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(1810 — 18SG.)

A
 r e g é n y e s  fekvésű Szent-Mihály és főúri háza 
a legrokonszenvesebb képben örökítvék meg 

. Kazinczy Ferencz müveiben. Gyengéd, ba
ráti kezének művészi rajzát a szeretet színezi ki és 
a legbensöbb kegyeletzománczozza meg eszményi 
glóriával. Leveleiben és költeményeiben magasz- 
lalásra magasztalást halmoz, midőn főúri barát- 
jáxól, Dessewffy József grófról és ennek család
járól emlékezik. A szentniiliályi kastélynál és 
lakóinál «nem ismert ő szebb házat*. Tulajdo
nosánál és családjánál az ő eszményének meg
felelőbb háznépet. Ékesebben fog tolla, a ditlii- 
ramb hangjába csap át lantja, midőn forrón 
magasztalt Szent-Miliályára tér.

Szent-Mihály széles tudományú, európai mű
veltségű ura, Szabolcsnak öt országgyűlésen 
ekesszólása által kitűnő követe, a nemzeti mű
velődés és irodalom fejlődésén élénk érdeklődés
sel csüggö és szorgalmasan munkáló Dessewffy 

'gróf Kazinczy szemeiben mintaképe volt egy 
valódi magyar arisztokratának.

Korán fejlődő irói tehetsége és az új életre 
kelő magyar litteratura szeretete által ösztönözve, 
még ifjú korában fölkereste levelével a nálánál 
tíz évvel idősebb széphalmi mestert. Kazinczy 
örömmel fogadta az alapos készültségű, komoly 
törekvésű főrangú ifjút a magyar irodalom gyér 
mnnkásai közzé, sűrű levelezésbe bocsájtkozott 
vele, melyet egyidőre kufsteini fogsága és végle
gesen három évtized után bekövetkezett haláW 
szakított félbe.

Levelezésük, e kortörténelmi adatokban gaz
dag irodalmi hagyomány nyomról nyomra mu
tatja föl, mint fejlett e két nemes szellem irodalmi 
viszonya a legbensöbb barátsággá, mint szövő
dött be lassanként a nyelv-reform, irodalomtör
ténet, aesthetika és a politikai közélet felmerülő 
kérdései körül váltott nagybecsű eszmecseréik 
közé családi életök apró örömeinek és gondjainak 
bizalomteljes tárgyalása.

Kazinczy irodalmi útbaigazításait és szolgála
tát Dessewffy gróf busásan megszolgálta mesteré
nek gazdasági tanácsaival, gyengéden nyújtott 
anyagi segélylyel és a magánélet számos apró 
szolgálatával. Kazinczy ünnepnek tartotta min
dig, ha a szomszéd megyében lakó barátját bá- 
nyácskai Tuszkulánumában üdvözölheté, vagy 
ezer gondjai közzül maga elszabadulhatott né- 
hány napra Szent-Mihály derült családi körébe.

E család, mini Kazinczy leírja, valóban méltó

volt fejéhez. A «szép grófné#, Eszterházy kan- 
czellár unokája, gyermekei nevelésében és iro
dalmi munkájában férjének egyaránt tehetséges 
társa, bár a magyar nyelvet csakis aBszonykorá- 
lmn sajátította el, a legbuzgóbb tisztelőjévé vált 
a hazai irodalomnak. Férjének az olvashatlan- 
ságig rossz írása miatt nagy kiterjedésű magyar, 
német, franczia és deák levelezését, tollba mon
dás után, mind ő vitte. És Zemplén vármegye 
irattára ma is az ő keze Írásában őrzi a Kazin

czy és Dessewffy gróf által a Z< in pír ni Emlék 
tárgyában szerkesztett jelentést.

• Ily háznál nem lehet gyermekeknek nagyokká 
nem neveltetni. S e gyermekek arezokra s termé
szetükre is azok, a kiknek lenniök kell.» Mint 
egyik epigrammjában megörökité:

• Egy fija volt Vénásnak s lányai hármak,
Néki fija három s lánya csak egy.
Virginie Erős, Aurél Marczellal, Emillé cbarisok, 
Anyjok Uranidé, az atyjok Apoll.»
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Yirginie való leánya atyjának és lelkes s a leg
tisztább moralitásu anyjának. • A liárom hason- 
lítbatlan if ju » : Aurél, Marczél és Emil elragad
ták Kazinczyt a klasszikus és a nyugot-európai 
nyelvekben jártasságuk által. Különös örömét 
lelte a görög-német klassziczismus mestere a 
tizedik élet-éven alig túlhaladt gyermekifjak 
görög nyelvtudományában. «Mindhárom tud gö
rögül, még pedig, a mint hinni nem könnyű, 
Aurél, a legidösb, 14 éves korában Homér három 
első énekét könyv nélkül el tudta mondani: ti
zenöt éves korában már Segur «Morálé et poli- 
tique»-jének két kötetét és egy kötet angol szép
irodalmi munkát fordított le magyarra.

Az öreg Kazinczy az általa ennyire kitünte
tett gyennekifjakban még örömét érte s részien 
megérte a jövőjükbe vetett fényes reményeinek 
teljesedését.

A Kassán egy évtizeden át a magyar irodalom 
és tudomány fejlesztésére nagy sikerrel műkö
dött "Felső-Magyarországi Minerva* (1825—  
1836) mindjárt megjelenese első éveiben nem 
egy, alapos készültségre és választékos irályra 
nézve egyaránt jeles értekezesben találkozott 
nagyra válandó ifjú barátjai korán érett szelle
mével. És kevéssel halála előtt gyönyörködött 
a megható látványban, m idöiwi három testvér, 
a fiúi kegyelet munkájában szövetkezve, szállott 
egy ropiratban közösen síkra Széchenyi gróf 
•Világ »-jának (1831) édes apjok elleu irányzott 
éles kimélytelensegei ellen.

«A hatvanéves öreg Dessewffy nem felelt többé 
Széchenyi támadására —  írja Falk Miksa ez 
utóbbinak kitűnő életrajzában. — Helyette három 
fia : Aurél, Emil, Marczell vállalta el a meg
torlás művét. Közösen bocsátott ki a három 
testvér «Nehány szót az olvasóközönséghez a 
Hitel, Foglalat és Világ ügyében* —  s Széché
nyi stoiezizmusa megtört. Három szellemdús 
fiatal ember, kik fölvették az oly hatalmas kéz 
által ősz atyjoknak oda dobott keztyüt s úgy
szólván testeikkel födözték a mélyen megseb
zett őszt. ez sokkal meghatóbb látvány volt, 
hogysem Széchenyi meg ne indult volna rajta. Jól 
érezte, hogy könnyű volna ugyan neki a győze
lem e barczban, hanem az egész nemzet a legyö- 
zöttek részére állna 8 a legszebb borostyánko- 
szorukkal ékesitné őket. az elesett gladiátorokhoz 
hasonlólag. Szive és esze azt tanácsolták, hall
gasson. Követte e tanácsot és hallgatott. •

Az élet pályájáról egymásután letüntekröl em
lékezve, jegyzi meg legújabban megjelent "Ta
nulmányai*-bán Trefort, hogy a sors kegye rit
kán tüntet ki testvéreket oly dúsan az észnek ily 
fényes adományaival.

•

Kazinczy szentmihályi emlékezéseinek, a "Vi
lág* es "Foglalat* megjelenésének kora régen 
múlt idők. Több múlt félszázadánál, hogy a 
magyar irodalom újjászületésének vezére "leha
nyatlott agg fürteiben a széphalmi lak romjai 
között. •

A szellemes szép grófnő, a kedélyes Virginie 
comtesse is jó  ideje elköltöztek utána a csendes 
emberek közé. Gróf Dessewffy József, a régi 
diéták ekesen szóló követe, Aurél fiával, a kitűnő 
államférfiúval és Emillel, a nagy nemzetgazdá
val, a magyar akadémia elnökével évtizedek óta 
az ország elsiratott halottjai.

A szentmihályi klasszikus család tagjai közül 
a középső fitestvér: Marezei gróf maradt életlen 
utolsónak, mint rég elpihent idők utolsó tanúja, 
visszamaradt tagja egy eltűnt társadalomnak, 
csak a jelen évi febr. 27-dikén hunyt el Fóthon, 
hetvenhetedik életévében.

A közélet zajos teréről a nyugodt kontempla- 
czió magányába vonulva vissza, közel félszázadig 
elnyelődött kedvencz eszméjén: az örök ember- 
nemi békén és létesítése etlűkai és politikai fel
tételein.

A tudós közönségre való tekintetből német 
nyelven kiadott és a hatvanas években a külföl
dön nagy feltűnést keltett alapvető müvében 
(•Die Doetrin des menschheitlichen Friedens.* 
Pesth, bei Gustav Heekenast, 1861.), úgjr mint 
kéziratban maradt és unokaöescse, Dessewffy 
Aurél gróf által jelenleg sajtó alá rendezett nagy 
munkájában széles politikai és történeti alapon 
fejti ki a világbéke biztosítására általa szüksé
gesnek tartott •összembernemi* szervezkedést és 
eles elmével bírálja a nemzetközi béke és a vá
lasztott bírósági szövetkezés irányában eddig fel
merült, de sem czélszertínek, sem elégségesnek 
nem bizonyult törekvéseket.

Az örök béke biztosítása^ rég sóvárgás tárgya 
az emberiség jobbjainak. És ma, midőn egy’edül 
Európában tiz millió ember áll fegyverben ; az 
államok hadi költségvetese 1 1,360.000,000-nyi 
óriási összeg súlyával nehezedik a polgárok vál- 
laira s a katonai szolgálat az emberiség java ere
jét legszebb éveiben vonja el a termékeny élet
pályáktól : a fegyveres béke e nyomasztó álla
potában a gondolkodó ember vajmi kevés, ki 
Moltkéval a hadviselést szükseges jónak tartja.

A politikai irodalom teren többszörös meg
beszélés tárgyát képezte egy "nemzetközi béke- 
és választott bírósági szövetkezés* létesítése. 
Európa számos politikai kitűnősége emelt szót a 
világbéke érdekében. Közösekül elfogadott elveik 
a nemzeteknek egymás irányában tanúsítandó 
szigorú jogtiszteleten és érzetén sarkalnak s a 
nemzetközi politikában egy nemzetközi törvény
szék, vagy ha úgy tetszik, bíróság és nemzetközi 
törvénykönyv létesítésére irányozvák.

A Nápolyiban, Lausanneban és Genfben tartott 
nagy békekongresszusok szónokai sok oldalról 
megvilágították. Stuart Mill és Laveley irodalmi 
téren is nyomósán hozzájárultak tisztázásához. Oly 
széles társadalmi tanulmány alapjára azonban 
ki sem fektette, annyi elmeéllel nem hatolt me
lyébe és a kérdés ethikai gyökeréig és gyakorlati 
létfeltételéig behatólag oly radikaliter az iro
dalmi téren nem oldotta meg, mint az örök béke 
magyar bölcselője.

A hadseregek redukcziója, a nemzetközi jog 
kodifikácziója, a felmerülő államközi összeütkö
zések megoldására esetről-esetre egybehívandó 
nemzetközi kongresszusok . . . .  mindez együtt
véve és külön távolról sem vezet az cmbememi 
béke biztosítására.Elodázhatják abajt időről időre, 
lappangóvá teszik, de távolról sem gyógyíthatják 
ki az emberiseget mai kóros állapotából, mert 
puszta kuruzsló szerek.

A világbéke mindaddig délibábként elérhetetle
nül kergetett, meg nem valósítható eszme ma
rad, a míg az emberiség valláserkölcsi lelkületű
ben meg nem ujhódik és gyökeres ethikai átala
kulása nem nyer az állami alakulások rendszeré
ben megfelelő intézményi kifejezést.

Gróf Dessewffy valláserkölcsi rendszerének 
alapeszméje szerint az összemberi nem egy élő 
szervezet. Ez életegységnek hatalmi kifejezésre 
kell jutnia egy összembernemi intézményben, a 
világ összes nemzeteit, államait képviselő tör
vényhozó és végrehajtó közegben, mely az embe
riség közös érdekeit intézze s az érvényesülés 
felé békés úton vezesse, műiden állami magán 
érdeket az összembernemi közérdekkel szemben 
háttérbe szorítva.

Egy embernemi közhatalom javára minden 
államnak le kell mondania mai teljhatalma egy 
részéről. A fegyveres erőt, a .béke és háború jogát 
az egyes államoknak egy embernemi, egyedül 
teljesen souverain hatalomra kell átruházniok.

Mennyi tűzzel, egy ábrándos ifjú szenvedélyé
vel, egy valódi apostol heves meggyőződésével 
hirdette az ép oly tudós és széles műveltségű, a 
mily ideálista és különcz aggastyán az örök 
béke ez eszméinek egyedül üdvözítő voltát!

Társalgása rendesen csak az örök béke thémá- 
jára csapott át és a kik a nemes emberbarátnak, a 
fenkölt gondolkodású tudósnak megillető tisztelet
tel hallgatták mindig szellemes és legtobbnyire 
tanulságos fejtegetéseit, az álmok álmodójának, 
egy ábrándozó bölcsész Jl&'PÜÍjáuak számába 
vettek nemes eszméit.

De jaj volt annak, ki a minden egyébben tü
relmes, de az örök béke hitében vakbuzgó férfiú 
előtt el merte árulni kételyét. A tüzes térítőnek 
egész szenvedélyét, érvekből soha ki nem fogyó 
kapaczitacziójának áradatát zúdította magára.

Nekem is kijutott nem egyszer. Mindannyiszor, 
ha annyi szerető gonddal és figyelemmeí sajtó 
alá egyengetett és előttem felolvasott nagy mun
kájának valamely eszméje iránt skeptice mer
tem nyilatkozni.

•Ma sokan bolondnak fognak hirdetnie köny
vemért ! * —  fakadt ki előttem egy ízben, míg 
kifejező apró szemeiben egy próféta lángbuz
galmának mély tüze égett. "De a jövő okvetle
nül nekem ad igazat. Éu meg nem érem. Ön sem 
éri meg. De meg fogja érni okvetlenül az a fen- 
söbb erkölcsi lény. melynek mindketten egy pa- 

l ránya vagyunk : az összem éri nem !*
Égy ízl>en visszaszármaztatott kéziratának szé

lere odajegyzém Horácz e sorait:
t’réseit oeculto velnt arbor aevo 
Fama Marcell!. Micat inter omnes —
Centis liumanae patt r atque custos !•

Szelíd nehezteléssel rovott meg érte. «Ugy hit
tem, hogy ön ép oly kevéssé tanulta el Horácztól 
a hizelgést, mint éu Augustustól a nagyravágyó 
hiúságát!*

Szerény’ volt és szokásaiban egyszerű, mint 
egy valódi bölcs. Kerülte a fényi; és hiú ragyo
gást. Demokrata volt erkölcseiben és embersze- 
rető, ki félszázadig hirdetett tanainak megfelelö- 
leg é lt: szeretve az emberiséget és szeretve az őt 
ismerő emberiségtől.

Halandó porait sem engedte az ősi családi sír
boltba temettetni. Végakarata volt, hogy egysze
rűen temessek el és embertársai közzé : a fóthi 
köztemetőbe. Eszméi győzelmének erős hitével 
halt meg. "Tanításom —  mondá —  igaz. Igaz
ságuk előbb-utóbb megvalósul. Akkor eszméim
ben feltámadok.* Non omnis morietur, mul- 
taque pars ei vitabit Libitinam!

Dr. O m po lyi M. E rnő .

OLY T ISZT A , SZÉP VAGY . . .
Oly tiszta szép vagy édesem,
Mint a legelső szerelem.
Mint szűzi, hófehér virág.
Mely most pattantja bimbaját!
Elnézem azt a kék eget,
Mely szemeidbó’l rám nevet,
Sugára mind szivembe hull,
Honnét a felhő elvonul.
És kedvem újra száll, csapong.
Feledve bú, taposva gond,
Köröttem mintha szanaszét 
Csengő madárszót hallanék.
Hivó, esengő szózatot :
Öleljetek! Csókoljatok!
Korhadt szívű fák álmatag'
Hallgatják és bólintanak.

Sóhajtanak s elalszanak.
Miről álmodnak ezalatt ?
— A tavaszról, mely újra ád 
Lombot, virágot, koronát!

E b e c z k y  B é l a .

A N Y Í R I  P A J K O S O K .
Történeti elbeszélés.

Irta S Z O M A H Á Z Y  IST V Á N .
II.

A rektor-professzor.
Másnap a debreczeni kollégium minden osz

tályában kihirdették, hogy egy kicsiny zsebké- 
secske találtatott a kollégium előtti téren, a m i- 
is a rektor-professzornál, tudós Pomarius Bálint 
urnái fog átadatni a jogos tulajdonosának.

A délelőtti előadás után, mikor a nagy tiszte
letű úr épen a nagy alchyruista, Abu Izrnail 
Thograi értekezését olvasta volna, egy magas, 
halavány arczú ifjú jelent meg a rektori szoba 
ajtajában. A nagytiszteletű úr sietett félretenni 
a könyvet, nyájas arczczal közeledvén a be
lépő e lé :

—  Á h ! Áh ! Domine Kalinka! Isten hozott! 
Isten hozott! Nos, mi a jó  újság Vendel öcsém ? 
Épen ezt az arab dissertácziót olvasom. Ez ám 
a szép. Jó fe j! Okos fej ! Logikus fej ! Olvastad-e 
már?

—  Még nem olvastam nagytiszteletű ú r ! De 
nagyon szeretném, ha elolvashatnám.

—  Megkapod fiam, mihelyest elolvastam. 
Megkapod bizony. Okvetetlenül megkapod. Hát 
a príma matériában meddig haladtál már ? Meg
találtad-e már a Gualdus italát? Nehéz, ugy-e? 
No, n o ! Csak keresni kell! Csak nem kell meg
ijedni ! Micsoda fiam ? Ahán! Már nyomon vagy ? 
Már közel jársz hozzá ? No csak meg kell fogni 
a farkát! Az lesz csak a szép I Ha debreczeni 
deák találja m eg! Csak a farkát fiam ! El ne 
ereszd a világért s e !

A nagytiszteletű ur egészen belemelegedett a 
beszédbe, használván erősen a h-kát a szavak 
végén, a mi csalhatatlanul bizonyítá, mennyire 
lelkesedik az alchymiáért.
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—  De már most szólj fiam, mi jót hoztál? —  
mondá a nagytiszteletű úr, miután az alchymiá- 
ról befejezte volna értekezését. —  Aztán estére 
eljöjj ám hozzám egy kis beszélgetésre. No hát 
ülj le fiam, ülj le !

—  Mindenesetre élek majd jóságával Nagy- 
tiszteletü ur. —  Abban a bizonyos zsebkés-ügy
ben bátorkodtam idejönni, a mi a kollégium 
előtt találódott.

—  Hát ugyan micsoda dolgod van teneked az
zal a zsebkéssel?

—  En vesztettem el Nagytiszteletü u r !
—  Micsoda ? Te vesztetted el ? —  kiáltott a 

rektor-professzor, j  azzal úgy csapta a földhöz 
a kezében tartott arab dissertácziót, hogy annak 
levelei, a hány szöglet, annyifelé szabadultak.

Ealinka Vendel ijedten ugrott fel székéről s 
bámulva nézett Pomarius uram arczába. Imé 
egy uj áldozata a tudománynak! Megőrült a 
boldogtalan ! dörmögé csendesen magában.

—  Dejszen még nem bolondultam meg, ha 
osak ezután meg nem bolondulok ! —  kiáltá 
Pomarius uram, —  hogy gordonka-hangjától az 
egész piafond recsegésnek indult. Hát csak te 
veszítetted el azt a kést ? Huh ! édes eszem ! Hát 
csak a tied volt?

—  De mi különöst találhat ebben a Nagy tisz
teletű ur?

—  Mi különöst? Hétszázhetvenhétezer ten
geri sárkány-kigyó ! Mi különöst ? Hát tudod-e 
hol találták azt a kést?

—  A kollégium előtt.
—  Az ám. A mélységes poklok fenekén. (Isten 

bocsássa meg a bűnöm et!) A Hatvan-utczán, a 
sógorom háza előtt.

Most aztán a fiatal emberen volt a sor, ugyan
azt a produkcziót végigcsinálni, a ‘n '; el3ob a 
Nagytiszteletii ur előadott. De azután hirtelen 
lecsendesedett, s tettetett nyugalommal kérdezé :

—  Taraczk ur háza előtt? Hiszen a kollé
gium tere volt kihirdetve.

—  De csak azért, hogy azt a gaz nebulót meg
csípjük, a ki ezt a skandalumot rendezte.

—  No én nem voltam az, —  igyekezék minden 
gyanút elhárítani a theologus. —  En csak a kése
met veszítettem el. Más egyébről nem tudok.

—  Azt majd mindjárt megtudom, —  dörge a 
nagytiszteletü ur.—  Adja az Isten, hogy ne te vol
tál légyen. De ha te voltál, bizony kicsapatná
lak, még ha a saját gyerekem volnál is ! .>

Azzal kitárá az ajtaját s egy ott settenkedő 
apró deákkal menten felhivatá a pedellust, Kósa 
Benjámin uramat, tanuságtétel okából.

Nemsokára hallatszott a megidézett férfiú bi- 
czegése s nehány perez múlva mosolygó arczczal 
lepett be Kósa uram a nagytiszteletü ur szo
bájába.

—  Ott volt-e domine Kalinka a tegnapi skan
dalumon ? interpellálá őt a direktor. —  Ezt a 
zsebkést, a melyet a sógorom háza előtt találtak, 
ő veszítette el ? Igen vagy nem, Kósa ?

A deák, ki a rektor-professzor háta mögött 
állott, mindenféle szemöldök-ránczigálással s 
hangnélküli szavakkal igyekezett befolyásolni a 
pedellus válaszát. Kósa uram pedig a legnyája
sabban intégetett vissza neki, mintha azt mondta 
volna : «Semmit sem sem kell félni. En is itt va
gyok !»

—  Nos, micsoda feleletet ad, Kósa ? —  kérdé 
újra a nagytiszteletü ur.

—  Ott volt bizony az urfi, — jelentem alássan, 
bólogata a fejével a pedellus. —  De ott ám! Szereti 
az a hecczeket. Fidélis, joviális czimborája az a 
többi urfinak. Nem is közkatona volt, hanem ve
zér. Egész éjjel gondolkodtam, kinek a hangját 
hallottam a legtöbbször s csak most ötlik az 
eszembe. Vendel urfi volt bizony a legeslegelső. 
Hohó ! Érti ő már ezeket!

—  Nos mit szól ehhez, domine Kalinka? —

dörgé Pomarius uram. —  Az igazmondó Kalinka! 
Az őszinte Kalinka! ..Vagy talán tovább is ta
gadunk ?

—  En voltam ! —  felelt szemlesütve az ifjú.
— Áhán! Tehát elvállalja! Bevallja ! Tehát ő 

az, a ki az embert éjjel az ágyából kihúzza, mint 
valami rabló ! Tehát még az ilyen alamuszinak 
is betyár-tempói vannak! No majd segítünk 
rajta! Majd segítünk ! Most csak kotródj el fiam, 
majd gondoskodom felőled!

—  De nagytiszteletü u r ! —  suttogá a fiatal 
ember, a nélkül, hogy a szemeit felemelné. Lát
szott pillantásán, hogy micsoda keserűség fojtja 
el a szivét. Lányos arcza oly piros volt, mint a 
kicsattanó vér, Oly mondhatatlan rosszul esett 
neki, hogy Pomarius uram, ki eddig protektora, 
patronusa volt minden ügyében, így ellene for
dulhatott. «Nagytiszteletü u r!» suttogá újra . .

—  No csak takarodj el minél előbb, —  vágott 
közbe a nagytiszteletü ur, s nem engedte végig 
beszélni. Hatalmas, tekintélyes arcza oly szigorú 
kifejezést öltött, mint valami élet és halál birá- 
jáé. Ez az arcz egyaránt tudott boldoggá tenni 
és pokolba sülyeszteni. «Csak takarodj előlem !» 
S aztán az ajtót is kinyitá, hogy eltávozhassék.

A fiatal ember még egyszer akart szólani 
valamit, de a nagytiszteletü ur tiltó mozdulata 
azt is megakasztá. Kalinka Vendel szemle
sütve távozott a direktor szobájából s a mint a 
hosszú folyosón végig haladt, nem tudta visz- 
szatartani, hogy sírva ne fakadjon.

—  Már aztán mire való ez a pityergés az ilyen 
vén deáknak! dörmögé Kósa uram, a mint a 
theologus előtt elbiczegett.

—  Hej ! ha ilyen vén nem volnál! felelt a 
deák. —  De nem mennél el innen elevenen! S 
megfenyegeté a pedellust mind a két kezével.

A debreczeni kollégium büszkesége volt abban 
az időben minden reformátusnak, a ki a vallása 
érdekeit szivén viselte. Tudós professzorai mind 
elvégezték a külföldi egyetemek kurzusait, elő
adási modoruk messze vidéken nagy liirben ál
lott. Patronusai is nagy, magasállású férfiak 
voltak s csak néhány évvel a mi történetünk 
után kezdte meg Apafii Mihály erdélyi fejede
lem nagyhírű ajándékai adását s a kész pénzen 
kivül, mit küldözgetett, évenként 5000 mázsa 
kősót is adományozott. Maga a debreczeni tanács 
is nagy segélyt nyújtott a kollégiumnak, s rég 
idő óta annak engedi át a város malmainak 
jövedelmét, ép úgy, mint a gyermekek nélkül el
halt cívisek összes birtokait.

A kollégium ifjai maguk között egész mo- 
narkhikus kormányformát honosítottak meg s ön
maguk választották a királyukat. S nehogy va
laki azt higyje, hogy a «király» szó itt csak ke
délyeskedés. A megválasztott főnök valóságos 
czíme volt «Rex collegin, épen úgy, mint a hogy 
a sárospataki fejedelmet senior-nak nevezték. 
A rex volt a főura mindennek, am i a kollégium
ban előfordult. 0 ügyelt fel a convictusra és az 
alumneumra; sucontrascnbáral és a mendikáns 
deákokkal együtt ő járt le a nagy piaczra: répát 
és káposztát, zöldséget és kalarábét bevásárolni. 
A húst korlátlanul visszaküldhette a mészáros
nak s még privilégiuma volt hozzá mindenféle 
gorombaságokat üzengetni. A pedellus épen ágy 
jelentést tett neki minden előfordult kihágásról, 
mint a rektor-professzornak. 0 rendelt ki custo- 
sokat és a coricaeusokat, mely elnevezések alatt 
olyan fiatal halandókat szoktak érteni, a kiket 
«szatyi»-■val, vagyis fehér czipóval kell megvá
sárolni, hogy ne beszéljenek. S a mi a fő offi- 
ciuma : ő az iskolai törvényszék elnöke, a kinek 
széke egyenesen a rektor-professzoré mellett van 
a nagy tanácskozási teremben. Ez az iskolai 
törvényszék pedig minden szombatra délután 
összeül, s a majores articuli (az iskolai törvé

nyek) értelmében, a két elölülőn kivül még ki- 
lencz primarius-ból, vagyis esküdt deákból áll, 
minden kihágás felett Ítéletet hozandó.

No hát a Kalinka Vendel ügye is ez elé az isko
lai törvényszék elé került Ítélethozatal végett. A 
czinkostársak nevei is kitudódtak s a legköze
lebbi szombatra már az egész trupp meg volt 
idézve a nagy kollégiumi tanácskozó terembe, a 
melynek falairól régi módi rektor-professzorok 
szigorú képei meredeztek a belépőre.

A szombat délután elérkezett s a «király» és a 
kilencz «primarius» pontosan megjelentek. Nem
sokára nagytiszteletű Pomarius Bálint is belé
pett, arczán a félreismerhetetlen szigorúság és 
kegyetlenség kinyomatával, ma senkinek sem 
akart irgalmazni.

Történt pedig ezen a gyűlésen az a mindeddig 
hallhatatlan eset, hogy mikor a fővádlott, Kalinka 
Vendel, a védelmét előterjesztette: az egész tör
vényszék, a rektor-professzor kivételével, meg
éljenezte. Abban a védelemben igaz, hogy meg
győzően szólott a delinkvens s beszédéből a meg
történtek feletti bánat és szomorúság volt ki
vehető. Mentette társait, hogy azok csak az ő 
initiativájából segédkeztek; bizonyítgatta, hogy 
Taraczk Gergely uram mily rosszul bánik a hozzá 
kényszerült deákokkal; s népszerűtlenségének 
okát is igyekezett érthetővé tenni a törvényszék
nek. S azután csak meggondolatlan csínynek 
nevezé az egész tettet, a mi a fiatal kalandosság 
kifolyása; és végül, a mi bűnnek találtatnék, 
egyedül magát kérte abban elitéltetni. «Énm eg- 
érdemlem, hogy büntessenek —  szólott. —  S aka
rom is, ama tiszteletreméltó férfiúnak, ki az elnöki 
széket elfoglalja, csak én rám essék minden ha
ragja. Ha már elveszítettem azon nagybecsű 
bizalmat, a melyben eddig részesített: jobban 
esik, ha egész haragjával fordul ellenem!))

—  No azt m egkapod! Semmit se félj ! dörmögé 
a nagytiszteletű úr.

A törvényszék pedig azt tette, hogy egyhangú
lag (természetesen Pomarius uram szaván kivül) 
fölmentett valamennyi vádlottat. Mindannyi örült 
a vén zsugori csjiffátételének.

—  Micsoda? ugrott fel a rektor-professor. 
Hiszen ez konspiráczió! Hiszen ezek seditiosu- 
sok ! Es még te is, fiam Alaghy ? (Ez volt a «rex 
collegii)).) Az első deák! Hát még te is ezeknek 
a pártjára állasz, lián ?

—  Föl kellett menteni őket. Igazuk volt, — fe
lelt a fiatal ember.

—  Igazuk v o lt ! kiáltá a nagytiszteletű úr, 
hogy a hangja egészen elrekedt. —  Igazuk v o lt ! 
Ide mered mondani ebbe a két szemembe? No 
várjatok csak ! No hiszen várjatok! Majd adok 
én tinektek törvényszéket! Ha rablók és betö
rők vagytok : vármegye börtöne a helyetek, nem 
kollégium !

S azzal otthagyva az egész gyülekezetet: bíró
ságot és vádlottakat, úgy csapta be az ajtót maga 
után, hogy a szomszédos osztályokban tanulgató 
apróbb deákok mind kiszaladtak a lármájára.

Úgy ezen, mint a következendő dolgokról pedig 
a debreczeni krónikákban is említés tétetődik, a 
miből látható, mennyire nem csekély dolognak 
tartották a debreczeniek a kollégiumi seditiosu- 
sok ügyét.

Tehát a rektor-professornak legelső dolga az 
volt, hogy a debreczeni tanácsot kérte fel elég
tétel-adásra, mint a mely minden időben fő- 
patronusa volt a kollégiumnak. Volt pedig abban 
az időben Váczi András uram a tanács feje, a ki 
is a legközelebbi keddi napra sietett egybehívni 
a sessiót.

Az összeült gyülekezet egészen más szellem
ben fogta fel a dolgot, mint az iskolai törvény
szék. Mély megbotránkozással hallgatták tudós 
Poi^arius uram előadását s aztán egyhangúlag 
a ('coetusból való kiszakajtásra» (vulgo: kicsapa-
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tásra) ítélték el Kalinka Vendelt s czinkostársai 
közül is a három leginkább gyanúsítottat.

A mint ezt elhatározták : nyomban üzenetet 
küldöttek a kollégiumba, hogy az elitéit delink- 
vensek jelenjenek meg.

Az alatt a rövid idő alatt, mig a szolga útban 
volt, Váczi András uram különféle borait kóstolta 
sorba a gyülekezet, igyekezvén a dicséretet tett- 
leg is igazolni. Még nehány adoma is sorban 
járt a sztrigovai barátokról, a mi fölséges 
commentar a jó  borkorcsolya mellé. Azonban már 
hallatszott a kopogás, s a tiszteletreméltó tanács 
ismét sietett hivatalos arczát fölvenni, a mint 
azt ily komoly Ítélet kihirdetése meg is kí
vánja.

Nagy lön azonban a csodálkozás, a mint a 
szolga egyedül rohant be az ajtón, minden 
deák-kiséret nélkül s szinte hadarva szólt a ta
nácsurakhoz :

—  Azt üzenték kérem, hogy nem jönnek ide. 
Senki sem. Nekik csak az iskolai törvényszék 
parancsol. Mind összetart az, tekintetes Tanács : 
az egész kollégium. Rettentően liaragusznak. 
Engem is majd úgy dobtak le a garádicsokon.

—  Ezt merték tenni ? —  szólt Váczi András 
uram. —  Nos hát magam fogok odamenni. Ne
kem álljanak ellent.

Azzal a felleghajtóját a nyaka köré kapva, 
meg is indult a kollégium felé. Az egész tanács 
utána.

Azon a napon pedig országos vásár volt Deb- 
reczenben. Azt nagyon sokan tudják, mi az az 
országos vásár ? de hogy mi az debreczeni fogal
mak szerint: azt csak az odavaló ember tudja 
elképzelni. Az egész ország minden vándor ke
reskedője ide gyülekszik ezen a n apon : ezer és 
ezer ember mérföldekre fekvő messzeségből. Va
lóságos tábor terül el a nagy piaczon, a honnan 
mindenki siet beszerezni egész évre való készle
tét. A vászonáruló tótok, késcsináló olaszok, fü- 
szerszámos görögök és czigány komédiások mind 
megjelennek ezen a napon Debreczenben. A 
pecsenyesütögetők és mézeskalácsosok végtelen 
sora kínálja portékáját; a mi a jó  orral és szem
mel biró embereknél nem szorul kinálgatásra. 
S aztán a mindenféle mesteremberek: a gom b
kötők és kolompárosok, csizmadiák és csutorások 
(a kik a messze Veszprémből jöttek idáig), guba
csapók és kepenekcsinálók, hentesek és olaj káro
sok, takácsok és szűcsök, tímárok és süvegcsiná- 
lók, a kik mindannyian külön-külön czéheket 
képeznek. Hát még a kik semmiféle czéhbe nem 
tartoznak ! Az aranyroj tsz övök és pártacsinálók, 
pékek és fegyverkovácsok, szitások es köszörűsök 
és még tudja Isten hányféle mesterember, mind
annyi a legszebb munkája kíséretében. S mind
ezek előtt kiváncsi embertömeg bámészkodik, 
míg a kurtakocsmákból kihangzó czigányzene és 
kurjongatás kétségen kívül bizonyítja, hogy még 
oda is jutott az emberekből. Még a vásártéri sze- 
recsennek is jutott néző közönsége, a ki egye
nesen Abyssiniabol jött ide; de sőt a debreczeni 
hóhért is nagy csapat gyerek kiséri, a kik a ku
tyák fogdosását nagy élvezettel tudják végig 
nézni.

Mindez a sok ember pedig szörnyen kiváncsi 
volt arra, hogy a debreczeni tanács in corpore 
hová siethet? S nagyon természetes, hogy tiszte
letteljes távolban valamennyi hozzácsatlakozott 
a kísérethez. Még a kásás asszonyok és paprika
áruló ráczok is neki iramodtak; de sőt maga a 
szerecsen-kikiáltó, egy horih'orgas olasz, ki 
magyarul kiáltá e l : mennyi minden csodát mu
tat a bódéjában, szintén együtt tartott a me
nettel.

Váczi András uram pedig mibe sem véve ^z 
általános megindulást, a maga közönyös arczá- 
val nagy csendesen ballagott a kollégium felé.

Meg sem mukkanva hallgatta a rector-professor 
élénk gestussal kisért előadását.

A mikor a menet a nagy térre ért, mely a 
hires tanintézet előtt elterült, nagy csomó deák 
álldogált a kollégium kapujában. Mihelyt azon
ban ezek a közelgő népáradást megpillantották: 
egy perez alatt eltűntek a kapu belsejében.

A theologusok illető osztálya, mely a bűnösök 
kiadását megtagadta, a földszinti folyosó végén 
volt elhelyezve. Oda már senkit sem eresztettek 
a néptömegből, csak a tanács és nagytiszteletű 
Pomarius Bálint mentek végig a hosszú bolto
zatok alatt.

Váczi András uram csendes közönynyel tette 
a kezét az iskolaajtóra. Már a beszéd is meg
volt, a mivel az engedetlen nebulókat illen
dően megdorgálja. Csakhogy az ajtó aat mondta 
neki :

«Csitt! ne tovább !»
Bizony azt nem lehetett kinyitni.
—  Ez ajtó kulcsa nálam áll, —  suttogá Pom a

rius uram. S így nyilvánvaló, hogy azt a nebulók 
eltorlaszolták.

No erre már Debreczen város tisztelt feje is 
kijött a phlegmájából s ugyancsak megrázta az 
engedetlen ajtókilincset. Az pedig zörgött, de 
mégsem akart kinyílani. \

—  Kinyilsz-e te kutya ? —  dühöngött Váczi 
András uram.

—  Krrrczczcz ! — szólott újra a kilincs.
Evvel nem lehetett beszélni. Váczi András

uram más taktikába volt kénytelen belefogni. 
A bentlevőkkel kezdett el diskurálni az ajtón 
keresztül.

—  Nem nyitjátok ki ezt az ajtót? —  kiabált 
torka szakadtából.

—  Ma n em ! —  felelt egy phlegmatikus hang 
a szoba belsejéből.

Nem? Valamennyitöket kicsapatlak. 
Csakhogy ott nem parancsol az U r!

—  Kicsoda ? En nem parancsolok ?
—  Dehogy nem. Csakhogy a kis malaczainak.
—  Nem hallgatsz el te haramiavezér ?
—  De el én! Mihelyest «Kend» be fogja a 

száját !
Kend! A debreczeni tanács feje ! Ez több volt, 

mint a mennyit Váczi András uram elviselhetett. 
A düh egész rekedtté tette.

—  Agyonzúzlak te kutya ! ordított s úgy meg
rázta az ajtót, hogy az majdnem felmondta a 
szolgálatot. De mégis ellentállott.

Onnan belülről pedig folyvást a legnyugodtabb 
hangon felelgettek ezekre a huszonöt fontos go
rombaságokra.

G A T SZA .K A .D A S A KIÍ
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—  Ne dühöngjön kend! Hiszen kendet kicse
rélték !

No erre még az odakünn állók is csendesen 
elnevették magukat. Ez egy Yáczi uramról kez
dett anekdotára volt czélozva. A tiszteletreméltó 
íerfiu ugyanis nem dicsekedhetett azzal, a mit 
közönségesen férfi-szepségnek szokás nevezni. 
Igaz, hogy a férfi, már akkor szép, ha egy fo k 
kal különb az ördögnél. Csakhogy Yáczi András 
uram még az ördögnél is egy fokkal rutabb volt. 
Mikor aztán egyszer valaki nagyon elbámult a 
jeles férfiú csúnyaságán, az, a következőket 
mondta volna a szemlélőnek : «Haj ! H a j! Ön ta-

:A.DÁS a  K üS-TíSZAI ZSILIPNÉL. VÉDEKEZÉSI MUNKÁLATOK. Gause rajza.

—  No majd segítünk rajta! szólt a nagytisz
teletü ur. S azzal szilárd léptekkel ment végig 
a folyosón a kollégium udvarára, ott állt az egész 
gyülekezet.

—  Em berek! szólt hozzájuk. —  A deákok 
ellenállanak a tanács rendeletének. Rájuk kell 
törni az iskola ajtaját. A ki vállalkozik: jöjjön 
utánam !

De mennyien vállalkoztak! Az egész tömeg a 
rektor-professzor után lódult. Abban az időben 
nem nagy népszerűségnek örvendtek a debre
czeni deákok. Sok fiatal asszony férje volt es
küdt ellenségük.

Ián azt hiszi, hogy én vagyok a z? 'M ily  tévedés! 
Gyerekkoromban a dajkám a mezőre vitt, a hol 
egy másik gyerekkel kicseréltek. En tudja Isten, 
hol vagyok már eddig!» Ez volt a fatalis kicse
rélés története.

No mikor ez a felelet kim ondódott: ugyancsak 
siettek eltuszkolni Yáczi uramat az ajtóból. He
lyette tudós Pomarius Gergely kezdett el befelé 
diskurálni:

— Parancsolom: nyissák ki az a jtót! szólt a 
legszigorúbb hangján.

Semmi felelet.
—  Nyítják-e vagy nem ?
—  N em ! felelt belülről egy éles hang.

Ennyi kar erejének nem volt képes a kis 
ajtó ellentállani. Recsegve engedett a nyo
másnak.

S akkor egy epikus költő tollára méltó küzde
lem keletkezett a teremben. Ember ember ellen 
fordult. Botok és fustélyok, kötelek és fokosok 
napvilágra kerültek. Eltört iskolapadok léptek a 
cívisek fejeivel közelebbi ismeretségbe. A deákok 
azt kiabálták: «Üsdd a digát!» a czivisek: «Csak 
a fejét, hogy meg ne sántuljon!» . . .

De hova tévedsz toliam ? A véres csatatért aka
rod bejárni gyakorlatlan lépteiddel? Nem ! for
dulj el a jelenettől! Oh történelem múzsája, te is 
takard el szemeidet! (Folyt, köv.)

BAKSAY SÁNDOR ELBESZÉLÉSEIRŐL,
Baksay Sándornak «Gyalogösvény» cziműkét-kö- 

tetnyi elbeszélését az összes sajtó a legnagyobb elis
meréssel fogadja. A ((Vasárnapi Újság» olvasói eló'tt 
nem lehet közömbös, a mit Baksayról ir a kritika, 
mert a«Gyalogösvény»minden egyes darabja itt jelent 
meg, úgy szólva a «Vasárnapi Újság* olvasói szá
mára irta azokat, és e lap olvasói ismerték meg elő- 
ször a jeles irót, mielőtt összegyűjtött elbeszélései a 
nagy olvasó közönség érdeklődését is megragadták 
volna.

Legújabban a «Budapesti Szemle» foglalkozik 
Baksayval. Álljon itt e bírálatból is a következő 
rész :

Baksay múzsája nem szereti a vasútat s kerüli az 
országutat. A mozdony lihegésében a kor nyereség 
és élvezet utáni vágyát hallja zakatolni; a kátyús or
szágutak poros, páros, tikkasztó prózája meg szemére 
s tüdejébe száll. Ballag a gyalogösvényen, mely 
búzavetések és az erdő csalitja közt bujkál, mint a 
kis tündér, a ki szeret játszani, de senkit meg nem 
csal.

Ilyenen jár szerzőnk, ilyenen j árnak alakjai is. 
A czivilizáczió «arany füstje» még nem rakta le kor
mát a tanyákra, hol ezek tartózkodnak; a városok 
gőze helyett a mezők friss levegőjét, szerény, de 
gondosan ápolt falusi kertek illatát szívják. A csalá
dok legtöbbjénél még díszhelyen nyugszik a biblia s 
egy falusi templom építése előttök legalább is oly 
nagy dolog,, mint mikor az országgyűlés puszta ((ideá
lis érdekekért# milliókat szavaz meg egy gothikus 
parlamenti palotára.

A falusi templomon kivül még a papiak vonja 
figyelmünket magára. Ha beletekinthetnénk, ott ta- 
lálnók a tiszteletest «múzeum »-ában», a mint Majzo- 
net munkáit forgatja, «melv nélkül a pap olyan, 
mint a «szárnya szegett madár# ; látnánk egy helyre 
asszonyt, az édes feleséget, a mint házi munka köz
ben ki-kitekint egy «busa» leánykára, egy «pákosz- 
tos» fiúra s önkénytelenül is elfogadnék a nyugodt 
boldogság és megelégedés jelképeül azt a rezgő, ara
nyos napsugarat, mely az ablakredők nyílásán a ház 
liűs szobáiba betekint.

De nemcsak az egyes alakokon van meg az erede
tiség bélyege; eredeti a légkör, melyben mozognak 
és sajátságos színe van a világnak, melyben élnek. 
A kálvinista szereti magát az Isten választott ma
gyarjának tekinteni — valóban ma is legkevésbbé tud 
idegen elemmel vegyülni —  s Baksay elbeszéléseiben 
ez a gondolat mintegy testet ölt. Bennök Magyar- 
ország fővárosa Debreczen ; a főváros szellemi közép
pontja. a szellemi méhkas, a kollégium. Az elbeszé- 
lesek főhőse a fiatal pap, hősnője a tiszteletes asszony 
és elbeszélőnk mindenesetre legmelegebb, legközve- 
tetlenebb ott, hol egy papcsalád örömét, bánatát 
rajzolja. A világon sok szép hely van. gazdag paloták, 
mérföldekre nyúló parkok, de nincs kedvesebb előtte 
az ákáczfák árnyékából kikandikáló papiaknál s an
nál a kis kertnel, melynek fáiról a cseresznye vagy 
szilva mellett egy-egy piros-pozsgás gyermekarcz is 
felénk pislant.

Ez a papiak nem szokott veres tragédiák színhelye 
lenni; lakóik nem problematikus természetek; sor
suk nem kiveteles, hanem a közös emberi, mindenna
pos örömmel, mindennapos bánattal; a mi őket érde- 
kesse teszi, az az el nem használt életkedv s az a nyu
godt bizalom, melylyel az élet jó, rossz adományait 
fogadják. Maga az elbeszélő is e hangulat varázsa 
alatt áll; innen elbeszéléseinek közvetetlensége, ke
resetlen volta; a mit elbeszél, azt alapjában át is élte, 
s a mit rajzol, annak képe már gyermekkorától véső
dött leikébe.

De innen származik elbeszéléseinek családias, pat- 
riarchalis íze is ; mintha rokon beszélne rokonnak 
közeli ismerősök vagy elhalt családbeliek történeté
ről, melyre emlékezve néha minden kicsinység ked
ves, minden —  magában véve — jelentéktelen adoma 
becses. Ezért azután kényelembe is veti magát az el- 
beszeló, fesztelenül bőven beszél, s mert egészen tár
gyában él, nem is veszi észre, hogy néha a rajz belső 
értékére, még inkább annak művészi formájára, a 
szerkezet kerekdedségére a kelleténél kevesebb gon
dot fordít. Talán egy nagyobb elbeszélése sincs me
lyet hatásosabbá ne tehetett volna, ha a szóban fuka- 
rabb, magyarázó, helyeslő, gáncsoló megjegyzések
ben gazdálkodóbb. A gyalogösvény erdők csalitjában 
kétségkívül szép, idylli: de emeljük-e költóiségét, 
ha szidjuk a vasutat s a mozdonyról szólva vörös 
szemű szörnyetegről beszélünk ? Kétségkívül káros, 
ha faji jellegünkből kivetkőzünk ; de faji jellegünkhöz 
tartozik-e szidni, kicsinyelni pl. a németet?

De hát úgy látszik, szerzőnket tárgyához nem csak 
művészi, irodalmi, stylistikai érdek köti, hanem ben
sőbb, érzelmi kapocs ; elbeszélései mindig egy kissé 
saját életet, saját kedves benyomásait, saját örömeit 
és aggodalmait is tükrözik, ép úgy mint fordított Ho- 
mérjában a hősök az alföldi magyart. Ezért kedvencz 
alakjait, kik jobbára a protestáns papiakból kerül
nek, nem annyira a psycliolog szemüvegén, mint in
kább rokoni szemmel tekinti. Nem annyira bonczolni 
leírni akarja őket, mint inkább megkedvelteim.
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Elbeszélései közűi különösen kettőt akarunk ki
emelni, az elsőt és utolsót, a «Pusztai találkozás* t 
és «Patak banyái t. Az első gazdag sikerült epizód
alakokban és egyenletesen leperdülő elbeszélés, a má
sikban pedig a főalak rajza és tragikus sorsa köti le 
figyelmünket. Ha a többi elbeszélés magyaros erede
tisége érdekeltségünket kelti föl Baksay tehetsége 
iránt, a «Patak banya* jellemzése tiszteletünket ki' 
vánja meg.

A «Pusztai találkozás#-bán a diabolus rotae, a cse- 
lekvény indítója, lelke Ihárosi Dániel, a kondori 
nemes família kurátora, ki nyakába vetve szűrét, 
portáról portára jár, hogy furfanggal, rábeszéléssel 
egyiktől is, másiktól is kikoldulja egy falusi tanító 
számára a conventiót. Mert egy pusztai iskola, később 
parochia alapításáról van szó. Mint Gogol regényé
ben Csicsikov három lovas taligáján faluról falura 
járva megösmerkedik a legkülönbözőbb alakokkal, 
úgy itt az olvasó, mikor Ihárosi Dávidot diplomatikus 
missiójában nyomon követi. E missió következménye 
később az az idyll, mely a kondori puszta uj papja 
és nemes Ámbár Lőrincz leánya közt szövődik —  : 
a pusztai találkozás. Nem tisztem a mesét elmondani, 
csak azt az ügyességet emelem ki, melylyel szerzőnk 
az egész pusztai lakosságot elsétáltatja előttünk a 
nemes uraktól s a zsidó bérlőtől le a «gányók»-ig. S 
nem csak e derék embereket eleveníti meg előttünk, 
hanem a puszta fehérmeszelésü házait, fáit, növény
zetét, levegőjét is. Lelkünk örül az eredeti jó embe
reknek s tüdőnk eltelik a kaszáló illatával.

Az is előnye az elbeszélésnek, hogy nem fordul elő 
benne úgy nevezett rossz ember. Mert a hol szerzőnk 
rossz embert akar rajzolni, ott rendesen a rajz rossz, 
az alak pedig élettelen torzkép. S ez jellemző szer
zőnk psychologiai erejére. Csak azt tudja jól rajzolni, 
a mit szeret, a mit maga körül, egyszerű emberek köré
ben, megfigyelt: az ártatlan hamisságot, furfangotkárt 
nem tévő daczot, egyszerű szivek örömét, bánatát, ha
ragját. A rossz előtte megfoghatatlan, abstract,ördögi 
valami. Újra bebizonyítja, hogy a jó szivüirók rende
sen a legfeketébb gonosz rajzolói, nem figyelik meg 
annak árnyalatos természetét. így azután nagyon 
gyönge és érdektelen psychologiai váza van a debre- 
czeni seniórnak a «Csodálatos történetek*)-ben s nem 
kevésbbé gyönge a fiskális alakja a «Patak banyá» -bán. 
Itt nem fog ártani, ha Elliotot hozzuk fe l: ki 
rajzaiban azt tanítja, hogy nem a fekete gonosz 
okozza a legtöbb bajt az életben, hanem a korlátolt
ság, butaság, köznapiság. mikor oly dolgokkal s em
berekkel kerül össze, kik fölötte állanak.

Egyébiránt a gonosz fiskális nem igen rontja az 
utolsó elbeszélés határát, mert érdeklődésünket egé
szen elfoglalja a Patak menyecske rajza, a legszebb s 
legjelentősebb, mely Baksay tollából kikerült. Az 
utolsó elbeszélésnek tárgya igazán tragédia, mely 
csak nyer erőben és jellemzetességében nz által, hogy 
egy paraszt asszony lelkében megy végbe. A történet 
a°mult századból való, a robot és dézsma idejéből, az 
artikularis világból, mikor a földesül- protestáns 
jobbágyaitól még elszedhette a templomot, ha az egy
szer már katholikusoké volt. Ez történik Domboron 
is, hol Patak István lakik szép feleségével, Az uraság 
fiskálisa hozta az izgágát a falu nyakára, bosszúból, 
mert széptevéseért őt Patakné az egész falu népe előtt 
nevetségessé tette. A templomot el akarja az uraság 
nevében foglalni. Ekkor Patak István oda rohan, ki
csavarja kezéből a templom kulcsát s megakadályozza 
a birtokba vételt. Ez viz a fiskális malmára, A szolga- 
biróval elfogatja Patak Istvánt s a faluban kihirdetik, 
hogy mindaddig a tömlöczben marad, mig a temp
lom kulcsát szép szerével be nem szolgáltatják. A 
kulcs egy szép jelenetben a Patak menyecske kezébe 
kerül s ezzel egyszersmind nagy vallási felelősség is 
nehezül vállaira, melynek teljes tudatában van. A 
kulcsot átadni hivő lelkének annyi, mint elárulni az 
Ő Istenét. A tiszteletes a faluból elköltözik s a Patak 
menyecske a robotolás mellett is időt talál arra, hogy 
a falu gyermekeit magához édesgesse, legalább énekre 
tanítsa ; s mert maga értelmesen tud olvasni, ünne
peken a falu népének a tisztára söpört tornaczon ő 
olvassa a zsoltárokat. Majd következik a megpróbálta
tás ideje.

Férje tömlöczben, szülei meg elhalnak, rajta min
den gond. de eszébe sem jut a kulcsot átadni. Meg
aláztatás éri; mindegy. Elveszik házát, földiét; nem 
inog meg. Végre gyermekeit szakítják el mellőle, ek
kor megrendül s tél idején, magas hóban fut az ura
sági szán után; gyalogol be erdőkön keresztül önkí
vületben a messze városba, hogy a kulcson gyerme
keit megváltsa. De mikor visszakerül, rátör a falu 
népe az árulóra, a «Judásra», kötelet vetnek fia, a 
Judás-ivadék nyakába, s az asszony kétségbeesésében 
a kötéllel a padlásra rohan, isten elé akar menni, 
megkérdezni tőle, van-e számára bocsánat.

íme száraz vázlata a parasztasszony történetének, 
mely oly megható, hogy akár ballada tárgya lehetne. 
S teljes elismeréssel vagyunk azon bensőségért, né
piességért s természetességért, melylyel Baksay ezt az 
alakot elénk tudta állítani. Mindvégig egyszerű pa
rasztasszony marad ; nincs egy szava, érzelme, moz
dulata, mely ne illenék hozzá. S e mellett az eszmé
nyítésnek finom zománcza van rajta, a nélkül, hogy 
valódiságán, természetességén csorba esnék. Ezen 
egy esetben Baksay igazán művészi munkát végzett

s ezen elbeszélése csakugyan a legjobbak egyike, 
melyet magyarul újabban olvastunk.

Sajnálom, hogy azért az elbeszélést mintaszerűnek 
még sem mondhatom. A szerkezet itt is pongyola; 
vannak hosszadalmasságai és bántó, inkább rémre
génybe való az a vaskos igazságszolgáltatás, mely a 
történet végén a nyomorult ügyvédet éri. Mégis 
különös! Mikor Baksay a parasztasszony művészi 
rajzával igazán lelkűnkbe talál, másrészt ízlésé
ben mégis annyi darabosság van, hogy az ilyen 
ügyvédkinzásban az isten büntető igazságának na
gyobb dicsőségére kedve telik. Szinte szeretné az 
ember ez elbeszélést megnyesni, a mellékdolgokon vál
toztatni, hogy egy tökéletes kis művecske álljon el
méje előtt. — A czimet sem tartom jónak. Patak 
banyának a hagyomány nevezte a szegény asszonyt, 
ki mint istentagadó, átkozott él az utódok emlékeze
tében. De az iró elénk tisztább tükröt tart s a czim 
inkább bántó, mint helyes. Úgy látszik, az iró alkal
mat keresett rajta, hogy fejtegethesse, melyik öreg
asszonyt nevezi a magyar ember szülének, melyiket 
banyának. De vajon stvlszerü bevezetésnek tartja-é 
az olvasó ezt elbeszélésünkhöz ? Ép ily hosszasan 
fejtegeti Baksay a protestáns templomok sorsát az arti- 
cularis világban. Tizenöt lapon keresztül. Egy rövid 
jelenet, egy jellemző dialóg megtette volna s jobban 
megtette volna ugyanezt a szolgálatot.

De e kifogások mellett is kérünk még több ilyen 
szép elbeszélést. __ __

a  h ó d í t ó  r o b u r .
VERNE G YU LA  R EG ÉN YE.

fordította H u s z á r  I m r e

XVIII. FEJEZET.,
A mely az Albatros igaz történetét befejezi a 

nélkül, hogy voltaképen befejezné.
( V é g e . )

Robur és társai megmenekülése így történt. 
A fedélzet töredékei, a csavarok szárnyai, a re
keszek falai, szóval az Albatros összes maradvá- 

I nyai roncsokat képeztek, —  de noha a megsebe- 
I sült madár a tengerbe zuhant, a szárnyai a 
I hullámok felett lebegtek s Robur és emberei 

nehány óráig e roncsokon maradtak, majd a 
kaucsukból készült csónakra szálltak, a melyet 
újból feltaláltak az Óceán felszínén.

Azok szerint, a kik isteni közbenjárásról hisz
nek az emberi dolgokban, a Gondviselés —  azok 
szerint pedig, a kiknek az a gyöngeségük, hogy 
nem hisznek a Gondviselésben, —  a véletlen 
segítségére jött a hajótörést szenvedetteknek.

Nehány órával napfelkelte után egy hajóról 
észrevették őket és egy nagyobb dereglyét bo
csátottak a tengerre. A dereglye felvette nem
csak Roburt és társait, hanem a léghajó vizen 
lebegő roncsait is. A mérnök csak annyit m on
dott, hogy a hajója összeütközésben szétzuzatott 
és megmentői tiszteletben tartották inkogni- 
tóját.

A mentő hajó a T ko Friands nevű három 
árboczos angol hajó volt Liverpoolból. Melbourne 
felé vette irányát, a hova nehány nap múlva 
érkezett meg.

A menekültek tehát Ausztráliában voltak, de 
még messze az X. szigettől, a melyre mielőbb 
vissza kellett térniök.

A mérnök a hátulsó rekesz töredékeiben 'tete
mes összegű pénzt talált, a melylyel fedezhette 
társainak összes szükségleteit, a nélkül, hogy 
idegen segélyre szorult volna. Nehány nappal 
Melbourneba való megérkezése után megvásárolt 
egy száz tonna teherképességű kis góelettet es 
igy történt, hogy Robur, a ki a hajózáshoz is 
jól értett, hazakerült az X. szigetre.

Ezentúl csakis egyetlen gondolat, egyetlen 
rögeszme gyötörte: boszut állni. De hogy meg- 
boszulhassa magát, egy második Albatrost kel
lett építenie, a mi utóvégre is könnyű feladat 
volt annak, a ki az elsőt megalkotta. Felhasz
nálta mindazt a mi az első léghajóból még fel
használható volt és újból elkészítette a gépet, új 
villamos telepekkel és új sürítőkkel. Szóval nem 
egészen nyolcz hónap alatt az egész munka be
fejeztetett és az új Albatros, a regihez, a melyet 
a robbanás elpusztított, alakra, nagyságra és 
sebességre teljesen hasonló, készen állt, hogy 
felemelkedjék a légbe.

Teljesen felesleges megjegyeznünk, hogy a 
legénység ugyanazon emberekből állt és hogy 
ezek mindnyájan dühösek voltak a Weldon 
Institutera általában, s Prudent bácsi és Evans 
Philre különösen.

Az Albatros ápril első napjaiban hagyta el az 
X . szigetet. Robur nem akarta, hogy a légi uta
zást a föld valamelyik pontján észrevegyék, 
ennélfogva csaknem folyvást a felhők közt 
maradt.

Éjszak - Amerika fölé megérkezvén, Far- 
West egy néptelen és elhagyatott területén le
szállt a földre. A mérnöknek, ki a legszigorúbban 
megőrizte inkognitóját, sikerült megtudni azt, 
a mi neki legnagyobb örömet okozott, t. i. hogy a 
Weldon Institute megkezdeni szándékozik kísér
leteit • és hogy a Go a head Prudent bácsi és 
Evans Phil vezénylete alatt ápril 29-én el fog 
indulni Philadelphiából.

Mily kedvező alkalom kielégíteni a bosszut, a 
melyet Robur és emberei annyira a szivükön vi
seltek ! Borzasztó bosszuállás lesz az, a mely elől 
a Go a head nem fog megm enekülni! Nyilvános 
boszuállás, a mely egyszersmind be fogja bizo
nyítani a léghajó fölényét a léggömbök és az 
összes hasonnevű készülékek felett!

Ezért volt, hogy ápril 29-én a léghajó megje
lent a Fairmont Park felett, mint egy karvaly a 
mely a légből rohan alá.

Igen ! az Albatros volt, könnyen ráismerhettek 
még azok is, a kik soha se látták.

A Go a head folyvást menekülni próbált. De 
I a bennelevők csakhamar belátták, hogy vízszin

tes irányban nem sikerülhet menekülniük. Ennél
fogva függélyes irányban keresett szabadulást, 
nem az által, hogy a föld felé közeledett, mert 
az esetben a léghajó útját állhatta volna, hanem 
az által, hogy iparkodott felemelkedni olyan ma
gas régiókba, a hol ellenfele talán utol nem ér
heti. Ez igen merész, de egyszersmind igen ész
szerű kísérlet volt.

Hanem az Albatros is vele együtt kezdett 
emelkedni. Sokkal kisebb leven a Go a headnél, 
hasonlított a lándzsa-halhoz, a mely a bálnát ül- 

j dözi, vagy a torpedohoz, a mely a pánczélos hajó 
j  után rohan, hogy azt felrobbantsa.

A Fairmont-Parkban egybesereglett néptömeg 
j jól látta ezt és pedig borzasztó aggodalmak közt. 
í Az Albatros követte a léggömböt felfelé való 

emelkedésében. Folyvást körüle mozgott. Bezárta 
egy sziik körbe, a melynek sugara folyvást ki
sebb lett. Egyszerre megsemmisíthette volna, 
beszakítván az ellentállásra keptelen burkot. Ez 
esetben Prudent bácsit és társait a borzasztó 
zuhanás semmivé tette voln a !

Az iszonyattól megnémult sokaságon az a ré
mület vet-t erőt, a mely a mellet elszorítja, a 
lábakat megbénítja, mikor valakit nagy magas- 

j ságból látunk lezuhanni. Egy légi harcz volt ké
szülőben, olyan harcz, a melyben még egy ten
geri csata menekülési esélyei se kínálkoznak — 
a legelső ilynemű harcz a maga nemében, de a 
mely nem lesz a legutolsó, miután a haladás 
egyike a világot kormányzó törvényeknek. Es ha 
a Go a head az amerikai színeket viselte óriási 
gömbjén, az Albatros is feltűzte csillagos lobo
góját, közepén a Hóditó Robur arany napjával.

Ekkor a Go a head el akarta hagyni ellenfelét 
és még magasabbra emelkedett. Kiszórták csó
nakjából a készletben tartott homokot. Egy 
ujabb ezer méternyi ugrást tett. Már csak egy
szerű fekete pontnak látszott az égboltozaton. 
Az Albatros, a mely csavarainak a maximumig 
fokozott forgásával folyvást követte, teljesen lát
hatatlanná lett.

Egyszerre a rémület sikoltása hangzott a 
földön.

A Go a head szemlátomást nagyobbodott s a 
léghajó is újra. előtűnt, egyidejűleg alászállván a 
léggömbbel. Ezúttal zuhanás volt. A magas 
légrétegekben szétfeszült gáz megrepesztette 
a burkot s a félig összelapult léggömb meglehe
tős sebesen esett le.

I)e a léijhajó, emelő csavarainak forgását mér
sékelvén, hasonló sebességgel bocsátkozott le, 
utolérte a Go a head-et, mikor az utóbbi már 
csak mintegy ezer kétszáz méternyire volt a föld
től és egészen a csónakja mellé nyomult.

Vájjon Robur a kegyelemdöfést akarta-e neki 
megadni? Nem! . . .  A léghajó személyzetét 
akarta megmenteni.

Es oly ügyes mozdulatot tett, hogy a léghajós 
és segéde átugorhattak az Albatros fedélzetére.

Vájjon Prudent bácsi és Evans Phil vissza 
fogják-e utasítani Robur segítségét, vissza fog
ják-e utasítani a menekiilést, a melyre nekik 
módott nyújtott ? Valóban képesek voltak erre 

| is ' De a mérnök emberei megragadták őket és 
erővél átvitték a Go a head csónakjáról az Al- 

| batros csónakjára.
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Aztán a léghajó eltávozott a léggömb mellöl 
és mozdulatlanul maradt, mig az utóbbi, a mely
ből a légazesz teljesen elillant, leesett a park fáira 
és megakadt az ágakon, mint eĝ * óriási fosz
lány.

A földön néma csönd uralkodott. Úgy látszott, 
mintha az élet szünetelt volna az emberekben. 
Sok szem becsukódott, hogy ne kelljen látnia a 
végső katasztrófát.

Prudent bácsi és Evans Phil tehát megint 
Robur rabjaivá lettek. Miután újból hatalmába 
kerítette őket, vájjon ismét magával fogja-e vinni 
e két embert a vegtelenségbe, a hova senki sem 
mehet utánuk?

Méltán lehetett ettől tartani.
Azonban az Albatros, a helyett, hogy fölemelke

dett volna a levegőbe,kezdett lebocsátkozni.Vájjon 
egészen le fog-e szállni. A néptömeg azt hitte, 
hogy igen és hátrább nyomulván, helyet csinált 
neki a tisztáson.

Az izgatottság elérte a tetőpontot.
Az Albatros megállapodott hét méternyire a 

föld felett s ekkor halotti csöndesség közepette 
megszólalt a mérnök hangja:

—  Polgárai az Egyesült-államoknak,—  mondá,
— a Weldon-lnstitute elnöke és titkára hatalmam
ban van. Csakis megtorlási jogomat gyakorol
nám, ha őket fogságban tartanám. De abból a 
szenvedélyből, a melyet az Albatros sikerei gyúj
tottak lángra kebelükben, megértettem, hogy a 
kedélyek állapota még nem érett meg arra a 
nagy forradalomra, a melyet a lég meghódításá
nak egykor elő kell idéznie. Prudent bácsi és 
Evans Phil, önök szabadok.

A Weldon-lnstitute elnöke és titkára, a lég
hajós és segéde egy ugrással a földön ter
mettek.

Az Albatros azonnal tiz méternyivel feljebb 
emelkedett.

Robur tovább folytatá beszédét.

—  Polgárai az Egyesült-államoknak, az én 
kísérletem végre van hajtva, de arra a meggyő
ződésre jutottam, hogy semmit se szabad elha
markodni, még a haladást sem. A tudománynak 
nem szabad megelőznie az erkölcsöket. Átalaku
lásokat kell előidézni, nem forradalmakat. Szó
val mindennek a kellő perczben szabad csak be
következnie. Ma még sokkal korábban érkezném, 
hogysem legyőzhessem a megosztott és ellentétes 
érdekeket. A , nemzetek m égnem  értek meg az 
egyesülésre. Én tehát távozom és magammal vi
szem titkomat, a mely azonban nem lesz elveszve 
az emberiségre nézve, sőt inkább az emberiség tu
lajdonává fog válni azon a napon, mikor az em
berek eléggé tanultak lesznek arra nézve, hogy 
belőle hasznot húzzanak és eléggé bölcsek arra 
nézve, hogy soha se éljenek vissza vele. Üdv 
nektek, polgárai az Egyesült-államoknak, üdv 
nektek!

Es az Albatros hatvannégy csavaréval a leve
gőt verdesvén, hajtó csavarainak a legnagyobb 
gyorsaságig fokozott mozgása segélyével eltűnt 
keletfelé a lelkesült hurrálik valóságos vihara 
közt.

A két kollega, a kik mélyen meg voltak alázva, 
valamint az ö személyükben az egész Weldon 
Institute is, azt tette, a minél egyebet nem is te
hetett, —  tudniillik meghunyászkodva haza 
mentek, mialatt a nép, a melynek hangulata hir
telen megváltozott, e perczben teljesen megérde
melt gunynyal halmozta el őket.

És most ismét felmerül e kérdés: ki ez a Ro
bur? Vájjon meg fogják-e tudni valaha?

Ma már tudjuk. Robur a jövő, talán a holnapi 
nap tudománya, a mely biztos készletben van 
fenntartva az emberiség számára.

Utazik-e még folyvást az Albatros a földi lég
köriken, a saját urailalmában, a melyet senki se

ral>olhat el tőle ? E felöl nem lehet kétség. Meg 
fog-e jelenni a Hóditó Robur ismét valamikor, 
úgy a mint Ígérte ? M eg! El fog jönni ismét, hogy 
megmondja találmányának titkát, a mely teljesen 
át fogja alakítani a világ politikai és társadalmi 
viszonyait.

A mi a légben való mozgás jövőjét illeti, ez a 
léghajóé és nem a léggömbé.

A lég végleges meghódítása az Albatrosoknak 
vau fenntartva!

Vége.

EG YVELEG.
* Dél-Afrikában jelenleg 95 hírlap jelenik meg :

69 a Fokfóldön, 12 Xatalban, 5 az Oranje-köztársa- 
ságban s 9 Transvaalban. E lapok közül 7fi angol. 
16 holland, 2 német s egy kaffer nyelven jelenik 
meg.

A kánikula elnevezése tudvalevőleg a Sinus 
csillagtól ered (n nagy kutya csillagképletében), mely
nek feltűnése Egyiptomban a Nílus áradásának ide
jével esett össze, Görögországban pedig (julius -23 tói 
augusztus 23-ikáig) a legforróbb időszakkal, az oporá- 
val, a midőn a szőllő és gyümölcs érett. A Sirius a 
legfényesebb csillag az égen, a csillagászok számí
tása szerint 1.069,000 naptávolban van tőlünk, 
azaz oly óriási távolságban, hogy a sugár csak 10.9 
óv alatt ér onnan a földre. A csillag oly nagy, hogy 
14 nap kitelnék belőle.

A párisi mosónők száma jelenleg mintegy 
15,000 s évi keresetük körülbelül 60 millió frankra 
megy.

Óriás növény. Peruban a csaknem tiszta fekete 
Nuna tavon több óriási Viktória régin tenyészik. Egy 
ily virágnak egyetlen levele 8.05 méter kerületű s 
7V» kiló sulyu volt; egy virág 1-40 méter nagy, l*/« 
kilogramm súlyos és egy bimbó 1 • 13 kilogrammot 
nyomott. Hasonló óriási virágok csak a Szumatra 
szigetén található Raftlesia Amoldii növényen 
vannak.

* A narancsfák nagyon hosszú életűek. 1878-ban 
pusztult el Versaillesban a tGrand Bourbont, mely
ről tudva volt, hogy a navarrai királynő 1421-bén 
ültette s így tehát 457 évet élt Floridában a narancs
fák rendkívüli termésüek, három év múlva már ezer 
gyümölcsnél többet teremnek s találtak oly bit is, 
melyen 5500 narancs termett.

* Érdekes üdvözlések. Az éj inak sarki lakók ta
lálkozásnál orrukat dorzt ölik egymáshoz. A lliiliv- 
piM  szigetek lakói mélyen meghajolva kezüket nr 
cz Jfrn teszik s egyidejűleg térdüket meghajtva egyik 
lábAat fölemelik. A Sunda szigetek lakói az üdvöz- 
löttjégyén bal lábát fogják meg s a jobb láb felett 
sajA'arczukhoz emelik. Az aethiopok az üdvözlött 
raliját borítják magukra, úgy hogy az üdvözlött 
csaknem meztelen marad. A Cydadok egyik szigetén 
a látogatók egymás haját nedvesítik meg! A siámiak- 
ndl az alsóbb rangú földre borul az előkelőbb előtt, 
ez erre odakúldi szolgáját, vizsgálja meg, vájjon az 
illetőnél van e rossz sfagu tárgy, vagy evett-e ilyet. 
Ha igen, az előkelő megrugja a földön fekvőt 8 az 
köteles rögtön eltávozni.

* A divatképek valódi megalkotója egy Scliwarz 
Máté nevű augsbnrgi kereskedő, a Fugger-ház könyv
vezetője. ki 1520-ban külön könyvet készített, mely
ben magát születésétől kezdve 42 külön öltözetben 
festette le s azokat az öltözeteket részletesen leírja. 
E könyvet élte végéig folytatta s még 41 jelmez 
került belé. úgy hogy a mű, mely jelenleg a brann- 
achweigi herczegi könyvtárban őriztetik, a jelmeztan 
egyik kiváló forrása. A példát sok előkelő család 
utánozta. A XVII-ik században különösen a francziák 
s hollandok egyes nagy ünnepélyek alkalmából fel
tűnést keltett öltözetek rajzait sokszorosították. A 
szabók b ruhakereskedők azonban csak a múlt század 
végén kezdtek divatképeket közölni, legelőször Páris- 
ban. A sokszorosító művészetek fejlődésével a divat
képek száma is rohamosan emelkedett.
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Árviz elöl menekülők a H.-M.-Vásárhely és Szeged közötti töltésen.
Menekülök tanyája a gáton. A porgányi zsilip és szivattyúba*

A töltés a v í z  között

A  T I S Z A I  Á R V Í Z .
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BETÖMÉ8I MUNKÁLATOK A KW*TIBZAI SZAKADÁSNÁL. H á r y  Gyula rajza.

a z  Á r v í z .
Száraz, majdnem hogy aszályos idő, mely 

megszorulással fenyegeti a gabona óredö szemét, 
és —  árvíz ! Még ezt is meg kelle érnünk. Esőért 
imádkozik az ország kilencz-tized része: a szép 
Alföldnek kellőközepén pedig egy város, három 
község és vagy hatvan tanya népe átkozza a 
vizet, mely idei kenyerét élvévé, házát elmosta, 
nehéz munkájának jutalmát kezéből kicsavaró s 
helyébe koldusbotot nyomott.

Látni kellett volna azt a vetést egy nappal a 
szomorú nap előtt. Búzát Isten csak ilyet teremt
hetett, a minő a Kőrös-Maros-Tisza közén mu
tatkozott, de szebbet nem. Igazi ideálja a ma
gyar búzának, melyen ez idén ép úgy nem volt 
semmi hiba, mint kákán nincs csomó. Más évek
ben rozsda, bogár, üszők piszkolja meg a leg
szebb vetést is, eső hiján nyomorékká válik, 
vagy fagyos lehellet fut rajta végig virágzáskor, 
vagy eső veri meg, a mitől a kalász hibás, sovány, 
üres, a vetés csorba marad. Most ezeknek az 
évenként többé-kevésbbé nagy mértékben mutat
kozó csapásoknak mindenike elmaradt, megkí
mélte a vetést, mintha ennek az évnek a termésé
ben akarta volna megjutalmazni a magyar gazda- 
ember többi éveinek gondját, baját és kárpótolni 
csalódásaiért.

Ilyen vetésből öntött el a Tisza vize vagy 
50 ezer holdat, a Temes és Béga pedig vagy 30 
ezeret. Három-négy millióval nincsen túlbecsülve 
a kár, melyet az árvíz annak a vidéknek okozott.

Árvíz! De hát ez az idei elöntés megérdemli-e, 
hogy annak nevezzék ? Hiszen az Alföldet más 
években meglátogató árvíz a folyókban magas 
vízállást föltételez. Ha télen sok hó gyűlik meg 
a hegyek között, tavaszszal aztán hirtelen ol
vasztó szél csapja m eg: akkor a víztömegek egy

szerre egy időben zuhognak lefelé —  a tiszai 
bölcs szabályozás ennek a víztömegnek még az 
útját is megrövidítette az átvágásokkal, hogy ha
marabb éljen a síkságra, a hol a folyó lejtése 
kicsi, a víz folyása tehát lassú, —  ott aztán meg
gyűlik, földuzzad, megtölti az ártért s a nagy 
öblözeteket és ostromolni kezdi a gátakat. Ilyen
kor szokott lenni árvíz.

De juniusban, mint az idén, mikor a hóié 
már rég eltakarodott a hegyekről! Nem is igen 
nőtt meg a Tisza, alighogy tulcsapott rendes 
medrén. Ennél sokkal magasabb vízállás ellen is 
sikeresen védekezett már alföldi nép, már akkor 
is, mikor nem voltak olyan védő töltései, mint 
ma vannak. De most a Kőrösök, a Tisza, a Ma
ros mentén olyan gátak emelkednek, melyek év
tizedekre látszottak ama vidékeknek teljes biz
tonságot nyújtani. Hasonlók épültek a Temesnél, 
a Bégánál. Amazok tíz, ezek tizenkét millió fo
rintba kerültek, s költségükhöz jelentékeny ösz- 
szegekkel járul a mentesített terület birtokossága. 
Keserves ez a hozzájárulás, együtt hajtják be az 
adóval: de a nép panasz nélkül fizeté, mert hi
szen vagyon- és életbiztonságot remélt nyerni 
érte s nyugodtan vélte magát átadhatni bizton- 
érzetének.

Ekkor egészen szokatlan időben, —  csak 
1816-ban történt, hogy junius első napjaiban 
meglepte az árvíz a Tisza völgyét —  beüt a ka
tasztrófa. Hogyan történhetett ez ? Hiszen a 
Tisza vize csak helyenként jutott el a védtölté- 
seknek még a lábához is, s védekezési előkészü
leteket tenni senkinek nem jutott még eszébe ! 
Egy-két méterrel bátran emelkedhetett volna 
még a víz, hogy a védekezéshez komolyan hozzá 
fogjanak. S most, mikor alighogy elkészültek a 
drága, de egyúttal erős, hatalmas gátak, ugyan 
ki gondolt volna veszedelemre ?

Hát ugy történt, hogy a védgátaknak vannak 
gyönge pontjai: a zsilipek. Az Alföld tudvalevő
leg nem csak a folyóvizek áradásától, de a bel
vizektől is szenved. A belvizek fölfakadnak, meg
töltik az ereket, kiöntenek s ép úgy elpusztítják 
a vetést, mint a Tisza tette volna, ha kiönt. Ha 
a folyóvizek duzzadása és a belvizek fakadása 
egy időre esik; akkor egy tenger az Alföld, mely
ből csak imitt-amott látszik ki egy kis sziget, 
tanya, épület vagy facsoport. Ezt a fakószinü 
tengert aztán hosszában hasítja keresztül egy 
hosszú, keskeny, fekete vonal: a gát, mely úgy 
tűnik föl, mint egy óriási barázda. Jobbra-balra 
tőle mind víz, meg víz.

A belvíz ilyenkor rendesen alacsonyabb szin- 
tájú, mint a folyam árterének a vize. De a folyó 
vízállása gyorsabban le is apad, s a folyó fölszine 
eléri a rendes niveaut, a mikor aztán a belvíz 
lesz a magasabb. Le nem folyhatik az alacso
nyabb folyó-mederbe, mert a töltés útját állja.

A belvizet tehát mesterségesen kell leeresz
teni. Erre valók a zsilipek, melyeket rendesen 
egy-egy nagyobb vízér torkolatához építenek, 
hogy mikor a folyó alacsonyabb vize megengedi, 
a zsilip kapuit fölnyitván, azon keresztül a 
belvizet leereszszék.

Ilyen zsilip a Tiszának Kőrös-Maros közötti 
szakaszán három van: a kurczai, a kis-tiszai és 
a porgányi zsilip. Hatalmas epületek, de a mint 
kiderült, még is gyengék s rosszul kombináltak. 
Alapjok feneketlen homok, mely nagy nyomás 
alatt épugy folyik, mint akár a víz. Ha a zsilip 
inneneső felén nagy víztömeg fekszik neki óriási 
súlyával: a homokot kitolja a zsilip és gát túlsó 
oldalán. Ezen az által véltek segíthetni, hogy 
betonreteget raktak az építmény alá. De a be
tonréteg gyenge volt, megrepedt s az a viz, mely 
még a gátakat sem támadta meg, elég volt, hogy

H áry  Gyula rajza.FÖLDES ZSÁKOK SZÁLLÍTÁSA A KIS-TISZAI SZAKADÁSHOZ.
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alámossa a kis tiszai zsilipet, mely aztán két da
rabban alá düit s kaput nyitott a gát testében a 
víz beözönlésének. A víz aztán megtette a 
magáét.

Kétséget nem szenved, hogy ha sejtik a ve
szélyt, el is hárították volna. Csodálatos az, mit 
a vízjárta alföld népe az árvíz elleni véde
kezésben ki bir fejteni. Mint a méhraj, úgy le
pik el a gátakat s csoportokra oszolva mindenik 
külön föladatot teljesít. Könnyebb munkálatu, 
lazább föld lakója az ásót is alig bírja betaszítani 
abba a kemény, összeálló földbe, melyből pl. a 
szentesi kubikos hat-tiz kilóuyi falatokat emel 
ki talicskájára s viszi a töltésre. A hol a poczok, 
az ürge megfúrta a gátat s a viz beszivárog és a 
töltést fenyegeti: ha korán észreveszik, egy em
ber alámerül a vízbe a folyó felöl, megkeresi a 
nyílást s szalmával betömi. Nagyobb szakadás
nál. vág)’ épen gátcsuszamlásnál hatalmas ka
rósort vernek a gát elébe, erős vastag deszkákat, 
palincsokat állítanak a karók mellé egymás te
tejébe s ontják elébe a földet serényen. A hol 
a viz sodra akkora, hogy föloldja vagy elviszi a 
földet: az olyan helyre földes zsákokat dobál
nak egymás tetejébe, a karózást befonják, kitöl
tik náddal, rözsével, fagalyakkal, gazzal, a mi 
közelebb esik. Nehány száz méternyi vonalon 
ezer meg ezer ember sürög-forog. Legnagyobb 
baj a földdel van, mert azt nem lehet a töl
tés aljából fölszedni s azzal a gátat gyengíteni, 
a közelebb eső térség pedig többnyire mély föld 
s védekezés alkalmával víz is borítja rendesen. 
A távolabb eső magaslatokról, néha több órányi 
távolságból kell a földet hordani. Ez aztán csak
ugyan szaporátlan munka volna gyalogtalicská
val. Ladikokat, hajókat töltenek meg tehát föld
del és földes zsákokkal, azokon szállítják a 
védelmi főanyagot. Veszedelmes helyeken, a hol 
hirtelen gátszakadástól tartanak, a leginkább 
veszélyeztett pont elé néha egy-egy ilyen hajót, 
több száz sőt ezer köbméter földdel odaállítanak 
a ha a szakadás csakugyan bekövetkezik, az egész 
hajót is alá sülyesztik. Sokszor sikerült már ilye
tén módon a víz betörését föltartóztatni.

A kis-tiszai zsilip bedölésénél is ezt kisérlették 
meg. Földes hajót sülyesztettek alá. Ámde akkor 
a már két nap óta bezuhogó áradat mélyre mosta 
magának az útját, s az örvénylő víz összetörte a 
hajót b tartalmát elnyelte, tova sodorta nyomta
lan. Minden kísérlet a szakadást betömni, hiába 
volt A víz torka mindent lenyelt vagy kiköpött, 
nem használt az ellen semmi embertől szár
mazó akadék. Utóvégre arra a gondolatra ju 
tottak, hogy ‘ elfogják* a vizet, a mi a vízvéde- 
kezeseknél körülbelül olyan művelet, mint 
a háborúban a bekerítés, áll pedig abból, bog}' 
a gát mögött mélyebben, a hol a víz sodra 
már nem oly sebes és feneke is kevésbbe mély, 
körije verik a karókot 8 mögöttük hevenyészett 
töltést készítenek.

Ezt cselekedték. Csakhogy ez igen lassú 
munka, s mire elkészült: a Tisza is megapadt s a 
víz a már akkor mindenfelé elöntött területről visz- 
Hza kezdett folyni. Az elfogás most az egyszer 
tehát mintegy százezer forintba kerülő fölösleges 
kisérlet vala, melyet ha befejeznek, csak a víz 
visszafolvását akadályozta volna, úgy hogy an
nak másutt kellett volna nyitni a gátban leve
zető utakat.

Képeink, melyeket olvasóinknak ez alkalom
mal bemutatunk, a kistiszai zsilip melletti ka
tasztrófára s a Tisza által elöntött területre vo
natkoznak. Tehetséges festőnk, Háry Gyula hely
színén fölvett vázlataiból adott át két rajzot 
lapunk számára. Egyik képe a földes zsá
kok megtöltését és szállítását, másik a bedőlt 
zsilip helyén támadt szakadás betömésének kí
sérleteit, a karózást és czölöpözést s a palincso- 
láat mutatja a gáttestnek a folyó felöli oldalairól.

Csoportos nagy képünk (Gause rajza) fölül a 
tanyákról kiöntött s éj idején a gátra ökrös szeké
ren, lóháton és gyalog menekülő szegény embere
ket mutatja, a mint hirtelen összeszedhető ezók- 
mókjaikkal a kanyargó töltés tetejét ellepik. A kö
zépső kép balfelöl az üy menekülők éjjeli tanyáját 
mutatja, a mint ponyvából sátort hevenyészve a 
tűz köré telepednek. A jobbfelőli kép az épen 
maradt porgányi zsilipet, a töltést, mögötte a 
szivattyús házat és kéményét, elöl pedig a meg
áradt Tiszát tünteti elé. Az alsó kép vegre magát a 
félkörben kanyarodó töltést mutatja, a mint a víz
től elborított területen végig sötétlik. A fűzfák, a 
gémes kutak lába vízben ázik, vízi madarak röp
ködnek a víztükör fölött s egy csolnakon valami 
szegény menekülő tart a gát fele.

Másik nagy képünk magát a kis-tiszai bedőlt 
zsilipet mutatja a körülötte rajzó hajókkal, emelő 
szerkezetekkel, karóverő bakokkal. A  zsilip részei 
ott feküsznek félig a vízben a gát lábánál. 
A szakadásnak túlsó és innenső partja karókkal, 
rözsekötegekkel, palincsokkal, földes. zsákokkal 
van borítva.

____  VASÁRNAPI ÚJSÁG.

MARCZAFÁNK.
A "Vasárnapi Újság* 27-dik száma érdekes 

czikket mutat be az «Osztrák-magyar monarchia 
írásban és képben* legutóbbi füzetéből Jókaitól. 
A czikk a magyar ételekről szól. s előfordul benne 
a többi közt a marczafánk.

Ez a mesés név nagyon nevezetes a magyar 
nép között, s bizonyosan sokan vannak, kik nem 
ismerik az ételt magát, valamint én sem tudtam, 
mi az, mikor legelőször haliám említni. Az én jó  
nagyanyám ugyanis azt szokta volt mondani 
válogatós cselédeinek: Hiszen csak nem tarthat
lak marczafánkkal!

—  Valami csodás ételnek kell lenni annak a 
marczafánknak! —  gondolám magamban, mert 
a névnél egyebet nem tudtam róla.

Több évvel később Szilágyi Istvántól hallám 
e nevet említni, még pedig az Arany Jánoséval 
együtt felhozva. Kétszeresen érdekelt.

Szilágyi István, miként tudjuk, nagy aggoda
lomban volt Arany János miatt, az 50-es evek
ben. Félt, hogy a koszorús költő búskomorságba 
esik. s folytonosan sürgette és ösztönözte az 
írásra. Arany többnyire azt felelte, hogy most 
nem kepes imi. Szilágyi István jól tudta, hogy 
minő munkái vannak Arany Jánosnak már ké
szen, melyek még napvilágot nem láttak, s így ezek 
közlésére kérte, ha most eredetit nem akar imi. 
Ennek se volt sikere.

A máramaros-szigeti nagy égéskor 185(i-ban 
albumot adtak ki Szilágyi István é8 P. Szat- 
vuiry Károly mint szerkesztők, több mások köz
reműködésével, az elégett református templom 
és kollégium javára.

Szilágyi István felszólítá Arany Jánost, hogy 
egy általa ösmert fordítását Byron egyik költe- 
menyéuek küldje meg a szigeti album számára.

Nem jött felelet.
Egyszer Szilágyi Istvánnak eszélje jut, külö

nösen a neje sürgetésére, hogy kéije fel Arany 
Jánost, küldené meg neki a marczafánk készíté
sének a leírását. Marczafánkot Arany Jánosné 
ugyanis kitünően tudott csinálni. Szilágyi Ist
ván is Aranyéknál ösmerte meg ezt az eredeti 
magyar süteményt. —  Eme levélben említé 
föl Szilágyi újra Byron költeményének fordí
tását.

A bús költő maga is megsokalhatta a többféle 
felszólítást és felelt. Szilágyi István csak is azt 
akarta, hogy az elnémult költőt megszólaltassa, 
íme Arany János levele Szilágyi Istvánhoz.

• Édes Barátom !»
"Itt küldöm Byront, egyebet ne várj. «Nem az 

vagyok, ki voltam egykor* s ez most elég. Any- 
nyit beszéltem e tárgyról, hogy már unalmas* . .

•Hogy teged még a marczafánk emléke is ki
sért! lm itt a reczipe. Üss egy csuporba (pél
dául) két tojást. Belé egy kevés sót, ezukrot. 
Verd össze jól. Önts hozzá egy meszely tejet; 
annyi lisztet, hogy palacsinta sűrűségű legyen. 
Akkor tégy zsírt tepsibe, egy ujjnyi vastagon, s 
ezt forrald fel. Mikor legjobban forr, a tésztát 
kanalanként rakd belé, egy-egy kis kanállal egy 
helyre. és pirosra süsd meg. Punktum. Ez fiam 
oly egyszerű, hogy magad is megcsinálhatod. 
Hirtelen etel, mikor hamar kell valamit csi
nálni.*

• V. i. A marczafánk miatt elfeledém szólania
fordításról. Veheted észre, hogy nem keveset 
változtattam. Ezt néhol az értelem kívánta, mint 
a 2. versszakban, melyet nem értettem jól. Az
• Island of the Blest* nem tudom micsoda. De 
most jó  Byronom van jegyzetekkel. Pár jegyzetet 
én is szükségesnek tartok, de gyémánt-apró be
tűkkel, hogy ne rutitsa a lapot igen. —  Most íb I 
elég messze marad az eredetitől, de lehetetlen a 
versalakot és hangot megtartva, jobban fordítni, 
legalább nekem. Azt hiszem, így is marad benne 
szépség. * - ______

2lS. SZÁM. 1S&7. XXXIV ÉVFOLYAM.

Eddig a levél másolata. A közlött «reczipe* 
másfele marczafánkról szól, mint a Jókaié, hanem 
alkalmasint a régi hires név emlékéből ma
radt fenn. T .. T. ,

L o v ei K l á r a .

AZ ANYAKIRÁLYNÖ ÜDVÖZLÉSE.
Viktória angol királynő jubileuma alkalmából 

még két képet mutatunk be, melyek oly jelene
teket ábrázolnak, midőn nemcsak a királynő, de 
a család-anya is tartja jubileumát.

A királynőnek, habár mái- 28 éve, hogy özvegy, 
tudvalevőleg igen nagy családja van. Az életben 
levők egy pár csecsemő kivételével mind megje
lentek az ünnepen, többek közt egyik veje, a né
met trónörökös is, habár torokbaját akkor még 
nagyon veszélyesnek tartották. A westminsteri 
templomban mind megjelentek, 8 az ünnepi kör- 
meneten mindannyian resztvettek és közvetlenül 
az ünnepelt királynő környezetében, a férfiak ló
háton, a nők és gyermekek kocsin. A rangban 
legtekintélyesebb két családtag: a német trón
örökös és a walesi herczeg neje a királynővel 
egy kocsiban foglaltak helyet.

Az ünnepi körmenetnek legérdekesebb cso
portja volt a királyi család férfi tagjaiból álló 
lovas kiséret, mely Viktória királynő hat gyö
nyörű almásszürke ló által vont kocsiját köz
vetlenül megelőzte. Tizenhat herczeg volt a 
csoportban, a királynő fiai, vejei, unokái és 
unokáinak férjei, mindenik különféle katonai 
díszöltönyben. A rokoni fokozat a királynőhöz ha
tározta meg helyüket. A német trónörökösön a po
rosz testőrök fehér egyenruhája és sisak volt, jobb 
kezében a marsal-pálcza. Mellette jobboldalt 
lovagolt a hesszeni nagylierczea tábornoki kék 
egyenruhában s balról Keresztely, schleswig-hol- 
Steini herczeg angol tábornoki piros egyenruhá
ban. Albert Viktor walesi herczeg a 10-ik angol 
huszárezred kék és aranyos hadnagyi öltözetét 
viselte, jobb oldalán volt Vilmos porosz herczeg 
s baloldalt Serqius orosz nugyherczeg. A fiatal 
György walesi herczeg angol tengerészt egyenru
hát viselt, s Henrik porosz herczeg és a hesszeni 
nagyherczegi trónörökös között lovagolt. Az után 
jöttek Keresztely Eduárd scldesiríg-holsteini lu r- 
czeg, a szász-meininaeni tnmöröki>ssel és Lajos 
battenbngi herczeggel, ki angol tengerész-pa
rancsnoki öltözetet viselt tollas kalappal és váll- 
diszítménvekkel. Utánok jött Henrik baiUmbergi 
herczeg, ki a Beatrix herczegnőről nevezett 
hampshirei önkéntes zászlóalj ezredesei disz- 
öltönyét vette fel. Lorne marquis a glasgowi ön- 
kénytesek skót gyalogosi egyenruháját viselte, de 
út közben lováról leesvén a körmenetből elma
radt s csak a székesegyházból visszatérve, csatla
kozott ismét hozzájuk. A királynő kocsijához leg
közelebb volt a királynő három fia : középhelyen 
a icalesi herczeg táborszernagyi díszruhájában, 
jobb oldalán az edinburghi herczeg admiral-öltö- 
zetben a baloldalt a connaughti herczeg tábornoki 
ruhában.

A Westminster-templomban, a hol a hálaadó 
isteni tisztelet tartatott, az oltárral szemben levő 
trón körül egy pár udvari személyt kivéve csak a 
családtagok voltak láthatók: fiák, leányok, vők, 
menyek és unokák, összesen negyvenhármán.

Az isteni tisztelet befejezése után e család
tagok egyenként járultak az ünnepelt családfő
höz, hogy hódolatokat és üdvözletüket kifejez
zék. Legelöl, a mint azt képünk mutatja, a 
legidősebb fiú, a walesi herczeg. A királynő 
mindannyit arezon csókolta a templomban 
összegyűlt fényes közönség jelenlétében. Két 
veje, a német császári trónörökös s a hesszeni 
nagyherczeg egyszerűen letérdelve s kezet csó
kolva akartak elhaladni előtte, de Viktória ki
rálynő visszahívta őket s megcsókolta. A királynő 
fényes ünnepe mellett a boldog anyának s nagy
anyának is ünnepe volt ez s az angol nép, mely
nek kebelében a családi erények oly nagy tiszte
letben állanak, egész lelkesedéssel fogadta a 
fényes ünnepélynek ily egyszerű, de megható 
családi kiegészítését.

A T E N G E R I KÍGYÓ.
A mesék sárkányához hasonlóan a sokat emle

getett és ma már példabeszédszerűvé lett ten
geri kigyó is létezik, természetesen egész más és 
mindenekfelett sokkal szerényebb alakban, mint 
a matrózok hihetetlen eseményei között időröl- 
idöre s z ív ó s  következetességgel előkerülő tengeri 
szörnyetegek.



28. szAm. 1887. xxxiv. é v fo ly a m . VASÁRNAPI ÚJSÁG. 471

A valódi tengeri kígyó, vagy is inkább tengeri 
kígyók, az egyenlítő környékén élnek, külsőleg 
es testszervezetükre nézve alig különböznek a 
szárazföldi kígyóktól másban, mint hogy a far
kuk hátul szélesre nyomott és evezésre használ
ható. Rendesen fejüket a vízből kiemelve úsznak, 
de igen ügyesen tudnak alámerülni és víz alatt 
úszni, sőt a szárazra is úszhatnak. Rendesen 
apró állatok, csak kivételesen nőnek 3— 4 méter 
hosszúra, holott az óriás kígyók hossza 7— 8 méter 
sőt több is. Nagyobb részök igen mérges és ezért 
a halászok es matrózok rendesen kerülik.

Nem lehetetlen, hogy a matrózok félelme a 
mérges kígyóktól, s a viharos tenger hullámzásai 
által okozott szemcsalódás folytán ezek a valódi 
kígyók is szerepelnek egy-két tengeri kígyóról 
szóló tudósításban, vagy az óriás kigyók egy-egy 
példánya, mely vízbe jutott. Kétségtelen azonban 
hogy a hírhedt tengeri kígyók dolgát ezzel meg
magyarázni nem lehet, mivel azokat a több száz 
lábnyi szörnyetegeket állítólag a földgömbnek 
csaknem minden részén látták, holott a valódi 
tengeri kigyók és a pythonok csak a meleg öv 
alatt élnek és e mellett minden egyes ily esetben
—  pedig gyakran voltak a tudósítók között szava
hihető emberek is —  valami óriási szörnyeteg
ről van szó, úgy hogy félelem vagy más okból 
származó tévedés nem is fordulhat elő.

Mar a régi korban gyakran szólanak a tengeri 
kígyókról. Aristoteles említ egyet a libyai part 
mellett, mely állítólag gyakran jött a partra s 
ökröket rabolt. Plinius szerint Nagy7 Sándor hajós- 
kapitányai a persiai öbölben láttak egy 40 láb 
hosszú tengeri kígyót. Pontoppidan norvég püs
pök több tengeri kígyónak látásáról tesz említést 
s Egede János, a híres missionárius, is látott 
egyet. Újabban, a tengeri hajózás fellendülése 
után, csaknem évről-évre támad új hír a 100—  
400 láb hosszú szörnyetegekről, némelyeket 
meg is sebesítenek, de elfogni még eddig egyet 
sem sikerült.

A tudósok, kik e rejtély megfejtésével foglal
koznak, több esetben világosan kimutatták, hogy 
az ülető észlelők tévedése hogyan ered. Egyszer 
delphinek, máskor tengeri pókok egymásután 
menő raja idézett elő a tenger hullámaiban oly 
mozgást, mintha az óriási területen csak egy 
állat volna. Más alkalommal megtörtént az is, 
hogy a látott szörnyeteg egyes csontdarabjait 
megkerítették, mint az az 1808-ban Orkney kö
rül csatangoló tengeri lcigyóval történt s kisült, 
hogy az csak czápa volt, habár óriási 13 méter 
hosszú, a minők Norvégia körül a múlt szá
zadban még meglehetős számmal voltak. Sőt 
oly komikus eset is fordult elő, hogy a rettegett 
tengeri kígyó helyett óriási szalagalaku tengeri 
hínárt találtak, mely távolról csakugyan kigyó 
alakúnak látszott.

Mindez azonban nem magyarázza meg teljesen 
a dolgot s egyes szavahihető emberek által tett 
észleletek alapján hinnünk kell, hogy a régi rej- 
tely nincs megoldva. így például, hogy csak egy 
esetet említsünk, 1877-ben Osbome angol gőzös 
tisztjei Sziczilia közelében igen jól észleltek egy 
csodálatos szörnyeteget a rajzot is készítettek 
róla, a mint azt mi is közöltük. Kezdetben 40 
láb hosszú háromszögű uszonycsucsokat láttak, 
később egy hót láb vastag fejet, 15 láb széles 
vállat s azon, mintha egy óriási teknősbéka elő
tagjai volnának, két 15 láb hosszú uszonyt. Ilyen 
s hasonló esetek folytán több tudós már kifejezte 
azt a nézetét, hogy a Jura-korban élt ichthyo- 
saurus, plesiosaurus s más tengeri szörnyetegek
nek utódai vagy általában valami óriási gyík
féléknek csakugyan kell a tenger mélyében lé
tezniük. A geologiai állatok utódaira gondolni 
nagy merészség ugyan, de hogy a tenger mélyé
ben lakó állatokat még kevéssé ismerjük, az ta
gadhattam 8 ennek alapján legalább is nem lehe
tetlen az, hogy a sokat emlegetett tengeri kigyók 
nem tisztán a képzelem szüleményei s a czetlia- 
lakon kivül még lesznek a tengerben más óriási 
állatok is, melyeket, a tenger színére ritkán jővén, 
csak ily mesés alakban ismerünk.

IRODALOM ÉS M Ű V É SZE T .
á Budapesti Szemle juliusi kötete igen gazdag 

közleményekben és kritikai ismertetésekben is. Egyik 
főérdekü czikke Vátnbéry Ármin dolgozata: « Angol
ország politikai állása a mohamedán keleten.* Azt 
mutatja ki, hogy az angolok ereje, varázsa, tekin
télye, mily okok, hibák, mulasztások miatt csappant 
meg a mohamedán keleten. A fő ok az, hogy Anglia

régi tettereje lelohadt: a sok hódítástól maga is 
megdöbbenve, még az állandó akaraterőt és munkás 
éberséget is figyelmen kivnl hagyták államférfiai. 
Vannak is már, kik látva az ingadozó brit zászlót, a
• finis Britanniáé* szomorú énekét zengik. De e 
zászlót csak akkor fenyegetné bukás, ha az angol 
nép nem szakitna eddigi közönyével s nem igyekez
nék helyrehozni hibáit. A füzet második czikkében 
Kont Ignácz kezdi ismertetni a francziák elhunyt 
jeles kritikusának: Paul de St. Victoruak hátraha
gyott művét: «Les deux marques*, melyből csak *A 
klasszikus drámádról szóló két kötet készülhetett el. 
A bemutatott rész Aeschylos ó-görög tragédiáiról 
szól. Hegedűs Sándor nemzetgazdasági czikke: 
•Ujabb mozzanatok a czukoradó-kérdésben • világos 
tájékozást nyújt mindazoknak, kik e fontos kérdéssel 
megismerkedni kívánnak. A szépirodalmi rész: Intelei 
Istvánnak *Jetta» czímü beszélvéből s Let ay József
nek négy darab Burns-fordításából: a "Nézd kedve- 
sem>, <Nincs Nanni velem», «Folyj csöndesén Afton* 
s *Az én szép Marim ■ czímü dalokból áll. Ezeket 
követik az "Egyetemi tanítás»-ról és • A művészet 
négy fal között* czlmű, jó eszméjü özikfeek, névtelen 
nül. Az "Értesítő"-ben tíz ujabb könyv bírálatát kap
juk. A Baksai elbeszéléséről szólót lapunk mai szá
mában bővebben ismertetjük. A második Hunfalvy 
Pálnak tudományos becsü német könyvével: «A 
rumén történetírás ujabb jelenségei" czíművel fog
lalkozik : a harmadik a Gozsdu Elek «Tantalns* 
czimű beszélykötetét bírálja. A többi czikk R. Meyer 
és G. Archant «La question agraire»-jéről, Tokody 
Ödön «Az öreg plébános leveleiről*, (magyar kedély- 
lyel, de itt-ott elfogultan irt könyvről), László Ká- 
rolynak oly érdekes "Napló-töredékeiről", egy pár 
tiszaszabályzási munkáról s Kölcsey Ferencz minden 
munkáinak uj és bővített kiadásairól szól. A Buda
pesti Szemle előfizetési ára egész évre 12 frt, félévre
6 frt.

Arany János hátrahagyott iratai füzetes kia
dásából két ujabb füzet (5 és 6) jelent meg Báth 
Mórnál. A "Versek*-bői az «Öszikék» utolsói, 1880. 
deezemberéig, és a "Kisebb költemények régebbi 
évekből", köztük a "Honvéd özvegye*, "Rózsa Sán
dor*, műfordítások Burns-ből, Moore-ból, Horácius- 
ból és khinai dalok vannak benne. Legértékesebb 
darabja a "Csaba királyfi" töredék első éneke. A le
velezésekből a Petőfivel folytatott levelezés nagy 
része közöltetik. Egy-egy füzet ára 40 kr.

Jókai müvei. Ráth Mór kiadásában Jókaitól két 
könyv hagyta el legközelebb a sajtót. Egyik a nagy 
író régibb, apró dolgozatainak gyűjteménye, • Éle
temből• czimen, mely füzetes kiadásban indult meg, 
könyvalakban most i l8  oldalnyi kötetet foglal el. 
Humorisztikus dolgozatainak java, a jó Kakas Már
ton prózájából, a 60-as évekből több jóizü apróság 
van a kötetben. A vége útleírás. A czikkek összegyűj
tése és közreadása a hírlapokból igen jó gondolat 
volt. A kötet ára 2 frt 60 kr. A másik uj mű «(?r. 
Benyovszky Móricz életrajza*, mely a gróf saját em
lékiratai és útleírásai elé jő bevezető kötetül. Most a 
második füzet jelent meg, egy képmelléklettel: 
•Benyovszky megtámadja Formosa bennszülötteit." 
A füzet ára 40 kr.

Turgenyevnek Ráth által rendezett összegyűjtött 
munkái közt harmadik kötetül megjelent: Heléna, a 
bolgár fölkelés előestéjén. Ara 1 frt-.

Makrobiotika. vagy hogyan lehet az életet meg
hosszabbítani. Irta dr. Hufeland Kristóf Vilmos ; dr. 
Klemke átdolgozása nyomán fordította Kemény Fű- 
löp, Budapesten, a Frankiin-társulat kiadványa, a kis 
nemzeti muzeum 45— 46. kötete. Ara 1 frt. — A sűrű, 
mindamellett igen olvasható 29 ives kötet kime
ríti mindazt, a mit minden embernek tudni jó, egész
sége fentartása végett. Hufeland, a világhírű tudós 
e műve Németországban a biblia után leginkább el van 
teijedve. és valóban nincs is más könyv, mely e he
lyet jobban megérdemelné, a biblia üdvözülni, ez meg 
élni tanítja az embert. És minél inkább távolodik az 
ember a vadak állapotától és minél inkább közeledik 
a műveltség legmagasb színvonalán álló népekéhöz, 
annál inkább van szüksége ilyetén jeles tankönyvre, 
mert mint a láng a gyertyát, a szellem úgy emészti 
a testet, és ennek épségét csak úgy tarthatjuk fenn, 
ha a szellem rombolását a tudomány segítségével és 
ápoló eszközeivel ellensúlyozzuk. Ez a leghasznosabb 
sőt valósággal szükséges könyv már a polgárosult 
magyar ember háztartásában.

•A magyar ipar úttörői* czim alatt teijedelmes
könyv jelent meg. Gelléri Mór állította össze a ma
gyar ipar jeleseinek élet- és jellemrajzát. hogy az 
iparos iQuság jó példákon bnzdnhra a becsület, a 
tisztesség és tökéletesedés terén igyekezzék fejlődni és 
haladni, gondolkozó iparossá válni. A 82 életrajz közt 
ott találjuk az ipar régi jeleseit, a mai nemzedék 
kiválóbbjait, ugv a nagy és kisipar, mint a főváros, 
vidék és Erdély köréből. A mű tanulságos, oktató 
irányú s nem feledkezett meg a kereskedelem és for
galom jeleseiről, valihnint az ipar szellemi munká
sairól (Széchenyi, Kossuth. Trefort, stbv' sem. Az 
ipariskolai jutalom- és olvasókönyvül szánt gyűjte
mény Trefort miniszternek van ajánlva. 82 kis arcz- 
kép van a kötetben, mely Dobrowskv és Franké kia
dásában jelent meg. Ara fűzve 2 frt, diszkötésben
2 frt 50 kr.

Zeneművek. A Hoós János szerkesztésében Déván 
megjelenő ■ Eredeti magyar daltár* hatodik füzetét 
kaptuk. Tartalmaz dtdokat b. Bánffy Györgytől, 
Erdélyi Páltól. Ábrányi Kornéltól. Kereszty Istvántól, 
Hazslinszky G.-től, Angyal Armandtól. Gaál Ferenci
től és Hoós Jánostól. — A •Magyar dalalbumból* 
Győrött, Hennicke Rezső kiadásában most jelent 
meg a hatodik évfolyam 9-ik füzete, szokás szerint 
húsz dallal.

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK.
A történelmi társulat vándorgyűlése. A magyar

történelmi társulat ez idén nyári kirándulását Dévára 
és Hnnyadruegyébe rendezi, a hova a megyétől. 
Déva városától, az ottani történelmi régészeti társu
lattól meghívást kapott. A kirándulók megállapod
nak Áradott, megnézik a várat, a vértanuk siiját a a 
közintézeteket. Déván a diszgyülés, melyet az ottani 
történelmi társulattal közösen tartanak, július 24-én 
(vasárnap) lesz. Onnan több vidéki kirándulást ren
deznek Vajda-Hnnyadra, Vásárhelyre (a régi Sarmi- 
segethusa város romjaihoz), Piskibe. Petrozsényba 
stb. A kirándulásra eddigelé mintegy 40-en jelent
keztek a társulat tagjai közül. Jelentkezni az egye
temi könyvtárban a titkárnál még lehet.

A történelmi társulat kirándulásával egy időben 
tartja közgyűlését a hunyadmegyei történelmi és ré
gészeti társulat is. A történelmi társulat tagjai jiü. 
23-ikán reggel 8 órakor indulnak Budapestről s 
ugyanaz nap este 10 órakor érkeznek Dévára. A tár
sulatot gr. Széchen Antal másodelnök vezeti, s 6 
tartja a jul. 24-iki ünnepélyes ülésben is a megnyitó 
beszédet. Még Torma Károly, Csánky Dezső és Szá- 
deczky Lajos olvasnak föl értekezést. Másnap lesz a 
hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat köz
gyűlése, gr. Kuun Géza elnöklete alatt, ki a meg
nyitó beszédet mondja. Felolvasást tartanak; Só
lyom-Fekete Ferencz, Király Pál és Téglás < iábor. 
Jul. 26—27-ikén kirándulások lesznek.

A magyar tanárok gyűlése Fiúméban. Az orszá
gos központi tanár-egyesület most tartja évi közgyű
lését Fiúméban, hova e hó 4-ikén este Budapestről 
mintegy kétszázan utaztak el és másnap reggel ér
keztek meg. A fogadtatás szives volt.

A vasúti pályaházban a városi hatóság képviselői 
fogadták az érkező vendégeket, kikhez lovag lhierry 
alpolgármester intézett üdvözlő beszédet, melyben 
kiemelte a fiumeieknek az anyahaza iránti ragaszko
dásukat. Az egy begyült tanárok nevében Erődi Béla 
iskolai igazgató intézett meleg szavakat a vendégek
hez. Ezután a társaság a városi zenekar hangjai mel
lett a városba vonult s megtekintette annak neve
zetességeit. Emlékezetes marad mindenki előtt a 
látogatás József főherczeg parkjában. A főherczeg jó 
előre meghívta a gyűlés tagjait a látogatásra, s most 
mint házi gazda, személyesen fogadta vendégeit a 
gyönyörű kertben, s maga kalauzolta őket egy órá
nál tovább, páratlan szívességgel figyelmeztetve őket 
egyes nevezetesb virágra, növényre éa szolgálva ma
gyarázatokkal. A tisztelendő uraknak megjegyezte, 
hogy nekik fél magyarázni mert kitűnő botanikusok 
szoktak lenni. Majd fölhívta a figyelmet egy szárított 
keleti növényre, a nicotiana tabacumra, s rámutatott 
egy csomó skatulyára, melyekben finom szivarok áll
tak a látogatók rendelkezésére. A kertbe lépéskor 
Berecz Antal, a tanáregylet elnöke üdvözölte a főber- 
czeget, s ugyancsak ő mondott köszönetét a váratlan 
szives fogadtatásért. Mikor a társaság távozóban volt, 
Klotild főherczegnő leányai kíséretében az nt men
tén egy pádon ülve várakozott. Az egész társaság lel
kes éljenzésben tört ki, s így távoztak a pompás 
kertből.

Tanácskozások a nemzeti színház és operaház 
ügyében. Még a képviselöház tárgyalásaikor, mikor 
az operaszinliáz nagy költségei szóba jöttek, Tisza 
miniszterelnök megígérte, hogy tanácskozást biv 
össze. Az enquete, melyen b. Orczy Béla belügymi
niszter elnökölt, e hó 7-ikén gyűlt egybe.
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A meghívott tagok közöl sokan nem jelentek meg 
a tanácskozáson. Jelen voltak: Tisza Lajos gr., Jókai 
Mór. Podmaniczky Frigyes báró, Gyulái Pál, Hege
dűs Sándor, Keglevich Béla gr., ifj. Ábrányi Kornél, 
Keezler József, Schütz Miksa, Fnttaky Gyula; a bel
ügyminisztérium részéről: Orczy Béla b. belügymi
niszter, Beniczky Ferencz államtitkár, Ribáry József 
és Torkos László min. tanácsosok; a kultuszminisz
térium részéről: KArffy miniszteri és Szalav Imre 
osztálytanácsosok, stb., a színházak részéről: Keg
levich István gr. intendáns, Paulay Ede, Erkel Sán
dor. Az ülésen abban történt megállapodás, hogy az 
enquete tanácskozásait október- ló  ikéig elnapolja ; 
addig kinyomatnak és szétosztatnak a belügyminisz
térium által kilátásba helyezett adatok a külföldi 
operaszínházak, valamint a magyar kir. opera mű
vészi, adminisztratív és pénzügyi kezelését illetőleg; 
továbbá felhívatott Keglecidi István gr. intendáns, 
hogy az operaszínház helyzetéről és a teendő intéz
kedésekről véleményes jelentést teijesszen elő; a 
belügyminisztérium pedig fölkéretett, hogy formu- 
lázza a kérdőpontokat, melyek az enquete tanácsko
zásainak alapiát fogják képezni. Érdekes vita fejlő
dött ki Hegedűs Sándor azon indítványa fölött, hogy 
ne csak az intendáns adjon be írásbeli véleményt,

szemlélte meg a gyártelepet s különböző bevásárlá
sokat tett. Innen a városligetbe ment, a nagy ipar
csarnokban a kereskedelmi muzevmot megtekinteni. 
Németh Imre miniszteri tanácsos fogadta a felügye
lőség élén. A szemlét a bntorfülkében kezdte meg a 
király, ki a kereskedelmi muzeum czélja felől beha
tóan kérdezősködött s nagyon lekötötte figyelmét, 
hogy a kiállított czikkek nagy része épen arra ké
szült, hogy kivitelül szolgáljon a keleti államok szá
mára. Különösen tetszettek ő felségének a kiálitott 
műlakatos készítmények s ezek közül Jungfer gyűjte
ményéből vásárolt egy nagy diszlámpát, mely udvar 
vagy lépcsőház megvilágítására való. Sokáig szem
lélte a magyar szőnyeg- és a nyerges-czikkeket, to
vábbá az elegáns kocsikat és hintókat. Egy óra 
hosszáig tartott a király látogatása. Kevéssel tizenegy 
óra előtt távozott a király, elismerését és köszönetét 
fejezve ki Németh miniszteri tanácsosnak, kinek 
amaz eszméjét, hogy Belgrádban a múzeumnak fiók- 
minta-tára állíttassák fel, élénk helyésléssel fogadta. 
A kereskedelmi muzeumból Milán király egyenesen az 
önkénytes mentőtársulatnak a Lipót- bazárban levő 
központi állomására hajtatott, hol dr. Kresz és dr. 
Strichó fogadták. Majd Budára ment át a miniszter
elnököt meglátogatni, de nem találván, névjegyét

pedig azzal a hozzátevéssel, hogy a herczeg liajlandó 
elfogadni a bolgár trónt. A fejedelemválasztás Timo- 
vában julius 7-ikén megtörtént és Koburg Ierdinánd 
herczeg, magyar kir. honvédtiszt és József főherczeg 
sógora, egyhangúlag fejedelemmé választatott. A 
nemzetgyűlés a herczeg válaszának megérkeztéig 
elnapolta üléseit. Általános a meggyőződés minden
felé, hogy a herczeg elfogadja a választást.

A tűz- és vizkárosultak segélyezése érdekében 
Beniozky Ferencz belügyminiszteri államtitkár, mint 
a «Segítség* czímü jótékony ezélú irodalmi vállalat 
terjesztését vezető bizottságnak alelnöke, meleg 
hangú fölhívást intézett az alispánokhoz és a városi 
törvényhatóságok polgármestereihez. Hivatkozva a 
nagy csapásokra, fölhívja figyelmöket a «Segítség* 
czím alatt alakult bizottságra, mely díszes albumot 
ád ki a szerencsétlenek javára.

• Arról van szó —  úja fölhívásában, — hogy a
• Segítség* czimü albumnak mentül nagyobb siker 
biztosíttassék. S eltekintve ama nemes és humánus 
czéltól, a mely ezen album létrehozatalával össze van

AZ ANGOL KIRÁLYI CSALÁD TAGJAI AZ ÜNNEPI KÖBMENETEN.

i[anem I ‘aulai/ és Erkel igazgatók is, a kik — úgy
mond — a valódi szakközegek. Ezzel szemben Orczy 
báró belügyminiszter azt hozta fel, ha a kormány az 
intendáns és igazgatók jelentései alapján akarna el
járni, akkor nem lenne enquetere szükség. Az igaz
gatói jelentések eszméjét erre elejtették.

MI ÚJSÁG?
A király Magyarországon. Ő felsége az őszi had

gyakorlatok alkalmával majdnem az egész szeptem
ber haván át Magyarország különböző vidékein fog 
tartózkodni. A  király legelőbb is Xyitrára megy, 
azután Csáktornyára, majd pedig Terebesre, hol gróf 
Andrássy Gyula kastélyában fog lakni: Terebesrol 
ő felsége Kolozsvárt érintve Dévára megy a had
gyakorlatokra.

A szerb király Budapesten. Milán király, ki 
annyi sok beszédre okot adott két hetet töltött or
szágától távol Bécsbeu, julius ő-ikén éjjel Budapestre 
érkezett, s az * Angol királynő • fogadóban szállt meg. 
A másnap délelőttiét fölhasználta, hogy körül tekint
sen Budapesten.

Először is a külső-dob utczába. a Fischer-fele 
viajolika-gyárba hajutott, hol nagy érdeklődéssel

hagyta hátra a pénzügyminiszteri palotában. Vissza
térve Pestre, a láncz hídtól gyalog sétált szállására, 
két órakor pedig a központi pályaudvarba indult, s 
folytatta útját Belgrád felé.

A bolgárok uj fejedelme. Pár hét kivételével 
egy esztendeje már, hogy Battenberg Sándor fejede
lem elhagyta Bulgáriát, s a bolgár trón megüresedett. 
A nagy nemzetgyűlés igyekezett betölteni minél 
előbb, meg is választotta Valdemár dán herczeget, 
de azon rokonsági viszonynál fogva, melyben a her
czeg áll a czári családhoz és Oroszországnak Bulgária 
iránt elfoglalt állásánál fogva, a herczeg a választást 
nem fogadta el. A nemzetgyűlés küldöttséget indított 
az európai udvarokhoz, hogy a bolgár viszonyokról 
előterjesztést legyen. E küldöttség mikor Becsben 
járt, akkor merült föl először Koburg Ferdinánd 
herczeg fejedelmi jelöltsége. A küldöttség fölkérte a 
fiatal herczeget a trón elfogadására. Akkor igen sok 
ellentétes hír hallatszott, melyek aztán később egé
szen elhallgattak, s a fiatal herczeg jelöltségét a leg
utóbbi időkig nem is emlegették. A mint azonban a 
nemzetgyűlés újra összehivatott, Koburg herczeg 
jelöltsége egészen komolyan újra fölmerült, még

kötve, maga a mű — az által, hogy abba a trónörö
kös-pár ő fenségeik is kegyeskedtek dolgozatot kül
deni, valamint a közreműködő irók és művészek 
által — annyira becses s olyan értékes lesz, hogy az 
különben is érdemes volna a legmelegebb pártolásra 
s az album árai — a mű értekéhez képest — úgyszól
ván csekélységnek tekinthetők.» A felhívások mellé 
az államtitkár mellékelte az előfizetési iveket is, 
kérve, hogy azok szétosztassanak.

Fölhívás. A «Segitség» irodalmi vállalattal kap
csolatban a tüzkárosultak és árviz által sujottak javára 
ez évi aug. 20. Sz.-István napján, a városliget terüle
tén rendezendő nagy ünnepély és ezzel kapcsolatban 
levő tombola és sorsjáték tetemes kiadásokat fog igé. 
nyelni. E költségek az ünnepély jövedelmének te
kintélyes részét fölemésztenék, ha a rendező bizott
ság nemes czéljai elérésében a nagy közönség támo
gatásában nem részesülne. Miért is a rendező bizott
ság fölhívja a nemes ügy iránt érdeklődő emberba
rátokat, szíveskedjenek bármily csekélységből álló 
adományokat gyűjteni és azokat legkésőbb aug. 1 -ig 
a «Szent-István-napi orsz. ünnepély rendező bizott
ságának* irodájába, Ferencziek bazárja 20. sz. alá 
megküldeni. Az ünnepély területének elzárásához,
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feldíszítéséhez vagy kivilágításához szükségelt bár
minemű kölcsönképen vagy adomány czimén áten
gedendő díszítési anyagokat (zászlók, szövetek, dísz
letek, világítási eszközök, vaslánczok, faalkatrészek, 
kötelek, stb.) valamint a versenydijakhoz és tombolá
hoz szükségelt kisorsolandó fényüzési czikkeket, 
(ékszerek, bútordarabok, ezüst-, ruha-, és febérne- 
müek, üveg- és porczellán-tárgyak) vagy bárminemű 
csekélységből álló adományt és díjtalan munkaaján
latot is hálával fog a bizottság fogadni. Irodai órák 
naponta d. e. 9— 12-ig, d. u. 4—8-ig. A rendező bi
zottság nevében: Jókai Mór, b. Atzél Béla.

Berlin a magyarországi árviz-károsultakért.

utazott, hogy ott emberbarát! megbízásában eljárjon 
s a további gyűjtés iránt a helyszínén infonnácziókat 
szerezzen.

Bonnaz Sándor, Csanádi püspök, áldozárságának
ötvenedik évfordulóját ünnepli augusztus hó 17-ikén.

* Ballagi Aladár fiatal tudósunk, s a tud. aka
démia tagja hosszabb utazást tesz keleten tudomá
nyos czélból. A dalmát partokon meglátogatta 
Zára, Sebenico, Spalato, Ragnsn, Cattaro városokat 
is, s az ottani könyv- és levéltárakban búvárkodott. 
Montenegrói területen, Antivariban épen akkor idő
zött, mikor a bajrám-ünnepet tartották, a mely ünne
pen a törökök sajátságos fegyvertánczot szoktak

Égbe szállott, ott keresni kincsét 
Haj de gyászt hágy itt örökbe hátra.
Anya, testvér s annyi hfi barátra !•

Nagybecsű kőzetgyAjtemény. Semsey Andor 
ismét nagybecsű ajándékkal gazdagította a földtani 
intézet gyüjteménytárát. Ugyanis megvásárolta azt a 
gazdag és érdekes kőzetgyüjtöményt, melyet dr. O. 
Maillard, a zürichi geologiai gyűjtemény segédje, 
Svájczban gyűjtött össze. A gyűjteményt az intézet uj 
helyiségében, a földmívolési minisztérium palotájá
ban állítják fel.

Halászati eszközök ki állítása. Az országos ki
állítás alkalmával a mezőgazdasági csarnokban kiállí-

VfKTÚRIA KIRÁLYNŐ JUBILEUMA ALKALMÁVAL MEGCSÓKOLJA GYERMEKEIT.

Közöltük annak idején azt a felhívást, melyet a magyar
országi árvízkárosultak érdekében a Berlinben ala
kult bizottság intézett a német közönséghez. E 
bizottság főleg ruha- és fehérneműket, de ezenkívül 
pénzt is gyűjtött. A jótékony czélra Auguszta német 
császárné is 800 márkát küldött a bizottsághoz, mely 
az első gyűjtést a napokban be is fejezte. A segély
bizottság közvetlenül akarván pénzbeli és másnemű 
adományait az árvízkárosultakhoz eljuttatni, az át- 
szolgáltatással egyik tagját, dr. Horváth József ber
lini tekintélyes orvost s az ottani magyar egylet el
nökét bízta meg. Dr. Horváth egy teljes vasúti kocsi 
ruhával, valamint az egybegyült pénzzel már megjött 
Berlinből a egyenesen az alföldi árviz-sujtotta vidékre

j ámi. Albániában : Durazzóban alkalma volt albán 
népjátékot is látni. Majd görög földre ment, Corfu 
szigetére, onnét pedig Athénbe. Ballagi Aladár Kon
stantinápoly felé vette innen ntját, s készül a szent 
földre is.

Egy fiatal történetíró síremléke. Dr. Szalay 
Józsefnek, a korán elhunyt derék történetírónak a 
történelmi társulat tagjai díszes síremléket csináltat
tak. Szürke márványból faragott szép piramis jelzi 
most mái* sírját a vízivárosi temetőben. A síremléken 
Szász Károlytól a következő torok olvashatók:

• Lelke mig a jót 8 igazt kereste,
Súlyos kórral küzdött gyenge teste.
Most a lélek, letépvén bilincsét,

tott s ott általános érdeklődést keltett magyar halá
szati eszközöket gyűjtőjük, Hermán Ottó az állat
kertben a múlt évben épült díszes pavillonban ren
dezte be. A különféle tárgyak és eszközökben különben 
is gazdag gyűjtemény ujabb ritka példányokkal 
szaporodott. A czélszerüen és ízléssel rendezett érde
kes gyűjtemény vasárnap, jul. 3-án nyűt meg.

Az állandó országház alapjának betonozását 
junius 16-ikán kezdték meg a Duna felőli oldalon, 
hogy a viz betódulása lehetőleg megakadályoztassék. 
A hol a beton a legvastagabb: 4‘70m. réteget képez; 
a hol legvékonyabb (a város felőli oldalon), ott is két 
méternyi. A betonréteg az egész épület területe alatt 
elhúzódik, úgy hogy az uj országház óriási építménye
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összefüggő, tömör beton-alapon fog nyugodni. Eddig- 
elé a betonozással elkészültek a mélyebb helyek leg
nagyobb részén ; e munka mintegy Iá— 13,000 köb
méternyi beton lerakásának felel meg s az egésznek 
mintegy ötödrésze. A betonozáshoz szükséges dunai 
kavicsota Margitszigeten fölül kotoiják ki a mederből, 
hajókkal szállítják az építéshez. A legnagyobb nehéz
ség mindenütt a Duna mentén mutatkozott, a vízbe
szivárgás és az alámosás következtében beállott 
partszakadások miatt. Ezért, az alámosások megaka
dályozására szükséges volt a partot 300 méternyi 
szádfallal biztosítani. A Dunából éB a talajból szi
várgó vizet pedig folytonosan három nagy gőzgép 
szivattyúzza. A betonozást éjjel-nappal végzik, éjjel 
elektromos világítás mellett. Folytonosan 14— 18 
csapat munkás dolgozik fölváltva. A munkálatokat 
hármas felügyelet .ellenőrzi. A föld-munkákkal a jövő 
héten annyira előre haladnak, hogy a betonozást az 
egész területre ki lehet majd teijeszteni.

A pótválasztások. A legtöbb helyen megtörténtek 
már a pótválasztások is.

Budapest ferenczvárosi kerületében, miután Prück- 
ler László visszalépett, egyhangúlag a kormánypárti 
Tolnai/ Lajos választatott meg. Kecskemét város 
mind a két kerületében juL 7- íkén volt a választás. 
Mind a két kerületben a függetlenségi párt győzött. 
Az alsó kerületben Tóth László kormánypárti vissza
lépett 8 így egyhangúlag Ugrón Gábor lett meg, ki e 
szerint két kerületben van megválasztva. A felső ke
rületben Vámos Béla kormánypárti (a volt képvi
selő) szavazás közben lépett vissza és igy Horváth 
Ádám függetlenségi a képviselő. — Győrmegve 
téthi kerületében Goda Béla mérsékelt ellenzéki ] 96 
szótöbbséggel választatott meg a függetlenségi Hen- 
taller Lajos ellenében. It-Becsén a kormánypárti 
Popoi ics Vazul 67 szóval győzött Kiss Ferencz füg
getlenségivel szemközt.

A jászberényi katasztrófa. Megrendítő szeren
csétlenség érte e hó 4-én a Jászberényben összegyűlt 
honvédhuszár-utászi tanfolyamot. A kaszárnya mel
letti gyakorlótéren, előadásközben a dinamit felrob
bant, nyolczan meghaltak, számosán súlyosan meg
sebesültek, s félni lehet, hogy a katasztrófa még 
több életet is fog kivánni a megsebesültek közül. Az 
ötvenkét katona közül, kik Szakács főhadnagy elő
adásán jelen voltak, egy sincs abban a helyzetben, 
hogy a szerencsétlenség egyes részleteit körülménye
sebben előadhatná. Egy részük örökre elnémult, 
másik része sir szélén áll. Tizenegy közülök kisebb 
sérülést szenvedett; ezek épen távolabb állottak, s 
nem tudják mi történt. Azt a magyarázatot a szak
értők nem fogadják el, hogy Szakács hadnagy, mikor 
a gyujtózsinor természetét magyarázta, a zsinórt 
rosszul gyújtotta meg, mely kezét megégetvén, el
dobta, s ez a dinamitra hullt. A szakértők szerint ha 
a dinamit igy gyűl meg, lassan ég e l; csak gyutacs, 
vagy ütés robbantja föl.

A robbanás abban a pillanatban szerteszét tépte 
Szakács Sándor főhadnagyot, dr. KolUr Károly fő
orvost s több honvéd-altisztet és közembert. Hiihner 
Ottó hadnagynak kezét és lábát szakgatta e l ; elron
csolt tagjait amputálták, de másnap reggelre bele
halt. Szörnyű jelenet volt, mikor a nagyerejü robba
nás dörgésére emberek ■ érkeztek a szerencsétlenség 
színhelyére, s ott látták a szétroncsolt áldozatokat, 
vérben fetrengő sebesülteket, kik egymást kérték, 
hogy fojtsa vagy ölje meg. A vigasztaló szavakat sem 
hallották, mert a robbanás megsüketítette őket. s 
golyót és mérget kértek. A szerencsétlenség hírének 
vételére b. Fejérváry honvédelmi miniszter, Graeff 
altábornagy s József főherczeg adlátusa, Henneberg 
és Ghyczy Béla altábornagyok is Jászberénybe utaz
tak, hol az egész városban rendkívüli részvétet kel
tett a borzasztó eset. A katasztrófa nyolcz áldozatát 
jul. 6-án d. e. temették el gyászos részvét mellett. A 
szomorú esetről a jászberényi honvéd-tisztikar adott 
ki gyászjelentést. A halottakat a kórházban terítették ' 
ki. A három tiszt érczkoporsóban feküdt. Minden 
koporsó el volt halmozva virággal s a temetésre a vi
dékről is sokan érkeztek. Három díszes gyászkocsin 
és ót paraaztezekeren vitték az áldozatokat az ujfeliér- 
tói temetőbe. Koller özvegy édes anyja megtörve 
haladt fia holtteste után, s a sírnál elvesztette esz
méletét. A temetésen jelen volt b. Fejérváry minisz
ter, Graeff, Henneberg, Ghyczy altábornagyokkal, s 
a Jászberényben levő összes tisztikar, és összes ka
tonaság. A temetést a katholikus és református lel
készek végezték. A református pap megindító beszé
det tartott. Mindenki könyes szemekkel dobta a han
tot a szerencsétlen katonák síijába. E hó 6-ikán 
Balogh hadnagy is belehalt sebeibe.

A tóba s&lyedt város. Nagy szerencsétlenség érte 
Svájczban e hó 5-ikén a zugi kanton fővárosát, 
Zugot, melynek mintegy 4000 lakosa van. A tó mel
lett uj kopartot építettek, s azon szorosan egymás

mellett csinos ház-sor emelkedett. Ez a ház-sor leg
nagyobb részben, negyven ház, föld csuszamlás követ
keztében belesülyedt a tóba, és sok emberélet is oda 
veszett. A talaj eülyedése délután 4 órakor kezdődött, 
s ekkor két ház omlott össze, úgy hogy a föld lecsu- 
szamlott a magával rántotta az épületeket íb. Két óra 
múlva következett a nagyobb szerencsétlenség. 
Ekkor 3ő ház omlott a vízbe. A kik e borzasztó pilla
natban a házakban voltak, kevés kivétellel mind
nyájan elvesztek. Egy kis gyermeket a bölcsője tar
tott fent a víz fölött. Az odaveszett emberek számát 
százra teszik.

* Postagalambok versenye. A budapesti galamb
kedvelők • Columbia' köre jul. 3-ikán versenyt tar
tott postagalambjaival. Az egylet egy, a közös had
ügyminisztérium három, Gasparetz Géza pedig egy 
dijat tűzött ki. A galambok begyakorlását e versenyre 
már május elsején megkezdték, mindig távolabb he
lyekről való próba-röptilésseL A verseny irányát a 
hadügyminisztérium tűzte ki. Hat tenyésztő 71 ga
lambot nevezett, de a versenyben csak 1K vett részt. 
A galambokat a kassai gazdasági tanintézet igazga
tója, dr. Roditzky Jenő bocsátá ki reggeli 7 óra előtt. 
Elsőnek érkezett Budapestre dr. Dirner Lajos két 
galambja, mely a 2:2:2 kilométernyi utat 47« óra alatt 
tette meg. Gasparetz Géza két galambja volt a máso
dik, az állatkert három galambja a harmadik. Az 
utolsó galambok 5 óra 5 perez alatt érkeztek meg. 
A jury, dr. Grubiczv Géza elnöklete alatt, kiosztá az 
50, 30 frankból, 10 és U ezüst forintból álló dijakat; 
Gasparetz Géz a ezüst érmét a jövő évben Przemysl- 
ben rendezendő versenyre tartották fenn. A hadásza
t iig  fontos posta-galamb-közlekedés érdekében a 
hadügyminisztérium négy állomást rendszeresített 
Komáromban, Folában, Krakóban és Przemyslben.

Kolumbus háza. Genua városi tanácsa elhatározta, 
hogy a via Sant'Andrea ntezán levő házat, melyben 
Kolumbus hosszú ideig lakott, megveszi és fenn fogja 
tartani mostani állapotában. A lakosság körében ez 
a kegyeletes elhatározás mindenfelé élénk helyes
lésre talált.

H ALÁLO ZÁSOK.
Elhunytak a közelebbi napok alatt: Báró J ó sik a  

Leó, az erdélyi arisztokráczia kiváló tagja, b. Jósika 
Sámuel kolozsmegyei főispán apósa. Kolozsvárit. —  
Lüby Z s io m o n d , Szatmármegye egykori aranytollu 
főjegyzője, Ököritón. — F o r in t o s  (Gulden) E n d b e , 
ácsteszéri plébános és nyug. esperes, Acsteszéren.— 
H e r m a n n  O t t ö , a temesmegyei Neudorf plébánosa, 
43 éves. —  B ü k o v in s z k y  J ó z s e f , 1848— 49-iki hon
védfőorvos, ki tetemes vagyo ának legnagyobb ré
szét jótékonysági és közművelődési czélokrn hagyta, 
Budapesten; ugyanitt Gtönoiöbsi Z o l t á n , vegyész 
és okleveles tanár, 29 éves; G il á n  S a m u  régi honvéd; 
I ’ o l l Ak  S a m u , az első magyar általános biztosító tár
saság tisztviselője. — M a g v a r i S z u l p i c z , a pannon
halmi l^enedek-rend tagja, komáromi gymnásiumi 
tanár, 37 éves, Esztergomban. — S t o f f á n  K á l m á n , 
postahivatali főnök, élete 30-ik évében, Nagy-Károlv- 
ban. —  Vén F e r e n c z , nyugalmazott honvédfőhad
nagy és Alsófehérmegye tiszteletbeli aljegyzője, 72 
éves, Nagyszebenben. — M e z e y  L » j o s , egri ügyvéd, 
Zsadánvban. — L ik a c s  I s t v á n , törv. hatósági bizott
sági tag, Székely-Udvarhelyen. — Kis-zsámi P e s c h a  
S z v e t o z á r , verseczi m. kir. postamester, ügyvéd,
70 éves korában. — F b k b t e  K á l m á n , debreczeni 
postatiszt. 33 éves, Debreczenben. —  Zadoveczki 
S o m o g y i B á l i n t , volt cs. és kir. százados, m. kir. pos
tamester, élete 71 évében. — K o zm a  J ó z s e f , volt ka
taszteri felügyelő, földbirtokos, Nagyhajmás-Német- 
hegyen. — B e v é r  S á n d o r , nyugalmazott cs. és kir. 
százados, Pozsonyban. — M á r t o n f i  B e r t a l a n , har
madéves hallgató. Szamos-Ujvártt. — Ifj. S z a b ó  Fe
r e n c z , 23 éves, Mátra-Novákon. — M u r a h ö z y  Ka
r o l t , gyógyszerész, Debreczen város törvényhatósági 
bizottságának tagja. 65 éves. — G s c h m e id l e r  M i k 
l ó s , nyug. őrnagy, a nemzeti színház néhai énekes
nőjének, Carina Annának (Frankenburgné) testvére, 
Sopronban. —  L u d v io  A n t a l , biztositó társulati hi
vatalnok, Pozsonyban, — Z a k l a k á l  Máté, közala
pítványi tiszt, Mána-C'saládon. —  A s z t a l o s  G y ö r g y , 
verestoronyi plébános, 37 éves.

Özv. gróf Siobat Lázárné szül. Török Éva, %  éves 
korában, Győr-Szemerén. s az agg matróna halálát 
széles kiterjedésű család gyászolja. —  L ínczy 
Mihályné szül. Sántha Etelka. Lánczy Ilkának, a 
nemzeti színház fiatal művésznőjének édes anyja, 53 
éves, Budapesten. — Semetke Gezáné. szül. Kovács 
Irén, kir. aljárásbiró neje. 24 éves, Kiskomáromban.
—  N a g y  Kabolyné, szül. Németh Anna, 63 éves, 
Veszprémben. — Pbuzsinszkt E liz, ö z v . Prnzsinszky 
Lajosné 18 éves leánya, Sopronban. —  Özv. Kiss 
Lajoshé. Be re tvás Judit, 70 éves, N.-Váradon. —  
TcrAnszkt JózsBFNfc, szül. Fiuk Irmine, Zólyomme- 
gye t  főjegyzőjének neje, 40 éves, Beszterczebányán.

—  S ch w edeb  A do lfní:, szül. Baly Margit, postames
ter neje, Lettínyén. —  F é n yes  I lo n a , Fényes Móricz 
és neje szül. Miskolczy Ottdlia ‘9 éves leánya, Be- 
rettyó-Ujfaluban.

SZERKESZTŐI MONDANIVALÓ.
Kassa. A régi magyar költők tárát a M. tud. Aka

démia megbízásából Szilády Áron rendes tag szer
keszti. Eddig öt kötet jelent meg: kiadja az Akadé
mia s kapható ennek kiadó hivatalában (akad. utcza)
— megrendelhető bármely könyvárusnál A kötetek 
megjelenése időhöz kötve nincs.

P usztai képek. Jól eltalált idylli hang; csinos, nem 
mesterkélt, nem is túlzott Ieirások. Csak a nyelv és 
kifejezés mutat még itt-ott gyakorlatlan kezdő kezére. 
Haladjon ez utón, próbáljon dalt, leiró költeményt, 
mást is ; hiszszük, hogy rövid időn közölhetőt is fog 
adni.

T lm oleon  m .  Még messze van attól hogy a mi 
mértékünket megüsse. Tárgyai, eszméi, kidolgozása 
még mind kezdetlegesek s csak ifjúi kísérlet számi ia 
mennek. Akár biztatni, akár elriasztani korán volna 
még. Költői tehetsége olyan mint a diák: még min
den lehet belőle, valami vagy semmi egyaránt.

B aradlay M. A befejezés elég csinos; távolról 
emlékeztet Byron felséges Stanzáira Augusztához. De 
az egész nagyon járt utakon jár még. Önnek is szól a 
fentebbi (Timoleon III.)

SAKKJÁTÉK.
1446. számú feladvány. Dr. Kálnitzky Gézától, t

Világos indul és<a harmadik lépésre matot mond.

Az 1440. sz. feladvány megfejtése.
* BUthy F. O.-tól.

M egfejtés.
V ilágos.

1. Fa2—bl . .  . . .
2. Bc2—g2 + ...........
3. Fg3—d6 f __ _
4. Be7—o7 mát.

a.
2 . . . .  _ .
3. Fg3-e5  f  —
4. Fbl—eö mát.

Síitát.

Kfő—gC 
Kgö—f?7 (a) 
Kg7— fii

Í6— Í5 
Kg6—h7

H e ly e k e n  f e j t e t t é k  m e g : Budapetten : K. J. és F. H.
Andorfi S. Kovács J. — A x  Erkel-sakkt ártania nevében :
Exner Kornél. — Nagy-Enycdt» : Nagy András. __
Szemperen  : Pintér János (az 1439. sz. feladvány). __

A p e tfi  takk-kör.

H E T I NAPTÁR. Julim hó.
Nap KaiholUeu* p ro tes tá n s

10 V. B l Amália íz .
11 H. Pios pk. rt. 
12K. G. János
13 S. Jené pk Yt. 
14C. Bonarentura 
15P. Apostolok oszl. 
ltiS. Karai. B. Assz.

B 5 7 fivér
Pios pk.
Henrik
Margit
bonaventuM
Apostolok ősz.
Ráth

Ciörőff-OrosM IsrnrUta

8  DSC.ésJ.e. 18B.t.e.
Péteré* Pál 19 

30 12 apostol tO
1 Julin* K D. 21 (Uzel
2 B Assz. m. | 22
3 Jáczint 23
4 K. András 24 Sab. P

IlUvilUfáni: (5 Utolsó negved 13-án 8 ó. 13 pk. reggel.

Felelős szerkesztő: M iklós.
(L. Egyetem-tér 6. szám.i

Fehér és créme selyem Faille Franpaise, 
Surah, Satin merveilleux, damastok, rip- 
sek, taffoták és atlaszok, méterje 75 kr,,
tgfci (rt 10.68, uáUtt agjaa oltfnjSkn éa régsiámr*, rámmen- 
teun a háxhoi Hronrkrrg O. (ea. 4a k. odT. aaállilA) aaljero- 
gT*n raktára, Zirichbt*. Minták poatáíordoltánl. Latáldl) 10 kr.
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%gy hatszor haaabzott petit sor, vagy annak helye 
egyszeri ígtatásnál 16 k r .; többszöri igtatáenál 
10 kr. Bélyegdíj külön minden ígtatás után 3 0  kr

Kiadó-hivat&lnnk számára hirdetményeket elfogad 
B E C S B E N : Duke* M. Riemergaase 1 8 . BohaleK 
Henrik W ollzeile 1 2 , és Oppelik A . Stabenbaatei 3

F o l o « k f t k . t
svábbogarak, csótány- 

bogarak, molyok, han
gyák, bolhák, legyek, v
■Ibit biztosan és gyökeresen kiirtja caak az én minden

rovart irtó porom,
d ob ozok b an  1 ír t já v a l ,  k is e b b  5 5  é s  3 0  k r já v a l.

Azonkívül ajánlom külünlegetségeimet, u. m. sváb- és csó
tány bogár-irtó port. dobozokban 1 írtjával, kisebb 55 krjával. 
Moly- és hangya-irtó pordobnzokban 1 frt, kisebb 55 kr. o. é. 
Elpnszlitliatlan mőzga-fujtatók, melyek segélyével a rovar, 
moly, vagy orosz bogárpor egyformán szétszórható, és a leg
kisebb haeadékokba belövelhetö. I darab ára 50 kr. Poloska
irtó szesz bútorok számára. Egy nagy üveg 50 kr., egy kis 
üveg 30 kr. Felülmúlhatatlan hatású póloska-irtó ezesz, fa
lazat számára. Festésnél, meszelésnél vagy falak mázolásánál 
a festékbe, raészbe vagy vakolatba keverésre alkalmas. Egy 
pintes üveg elégséges egy középnagyságú szobára. Ára 1 frt.

Cs. és k. szab. a maga nemében egyetlen hatásúpatkány- és epr-írtfl mi
(V em  méreg! csakis rágó illatoknak halálos.)

Egy bádog doboz ára 1 frt, 6 doboz ára 5 forint o. é . 
Számos megrendeléseket vár:

W >  -m~ 1 T  O  C !  1  >  m a g y a r  k ir á ly i  sza b a d a lm a * . 
_ I V . F j X Ö > ^  v e g y é s z e t i  te r m é n y e k  g y á r a ,

Budapest, VII., király-uteza 47. sz., I. em.
hová minden írásbeli megrendelés intézendő. — Fiókraktárak 
Budapesten: Thauer József urnái, V., nugykorona-utrza 12. sz. 
és Szilber Antal Veje urnái VII., kir&ly-utc'a és Károly-körut 

sarkán, báró Orczy-féle házban.

H A D A H  FŰSDÖ savanyávlz-forráa
legtartalmasabb azikeny- a lavauy savanya- 

víz. Bárod kísérletei bebizonyítottak, 
hogy a asénaavaa lavany a leg- 

"  és legbiztosabb gyógy 
szer kószvényben 

szenvedők 
mára.

*
Gazdag
széuaav-azikeny 
éa lavany-tartalma 
által a Radainl savanyú 
víz ktilónleges gyógyszerként 
hat: kószvénynel, epe-, hólyag- ée 
kiseknél, arany-érnél, *4r»»lynéi.golyt 
• argaságnat, gyomorbaioknél éa egyáltalában 
húrul- ea iit«kbqiol<n»n OloséfOrdéh, lakások, vendég!*
i : :iKtii■ ür, : Edeskaly L. é« Mtttoitl &. \

fcaphjm a m im  o*T«aaaaaakb frén m ttá rW  és Kanrkaeakfdial

r V C 8 í A '

V f a o i t i  Vírsjeiyalfrt 
11 unltn 10 lrl|t)nmen51H&0 lr,

Főnyeremény

50 .000“
A ■»|T  M fjá fy l í r t é i g

b u d a p e **
Táasl-ateoa I.

M áriaczelli

gyomorcseppek.
Jeles hatású szer a gyomor 
minden betegségeiben és fö- 
liilmulbatatlan étvágyhiány, 
gyomor-gyengeség, roBSZ- 
szagu lehellet, szelek, sa
vanyú felböfögés, kólika, 

ivedje ŷ. gyomorhurnt, gyomorégés, 
húgykőképzödés, túlságos nyálkaképződés, 
sárgaság, undor és hányás, fejfájás, (ha az a 
gyomorból ered), gyomorgörcB, székszorulat, 
a gyomornak túlterhelése étel és ital által, 
giliszta, lép- és májbetegség és aranyérnél.

Egy üvegcse ára használati utasítással 3 5  ki*.
<o T A valódi máriaczalli gyomorcseppek sokféleképen 

\ J  V a ,o  • hamisittatnak és utánoz tatnak. A  valódiság je 
léül minden palaczk vörös, fönnebbi védjegygyei ellátott 
csomagolásban legyen, s a szintén minden palaczkhoz mellé
kelt használati utasításon rajta kell hogy legyen, miszerint 
sí Onsek Henrik nyomdájában, Kremsierben nyomatott. 

Központi szétküldést raktár :
Brady Károly „az «rangyalh«“  rzimzett gyógyszertárában 

krengierven, (Morvaország).
Kapható a legtöbb gyógyszertárban.

Főraktár Magyaroméiig részért Török J ózsef gyógy- 
•terésznA Budapest. király-xttcza 12. txAtn.

A Franklin-TArsulat kiadásában Budapesten megjelent s minden könyvárukéi kapható:

H a sz n o s  k ö n y v e k
nők és hajadonok számára.

Barátit Ferencz. Aaitketlka. Bevezetésül a 
verstannal. 18 ábrával. Második jav. kisd. 
Fűzve 1 frt 60 kr. Diszkötésben t  frt 40 kr. 

Irma. A  nők hivatása 1 frt 20 kr. 
apró kötelm ei s ezek fontossága 

az életben 40 kr.
— A  mindennapi életből. A  nőknek.

Busz K., Moleschott, Doebereiner s mások 
után irta K.-Benietky Irma. Két kötet 80 kr.

— A  divat szélsőségei. Műveltség- és er-
kőlcs-törteneti kútfők nyomán irta K.-Be
niczky Irma. 40 kr.

— A  leinyérselem  világa. 40 kr.
Gyéry Vilmos. Emlékkönyv a oonflrmá-

tióhoz készülő protestáns hajadonok szá
mára. Egy aczelmétszettel, vászonba kötve 
aranyvágással 1 frt 20 kr.

Hölgyek titkára, vagyis legújabb, legtelje
sebb levelezökönyv nők számára. Minden 
előforduló alkalmakra való fogalmazási min
tákkal, mindenféle társasági, család , bizal
mas és i-zerelmi levelekkel, különféle ügy
iratmintákkal és alapos útmutatással a levél
írás szabályait illetőleg, rövid helyesírás- 
tannal, a magyar polgári jogok és kormány
zat ismertetésével, rtb. Harmadik bővített 
kiadás. Kötve 1 frt 60 kr.

Hölgyek lantja. Magyar költönök müveiből
szerkesztette Zilahy Károly. Egy aczélmet-
szettel. Második kisd. 2 frt, diszkötésb. 3 fit.

Httppmann Antal. A  valódi ssakáosmü- 
vesset vagyis rendszeres utmutatás a finom 
és legfinomabb főzésben, a legjobb magyar, 
francija és német mód szerint. Különös te
kintettel úri és főúri konyhákra, nagyobb- 
szerü lakomák és házi vendéglésekre. Ne
gyedik kiadás 1 frt 50 kr.

Jósika Júlia. Pályavezető Hátai leányok  
számára. Második kiadás, korszerűen át
dolgozta K.-Beniciky Irma. 2 forint. Disz
kötésben 2 frt 80 kr.

Kubinyi Lajos. Iparos -  gazdaasszonyok 
könyve. Iparos-gazda családok számára. 
Bajzokkal 70 kr.

Ltgonvé Ernest. A  nők erkölosi törté
nete. Ford. Feleki József. 1 frt 50 kr.

— Leányaink és fiaink. Egynéhány jelenet
és tanulmány a családi életből. Ford. Feleki
József. Fűzve 2 frt. Diszkötésb. 2 frt 80 kr.

L en gyel Dániel. O rvosi tnnAesado váro
son és falun. Második kiadás 1 frt 50 kr.

Medve Imre. A  magyar gasdasssony 
teendői a közéletben, házban és konyhá
ban. Kézi és segédkönyv nők és hajadonok 
számára. Második kiadás 2 frt.

N ém eth  Zsuzsánna. A legújabb és megpróbált 
m a gya r szakácskönyv. A magyar házi
asszonyok számára. X. bővített kiadás 80 kr. 
Kemény kötésben 1 frt.

Rieoke 6 , A. Anyák könyve. A gyermek 
első nevelésének legfontosabb kérdéseiről. 
Fordította K.-Beniczky Irma. 40 kr,

Sokatter Gyula. N élktU özketlen ism ere
tek  könyve leányok számára. Leányisko
lák számára és öntanulásra. Az ötödik né
met kiadás szeriut s a hazai viszonyokhoz

alkalmazottén átdolgozta Toldy László. Há 
rom színes térképpel.
1. Földrajz 1 frt.
2. Világtörténelem. Hitregetan. 1 frt.
3. Természetr. Embertan. Természettan 1 frt.
4. Számtan. Német nyelvtan. Irodalom.'Mű

történet. 1 frt.
A négy füzet egy vászonkötésbén 5 frt.

Síkor József, dr. A  feleség. 40 kr.
— A  nők előnyei 40 kr.
Stelner János dr. Tanácsok a gyermekek  

terméasetszerü testi nevelésére. Fordí
totta K.-Beniczky Irma 40 kr.

Saáss Károly. Bnagóság könyve. Elmélkedé
sek és imák protestáns nők számára. Egy 
•C7élmetsz<ittel. Második javított kiadás. Bőrbe 
kötve aranyvágással 2 frt 50 kr. DUzkötés- 
ben 4 frt.

Tár k in y i Béla. VeaérosiUag
Imakönyv a kath. 
képpel. Bőrbe

az ndv e l
nyerésére. Imakönyv a kath. nőnem hasz
nálatára. öt képpel. Bőrbe kötve aranyvá
gással ,  3 frt 50 kr.
Franczia bőrbe, kapocscsal 6 frt.
U gyanaz saebkiadás két finom képpel. 
Bőrbe kötve 2 frt.
Franczia bőrbe kötve, kapocscsal 3 frt.
Kék vagy vörös bársonyba kötve 8 frt.

— A  hajadonok őrangyala. Katbol. ima-
könyv. ZsehkiadAe velinpapiroson, öt 
képpel. Bőrbe kötve aranyvágással 2 frt.
Franczia bőrbe kapocscsal 3 frt.
Kék vagy vörös bársonyba kötve 8 frt.
Kis 8-rét alakban franczia bőrbe, kapocscsal

5 frt.
Toldy László dr. Magyar azent Erzsébet 

élete. Képekkel 80 kr. Kötve 1 frt, diszkiadás 
kötve 5 frt.

Tompa Mihály. O laj ág. Elmélkedések, fohá
szok és imák. Hölgyek számára olvasó- és 
imakönyvül. Vászonba kötve arany vágással 
3 frt 40 kr. Franczia bőrbe kapocscsal 5 frt 
Ugyanná «sebkled ás, vászonba kötve

* frt 50 kr.
Franczia bőrbe, kapocscsal 4 frt.

Zámolyi Varga Mihály. A  házi nevelés. 
Példákban előadva. Szülök, nevelök s külö
nösen községi népkönyvtárak számára.
1. kötet. A testi ápolás 1 frt 5C kr.

II. kötet A lélek művelése 2 frt 60 kr.
Veaéroslllagok, vagyis velős mondatok és 

költői gondolatok honi és külföldi remekírók 
müveiből. Harmadik kiadás 2 forint. Dísz- 
kötésben 3 frt.

Vörös Eszter. Oaadasssonyok könyve. Ut
mutatás kezdő gazdasszonyok számára, a ház
czélszerü berendezesét. s minden háztartási 
munkák helyes végzését illetőleg, a konyhá
ban, éléstárban, pinezében, kertben stb. 40 kr.

— A s ügyes aaakáosnö. Középosztályu ma
gyar konyháink számára. Második javított 
kiadás 40 kr.

W elas Károly. Leányaink éa jövőjük.
Németből átdolgozta Tóth Pál. 80 kr.

Zerkovita Szidónia. A  magyar Irodalom  
története költessettannal. Női tanin
tézetek számára. II. kiad. 1 frt.

A Franklin-Társnlat kiadásában Budapesten épen most jelent m eg:

N A P L Ó - T Ö R E D É K
az 1849-iki menekülteket, internáltakat,

különösen

KO SSU TH OT ÉS K Ö R N Y E Z E T É T  ILLETŐLEG ,
Törökországban és az A m erika i Egy esült-Á llam okban.

LÁSZLÓ  KÁROLY-tól.
Ára f-iixve 2 frt.

Kossuth Lajos a azerzöhöz 188? február 10-én  lntéaett sajátkezű levelének
hasonmásával.

T arta lom . E M  rész. Törökország. Menekülés Törökországba. — Hogy bántak a 
törökök a magyarokkal. Alkudozások a menekültek kiadására. — Bem és többeknek a török 
vallásra áttérése. — A török városok kinézése, a házak építése módja s bútorozása. — A haza 
menni kívánókért osztrák  g ő z h a j ó k  küldettek Widdinhez. — A torok rallásra tértek elszál
lítása Widdinböl. — aK urbán Bájrázni ünnepi szokások. Kossuth tisztelgése Ziah pasánál — 
Az át nem tért magyarok utazásának leírása W iddinből Múmiára. — Snmlábani elszállásolás. — 
P. tábornok fondorkodása. — Osztrák bérgyilkosok érkezése Sumlába. — A torok nyelv. —
Újévi tisztelgés Kossuthnál; lengyel és magyar istenitisztelet. — Kossuthné megérkezése 
Magyarországból. — A menekültek lázongása; P. tábornok gögös viselkedése. — A porta kül
döttje 
zéke.
istenitisztelet a laktanyában. — A aKoasuth-kerti. — Kossuth gyermekei érkezése Magyar- 
bonból Butkainéval. — Újabban bellebbezettek érkezése. — A • Bamazán>-bőjt és ■ Bájram>- 
nnnep. — Lajosnap éa Kossuth gyermekei vizsgáia. — Kossuthhoz öt angol, franczia és olasz 
vendég erkezett. — Kiszolgált török katonák elbocsátási ünnepélye. — Bem József altábor
nagy halálának híre. — A kutahiai magyar és lengyel fogoly-menekültek névjegyzéke és 
‘  • * •* ................................-  Éfe ■  M #  [art felállítani. —

e megérkezése. Alkudozások a bellebbezést illetőleg. — A Kossuthtal mehetők névjegy- 
. — A bellebbezettek utazása Kutahiába; elszállásoltatások és életmódjuk. — Magyar

' ei é r n i '

havi fizetése. — Ujévnapi I
-  A kutahiai magyar és lengy el fogoly-menekültek név 

m m *  ti—teljés KossnthnáJ. — Kossuth magyar telepei akart I 
Bem éidemjele Kossuth kezébe küldetett. — Dembinszky tábornok elutazása Kutahiából. — I 
Ismét Koesuth-látogatók érkeztek Kutahiába. — Keresztyén halotti szertartás tőrök laktanyá
ban. — A menekültek lázongása. — Jó hír az amerikai Egyesült-Államokból. — Ismét osztr. 
ügynökök érkeztek Kutahiába. — Újabb aggodalmak. — A Kutahiában volt magyarok egy 
része szabadon bocsáttatott. — Oláh küldött és cserkeszek látogatása Kossuthnál. — Török 
vallatásmód. — Házmán és Lórody vádlása és magok igazolása. — Jnlins 4-<like Kutahiában. — 
Készülődés az Egyesült-Államokba menésre. — Qould Walter arczképei. — Az osztrák és a 
török kormány. — Török takarodó Kutahiában. — Hogy hagyta el Kossuth Törökországot. —  
Kossuth jutalma a hűségért. —  Szabadulás Kutahiából. Kutahia leírása. - A kutahiai mene
kültek a •Mississippi hadihajóra száltak. azoknak névjegyzéke. — A törökök főzésmódja é« 
ételeik. — A törökök öltözködése. — Török társadalmi élet. — Bepillantás a hárembe. —  
A törökök étkezése.— Török menyegző. — A török nők házon kívül. A török leányok nevelése.

Második riu. Az Egyesült-Államok. Elutazás Törökországból New-Yorkba. — A spezziai 
öböl. — Kossuth Marseilleben. — Kossuth Gibraltárban. — Kossuth Gibraltárból Angol
országba ment és a Mississippi Amerikába. — A Mississippi a funchali kikötőbe érkezett. 
Madeira szigete. — Vihar az oczeánon. — Vihar az oczeánon ismét. — Megérkezés a new- 
yorki öbölbe és kikötőbe. — Hogy fogadtattak a Misaissipin érkezett menekültek. Ezek név
jegyzéke. — A menekültek fogadtatása a városi hatóság által a városházában. — Leírása az 
•Iiving honsei hotelnek, melybe a menekültek szállásoltalak a hogy töltötték azok az időt 
a Kossuth megérkeztéig. — A menekültek a new-yorki magyarok által bántalmaztattak. — 
Kossuth megérkezése a new-yorki kikötőbe. — Kossuth megérkezése New-Yorkba éa fogad
tatása. — A New-York városa által Kossuth tiszteletére adott abanquetW. — Kossuth körútra 
indul az őt meghivó városokba. — Kossuth Philadelphiában. — Vasutoni utazás az 
Egyesült-Államokban. — Kossuth Baltimoreban. — Kossuth Washingtonban. — Kossuth 
fogadtatása a senatorok báréban — Kossuth fogadtatása s képviselők házában. — Indiánok 
tisztelgése Koasuthnál. — Kossuth anyja halálának a híre. — Kossnth Annapolisban. —  
Kossuth Harrisbourgban. — Pittsbnrgba utazási kellemetlenségek. — Kossuth Pittsburg- 
ban. — Kellemetlen <intennezzo« Pittsburgban. — Kossuth Clevelandban. — Kossnth Co- 
lumbusban. — Kossuth Cincinnatiban. — Hxellemidézőnők. —  Cincinnati leírása. — Ulazáé 
Indianopolísba. — Kossuth Indianopolisban. — Kossuth Madisonban. — Kossnth Lonisvil
iében. — Utazás Kaint-I.ouúba. — Kossuth Saint-Lnisban. — Saint Louis leírása. — Utazás 
New-Orleansbe. — Kossuth New-Orleonsben. — «Lunch» (ozsonna). — Methodista isteni- 
tisztelet. — New-Orleans leírása. — Utazás vissza New-Yorkba. — Megállás Mobilban. — 
Utazás folytatása s megállás Montgomeryben. — A kis folyói gőzhajók leírása. — Utazás foly
tatása New-Yorkba. — Kossnth visszaérkezett New-Yorkba. -  Kossuth meglátogatta még 
Woreestert. Bostont. — Kossuth Bostonban. — Kossnth ismét New-Yorkban. — Juli na 4-ike 
New-Yorkban. — Kossnth elutazása Angolurszágba. — Kossuth elleni vád s annak megezáfolása.
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M a r g it s z ig e t i  gyógyfü rdő.
Budapest főváros közvetlen közelében.

^  * ‘5

■*
-  ;ÍW*

j . W . .1 '“  műi1 » • * y*
2 5 * . ,  -•

* /

neleg artézi forrás, porczellán 
zülékkel, nagyszerű kert, 300 teljes k

márvány-, kád- és köfiirdök 
* íjelemmel berendezett 

telefon-, távírda-össze-

35« B. m 
zuhanykészülé
szoba, társalgási terem, küi- és belföldi 
köttetéssel, naponta zene.

K óra lak o k , m elyek  e lle n  a m argitszigeti hévriz kedvelő
eredm én y n yel h a szn á lta to tt:

Köb/.vény, az ízületek, izmok, csonthártya, ideghüvelr, idiilt csúz. 
A csúz, köszvény, eröművi behatások, typhns után fellépő hiidések,
zsábák, csontbántalnmkat, csontszút, izületi bajokat és külsértéseket
követő elváltozások. Fájdalmas hegek, mereveség, hüdés. börbántalmak, 
vizelési nehézségek, m é h -  és hiivelvbántalmak. Még arra is figyelmez
tetjük a t. oz. közönséget, hogy a szigeten v illam os fü rdők  rendez- 
tettek be, melyek a köszvéuyes, osíVzoa és ideges bántalmak, valamint 
a hüdések és az isohiás-nál a fiirdészetben igen hathatós segédgyógy- 
eszközt képeznek. A héwiz belsőleg e r e d m é n y ű v e l  használtatott: idült 

gyomorhurutnál és alhasi pangásoknál. A szigeten van gyógyszertár, ellátva mindennemű ásványvízzel.
Bendelő orvos: dr. Versár. —  Bérleteknél ngy a fürdő-, mint a menetjegyek együttes váltásánál árleengedés.
A szigeten lakó fürdővendégek a fürdő-használatnál és a menetjegyeknél előnyben részesülnek. A fővárossal óránkint

kétszer közlekedés. — A  fttrdö-idény 
irodában. Budapest.

a á j na 1 -é n  n y itta to tt meg. — A lakások megrendelése: a szigeten a felügyelőségi
A margitszigeti felügyelőség.

1887. julius. 127. sz. 1887. julius.

BUDAPESTI SZEMLE
a M. Tad. Akadémia megbízásából oerkeszti

G Y U L A J  P Á L

TARTALOM.

Ai|«l*ruá| politikai állása a ■•hamnedáa keltten.— Vám-
béry Ármintól. x

A klassiikus á r ia  a. (I.) — Kont IgnácztóL 
Ujabb monanatok a cmioradé-kérdésbon. — Hegedűs Sán

dortól.
l»tta. Beszély. (I.) — Peteley Istvántól.
Iilte«ények : Enris dalaiból. I. Nézd kedvesem; II. Nincs 

Nanni velem ; ü l. Foly csendesen, Afton ; IV. Az én szép 
Marim; V. Felföldön a szivem. — Boros után, angolból, 
Lévay Józseftől, 

így  etem 1 tanítás. — Sz; A. 
i  Bűvészet négy fal köiitt. — S—s.
Értesíti: B a k s a v  S .; Gyalog ösvény. —e—. Hunfalvy P .; 

Neuere Erscheinungen dér ramenischen Geschichtsschrei- 
bung. —s.— Gozsdn E .: Tantalus. t.— Meyer R. et Ar- 
dant G .: La qnestion agraire. n—e. — Tokody O .: Az 
öreg plébános levelei. Fr.— László K .: Napló-töredékek. 
— Schalck de la Faverie: Elveszett boldogság. —x.— A 
Tissavölgyi társulat központi bizottságának jelentése. 
Kévy G. A bodroghközi Tiszaszabályozó-társulat belcsa- 
tornázási müvei. y.— Magyar klasszikusok aj kiadása. 
Kölcsey F. munkái.
i  BUDA?ESTI SXEKLE megjelel éveikéit tlseikétuer 120 

iTiyl tartalommal.
A Bláapestt Sxemle tájékozni igyekszik a magyar közön

séget az eszmékről, melyek világszerte foglalkoztatják a 
szellemeket s mintegy közvetít# kiván lenni egyfelöl a szak
tudomány és a miveit közönség, másfelöl a hazai és külföldi 
irodalom közt. E mellett lakaté uéles tért aylt a aamiet- 
gaxdpsáfi kéileméiyeknek, a m. tud. akadémia nemsetgasda- 
aági btiottaágátél támogatva.

Megjelen évenként 12-azer 10 Ívnyi havi fűzetekben. Elöfi 
setési ára bérmentes küldéssel egész évre 12 frt, félévre 6 frt 

Előfizetéseket minden könyvárus elfogad. Bécsben, Szc- 
linski György cs. k. egyet könyváras, I. Stefaasplsts Nr H 

Az ll in r ts i peuek az alalirt támtet kiadó-hivatalába knt- 
dfsdok be, vagy a könyvárusokhoz, a kik szintén föl vannak 
hatalmazva elfogadásukra.

FRANKLIN TÁRSULAT
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda Budapesten.

A F r a n k l in -Társulat kiadásában Budapesten megjelent és min
den könyvárusnál kapható —  az osztr. tart. számára Szelinski 
Gvorgv cs. k. egy. könyvárusnál, Bécsben, L , Stephansplatz 6.

MAKROBIOTIKA
▼»CT

teem taszalMjülí m i M u h i
Irta

Dr. Hufeland Kristóf Vilmos.
D r. B X lE N C K E  á td o lg o zá sa  n y o m á n , fordította

Kemény Fnlőp.

Ára föave 1 frt. — VászonkOtésben 1 frt 60.

i t a l t -  éa t t d l t S - l t a L

Haiánk legkedveltebb 

s a v a n  y i i  v i z ©
I a  m m n l

mely ■■■■«> a polfárt kSrtkbm ke4r.lt, de «t 
a felsőbb t» UgféMbb kerekbe* U.

■ V  Ő  f e n s é g e  *91
József ®c£. is ü fellép Milán szert király

a s z M l á n  r e n d e s  I t a l a i  u s l g t l .
Konstantlnápolybaa, Alexandriában leckomelebb 

irtoméban U ép a«y mint hazánkban általáaaua a kolera 
mécbMéfedé* .ll.a praeaervatlv zjréfynaraek bbonjiU.
Frlaa U lU sk sn  u  orasáar minden r T Ö fT a u r t á li -  
‘ ^ban, fuizerkeretfcedétéken és •sntf«|lijékaa I 

O n i á f M  rerak tár I

É D E S K U T T  L
• k.és tzerk kir. *Sv. éoányvlz 
tzallitaaál Bpeiten. Erzté.

Bsrral h a szo ilva  kitsrjsdt ksdvsltssfnek

A •Frauklin-Társulat. kiadásában Budapesten megjelent s 
minden könyvárusnál kapható — az osztr.tart. számára Sze
linski György cs. k. egy. könyvárusnál Bécsben I, Stefanr pl. 6

Ipolyi Amold kisebb munkái
Harmadik kötet.

magyar történelmi és egyház- 
történelmi tanulmányok.

A b. e. szerző megbízásából közrebocsátja 
volt könyVtámoka

B U N Y IT A I V IN C ZE .

Ara fiizve 2  frt.

.. ...................................................................... ..........iiiiiiiiiiih iiiiih ii ........

( GÖRÖG É S L A T IN  B E IE K I R Ó K . (
E K iadja a m. t. Akad. clastica-philologiai bizottsága. E

GAIUS

N É G Y  K Ö N Y V E .

I  MAGYARRA FORDÍTOTTA ÉS JEGYZETEKKEL KÍSÉRTE I

Dr. BOZÓKY ALAJOS.

Á r a  fő z v e  2  frt.

= L a t i  B a l é s  m a g y a r u l .  A r a  fő z v e  3  frt. 1  
.....................................................

A F ra n k i in -T á rs u la t  kiadásában Budapesten megjelent • minden 
kflnyváruanál kapható, — az osztr. tartományok számára B ze lln sk i 
G y ö r g y  cs. k. egyet, könyvárusnál, Bécsben, L, Stefansplatz Nr. 6.

BAK SAY SÁNDOR.

Gyalog-ösvény
ELBESZÉLÉSEK

Kiadja a Kisfaludy-Társaság. 
K É T KÖTET, 

íra  főzve 4 írt. —  Vászonkötésben 5 frt.
TARTALOM: X. kötet, Pusztai találkozás. — Jobb kezem. — 

Iapéró. — II. kótet. Nagymama karácsony]a. — Csudála
tos történet. — Patak banya.

A «Franklin-Társulat» kiadásában Budapesten megjelentés 
minden könyvárusnál kapható — az osztr. tartom, számára 
Szelinski György cs. kir. egyet, könyvárusnál, Bécsben I., 

Stephansplatz Nr. G.

Magyar klasszikusok uj kiadása.
Kölesei Kölcsey Ferencz

M I N D E N  M U N K Á I .
Harmadik bővített kiadás.

Kölcsey Ferencz munkáinak harmadik kiadása 
tiz kötetre rúg. E tiz kötetet 40 füzetben bo
csátjuk közzé, melyek mindegyike 5—6 ivnyi ter
jedelemmel bir és egyenként 3 0  kr.-val kapható.

E d d ig  m e g je le n t az I . és I I .  ftlset.

Az egyes füzetek gyorsan egymásután adatnak ki.

Magyar klasszikusok uj kiadása
czím alatt füzetes vállalatot indítunk meg, mely
ből először is Kölcsey Ferencz összes munkáit 
nyujtjuk a t. közönségnek harmadik, újonnan 
átnézett és bővített kiadásban. A vállalat gyors 
egymásutánban hozni fogja Kisfaludy Sándor 
összes munkáinak már készülőben levő új teljes 
kiadását, Kisfaludy Károly minden munkáinak 
ugyancsak új kiadását, továbbá Bajza, Czuczor, 
Berzsenyi munkáit, és ezek mellett közbe-közbe 
Csokonai, Virág Benedek, Dayka Gábor, Szent- 
jóbi, Szabó. Bacsányi, Verseghy, Gyöngyösi Ist
ván és mások irodalomtörténeti becsükön kívül 
méy ma is költői értékkel biró müveit.

Franklin- Társulat
magyar irod. integet ét könyvnyomda Budapest.

A (Franklin-Társulat. kiadásában Budapesten megjelent s min
den könyvárusnál kapható, — az osztrák tartom, számára Sze
linski György es. k. egy. könyvárusnál Bécsben, I., Stefanspl. 6.

Életiskola.
Gyöngymondatok, aranyigazságok a bel

es külföldi remekírók munkáiból.

Két kötet. M ásodik kiadás.

A két kötet csinos vászonkötésben 2 frt.

Tartalom: Szerelem és házauélet. — Férfi és nő. — 
Háztartás. — Nevelés. — Bölcselem. —  Társaság. 
— Természet. — Lélektan. — Vallás. —  Vegye
sek. —  Emlékkönyv.

KraaldiB-Társnlst nyomdája. (Budapest, egyetem utcza 4. szám


