műveiben nem any- 
nyira a forma szépsége, mint inkább a tartalom 
sokoldalúsága és gazdagsága hatottak. Mélyen 
értő szív, éles elme és erős kritikai érzék külön
böztették meg a korabeli írók legtöbbjétől. A köl
tészettel kezdte s a bölcsészettel végezte pályáját.

Midőn Erdélyi János költeményei megje
lentek 1844-ben, akkor már az új áramlat, a 
népi költészet hatása napról-napra érezhetőbbé 
vált. Ö is a gyakorlati téren mutatott példát 
előizör a népies tárgy, felfogás és hang sze
rencsés utánzására s a müköltészetbe való be
oltására. 8 bár sem a külső forma iránti érzéke 
nem volt mindig művészi, sem a hang zenei
ségét nem találta mindig e l: költői munkás
ságát annyira méltányolták íróink, hogy mar 
előbb, 1839-ben, levelező tagjává választotta 
Akadémiánk. Mindössze huszonöt éves volt, 
mikor ez a kitüntetés érte.

Sok szenvedésen, küzdelmen edzette magát 
az ifjú költő, míg eddig juthatott. Mert szülei 
<»pja Mihály, anyja Horvát Zsuzsánna) egy
szerű földmívesek voltak, a kik gyermeküknek 
földi javakat épen nem hagyhattak; s így 
tólük elkerült, önerejére bízták s arra a legfőbb
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h ritl  -m.ely, az ‘Qú törekvéseit egyedül képes 
7® tartani, az erős erkölcsi
érzékre. Ezt a kincset a vallásosság kíséretében 
szülei hagytak reá örökségül; tőlük örökölte 
gyöngéd, vidám kedélyét s korán jelentkező 
verselgeto hajlamát is. Apjának ugyanis volt 
némi deakos műveltsége, e mellett vereelgetni 
!s szokott, fiával együtt olvasgatta a bibliát, 
együtt enekelte a zsoltárokat; tehát olyanforma 
legkorben növekedett, mind később néhány évvel 
Arany János. A szülői gond éber őrködése 
mellett végezte el a kaposi elemi iskolát három 
év alatt s 1824-ben Sárospatakra jutott, e régóta 
virágzó főiskolába, a hol gymnáziumi és jogi 
tanulmányait is elvégzé 1835-ig. Már mint 
gymnáziumi tanuló s még inkább mint joghall
gató, szabad idejében örömest fogadta a múzsa 
látogatásait, a melyek annál gyakoriabbakká 
lőnek, minél jobban izmosúlt tehetsége, minél 
jobban fejlődött, forrt 8 minél jobban ismerni 
kezdte hivatását. A Szemere Bertalan alapította 
önképző körben több művét bemutatta; s midőn 
Sárospatakról eljövendő volt, már némi hírre 
jutott társai és tanárai között. A következő évben

ERDÉLYI JÁNOS.

már az .Aurora., majd az .Emlény. .Szem
lélő*, Rajzolatok., .Részvét gyöngyei., .Arviz- 
könyv*, stb. czímü folyóiratok és zsebkönyvek 
hasábjain is mind gyakrabban előfordúlt neve, 
s magvas, eszmékben dús költeményeit mind 
szívesebben látta az akkori közönség. Meg fon
tosabb jelenség azonban életében, hogy az 
. Athenaeum. -nak, e legfüggetlenebb es leg
nagyobb tekintélyű irodalmi areopagnak meg
indulásától kezdve állandó munkatarsa volt, s 
verses és prózai dolgozataival egyformán jelet
adta hivatottságának. ..

Iskolai pályája végeztevei Gomormegyebe, 
Berzétére ment a Mánassy - csaladhoz nevelő
nek s itt töltött körülbelül öt évet. Az ügyvédi 
oklevelet 1841-ben szerezte meg, de bánatát 
épen nem vette, mert ekkor mar sziwel-lélek- 
kel az irodalomnak élt. Az előtt pár evvel vesz
tette el szüleit és testvérét 8 csa lad jabol egyedül 
maradt az élők közt. Epén ezert szive vonzalmat 
követve, családi tűzhelyét próbalta megalapítani, 
nőül vevén Vachott Kornéliát. Az mgy sors 
azonban boldogságát csakhamar, alig egy ev 
múlva összetépte, 8 ő megint magara marad

Német Franczia-, Olasz- és Angolorszagot, 
Belgiumot, Hollandiát s utazasairol, élményéi

ről tanulságos leveleket közölt a .Regélő.-ben. 
Ekkor már nemcsak mint költő, hanem mint 
műbiráló is ismert nevet vívott ki magának s a 
Kisfaludy-társaságnak is tagja lön 1842-ben.

Itt kezdődik Erdélyi Jánosnak úttörő munkás
sága. Midőn Petőfi szárnyait kezdte bontogatni, 
s a népies irány mind nagyobb hódításokat tő n : 
Erdélyi a népköltészet termékeinek összegyűj
tésére s vizsgálatára szólította fel a Kisfaludy- 
társaságot, s mint annak titkára, maga járt 
legelöl úgy is, mint szorgalmas búvár, úgy is, 
mint mély elmű műbiráló. Közben még egy má
sik külföldi útat is megtett 1844— 1845-ben, s 
midőn hazatért, lelkes buzgalommal fogott az 
első népköltési gyűjtemény szerkesztéséhez s 
kiadásához a Kisfaludy-társaság megbízásából. 
Ebbeli működésének eredménye a .Magyar nép
költési gyűjtemény. (Pest, 1846— 1848, három 
kötet) lön, mely először tárta föl mélyebben Íróink 
és közönségünk előtt a magyar nép érzésvilágát, s 
melynek nyomán később mind drágább kincseit 
kutatták föl népi költészetünknek a Kisfaludy- 
társaság tagjai s mások is. E gyűjtemény értéke 
8 hatása szinte megbecsülhetetlen, nemcsak 

azért, mivel megnyitotta az útat 
a magyar nép életének, felfogá
sának, szokásainak helyesebb is
meretéhez, hanem azért is, mi
vel müköltőink a népi költészet 
virágait Erdélyi gyűjteményéből 
kezdvén behatóbban ismerni, 
azokat mind szerencsésebb kéz
zel oltogattákmüköltészetünkbe.

Az izgalmas 1848/49-ki évek
ben a Nemzeti színház igazga
tását vezette Erdélyi s 1849-ben 
Szemere Bertalannal együtt a 
.Respublika, czimü, határozott 
forradalmi irányú lapot szerkesz
tette, miért is az elnyomatás első 
hónapjaiban neki is bujdosnia 
kellett, mígnem 1851 vége felé 
nyugalmasabb napok köszön
töttek be életében. Ez év novem
berében foglalta el Sárospatakon 
a főiskola philosophiai tanszé
két, melyet később az irodalom- 
történetivel cserélt föl, s itt ólt 
egészen haláláig, 1868. január 
23-káig.

Erdélyi Jánosnak Sárospata
kon töltött évei rendkívül fon
tosak valának a főiskolára, a 
protestáns egyházra s a tudomá
nyos irodalomra egyaránt. Ma
gánéletére is felmosolygott a 
boldogság derűje, 1854-ben nőül 
vévén Csorba Ilonát, kivel halá
láig boldog házasságban é lt ; 
gyermekei nevelésében s tudo
mányos törekvéseiben oszlott 
meg élete. Sárospatakot Felső- 
Magyarország szellemi központ
jává tette, mint tanár, mint a

• Sárospataki füzetek, szerkesztője, az egy
házkerületi tanácskozásokban vezérszellem s 
valódi agitátor. Senki sem értette jobban, 
mint kell tanártársait s az ifjúságot mun
kára ösztönözni, mint kell kiegyenlíteni az ellen
tétes érdekeket s népszerűvé tenni oly eszmé
ket, a melyeknek valósítása elé roppant akadá
lyok gördültek. Hogy Sárospatak oly méltóan 
ünnepelhette meg Kazinczy születésének száza
dik évfordulóját 1859-ben, s a főiskola alapítá
sának háromszázadik fordulóját 1860-ban: ez 
első sorban Erdélyi János érdeme. Ez utóbbi 
ünnepélynek hatása az elnyomatás napjaiban 
kiszámíthatatlan volt Nemcsak Sárospatak, az 
egész ország ünnepelt ekkor, s a lelkesedés álta
lános vala. A magyarság ellenségeinek be kellett 
látnia, hogy a tizenegy esztendeig tartó szenve
dés csak tűrni tanította a magyart, de megtörni 
nem tudta. Mily nagy volt működésének hatása: 
arra csupán azt az egy jellemző tényt említjük 
föl, hogy a sárospataki akadémián kivívta a 
tanszabadságot, miáltal e jeles főiskolánkat 
majdnem egyetemi rangra emelte. .H a szabad 
lett a föld —  írja emlékiratában, melyet az 
egyházkerületi közgyűléshez benyújtott, — 
legyen szabad a tudomány is. A tanszabadság 
elvének kimondásával az iskolaügy fel van 
mentve középkori fogságából, akarjuk mondani, 
papos szerkezete lárvája alól, mely mögé, mint



610 VASÁRNAPI ÚJSÁG 37. szám. 1894. 41. p.vfolyam.

Herczeg Ferencz. Sz. Bárdossv Ilona. Yizvárv 'Gyűl i.

♦  .1

Komáromv Mariska. F. Hegvi Aranka. Jászai Mari.

A NEMZETKÖZI KONGRESSZUS TAGJAI TISZTELETÉRE RENDEZETT M( VÉSZESTELT KŐZREMl'KOVOl.

a velenczei tizek tanácsa, egyedül azért zárkó- 
zék el, nehogy meglássék arczán az emberi jobb 
természet.*

De a társadalmi, és tanügyi reformok nem 
vonhatták el Erdélyit irodalomtörténeti, kritikai 
és bölcseleti vizsgálódásaitól. A «Pesti Napló»-ba
• Budapesti Szemlé*-be, «Üj Magyar Múze
um* -ba folyvást dolgozott, s müvei közül az
• Egy századnegyed a magyar szépirodalomból*, 
< A legújabb magyar lyra*, • Aesthetikai tanul
mányok*, «A hazai bölcsészet jelene*, *A böl
csészet Magyarországon* és az «Egyetemes 
irodalomtörténet* máig is irodalmunknak leg
jobb e nemű termékei közé tartoznak. Az a két 
kötet pedig, a melyet a Kisfaludy-társaság 
ezelőtt pár évvel adott ki, a • Pályák és pálmák* 
s a «Tanulmányok*, oly becses dolgozatokat 
tartalmaz, hogy Erdélyit méltán az első rangú 
magyar mübirálók között fogja emlegetni 
mindenha irodalmunk története. A negyvenes 
évektől egész haláláig küzdött a kritika jogaiért, 
magyarázva annak műgondra tanító, eszme- 
tisztító hatását és sürgetve az eszményiség elvé
nek követelményeit, a mely egyedül vala képes 
kivezetni költészetünket abból a vastag realis- 
musból, melyet ő «kelmeiség*-nek nevezett. 
A művészet bölcselete alapján fejtegette a tör
téneti szellem folytonosságának törvényeit, mély 
meggyőződéssel s az eszmék kapcsolatát für
késző éles elemzéseivel.

Folyvást a közízlés nemesítése s a tudo
mány szeretettnek ápolása voltak czéljai. Egész 
élete a nemzeti művelődésnek volt szentelve, a 
melyért hívebben és kitartóbban kevesen fára
doztak nálánál, mintha folyvást fülébe csen
gettek volna egyik ifjúkori költeményének, a 
«Könyörgés*-nek e szavai:

Ne lásson oly hazát 
, , Mint kedves magyar hazánk,

A messze elmenö- nap,
S a nagy kerek világ!

Dr. V áczy János.

A FECSKÉK ELETEBOL.
Az 1887. év október havában Rozsnyóra köl

töztem, hol oly udvarban béreltek ki számomra 
lakást, a hol a szomszédház eresze alatt egy sor
ban 18 fecske-fészek volt, természetesen októ
berben már teljes üresen.

Mind a 18 fecske-fészek ép volt. No, gon
dolám, lesz itt élet, lesz itt munka, ha majd be
köszönt a Bzép, kedves tavasz, s bizonyosan 
akad is majd valami följegyzésre méltó dolog 
is. Nem is csalatkoztam.

1888. év május havában minden fészeknek 
megjött a régi gazdája, egy kis ágy felfrissítéssel 
készen lett a meleg otthon, minden küzdelem, 
minden háborúság nélkül.

A hol azonban annyi sok fészek megfért egy- 
‘más mellett békességben, kedvet kaptak más 
fecskék is az építkezésre. A fészkek törzs
tulajdonosai nem gátolták a veszedelmes szán
dékot, egy sem mondta a 18 közül: elegen 
vagyunk már.

Június hó 4-ikén, följegyzett megfigyelésem 
szerint, két új fecskepár kezdte meg fészke épít
kezését, egymástól mintegy méternyi távolság
ban. A fészek alapvetése nagy fáradsággal járt, 
de a vas szorgalom minden akadály felett győze
delmeskedett.

Az első kisérlet bizony kárba veszett; mert 
isten tudja hány ízben esett le a falról az oda 
tapasztott sár. De azért nem csökkent a kedvök,

újból kezdték a munkát, hoztak puhább sár
anyagot, s az megmaradt a falon; este már 
mindkét fészeknek meg volt vetve a fundamen
tuma.

A nagy öröm megvolt, mert míg csak tel
jesen le nem hanyatlott a nap, a két fecske 
folyton ott repdesett a fészek megvetett alapja 
körül, és hol az egyik, hol a másik a vékony 
sár rakományra ült, próbálgatták, elég erős 
lesz-e; sőt midőn megpróbálta az egyik, bele 
kapaszkodott a másik is. így tartották meg a 
próbát.

Június 5-én, G-án azt tapasztaltam, hogy az 
egyik fészek erősen épül, a másik pedig mindig 
egyforma, pedig az építési munka itt is szaka
datlan. Miben rejlik ennek az oka? Figyelő 
állást foglaltam el íróasztalom mellett s kinyi
tottam az ablakot is. Minden legkisebb körül
ményre vigyáztam, nem is sejtve, minő hamis
ságot fogok tapasztalni.

A sárhordás megkezdődött, de láttam, hogy 
abban a fészekben, a mely gyorsabban épült, 
egyik fecske mindig talál valami motoszkálni 
valót, esze ágában sincsen sárhordás után nézni 
hanem a mint a másik fészekrakáshoz elhozták 
8 oda tapasztották a sarat, sebesen átrepült oda, 
leszedte és a maga fészkébe hordta. Nevettem 
és boszankodtam a nagy turpisság felett, egy- 
párszor el is kergettem a tolvajt, de czélt nem 
értem, a mennyiben nem akarta megérteni 
szándékomat.

Az egyik tolvajt felváltotta a másik, ez így 
tartott egész nap ; a megkárosítottak csak akkor 
láthatták fáradhatatlan munkájok érni kezdődő 
gyümölcsét, midőn a tolvajok már biztos fedél 
alá jutottak.

Ugyanezen év folyamán tapasztaltam azt is, 
a mi szintén igen érdekes, hogy daczára annak, 
hogy sem a háznál, sem pedig a szomszédban 
eperfa nem volt, az udvaron mégis a legszebb 
epreket találtuk nap közben, itt-ott, szétszórva.

Gyermekeim, kik mindig az udvaron tanyáz
tak, azt állították, hogy az eper, mind az égből 
hull az udvarra. N o . . .  hát jól van, apró bogár
káim, majd megfigyeljük az eget is, a ki titeket 
annyira szeret.

Az udvar keskeny volt, de hosszú, a fecskék 
pedig a helyett, hogy végig repültek volna a 
hosszú keskeny udvaron, a hogy legkönnyebben, 
érték egyszerre bele vágtak és a sebes kanya
rodás mellett kiejtették csőrükből az eper sze
meket, melyeket kicsinyeik táplálására hoztak.

A fecske-fiókok, ép úgy mint a többi madár
fiókok is, akkor, midőn már tollazatot nyertek, 
rendkívül sok élelmet fogyasztanak, a szülők, 
finomabb táplálékot, mint kis legyeket, szúnyo
gokat, nem képesek annyit összefogdosni, hogy 
a család éhséget ne szenvedjen, azért oly élelmi 
czikkek beszerzésére adják magukat, melyek 
nemcsak hogy teljesen megtöltik a gyomrot, 
de az emésztést is korlátozzák némileg s lehe
tővé teszik a szülők rendesebb táplálkozását is.

A kis fecske-fiókák fejlődésük első napjaiban, 
kizárólag csak szúnyogfélékkel tápláltatnak, 
később már jó  szolgálatot tesznek a nagyobb 
legyek is, míg végre az eper is ízletes falattá lesz.

A húsz fészek közül egyik akkor, midőn máj- 
kik fecskék voltak benne leszakadt. Öt kis 
fecske volt benne 4— 5 napos. A fészek dara
bokra tört, a kicsinyeket sem lehetett megmen
teni mind elpusztultak. Hiába csináltam fészket, 
akasztottam fel az eresz alá, a szülők többet 
feléjök sem néztek.

A kis fecskék fölszedése közben, egy kelle

metlen fölfedezést is tettem. A széthullott fészek 
darabjai közt csak úgy szaladgáltak a poloskák. 
Ez tény.

Hallottam már régebben beszélni, hogy a 
fecskék, ezen kellemetlen vendégeket széthur- 
czolják, most meggyőződtem felőle.

V idonyi József.

A NEMZETKÖZI KONGRESSZUS.
A VlII-ik nemzetközi közegészségi kongresszus 

e hó 9-én ért véget. Nyolcz napig vette igénybe a 
főváros közéletének jelentékeny részét, az érdek- 
lődéstés a lapok hasábjait, Budapest tudományos 
köreit és társas életét. A magyar főváros egész 
odaadó figyelmet szentelt a kongresszusnak, a 
világ különböző részeiből összegyűlt tagjainak, 
kik bizonyára meg is győződtek, hogy Magyar- 
országon a tudomány egészen otthonos és tisz
telet környezi.

A kongresszus bizottságaiban elméleti és gya
korlati kérdéseket sokat fejtegettek s a közegész
ség ügyére vonatkozó számos határozatot hoz
tak. Ezeket a plenum elfogadta s legközelebb az 
elnökség aláírásával ellátva a kongresszuson 
képviselt összes kormányoknak hivatalosan meg
küldik azzal a kéréssel, hogy a kormányok e 
határozatokat lehetőleg érvényre juttassák.

Budapest székes főváros, mint bőkezű házi
gazda fogadta vendégeit. Százezer forintnál töb
bet szánt a költségekre, de ezt az egész összeget 
nem vette igénybe a végrehajtó bizottság. Körül
belül 90,000 frt lehet a költség. A legtöbbje a 
nyomtatványok, a szakközlöny, a meghívók ke
rültek 16,000 frtba; ugyanennyit lehet még 
számítani a kongresszus működéséről szóló 
kilencz kötetes munkára, mely az összes felol
vasott értekezéseket magába foglalja. A múzeum
kerti ismerkedő-estély és a városligeti iparcsar
nokban tartott búcsu-estély kiadásai 20—22,000 
frt körül lehetnek.

Szeptember 0-án, csütörtökön este a tatai és bala
toni kirándulásról már visszaérkeztek a kongresszusi 
tagok.

Szeptember 7-én délelőtt folytatták a felolvasáso
kat; délután kirándulásokat tettek a promontori 
pinezékbe, Törley és társa pezsgőgyárába, Abeles D. 
és Dietzl földalatti kaszamátáiba, a hol boros hor
dókat őriznek; egy nagy csoport a Mattoni-féle 
Erzsébet sós fürdőt kereste fel. Vendégszeretet, szí
vesség fogadta őket mindenütt. Jutott látogató a 
kőbányai sertés-telepeknek, s az összekötő vasúti 
hid közelében a nagy szivattyuzó-telepnek és csa
torna-nyílásnak, hol a főváros földalatti gyomra 
ömlik ki.

Estére a miniszterelnök vendégei voltak a kongres - 
szus tagjai. Mintegy másfélezer meghívót küldtek 
szét.

A budavári miniszterelnöki palota összes helyi
ségeit felújították, s pazarul kivilágították. Esti hét 
órakor már megindult a kocsik felvonulása s a Szent- 
György-téren is sokaság gyülekezett, hogy az érke
zést lássa. Wekerle miniszterelnök vendégeit a be
lépő terem ajtajában fogadta; az érkező kongresz- 
szusi tagokat Müllcr Kálmán főtitkár mutatta be, s 
a házigazda franczia, angol, olasz, magyar vagy né
met nyelven mindegyiket szívesen üdvözölte. A ter
meket szorongásig megtöltötte a vondégsereg. Jelen 
volt a kongresszus valamennyi külföldi és számos 
hazai tagja, a Budapesten időző összes diplomácziai 
kar és a konzulok, a kormányférfiak közül lliero- 
nymi, Fejérráry, és Lukács miniszterek, Hciszig, 
Erdélyi, Miklós, PUnz államtitkárok, a főváros részé
ről Ráth főpolgármester, Gcrlóczy és Márkus al
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polgármesterek, Szász Károly püspök, számos orsz. 
képviselő, városi bizottsági t,ug. a tábornoki kar 
néhány tagja és több hírlapíró. A vendégek közt a 
a szolgák teát és hűsítőt hordtak szét, és minden
felé vidám társalgás folyt a magyar kormány tagjai 
és a kongresszus külföldi kapacitásai közt. Az es
tély 11 órakor ért véget.

Síig a kormányelnök estélyén kizárólag nrak vol
tak hivatalosak, a magyar hölgybizottság a kongresz- 
szus női vendégei számára hölgyestélijt rendezett az 
Andrássy-uti képzőművészeti csarnokban. Villamos 
lámpák szórták ezüstös fényüket a délszaki növé
nyekkel gazdagon díszített helyiségekben. De nem
csak hölgyekből állt a társaság, hanem a kongresz- 
szus és főváros társasköreinek előkelő fértíaí is nagy 
számmal jelentek meg, egy részök a miniszterelnök 
estélyéről. A hölgybizottság elnöke, Uampelné- 
Pulszky Polixena fogadta a rendezőség élén a gyor
san egymás után érkező hölgyeket és urakat. Berkes 
zenekara húzta, s tíz órakor felnyílt a gazdag buffet 
ajtaja is. Megérkezett később llieronymi belügy
miniszter is. Az idegenek és magyarok közt egyre 
fesztelenebb lett a társalgás s igy legjobb kedvben 
együtt maradt a vendégsereg a késő éjjeli órákig.

A tudományos munkásság már szeptember 8-ikán 
véget ért, mikor délután 3 órakor az uj városháza 
dísztermében a kongresszus szakosztályai összes 
ülést tartottak, s elfogadták az egyes szakosztályok
ban megszavazott indítványokat és határozatokat.

A kongresszus tagjai még e napon látogatásokat 
tettek több helyen. Egyik részök a Jálics-féle boros 
pinezéket kereste föl, a másik rész a lipótvárosi, 
gőzmalmokat tekintette meg. Sokan a tűzoltók és 
mentők gyakorlataira mentek el az uj-épület ka
szárnyába, melynek óriás udvarán valóban érdekes 
látványt nyújtott mind a két testület. A tűzoltók 
mindent bemutattak, a mi a tüzeseteknél előfordul. 
Leugrottak a második emeletről a kifeszített pony
vára ; lecsúsztak a magasból roppant hosszú zsákok
ban. Ugyanekkor délután kezdődött a kerepesi-ut 
végén, az ügető verseny téren a nemzetközi bicikli- 
verseny, s másnap délután, kellemetlen esőben fe
jezték be, még pedig nem a magyar biciklisták 
győzelmével. A dijakat idegenek vitték el.

Estére a kongresszus tagjai a városligeti nagy 
iparcsamokban gyűltek össze. A főváros fogadó-es
télye volt, művészi estélylyel.

Az óriás helyiséget szépen földiszitették. A nagy 
kupola alatt sűrű tömeg hullámzott. A hűvös őszi 
idő megérzett a szellős csarnokban. A nők magukon 
hagyták a pellerin gallérokat; a frakkokra is fölki- 
vánkozott a felöltő. Hanem a ruhatárban nem volt 
könnyű a felsőkabátokhoz jutni. Jóval több szolga 
kellett volna oda, s volt is ott zavar, kivált az estély 
végén, mikor az egész ruhatárban összevissza keve
redtek a kabátok.

A főváros gazdagon látta el vendégeit. Fényesen 
terített asztalok várták, és minden látogató igen 
csinos szivartartó tárczát kapott szivarral töltve. 
Emelvény állt a művészi előadásra, de a rósz akusz
tika miatt ebből a távol állók nem sokat hallottak.

Az előadók sorát Vízvári Gyula nyitotta meg líer- 
czeg Ferencz, a jeles iró < A várószobában* czimű 
monologjának előadásával. Ez volt a magyar elő
adás. Komáromi! Mariska két szép franczia dalt éne
kelt el. Jászai Mari «The execution» ez. sport anek
dotát szavalta angolul s Komároromy Mariska még 
ráadásul két szép olasz dalt zengett, melyek közül 
különösen az «Ave Maria* keltett zajos hatást. A 
magyar nótákat Hegyi Aranka aszony mutatta be 
Lányi Géza czimbalmozása s a Badics-banda ne
hány tagjának kisérete mellett. Tüzes dalait élénk 
ovácziókkal fogadták. Sz. Bárdossy Bona asszony 
német dalai zárták be a hangversenyt, melyet Uj- 
házy Ede a nemzeti színház .művésze, rendezett. 
A hangverseny műsorát igen csinos kiállításban osz
tották szét. Emlékül is el lehetett tenni. Bajta volt 
a közreműködők arczképe. Ezeket mi is bemutatjuk. 
Az előadás végével a buffet vette igénybe a kö
zönséget.

Ezzel véget ért a kongresszusi mulatságok so
rozata.

Szeptember 9-ike már a búcsúé volt.
Délelőtt 10 órakor a kongresszus bezáró ülését 

tartották a redoutban.
Az esős időben nem jelentek meg oly sokan, 

minta megnyitó ülésre. Az elnöki széket llieronymi 
belügyminiszter foglalta el, s nehány üdvözlő szó
val megnyitván az ülést, fíertillon, Páris város sta
tisztikai hivatalának főnöke, a kongresszus állandó 
bizottságának titkára, tette meg a jelentéseit, be
mutatta azokat a határozatokat is, melyeket a közös 
bizottság elfogadott. Majd Müller Kálmán főtitkár 
tette meg röviden jelentését. A jövő kongresszus 
helyére vonatkozólag három meghívó érkezett be. 
New-York, illetve az Egyesült Államok, Moszkva 
város és Madrid város hívták meg a jövő esztendőre 
a kongresszust. Az állandó bizottság a madridi meg
hívást fogadta el, a mit Gimeno Amalio madridi 
szenátor és egyetemi tanár szép szavakban kö
szönt meg.

fíáth Károly főpolgármester intézett azután bú
csúszavakat a kongresszus tagjaihoz Budapest fővá
ros nevében. Erre pedig az idegen államok küldöttei 
mondtak köszönetét a szives fogadtatásért. Nagyon 
tetszett Juralsek osztrák kongresszusi tag meleg 
beszéde, melyben bámulatát fejezte ki Budapest 
hatalmas fejlődése iránt. * Irigység nélküli örömmel 
csodáltuk ezt mi, osztrákok, — így szólt;— mert 
önök meg lehetnek győződve, hogy Ausztriának 
semmi se áll annyira érdekében, mint egy virágzó 
Magyarország, és ennélfogva örömmel, sőt büszke
séggel tekintünk ez ország és e város gyönyörű fej
lődésére. ■

llieronymi elnök mondta az utolsó beszédet fran
czia nyelven. Hangsúlyozta a nagyfontosságu ered
ményeket, a melyeket a kongresszuson főképen a 
kholera és a diftéria kérdéseiben elért. Majd köszö
netét mondott a királynak, végűi pedig a tudó
soknak.

Ezzel szétoszlott a kongresszus. A kiállítást is be
zárták délben. Délután pedig megkezdődött az el
utazás. A legtöbben Bécs felé hazatértek. Két na
gyobb csoport azonban délfelé vette útját. Az egyik 
meglátogatta Zágrábotés Fiúmét,a másik Belgrádba 
ment, s onnan tovább folytatja útját Konstantiná
poly felé.

A kongresszus utánra tervezett kirándulásokból 
elmaradt a Tátra-vidék megtekintése. Mintegy 
százan Zágráb felé indultak s e hó 10-ikén érkeztek 
oda. A pályaudvaron a polgármester üdvözölte őket. 
A kongresszisták délelőtt megtekintették a múzeu
mot, a képtárt, a székesegyházat, több közintézetet 
és körutat tettek a városban. A város a vendégek 
tiszteletére ebédet adott.

Zágrábból Fiúméba vette útját a társaság. Boron* 
gós időben érkeztek e hó 11 -ikén a magyar tenger
partra, hol a legbarátságosabb fogadás várta. Ciotta 
polgármester üdvözölte. A pályaházból száznál több 
kocsi vitte őket a fogadóba, a honnan a városi taná
csosok kíséretében indultak meg csakhamar a város 
megtekintésére. A kikötőben már várt reájuk a etr- 
kvenicai fürdőigazgatóság <Zágráb> nevű hajója, a 
melylyel tíz órakor Cirkvenicába indiütak a parton 
álló tömeg lelkes ewivázása közt. A fiumeiek közül 
nagyon sokan csatlakoztak a vendégekhez, a kiket 
a fürdőigazgatóság fényesen megvendégelt a gőz
hajón. A vendégek nagyon dicsérték az új magyar- 
horvát tengeri fürdő szépségeit.

Egy másik népes társaság, mely nagyobb részt 
magyarokból állt, Belgrádba ment, a hol e hó 10-ikén 
reggel igen előzékeny fogadás várta őket, s tekinté
lyes szerb családok ajánlották föl lakásukat. A bevo- 
nulókat katonai zenekar kisérte. A város megtekin
tése után külön vonaton Topcsiderbe mentek, a hol 
népünnep és lakoma vott. A kirándulók egy része 
Belgrádból Konstantinápoly felé folytatta útját, má
sik része visszatért Budapestre.

•

A közegészségügyi és demográfiái kongresszus 
tagjainak száma ezentúl jóval kisebb lesz, mint 
volt most Budapesten. Eddig mindenki tagja lehe
tett a kongresszusnak, a ki valamelyest érdeklődött 
annak tárgyai iránt s a tagsági dijat lefizette. Ez 
azután több helyen, de különösen Budapesten arra 
vezetett, hogy a kongresszus tagjainak egy nagy 
része nem annyira az ügy, mint inkább az idege
nek tiszteletére rendezett vacsorák, mulatságok, ki
rándulások inint érdeklődve lépett be a tudósok tár
saságába. A kongresszus állandó bizottsága ezért 
elhatározta, hegy a kongresszus tagjai közé ezentúl 
csak olyanokat vesz föl, a kik a hygieniával vagy 
demográfiával valóban foglalkoznak is s a legköze
lebbi madridi nemzetközi gyűlést már ennek a ha
tározatnak a szigorú szem előtt tartásával rendezik.

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Pulszky Ferencz életrajza jelent meg dr. Fe- 

renczy József tollából a Stampfel Károly pozsonyi 
kiadó «Kortársaink* czimű vállalatában. Az európai 
hiríí tudós legteijedelmesebb életrajza ez, 123 lapot 
elfoglaló kötetben. Pulszky élete egy darab történet 
hazánkéból. Már hatvan éve, hogy a közéletben 
szerepel mint iró, tudós és politikus; sőt a szobad- 
ságharcz után húsz esztendőig nevezetes szerepe ju
tott neki külföldön is az emigráczióban, Európa tudó
saival való érintkezésében. Ez érdemes, sokoldalú és 
változatos életet Ferenczy József szeretettel irta 
meg, sok, eddig ismeretlen adatot gyűjtött hozzá s 
eleven előadásában bizonyára érdekkel fogja olvasni 
mindenki a 80 éves veterán férfiúnak események
ben gazdag és tanulságos életét, m$ly művelődési 
és politikai történetünknek annyi mozzanatát fog
lalja magában. Az életrajz teljes, egészen a legutolsó 
napokig terjed, mert a kitűnő tudós 80-ik születés

napjára készült. De kívánjuk, hogy mint Pulszky- 
nak annyi sok életrajzát, újabb és újabb munkássá
gával kellett már oly sokszor kiegészíteni, ez a 
könyv szintén minél több fejezettel bővüljön a tel
jes szellemi frisseségében és erejében lévő tudós 
folyton tartó munkásságáról. A könyvet Pulszky 
több arczképe díszíti, ezenkívül több rá vonatkozó 
illusztráczió, eperjesi szülőháza, első és második 
nejének arczképe, stb. Ára 2 korona.

W erbőczy István Hármas könyvéből uj kiadást 
bocsátott közre a tud. akadémia. Latinul, magyarul 
sokszor megjelent már e fontos munka, de azért 
csak nehezen lehetett hozzájutni, régibb becses kia
dásokhoz pedig épen nem. Az akadémia tehát egé
szen új kiadást rendezett a •Tripartitum*-hól, mely 
nyelvünk mai állapotának megfelelő fordításban 
nyújtja a becses müvet. A fordítás ellenőrzésére bi
zottságot alakított, s a fordítással Kolosvári Sándor 
és Óvári Kelemen egyetemi tanárokat bízta meg. 
Ok az eredetinek 1517-iki első kiadása után fordí
tottak, s terjedelmes előszót is írtak valamint rész
letes tárgymutatót és nagy terjedelmű jogi szótárt 
függesztettek a könyvhöz, Werbőczy latin kifejezé
seinek becses gyűjteményét, magyarázatokkal. A 
magyar jogélet és igazságszolgáltatás e korszakos 
munkája tehát most egészen a közhasználat és ta
nulmányozás számára előkészített derék kiadásban 
jut a tanárok, bírák, ügyvédek és jogi pályára ké
szülők kezébe. A 46(3 lapot betöltő könyv ára 5 frt.

A magyar tud. akadémia kiadványai közt több 
érdekes munka és értekezés jelent meg.

Köztük van a legelső magyar aritlimetika, me
lyet 1499-ben a magyarországi György mester irt. 
Á hamburgi könyvtár lemásolás végett elküldte hoz
zánk az eredetit, s a becses művelődéstörténeti emlé
ket az akadémia most újra kinyomatta, Szili/  Kál
mán és lleller Ágost külön magyarázataival. Á füzet 
czime: Georgius de llungaria Arithmetikája. A 
debreczeni 1577-ben irt arithmetikát tartották eddig 
az első magyar számtani műnek ; Magyar Györgyé 
azonban 80 évvel korábbi, Ára 30 kr. — A Nyelv
tudományi Közlemények, évnegyedes folyóirat ju- 
niusi füzetében a czikkek sorozatát Simonyi Zsig- 
mond rendes tagsági székfoglalója «Szókombinálás 
és szóképzés* nyitja meg. Utána Szinnyei József 
a cseremisz nyelv egyik sajátságát ismerteti, végül 
pedig kisebb közlések, könyvbirálatok következnek.
— A Mathrmatikai és természettudományi Értesítő

Ítöbbek közreműködésével szerkeszti König Gyula) 
í-ik füzete az akadémia harmadik osztályában tar

tott felolvasások egy részét közli az áprilisi ülésből.
— Az akadémia egyes osztályaiban felolvasott ér
tekezésekből megjelentek : Emlékbeszéd b. Kemény 
Gábor tagról, György Endrétől, ára 30 kr. A dohány 
égéséibe befolyást gyakorló körülmények tanulmá
nyozása, Cserháti Sándortól, ára 75 kr. — A kagy
lós rákok harántcsikos izomrostjainak finomabb 
szerkezete Daday Jenőtől, ára 50 kr. — Adatok az 
emberszabású lények koponya-alakuUísához. ára 
60 kr. és Adatok az Árpádok testereklyéinek ember
tani buvárlatához (második közlemény), Török An- 
réltól, ára 60 kr. — Folyadék-sugarak, Béthy Mór
tól, ára 50 kr. — Az energia-tan alapjairól, Heller 
Ágosttól, ára 15 kr. — Adatok Igeikén faunájához 
Franzenau Ágostontól, egy tábla-rajzzal, ára 90 kr,
— Uj-gőrőg munkák ismertetése, Télfy Ivántól, ára 
40 kr.

La Quistione Daco-romanae lo statoungberese.
(A dákoromán kérdés és a magyar állam.) Ily czim 
alatt jelent meg Bómában Óváry Lipót hazánkfiá
nak, az akadémia tagjának 71 lapra terjedő politi
kai irata olaszul. Az irat arra van irányozva, hogy 
a bukaresti liga és kolozsvári oláh propaganda által 
Olaszországban is nagy buzgalommal terjesztett vá
dakat rólunk elhárítsa, a hazudozásokat komoly ér
vekkel megczáfolja s a magyar állam politikáját és 
a nemzetiségi kérdés állását a jog és valóság szerint 
tárja föl. Ez a munka képezte alapját azon felolva
sásoknak is, a melyeket Óváry imént Rómában, Ná
polyban és Milanóban az olasz sajtó és a politikai 
élet képviselői előtt tartott. Az irat jóval megha
ladja a polemikus röpiratok szokásos értékét, oly 
széles történelmi alapokon nyugszik. Az oláh irre- 
denta ráfogásaival és rágalmaival szemben ez az 
irat az olasz közönséget a valóságról alaposan tájé* 
koztatja. Óhajtandó, hogy hasonló iratok német és 
franczia nyelven is minél hamarabb napvilágot lás
sanak. A terjedelmes füzet Artero római kiadónál 
jelent meg.

Az Archaeologiai Értesítő (szerkeszti Hampel 
József) legújabb füzete igen gazdag tárháza a hazai 
régészeti kutatások eredményének. Ezekben a füze
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tekben a laikus is sok olyat találhat, mely érdemes 
megismerésre. A közlemények egy részét rajzok, 
illusztrácziók kisérik.

A szerkesztő, líampel József két őskori bronz
leletet ismertet Bibarmegyéből, dr. Tergina Gyűl* 
a horgosi ásatásokról, Kárász Leó a hód-mezővásár- 
helyi tarjánvégi sirmezŐTŐl, Jakab Elek a budván 
és budvárkörnyéki leletekről, Simoti István a bihw- 
udvardi Árpádkori temetőről, dr. "Wekerle László 
Árpád sirjának helyéről, Huszka József a zólyom- 
lipcsei várban levő Rubigáll-féle ajtóról, MÜiatik 
József egy XVII. századbeli kassai ötvösmesterró'I: 
Nonnert Pálról ir czikket, mig Miskovszky Viktor régi 
fatemplomaink ösmeretéhez szolgál adalékkal s 
három ilyen fatemplom képeivel. Vannak a füzetben 
még levelezések, könyvismertetések, tudósítások a 
múzeumokról, társulatokról és különfélék.

• Az osztrák-magyar monarchia írásban és kép
ben* czímű nagy hon- és népismertető vállalatból 
közelebb megjelent a 211.füzet*Magyarország* IV. 
kötetének 8. füzete. Két dolgozatot foglal magában: 
az első Zalamegye ismertetésének befejező része, 
Eötvös Károlytól, ki hazánk e nagy és érdekes me
gyéjét minden tekitetben nagy alapossággal s élénk 
és elmés tollal irja le. Igen érdekes és vonzólug raj
zolja egyebek közt a Göcsej nevű vidéket és a Mura
közt, becses történelmi és néprajzi részletekkel szí
nezvén e területeket, lakosságának múltját és jelenét. 
Eötvös czikkéhez mintegy kiegészítésül járul a má
sik közlemény, a zala- és vasmegyei vendek ismer
tetése, Bellosics Bálinttól, ki huzamosan élvén e szláv 
népfaj körében, azt tökéletesen ismeri s tapasztala
tai alapján oly beható körülményességgel szól róla, 
mint a magyar sajtóban eddig még senki sem. E tar
talmas és változatos részletekben gazdag dolgoza
tokhoz tizenkét szép rajz van csatolva, melyek kö
zül egyet Bellosics Bálint, egyet Cseni a Károly, 
szintén egyet Keleti Gusztáv, hetet Háry Gyula, ket
tőt pedig Jantyik Mátyás készített. A vállalat a m. 
kir. államnyomda kiadásában, Révai Testvérek bizo- 
mányában jelenik meg minden hónap 1-én és 15-én, 
színes borítékban. Egy-egy füzet ára 30 kr. Megren
delhető akár egész évfolyamban akár füzetenként 
bármely hazai könyvkereskedésben.

Magyar mese- és mondavilág, Benedek Elek 
ilynemű mesegyűjteményéből a 13—14-ik füzetek 
kerültek ki a sajtó alól, képekkel. A történeti mon
dák, legendák és népmesék e feldolgozása az ifjúság 
számára, megtisztítva az érdességtől jó  gondolat volt 
s az 50 füzetre tervezett vállalat eddig megjelent 
része ki is vívta az elismerést. Egy füzet ára 25 kr. 
Az első kötet (tiz füzet), díszes kötésben, 3 forint.

Füzetek. A magyar helyesírás legfőbb nehézsé
geinek tankönyve, irta Szabó József. Megjelent 
Nagy-Bányán. A 12 lapra menő kis füzet elég rövid 
szabályokban adja elő, hogy hol írjunk nyújtott 
magánhangzókat (ú, ű, í, ó, ő,) kettős másalhangzó- 
kat (abáll.kammog.) Ára 20 kr. — Tótfalusi Kis Mik
lós. « Erdély Féniksze», irta Csemátoni Gyula ; ki
adja Kolozsvárit Ruzicska György. 1650-ben szüle
tett, közel kétszáz év óta a kolozsvári temetőben 
porladó derék magyar nyomdász emlékét eleveníti 
föl a füzet. Kis Miklóst Bőd Péter nevezte el •Er
dély Fenikszé-*nek. A füzet czélja a kegyeletes meg
emlékezésen kívül az is, hogy a begyülendő jövede
lem hozzájáruljon a Kis Miklósnak emelendő sír
emlék költségeihez. A füzet ára azonban nincs fői
jegyezve.

Az első naptárt. 1895-ik évre szólót, most kap
tuk. A huszonegyedik évfolyamába lépő Protes
táns Árvaházi Képes Naptár» ez most is Keneaey 
Béla árva egyleti választmányi tag szerkesztésében. 
Válogatott olvasmányai az erkölcsi és vallásos fel
fogást tartják szem előtt és népies előadásban szól
nak. Több kép is van a csinos kiállítású naptárban 
és protestáns egyházi tiszti névtár. Hornyánszky 
Viktor kiadásában jelent meg, ára 30 kr.

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK.
A magyar tad. akadémia a nyári szünetek után 

október 8-ikán tartja első ülését.
A filharmóniai társaság és a főváros. A filhar

móniai társaság hosszú idők óta a főváros legelső 
zeneművészi testülete, s ez teszi tehetővé, hogy zene
kari darabokat élvezhessen a közönség, megismer
hesse azokat a zeneműveket, melyek nem az opera
színház körébe tartoznak. Különben nagy részt az 
opera zenekarából áll a társaság, kiegészítve jó 
nevű fővárosi zenészekkel. Előadásait sokáig Erkel 
Ferencz, majd Erkel Sándor vezette. Szüksége volna 
azonban anyagi segélyre, s ezért a fővároshoz folya
modott. A közoktatásügyi bizottság évi 2000 frtot 
javasolt megszavazásra; a pénzügyi bizottság azon
ban ezt elvetette. Hátra van most a közgyűlés. 
A tanács azonban a 2000 frtnyi segély megszava
zását ajánlja a közgyűlésnek, oly formán hogy min
den előadásra 250 frt segély jusson; ez azonban 
2000 írtnál nagyobb nem lehet.

m  ü j s á g ?
A király Balassa-Gyarmaton, ő  felsége, ki e hó 

7-ikétől 11-ikén Lembergben időzött szeptember 
17-ikén érkezik a magyarországi hadgyakorlatokra. 
Reggel 6 órakor Nagy-Marosnál száll ki, hogy meg
nézze a hidverést Visegrád és Nagy-Maros közt és 
•a katonaság átvonulását a hídon. Ezután kocsin 
megy ő felsége Balassa-Gyarmatra.

A nógrád- és hontmegyei törvényhatósági bizott
ságok számos tagja már Nagy-Marosnál üdvözli a 
királyt, hogy azután ő felségét Kis-Marosröl Balassa- 
Gyarmatra teendő utján kocsin,,még pedig kizáró
lag négyes fogatokon kisérjék. 0  felsége kocsiján a 
négy órai utón egy ízben váltani fogják a lovakat. 
Nógrádmegye határánál Kis-Marosnál a törvényha
tóság díszes küldöttségével gróf Degenfeld Lajos fő
ispán fogja ő felségét üdvözölni. Balassa-Gyarmat 
város határán felállított első díszkapunál Reményi 
Károly, a város bírája köszönti a királyt. A második 
kapunál, mely a vármegyeház előtti téren van, emel
vényekről hetven úri hölgy virágot szór a király út
jára, majd remek virágbokrétát nyújtanak át, mely
nek a vármegye színeit viselő szalagján ő felsége 
monogrammja s a vármegye czimere van aranynyal 
hímezve. Ő felsége ezután megszemléli a diszszáza- 
dot és az úri bandériumot, mire lakására tér s rö
vid idő múlva a vármegye díszes nagytermében az 
összes küldöttségeket fogadja. Este hat órakor ud
vari ebéd lesz. A nap befejezéseül az Ipolyvölgyet

körülvevő magas hegyormokon egész Drégelyvárig 
őrömtüzeket gyújtanak.A királyi a pompásan beren
dezett és újjáalakított megyeházán fog lakni. A me
gyeház dísztermének, (most királyi ebédlőterem) 
egyik legszebb ékessége az az üvegfestésü nagy ab
lak, mely a fővárosban készült Kratzman Ede mű
termében. A királyt ábrázolja életnagyságban, a 
Szent István-rend ornátusában. A festmény ő felsé
gének ama képe után készült, melyet Benczúr Gyula 
festett Pestmegye díszterme számára. Az ablakon 
a király alakja mellett igen sok díszítés van, igy 
Magyar, Horvát, Dalmátország, Fiume, Nógrád
megye, Balassa-Gyarmat, Losoncz, Degenfeld fő
ispán és Scitovszky alispán czimerei. A király egész 
lakása művészi berendezésű. József főherczeg még 
mindig kíméletet igénylő gyengélkedése miatt nem 
fog résztvenni a Balassa-Gyarmat körül tartandó 
nagy hadgyakorlatokon. Azokban a városokban és 
községekben, melyeket a király a hadgyakorlatok 
alkalmával érinteni fog, mindenütt már régen ké
szültek a fogadtatásra. Vaggonszámra érkeznek nap
nap után a zászlók és díszítési szerek vasúton, mert 
épen ez a vidék István főherczeg óta ilyen magyar 
vendéget nem látott. Az utolsó nádor az 1847-iki 
országgyűlés után járt ezen a vidéken.

A királyné Korfu szigetén. Erzsébet királyné 
jelenleg Korfu szigetén időzik, gyönyörű kastélyá
ban. A görög király távollétében a regensséggel meg
bízott trónörökös, Konstantin herczeg, Erzsébet ki- 
rálynéhez Korfuba érkezése alkalmából üdvözlő táv
iratot intézett. A királynét megérkezésekor a város 
polgári és katonai hatóságai fogadták s a népesség 
tiszteletteljesen és rokonszenvesen üdvözölte.

Károly Lajos főherczeg családja Magyarorszá
gon. Mária Terézia főherczegasszony, Károly La
jos főherczeg neje, a leányaival Mária Annunciata 
és Erzsébet főherczegnőkkel több heti tartózkodásra 
kis-tapolcsányi birtokára érkezett. Károly Lajos fő
herczeg is nem sokára követni fogja családját.

Stefánia trónörökösné Velenczében. Stefánia 
özvegy trónörökösné, testvérével, Lujza koburgi 
herczegnővel, e hó 12-ikén Velenczébe érkezett 
s a Britannia-fogadóba szállott. D ’Eppau grófnő név 
alatt utazik s körülbelül három hétig marad Velen
czében, a mely idő alatt fürdőkurát tart a Lidón.

A delegácziók Budapesten. A delegácziók e hó 
14-ikén megkezdték tanácskozásaikat Budapesten. 
Itt vannak a közös miniszterek is. A király a had
gyakorlatok előtt még Budapestre jön s e hó 16-ikán 
fogadja a két delegácziót a budavári királyi palotá
ban. Az osztrák delegáczió még a • Hungária* foga
dóban tartja üléseit, de legközelebbi Budapestre jöt
tekor már bevonulhat most énülő saját palotájába.

A magyar delegáczió tagjainak e hó 13-ikán tar
tott értekezletén a delegáczió elnökéül gróf Tisza 
Lajost jelölték ki, alelnökké gr. Andrássy Aladárt. 
A külügyi bizottság elnöke valószínűleg Tisza Kál
mán lesz. Az 1895-iki közös költségvetés, hir szo- 
rint 4 miihó forinttal nagyobb, mint az idei; össze

sen 152 millió. A hadsereg költségei 3 és fél millió 
val emelkedtek.

A Margit sziget eladása. A főváros törvényha
tóságának bizottsági tagjai e hó 15-ikére értekezletre 
hivattak össze. Az értekezlet a Margit-sziget eladá
sára nézve József főherczegtől érkezett ajánlattal 
foglalkozik, s valószínűleg a módozatokat állapítják 
meg, hogy az ügyet minél előbb elintézhessék.

Uj egyetemi tanárok. A budapesti egyetemen a 
Hoffmann Pál nyugalomba vonulásával megürese
dett székbe, a római jog rendes tanárává dr. Schwarz 
Gusztáv eddigi czimzetes nyilvános rendkívüli tanár 
neveztetett ki nyilvános rendes tanárrá, dr. Kajuch 
Márton pedig a római jog nyilvános rendkívüli taná
rává.

A milleniumi kiállítás. Lukács Béla kereskedelmi 
minisztere hó 10-én indult el Radisics Jenővel, az 
iparművészeti muzenm igazgatójával, a herczeg 
Esterházy-család uradalmi kincseinek megtekinté
sére, hogy a herczegi család már régebben tett 
ajánlatához képest kiszemelje a középkori, illetve 
renaissance és rokokó korbeli szobaberendezéseket 

és ritkaságokat, az ezredéves orsz. kiállítás számára. 
Ugyanis a történelmi csoportban, a lakberendezések 
közé, az Esterházy-uradalmalmakból egész szobákat 
természetes nagyságban s korhű berendezéssel vesz
nek át. A miniszter az eszterházai, fraknói és kis
martom kastélyokat nézi meg és Bubics Zsigmond 
kassai püspök, az Esterházy uradalmak gondnoka

Cser na Karolj rajza,

A BALASSA-GYABMATI HONVÉD LAKTANYA.



37. s zá m . 1894. 41. é v f o ly a m . VASÁRNAPI UJSÁ6. 613
kalauzolja. — Lukács miniszter a kiállításra népies 
fölvonulásokat, lakodalmas meneteket is tervez 
egyes vidékek, magyar, szász, oláh, tót, szerb, bol
gár és sokácz tájak viseletében és szokása szerint. 
Az első ilyen fölvonulás egy kún lakodalmi menet 
volna, a melyről már a tervezet is elkészült. Kivite
lére a miniszter Kenéz Zoltán földbirtokost kérte föl.

A Gáspárich-emlék leleplezése. Gáspárich Márk 
ezent-ferenczrendi szerzetes és 1848—49. évi sza
badság-vértanú emlékszobrát f. hó 8-án leplezték 
le ünnepélyesen Perlakon. Az ünnepi beszédet 
Tóth Sándor igazgató tanitó mondta, Kele György 
alkalmi ódáját szavalta el, Galavina András horvát 
földmives Gáspárich életét ismertette horvát ajkú 
társai előtt; Gáspárich Yineze, a vértanú unoka- 
öcscse pedig a család nevében köszönte meg a mura
közi magyarság kegyeletét, melylyel e szobrot köz
adakozásból fölállították. Végül Malck István per
laki városbiró vette át a rendező bizottságtól a szob
rot gondozás és megőrzés végett. A szép ünnepélyt 
követő lakomán Skrobánek Florid, pozsonyi tarto
mányi főnök emlékezett meg igaz hazafiui lelkese
déssel Gáspárich Márk vértanúról, kit 1853 szept. 
2-án akasztottak föl Pozsonyban a magyar szabad- 
ságharczban való részvételéért. Az emlékszobrot

ruskitterai márványból Tersztenynk Bódog nagy- 
kanizsai szobrász készítette. Az ünnepélyen jelen 
volt Wlassits Gyula, a kerület képviselője is.

Huszár Adolf siremléke. A korán elhunyt jeles 
szobrásznak, Huszár Adolfnak sírjára a jövő héten 
állítják föl a díszes síremléket, mely a képzőművé
szeti társulat buzgalmából készült. Sárgás fehér 
olasz márványból faragták, tervezője Donáth Gyula, 
s egy keresztre hajló Párkát ábrázol, a mint az élet 
fonalát elvágja. Ünnepélyesen leplezik le az emlé
ket,, mely egygyel szaporítja a kerepesi temető mű
vészi becsü emlékeinek kis számát.

Hires utazó meggyilkolása. A legkiválóbb fel
fedezők és utazók gyakori tragikus sorsa teljesedett 
be nemrég Dutreuil de Rhins Gyulán. Tibetben czi* 
vódásba keveredett a benszülőttekkel, a kik társai
val együtt megkötözték és egy folyóba dobták, a hol 
halálát lelte. Dutreuil tudományszomjának esett 
áldozatul. Mint hajóskapitány, azt tapasztalta uta
zásain, hogy a Közép-Ázsiáról készített térképek 
nagyon hiányosak. Ezért nagy tudományos appará
tussal útnak indult Tibetbe s Anamba. Később a 
franczia kormány szubvenczionálta a derék tudóst, 
a ki időről-időre küldött beszámolóival nagy szol
gálatot tett a geográfiái és térképrajzolás tudo
mányának.

Hollandi katonai szolgálatban elesett magyar.
Kelet-Indiában, a hollandok ellen kitört lázadásnak 
egy magyar áldozata is van. Lombok szigetén, azok

ban a véres harczokban, melyekben a báliak a hol- 
andi csapatokat augusztus végén tönkretették, a hol 

kétszáznál több hollandi katona esett el, és tűnt el. 
Hollandi lapok kimutatásai közt olvasható Újlaki S. 
hadnagy neve is, a ki Lindgotta, Piánk és de Graaf 
tiszttársaival együtt eltűnt. Az eltűntek életben léte 
nagyon valószínűtlen, mert a benszűlöttek senkit 
sem hurczolnak hadifogságba, hanem rendesen le- 
kaszabolják a fogoly fejét s c* hadizsákmányt a kuny- 
hóik előtti póznára tűzik vitézségük büszke jeléül.

Hibaigazítás. Lapunk 36. számának 593. lapján 
a második kép ezen aláírása: ■ Balatoni tájkép Aliga 
falu mellett*, — így igazítandó: (Balatoni tájkép : 
Az Aliga nevű partvidék. • Egyúttal fölemlítjük, 
hogy a .'{■t ik számban a debreczeni kollégiumról 
közölt kép Dézsi Lajos amateur fényképe után ké
szült, a kié helyett tévedésből más név szedetett.

Előfizetési fölhívás.
A * Vasárnapi Ujságs, a legrégibb magyar 

szépirodalmi és ismeretterjesztő képes lap, eredeti 
elbeszéléseket és életképeket, részben illusztrálva, 
közöl Jókai Mórtól, Mikszáth Kálmántól, 
Baksay Sándortól, Gyarmathy Zsigánétól, 
Herczeg Ferencztől, B. Büttner Linától, 
S zívós Bélától, Kazár Emiltől, stb. — A kül

földiek közül leginkább az angol, franczia, orosz 
szépirodalom jelesebb elbeszélői műveit mu
tatja be.

A «Vasárnapi Újság* társlapja, a most már 40-ik 
évfolyamában lévő «Politikai Újdonságok», melyet 
mint az események hű és részrehajlatlan előadóját, 
valódi hézagpótlónak ismert el a magyar olvasó kö
zönség, a hét eseményeit kellő magyarázattal ellátott 
gondos, tömör összeállításban tárja az olvasó elé, 
úgy, hogy a közönség együtt találja benne mindazt, 
a mi a napilapokban elszórtan jelen meg, s így e 
lap, kivált vidéken, hol a postajárás a napi értesülést 
különben is megnehezíti, a napilapokat is sok tekin- 
tetben pótolja.

A «Politikai Újdonságok* újabban mint képes 
újság jelenik meg, s minden száma a napi esemé
nyekre vonatkozó több képet közöL

A *  Politikai Újdonságok fh oz  .Magyar Q^zda* 
ezimü kéthetenként megjelenő gazdasagi és ker
tészeti képes lap van mellékelve, s ezen felül rend
kívüli mellékletekkel is bóvitve lesz a lapnak heten
ként másfél i mtndenmásodik héten két írre terjedő 
tartalma.

Mind a két lapnak kiegészítőjéül szolgála •Világ- 
krónika* czímű képes heti közlöny, mely hetenként 
egy íven, számos képpel illusztrálva jelen meg, es 
az általánosabb érdekű napi események részletes 
magyarázatára szolgáló czikkeken kivül rendesen

közöl nagyobb elbeszéléseket es regényeket képekkel, 
úgy szintén mulattató közleményeket, képtalányo
kat, stb.

Előfizetési árak évnegyedre:
A •Vasárnapi Ú jság............................... .....  frt — kr.
A ^Vasárnapi Újság* a •Világkróni

kái-val együtt .....................................2 frt 40 •
A "Vasárnapi Újság* és a •Politikai

Újdonságok.......................................... ...... — «
A 'Vasárnapi Újság* és a •Politikai 

Újdonságok* a •Világkrónikái
val e g y ü t t .......................................... 3 frt 40 kr.

I V  A i  e lo fi ie tM  b á rm e ly ik  h ón a p  o U a jé to l 
k osd v e  aaakttaölkatá.

Aa előfizetések a • Vasárnapi Újság* és (Politika* 
Újdonságok* kiadó-hivatalába, Budapest, Egye 
tem-uteza 4. küldendők.

H A L Á L O Z Á S O K .
L ajos  F ü lö p  párisi grófot e hó 12-ikén temették 

el Angliában, Weubridgeben, közel Stowe house-hoz, 
hol száműzetésein lakott. Weybridgeben az Or- 
leáns-családnak már több tagja találta meg sírját. 
A temetésre Francziaországból nem sokan érkeztek. 
A holttetemet és a gyászoló közönséget vivő külön- 
vonat Buckinghamból déli 12 óra ntán érkezett 
Weybridgebe, ahol a koporsót a sírboltba helyezték. 
Stowehousetól Buckinghamig a herczegek az út egy 
részét gyalog tették meg. A párisi grófné, a portu- 
gali királyné, Helena orleansi herczegnő és Walde- 
mar dán herczegnő kocsiban követték Őket.Bucking- 
hamban a temetés ideje alatt az üzletek nagy része, 
zárva volt. Páriából annyi koszom érkezett, hogy 
két külön vasúti kocsiban kellett azokat Weybrid
gebe szállítani.

H k lm h o l t z  L a jo s  F e r d in á n d ,  a kitűnő természet- 
tudós, meghalt e hó 8-an, 73 éves korában, Char- 
lottenburgban. Természettudományi művei világ
hírűek. Neki köszöni az orvosi tudomány a szem
tükör föltalálását, a melynek segélyével élő emberen 
tette lehetségessé a reczehártya tanulmányozását. 
Legnevezetesebb munkái: «Az erő megtartásáról.*
• A fizikai optika kézikönyve*, *A hangérzések 
tana* * Népszerű tudományos előadások*, «A meleg, 
mint a mozgás eszköze* stb. Könyvei közül sokat a 
viliig minden müveit nyelvére lefordítottak, többet 
magyarra is.

Elhunytak még a közelebbi napokban : aggteleki 
Büjánovics Ágoston, nyug. altábornagy, ki 1866-ban 
a custozzai csatában a Württemberg-huszárokkal 
tett vitéz rohama következtében a csatatéren lett 
ezredesből vezérőrnagy, 78 éves korában Érmihály- 
falván, a hol az utóbbi években gazdálkodott. —  
Gyoroki Edelspacher Antal, özv. Thum és Taxis 
Egon herczegnő, szül. gyoroki Edelspacher Viktória 
csillagkeresztes hölgy öcscse, a legszorgalmasabb 
magyar nyelvbuvárok egyike, ki e nemben több 
munkát irt, sokat utazott, de nagy mérvű idegbaj 
lepte meg, s a budai Schwartzer-féle intézetben vé
gezte életét, honnan holttestét Gyorokra szállítot
ták. — Vákdory Gusztáv, nyug. országgyűlési gyors
író-revizor, 68 éves korában meghalt Aranyoson. A 
képviselőház tisztviselői karában is általánosan be
csülték és tisztelték. — Szilágyi Sándor, m. kir. köz
ponti állami pénztárnok, derék tisztviselő, a budai 
társas élet kedvelt férfia, 45 éves. — W eisz Dávid, 
a déli vasút felügyelője, ki csak a napokban vesz
tette el felnőtt fiát, 58 éves, Budapesten. —  B is c h i t z  
M ó r ,  a tBischitz Salamon és fia* ezég főnöke, mű- 
pártoló ember, ki után szép képgyűjtemény is ma
radt, 55 éves Budapesten. — S c h ü c h t a r  J á n o s , liptó- 
szentmiklósi ügyvéd, Liptó-Szent-Miklóson. — Sol
t é s z  E m il , a kisvárdai takarékpénztár főkönyvelője, 
49 éves. — Dh -gohinszky M ik sa , adóellenőr, 34 éves, 
Eperjesen. — B a r ó t h i  Sándor, 18 esztendős, Bene- 
dekfalván. — N a g y  Á r p á d  joghallgató, a közoktatás- 
ügyi m. kir. minisztérium dijas szám gyakornok- 
jelöltje, 21-ik évében. —  B la s k ó  I s t v á n ,  a lugosi 
népbank igazgatója. —  Spiegel S á n d o r  földbirtokos, 
Puszta-Bézsenyen, 64 éves. — Ladányi P á l ,  viski 
rét. lelkész, egyházmegyei tanácsbiró, ki a szabad- 
ságharezot végig küzdötte, 69 éves korában, Visken,
— T a r c z a l  A n t a l ,  m. á. v. igazgatósági titkár, 45 
éves, Fiúméban.

Gictju D. Kálmánné, szül. Sárkány Teréz, ref. 
gimn. tanár neje, 26 éves, Maros-Vásárhelytt. — 
K álmán A rthcrné, szül. Rajnai Gizella, uradalmi 
jogtanácsos neje, fiatal korában Budapesten. — 
W a s is c h e k  Szidónia, életének 33-ik évében, Fehér- 
templomban. — Özv. W agner L ajosné, szül. Braun 
Karolina, a hires botanikus özvegye, 67 éves, Mára- 
maros-Szigeten.

Szerkesztői mondanivalók.
Gyergyói lakodalmas ének. Tanulságos ének a nő

sülni szándékozóknak. Oktató ének a nősülni aka
róknak. Most, midőn a könnyű közlekedés, a gyorsan 
terjedő koltura lassanként még a félreeső vidékeken

C unu Károly n ju .

NÓGRÁDMEGYE SZÉKHAZA BALASSA-GYARMATON. —  A  király szállása a hadgyakorlatok alatt



A  legszebb férfiarcznak —
sincs kellemes kinézése, ha bajusza 
kuszáit és ápolatlan, ellenben a kevésbé 
csinos ábrázat is jó listással van az fit 
szemlélőre, ha bajuszát rendbe hozva 
daliásan viseli, ezért senki se mulnBZSza 

el a os. és kir. szabadalm.

magyar bajuszköt öt
j, megszerezni, ezen egyedüli megbízható 

módszert, mely a legbozontosabb bajuszt 
is alig 10 percznyi használat ntán egy 

bárminfi tetszésü tartós (ormába hozza, mellőzve az ártalmas 
sütést és kenést. A r a  Á rkonként 5 0  k r . Vidékre 60 kr., 
elfileges beküldése után (bélyegekben is) bérmentve küldi

(irün Ármin, Becs, XIV., Fischergasse 45 a.
A Franklin-Tánsulat kiadásában Budapesten, megje
lentek, és minden hazai könyvkereskedésben kaphatók:

A K isfalüdy-taság legújabb kiadványai:
Aetchj-los O resteiá ja . Fordította Csengeri János. 

Fűzve 1 frt 50 kr. Diszkötésben 2 frt.

A riosto  Ő rjö n g ő  L orántja . Az éposz legértéke
sebb részei. Ford. Ariostóról szóló tanulmánynyal 
bevezette és jegyzetekkel ellátta R a d ó  Antal. Két 
kötet Fűzve 4 frt. Diszkötésben 5 frt.

JCielland L . Sándor  M éreg ’. Regény. Norvégból 
fordította R ito ó k  Emma. Fűzve 1 frt 20 kr. 
Diszkötésben 2 frt.

ICriza János  költem ényei. Összegyűjtötte K o 
vács János. Fűzve 1 frt. Kötve 1 frt 60 kr.

Ugyanitt jelent meg a kővetkező, a m. kir. belügy- 
ruinister által 111104/1. l.sz. a. a törvényhatóságok
nak beszerzésre ajánlott nagybecsű történelmi mnnka.
A i  lK 4:t 4 4 -ik  évi m agyar országgyűlési 

tábla kerü leti illéseinek  n ap ló ja . I.
II. és III. kötet. Egy-egy kötet ára 5 frt. Szerkesz
tette és kiadta Kovács Ferencz kir. tanácsos, 
ügyvéd. Csongrádmegye volt alispánja, H.-M.-Vá
sárhely v. orsz. képviselője.

Szertő Klauzál Gábor oldala mellett vett részt az 
országgyűlésen, s feljegyzései, naplója, ma megfizet

hetetlen történelmi becscsel bírnak.

február 12. 1309. n  )  szám. XXVI. évfolyam. 1893. v

ÖRS SZEM JANKÓ
C S E N D O R - J A R A T .

w —>©• -  Munkára, szolgálatba! Vége a cz.ga.iy inatsegna*i

é ktodo îTMUM : aad.pwt. rtrwmut .rf. > m EUSmé. díj ■ Irtu érrt II frt. -  r<u,r« « trt. -  !<Kjr44m  t  fru
Metjelen minden vasárnap. Egye* I l im  IS kr.

Selyem -ham isítvány. Égessünk el egy mintát 
a venni szándékolt fekete selyemből s a hamisítás 
rögtön kiderül: Mert míg a valódi s jól festett 
selyem az elégetésnél nyomban összepödörödik és 
csakhamar kialszik, maga után csekély világosbarna 
hamut hagyván, addig a hamisított selyem (mely 
zsíros szinü — szalonnús — lesz és könnyen törik) las
san tovább ég (minthogy rostszálai a festanyagtól 
teli tetten tovább izzanak) és sötét barna hamut 
hagy maga után, de valódi selyem módjára soha 
össze nem pödörödik, csak meggörbül. Ha a valódi 
selyem hamuját összenyomjuk, elporzik, a hamisít
ványé nem. — H en n cb erg  G . (cs. kir. udvari 
szállító) selyem gyára Z ü rich ben , házhoz szál
lítva, póstabér és vámmentesen szívesen küld 
bárkinek is mintákat, akár egyes öltönyökre való, 
akár egész végekben levő valódi selyemszöveteiből.
— Svojczba czimzett levelekre 10 kros és levelező
lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. (5)

VASARNAPI UJSAG. 37. s z á m . 1894. 41. í v t o l t a m .

is lekoptatja a nép eredeti sajátságát s a színházi 
couplet-szerö. gyártott dalok maholnap elfeledtetik a 
nép naiv érzés- és gondolatvilágból önként fakadt va
lódi népdalokat: nagy szolgálatot tesz irodalmunknak 
az, a ki, ha valódi költői ereklyékre akad, megóvja 
azokat az elfeledtetéstől. — A beküldött költemények 
közül a lakodalmas ének tudákos férczmü, s egyálta
lán nem mutat népi eredetre. Annál becsesebb a 
a másik kettő, ezekben ritka erővel szólal meg a né
pies gúny. Ha még nincsenek fölvéve valamely nép
költési gyűjteménybe, közölni szándékozunk.

Budapest. H. Elbeszélése inkább egy hosszabb ado
mának volna mondható, de sem tárgya, sem a leírás 
nem elég jók arra nézve, hogy a közölhetőség mérté
két megütné.

A tűz. Elbeszélés. Meséje érdektelen, sok részben 
már nagyon ismeretes. A leírás pedig nagyon is kez
dőre vall.

B. Gy. A fordító minden esetre dicséretet érdemlő 
szorgalmat fejtett ki, azonban nagyon is szószerint ra
gaszkodott az eredeti szöveghez, minélfogva aztán mun
kája a magyar olvasóra nézve élvezhetetlenné vált. A 
fordításnál nem a szavakhoz kell ragaszkodni, hanem 
az illető nyelv természetéhez képest az értelmet vissza
adni Azért lehet ám híven is fordítani, A hosszabb 
elbeszélés kéziratát visszaküldöttük.

Dal a női kézről Szerelem. A közlendők közé so
roztuk.

Dal a csendről. Meleg érzés árad ki belőle, kidol
gozása azonban kezdetleges.

Húsz esztendő. Járt nyomokon halad, de azért szí
vesen el lehet olvasni, talán sort keríthetünk rá.

í j i  zene. Elbeszélés. Kétségtelen nyomai látszanak 
a tehetségnek, de még nagyon kiforratlan. Aztán nem 
kellene olyan már nagyon is elcsépelt tárgyat választani, 
a hol a mese azzal végződik, hogy a szerelmében csa
lódott hős kétségbeesésében fiibe lövi magát.

H eti naptar, szept. hó.
Nap KnlKoWnu em pmtrtUinM Oöróg-OroBM ItrariUa

IC X. C 18 Eufémía ti 17 Eafta. 4 B IS Babílasz 15
17H. Lambert Lambert 5 Zakariás 16
18K. Kúp. J zsef Titusz 6 Mihály csőd. 17
19 S. Január Január 7 Szoczont 18
20 C Eu»7tak Easzták
21 P. Máté apóst Máté
22 3. Vil. Tamás Móricz

S kisasszony 19
9 Joak., inna 20 

10 Menőd, és t. 218. ITk.
luldválUtái. <£ Utolsó negytd 22-én 1 ó. 32 p. d. a.

S A K K J Á T É K .

1855. száma feladvány. Műnek A.-tóL

v il ís o * .

Világos indái s a harmadik lépésre matot mond.

A z 1 8 4 5 . szám ú feladvány m egfejtése
Galittky W. A.-túl.

M egfejté*.
Világot, Sötét. Világot. a. Sötét.

1. He6— f8 ____Ke4- f t :  2. . . .  „  . . .  Kf4—e5
2. Hb2—a4 . . .  K f t - e t  (a) 3. H a á -c 3 . . .  t. sz.
3. Ha4—c5 f __t. sz. 4. H v. B mát.
4. H S —g6 mát.

A z 184(í. számú feladvány m egfejtése
Healey F.-tiil.

M e g fe jté s .
Világot Sötét Világot a. Sötét

1. Fg8—(7 „  Bdl— e4 (a) 1............................H d 6 -e 8 : (b)
2. VO-fT. + . . .  Hd6—15 : 2. V B —S  \ . . .  K e5-d6
3. Hh4-£3 mát. 3. V(5—e6 mát.

Vilai/ut. b. Sötét.
I .................................Fc5—b4
2. VÖ—e3 f  . . .  __Bd4—e4
3. d2—d4 mát.

H ely esen  fe jte tté k  m eg : Budapesten: K. J. és F. H. — 
Andorfi 8. — Kovács J. — Eördögh János. — Debreczenben: 

Dalmy Barna. Balaton: K. L. — A peiti takk-kör.

Felelős szerkesztő: N agy  M iklós. 
(Ii. Egyetem-tér 6. szám.)

K É P T A L Á N Y .

A (Vasárnapi Újság* 3-t-ik számában közölt 
képtalány megfejtése: Divatbáb.



L eg job b  és legbirne 
pipere h ö lgy p or  :
L a
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■ UTTM. vtQYiTvt
-------- ---  -  .  ,  ILLATSZERÉSZ,

PA R IS — 9 . m e de U  Palx, 9  — PARIS

Ezer meg ezer dicsérő irat minden országból ■ a társadalom 
minden rétegéből.

hölgyeknek

azereztek csupán je le s  anyagnak szállítana folytan, mint 
igen  érdekes kézi m unkák nők számara,

a m e is s e n i S m y r n a -c so in ó m u n k á k !
Hölgyek, kik sa já t szükségletre vag> lakodalm i, szüle* 
tésuapi, k arácsony i a ján d ék ok ra  pom pás és elpusz
títh ata tlan  tartóssága  ágy- vaj.’.' egyéb szőnyeget, 
•Gvabbi' zsám oly és ablakburkot, futószönyeget, szék
burkot. fa lvéd ot, butorbebuzatot, tevetáskát, pár
nákat, székeket stb. maguk akarnak munkálni, hozassan-k 
árjegyzéket és m in tara jzok at a kiránt tárgy megjelölésével
F . L o u is  B e ilic h , M e isse n  (Németország)

Sm yrnaszöu yeg-g-yáraböl.
K önnyű  tanulás n y om tatott utasítás uU n. —  M inden munka díj 

nélkü l m egkezdetik .

A 82,502/II. sz. rendeletben a magaskormány részéről ajánlva
Tűzi fecskendők

tökéletes ventilrendszerrel (központi fém-ventilek 
egy conusban egyesítve). Különlegességek, községek, 
tűzoltók és gyárak részére, tűzoltó szerek minden

nemben, auihilatorok, 
kender- és spirál-töm- 
lők, felszerelések tűz
oltók számára,sisakok, 
övék, stb., szab. létrák, 
építési és kutszivaty- 
tyúk, mindennemű ar
matúrák, gözfertőtle- 
nitők, szerszámgépek, 
jutányos árban jótállás 

mellett kaphatók

T a i * n  ó e * y
tűzoltószer- é.® 

gépgyár-részveny-tánsaságnál Budapesten.
Gyár: Külső váczi-út 95. — Mintatelep: Teréz-körút 36. sz.

A •Franklin-Társulat. kiadásában Budapesten megjelent 
és minden konyáménál kapható:

LUKÁCS MÓRICZ MUNKÁI.
Összegyűjtötte G Y U L A I  P Á L .

K i a d t a  a  K i s f a l u d y - t á r s a s á g .

Két kfttet.
Lukács Móricz aczélmetszctii arczképével.

A két kötet ára fűzve ö  frt.

BAROSS GÁBOR 
R E N D S Z E R E  ES MŰVEI.

Irta S /.abó •lenő.

Ara fűzve 80 kraj cxár.

D r. L e n g ie l  F r .-fé le

nyirfabalzsani.
Kir. szab. Svédhonra.

Már magában véve azon növényi nedv, 
i mely a nyírfából kifolyik, ha annak 

törzsét megfúrjak, emberemlékezet óta 
mint a legkitűnőbb szépitó azer volt is
meretes, ha azonban ezen nadv a fal* 

találó utasításai raertnt, balaammi alzkitUMk át, csak akkor 
nyer úgyszólván csodálatos hatást

H a  e st*  m egkenj ük v s ls  az arozot v a g r  m á » fcőrré- 
saukat, akkor m áznap osoknsm  é »*rsv é tl»n ü l Pikke
lyek válnak 1* a  b 5rr6l, a m sly  ezá lta l fehérré éa 

gyöngéddé vá lik . 5801

Ezen balzaam kisimítja ai arcion a ráneiokat és himlóhelyeket, 
ifjú arciBzint, a bftmek fehérséget, gyöngédséget éa Odeaéget köl
csönöz ; a legrövidebb idó alatt eltávolít* a «nplót, Bájfoltot, 
anyajegyeket, orrvereaaéget, bóratkát a a bór minden máa egyéb 
tisztátalanba tat. Ára egy korsónak, hasinálaü ntasitáaael együtt, 

1 fr t  5 0  kr. Kapható minden jobb gyógyszertárban.

Főraktár: Török József gyógyszertára,
B a d apestt k irá ly -u teza  1 2 .

M r c z w p ó t ]
rs^f&RSA 
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| Érek éti k iprttilt. fájdiUmnilUpitó háii H tr 1

1 Kwizda-féle kteényfolyadék
KőBZvény, csúz és idegbajok ellen.

K w i z d a - f é l e
11/i palaciZ 1 frt o. é.

K w i z d a - f é l e

köszvényfolyadék]
V» ptlaczk 60 kr. |

küszvényfolyadék
1 Kapható minden gyógyszertárban. I

| Kwizda-féle köményfolyudék.
| Föletét: kerületi gyégwertir Itorntulmrgban. |

Magyarországi (flnktár T Ö R Ö K  JÓ ZS E F  gyógy Bertára I 
B udapest, K lrá ly -u tcza  12. r,l,(i's

Hirdetések felvétetnek 
a kiadó-hivatalban, 

Bpest, Egyctem-u. A.

MAGYABHOH ElSÓ, LEGHA6Y0BB ÉS ir.610BB~ HIRNEv8*ÓHa5zUtÉ"‘

/ /  W'*°

O  %  fc»

*'0'  s***®
lóv®

j j  Ó R Á K .  É K S Z E R E K  10- é v i jó t á l l á :

S r é s zRESZLETFIZE
K.ep»« árlanyiék bérmentve- JavHások ponto83n_es£köiöltetae>L

A F r a n k lln -T á r s il la t  kiadásában Budapesten megjelent és minden könyv
árusnál kopható:

A magyar családi liiíhizoiiiány.
Irta

Dr. Katona Mór
a kassai kir. jogakadémia ny. r. tanára.

Á r a  fiiz v e  4  f r t .  ,

T a r ta lo m  : Bevezetés. —  A hitbizoinány történeti fejlődése Spanyol-, Olasz-, 
Németország, Anglia és hazánkban. —  A családi hitbizoinány fogalma. —  Ki 
képes hitbizományt alkotni? —  A hitbizomány tárgya. —  A hitbizomány- 
alapitás módja és formai kellékei. -  A hitbizomány v.ssy.avonása vagy módo- 
sitása —  A hitbizomány biztosi tája. —  A hitbizományban való utódlási képesség.
—  A hitbizományban való utódlás és nemei. —  Primogemtura. — Majoratus. 
Senioratus —  Egyéb utódlási nemek. —  hecumlo-, tertiogeniturak. —  A nők

a hitbizományban. -  Öröklési hitbizományok. -  A hitbizomány 
SobüS E l -  A hitbizományi birtokos jogköre. -  A hitbizományos kötelessége, 

várományosok jogállása. -  A hitbizományi birtokos ozveR’ .nek ellátása.
—  A lemondásról. —  A hitbizomány elterheléae. —  A* elterlielé* mértéke. — 
A kölcsön törlesztése. —  A hitbi/.omáuyi utódlás «s a vele járó leszámolás. —

A hitbizomány megszűnése.

A  főváros  legszebb látványossága (az Andrássy út végén) 
Feszty Árpád óriási körképe : 

a m a g y a r o k  b e j ö v e t e l e .
Ez a kép három évig készült, s a magyar festőművészet

S S S S s iT J Í f f i ’.S S l 'S a r s  U S A *  M.
A  kép szembetűnő részei:

1. ÁrpAű ét* a vezérek.
2 . A harcz a szláv had marauekaval.
;i. la to rra  és a fogoly szlávok.í » .  u i i t i r r a  u »  »  i « s v . '   -------------------------------------------------------------------- -- . .  |w> .<1„ f 1iAui»4 . A  fejedelem-asszony és a m ajoar nők b e v o n u lja  az

ökrös szekereken. Előttük a pogány oltár a
szláv pappal. — 5 . A nőrablás.

rajta  haldok ló

<>>a A^l'ófíánv" in;!gviVr<”k*feliérl6-ál<l<>zata. A táltos, a ká
dár, tán<^zos leányok, bon. zok, iBri, zek és dobosok esoportja.
A h á t t J r b e ^ W e í  “ K ^ á c s k a ,  » m u nk ácsi várhegy, a Latoréra-
folyók az lstenh^^, Pálhegyf Szarkahegy stb. mérföldekre t-rjedo messze-

ségben l&tbato.
Látható délelőtti 1> órától esti O óráig. Rste villauivllágitásuál. 

B e lé p ő  d ij  .50 k ra jezá r .  " * ■
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B U D A P E S T I CZÉG E K .
A legjobb

logak és fogsorokD
n  rágásh oz használhatók,
^  legolcsóbb árakon.

R Ó N A  I M R E
fogspecialistánál. 

B udapest, K lrá ly -u tcza  4 7 , 
• terézvárosi templom átelleaében.
L egfin om abb  prágai

glacé-keztyiik
3 gombos páija 1.— frt
4 gombos párja 1.10 frt.

Pártos Béla
k ezty  ügy árában,

Budapest, Váczt-körút 1. sz.

£
-<X>
N
O

■*3

I e í
H
S í *
3 a
I I

Hirdetések felvétetnek a , Vasárnapi Újság‘ kiadó- 
hivatalában, Budapest, IV., Erpjctem-utcza 4. sz.

F Ö L D V Á R T  I M R E
f é r f l í l i v a t -  é n  f e h é r n e m ű  - r n k t A r a .

BUDAPEST,
IV., Koronaherczeg-utcza 11. sz., a föposta mellett és 

VIII., Kerepesi-út 9., a Pannónia mellett 
Saját u a b á u a t .  — T e le fon . A r je g y ié k  bérm ontvo.

Ciégem ónae nem t'veMlendű FÖ Idf.iH  (Jakab)

Gerson Anna asszony
BUDAPEST, 

A n d rá s s y -ú t  21,
(félemelet).

Eisenschiml és W achtl
Budapest, Váczi utcza 12 

G y á r :  B ecs, Kaiserstras.se 0 2 .
Le*m*gyobb raktár mindennemű fén y 

képészeti gép ek  ét készü lékekből.
Alapítva 1856. — Többször kitüntetve.

Á r je g y z é k e k  in g y e n  és  b é r m e n tv e .

Uj ! A fotografálás elemei. Ára 2 frt.

„Toronyórák4*
palota, laktanya, gyári órakat,

villanyórákat,
legelőnyösebben rendez be
Mayer Károly L.

I-sí magyar g íu jragyára

Budapesten, VII., Kazinczy-u. 3.

A Magyar Asplialt
részvény-társaság 

líndupest, Andrássy-út 30
elvállalja jótállás mellett 

legolcsóbban

asphalt-burkolatok
fektetését és

nedves lakások,
pinczék , stb. gyökeres 

szárazzá tételét.

Telefon, "w

Kertész
Tódor

műiparáru

uj raktára
Kristóf-tér
Gróf Teleki 
palotában.

BERKETZ ISTVÁN
se ly em - és sző r -ra  hakeln ie fe s tő

v e g y i l e g :  m o s ó  és t i s z t i t ó  üz lete ,
B U D A P E S T E N .

üzlet: IV„ Belváros, rózsatér 8. sz. ÍJyár: IX , Ferenczváros Kinizsy-utcza 14.
I0~ Vegyileg fest, mos éa tisztit mindennemű ruliakelméket részben és egészben is 

7. Bely,í™ crépe, atlasz, terno, cachemir, delin fehér vagy bármily színes kel-
posztókat, butorkelméket függönyöket, csip-méket, szőr és féUzőr szöveteket stb..

kéket és apróságokat, a lehető legolcsóbb árért 5806

GANZ ÉS TÁRSA
VASÖNTŐ- ÉS GÉPGYÁR-RÉSZV.-TÁRSULAT 

B U D A P E S T .

Ajánlanak mindennemű vas-, aczél- és fémöntvényeket 
építkezési és gépészeti czélokra vizvezetó csöveket, szi
vattyúkat, lecsapoló és öntöző-zsilipet, készülékeket a 
belvizek leeresztésére. — A helyi viszonyok szerint szer- 
kesztett turbinákat, órlóhengereket kéregöntetú hen

gerekkel és malomberendezési c ik k eket. — Zsilipeket 
bármily nagyságban és bármily rendszer szerint. — Alag- 
csöveket, zárkészülékeket, cső- és kapn-«e<HpAkin»i, 

czftlöpveró gépeket, anyagszállitó kocsikat. —  Álló vagy  

fekvó gázmotorok egy vagy két hengerrel és minden

nemű zúzógépek.

F őraktár B udapest, 1 8 0 4  augusztus 1-étöl sa já t liá/.ban

VI., Yáczi-kőrut 57/a. sz.

A la k u lt
1856.

Alakult
1856.KUHNE E.

ga zd a sá g i  g é p g y á ra  M o so n b a n .
Ajánlja általánosan kedvelt, egyszerűségében felülmulhatlan s több 

mint 14 ,000  példányban elterjedt

„Hungaria Drill" és „Jubileum Drill"
sorvetőgépeit leszállított á rak on . 5831

H egyes hullámos területre „  M< )SON I D K l í jL "  legjobb, legegyszerűbb 
Borvető. Sack-féle  ek ék , két és több vasn ekék. 
Laacke-t'éle szántó fö ld b o ro n á k  12-féle 
nagyságban. Laacke-t'éle kedvelt rétboronák. 
K osták k on k o ly ozók , k it. szelelő mag
tár-rosta, (33 forint) meglepő muükaképeaség. 
V entzky féle fiillesztök , szecska- és répa
vágók stb. stb. D0~ Árjegyzékek bérmentve.

Főraktár Budapest,
1894 augusztus 1-étől saját házban, 
VI. kér., VáczUkörút 57/a. sz. a.

Gözcséplök

Kinek van szeplöje?
vagy bármi folt, vagy pattanás az arczán? A* teljes biz
tonsággal fordulhat annak eltüntetése végett a világhírű

Serail arczkenöcshöz,
mely nemcsak eltávolít mindenféle bőrtisztátalansácot 
hanem az a ru M rt vakító fehérre. Martává és Üdévé 
*•“ *: ~  1 Wgely ára 70 kr. — Postán franko küldve 

1 frt 5 kr. — Szappan hozzá 1 drb 30 kr.
Kapható Budapesten: T örök  J ó zse f gyógyszerész ár

nál és minden magyarországi gyógyszertárban.

Rozsnyay Mátyás gyógyszerész, Aradon.

S tigoru an  a m a g ya r gazdasági viszonyokhoz 
alkalmazott gyá rtm á n yok . ~ h

Az összes eazdasági gépeket tartalmazó á rjegyzék k el, szakbavágó 
tel világosi tással és tanácscsal, minden hozzánk intézett kérdésre 
arak és teltetelek közlésével szívesen és d ijm en tesen  szolgál

Első Magyar Gazdasági Gépgyár
részvény-társulat

Gyártelep: Budapest, külső váczi-út 7. szám.

Űzimre ügyelni

RÖSER gymnasium és nevelő-intézete
Budapest, VI., Aradi-utcza 10, szám.

TANULÓK FELVÉTELE naponkint délelőtt 8 -12 -ig  az első, második, harmadik negye- 
. d,k. ötödik és hatodik osztályba. ’

VIDÉKI TANULÓK » nev*l.ís ! !n,em*tusban teljes ellátást, felügyeletet és nevelést nvernek.
--------  kuld “  igazgatóság, (Budapest, Aradi-utcza 10. sz.)J

is; “ !. *■“ 4- °u""-
Franklin-Társulat nyomdája. (Budapest, IV. kér, Egyetem^tcza 4. szám.)
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AZ ŐSZI HADGYAKORLATOK.
Első nap. (Szeptember 17.)

Az i d e i  őszi hadgyakorlatokra csak két had
test (a 4-ik és G-ik) vonatott össze, mivel 

_ ezúttal nem a i-sapatok menetképessége, 
vagy mozgékonysaga, hanem leginkább a terep 
tüzetes tanulmányozása tartatott szem előtt.

A mostani őszi hadgyakorlat előre kidolgo
zott terve azon a föltevésen alapul, hogy az el
lenség Magyarország éjszaki határain betört s a 
kassa— miskolcz— balassa-gyarmati útvonalon 
Budapest felé nyomulva, a főváros és Komárom 
közti összeköttetést meg akarja szakítani. Az el

lenséget a Kovács altábornagy vezénylete alatt 
álló —  G-ik kassai —  nadtest jelezi, mig az ellene 
működő 4-ik (budapesti) hadtestet hertzeg Lob- ; 
kovitz altábornagy vezényli. Ez utóbbi hadtest 
egyes részei a hadgyakorlati terv szerint a Duna 
jobb partján Visegrád felé vonulnak, hogy ott, 
esetleg Esztergomnál a folyamon átkelhessenek, 
mielőtt még az ellenség (a 6-ik hadtest) előre 
száguldozó tüzérsége és lovassága a hidverést 
megakadályozhatnák. Lobkovitz herezeg a hozzá 
érkezett kérni tudósításokból hírét vevén, hogy 
az ellenség szeptember 17-én délig sem a váczi, 
sem pedig a nagy-marosi parthoz el nem juthat, 
a sereggel járó hajóhíd szerkezetét két lovas 
század fedezete alatt a műszaki csapatokkal

Visegrádra tolta előre, hogy ott a hidveréshez 
szükséges előkészületekhez fogjanak.

A nagymarosi Dunapart biztosítására több 
hadi komp az 1-bő és 2-ik lionvédgyalogezredet 
átszállította a Dunán, mely csapatok előőrseiket 
a Balassa-Gyarmat felé vezető utón és ennek 
tájékán állították föl.

Szept. 17-én hajnalban kezdődött meg a du
nai hid verése. Először is a visegrádi partról a 
vaskompok hosszú sora evezett át szabályos idő
közökben a nagymarosi part felé. Ez az úszó 
rajvonal hetven pontonból állott, még pedig 
úgy, hogy két-két kompra volt elhelyezve a ve
rendő híd egy-egy mezője, vagyis hidtest része. 
Tíz perez múlva a hetven komp horgonyt vetett

KATONAI CSOPORTOK a  K I R Í L Í  K Ö B Ü L a  NAGYMAROSI PARTON A H AJÓ H ÍD N ÁL.
Weinwonu Antal fánykrpe.


