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A „Vasárnapi Ujság" karácsonyi Bazára! 
Calderoni és Társa 

látszerésifk. Budapesten, a váezi- és Deák-iitrza sarkán. 
Ajánlanak: szemüvegeket és orrcsiptetőket, aczél-, 

ezüst-, arany-, vagy teknösbékacsont keretekben 3 frt-
tól 25 frtig, színházi és kettős tábori látcsöveket, a 
legújabb mintákban 5 írttól 150 frtig, Aneroid légsuly-
mérőket a legjobb műszerészektől 5 frttól 50 forintig, 
ablak- és szoba-hőmérőket 80 krtól 5 frtig, górcsőket 
5 frttól 350 frtig, varázslámpákat 12 képpel i frt 50-
töl 20 frtig, stereoskop-készülékeket 2 frttól 300 frtig, 
svájczi rajzeszközöket uj ezüstből 5 frttól 80 forintig, 
teleszkópokat, graphoskopokat, stb. — Továbbá ajánl-
tatnak t inszer-raktárnnk által kis hid-utcza 8. szám: 
földgömbök 50 krtól 50 frtig, természet- és vegytani 
készülékek, gőz- és villamgépek, ásvány-és bogár-gyüj-
temények, kitömött állatok stb. S0~ K é p e s árjegy
z é k e k b é r m e n t e s e n á l lanak r e n d e l k e z é s r e . ~TK 

il, uácit ukia22 JÍeMfiAi iiáuacia éjtüfeta 

L>AT%KQVITS A. 
a cs. és kir. kiz. szab. gomb és gomblyuknélküli uri ingek 

feltalálója és egyedüli készítője, ajánlja különlegességeit 

fehérnemüek és uri divatáru-czikkek-
ben, úgymint: l e g ú j a b b n y a k k e n d ő k , k e z t y ű k , z s e b k e n d ő k , g a l l é r o k , k é z e 
l ő k , h a r i s n y á k , v a d á s z m e l l é n y e k , n t a z ó t a k a r ó k stb., továbbá bizományi gyári 
raktárát Dr. Jaeger G. tanár-féle n o r m á l - g y a p j ú - á r u k b é l , eredeti gyári árakon. 

Latzkovits A. cs. k. szab. fehérnemű gyáros, Budapest, váczi utcza 22. 

Gabos R. S. Budapest, muzeum-körut 41. sz. 
Petroleumlámpa-raktár. 
Asztali lámpák 

ernyővel vagy golyóval á —.60, 
1.—, 1.20, 1.50, 2 . - 20 frtig. 

Függő lámpák 
á 4 . - , 4.50, 5.50, 6.50, 7.50, 
1 0 . - , 1 2 . - , 1 5 . - 50 frtig. 

1 k i l o g r . p e t r ó l e u m 2 8 k r . 
1 k i l o g r . c s á s z á r o l a j 3 8 k r . 

házhoz szállítva. 

Rendkívül olcsó kávé-, 
tea-, mocca-, étkezési, 
mosdd-, likőr-, sör- és 

bor-készletek. 

Képek és tükrök. 
Vidéki m e g r e n d e l é s e k 
utánvétel mellett rögtön 

eszközöltetnek. 

zrtL\%- M 

Kitűnő szinházi és tábori 

LÁTCSÖVEK, 
i arany, ezüst, tekanöstétoscst szĉ üvógek;, 
és orrcs ip te tők a legfinomabb kristálytiszta 

üvegekkel ellátva, valamint 

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK. 
Richter-féle szabadalmazott építőkő-szekrények, 

bűvös lámpák, ködfátyolkép-készülékek, stereoskopok, mikroskopok, stroboskopok, villamos játé
kok, physikai és chemiai gyűjtemények, ásvány- és rovargyüjtemények a legjut. árakon kaphatók 

Trippert és Fáy látszerészeknél, 
IV. ker., muzenm-körnt 39. sz. BUDAPEST, IV. ker„ egyetem-utcza 1. sz. 

Hi'trös lámpákat es ködfáiyolkep-keszülékéket eayetem-utcztfí e ese'lra berendezett helyiségünkben 
azontuil ki lehet próbálni. 

í\TJT\JC\Jf\i\T\T T} asztali készlet árjegyzék kivonata. 
t / I 1 1 Í U 1 1 / J T M Ű Erede t i gyár i á ron kapha tó 

H A R S Á N Y I I S T V Á N 
díszműáru-kereskedőnél Budapesten, váczi-utcza 37. szám. 
12 evőkanál -__ 
12 evó'villa __. . . . 
12 asitali Véa. . . . 
12 osemegekés 
12 esemegevilla . . . 
12 kávéskanál 
12 moooakanál 
12 késnyereg.. —. 

1 tejfelszedőkanál _ 
1 mártásszedőkanál 

frt 17 .— 
« 17 .— 
« 17.— 
« l ő . — 
« 15 .— 
« 9 . — 
< 7.— 
« 8.25 
* 4 . — 
« 3.Ö0 Képes árjegyzékek ingyen és bérmentve. 

1 levesmeritö 
1 vastag ételssedo-

kanál 
1 befottszedökaná! 
2 pecsenyevilla 
1 pár saláta-készlet 
2 franczia sótartó ._ 
2 sokánál . . . . . . 

frt 7.— 

« 4 . — 
« 3.50 
« :!.— 
« 4.50 
« 8.— 
« 1.20 

Összesen frt 143.95 

Megrendelések posta-utánvéttel azonnal eszközöltetnek. 
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A magyar hölgyek szíves figyelmébe 

SZAXÁItXJTOVESZTÉSRE 
az egyetlen, legbiztosabb és leatziliirtlahb twr Bimne l'iil 

E R E D E T I M C S T A C H E S - B A L , Z S A M J A . 
A siker biztosítva 4—6 hé t alatt. 

A bőrre teljesen ártalmatlan. Bizo
nyítványok többé nem hozatnak nyil
vánosságra. SzeÜUtiús titoktartás 
mellett, utdnnitel is. ügy sze-
lencze frt l.SO. Kapható Buda
pesten : Túróit J .zseí gyogysz* 
ban, királyuttza l l . «*.*»«=» . Weis 
) . gyógyszertárában, a .szerecsenhez' 
Tuchlanben, 27. szám. 

Hirdetések 
felvétetnek a kiadóhiva
talban, Budapesten, IV., 
egyetem-utcza 4. sz, alatt. 

Azon óhajtástól vezéreltetve, hogy a hazai vászon-ipar gyártmányai lehető legelterjedtebb for
galomba hozassanak és a venni szándékozó közönségnek alkalom nyujtassék arra, hogy a majd
nem elpusztithatlan és folytonos használatra kiválóan alkalmas hazai kamuka-asztalteritőket, 
törölközőket és szövészetünk egyéb gyártmányait könnyebben megszemlélhesse és választását 
a z o r s z á g m i n d e n v i d é k é r ő l b e k ü l d ö t t áruk közt megtehesse, üzleti helyiségünkben egy 

központi magyar vászon- és szövő-ipar minta-főraktárt 
létesítettünk, hol a hozzánk már nagy mennyiségben beküldött honi gyártmányoknak eláru-
sitását ugy n a g y b a n , m i n t k i c s i n y b e n a szövők által m i n d e n d a r a b o n k i i r t e r e d e t i 
á r o n eszközöljük. Ennek alapján bátorkodunk a nagyérdemű közönséget felkérni, szívesked
jék a begyült árugyüjteményt megtekinteni és becses pártfogása által ezen hazánkban ezelőtt 

virágzó iparág felélesztését előmozdítani, kiváló tisztelettel 

Haris. Zeillinger és Társa 
vászon és fehérnemű-raktár a „kék csillaghoz" Budapest, váczi-utcza 9. 

E d d i g a k ö z p o n t i r a k t á r f o l y t o n o s e l l á t á s á r a a k ö v e t k e z ő m f l t a k á c s o k v á l 
l a l k o z t a k : Bauer János, Torda • Kacsnr András, Lnbló; Kajtsa Anna, Pürkerecz; Nilkó 
Salamon, Szabadka; ifj. Olasz Miklós H.-M.-Vásárhely; Smidt János, Bezdán ; Sebők Mihály, 
Mohács; Starcha E. , Késmárk; Staudt Lajos, Uj-Verbász; Steidl János, Mohács; Szaloky 
Sándor, Kaposvár; Szignárovits Károly és társa, Podolin ; Varga József, Cservenka. — Eak-
táron tartjuk továbbá: Wein Károly és társai késmárki, és Haltenberger Rezső eperjesi gyá

rosok áruit, Sárosy Teréz c s á n g ó v a r r o t t a s a i t és Seljenka József hímzett czikkeit. 

B^'Sír^!íf^lrJSírJví!P t-SrJ,S!K<3^^ 

§ A „Waterbury" remontoir-zsebóra = 
Ea modern technika valódi csodája.! 

Hirdetett c s inos külseje (álanyo-
•ott ujezüstnól), felülmtxlhatlan ! 

a
,d,csak6frt50kr.-.i 

n y i h i h e t e t l e n olcsó ára kezdet- J 
ben b iza lmat lanságot kel tet tek . 
i r á n t a ; de a múl t év i eladása ' 

Angliában: 100,000 drb : 
: 82,000 drb • 

az óra kitönŐségének ép oly fényes • 
bízonyi tványnyal, mint a megriadt J 

, concur rencziának lármája, mely a • 
„Waterbury "-tói fel, mivel: a J| 

! Waterbury oly egyszerű szerkezetű • 
és oly nagyszerűen jár, hogy érte, J 

"™r.X 3 évi kezesség: 
vállalható s mivel a Waterbury, ha • 
ennek szlltsége valamitor fenforogna, J 
oly olcsón javittatik, mint eddig semmi • 
fele óra a világon, péld. 1 uj rugó 35 kr. J 

;A Waterbury Watch Co. Eszakamerikai egyes, államok • 
• 2.000,000 forint tőkerei ea 1SOO darab napiyi/drtdssal, valamint J 
I a magyarországi főraktár és javító-műhely: 

EHOTTELMAM AUál, Budapesten, ¥., váezi körút 28,; 
; 8*J~ k á r o m é v i k e s e s s é g e t v á l l a l n a k . ~9H 
1 S z é t k ü l d é s c s a k k é s z p é n z v a g y u t á n v é t e l l e n é b e n . 

Orvosi tanács 

hölgyeknek !! 

Az a-rrzbSr ájtolására, bt'ir-
atkák szeplő' s májfolt el-
távotitáftra kizárólagosan 
a „Stáhhf'-fi'le arezkenŐcs 
használta-wk. Kapható a 
„ráront ytióayszertárban*' 
Jiudsijtesten, várvsház-tr'r. 

S V Á J C I I 
CSOKOLAD É 

MAESTRANI A. 
SÍ G A L L E N , 

Richter 
horgony-köépitöjatékai 

legjobb és legszilárdabb k a r á c s o n y i a j á n d é k n a k vannak 
elismerve, bármely kora gyermekek számára ; készletben van
nak a birodalom minden finomabb játékszer-kereskedésében. 
A kinek már van ilyen kőépitőjátéka, az vegye meg a gyer
mekeknek a legközelebbi k i e g é s z í t ő s z e k r é n y t . Közelebbit 
hoz erről «A gyermek legkedvesebb játékai (Des Kindes liebstes 
Spiel) czimű illustrált könyv, melyet bérmentve megküldenek 

Richter F. A. és Társa 
cs. kir. udv. szállító 

Bécs I., Nibelungengasse 4. 

Támaszkodva ama bizalomra, 
melylyel a mi horgony-Pain-expelleriink körülbelül 20 év 
óta találkozik, hiszszük, hogy ezáltal a z o k a t is kísérlet-
tételre fölszólithatjnk, kik e kedvelt háziszert még nem 
ismerik. Nem t i t k o s s z e r , hanem s z i g o r ú a n h i t e l e s , 
s z a k s z e r ű e n összeállított készítmény, mely joggal min
den k ö s z v é n y e s és c s n z b a n s z e n v e d ő n e k , mint e g y 
á l t a l á n m e g b í z h a t ó , ajánlásra méltó. Legjobb bizo
nyíték arra, hogy e szer teljes bizalmat érdemel, bizo
nyára az is, hogy s o k b e t e g , miután más nagyhangon 
dicsért orvosságot megkísértett, m é g i s e s a k a r é g i 
j ó h i r ű P a i n - e x p e l l e r h e z f o l y a m o d i k . Éppen az ösz-
szehasonlitás által győződnek meg, hogy szintúgy k ö s z v é 
n y e s f á j d a l m a k , mint t a g s z a g g a t á s stb., valamint 
f o g - , f e j - és h á t f á j á s o k , o l d a l n y i l a l á s o k stb. l e g 
b i z t o s a b b a n a Pain-expeller-bedörzsölésekre szűnnek 
meg. O l c s ó ára — 4 0 k r . , 70 kr., illetve 1 frt 20 kr. — 
lehetővé teszi, hogy kevésbbé jómódnak is megszerezzék, 
valamint a számtalan siker kezeskednek róla, hogy érte 
a pénz nem lesz hiába kiadva. — Óvakodjunk ártalmas 
utánzatoktól, s Pain-expellert csak a horgony- jegygye l 
tartsunk valódinak. Készletben a l e g t ö b b gyógyszertár
ban. Központi raktár: gyógyszertár az larany oroszlánt
hoz, Prágában. Közelebbi felvilágosítást ad Török József 

gyógyszerész, Budapest, király-utcza 12. szám alatt. 

6U 
Frankl in-Tárcolat nyomdája . (Budapes t e ° y e t e m - u t c s a * > 
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Előfizetési feltételek: 

POLITIKAI ÚJDONSÁGOK együtt :l fél évre ... 6 
Csudán a VASÁRNAPI UJSÁO } j j £ | ?-1 C-"P- . POLITIKAI ÚJDONSÁGOK : } * J ^ | ^ 

Külföldi előfizetésekhez a pustailag 
meRhatározott vit«-l<líj in Críatolandó 

MESZLÉNYI GYULA 
SZATHMÁRI PÜSPÖK. 

T
ÖKTÉNELMÜNK és regi törvénykönyveink bi
zonyítják, hogy Magyarország püspökeinek 
nem csupán egyházi, hanem előkelő világi 

hivatásuk, jogaik és kötelességeik is voltak, sőt 
vannak máig is. Eáért fordul oly érdeklődéssel 
az ország figyelme a király apostoli jogának gya
korlata felé mindannyiszor, valahányszor egy-egy 
megüresedett püspöki széknek utódot ad. Helye
sen, mert főpapjaink nemcsak vallási, hanem 
politikai életünknek, nemzeti törekvéseinknek és 
érdekeinknek is, történelmijogon, nagy befolyású 
tényezői. 

így állván a dolog, igen természetes, hogy az 
ország valláskülönbség nélkül érdeklődik azon 
férfiú iránt is, kit a királyi kinevezés Szathmár 
püspöki székébe emelt. 

Szerencsés a tollvonás, melylyel Ő felsége ha
zánknak egy oly főpapot adott, mint Meszlényi 
Gyula; szerencse Szathmárnak, Kölcseynk vá
rosának, mert az új püspökben nem csak jeles 
egyházi férfiút, hanem derék magyart, hazája 
boldogulását szívén viselő hazafit, szelid, embert 
becsülni tudó, finom nevelésű férfiút, és, mint 
mondani szokáe, jó szívű embert nyert, ki sem a 
«túrba mobilium quiritum», sem a «pulvis olym-
picus» kétes értékű javait keresni nem fogja, de 
igen a szeretetet, bizalmon alapuló ragaszkodást, 
és ezt rövid időn kétségkívül minden oldalról 
meg is fogja hódítani. 

Meszlényi Gyula, eddig esztergomi kanonok, 
sz. Mórról nevezett bóthi apát, s az ősrégi eszter
gomi papnövelde igazgatója, most már szathmári 
püspök, született Fehérmegyében, Yelenczén, 
1832-ik év január 22-én. Atyja, Károly, közbü-
tokos ugyanott, mint politikai kapaczitás szol
gálta megyéjét, melynek alispánja volt. Anyja 
Teréz, Pfisterer András megyei főorvosnak leánya, 
ki azonban már 1840-ben elhalt, három fiút 
hagyván hátra, Lászlót, Gyulát és Miklóst. Atyjuk 
később második házasságra lépett szetei Csery 
Lujzával, mely házasságból Károly (mint velen-
czei plébános fiatal korában halt meg), József, 
Lajos és István gyermekei származtak. — Egyik 
nagynénjét, Meszlényi Terézt, midőn Gyula 
még kis fiú volt, Kossuth Lajos vette nőid; 
míg viszont egyik nagybátyja, Meszlényi Rezső, 
Kossuth Lajos nővérét, Zsuzsannát vette el. In
nen az atyafiság a Kossuth- és Meszlényi-család 
között. 

Gyulát édes anyja halála után Pécsre vitték, 

hol két nagynénjének gondviselése alatt növeke
dett. Itt végezte elemi iskoláit s a gymnáziumi 
öt osztályt a 6-ikat ellenben Székes-Fehérváron 
fejezte be. 

Már kora ifjúságában kedve volt a papi pályára. 
Meszlényi Lajos, egyik nagybátyja, érdeklődvén 
az ifjú szép tehetségei és kiváló szorgalma iránt, 
báró Barkóczy László székesfehérvári püspökhöz 

Fénykép után rajzolta Biczó Géza. 

M E S Z L É N Y I G Y U L A S Z A T H M Á R I P Ü S P Ö K 
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vezette, azonban Németh György esztergomi 
kanonok, később fölszentelt püspök, Meszlényi 
Gyula nagybátyja, minden áron az esztergomi 
egyházmegye számára követelte az ifjút, s így tör
tént, hogy 1847-ben Kopácsy prímás távollétében 
Kunszt József érseki helynök, később kalocsai 
érsek a megye növendék-papjai közé fölvette. 

Az 1847/48-ik tanévet Nagy-Szombatban töl
tötte. Az ez ev tavaszán kitört szabadságharcz ő 
reá is mély benyomást gyakorolt, de 16 éves kora, 
és egyházi hivatása, az eseményeknek csak szem
lélésére szorították. A szabadságharcz alatti hosszú 
szünidejét Velenczén, nagyszüleinek házánál töl
tötte, míg benső barátja, Mendlik Ágoston, most 
pécs-belvárosi apát-plébános ösztönzésére, hogy 
tanulmányi évet ne veszítsen, Németh György 
kanonok közbenjárására Scitovszky János akkori 
pécsi püspök a 8-ik osztály végzésére a pécsi pap
növeldébe vette fel. Itt fejezte be az alapvető 
tudományokban való tanulmányait. 

Az 1849/50-ik évben kezdé meg a theologiát a 
bécsi Pázmány intézetben, hová Scitovszky prímás 
küldötte. 1853-ban befejezvén kiképeztetését, 
minthogy fölszenteltetéséhez hiányzott még ká
noni kora, ugyanazon évben a nagy-szombati kon-
viktusba tanulmányi felügyelőnek, majd az ottani 
gymnázium tanárának neveztetett ki, s mint ilyen 
1854. év július havában áldozó pappá szentelte
tett föl, és első miséjét, melyen családjának vala
mennyi tagja jelen volt, szülőföldén, Velenczén 
szeptember 27-én tartá meg. 

Tehetségei és szép tulajdonságai a prímást meg
nyervén, ez udvarába vette, levéltárossá nevezvén 
ki őt 1857-ben. Ez időre esik a politikai élet vál
sága Magyarországon. Ismerjük néhány fontosabb 
mozzanatait, lapunk korábbi években kelt hasáb
jairól is, ama mozgalomnak, mely a provizórium 
s a kiegyezés kezdeményezése idejében az egész 
ország figyelmét Esztergom és érseki udvara felé 
fordította. Tudjuk, hogy a prímás egy erélyes fel
irata mily port vert fel a bécsi irányadó körök
ben. Meg is termé gyümölcseit. A prímást ad 
audiendum verbum regium Bécsbe rendelték, 
fiatal levéltárosát pedig erősen gyanúsítván, pápai 
kamarássá kineveztetését meggátolták. Mind
amellett 1862-ben e megtiszteltetést is megérte, 
rövid időn pedig primási titkárrá lett. 

1866-ban a révkomáromi plébánia megürül
vén, a kath. hívek február 10-ón nagy szótöbb
séggel plébánosuknak választották. Három év 
múlva a király apátsággal tüntette ki.Lipovniczky 
István nagyváradi püspök, az egykor népszerű 
komáromi plébános, utódja iránt való vonzalmá
nál fogva, magának tartotta fenn, az új apátot a 
komáromi Sz.-András templomban megáldani, s 
ez alkalomból Komáromba utazott. 

Sikerült Meszlényinek rövid három év alatt 
nemcsak az irányadó köröket, hanem felekezeti 
különbség nélkül a város és megye minden rendű 
és rangú elemeit is meghódítani; csak így ma
gyarázható meg, hogy Komáromban a kath. hit
élet, de különösen a népnevelés, iskolák emelése 
körül oly nagy siker jutalmazta fáradozásait. Jel
lemzi Meszlényit, mint papot is, azon álláspont, 
melyet az ujabb törvények irányában elfoglalt. 
Midőn t. i. némely egyháziak Magyarország leg
újabb törvényhozásában — különösen a vallás
felekezetek viszonosságáról alkotott törvényben— 
azt látták, hogy ennek némely intézkedései által 
a kath. egyház jogai érintetnek, s nem haboztak 
kijelenteni, hogy felmerült esetekben az egyház 
azon tanához kell ragaszkodni, mely az Istennek 
való engedelmességet az emberi intézmények 
által parancsolt engedelmességnek fölébehelyezik: 
Meszlényi ezen látszólagos ellenmondás által elő
térbehelyezett kérdéseket mindig oly finom tapin
tattal oldotta meg, hogy Komáromban a külön
böző felekezetek közti jó egyetértést soha sem 
zavarta meg, s mint a komáromi lapok irják, részt 

vett híveinek örömében, bajában egyaránt, s ha 
a társaságban megjelent, annak központja mindig 
ő volt; a kedélyes tréfákat sem vetette meg, sőt 
szellemes észrevételeivel ő adott okot derült han
gulatra. Egy szóval úgy is mint pap, úgy is mint 
ember, környezetére lényének egész szeretetre
méltóságával hatott, ezért véste őt oly mélyen 
emlékezetébe nemcsak a város közönsége, ha
nem a megye is átalános tiszteletével, szere
tetével, hívei pedig ragaszkodásukkal tüntették 
ki, kik jeles egyházi szónoklatai meghallgatására, 
zsúfolásig tölték meg mindannyiszor a templom 
falait. 

Érdemei jutalmául a király 1881. év okt. 6-án 
esztergomi kanonokká, a bibornok-primás pedig 
ezzel egyidejűleg a papnevelő-intézet kormányzó
jává nevezte ki. Itt is megfelelt nemes feladatá
nak ; nem a megfélemlítés, a hatalom erejének 
nyomása, hanem a szeretet szelídsége jellemzik 
kormányzatát. Mint atyjukhoz ragaszkodtak hozzá 
a növendékek, bizalommal, szeretettel csüggvén 
rajta. 

Ilyen az a férfiú, kit csak halvány körvonalak
ban jellemeztünk, s kinek sikeres működéséhez 
bízvást köthet reményt az egyház és a haza. 

x. y. z. 

Arany János hátrahagyott költeményeiből. * 
Juliska elbujdosása. 

Egyszer egy kis leány** mit tett fel magába? 
Azt, hogy ó' biz' elmegy széles e világba, 
Elbujdosik messze, a határon végig, 
A mező párkányán leboruló égig, 
Túl a három nyárfán, a tanyákon is túl. 
Fele sem bolondság, mert már épen indul; 
Látszik, hogy korántsem tréfa volt a terve ; 
Szegénykét, vajon mi indíthatta erre. 

Hát bizony gyakorta megesik, nem újság 
A gyerek-szobában az ily háborúság : 
A fiú vagy lányka tisztjét megfeledi : 
Papa megdorgálja, a mama megfeddi. 
Sőt, ha nagy a vétség s nagyon rossz a gyermek, 
Az se' hallatlan, hogy valakit megvernek, 
Azzal kényszerítik a maga javára, 
Melynek egy-két könnycsepp nem olyan nagy ára. 

A mi kis lányunkat vereség nem érte: 
De fájt neki a szó s megneheztelt érte; 
Félre ül duzzogni, csinál képet, hosszút, 
Töri fejét nagyba, mikép álljon bosszút. 
Mellé sompolyog a cziczus, vigasztalja, 
Dorombol egy nótát, a kezét is nyalja : 
De a keményszívű elveri a macskát, 
Orrára nyomintván egy goromba fricskát. 

Jön az ebéd sorja : csörög tányér, kalán: 
Ez a kis haragost megbékíti talán ? 
0 dehogy ! akármint terítnek, tálalnak : 
0 még arra sem néz, elfordul, a falnak. 
Majd összekeresi, a mi csak az övé, 
Szép rendetlenségbe köti mind együvé ; 
Nem marad ki semmi, vele megyén a báb: 
Lesz kivel az úton beszélni legalább. 

Akkor megcsókolja szüleinek kezét 
Búcsúzik örökre; nem használ a beszéd; 
Anyja szépen kéri: «Ugyan hova mennél ? 
Hol hálnál az úton ? mit innál, mit ennél ? 
Ne menj el galambom, ne menj el virágom ! 
Ki lesz akkor az én kedves kis leányom ? 
Ha te engem itt hagysz, ugyan hova legyek ?» 
Gondola a rossz lány: azért is elmegyek. 

De az édes apja komolyan így szóla : 
iMár fiam, ha elmész, nem tehetek róla : 
Itt van egy fehér pénz a nagy útra, tedd el; 
Erre sem vagy méltó önön érdemeddel. • 

* A kiadó, Ráth Mór úr szíves készséggel engedte 
meg e mutatvány közlését. — Szerk. 

** Arany Juliska volt nyolcz éves korában. — A. J. 
jegyzete. 

Fanyalogva nyalt a kis leány a psnzhez, 
Otthon maradásra szinte kedvet érez : 
De örökségét már kiadá az atyja, 
Egy szó kellene Mak: szóval sem marasztja. 
(Aztán elindult rildi/ra, de az utozaajtónál egy ku

tyát látott, s nem mert világra menni.) — A. J. jegyzete. 
(1850.) 

UTAZÁS ISMERETLEN ÁLLOMÁS FELÉ.* 
III. rész. — Az olmützi várfogságban. 
XXII. A türelem utolsó próbái. 

Mikor az uj porkolábot sebtiben nyakunkra 
megtáviratozták, csak egyedül sietett uj állomá
sára azzal, hogy családja majd későbben jő utána. 
Azalatt a fogva ülő Kreutzinger lesújtott neje lett 
a gazdasszonya, s mint eddig, ez vette még át egy 
pár hétig a foglyok fehérneműjének gondozását. 
Valahányszor egy ilyen jókora batyut elvitt s 
visszahozott, bár a porkoláb jelen volt, s a be
szélgetés németül folyt, mégis talált módot ve
lünk tudatni, a mit elárultatásunk körülményei
ről férjétől hallott. 

Ennek rövid lényege ez. Volt a velünk egy fo
lyosó czelláiban elhelyezett osztrák katonatisztek 
közt egy olyan is, kit nem a többivel együtt 
hoztak, kit külön szobában őriztek s ki 1854-ben 
július első felében, a rámért idő kitelvén, haza 
ment. Még velünk laktában ugyan, de elég ké
sőn kitudódott, hogy valamelyik Halicsban fekvő 
ezrednek hadsegéde volt, s ilyen minőségben ez
redénél kieszközölte, hogy egy haditiszteknek 
való magyar nyelvtanra hirdethessen az összes 
hadseregben előfizetésre vájó felhívást, mikor, a 
kiadandó nyelvtanból megírva nem volt egyéb a 
cziménél és tartalma fejezeteinek jegyzékénél. E 
szennyfoltot azonban csak akkor fedezték fel, 
mikor más gyalázatát kezdték nyomozni, mely 
abból állt, hogy hosszabb idő óta az ezredhez 
érkezett s az ő kezelése alá került, ugy tiszteknek, 
mint a legénységnek szóló pénzes leveleket, va
lahányszor gondolta, hogy egyhamar nem fogják 
rajta kapni, nem szolgáltatta át az illetők kezei
hez. Egyszer azonban rajta vesztett, s a nyomo
zás leleplezte nemcsak a sikkasztást, hanem az 
előfizetők részéről emelt panaszok következtében 
a megíratlan nyelvtan mibenlétét is. Ezek 
miatt elitéltetvén, mint említem, egy folyosóra 
került velünk, kik bűneiről akkor még semmit 
sem tudván, mivel külön őrizték, szinte megszán
tuk. Ezt észrevevén, oly ravaszul intézte dolgait, 
hogy társaink közül a kik közelében laktak, 
még segélyezték is, élelmére és fehérneműjének 
rendben tartására a magokéból költekezvén. A 
térparancsnokság is megbízott benne, s mivel 
igen jó irása volt, vele másoltattak mindenféle 
számadásokat és hivatalos irományokat, s ennek 
fejében ők látták el írószerekkel, szivarokkal ós 
esteli világítással, sőt azt is megengedték, hogy 
könyveket hozathasson a könyvárustól, mert 
hisz nem volt sem hadi fogoly, sem politikai s 
igy bízvást kívánhatott eszközöket, hogy magát 
tovább kiképezhesse. Később kisült, hogy egy
két társunk nevében, kiknek a könyvárus örö
mest hitelezett, olyan könyveket hozatott magá
nak, melyeket szomszédai szívesen megváltottak 
tőle készpénzzel, holott ő épen a mondott urak 
számlájára hitelben szerezte meg azokat. Tár
saink, mikor ezt megtudták, nem tehettek a bot
rány elkerülése végett jobbat, mint hogy a már 
egyszer megfizetett könyvek árát újra megfizették. 

Ennek az élelmes uri embernek, mikor kisza
badult, első dolga volt Bécsbe menni s ott illető 
helyen benyújtani olmützi fogsága naplóját, me-

* Jelen emlékezések közlése óta többször volt al
kalmunk meggyőződni, hogy mily sokau érdeklődnek 
hazánkban az itt felemlített személyek iránt. Legkö
zelebb Lukacról (Szlavóniai vessszük a következő so
rokat : 

• Az «TJtazás ismeretlen állomás felé» elbeszélést kü
lönös érdeklődéssel olvasva, többször találok benne em
lítést Neumrth Adolf nevű várfogolyról is, ki kötél 
általi halálra, kegyelem útján azonban 20 évi várfog
ságra lön Ítélve. Talán érdekelni fogja az olvasókat, s 
mindenesetre az említett emlékezések íróját, hogy Neu-
wirth Adolf, testvérbátyja nyilatkozata szerint, az ol
mützi várfogságban 14 évet töltött el nehéz vasban, a 
hol szegény meg is tébolyodott. Még ma is életben van 
ós szlavóniai Verőezén, bátyja, Neuwirth Jakab tekin
télyes és jómódú polgárnál lakván, mint szelíd tébolyo
dott tengődik. Beszédbe soha senkivel sem ereszkedik, 
egy és ugyanazon helyben tiz percznél tovább maradni 
nem képes, hanem magában dünnyögve, egész napon 
át az utczákon jár-kéL Azt szemeimmel is láttam, 
hogy ha a kávéházba jött, fennállva valamely lapot 
futólag lapozgatott, s csakhamar tovább ment.» 
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lyet a térparancsnokság által rábízott írószerek
kel egész kényelmesen megírván, abban az ártat
lanság színe alatt egész gyermetegséggel napról
napra följegyezte a magyar foglyok viselt dolgait. 
A napló tartalmáról s árulásra szánt irányá
ról Kreutzinger ama kérdésekből merítette meg
győződését, melyekkel vizsgáló birója hónapokon 
át faggatta s melyeket csak napló alakjában bea
dott jegyzetek nyomán tudhatott oly pontosan 
vonatkoztatni a napokra, melyeken* a tőlünk 
megirigyelt állítólagos mulatságokat megtar
tottuk. 

Mikor a szobákat meszeltetés ürügye alatt 
mindenből kifosztották, a mi nem tartozott szo
rosan napi szükségeink körébe, az e czélra be
rendezett raktárban annyi mindenféle holmi 
gyűlt rakásra, hogy könnyebb kezelés kedvéért 
magok is jónak látták zárható ládák csináltatá
sát engedélyezni, természetesen a magunk költ
ségén, de oly kedvezménynyel, hogy mi vettük át, 
s mi őriztük a kulcsot. A baj csak az volt, hogy 
ha valamire szükségünk támadt, a porkolábot 
kellé kérnünk, lenne szíves eljönni velünk a 
raktárba. 

Történt azután, hogy a raktár magányában 
nem egyszer négyszem közt keresgélhettünk 
egyet-mást, s hogy az ott várakozó porkoláb ne 
unatkozzék, bizalmas csevegésbe ereszkedtünk 
vele, főleg azt fájlalva, hogy a külvilágról nem 
tudván semmit, hajszálnyi támpontunk sincs, 
melyhez a fogoly egyedüli biztatóját, a közelgő 
szabadulás reményét fűzhetné. Egy ilyen alka
lommal hihetőleg reményt vélvén gerjeszteni, el
mondta a legújabb újságot, hogy t. i. ott lenn 
valahol Orsova táján megtalálták a földbe el
ásva a ládát Szent-István koronájával. Ezt az, 
a kinek mondta, oly hihetetlennek tartá, hogy 
kételyét, sőt merőben való tagadását, ki is fe
jezte. E kétely s tagadás annyira kihozta a jám
bor krajnait sodrából, hogy akkor csak annyit 
mondott, majd igazolni fogja a tényt «schwarcz 
auf weisz», vagyis fehér papiroson fekete betűk
kel. A mit ö állít, abban nem szabad kételkedni. 
Neheztelése melegében pár perez múlva az illető 
urat újra felkérte, jönne vele a raktárba, s ott 
elővette kabátjából a «Neu Zeit» egyik szeptem
beri számát, melyben le volt írva, hogyan vitték 
fel a szent koronát Bécsbe, onnan pedig bizonyos 
idő múlva ünnepies szertartások közt vissza Po
zsonyba és Budára. 

Ezen a tényen e szerint nem lehetett már kétel
kedni, de most más lélektani nehézség vetette 
fel fejét. Az volt a kérdés, mi módon volna leg-
tanácsosabb a dolgot a porkolábnak belevonása 
nélkül a többiekkel közölni, mert ily fontos tényt 
nem közölni, és pedig nem közölni hitelesen 
és mielébb, azt a porkoláb maga sem tartotta 
lehetségesnek. A titoktartás kötelessége önként 
vala érthető, s midőn ez alkalommal volt a 
porkolábnak módja meggyőződni, hogy olyas
miről is tudunk hallgatni, a miről mi, ma
gyarok, mindnyájan bírunk tudomással, bizal
matlanságának eddigi jege lassanként meg
olvadt, s ezentúl ő talált egérutakat, melye
ken át a «Neue Zeit» egy, de csak is egy 
példánya, és hetenként csak egyszer, de az egész 
hétről kezünkbe esett. A hetenként egyszer így 
megszerzett hat számot azután szobák szerint 
elosztottuk és váltogatva kicseréltük. Fura olva
sás volt az mindenesetre. Kiknek a szombati 
szám jutott, azok mindig egy héttel előbbre vol
tak ugyan, de sokszor csak a mondatok szavait 
értették, a tartalmat talányként kellett hüve
lyezni. Mikor aztán másnap reggel találkozánk, 
volt miről suttogni, mert fennhangon tárgyalni 
a lopva szerzett értesüléseket annyi lett volna, 
mint bedugulás veszélyének kitenni az oly sze
rencsés véletlen által megnyüt forrást. Ettől te
hát a lehető leggondosabban óvakodtunk. 

Nincs kétség benne, hogy türelmünkben 
semmi sem támogatott erősebben, mint e vé
konyka es mindig a megszakadhatástól féltett 
fonalka, a «Neue Zeit» betűi. Ebből tudtuk meg 
az uralkodó családjában várt örvendetes ese
mény közeledtét és utóbb anpak szerencsés le
folyását. Talán nem is szükséges mondanom, hogy 
mind a korona megszabadulása méltatlan rej
tekéből, mind az elsőszülöttnek világra jötte ele-
venitöleg hatott szabadulási reményeink egészen 
soha ki nem száradt gyökereire. A kis Zsófia vi
lágra jötte hallomás szerint sok szegény magyar 
és olasz fogolynak meghozta a szabadulást, de 
közölünk nem emlékezem, hogy csak egy is el
ment volna. 

Ezzel azonban már benne voltunk az 1855-ik 

évben, melyről irták, hogy «ezernyolczszázöt-
venöt, a megváltó még sem jött.» Katonavi
selt barátaink kifogyhatatlanok voltak a kri-
miai félszigeten folyt téli hadjáratról szóló, 
sajnos, vajmi felületes hírek fejtegetéseiben. 
Alma, Balaklava, Kherson, Inkerman, Szebasz-
topol s más hasonló neveket azonban csak sut
togva volt szabad említeni, nehogy illetéktelen 
fülben gyanút gerjeszszenek a ki tudja mily bő 
és alapos hírforrások létezéséről. Hogy Szebasz-
topolt elbérmáltuk sebosztónak. Almát körtének, 
Balaklavát Balavásárnak, Khersont Gersonnak, 
Inkermannt Winkelmannak, csak egyike volt 
azon ártatlan fogásoknak, melyek szükség eseté
ben elpalástolhatták tilos utón szerzett ismere
teinket, de jobb mulatság hiányában kedvderi-
tőül is szolgált. 

A most említett évet egyébiránt szórakozásra 
és búfelejtésre irányzott minden igyekezetünk 
daczára végtelenül hosszúnak találtuk, mind a 
mellett, hogy kapitány gondviselőnk ez évben 
nemcsak szobáinkat meszeitette ki, hanem lelki
ismeretünket is meg kivánta tisztíttatni a ki 
tudja, mennyi idő óta rá tapadhatott por- és 
szennytől, a melyről magunknak talán tudo
másunk sem volt. Annak helyén és idején meg
emlékeztem Tauber Károly protestáns tábori 
lelkész megjelenéséről köztünk s arról is, mily 
hálásan fogadtuk. 

Húsvét ünnepei 1855-ben épen ugy ápril 
elejére estek, mint 1849-ben. Virágvasárnapját 
mind a két évben ápril elején ünnepelték a kik 
ünnepelhették, húsvét vasárnapját ennek követ
keztében ápril 8-án, s gondolom, az erre követ
kező valamelyik héten adta tudtunkra a porko
láb, hogy holnap el fog jönni a helyőrség tábori 
papja; a levelező szobát, melyet legelőször 
meszeltek ki, most készítik tábori kápolná
nak, s a katholikus vallásúak el fogjak végez
hetni az egyház által követelt húsvéti gyónást 
és részesülhetnek az oltári szentségben is. A ka
pitány ur személyesen kivan tanuja lenni töre
delmes bűnbánatiunknak és a föloldást követő 
lelki könnyebbülésünknek. Ezt oly szabatosan 
darálta el, mint valamely állatsereglet bemutatója 
a betanult mondókát, ugy hogy azt kellé hin
nünk, a kapitány szószerint tanította meg rá. 

Nem mindnyájan gyóntak meg, mert a káplán 
ur magyarul nem tudott, társaink közül pedig a 
katholikus vallásúak sem tudták mindnyájan a 
gyónást bevezető ós berekesztő formulákat akár 
német, akár morva nyelven. Szónoklatot, mi a 
protestáns isteni tiszteletnek meg szokta adni 
valódi jelentőségét, nem is intézett hozzánk, ha
nem elvégezve a gyóntatást, meggyújtották a 
tábori oltár két szegényes gyertyáját, a mini
stráns fiu segítette a papot öltözni, ki azután 
a mise vége előtt kiosztotta az oltári szentséget, 
mise után pedig hamar levetkőzött s szótalanul, 
a mint jött volt, eltávozott. Ugy látszott, a kapi
tányt sem örvendeztette meg, őt sem elégítette 
ki az elért siker, s talán ennek kell tulajdonítani, 
hogy 1856-ban, mikor húsvét vasárnapja már-
czius 23-ára esett, a gyónásról többé nem intéz
kedett. 

Hanem bezzeg intézkedett másról. Elég későn 
ugyan, de ránk nézve most is tulkorán megta
lált a szabályokban valahol egy szakaszt, melynek 
értelmében egyszer csak elterjedt a hir, hogy a 
legközelebbi szombattól kezdve a foglyoknak 
nem lesz többé szabad szakállt, bajuszt viselniük, 
hanem legalább is egyszer minden héten borot
válkozniuk kell. Mikor ennek első neszét vettük, 
vajmi ízetlen tréfának vettük, melyen nevetni 
sem lehet, s legfeljebb, ha bosszankodni azon, 
hogy van olyan bolondfej ü ember a világon, a 
ki azt hiszi, hogy ilyesmivel ránk lehet ijeszteni. 
Mivel azonban már a következő pillanatban be 
kellé magunkban vallanunk, hogy a haraszt 
aligha zörög ok nélkül, megindult az érzelmek 
és nézetek nyilvánulása. Voltak, kik komolyan 
felháborodtak az önkény azon követelésén, hogy 
ő fog rendelkezni bajuszunk, szakállunk fölött; 
de bár e felháborodást valamennyien természe
tesnek ismertük el, s kinek-kinek vérmérséklete 
szerint kisebb-nagyobb részben osztoztunk is 
benne, még is tanácsosnak látszott higgadtan 
fontolóra venni a hirt, hogy ha valósulni találna, 
a mi nem lehetetlen, egyöntetű magatartással 
törjük le az ellenünk irányulandó fegyver élét, 
és e végre az általunk követendő eljárás fölött 
rögtön határozni elsietett dolognak tartottuk 
volna, a mire semmi szükség nem volt, a legkö
zelebbi szombat még messze lévén. Tárgyalták 
azután az ügyet szobánként kisebb-nagyobb 

hévvel, s a végeredmény néhány napi vita után 
az volt, hogy ha eddig minden nyomást, melyet 
ránk gyakorolni megkísérlettek, azzal enyhítet
tünk saját javunkra, hogy védtelensógünk érze
tében összehúztuk magunkat, a mennyire lehe
tett, mi által a nyomást, ha végleg nem is hárít
hattuk el, legalább nem súlyosbítottuk, a mi 
okvetetlenül bekövetkezett volna, ha a nyomás 
okozóját utoljára is czéltalan ellenszegüléssel 
ingereljük ; most is magunkba fojtva méltatlan-
kodásunkat, megteszszük szó nélkül a mit ren
delni találnak. 

Borotválkozni! Könnyű ezt igy leirni, de bo
rotválkozni borotva és egyéb készülék nélkül, s 
annak, a ki eddig soha sem kezelte a borotvát 
maga s nem avatkozott borbélya mesterségébe, 
első izben kissé furcsának totszett. Előbb az olló 
könnyebbítette a borotva járását. A lenyírt ba
juszt, szakállt megbecsülve, csínján papirosba 
burkoltuk, hogy aztán elégessük. Boczkó bá
csi eddig is rendesen borotválkozott s mivel 
közülünk alig volt valakinek borotvája, szívesen 
ide kölcsönző legfinomabb angol késeit; honnan 
került a többi, azt már elfelejtettem. Elég annyit 
mondanom, hogy a kapitány ós porkoláb a mű
tét egész lefolyása alatt jelen voltak ós a meny
nyire tőlük telt, mint közvetítők igyekeztek 
elősegíteni a kellemetlen első próba sima lefo
lyását. 

A nehéz óra alatt alig mertünk egymásra nézni, 
félvén, hogy lehetetlen lesz a csupasz arezok 
első megpillantására előbb a nevetést, azután a 
kitörésre kész s az erőszakolt lefojtás által még 
hatványozott dühöt elnyomni. S elnyomtuk sze
rencsésen mind a kettőt. A későbbi szombatna
pokon azután már egész hideg vérrel, sőt némi 
elégtétellel kebelünkben eldúdoltuk az ismeretes: 
"Szabad péntek, szabad szombat, szabad szap
panozni"-t. S a kik addig soha magok nem 
borotválkoztak ? — Megtanulták! Hisz a leg
ügyesebbnek ismert borbély is — a mikor, akkor 
— gyakorlatlan kezébe vette a borotvát először. E 
nélkül nincs. 

Nem volt a kényszerű borotválkozásnak semmi 
kellemetlen következménye, ha csak azt nem 
számítjuk, hogy kiszabadulásunk után néhány 
hét bele telt, míg bajszunk, szakállunk annyira 
helyrenőtt, hogy ismét feszélyezés nélkül jelen
hettünk meg ismerőseink tágabb körében is. 

Még egy váratlan hír kezdett kevéssel későb
ben nyugtalanítani, mely szintén nem látszott 
légből kapottnak. «Eltiltanak a dohány élvezésé
től. » E pár szóban mázsányi teher fenyegetőzött 
a ránk szakadással. Mivel ölje meg idejét a tét
lenségre kárhoztatott fogoly, ha még a dohány
tól is eltiltják! Legélesebben kelt ki az e hirben 
foglalt zsarnoki merénylet ellen Lezsák Lajos 
barátunk, kinek «házi trafikja* minden meg
szorítás daczára csak annál erősebb lendület
nek örvendett, a mennyiben a legpuritánabb 
erkölcsüek is a nála mindig készen található jó
féle szivarban, pipadohányban s többféle gyo
morerősítő papramorgóban kerestek koronkint 
szórakoztatót. Szobácskája trafik is volt, meg 
kaszinó is, és már ettől is meg akarnak fosztani! 
Mivel a hír, bár nem volt valószínű, még sem 
foglalt magában lehetetlen dolgot, a leghiggad
tabb kedólyüek is gondolkodóba estek, mert áta
lános volt köztünk a nézet, hogy a mi körülmé
nyeink közt, a tétlenségben, a dohos levegőben 
s a kellő mozgás szűkében a dohányzás élet
szükség, vagy legalább az egészség fenntartására 
és a kedélynyugalom helyreállítására más szerek 
által nem pótolható segédeszköz, azt nem is em
lítve, hogy a dohányos ember akármi más élve
zetről készebb lemondani, mint a dohányzás 
ingeréről. E hírrel szemben abban állapodtunk 
meg egy értelemben az olaszokkal és csehekkel, 
hogy várunk. Ha pedig látni fogjuk, hogy meg 
akarják valósítani, dohányzók és nemdohányzók, 
ha szükséges lesz, orvosok véleményére fogunk 
hivatkozni, s addig is, míg azok nyilatkoznak, 
kívánni fogjuk az eddigi gyakorlat fentartását 

Vártunk tehát magunkra erőszakolt nyuga
lommal s csak annál nagyobb, mondhatnám, 
áhítattal eregettük a füst-karikákat a magasba, 
gondosan óvakodva, hogy míg a pipa vagy a 
szivar ég, más valamivel ne foglalkozzunk. Oly 
sok volt a napi huszonnégy óra s oly kevés az, 
a mit szabad volt azalatt mivelnünk, hogy még 
a beszélgetést is kerültük, a mennyire lehetett, 
olyan felebarátunkkal, a ki épen javában szítta 
magába a gyógyszernek vélt mérges füstöt. 

A napok és hetek multak. Azalatt meghal t 
Miklós czár; utóbb megvítták Szebasztopolt; s 
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megindultak a hadakozó felek közt a béketár
gyalások. Megköttetett s aláíratott az úgyneve
zett harmadik párisi béke. Eugénia, a franczia 
császár neje fiút szült, s kezdték híresztelni, 
hogy a bécsi udvarnál is reményteljesen néznek 
a nyár elébe. Voltak, kik már júniusban hitték 
a várva várt eseményt bekövet kezendőnek, csak 
Czillich Ede játszá a'hitetlent s júliust mondott, 
késznek nyilatkozva, hogy annyi szivarba fogad 
akárkivel, a mennyit tetszik ajánlani, hogy jú
niusban hiába várjuk. S íme szere-száma sem 
volt az ajánlott s elfogadott fogadalmi szivarok
nak, miket azután 1856-ban július első napjai
ban Lezsák Lajos közbenjárásával a vesztesek 
beszolgáltattak, a nyertes pedig átvett azon 
őszinte sóhajjal, hogy bár ő lett volna a vesztes! 
De júliusban azután igazán erőt vett rajtunk a 
türelmetlenség láza. Sokan csaknem bizonyosra 
vették, hogy haza megyünk. Mások meg azt 
kérdezték, hogy «hátha még most sem!» Már 
július 12-én este vettük hirét a bécsi várpalotá
ban szerencsésen lefolyt eseménynek. Képzel
hetni, hogy a rá következő éjét csaknem álmat
lanul töltöttük. Szombati nap volt, s midőn a 
délutáni járkálástól betértünk bolthajtásos haj
iokaink alá, Szathmáry Mihály nem mulasztotta 
el jó éjszakát kívánva, szokása szerint, hozzá 
tenni: «ismét vége egy hétnek." Máskor azt 
szoktuk neki felelni: «ne örülj neki jámbor, 
hisz életünknek egy hete szállt vele a sírba»; 
most csaknem egyhangúlag azt kiáltottuk neki: 
«adja Isten, hogy ez legyen itt az utolsó." 

Másnap tiz óra tájban ismét megszólalt a szo
kottnál élénkebben a külső ajtónál a csengettyű. 
Kardok csörömpölése és parancsoló hangok szó-
líták elő a porkolábot, ki azután a kezéhez vett 
névjegyzék szerint leghátul kezdte kiszólítani a 
följegyzett urakat, s mire a mi ajtónkhoz ért, 
mely utolsó előtti vala, már egész tömeggel vo
nultak el társaink előttünk. Már-már lemond
tunk a reményről, midőn végre nálunk is be
szólt. Kiment velünk hívatlanul Tóth László is, 
kinek az ő számítása szerint már néhány héttel 
ezelőtt kitelt volna az ideje, de valami módon 
nem vették észre. Félkörben állva hallgattuk 
meg a névsort, de László barátomé nem volt 
benne, s a bátor székely felszólalt, hogy miután 
az ő ideje már letelt, miért nem olvasták fel az 
ö nevét is ? Felelet helyett oda intettek a porko
lábnak, vezesse őt vissza helyére. De nemcsak ő 
maradt még egy pár hónapig zárva, hanom Tö
rök Gálffy Róza is, meg Boczkó bácsi, Pszotta 
Márton, báró Jovics s még nem tudom kik. 

Már szabadok voltunk, de még nem eresztet
tek ki. Előbb rendbe kellett hozni a tömérdek 
számadást; azután visszakaptuk, a mit tőlünk 
elkoboztak volt; azután kiállították a kötött 
irányú útleveleket, — hétfőn este kikísértettek 
bennünket a vasúti állomásra, s csak mikor a 
vonat velünk már elindult volt, tért vissza a ki
séret a város felé! 

XXIII. Visszapillantás az olmützi várfogságban 
töltött évekre. 

E sorok írójának lelke előtt az alatt, hogy 
emlékeit irta, fölelevenültek a benyomások, me
lyeket fogsága évei alatt szerzett és változatos 
tapasztalásaiból az azóta lefolyt közel negyven 
esztendő sem birt elenyésztetni. Ügyem volt 
rá, hogy ne fotográfiáját adjam akkori életünk
nek, a mit oly nagy időbeli távolságban lehetet
len is volna adnom, hanem mégis némileg teljes, 
és mindenekelőtt hű képek sorozatát attól a 
naptól kezdve, melyben másodszor vonultunk be 
az olmützi Katalin-kaputól balra eső várboltony 
kis ajtaján Budapestről velem jött uti- és baj
társaimmal a szomorú lakásba, kiszabadulásunk 
napjáig, melyet röviden az imént már érintet
tem. Hogy olvasóim közt lehet, a ki egy ideig 
szintén szítta az olmützi várboltony levegőjét, 
azt nem akarom kétségbe vonni, de hogy nincs 
köztök olyan, ki elejétől végig velünk lett volna, 
arról bizonyos vagyok. Megengedhető tehát, hogy 
az iró még egy-két ecsetvonással kiegészíthesse, 
a mi imitt-amott ilyen kiegészítést akár megtűr, 
akár egyenesen meg is kivan. 

Főleg az irántunk mutatott részvét, a rajtunk 
gyakorolt jótékonyság s a velünk éreztetett em
berséges érzület bizonyítványainak rajzolásában 
fogott a tollam, mint utólag látom itt-ott a va
lónál vékonyabban."Fogságunk első. éveiben a 
haza sok vidékéről érkeztek a felebaráti szeretet és 
a honfiúi áldozatkészség számtalan adományai, 
élelmezési és öltözeti czikkekben, sőt készpénz
beli segély is, gyűjtve otthon egyes buzgó hölgyek 

és urak által, beküldve egyes jobb ismerős vagy 
rokon czíme alatt amaz egyszerű, de az adako
zók nemeslelküségét legszebben jellemző utasítás
sal : o Fogad i szívesen a küldött csekélységeket és 
oszszad el legjobb belátásod szerint azok közt, 
kikre leginkább rá fér.» Szives örömest jegyez
ném ide a küldök neveit, de mivel írva közülök 
alig egy-kettőt láttam, ezekre vagyok kénytelen 
szorítkozni. A felvidékről Szinnyey Regina asz-
szony, Dessewffy Arisztid özvegye, Dunántúlról 
egy Okolicsányi nevű úrhölgy enyhítette jótéte
ményeivel ismerős foglyuk közvetítésével az is
meretlen magyar foglyok nélkülözésekből ered
hető szenvedéseit. Pénzbeli segély sok helyről 

menyeink közt helytelen kónyeskedést. Nem ala
mizsna forgott szóban, hanem a szeretet ado
mánya. 

Öltözeti kellékekből annyit kaptunk, hogy a 
maradékból egy-más apróságot olyanok is el
fogadtak «emléküb), a kik, midőn haza mehet
tek, mint ereklyét egészen érintetlenül vitték 
magokkal. 

A mit egyeseknek társaink közül csak saját 
személyeknek szánva rokonaik, ismerőseik, jó 
barátaik küldtek, míg küldeni szabad volt, azt 
már azért sem tudnám felemlíteni, mert sok ér
kezett be, a minek még híre sem szivárgott ki a 
szomszédba; de nehezemre esnék elhallgatnom 

az áldott puliszkának való kukoriczaliszt, még 
pedig romlatlan állapotban! Ezt annyira kívánta, 
hogy mivel kész liszt vagy nem volt kapható, 
vagy csak dohos minőségű, kávéőrlőben kisérlé 
meg, s mikor látta, hogy ezzel nem boldogul, a 
porkoláb nejétől kölcsönzött mozsárban toré 
lisztté a kukoricza-szemeket, d^az így nyert dara 
sem elégíté ki. 0 lisztet óhajtott s ime itt van a 
legszebb dévai őrölmény, még pedig egész dö-
bönnel! Természetes, hogy azt is kibontották, 
kiürítették, átvizsgálták és újra megtöltve adták 
kézhez. 

Ettünk ezentúl borszeszlángnál készített pu
liszkát hol édes, hol aludt tejjel, hol túróval, hol 

addig szépítgetett, javítgatott rajta, míg átalakítá 
vadászkastélylyá, melybe engem ültetett be gaz
dának, sógornéját, Lujza kisasszonyt adva mellém 
feleségül, ő pedig Karolina asszonynyal és Miklós 
fiával el-eljárand oda koronkint Déváról vadászni 
stb. Ez azonban tervezgetéseinek csak egyik 
alakja volt, melyet mutatóul irtam ide; ilyenek
ben ő, ki drámaírásra is érzett magában tehet
séget, kifogyhatatlan volt. S a puliszka leöblíté-
sére forralt thea párolgásánál ki tudja, meddig 
elábrándoztunk volna, ha igazságos uj gond
viselőnk nem röstel napjában, sőt éjjelenként 
kétszer-háromszor is benézni gondviseltjeihez, 
nem lát-e valahol esti 9 óra után világítást, vagy 

A walesi-herczeg. 

A W A L E S I H E R C Z E G A B E R Z E N C Z E I s z a r V A S V A D Á S Z A T O N . 

érkezett, de biztos tudomással csak boldogult 
Vass József, a kegyes tanitórend volt tagjának 
nevét írhatom ide, ki a tanártársai közt gyűjtött 
könyöradományokat velünk egykorú tagtársa ál
tal juttatta a netalán szűkölködők kezéhez. A 
szétosztásra küldött adományokból nemcsak 
egyikünk sem követelt osztalékot, hanem azokra 
is, kikről tudtuk, hogy rajok fér, mintegy rajok 
kellett erőszakolni a jótéteményt. Egyikök azt 
hajtotta: neki alamizsna nem kell, a másik, hogy ő 
bizony ismeretlentől nem fogad el semmit, mert 
nem tudná, kinek szolgálja meg idővel jószívűsé
gét, a harmadik azt vetette ellen, hogy hátha van
nak, a kik szivesebben fogadják, vagy kikjobban 
rá vannak szorulva. Szép szóval azonban sikerült 
leküzdeni a különben tiszteletre méltó, de körül-

azt a mély megilletődést, melylyel Tóth László 
barátom egyszer-másszor átvette a felesége által 
Déváról küldött és nagy gondosan becsomagolt, 
de itt már szabályszerüleg kibontott és darabon-
kínt át meg átvizsgált pogácsát és hasonló süte
ményfélét, meg sódart stb. — mert annak több Íz
ben szemtanuja voltam, és az olvasóra bízom, 
színezze ki magának a gyermeteg kedélyű székely 
fogoly örömét, mikor azt találta, hogy még él
vezhető állapotban kapta kezéhez a sóhajtás nél
kül soha sem említett szegény, elhagyatott fele
ség által sütött nyalánkságot, s mikor azt hihette, 
hogy én is jóizüen fogyasztok belőle. Hát mikor 
egész döbönkével megérkezett, a mit olyan na
gyon óhajtott, s a mit erdélyi társaink régóta 
hiába kerestettek az Olmütz városi kereskedőknél, 
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sajttal s azalatt László barátom azt képzeltete 
velem, hogy én most Déván az ő vendége vagyok. 
Az asszonyt csak azért nem látni, mert ilyen 
kedves vendég számára még mást is készít és 
maga forgolódik a konyhán! «De nem igaz, — 
szólt helyreigazítva magát — fájdalom! még 
nem vagvunk Déván, hanem ha egyszer ott le
szünk, akkor majd meglátod, mennyivel különb 
a mi Riskánk teje, bár a morvák teje sem rossz. 
Hát még a Kriskáé! az csak az igazi jó tej.» 
Azt már régen tudtam, hogy Riska és Kriska 
két bivaltehenet jelent, s az egyiket ők neveltek 
föl. Azután költői hajlamát követve belefogott 
tündérinéi tündéribb légvárak építésébe, talajul 
választva hozzájok a hunyad-megyei ^ralja-Bol-
dogfalvát, hol vadásztanyával kezdte s addig-

nem hall-e sötétben is dalhangokat az éjjeli 
csendben. 

Kapitány uram valóban fáradhatatlan volt a 
foglyokra Vonatkozó szabályok tanulmányozása 
és alkalmazásában. Nem bizott az oldala mellett 
ránk felügyelő főhadnagyban és hadnagyokban, 
nem hitt a porkolábnak, saját szemeivel akart 
látni mindent, s a teljesített kötelesség édes ön
tudatával meg nem elégedve, mikor azt hitte, 
hogy már tökéletesen meg vagyunk rendsza
bályozva, rávette báró Böhm altábornagyot, 
kire, mint a vár parancsnokára a foglyokra 
való főfelügyelet vala bizva, hogy nézzen most 
szét a kazamatában. Ez alkalommal bejött 
a mi szobánkba is és úgy látszott, nem talált más 
kifogásolni valót, csak az én könyveim sokasá

gát. «A könyvekkel való fényűzés még mindig 
tulságos», monda s kezébe vévé az asztalkámon 
fekvő vaskosabb kötetet, Szontagh Pál nagybe
csű ajándékát és emlékét, a Kaltschmidt-féle 
angol-német és német-angol szótárt. «Ez hagy
ján !» szólt s kezébe vette a másik vékonyabb 
kötetkét, az esztergom-megyei schematizmust, 
melyet kiszabadulta után MarczeU Ákos barátom 
küldött vala. «Ez is hagyján !» s ezzel a fényűzés 
ki vala merítve. 

E látogatásról eszembe jut egy másik látogató 
a korábbi évekből, a kiről a nálunk látogatóban 
volt urak és asszonyokról irt czikkemben meg
felejtkeztem, s a ki nem más, mint Ghyczy Béla, 
most altábornagy és honvédtábornok, akkor 
mérnökkari tiszt. Meggyszin hajtókájára még 
tisztán emlékezem, de a gallérján volt arany
csillagok számát már pontosan nem tudom. Elég 
az hozzá, hogy egy valóban szép délután láttam 
őt az udvaron, körülötte Máriássy János,Dobay 
József, Tóth Ágoston s többen. Arczán, szemei
ben, meleg szavaiban annyi részvét, annyi ro
konszenves érdeklődés és annyi biztató vigaszt 
nyújtani akaró vágy tükröződött, hogy midőn 
távozta után a nevét megtudtuk, önkényt tolult 
ajkainkra a megjegyzés, hogy: «nem hiába 
Ghyczy.» 

S most hadd mondok még pár szót egyik-má
sik társunkról, kik megérdemlik, hogy neveiknél 
több is maradjon fenn rólok igénytelen soraim
ban. •— Az élőkről nem szólok, csak azokról, a 
kiket, ki tudja hol ós merre, a sir hantjai 
födnek. 

Ezek közt az első hely az egykori tiszteletre
méltó tekintetes táblabírót, Boczkó Dánielt illeti 
meg, ki kora, ősz haja es szókimondó kendőzet
len őszintesége daczára, vagy épen ezeknél fogva 
szeretetreméltó is tudott lenni, segélyre, bátorí
tásra, vigasztalásra és buzdításra mindig kész 
nagy szive által. Honnan merítette és hogyan 
tudta a legszigorúbb felügyelet mellett is magá
hoz keríteni jótékonysága eszközeit, a köztünk 
oly gyér pénzmagot, az máig is titok előttem. 
A hatvanas években, mikor mint országos kép
viselő Pesten lakott, s mikor több izben hosszú 
sétákon elkísértem, hol a pesti városliget mellék-
utain, hol a budai zugliget vagy városmajor fái 
között, néhányszor tapogatóztam e titok kipuha
tolása végett, s egyenes kérdést is koczkáztattaru, 
ám sokat jelentő, de határozottan semmit el 
nem áruló mosolynál, mely különben nyílt ar-
czának a zavartság némi kis árnyalatát kölcsönzé, 
egyebet nem nyertem. 

Török Rózának, a szánalomra legméltóbb és a 
küvilágtól ós külsegélytöl teljesen elzárt fogoly
társunknak Dani bácsi volt főgyámola; tőle, te
kintve magas korát és családtalan állapotát, kö
szönettel fogadta a virágot, a gyümölcsöt, a 
süteményt s más ilyen apróságot, de értéke
sebb tárgyakat is, melyekre női kézi munkáihoz 
volt szüksége. Ez annál nagyobb jótétemény 
számba ment, mert a java korában lévős magá
nosan elzárt asszonynak a kézi munka volt egye
düli időtöltése. Mások hiába kínálták bármi-
Yel is, azoknak készségét mindig igen melegen 
megköszönte, de egyúttal mintegy bocsánatot 
kérő mely pillantással határozottan visszauta
sította. 

Dani bácsi önzéstelen jótékonysági hajlama 
azonban akkor mutatta magát a legszebb vilá
gításban, mikor szabadságuknak visszaadott baj
társait ő, a még ott maradó, bizalmasan és 
négyszem közt egyenként megkérdezé, megvan-e 
a hazautazásra szükséges költség'? s bizony volt 
nem egy, a kinek nem telt volna Pozsonyig sem. 

Egyik nyáron, meszelés idején, az ő szobájába 
kerültem egy-két napra vendégül. A legtanulsá
gosabb beszédei mellett hamar multak az órák. 

| Ozsonára aludtejjel kinált meg; vacsorát nem 
) evett, mint monda, soha, hanem el nem mulasz-
j totta egy nap sem lefekvés előtt egész testét 
1 megfürószteni, a mit úgy eszközölt, hogy egy nem 

mély, de terjedelmes kerületű dézsát ágya kö
zelében rátett a kiterített gyékényre, ;i déssa 
közepébe állt, s egy széken álló mosdótál vizébe 
mártott jókora szivacsot feje fölött kinyomkod
ván, ezt több izben ismételte, azután pedig a kéz
nél lévő, külön e ezélra készült hosszúnyelű ke
fével egész testét, melyet előbb szárazra törült 
volt, jól megdörzsölé. Megjegyzésemre, hogy 
ez eljárás által tova űzi magától az alha-
tást: i ellenkezőleg, — feleié, ezzel fejezem be 
esténként az egész napon folytatott testedző ós 
lélekcsillapító gyakorlataimat, s nem csak jól al-
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szom utána, hanem álmaim sem nyugtalaníta
nak, mi ellen annyian panaszkodnak". 

Gondolom, e testedzés tartotta az öreg urat 
mindig egyensúlyban. Szájából panaszt, türelmet
lenséget, vagy rossz kedvet eláruló szót soha sem 
lehetett hallani, s ha fatalistának nevezé el va
laki : «Az vagyok, — feleié fölemelt fővel s lángra 
gyúlt szemekkel, — a ki Istenben hisz, többé 
kevósbbé mind fatalista, vagy Istenben való hite 
nem saját elmélkedéseinek eredménye, csak beta
nult szólásmód, s ennek azután persze, hogy 
nem lehet lelket emelő, szivet nyugtató ereje 
sem.» 

A legférfiasabb jellemek közé tartozott Pszotta 
Márton, volt honvédtüzér-ezredes. Mint neve 
után is sejthetni, eredetére nem volt magyaror
szági. Személyes viszonyairól és múltjáról kevés 
jutott köztünk tudomásra. Annyit még is tud
tunk, hogy önerejéből küzdötte fel magát a leg
alsó fokról lépcsőzetesen odáig, hogy mint a 
"Budapesti Szemle* 1886-ikévi okt. füzete 61-ik 
lapján olvashatni: «Görgey Arthur a tüzérséget 
Pszotta tüzérezredes alá helyezte, s általános 
utasítást adott neki. Pszottában megbízhatott.» 
Szakképzettsége mellett igen alapos és terjedel
mes ismeretei voltak, az angol irodalomnak ko
moly tudományos ágai mellett jártas volt költé
szete mezején is, a francziát és németet, mint 
önként érthetőt, nem is említem. Midőn könyve
inket elkobozták, vastag papirosból mindenfélé
ket állított elő, szines papirossal burkolva be csi
nos és hasznos müveit. Végtelenül sajnáltuk, 
hogy mikor elmentünk, öt még visszatartották 
Dani bácsival és Török Gálfi Rózával és az én jó 
czimborámraal, Tóth Lászlóval. 

Pszottához magatartásánál és alapos mathe-
matikai ismereténél fogva hasonló volt Quer-
londe du Hatnel Nándor gyalogsági ezredes, és 
a Vág mentében Hurbán hordáinak fékentartá
sára Beniczky Lajossal kiküldött csapatok pa
rancsnoka. Ezzel is minden komoly és tudomá
nyos kérdésről élvezet volt beszélgetni, de ke
délye busongásra volt hajlandó. Neje s gyermeke, 
bár Pozsonyban laktak, szűkebb vagyoni viszo
nyaik miatt nem tehették át lakásukat Olmutzbe, 
s ezt fájlalta mindaddig, míg mások nejeit be
járni látta. Midőn későbben ezek is kénytelenek 
voltak Olmützet elhagyni, akkor meg az bántotta, 
mivelhogy ez mindnyájunkat oly mondhatatlanul 
elkeserített. 

Nyugodtan viselte a sanyarú sors minden for
dulatait, s állapotunk súlyosbításait Leültet 
Nándor volt honvédhuszár-ezredes. Ötven éve 
most, hogy először találkozám vele Milanóban, 
hol Mészáros Lázárral, a későbbi hadügyminisz
terrel a Radeczky-huszároknál szolgált. Mészáros 
őrnagy volt, Leitner pedig segédtisztje. 

Olmützben újra összehozott bennünket a vég
zet, s közös multunk, s milanói barátainkból ós 
az ott szolgált magyar és nem magyar eredetű ka
tonatisztekből honvédekké lett ismerőseink vi
szontagságos élete kiapadhatatlan anyagot szol
gáltatott volna társalgásunkhoz akkor is, ha 
egyéb széles körű tapasztalatai és igen helyes 
emberismerete nem tették volna élvezetessé a 
vele töltött séta-órákat. 

Általában, midőn még egyszer és utoljára 
visszapillantok a társaságra, melyben olmützi 
napjaimat éltem, csak hálával emlékezhetem 
meg a férfiakról, kiket az események áradata 
mintegy zátonyra oda sodort, és a tisztelet kife
jezésével adózom azon erényeknek, melyeknek 
annyi éven át tanuja valék. Most pedig azon 
meggyőződéssel zárom soraimat, hogy Magyar
ország, a míg fenséges hivatásához hü marad, 
mely abban éri tetőpontját, abban delel, hogy 
itt, a kelet és nyugat közti állomásában a jog és 
szabadság, az igazságos ós emberséges érzelmek 
rendithetetlen bajnoka, sőt elöharczosa legyen, j 
míg e hivatásához hű marad, addig az október 
hatodikához fűzött gyászos emlék, Kufstein, 
Theresien- és Josefstadt, s Olmütz kazamatái 
daczára minden szükségben bízvást fog szá
míthatni fiai hűségére ós kötelességérzetére! 

Vége. 

A WALESI HEEOZEG A BERZENCZEI 
SZARVASVADÁSZATON. 

A Somogymegye déli határán fekvő Berzen-
czéröl, gróf Festetics Tasziló majorátusi birtoká
ról, nem először van szó e lapokban. A kastélyról 
s az uradalom föértékét képező hatalmas erdei
ről megemlékeztünk már azon alkalommal, mi- j 

dön a trónörökös megtisztelte a magyar főurat 
látogatásával s több napot töltött ottan, mely 
alkalommal rőt vadból oly nagy zsákmányt ejtett, 
mint még soha s más nagy vadász is ritkán, 53 
darab őzbak lévén három napi cserkészetének 
minden ahhoz értő vadászt bámulatba ejtő ered
ménye. 

A berzenczei 26 ezer katasztrális holdat fel-
: ölelő s kitűnően kezelt erdőségnek legnagyobb 
! ékessége ugyanis a rendkívül nagyszámú vad

állomány, melynek tenyészetét nagyban elősegíti 
az erdőség fekvése, árnyas rétjei, azok zamatos 
legelője és patakjai. Erről a tulajdonságáról mesz-
sze az ország határain tul is nevezetesek a ber
zenczei pagonyok s Európa legnagyobb sports-
manjei is szerencséjüknek tartják, ha az e téren 
szintén nagy tekintélyben álló magyar főúr ven
dégszeretetétigénybe vehetik s e vadakban oly pá
ratlanul gazdag (3000 darabra becsült állományú) 
területen áldozhatnak vadász-szenvedélyüknek. 

j így a berzenczei kastélynak a magyar és az oszt
rák arisztokraczia legelőkelőbb vadászain kivül 
1885. őszén Sir Paget angol nagy-követ, Suffield 
lord hírneves vadásztekintély, Teasdale ezredes, 
Wilson s mások kíséretében az angol trónörökös, 
a walesi herczeg is engedett a magyar főúr meg
hívásának s több napot töltött nála egyenest ab-

| ból a czélból, hogy a szeptember végére és októ-
j ber elejére rendezett nagy szarvasvadászatokon 
I részt vehessen. A berzenczei erdők szarvasai 

ugyanis nem csupán nagy számúak, de ritkaszép 
agancsaik révén is híresek s Albert herczeget 
magát is meglepték az általa elejtett gyönyörű 
példányok. 

Gróf Festetics Tasziló erre az alkalomra az 
előkelő sportkörök által kiváló mértékben mél
tányolt müncheni nagyhírű művészt, Adam Emilt 
is meghívta vendégének s az angol trónörökös 
ekkor bízta meg a vadászképek e kitűnő meste
rét, hogy berzenczei tartózkodása emlékére a 
vendégszerető házi gazda számára egy vadászje
lenetben fesse le kettejöket, továbbá az általok 
terítékre hozott agancsárokat s a vadász- és szál
lító személyzet néhány tagját, mely kép aztán 
a berzenczei kastélyban maradjon. 

A jeles festő fényesen megoldá föladatát, meg
festő a szép képet, melynek hü másolatát sikerült 
fametszetben mi is bemutatjuk ezúttal olva
sóinknak. 

«JÉZUS»-BÓL. 
Előhang. 

Karácsony-est... S a kis Jézus helyett 
Az Isten látogat meg engemet. 
Betegen fekszik édes feleségem; 
A szent fa lángja nem lobog fiamnak; 
Ülök szobámban, gondolkodva mélyen; 
A tűz a kályhában régen kihamvadt . . • 
E boldog, e szelíd nagy ünnepen 
Én a halál gyötrelmét szenvedem. 

Veled vívódom, élet! S a halál 
Fölöttem szárnyát csattogtatva áll. 
A mért küzdöttem, a mi vágyat érzék, 
Mind elveszett, hiába volt az álom ! 
Magasba hasztalan vitt a merészség, 
Az élctczél áldását hol találom ? 
Elhagyva, búban, gyöngén, egyedül — 
Örvénybe sodrott lelkem elmerül. 

Ez égi fényt sugárzó éjszakán 
Irtóztató kín a szótlan magány ! 
Nőm szendereg; megunt játéka mellett 
Kis gyermekem fejét ölembe hajtja. 
Hogy' várta Jézust! Elfojtott lehellet 
Lázával leste, hogy tán jönni hallja. 
S most mesr zokog . . . Jó volt a kis fiú 
S mégsem láthatja Jézust! . . . s öli bú. 

Ajkam vonaglik; elborul szemem, 
Merengve fájóa édeŝ  képeken . . . 
Karácsony-est van. Áll a megrakott fa. 
Együtt újong a kis csalod vidáman. 
Bár a családfő nem vihette sokra, 
Mindent elért szerelme mámorában: 
Dicsőségnél, vagyonnál kedvesebb 
Ölelni boldog nőt, szép gyermeket. . . 

A Megváltó leszállt a földre már. 
Szegényhez, bánatoshoz sorra jár. 
S van-e nálamnál búsabb és szegényebb, 
Ki megcsalódva, vérző sebbel állok. 
Kit nem vár nyájas otthon, enyhe fészek, 
S megmarnak ellenségek, jóbarátok ?. . 
Jövel, Jézus ! Jóságod" érezem, 
S imára kulcsolódik két kezem. 

A testvér, kit szerettem, megtagad ; 
Anyaszív szór rám izzó átkokat; 
Apám is él még.. . s boldogabb az árva! 
Az ősi ház helyén a czifra kastély 
Nem ismer rá a küzdés vándorára, 
Mert a gyűlölség az, mi gőgben ott él. . . 
Kihez forduljak ? Te vagv az, tudom, 
Ki megvigasztalsz, édes Jézusom ! 

Jézus, jövel! Ez estén légy velem ! 
Érintse egy csöpp véred mély sebem'! 
Minden kínok csendes megenyhülése 
A te szívednek örök szenvedése. 
Hadd nyíljon szívemben seb újra újabb, 
Öh csak taníts némán viselni búmat, 
Elkárhozottak megváltója te, 
S a védtelent karod takarja be! . . . . 

Karácsony-est van.. . . Ünnepelj, világ ! 
Leküldte Isten egy igaz fiát. 
A bűnösöknek irgalom, bocsánat, 
Ne zúgolódjék senki e nagy estén ! 
Ki Istennel jár, bátran lépve járhat. 
Nem téved el, mert Isten végtelen fény !. . . 
Szívem, ne fájj! Ha majd az óra üt: 
A szenvedőké lesz az öröküdv! 

RUDNYÁNSZKY GYULA. 

A HÁROM KÖFEJ. 
Jókai Mór «A három márványfej» czimü leg

újabb regénye most hagyta el a sajtót * s a ko
szorús regényíró e legújabb érdekes művének 
ismertetésére legczólszerűbbnek látjuk közölni 
annak végső szakaszát, melyben szerző előadja 
a történeti adatokat és a Eagusában fenmaradt 
hagyományokat, melyeket regénye tárgyául fel
használt. 

Bagosa éjszaki kapuja fölött, a gravosai út 
felöl, kisded alakban, egy négyszögletes márvány-

í lapon három dombormívü fej látszik. Közepén 
egy bozontos hajú, egyenes orrú, kemény arcz-
vonású barátfej; jobbról-balról egy-egy szelid 
kifejezési! apáczafej. Kétféle hagyomány regél 
eiröl: írásbeli és szóbeli. Az írásbeli hagyomány, 
mely a dominikánus kolostor egyik eode.tében 
maradt meg (1615-ben kelt), kétféle versiót említ. 

Fráter Vjekaslav a XD7. században élt a ra-
gusai dominikánus zárdában. Kegyes, istenfélő 
ember volt, egyetlen szenvedélye a könyvek s az 
imádság. 

Szorgalmasan írta a szent atyák müveit, szé
pen festett. Történt azonban, hogy sok kopizálni 
valója lévén, panaszkodott a priornak, hogy nem 
győzi az initiálék kifestését. Prior Aleardo úgy 
segített rajta, hogy a szépen leüt kódexeket át
küldette a Klarissa-apáczákhoz, kiknél akkor a 

! betűfestés nagyban kultiváltatott légyen. Sour 
I Teresa és Sour Anna két unokatestvér voltak a 
: betűfestés mesterei. Fra Vjekoslac kódexei ezek-
, hez kerültek. A művészek kíváncsiak lettek egy

más személyére. Először csak titkos írásjelekkel 
. érintkeztek, majd légyottot adtak egymásnak a 

.1 három Diáriárififej. Begény. Irta Jókai Mór, Buda
pest, Hévai testvérek kiadása. A 3 kötet ára fűzve 
l irt, cliszkötésben 5 frt. 
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templomban. A szent barát egy művésznő helyett 
kettőt talált a légyotton. Et cognitionem factus, 
hunc inde smpius convenire eos dicunt. Vjekoslav 
megváltozott, kerülte, ha csak szerét tehette, a 
közös iniagyakorlatokat, nem dolgozott, gyakran 
beszélt hajósokkal, priorja nem tudta, mi a baja 
lehet. A két istentelen apácza megbabonázta. 
Mindig együtt voltak. Szent Bertalan éjszakáján 
a ket apáczának hűlt helyét találták. Keresték 
mindenfelé őket, nem találták. Azonkép Fráter 
Vjekoslav is hajós-ruhát öltve, elszökött. Bárkát 
fogadtak, hogy majd az éj leple alatt leszöknek 
az arnauták földjére. De vihar támadt s reggel 
ott találta mindhármukat a parti őr, kétségbe
esve, összefogódzva a bárkában. Ismerte őket, de 
nem segíthetett rajtuk, a révfönök (capo del portó) 
utasítása szerint jelentést kellett tennie. Bevitték 
őket a tanács házához. A szerzetesek nem akar
tak ez istentelenekről tudni semmit. Törvényt lá
tott hát felettük a tanács. Nem vallottak egyebet, 
mint hogy szerették egymást. S a két apácza egyet
értve szemérmetlenül megvallá, hogy mindkettő
jüké volna a «frate nero» s hogy ők meghalnak 
érette. Vjekoslav megadással tűrte sorsát. Kivé
gezték Őket, előbb Sour Annát, aztán a barátot, 
végül Sour Terezát. Es meggyóntak mindhár
man, egyéb kegyelmet nem kérvén, csak hogy 
megcsókolhassák egymást, mielőtt a bakó hozzá-
jok érne. A nép sajnálta őket, kiásták őket a bű
nösök temetőjéből s bedobták a tengerbe, hogy a 
delphinek tündére segítsen kínjaikat elviselni. 
Fejeiket azonban a tanács kiszegeztette, elret
tentéséül azoknak, kik több asszonyt szeretnek, 
s miután elrothadtak; márványba vésette. Prior 
Aleardo könyveit azontúl nem festette a Klarisz 
száknál és szomorú ember volt élte végéig és meg
tiltotta, hogy beszéljenek a szegény Vjekoslavról. 

A másik írásbeli hagyomány rövidebb. 
Stradmir albán királyfi beállott barátnak ; 

két szeretője volt, a kik egyakarattal Klarisszák 
lettek. Stracimir csak később tudta meg, kik 
azok a szüzek, kik mindig nyomában járnak. 
Szerették egymást, míg el nem árulták őket. A 
tanács kivégezteté őket. 

A szóbeli hagyomány ezt tartja: 
Sándal Hranié hires herczegovinai vajdának 

fia, Milos — apja és családja patarén (bogomul 
hiten lévén — belészeretett egy pásztorleány
kába, ki egy barát-klastrom jobbágy-emberének 
leánya, buzgó katholika vala. A leányka megté
rítette Milost, ki apja ellen pártot akart ütni, le-
taszítni őt a trónról s a pápa uralmát szilárdítni 
meg a vidéken. Ugyancsak a vén Sandái udva
rában növekedett Lokris, Balsa arnót herczeg 
tüzes leánya, a kd szerette Milost, de buzgó pata
rén volt s nagyravágyó. Birodalmat akart alakí
tani az adriai tenger mentén, császári koronát 
óhajtott fejére, leverni a törököt s uraltatni ma
gát a keleten. Erre kellett neki Milos. Milos az 
elégedetlen hegyi törzsek élére áll, de apja cselt 
vet neki s a pásztorleánynyal együtt elfogatja. 
Mint lázadókat, ókörbőrbe akarja bujtatni őket s 
úgy tűzre tétetni. Ekkor Lokris odalopódzik a 

foglyokhoz, kihallgatja bús éneküket 8 kiszaba
dítja őket. Azt az ajánlatot teszi erre a pásztor
leánynak, érje be Milos fél szívével. A vitát Mi
los úgy oldja meg, hogy mindkettőt szivébe zárja, 
megfér ott mindkettő együtt. Lokris s a pásztor
leány erre tündérei lesznek. Megérkeznek Ragu
sába, hol apjának a kémei már várakoznak rá. 
Lokris erre is gondolt s a leányuk ap&oiáknak 
mennek a Klarisszákhoz, Milos dominikánusnak. 
A két leány csakhamar megnyeri a priorissa szi
vét, MUost meg priornak teszi meg, kitudván 
herczegfi voltát. így éltek ők teljes boldog
ságban. 

De hoktist nagyravágyása emészti; kémeket 
fogad fel s Nápoly királyát izgatja, jöjjön Ra
gusába és segítsen leverni a herczegovez, fekete
hegyi 8 dalmát, meg albán törzseket, elismeri 
hühér-urának. Nápolyban van agy régi imádója. 
ki Lokrisért még mindig rajong s rábírja a ki
rályt, hogy egy kis hajóhadat küldjön a gravosai 
révhez. 

Ragusa követei azonban rájönnek ez u/el 
mekre. Figyelemmel kisérik a három Hantot, 
kikkel Lokris azt a hirt hiteti el, hogy a nápolyi 
király országot akar nekik adni, azért küld éret
tük. A ragusaiak felbőszültek, mert mint vendé
geket fogadták őket s most veszélybe dönti a köz
társaságot egy hóbortos apácza. Lokris bárkákat 
fogad s ráveszi Milost s a leánykát, hogy éjjel 
kimennek a tengerre csillagot nézni s fogadni a 
nápolyi izenetet. Vesztükre, a nápolyi bárkához 
közel elfogták őket mind a hármat. Halálukat a 
mese is úgy beszéli, mint a legelőbb megírt írás
beli hagyomány. — «Egyek <i luilulban.* — 
* Nagyon szerették egymást: Isten ágy segélje 
őket.* — 'Vigyázz leány, nehogy úgy járj mint 
a két köosszony — ezek a közmondások élnek 
a mesékkel, babonákkal teli hajósnép között 
róluk. 

VESZPRÉMMEGYE UJ SZÉKHÁZA 
Folyó évi november 24-ikén avatták föl nagy 

ünnepélyességgel Veszprémmegye uj székházát, 
melynek képét ez alkalommal olvasóinknak be
mutatjuk. 

1883-ban határozta el Veszprémmegye közön
sége, hogy a kor igényeinek többé meg nem fe
lelő székházát alapjából újjá építteti a 1885-ben 
fogadta el Kiss István budapesti építésznek s 
egyetemi magántanárnak erre vonatkozó tervét 
és költségvetését. A közgyülésileg megállapított 
költség megszavaztatván s a belügyminiszter 
által jóvá hagyatván, az építés Kéler Napóleon 
budapesti építész-vállalkozónak adatott ki Vesz
prémben 300.000 írtért. 

Az építési munkák 1886 márczius 18-án in
dultak meg s 1887 augusztus 1 -én a teljesen el
készült palotaszerű épület rendeltetésének át
adatott. 

Az épület egy zárt hosszúkás nagy udvart 
kerít be s főhomlokzata nyugat felé néz, s nagy 
kiszökelésekkel bir. Az udvart tágas, világos fo
lyosók köritik, melyek az egyes hivatalcsoportok 
között közvetítik a közlekedést. Belső beosztásá
ban az épület az egyes hivatalcsoportok szerves 

összefüggésénél fogva igen czélszerüleg van be
rendezve, s becsületére válik tervezőjének. Külön 
csoportositvák földszinten: a pénztári é3 árva
széki hivatal, jobboldalt pedig a szolgabírói hi
vatal, közelében börtönczellákkal. Az I. emele
ten vannak a nagy- és kis terem, az alispáni, 
ügyészi és az államépítészeti hivatal. A 11-ik 
emeleten vannak a levéltár, a főorvos, tanfel
ügyelő, erdőgondnok, gazdasági egyesület, köz
gazdasági előadó stb. hivatalos helyiségei és a kis 
gyülós-terem. Lakóhelyiségekül az 1. emeleten 
az alispáni, a II. emeleten a főjegyzői lakások és 
ugyanott a szolgahirák szállószobái (előszobák-

; kai), továbbá földszinten a várnagy és a kapus 
lakásai szolgálnak. 

A nagy terem kétoldali, stucco-márványnyal 
bevont kőoszlopokon nyugvó karzattal bír, a 
melynek mennyezetet hermaalakok hordják; a 
nagy terem előtt tágas előcsarnok és ruhatár 
van. A hivatalos helyiségek mind tágasak, vilá
gosak és legegyszerűbb berendezésűéi; a lépcső
ház és az előcsarnokok, valamint a három hajós 
kocsi-aláhajtó egyszerű, de izleses kikepzesüek; 
egyedül a gyülésterem bir némi, középületet 

| megillető fénynyel; ilyenek a szines ablakok (a 
'• megye czimeróvel), a márványutánzatos falfestés, 

stucco-márványoszlopok, a párkányok színezése 
helyenként aranyozása és a kasszettás meny-

nyezet. A nagy terem magas oldalvilágítás
sal bir; a magasra helyezett nagy ablakok 
alatt nyílnak az erkélyajtók. Az épület az olasz 

; renaissance-styl egyszerű formáiban van tartva; 
építészeti gazdagság csakis a gyüléstermet ké-

; pező kiszökellésen van; korinthiaí faloszlopokon 
I nyugvó oromzat, a 3 nagy ablak alatt 3 erkély, 
I helyenkénti figurális díszszel s két fülkében egy-

egy szoboralak (erő és igazság). A nagy ablakok 
ivei fölött ülő allegorikus női alakok: a közigaz
gatást, az igazságszolgáltatást, az ipart és keres
kedelmet, valamint a tudományt és művészetet 
jelentik; az oromzat csúcsát a megyének czime-
rét tartó két gyermek alak (kőben faragva) fe
jezi be. 

Az épület eleje a kocsialáh aj tónál trachytkocz-
kákkal van kövezve, a gyalogjárók pedig aszfal-
tozvák; ugy az udvaron, valamint az épület éj
szaki oldalán levő előkertben pázsitcsoportok 
vannak ültetve. Az épület hossza 61, szélessége 
akiszökelléssel együtt 50V«, magassága az orom
zat csúcsáig H, átlagos magassága a főpárkányig 
18 méter: az udvar hossza 23, szélessége 17 mé
ter. A nagy terem hossza 22, szélessége 11, ma
gassága 9 méter és a karzatokkal együtt elfér 
benne több, mint ezer ember; az összes beépített 
terület több mint kétezer négyszögméter. 

Az egész építési ügy munkáját a törvényható
sági közgyűlés által kiküldött ügybuzgó építési 
bizottság vállalta el, mely bizottság a megye alis
pánjának, Véghelyi Dezsőnek elnöklete alatt 
Ányos László, Békássy Károly, dr. Bezerédj 
Viktor, dr. Fenyvessy Ferencz, Kenessey Károly, 
Kenessey Pongrácz, Kovács Imre, id. Purgly 
Sándor, Pöschl Károly, Paál Dénes, Ruttner 
Sándor, Rothhauser Mór, Szabó Imre és Woyta 
József megyei bizottsági tagokból állott 
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OROSZ ÉLETKÉPEK. 
A gorodnói medvevadászat. 

Tohtoi gróf után. 
Miklós czár annak idején szigorúan megpa

rancsolta, hogy az összes főnemesség által ren
dezendő medvevadászatoknál csakis lőfegyver
rel ellátott hajtók alkalmaztassanak, mert ritka 
eset volt, hogy ily vadászatok alkalmával 6—8 
szegény jobbágy életét ne vesztette volna. 

A hajtók tehát puskát kaptak; de ekkor meg 
több izben megtörtónt, hogy fegyvereikkel urai
kat vagy pedig ezek tisztjeit támadták meg a 
fellázadt muzsikok, ugy, hogy végre ágyukkal 
kellett őket széjjel verni. Exempla trahunt. Maradt 
tehát minden a régi szokásnál, s így, ha a medve 
a hajtók közé került, néhány ember mindig ott 
hagyta a fogát. De azért puskát nem kaptak többé! 

T. gróf grodnoi uradalma rengeteg erdeiben 
ezelőtt néhány évvel annyira elszaporodtak a 
fekete medvék, hogy a postának három verstnyi 
kerülőt kellett tennie, nehogy az éhes fenevadak 
közé jusson; midőn pedig egy izben a nisni-
novgorodi országos vásárról hazatérő klabok-i 
kereskedők, kiket a hózivatar utolért az erdőben, 
az éjszakát ott voltak kénytelenek tölteni: reg
gelre kilencz lovat ós hat embert téptek széjjel a 
medvék. 
A tartomány kor

mányzója, Axen-
tieff tábornok, ki
hez e tekintetben 
számtalan panasz 
érkezett, bizalmas 
utón felszólította 
a Szent-Pétervá-
rott időző T. gró
fot, hogy a med
vék és farkasok 
elszaporodásának 
megakadályozása 
végett legalább 
minden héten tar
tasson embereivel 
a téli idény alatt 
haj tó vadászatot; 
ámde a büszke fő
úr egyszerűen fél
retette a kormány
zó felhívását, sok
kal jobban el le
vén foglalva a Co-
médie Franeaise 
szépségeivel, sem
hogy gondolt vol
na a medvékkel. 

Magas körökben 
a dolog nagy lár
mát csapott, sőt 
maga a czár is, 
kit a rendőrmi
niszter figyelme- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tessé tett reá, ér
deklődni kezdett 
az ügy iránt. 

Végre T. gróf is 
kénytelen volt a vett felsőbb parancscsal foglal
kozni, s eczélból a fővárosban mulató főúri sports-
maneket meghívta Gorodnowba, hova egy szép 
deczemberi napon az orosz jeunessedorée valami 
harmincz tagja külön vonaton el is indult. 

A fejedelmi módon berendezett kastély lakosz
tályaiban csak úgy hemzsegett a sok vadász, de 
az éjjel-nappal szakadatlanul tartó sürü hóesés 
miatt evés-ivással és kártyával kellett az időt 
tölteni. 

A ki az orosz főnemesség életmódját ismeri, 
nem fog azon csudálkozni, ha azt mondjuk, hogy 
Gorodnowban e néhány nap alatt óriási pénzbe 
menő játékok fordultak elő, melyekhez képest a 
párisi vagy londoni klubokban szokásos hazárd
játékok afféle kedélyes piquet-játszmáknak mond
hatók. 

A dőzsölés és játék ide s tova majdnem három 
hétig tartott, mire a hózivatarok megszűntek és 
a házi gazda, kinek eddigelé már 120 ezer im-
periálja úszott el a zöld asztalon, a vadászat 
megkezdését indítványozta. 

•— «Uraim, holnap reggel felkeressük a medvé
ket ősi fészkeikben. Hatszáz hajtó áll rendelke
zésünkre, kik ma éjfélkor már elfoglalják állásai
kat, s ha nem csalódom, mi közülünk sem ma
rad senki itthon.» 

E szavakat a házi gazda intézte vendégeihez 
a fényes ebéd alatt, s az indítvány általános lel
kesedéssel lön elfogadva, habár sokan s ezek 

közt a szerencsés nyerők, bizonyára jobban sze
rették volna, ha a medvék helyett a roulette 
járja. 

Másnap reggeli hat órakor 16 ötlovas szánon 
indult el az egész társaság. Az ukraini telivér 
mének nyílsebességgel vágtattak végig a tükör
simára fagyott havon. Bíborvörös kaftánba öltö
zött ó-orosz fajú kocsisok hajtották a lovakat, 
mindenik szánon két-két vadász ült egymás mel
lett, ezereket érő bundákba burkolva, míg angol -
művü express-fegyvereik az ülés mindkét olda
lán voltak elhelyezve. 

A lovakon ez alkalommal nem voltak csen
gettyűk, csak a rövid nyelű nogájka csattanása 
hallatszott némelykor. Két órai erős hajtás 
után a társaság az úgynevezett főtalálkozó-
hoz ért, hol a szolgák egész serege várta. Me
legített bordeaux-i borok, punch, thea, s az orosz 
és franczia konyha százféle ételei átalános elis
merésben részesültek az úri vendégek részéről, 
míg az erdészeti személyzet szintén bőséges reg
gelit kapott. A főerdömester, kinek vonásai cseh 
eredetre vallottak, rövid jelentést tett a grófnak, 
mely szerint a már beosztott hajtásokban e na
pon legalább 60— 70 darab erős medve kerülend 
a vadászok elé, és tekintettel a vad kiéhezett 
voltára, czélszerü lenne, ha minden egyes vadász 
mellé két fegyverhordozó állíttatnék. 

PÁRBAJ UTÁN. 

— «Én ez ellen részemről ünnepélyesen pro
testálok, — kiáltá egy fiatal testőrtiszt, ki épen 
a hatodik pohár «punch á la commune» végére 
járt; •— csak nem járnak talán tuczatszámra a 
medvék; de különben ismétlő express-fegyve-
remmel akár háromnak is megfelelek egyszerre.» 

— «Bocsáss meg, kedves herczegem, veté közbe 
nevetve a házigazda, — ez egyszer maradjunk 
meg a mellett, mit Iván Ivánovits javasol; 
nem foglyokra vagy nyirfajdokra vadászunk, 
hanem éhes medvékre, ezekkel pedig nem jó 
tréfálni. Még jól emlékszem, midőn ezelőtt húsz 
évvel boldogult édes atyámmal épen itt vadász
tam, s alig harmincz lépésnyire tőlünk egy óriási 
nősténymedve darabokra tépte Szutkov ezredest, 
daczára annak, hogy ez két golyót lőtt a fenevad 
mellébe.» 

Ezen, és ehhez hasonló beszélgetések után 
délelőtti 11 órakor megérkezett a jelentés, hogy 
az első hajtás készen áll, mire az uri vadászok 
előre kijelölt helyeiket elfoglalva, három ismételt 
kürtjel jelezte a hajtók megindulását. 

A ki nem látta az orosz erdők téli pompáját, 
annak fogalma sem lehet e látvány elragadó 
szépségéről. Bármennyire dicsérje is más em
ber tulajdon hazája erdeinek nagyszerűségét, 
annyi bizonyos, hogy az orosz erdőségek kiváló 
és páratlan kifejezését sehol sem lehet megta
lálni. — A gorodnói erdők mintegy negyven 
mértföldnyi kiterjedésben kizárólag T. gróf va

das kertjét képezik s évszázadok óta a favágó fej
széje legfeljebb csak a cserkész-utak kibővítése
kor hangzott bennük. Két óriási kiterjedésű tó, 
és több erdei patak látta el a vadon lakosait vizzel 
s az erdőn keresztül vezető utat mindenki k3-
rülte a medvék ós farkasok miatt, úgy, hogy az 
egész vidék majdnem egy őserdő jellegével bírt. 
Voltak erdörószek, melyek a korhadt s kidőlt fák 
tömkelege miatt egészen járatlanok maradtak, 
de azért T. gróf a világért sem engedte volna, 
hogy a roppant értékű fa fentartására az erdei 
gazdászatnak bár legprimitívebb szabályai is al
kalmaztassanak. Itt tehát méltán elmondhatat 
mindenki, hogy a czivilizácziótól menten maradt 
területen, nem pedig holmi angol módra meg
nyirbált parkokban vadász, hol az erdész min
den egyes szarvas vagy őzbak állandó helyét 
ismeri. 

De térjünk vissza a főúri vadászokhoz. 
Alig hogy a hajtás megkezdődött, sürü fegy

verropogás hallatszott. 
Még szó sem lehetett a hajtőkről, kik legalább 

egy, vagy másfél órai távolságban voltak felál
lítva, miért is az erős lövöldözés mindenki előtt 
feltűnőnek tetszett. Nemsokára ismét minden 
elcsendesült, de az erdő egyik oldalán gyanús ki
nézésű alakok mutatkoztak.kik futó lépésben ipar
kodtak egy mély útfélé, fegyvereiket lövésre ké

szen tartva. Ket
tő közülök vértől 
elborított arczá-
val alig tudott 
többi társai után 
vánszorogni. 

Most T. gróf 
alakja jelent meg 
egy kis dombon, 
ki, midőn a se
besült embereket 
meglátta, az egyi-
ketazonnal czélba 
véve lőtt. A golyó 
talált, mert az em
ber halva rogyott 
össze. 

A mi azután és 
közvetlenül előbb 
történt, azt csak 
a nisni-nowgorodi 
törvényszék ter
mében előadott 
közvádlói beszéd
ből tudtuk meg. 

Ugyanis a go
rodnói erdőkben 
hamis pénzverők 
ütötték volt fel 
tanyájukat, kik ott 
a legnagyobb ké
nyelemben foly
tatták mestersé-

l güket. 
Midőn a nagy 

hajtó - vadászat 
megkezdődött, 

épen Nowgorod 
felé készültek a pénzverők, s a véletlen ugy 
akarta, hogy a főúri vadászokra bukkanja
nak, kik azon hiedelemben, hogy legfeljebb, 
eltévedt utasokkal van dolguk, gyors távo
zásra intették őket. De a miként később kitűnt, 
T. gróf az egyik pénzverőben megszökött kerté
szére ismerve, ezt megállította. Heves szóváltás
ból tettlegességekre került a dolog, s I. herczeg 
testőr-hadnagy, ki legközelebb állott a grófhoz, 
ennek segítségére sietett, de mielőtt odajutott 
volna, egy golyótól szivén találva azonnal ször
nyet halt. Hasonlóképen járt még a vadásztár
saság kilencz tagja, kiket részint orozva, részint 
nyílt harezban lőttek le a hamis pénzverők. — 
Mire a hajtók odaérkeztek, tíz halott feküdt egy
más mellett a havas talajon. A pénzverők közül 
csak kettő esett el, míg három nehéz lősebet 
kapott. 

T. grófot egy oldalt irányult lövés mindkét 
szeme világától megfosztotta. 

Ilyen volt a gorodnói medve-vadászat. 

EGYVELEG. 
* A könyvek kivitele az Egyesült-Államokba 

évről-évre növekvőben van. 1876—7-ben a lipcsei 
piaczról még 275,000 dollár értékű könyvet vittek 
ki, 1886—7-ben ellenben 454 ezernyit. A könyve
ken s folyóiratokon Mvűl a zeneművek is nagy sze
repet játszanak. 
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TÉLI KOZÁKVISELET. 

A NOGAJKA H A Z Á J Á B Ó L . 
Oroszország csapatszállításai határainkra újra 

nyugtalansággal vegyes várakozással töltik el az 
események figyelmes szemlélőit s a nagy szom
szédbirodalom felé ragadják mindenkinek figyel
mét, a melylyel való leszámolásunk immár csak 
ideig-óráig elodázható kikerülhetlen szükséges
ségnek tűnik fel. A kozákok nyugtalanul topor
zékoló lovai oda át talán már türelmetlenül 
tekintenek a Kárpátok bérczei felé s várják a jel
szót, mely fékezhetlen harczvágyuknak szabad 
utat enged. Míg mi itthon csendes nyugalom
mal várjuk a döntő pillanatot, mely szemtől 
szembe állit a hatalmas, de egyáltalán nem ret
tegett versenytárssal, nem lesz tanulság nélküli 
egy tekintetet vetni az orosz hadseregre s annak 
különösen kozák elemeire, melyek mindenesetre 
legtypikusabban jellemzik az orosz katonát vise
letében, szokásaiban, lelki és testi tulajdonságai
ban. A kozákok helyzete az orosz hadseregben, 
mint tudva van, egészen sajátszerű. Kozákok vég
zik a kémszemlei szolgálatokat, ők visznek ren
deleteket és híreket, teljesítik az ordonanczi 
feladatokat stb. Ok a hadsereg szemei és fülei. 
A hol csak olyan feladat végrehajtására van 
szükség, melyek kivül esnek a közönséges tábori 
szolgálat keretein, mindenütt kozák alkalmazta-
tik. Apró lovaik mindenütt ott találhatók, a 

merre a fősereg mozdulatai irányulnak, s a hol 
csak a gyalogság előcsapatai megfordulnak, ott 
a kozák már mindenütt ott hagyta nyomát vad
emberre valló fürgeséggel és mozgékonysággal. 

Mig békében és háborúban az orosz hadsereg 
egyik legnagyobb csapatnemét képezik, egyszers
mind különböznek minden más szolgálati ágtól. 
A kozákok viszonyát a kormánynyal szemben 
még az oroszok közt sem értik mindig helyesen s 
gyakran ugy tekintik őket, mint a kik a czárnak 
inkább szövetségesei mint alattvalói. Elő határ
falát képezik Oroszországnak azon az öt-hatezer 
mertföld területen, mely az egész ázsiai határt 
képezi az Okhotzki tengertől Kelet-Szibériában 
a Don folyóig és Kaukázusig. Legelső említést 
az orosz krónikákban 1444 táján találunk rólok, 
a mikor a Dnyepr ama része körül laktak, hol 
most Kiev városa áll. Már a 10-dik században 
kezdtek itt megtelepülni a zsarnokság elől mene
külve s azért választották a Dnyepr-területet me
nedékhelyül, mert itt könyen megvédelmezhet
ték magukat a járhatlan mocsárok és számtalan 
szigetek közt. E politikai menekültek száma, bár 
különböző osztályokból és népfajokból állott s 
voltak köztük vallási üldöztetést szenvedők, uraik
tól menekülők, szökevények és bűnösök, hamar 
felszaporodott, s nemsokára egységes csoportokká 
álltak össze, lényegileg orosz jelleggel, de hatá
rozott ellenzésével a fennálló államszervezetnek. 
Később déli Oroszországban a katonai köztársa
ság egy nemévé alakultak oly feladattal, hogy a 
a törökök és idegen törzsek betöréseit meggá
tolják. 

E minőségben sok hasznos szolgálatot is tet
tek a kozákok Oroszországnak. Dél-Oroszország 
városait állandóan fenyegette az ázsiai barbárok 
beütése s azért gyakran folyamodtak a kozákok
hoz segélyért. Sőt magokból e városokból is sok 
kalandvágyó itju állt a kozákok közé, kik már 
akkor zárt testületet képeztek s uj tagokat csak 
általános választás alapján vettek fel. Kalandos 
vállalkozásaik, saját kezdeményükből indított 
hadjárataik, melyekben mindig a zsákmánylásra 
fektették a fősúlyt, idővel azonban oly elviselhet-
lenekké lőnek, hogy a XVI ik század közepén a 
kormány jónak látta érvényesíteni velők szemben 
fennhatóságát, miután előbb szabadjukra hagyta 
a választást, hogy Orosz- vagy Törökország alatt
valói akarnak-e lenni? Természetesen a túl
nyomó rész meg akart maradni azon ország kö
telékében, melynek nyelvét beszélte, s vallását 
követte s ezért inkább feláldozott valamit kor
látlan szabadságából s mint az orosz bűodalom 
előre tolt éber őrszeme teljesítette feladatát. A 
makacsabb rész azonban kivándorolt keletre, 
betelepítette Szibéria egy részét, kiűzte a tatá
rokat a Jek folyó mellől, s megalapította a Jek 
kozák-törzset. 

Ezek is csakhamar elhatalmasodtak, s foly
tatni kezdték régi garázdálkodó, féktelen élet
módjukat, míg számos ellenök tett panaszra a czár 
1655-ben néhányat közülök Moszkvába rendelt 
és elküldte őket Lengyelország és Kiga ellen. Ez 
volt az orosz hadseregben teljesített első szolgá
latuk. Midőn egy századdal később a kormány 
megszállotta a jeki kozákok tartományát, ők ezt 
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jogaik sérelmének vélve, fellázadtak és harmincz 
éven át sikeresen állottak ellent az orosz fegyve
reknek, kirabolva az egész Volga mentét, sőt 
Moszkvát is fenyegetve. De ez volt utolsó moz
galmuk; az oroszok elnyomták a lázadást, veze
tőjét, Pugacseffet elfogták, s a folyó és vidéke ne
vet Jekröl Uraira változtatták büntetésből. Ez 
idő óta a kozákok hű alattvalói maradtak a czár-
nak, megőrizve némely hagyományos kiváltságai
kat, melyek még most is meglehetősen függetle
nekké teszik őket a kormánytól. 

Adót nem fizetnek, csak katonai szolgálatot 
teljesítnek, oly módon, hogy bizonyos számú, 
meghatározott időre besorozott embert szolgál
tatnak a hadseregbe azokért a földekért, melyeket 
bírnak. Főtisztjeiket a kormány nevezi ki s het-
mánjok mindig egy nagyherczeg. Lakóhelyök 
szerint, melyeket a termékenyebb folyók mentén 
választottak ki magoknak, a nagy kozák-törzs 
több kisebb töredékre oszlik, így vannak uráli 
doni, volgai, tereki, kubáni stb. kozákok, kik 
közt a doniak a legszámosabbak, az uráliak a 
leggazdagabbak, a kubániak a legharcziasabbak. 
A kubáni és tereki kozákok tiszta vérű cserke
szek, kik saját nyelvüket beszélik, saját viselet-
jök van, vallásra mohamedánok s csak a czár ha
talma elismerésében ismerhetők oroszoknak. 

Nagy mértékben önkormányzattal birnak a ko
zák községek is. Bár főembereiket a kormány ne
vezi ki, kisebb tisztviselőiket szavazattöbbséggel 
választják, s helyhatósági kormányzatuk is me
rőben kommunisztikus. Valósággal egy föld
művelőkből álló hadsereget képeznek, minden el
foglalt földbirtokuk e hadseregé; egy csaknem 
eszményi tökélyü közös tulajdon. Vannak bizo
nyos hagyomány utján fejlődött jogaik a föld
birtokra vonatkozólag s mindaddig, míg valaki e 
jogokat nem érinti,szabadon arathat és legeltethet 
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bárhol. Némely községekben a föld minden hat 
évben felosztatik a felnőttek közt, másokban a 
földmüvelök nemzedékeken át ugyanazt a földet 
mívelik. De a község minden tagja szabadon 
rendelkezhetik az osztályrészéül jutott birtokkal, 
s következőleg azt el is adhatja vagy elcserélheti. 

Bár a kozákok fontos kiegészítő részei az orosz 
hadseregnek, mert közel 150,000 lovassal, s né
hány lovas üteggel vesznek benne részt, azért 
még sem a kormány sorozza be őket, de ők állít
ják elő a kiszabott jutalékot önkéntes ujon-
czozás utján. Mozgósítva 164 ezredet tesznek ki 
s minden ezredben hat szotnya vagy század van, 
egy-egyben 128 emberrel, 14 tiszttel. Egy lo
vas hadosztály áll 4 ezredből,' melyek közt egy-
egy ezred dsidás, dragonyos, huszár és kozák 
van. Egy lovasdandárt két ezred képez. Az egyen
ruha, felszerelés, fegyverek és lovak a kozákokéi, 
ellenben a kormány látja el őket élelmi ós lősze
rekkel, s ha az országon kívül tesznek szolgálatot, 
pénzzel és abrakkal is. Béke-időn minden kozák 
férfi köteles katonaszolgálatot teljesíteni abban 
a kerületben, melyben lakik, 18-ik évétől a 20-ig. 
Ez idő leteltével egy évi szünet következik, s 
ezután kötelezvék kozák területen kivül szol
gálni 15 évet, bár ez időnek ritkán töltik el több j 
mint felét a szolgálatban. Bár minden kozák 
elvben hadköteles, de azért kivételt szoktak 
tenni négy fivér közül egynél, vagy oly atyánál, 
a kinek három fia szolgál már. Csak háború ese
tében nincs kivételnek helye. Ujabb időkig szo
kás volt, hogy gazdag kozákok magok helyett 
helyettesítőket is állíthattak, ma már azonban 
ezt is tiltja a törvény. 

Érdekes a kozákok előszeretete a czifrálkodás 
és rikító színek iránt, a minek ingjeik viseleté
ben is hódolnak. Egyenruhájuk ugyan egyszerű, 
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hanem bizonyos kaczórsággal viselik. Tényleges 
szolgálatban rövid, sötétkék posztó-kabátot hor
danak gombok nélkül, de kapocscsal ellátva 
elől. Nadrágjok is kék posztó s igen bő, melyet 
csizmáikban viselnek. Sipkájok lapos, matróz
sipkához hasonló, bőr ellenzővel s ezt többnyire 
hetykén félrecsapják. Minthogy egy közönséges 
kozáknak kevés módja van hiúsága kielégítésére, 
azzal, hogy személyét ápolja, e helyett nagy 
gondot fordít hajára, mely homlokáról hátra van 
simítva, azután feje búbja körül egyenesre fé
sülve. Bő faggyú segíti a hajat ebben a helyze
tében tartani. Fegyvere Berdán-féle karabély, 
rendesen bőrszíjjal vállára vetve, különös alakú 
kard, melynek nincs védlapja s csaknem marko-

\ latig megy hüvelyébe, továbbá hosszú lándzsa, 
l mely bőrszíjjal van jobb karjára vetve s a jobb

oldali kengyelbe alkalmazott mélyedésben nyug
szik. E lándzsa mintegy tíz láb hosszú, s nyolcz 
vagy tíz hüvelyknyi éles aczélhegye van. Búdja 
könnyű, de kemény fa, alsó végén éles aczél-
hegygyel ellátva. Eredeti rendeltetése szerint e 
lándzsa kizárólag támadó fegyver volna, de 
most több különféle czélra is használják. 
Segítségével a kozák kényelmesen ugorhatik fel 
magas nyergébe, kitűnő segédeszköz széna s más 
egyéb hordására, üstöt emelhet vele, sátrat üthet 
körülte s még alkalmilag halászó rúdul is hasz
nálhatja. De különben ebek, juhok, disznók 
többször jönnek e fegyvernemmel érintkezésbe, 
mint az ellenség, habár néha harczban is siker-
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rel használják. Ellenben a jobb kézben hordott 
s a váll körül csavart nogajka nélkülözhetlenebb, 
mert nélküle a hozzászokott ló nem mozdulna 
tovább. 

A kozák lova egészen különös faj. Domború 
csipöi, juhhoz hasonló nyaka, nagy szögletes feje, 
oly külső ismertető jelek, melyek távolról sem 
sejtetik azt a gyorsaságot ÓB kitartást, melylyel 
meglepnek. De a vér jó, s a lovak hozzá vannak 
szoktatva a nélkülözéshez és fáradalmakhoz. 
Tanulékonyak, okosak, szívósak és néha sebesek 
is, bár nem ritkán tehén-térdüeknek látszanak s 
nehézkes járással czepelik magokat, de hihetet
len erőkifejtésre képesek és nagy terheket elbír
nak. Hátsó lábaik soha sincsenek megpatkolva. 
A nyereg egyszerű, durva fatákolmány, melyben 
egy-két börpárna szolgál ülésül, tollal kitömve. 
A lovas ehhez képest magasabban ül a rendes 
lóháton ülésnél, lábát különös szerkezetű ken
gyelben nyugtatja, mely szíjjal olyan magasra 
van felcsatolva, hogy térdei egészen felhúzódnak. 
A kantár csattok nélkül összekötözött fekete bőr
szíjból áll. Érdekes látvány a nyereg, ha útra 
van fölszerelve. Kuha, abrakos tarisznya, élelmi
szer, elöl vannak felhalmozva; oldalról csüng alá 
a főzőedény, s egyéb apróságok, hátul pedig a 
köpönyeg van felkötözve. 

A kozákok taktikájában sok van, a mi lovaik 
legteljesebb ismeretében s azok feletti korlátlan 
hatalmukban gyökerezik. Ezek közé tartozik az 
a híres fogás, mikor teljes csatavonalban lepat
tannak lovaikról, lovaikat is lefekvésre kénysze
rítik, s aztán mögéjük guggolnak, rájuk támaszt
ják puskáikat, megtöltik és kilövik a nélkül, 
hogy magokat kitennék a tűznek. Ha szükség 
rekognoszczirozni menniök, gyalog indulnak el, 
lovaikat szabályos formácziókban hagyva hátra 
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s bizonyos, hogy visszajövet ugyanazon helyzet
ben találják őket. 

Egy mozgásban levő kozák hadoszlop oly lát
vány, mely nehezen feledhető. Különös barbár 
jelleget mutatnak tündöklő lándzsáikkal, mi
közben a lovak dobogásába belevegyül a kardok 

j csörtetese, az ostorok pattogása. Egyszerre fel-
I vonulva, frontba fejlődnek ki. A csapatot ve

zető tiszt intésére az első sor jobb felén álló 
altiszt nogaj kajával ütni kezdi a taktust s száz 
torokból hangzik fel most egy különös barbár, 
harczias dal, melynek refrainjét visszhangozza 
az egész csapat. Feledik az éhséget és a fára
dalmat, a sorok összébb záródnak s zeng a buz
dító, bátorító dal, mely visszaidézi emiékökbe a 
Don távoli völgyeit, a kicsiny falucskákat, a vég
telen steppeket és a méltóságosan emelkedő 
hegyeket. Némelyiket solo kezdik, mire a refraint 
átveszi az egész kar s a zárhangot falsettben 
hosszan kitartva nyújtja el. P. o.: 

Hosszú meneteléseik közben rendesen szünetet 
tartanak, ha lehet, déltájban. De máskülönben 

TAKARMÁNYSZÁLLITÁS. 

is majd minden órában leszállítják a legénységet 
a lóról rövidebb időre. A déli pihenőknél min
den szotnya kettős sorban száll le a lóról; lánd
zsáikat a földbe szúrják, a lovakat hozzá kötik. 
Azután leszedik a nyerget és sorba állítják kis 
távolságra a lovak mögött, ezeket pedig megitat
ják és abrakoltatják. Útközben két-három juhot 
megvettek, vagy elfogtak, ezeket leölik, még azon 
melegében felmetélik, lábasokba rakják s nagy 
farúdon a tüz fölé függesztve megpörkölik. Mig 
az étel elkészülne, van mosakodás, kefélőzés, 
hajaknak kenése friss juhfagygyúval, mert az 
étkezés előtti mosakodás szokását a kozák mo
hamedán szomszédjaitól tanulta. A hajdon főnt 
elmondott ima után a legények földre ülnek a 
nagy üstök és fazekak köré s tizenketten is neki-
állanak egy tálnak durva fakanalaikkal s a sült 
húsból jókora szeleteket faragnak le éles késeik
kel. Előhozzák a különös alakú samovarokat is 
s a gőzölgő thea kellemes illata csakhamar el
vegyül a fagygyú és lótakaró kevésbé kellemes 
illatával. Theát hihetetlen mennyiségben és na
gyon forrón szoktak élvezni. Étkezés után pipáz
nak vagy szundikálnak egy keveset. De ha az 
ellenség a közelben van, fejeiket a nyeregre 
nyugtatva alszanak, hogy az első harczi lármára 
felkészülhessenek. Máskor a lándzsákat nagy 
körökben állítják fel, mint egy indián wig-wam 
rúdjait, a nyergeket közéjök halmozzák s a lo
vakat néhány kiszemelt őrizete alatt kicsapják 
legelni. Este visszatérnek a takarmány és élelmi
szerek beszerzésére kiküldött emberek, némelyek 
egész mozgó szénakazlaknak néznek ki, mert a 
széna fejükön is túl van halmozva s a földet 
sepri. Két nagy boglya van a nyeregben keresz
tül vetve s összekötve úgy, a mint csak a kozák 
tudja összekötni, a ki a kettő közt láthatatlanul 
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ül a nyeregben s a lóból is csak feje, lába és a 
farka látszik. Más lovak ismét gágogó majorsá
gokkal s tyúkokkal vannak megrakva, egy har
madikon rugdalózó malaczok csüggnek lábukon 
összekötve, vagy juh és bárány siratja szabad
ságát. Azután hozzáfognak a zsákmány levágásá
hoz, s abból telik ki az ebéd, mert vacsorára a 
kozák megelégszik fekete kenyérrel s vízzel. v 

A vutki rendesen vidítóul szerepel minden ün
nepélynél s a tüzes folyadék sok összekoczczanásra 
szolgáltat okot. A kozákot méltán vádolják része-
geskedési hajlammal. Főznek ugyan bizonyos 
ártalmatlan árpasört is, de a vutkit általában 
jobban kedvelik. Ez a folyadék magas fokú ga
bonaszesz, színtelen, de más kevésbé ártatlan tu
lajdonságokban bővelkedik. A katonaságnak ren
des adagokban adják ki, melyeket a körülmények 
szerint fokoznak is. A tisztek tisztán isszák, bár 
igen erős, de a legénységnek kissé vízzel hígított 
minőségben adják. Minden étkezés előtt hörpente-
nek egyet-egyet az oroszok, hozzá egy-egy falattal, 
s'ez a szokás nemcsak egész Oroszországban, de 
a hadseregnél is igen elterjedt. 

Télen a hidegtől védekezés nagy feladata a 
kozáknak. Ilyenkor nagy kecskebőr- vagyjuhbőr-
bundákba öltözik kezein otromba karmantyúkkal, 
lábait szénával kötözi körül s fején a jellemző 
baslik vagy csuklya van. Egy lovas csapat ily 
metamorfózisban felette különös látvány, az öl
tözék teljesen eltakarja a rangjelvényeket, s a 
legnevetségesebb félreértésekre nyilik alkalom. 

Jellemző babonásságuk is s a lelkiismeretesség, 
melylyel a vallás szabványait betöltik. Gyakran 
legmindennapibb tettöket is rövid imával ve
zetik be, melyben isten segedelmét kérik s ke
resztet vetnek. Soha sem esznek, mielőtt fönnállva 
födetlen fővel néhány áldást el nem rebegtek. A 
babonás jelek pedig, melyekből jósolnak, csak
nem oly nagy számmal vannak, mint a régi ró
mai auguroknál. 

Számos babonáik között egy sem oly elter
jedt, mint az a hit, hogy könnyebben fognak 
üdvözülni, ha a hősi halál pillanatában tiszta 
külsővel jelennek meg a csatatéren. Epén ez 
okból minden ütközet előtt nagy gondot fordít
nak öltözetükre, és a magok kicsinosításukra. Kü
lönben ez általános hiedelem az egész orosz 
hadseregnél, s maga Skobeleff és más tisztek is 
osztoztak benne, s minden ütközetre, ugy öltöz
ködtek ki, mintha estélyre mentek volna. 

De magától értetődőleg a mulatságokot sem 
vetik meg. Szeretik a játékot és a tánczot, mely
nél körbe állanak s a vezető valami dalba kezd, 
mire a többiek taktusra ütik össze kezeiket, 
közbe kurjantanak vagy karban ismétlik a dalt, 
s mikor a lelkesedés láza tetőpontra ért, két 
ifjú fürgén előugrik s valami csárdáshoz hasonló 
mozdulatokban táncza kerekedik. Forognak, ug
rándoznak, lábaikkal sűrűn toppantanak, s a 
nóta mind sebesebb tempót ölt, míg végre lé
legzetük elállva dőlnek ki s uj pár lép helyokbe. 
Mindenki érdeklődéssel kiséri ezt a tánczot s a 
lelkesülés átragad az összes nézőkre is. 

Egy más kedvelt mulatságuk a levegőbe do
bálás mely az illetőre nézve nagy megtisztelte
tés számba megy. Néhány markos legény meg
ragadja a kiválasztottat, és olyan magasra dobja 
fel a mint csak tudja, esés közben kifogva es 
ismételten feldobva. Nem valami kellemes idő
töltés arra nézve, a kit a szerencse ér, mert bi
zonyos, hogy a markos fogás következtében sok 
ruha tépetik szét és sok zseb kiürül, de azért 
mindenki kitüntetésnek veszi, ha rajta a sor. 
Nem ment ettől még a legmagasabb rangú tá
bornok sem születése napján vagy más ily ün
nepélyes alkalomkor. Jellemzi ez a szokás az 
orosz hadsereg demokratikus viszonyait, melye
ket ha a rang-előjog és fegyelem kellő korlátok 
közé szorít is, de azért mégis léteznek és érde
kesen nyilatkoznak előforduló alkalmaknál. 

A kubáni és tereki kozákok nem kevésbbé 
érdekesek a doni és uráliaknál, bár számra 
kevesebben vannak. Ezek az év minden szaká
ban magas, hengeralaku sapkát viselnek, asz-
trakhán-prémböl, mely rendesen fekete és feltü-
nőenvastag és hosszú. Teteje pedig bársony vagy 
posztó. Kabátjuk hasonló a rendes kozák kabát
hoz, de szárnyai hosszabbak s ujjai bővebbek. 
A felső kabátnak nincs galléra, de mélyre van 
kimetszve elöl, hogy a magasan a nyakra felérő 
piros alsókabátot látni engedje. Nadrág és csizma 
egészíti ki az öltözetet. A szürke orosz köpeny 
helyett burkát, vagy különös gyártmányú fél-
köralaku köpenyt viselnek, mely durva tapratatu 
s vastag. A burka víz- és szélmentes s elég nagy 

arra, hogy lóháton viselve, befedje a lónak is 
egy részét. Berdán-féle karabélyt akasztanak há
tukon keresztül, kecskebőr-tokban, kardjok pe
dig keskeny szíjon vállukról csüng alá. A derék
övbe hosszú hegyes tőr van dugva, hátul pedig 
perkussziós pisztoly. Fontos eleme a cserkesz
kozák viseletnek a kabát melltájára mindkét ol
dalon alkalmazott tiz-tiz tölténytartó. Ezekben 
régebb tényleg töltényeket tartottak, míg a lő
portartó a nyakról csüngött alá. Ma is hordanak 
benne pisztoly-töltényeket, a régi mintájuakból, 
de főrendeltetésök ma már só, thea és egyéb 
apróságok tartása, vagy pedig csupa díszítésül 
szolgálnak, a mennyiben többször ezüstből, de 
gyakrabban fából s elefántcsontból készítvék, 
gazdagon kiczifrázva. Ez öltözet sok alkalmat 
szolgáltat a fitogtató hetykélkedésre és azért 
igen kedvelt uniformisa az orosz hadseregnek. 

Skobeleff tábornok, a nemrég elhaltnak atyja, 
igen büszke volt ezüstös veretű szerelvényeire 
és gazdag uniformisára. Fiának is, ki különben 
kénytelen volt már állásánál fogva is tiszta fehér 
hátaslovakat választani, környezetében nem egy 
vitéz cserkesz-kozák szolgált, köztök egy, kinek 
feladata volt azt a nagy piros-sárga zászlót 
lobogtatni, mely mindig ott volt látható a tábor
nok fehér lova előtt. Általában a keleti fényűzés 
otthonos az orosz hadsereg magasabb tiszti kö
reiben, a lószerszámok és kardhüvelyek igen 
gyakran vannak ezüsttel kiverve, ugy szintén a 
nyergek is. Még a tölténytartók és kengyelek is 
néha nemes fémből valók s nagy értéket képvi
selnek. A fegyverek remek müvüek, a tőr tokja és 
markolata, á kard hüvelye, kötője, rakva vannak 
ezüst művű ékítményekkel. Egyszerűbbek az 
egyenruhák; gomb, sujtás hiányzik rólok, de 
néha azt is gazdag ezüstpaszomántok borítják 
fel egész a sipka-tetőig. 

A kis nogajka is sokszor egész művésziesen 
van kiállítva. Ez, mint minden kozák ostor, 
mintegy tizennyolcz hüvelyknyi keskeny, egye
nes nyéllel bir, s néhány hüvelykkel hosszabb 
szíj van egyik végére kötve; a szíj mintegy plaj
bász vastagságú fonatba van csavarva, mely 
tömött ÓB gömbölyű s kemény, mint a vas. A fo-

| natot művészileg dolgozott szíjazat erősíti a 
| nyélhez, mely azután a nyélen is körültekeröd-

zik s annak díszítésére szolgál. Különben sok 
fajtája van a nogajkának, de a kozák előtt min
dig valami különös becse is van ahhoz képest 
hogy ajándékba kapta, vagy a szerető kedves, 
vagy rokon kezei dolgozták ki különös gonddal 
es ízléssel. 

PÁRBAJ. 
Egy halálos kimenetelű pisztoly-párbaj, mely

nek közéletünk egy derék munkás tagja, egy szép 
reményekre jogosító fiatal erő esett áldozatául, 
mélyen megrázta a társadalmi köröket. 

Literáty Ödön, 1881 óta országgyűlési kép
viselő s Budapesten a keresettebb ügyvédek egyike 
még csak 38 éves volt, mikor munkás életét a 
gyükos golyó kioltotta. A párbaj alkalmával, mely
nek körülményei bennfoglaltatnak testvérlapunk
ban, a «Politikai Újdonságokéban, acsipőnfölül 
találta sógora, s ezúttal ellenfele, Pásztély Jenő 
golyója s az ágyékba befúródván, összeroncsolta 
belső részeit s az athléta-termetti, erős, egészséges 
ember két napig tartó leírhatatlan kínok után 
lehelte ki lelkét, három gyenge árvát s egy meg
tört özvegyet hagyván maga után. 

Az élők sorából erőszakkal kiragadott áldozat 
ravatalánál nagy számmal gyűltek össze a rokon
ságon kívül barátai és pályatársai. Szász Károly 
püspök mondott ez alkalommal tetemei fölött 
velőt rázó és szívet facsaró szónoklatot. Istennek 
szolgája rámutatott a társadalmunkban megdöb
bentő mértékben elharapódzott pusztító vészre, 
mely a «becsület nevében* szedi sorainkból áldo
zatait. 

LITERÁTY ÖDÖN. 

(dsmét egy áldozat! — monda. — A becsület 
bálványának a társadalmi előítéletek által rakott 
s emésztő lángokra szított oltárán ismét egy új, 
véres áldozat!. . . Hogyan ? — A becsIlUl — e 
szent név, férfinak, nőnek egyaránt szent, a nöi 
szív e drága gyöngye, mely egy lehelet páráját 
sem tűri el s a legcsekélyebb érintésre össze
törik, — a büszke férfi-szív e magasztos eszménye, 
melyért eletét is kész áldozni minden perczben: 
ez csak vért szomjazó bálvány volna, mint Baál 
és Moloch ? A becsület, melynek útja a folytonos 
és kitartó, nemes czélú munka, a feddhetetlen 
erkölcs, a nemes önfeláldozás — oda aljasodhat 
nék, hogy gyilkosságszerzö legyen, hogy barátok, 
rokonok, majdnem testvérek kezébe életölő fegy
vertadjon egymás ellen, vagy öngyilkosság bünébo 
sodorja a máskép menekülni nemtidót? Es a 
társadalom ? Ez az isten kepére teremtett ember 
természetébe oltott intézvény, mely becsületes 
munkások millióiból, nemes irányt adó férfiak 
aránylag kicsiny, de erős falanxából áll, vagy 
kell, hogy álljon, melynek színét az állam ma
gasztos és az egyház szent intézményei kell hogy 
megadják, reá nyomván az istentől nyert hatal
masságuk bélyegét — a társadalom, e szülője, 
dajkája, nevelője magának az államnak es az 
istentől eredett egyháznak is — e veteményes 
kertje minden szépnek, jónak és nemesnek: ez 
is oda fajulhatna, hogy oly törvényeket alkosson 
és kényszerítsen tagjaira, melyek isteni és emberi 
törvényekkel, az állam czéljaival és a közerkölcs
csel ellenkeznek? hogy oda juttassa magát, hogy 
a legnemesb lelkeknek azt kelljen kérdezniök: 
vájjon a Krisztus országában élünk-e, melynek 
alapja szeretet, vagy a gyűlölet és gyilkosság or
szágában, vájjon a XIX. században-e, mely a fel
világosodás és humanizmus századának nevezi 
magát, vagy az erőszak és ököljog korszakában, 
mikor az emberek az isten kezéből vakmerően 
magukhoz ragadják az ítéletet s a maguk esze
veszettségét még istenitéletnek merik nevezni ? 
Becsület, társadalom, magasztos eszmék — látjá
tok-e, miket követnek el az emberek a ti neve-

! tekben ? Látjátok-e, milyen visszaélések űzetnek 
í a ti szentségetekkel? Látjátok-e az igaz és az ál-
I fogalmak e végzetes harczát, ezt az eszeveszett, 
! rettenetes hajszát, melynek annyi nemesek estek 

már s fognak még esni áldozatul? Látjátok — s 
I még sem ébredtek föl? Az elesettek néma sebajkai 
| nem kiáltanak-e hozzátok: ébredj föl becsület s 
' ne engedd, hogy nevedben, munka és veritek 

helyett, vér ontassék! ébredj föl társadalom s ne 
engedd, hogy nemzetek gyilkos háborúkra, egye
sek vérengző párbajra fegyverkezzenek a te égiszed 
alatt s folyjon szakadatlanul a vér, szakadatlanul 
a harcz! Énnek az embertelen és istentelen harcz-
nak csak két ellenszere van : a földi törvény és 
igazság, mely nemzetek és egyesek között itél — 

j s az isteni törvény, a jézusi szeretet és meg
bocsátás ! Nos, e kettő nem uralkodik feltétlenül, 
amíg a nemzetek milliói háborúkban, s az egyesek 
öngyilkosul és párbajokban, nem szűnnek meg a 
magok^s egymás vérét ontani.» 

Az Úr szolgájának — fájdalom — igaza van. 
Ámítjuk magunkat, hogy a szeretet vallásán ala
puló s törvény által biztosított társadalomban 
élünk, mig a kvalifikált gyilkosság esetei napi-
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renden vannak. Alapjában elvadult, barbár tár
sadalom az olyan, ahol a gyilkosságnak csak a 
formáját kell megtalálni, hogy büntetlen ma
radjon, sőt erényszámba vétessék. 

Ideje volna, hogy a jobbérzósüek egyszer már 
fölháborodjanak s hadat indítsanak e minden 
czivilizácziót, minden emberiességet kigúnyoló 
és lábbal taposó társadalmi rákfenének, a párbaj -
mániának kiirtására, mely ma már osztály-, kor-
sőt nemi különbség nélkül harapódzik el társadal
munkban mindenfelé s meglepi a tisztes aggas
tyánt ép úgy, mint az éretlen diákgyereket s a 
leghaszontalanabb, a rendes és természetes utón 
legkönnyebben kiegyenlíthető alkalmakat ragadja 
meg, hogy vérontásban keresse meg kielégítését. 

Igen, e bajnak elvégre irtó hadat kell üzenni, 
mer t így senki nem tudhatja, hol lesz a végha
tára. Ha az ország valamely vidékén tömeges 
mértékben merül föl a rablás, rablógyilkosság, 
gyújtogatás: a hatóságok a megnövekedett baj
jal szemben nem érik be a törvény rendes szi
gorával, hanem kihirdetik a statáriumot. De ha 
ez utolsó eszközhöz nem nyúlnak i s : a bírósá
goknak van gondja rá, hogy minél konokabb 
alakban lép föl oly jelenség, melyet a közerkölcs 
vagy a tényleges törvény bűntettnek vagy kihá
gásnak bélyegez, — az ezeket megtorló törvény 
annál nagyobb szigorúsággal alkalmaztassák. 
Mint az orvos a nagyobb láz ellen nagyobb adag 
csülapító szert rendel, mint a kisebb ellen : ak
ként alkalmazkodnak a bhák is a törvény által 
számukra kiszabott határokon belül az üldö
zendő baj nagyságához a büntetés kimérésében. 

Csupán egy bűntet t van, a mire nézve kivétel 
tör ténik: a párbaj. 

Ha szilaj parasztlegények mámoros fővel ösz-
szetüznek a korcsmában s valamelyik a pilla-

' natnyi dühtől józan eszméletétől is megfosztatva 
agyoncsapja tá r sá t : nincs az az enyhítő körül
mény, mely öt a törvényes megtorlás sujtoló 
keze alól elvonhatná s kimérik a boldogtalanra 
10 évig terjedhető börtönt. 

Pedig nevelésben nem részesült, többé-ke-
vésbbé beszámíthatatlan állapotban, önkívület
ben követte el a bűn t s nem volt ideje meggon
dolni sem azt, hogy mit csinál, sem azt, mi kö
vetkezései lesznek a tettének ? 

Az ú. n . mívelt körök tagjai pedig, képzett, 
tanult, higgadt emberek, valamely alkalomból, 
melyről azt hiszik, hogy abba a becsület játszik 
bele, összetűznek, kihivatják egymást, tanácskoz
nak segédeikkel, ezek az ellenfél segédeivel, 
jegyzökönyveket vesznek föl s húzódik az ügy 
napokig, talán hetekig, — van idő és alkalom, 
hogy gondolkozzanak a dologról, — aztán szembe 
állanak, hideg vérrel elsütik a pisztolyokat s ha 
az egyik fél halva terül el a barriéren : nos, . a 
becsületnek elég lön téve, az áldozatot eltemetik, 
elfeledik s a győztes ellenfél nagyra nő a társa
dalom becsülésében. 

Hát a törvény? 
Ah, a törvény! Persze, hogy kell lenni tör

vénynek, mely az emberi élet erőszakos kioltását, 
bármi alakban követtetett is el, megtorolja. 

De mit mond a törvény ? Azt mondja, hogy 
halállal végződő párbaj esetében az életben ma
radó fél a legsúlyosabb esetben 5 évi fegyházra 
Ítélhető el. Többre nem. H a másként, például 
pillanatnyi fölhevülésben, mint a szegény embe
rek teszik, végezte volna ki ellenfelét, két
annyi ra büntetnék. De mivel ő művelt ember, 
tudta , hogy mit cselekszik, s volt ideje a gondol
kozásra, tehát esetleg előre jól megfontolt gyil
kos szándékkal, csak bizonyos formák megtartá
sával sütötte el fegyverét: hát már enyhébb be
számítás alá esik. 

Ez a legnagyobb abszurdum. Angliában a pár
bajban és a másként elkövetett emberölés között 
a törvény nem ismer különbséget. De ott, a leg-
kifogástalanabb gentlemanok hazájában, a hol 
épen annyit, ha nem többet adnak a becsületre, 
mint egyebütt, — nem is fordul elő párbaj. A 
ki elkövetné, az biztos lehetne felöle, hogy a tör
vény szigora utoléri, bármi magasan álljon is, a 
társadalom pedig megveti, mint bármi más 
alávaló gyilkost. 

Nálunk a párbajozókat bizonyos glóriával veszi 
körüla társadalom, s minél több embert lőtt agyon, 
vagy csúfított meg párbajban annál, magasabbra 
emeli. A törvény pedig'? A törvény ott áll a maga 
betűivel, mint valami szégyenpadon. Szegény 
törvény! maga is tudja, hogy csak azért hoz
ták, hogy kijátszszák, megkerüljék, kineves
sék. Senki sem veszi komolyan, mert van egy 
ellenfele, mely nála sokkal hata lmasabb: a tár

sadalmi előítélet. Ez az ur, ez szabályozza az 
I erkölcsöket és szokásokat. A ki ennek nem hó

dol, az a társadalom előtt hitelvesztett, megve
tett, kirekesztett ember. A ki nem fogadott el 
egy párbajkihivást, mindegy, bármiér t : az ép 
ugy elvesztette tisztességét, mintha ezüst kanál 

i lopásán kapták volna rajta. A ki tisztességét 
I meg akarja őrizni, nem fog vele kezet; régi ba

rátai fölkelnek az asztaltól, a melyhez leül ; s az 
utolsó himpellér is szabadon gázolhat becsüle-

I tében, jó hírnevében, mert hiszen «elintézetlen 
I ügye van», s az ilyftn ember «vogelfrei» a m i 
I társadalmunkban. 

E holtig szóló tisztességvesztóssel szemben 
micsoda ellensúly az a büntetés, a mit a törvény 
a párbajvétség (nem is bűntett!) elkövetőire 
szab ? A legrosszabb esetben öt esztendő. 

Ám ha még azt az öt esztendőt is kiszabnák! 
! De nem szabják ki. A mióta ez a törvény fönnáll 
| nem múlt el év, hogy a párbajdüh egyet-kettőt, 
! de sőt tizet-huszat ki ne ragadott volna a hasz

nos, becsült, családot fenntartó, müveit polgárok 
sorából. De a mióta ez a törvény fönnáll, egyet
len egyszer sem volt rá eset, hogy a törvényben 

| megszabott büntetési maximum, az öt esztendő 
valahára kimondatott volna. Pedig voltak oly 
vérháborító esetek, a mikor az akasztófát sem 
tartotta volna tulszigoru büntetésnek a megsér-

: tett közerkölcsi érzület. 
Nem, soha sem mérték ki a maximumot. A 

legtöbbször szóba is alig állottak a bűnössel a 
társadalmi rendre felügyelni tartozó hatóságok. 
Egy-két kihallgatás, s hogy mégis tessék-lássék, 
vagy nyolcz napi fogság, és a^ihősi)' kereshetett 
kötekedésónek uj áldozatot. És ha megtörtént, 
hogy valakit elitéltek egy-két esztendőre: biztosra 
vehette, hogy a börtönlevegő nem fog megártani 
drága egészségének, büntetése nagyobb részét 
kegyelemből elengedik. 

Há t ily körülmények között igazán még csoda, 
ha minden hét meg nem rázza a társadalmat 
egy"egy olyan esettel, mint a legközelebbi. 

Egy társadalom, a mely becsületbeli köteles-' 
ségként követeli, a mit a törvény tilt. 

Egy törvény, mely, tekintve a baj epidemikus 
természetét, akkor is enyhe volna, ha a legna
gyobb szigorúsággal végrehajtatnék. 

De nem hajtják végre. Es ha kivételes esetek
ben alkalmazzák, — a kimért büntetést egészé
ben vagy nagyobb részében elengedik. 

Há t ez gúnyja a társadalmi rendnek, a czivili-
zácziónak, a humanizmusnak. Szomorúan ne
vetséges egy állapot. 

Vagy mondjuk k i : itt egy törvény, mely tisz
teletet és betartást követel s alkalmaz7uk ugy, 
mint más törvényt szokás: vagy törüljük el a 
törvényt s mondjuk ki, hogy embert ölni szabály
szerű párbajban megengedett, erkölcsös, gavallé
ros dolog. 

De érvényben tartani egy törvényt, csak 
azért, hogy kicsúfoljuk s büntetés helyett a hő
siesség nimbusával venni körül annak megsze-

| göit, s tisztességüktől megfosztani, a kik komo-
i lyan veszik: ez az egy olyan «czivilizált» álla-
i pot, mely az így agyon nem czivilizált ember 
j előtt a Szahara sivatagjait teszi kívánatossá. 

—rs. 

VAN-ZANDT KISASSZONY 
a magyar kir. operaház vendége. 

Az operaháznak hírneves énekesnő vendége 
volt a múlt hé ten ; a leégett párisi Opera Comique 
volt tagja, Van-Zandt Mária, ki mindössze két 
előadásra terjedő vendégjátékkal hódította a 
maga részére a budapesti műértő publikumot. 
E két szerepe Delibes Lakmója és Thomas Mig
nonja volt. Amazt egyenesen az ő számára irta 
volt a nálunk is ismert jeles franczia szerző, 
ezelőtt négy évvel, s abban aratta Dinorah és 
Cherubin mellett mindenütt legnagyobb dia
dalait. Hozzánk Bécsből jött, hol két hangver-

i senyt adott, s a kritika elragadtatással szólott a 
fiatal művésznő virtuozitásáról, s akadtak, kik 
hangját egyenesen Pattiéhoz merészelték hason
lítani. 

Nálunk is nagy hir előzte meg, mely azonban 
nem csak művészetére vonatkozott, hanem azzal 
az esettel állt összeköttetésben, mely pár év előtt 
Paris elhagyására kényszeríté. Ez a végzetes 
esete a «Szevülai borbély» előadása közben tör
tént -vele. Rozina szerepét kellett volna énekel
nie, de már a darab elején megzavarodva lépett 
a színpadra s összevissza énekelt. A közönség 

VAN ZANDT. 

megbotránkozva tüntetet t ellene s daczára an
nak, hogy másnap nyilatkozat történt a lapok
ban, hogy a fiatal hölgyecske morfinista, mint 
oly sok más ideg betegpárisi nő, s tegnapi zava
rát is a túlságos adagban bevett morfium 
okozta, a gonosz nyelvek nem akartak hitelt 
adni e magyarázatnak, s a feltűnő eset hősnőjé
nek nem volt többé maradása Parisban, művészi 
körútra kellett indulnia, melynek legközelebbi 
czélja Szentpétervár volt. 

Van Zandt különben amerikai születésű. Mű-
j vészi egyéniségét sajátos báj jellemzi, s egész 
| lénye a gyermekies fiatalság varázsával bir. 
| Fürge, kecses mozdulatai, derült mosolya, be-
j szelő szemei s rendkívül üde és tiszta, majdnem 

gyermekes hangja van, bizonyos utánozhatlau 
accentussal. Ezek biztosították itteni sikereit es, 

í s különösen «Lakmé»-ban igazi ideális typusza 
I volt az ábrándos hindu nőnek, kit egy szerelmi 
í álom rabságba ejt és halálba visz, ajkaihoz vive 
! a leszakított mérges virágot. Iskolája is kitűnő, 
! előadása szabatos és nemes, s ritka finom izlés-
j sel énekel. Különösen staccatói tökéletesek, va-
! lamint leheletszerű pianoi, mind oly tulajdousá-
! gok, melyek a művészetnek rendkívül kedves 

jelenségévé teszik a fiatal művésznőt, kit a buda
pesti közönség is lelkesen fogadott. 

IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. 
Arany János bá t rahagyo t t I ra ta i és Levele

zései párhuzamosan folyamatos kiadásából — me
lyet Ráth Mór a nagy költő nevéhez és a hagyaték 
belbecséhez méltó diszű pompával bocsát közre, a 
tizenötödik füzetben befejezésre jutott első kötet 

I — a Versek — az Összes munkák alakjában s aboz 
hasonló díszkötésben is megjelent. E kötet El, ós 
556 — tehát több mint 000 lapra terjed. S mennyi 

I kincs e lapokon! A költő utolsó korszakának részint 
érett, zamatos, bevégzett gyümölcsei, részint nagy
becsű töredékek, befejezetlenül, s fájdalmas sóhajt 
keltve: miért kellé így maradniok. Nem utolsó ér
téke e kötetnek az is, hogy a költő dolgozószobájába, 
szellemi műhelyébe mélyen bepillantanunk enged. 
Mert itt látjuk némely, kész alakjokban ismeretes 
nagy munkáinak első — a későbbiekben lényegesen 
módosított, sőt egészen újra űrt — kidolgozásait. It t 
van, a miből később «Buda halála* lett, a Csaba-
trilógia első alaprajzainak, az ötvenes évekből, első 
része : «Atilla és Buda*, vázlatban, belőle két ének 
ki is dolgozva, még a Nibelung-strófában, mely oly 

; jól látszott illeni első tekintetre e tárgyhoz — de a 
\ melyet a költő nemzeti érzéke utóbb elvetett, hogy 
\ a magyar alexandrinnal cserélje föl, melyet Tinódi

tól, Ilosvaitól, Zrínyitől kezdve mindig használt a 
magyar elbeszélő költészet, de melyet igazán művé
szivé csak Arany tett. — Azután itt van a miből ké-

' sőbb a «Toldi Szerelme* lett, a «Daliás idők* első 
négy éneke, két különböző kiadásban is ; az első 

I ének : Lajos király álruhában Rozgonyiéknál minde
nik kidolgozásban s végre is megmaradt, de már a 
harczjáték s abban Toldi Miklós kétes szerepe min
denik kidolgozásban változik: a költő keresi hőse 

\ tragikumának legjobb alapját, inig végre meg is 
| találja. Semmi sem lehet érdekesebb, mint egy nagy 
| költőt így kisérni, alkotásainak átalakításaiban. — 
| nem elégedve meg velők, míg nem tökéletesek s bia-
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tos kézzel ragadva meg a legjobbat. E legfontosabb 
8 legbecsesebb nagyobb töredékeken kívül számos 
kisebb alkotás — balladák, költői beszélyek — meg
kezdett s többnyire az első kezdetnél abba hagyott 
töredékei vannak e kötetben — «Édua» •— *Az 
utolsó magyar* — «Öldöklő angyalt, nagyobb epi
kai beszélyek kezdetei, majd Zrínyi hőskölteményé
nek megkezdett s másfél énekig haladt népies átdol
gozása, mely — ha befejeztetett volna — ismét 
olvasottá tette volna a Zrinyiászt ,• kisebb ballada
töredékek közül: «Kapisztráni* (a Hunyadi-bal
ladakörből), «Rózsa és Ibolya* egy első kidolgozása 
— s egy azzal rokon népmese másik töredéke; 
aztán «Csanád", valószínűleg egy nagyobb költői 
beszély kezdete, melynek tervvázlatát is feljegyezte 
a költő, -— «Perényi», ballada vagy költői beszély 
töredéke ; s a mi talán mindannyi közt a legérdeke
sebb, a "Szondi két apródja*-nak, e remek műballa-
dának, első kidolgozásai két alakban, mindkettő 
töredékben — s végre, hogy többet ne említsünk — 
• István örökje» czímü költői beszély kezdő másfél 
strófája. Mennyi? nagy eszme s alkotás első fo
gamzása ! 

Arany hátrahagyott költeményei e gazdag köteté
ben azonban nemcsak töredékek vannak. I t t van az 
(•Őszikék* gyűjteménye, a költő utolsó éveinek, 
többnyire a (Margitszigeten írt ama termékei, me
lyek közül néhányat ugyan életében adott ki (s ezek 
az Összes Munkák kiadásába vannak fölvéve, mint a 
«Tetemre hívás», «Tengeri-hántás», «Éjféli párbaj», 
«Vöröst_ Rébék», «A tölgyek alatt»), de nagyobb 
részök itt lát először napvilágot, köztök oly balladák 
is mint az «Ünneprontók', a «Képmutogató* s szá
mos más remek költemény. Itt vannak : kisebb köl
temények régebbi évekből, melyek egy vagy más ok 
miatt az előbbi gyűjteményekbe nem voltak felvéve, 
pl. «A honvéd özvegye», «Rózsa Sándori), néhány 
műfordítás; Horatiusból, Mooreból, Bumsból; itt 
van egy csomó rögtönzés, sóhaj, tréfa — megannyi 
becses papirszelet, néha egy perez ötlete, néha mély 
érzés, fájdalom vjgy gúny kifejezése. Álljon itt egy 
pár ezek közül is (Ráth Mór kiadó úr szíves enge-
delméből) : 

Feljajdulás. 
Ne lettél volna szívem gyermeke, 
Csak, mint valál, Istenkéz remeke ; 
Könnyem szakadna e feldúlt romon. 
Es most erőt vegyek fájdalmamon! . . . 

(1866.) 

Piroska betegségében. 
Azt hittem: öröm vagy, s kezdettem örülni, 
Eltakartál egy sírt, hogy szemem ne lássa: 
Korán volt reményért hozzád menekülni: 
Csak a fájdalomnak vagy te folytatása. 

Szülőhelyem . . . 
Szülőhelyem, Szalonta, 
Nem szült engem szalonba'; 
Azért vágyom naponta 
Kunyhóba és vadonba. 

(Talán a 60-as évekből.) 

Sejtelem. 
Ifjúkori munkát' öregem, ne végezz, 
Ha akarod, hogy jól menjen sora véghez, 
Mert a keverék-mű a fejedre támad, 
Inkább töredéknek maradjon utánad. (1881.) 

1861. 
Megüdvözöllek régi búm dalával 
Remények éve ! áidom jöttödet. 
Óh, tégy irgalmat e szegény hazával! 
Ha bünhödénk, elég a bünhödet, 
S elég viselni — ha mint Jób — keresztünk ; 
Szirt is leroskad, nem hogy férfi-váll, 
Ne csalj, ne csalj, midőn remélni kezdtünk, 
Még egy csalódás : annyi mint — halál! 

Czímtelenül. 
Még ez egyszer, még utószor 

Hadd zendüljön meg dalom ; 
Mért sebeim' rejtegetni ? 

Szégyen-e a fájdalom ? 
Tán könnyebbül a nyílt éra 

Ha sóhajban rést talál: 
Óh,ez örök benső vérzés ; 

Óh, e folytonos halál! 
Egyedül a társaságban 

Ézerek közt egyedül 
(Bizonytalan időből.) 

A kötetet néhány tervvázlat (prózában), aztán 
egyzetek, kéziratmásolatok, a költő különböző 
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korszakaiból s végre két rendbeli tartalomjegyzék 
zárja be. Elejét pedig a költőnek, szép rézmetszet
ben, egy 1880-iki fénykép után készült sikerült 
arczképe díszíti, kalappal, bottal kezeiben, mintegy 
indulóban, mely alatt, hasonmásban a következő jel
lemző sorok állanak: 

Melyik ta lá l? 
Hogy melyik arczképet választom rajzai közöl ? 

Fényképíró úr ! a botos és kalapost. 
Mint maradó vendég, űl s áll a többi nyugodtan, 

Menni csak egy készül: útja van : ez leszek én ! 
(1880 márczins.) 

íme rövid átpillantása a vaskos kötetnek. De ez 
csak arra való, hogy emlékeztessen minden magyar 
olvasót: vedd a kötetet s olvasd át meg át egészen I 
(Ára, díszkötésben, aranymetszettel 5 frt 60 kr.) 

Jókai Mór müveiből a karácsonyi ünnepekre 
Ráth Mór kiadásában kettő jelent meg díszes kiállí
tásban. 

Az egyik Gróf Benyovszky Móricz életrajzának 
első kötete. A munka még csak füzetekben jelent 
meg, s nincs is bevégezve; de az ekő kötet, mely 

' Benyovszkynak. a híres utazónak életrajzával Jókai 
\ tollából ismertet meg, teljes. A viszontagságos utazá-
i sok regényessége és Jókai mesteri előadása kétsze-
i res élvezet a könyvben. Növelik az érdekességet a 
í szép illusztrácziók. A kötés Ízléses, ezüst nyomatú 
! kamcsatkai tájképpel. A 400 lapnál többre terjedő 

kötet ára 5 frt 20 kr. A másik könyv Jókai ama ki
sebb, de becsben nem kis értékű dolgozatai, melyek 

j a hírlapokban szétszórva jelentek meg, a költő uta-
zásairól, benyomásairól. Kisebb humoros dolgozatait 

! s ezek közt a bires Kakas Márton leveleit, a •Va
sárnapi Ujság »-ból és «Üstökös • -bői szintén itt lel
jük. A kötet czime: Eletemből. (Igaz történetek. 
Örök emlékek. Humor. Űtleirás.) Jókai rendkívüli 
szellemének sajátságos gyűjteménye ez. Költészet, 
mély humor, szatíra, pezsgő elmésség fényesíti meg 
a legegyszerűbb tárgyat is, melyről szól. Az elegáns 
kötésű könyv ára 3 frt 80 kr. 

A jó palóezok, Mikszáth Kálmán elbeszéléseinek 
az a kötete, mely hírnevét oly gyorsan megalapította, 
harmadik kiadásban jelent meg a Légrády-testvérek-
nél. Tizenöt kis elbeszélés van a kötetben, igazi köl
tői termékek. Minden elbeszélést csinos kezdő és 
záró vignette illusztrál. Ára 1 frt. 

Jézus, karácsonyi ének. IrtaRudnyánszky Gyula. 
A fiatalabb költői nemzedéknek kétségtelenül egyik 
legtehetségesebb tagja, Rudnyánszky Gyula, kinek 
tíz éves költői munkássága összegyűjtött termékeit, 
egy csinos kötetben, csak nem rég méltányolta az 
irodalom s mi is, most ismét egy magasb irányú 
költői művel lép föl, melyben magasabb czélt, esz
mét tűzött maga elé és azt ha nem oldotta is meg 
teljesen s kielégítőleg, legalább világossá tette s 
éreztetni tudta az olvasóval. 

Pál, a költemény hőse, karácsonyestén, életuntán, 
az élet nyomorúsága s czéltalan volta felett elmél
kedve, — mint egy új Faust, öngyilkosságra gon
dol s azt végrehajtani már pisztolyt ragad, meg
átkozva Istent, világot s önmagát, — mikor ajtaja 
nyilik s azon Jézus lép be. Az istenember szelíden, 
szeretettel szól hozzá, s magához téríti azzal az ígé
rettel, hogy megmutatja neki a világot, az ember 
küzdelmeit s meggyőzi őt, hogy az embernek s éle
tének czélja van a földön is. Pál elfogadja a föltételt 
s engedi magát — látásban vagy valóban — vitetni 

| Jézustól. Az élet legsötétebb oldaláról vett képeken 
vezeti át az ifjút az istenember. Felmutatja neki a 
büszke családja által elűzött 8 az apai kastélyból 
kidobott ifjút, a ki a kastély kapuja előtt szedi össze 
magát: majd a honvágy betegét, a ki abban a hit-
ben hal meg, hogy a hajó már óhajtott hónába rö
píti vissza ; a tivornya mámoros éjén bűnben tom
boló vigadókat, kik eltaszítják magoktól a kegyel- j 
met, de bűnhődnek érte; a drága betege fölött j 
virrasztó családapát, a hivő papot és az eszményei j 
fölött virrasztó költőt, s végre a Dana hullámaiban ; 
sírt és feledést kereső öngyilkost — s mind e képek- j 
ben az eltévesztett vagy elpazarolt élet annyi romjai I 
fölött a megnyugvást és a rossz elleni küzdelem ösz- j 
tönét csepegteti a küzdő szívébe. A képek nincsenejt j 
sem elég szoros kapcsolatba hozva, sem kellő foko- j 
zat tartásával egymás mellé állítva : de a költő ne- j 
nies czélja mégis világossá van téve általok, részint j 
Pál utolsó monológjában, mikor a testbe öltözött ; 
Jézus észrevétlenül eltávozott mellőle, de benn ma-
mdt szivében : részint már előre a költő prologjá- ] 
ban, mikor — szintén karácsony estéjén, — ő is j 
épen úgy tépelődik, de ugyanazon eredményre is ! 
jut, mint bőse a költeményben. Egy • Manfréd •- ! 
hez, vagy az • Ember tragédiája»-hoz hasonló kon- • 
ezepezió, mely ugyan a kivitelben jóval alul maradt 
e nagy alkotásokon, de már eszmei tartalmáért is 
becsületére válik a törekvő fiatal költőnek, ki költe-
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menye eyyes részleteiben néhány igazán szép lappal 
gazdagította költői n-odalmunkat. Á mű díszes kiál
lítása s Margitai, Linek, Szóchy és Góró csinos raj
zai szép és alkalmas karácsonyi ajándékká teszik a 
Franklin-társulat nyomdájából kikerült s Káldor 
Ferencz kiadásában megjelent 120 lapnyi kötetet. 

Radó An ta l : Versek. Eredetiek s műfordítások. 
Révai testvérek kiadása. Kis nyolezadrétben, merített 
papíron, hártya-borítékban, 176 lapra terjedő csinos 
kötet, melynek béltartalma is arányban áll külső 
csínjaival. 

A jeles műfordításairól ismeretes fiatal szerző e 
kötetben mint eredeti iró is fellép, bér kevesebb sze
rencsével mint fordításaiban, melyek a kötet felét 
foglalják, el. Ezek közül Coppée gyönyörű költő 
dramoletje a • Vándor> válik ki, két személyével 
Sylvia és Zanetto, kik közt egy meleg s hangulatos 
párbeszédben szövődik s oldódik meg a csinos kis 
szerelmi dráma, a melynek minden fordulatát szeren
csésen adja vissza a fordító. Ezenkívül a középkori 
provence-i troubadouroktól három jellemző darab, 
Hugó Victortól hat, köztök a Dsinck, a legnehezeb
ben fordítható költemények egyike, mely sajátságos 
hangutánzatával festi a légben közelebb-közelebb 
jövő, majd átmenő s egyre távolabb-távolabb hangzó 
légi szellemek énekét — érzékítve azon költői fogás 
által, hogy először rövid — egyre hosszabb sorokkal, 
majd a leghosszabb középső strófa után ismét fokon
ként rövidülő, végre majdnem elhaló sorokkal zeng 
a légi dal. Lamartine-tól, Berangertól, Mussettől 2— 
Soulary-Arvers-, (Szivemnek átka van), Sully Prud-
homme — (Tört virágcserép), Leconte de l'Isle 
(Utolsó emlék), Paul Bourget-, Hamerling-, Bern-, 
Lormtól egy-egy darab van fölvéve a változatos 
gyűjteménybe, tanúsítva a fordító ügyességét s a 
különböző hangok és hangulatok iránti fogékonysá
gát s azok visszaadására képességét. — Mint eredeti 
versíró Radó kevésbbészerencsés; gondolatai szűkebb 
körben mozognak, legalább a költészet körét tekintve, 
mert sokszor prózai s alantas eszmekörökben elég 
tarkán karikáznak. Egy cyclusa (Helén. I—X.), ér
zelmes lyrai hangulatokat vegyít köznapiakkal; Iro
dalmi tarkaságok (hét), Római képek (hat), Római 
Ábrándok (négy), összesen tizenhat szonett, a mi e 
formához kevésbb illik, túlnyomólag humoros és sza
tirikus hangulatokkal. Ilyen az a néhány — genrekép 
inkább mint lyrai s ódái darab (a minek formáik 
mutatnák). Végre a szintén két személy közt leját
szó «Jenő diák>, csinos kis dramolet, — egy kis ál-
czás játék, csalódott s ismét kiegyenült szerelmi áb
ránd : a kötet eredeti darabjai közt mindenesetre a 
legértékesebb. — A kötetre ára nincs följegyezve, de 
érdemes — megtudni s megszerezni és átolvasni! 

A Révaytes tvérek ifjúsági könyvei. A Révay-
testvérek számos munkával gyarapították az ifjúság 
ismereteire, szórakoztatására alkalmas könyveket. 

A legterjedelmesebb és irodalmi becsben is a leg
jobbak közül való Huckleberry Finn kalandjai, 
melynek szerzője nem kisebb ember, mint Iwain 
Márk, a méltán bires amerikai humorista, ki nem
csak a nagyok számára ir jeles műveket, hanem a 
serdültebb ifjúságnak is ép oly kedvencz irója lett. 
•Koldus és királyfi*. «Tamás úrfi kalandjait magyar 
fordírásban is megjelentek, s megvan az a jó tulaj
donuk, hogy tartalmuk változatosságánál, az esemé
nyek érdekességénél fogva a felnőtteknek szint annyi 
élvezetet nyújt, mint az ifjúságnak. • Huckleberry 
kalandjai) méltó párja ezeknek s az amerikai élettel, 
•szokásokkal ismertet meg. 169 kép is kiséri és élén
kíti a szöveget. Épen mert az életet festi, okulással 
lehet olvasni. A 500 oldalnyi, díszkötésű mű ára 4 
frt 20 kr. Szintén díszkiadás : « Vilmos a hajósinas', 
számos eredeti fametszettel díszítve. Mayne-Reid 
kapitány a mű szerzője, ki vonzóan, életteljesen irja 
le a tengeri hajózás különféle kalandjait, szerencsét
lenségeit és számot ad a tengerészek leleményessé
géről. Ára 3 forint. — Könyves Tóth Kálmán is de
rék könyvvel szaporította az ifjúsági irodalmat. *A 
munka bajnokai* czímű műve, mely tulajdonkép egy 
kis Plutarch, a hazai és külföldi tudósok, művészek 
és irók életrajzait adja röviden, és érdekesen, ugy 
hogy minden egyes része az arczképekkel díszített 
könyvnek buzdítja az ifjúságot szorgalomra, kitar
tásra és fölkelti a fiatal olvasó lelkében a dicséretes 
ambicziót. A 300 lapnyi vastag könyv ára fűzve 3 
frt, kemény, kötésben 4 frt, diszkötésben 4 frt 50 kr. 
— *A kincses sziget* elbeszélés a serdültebb ifjúság 
számára Hetenson R. L.-tól. Ára fűzve 1 frt "-20 kr, 
diszkötésben 2 frt. — A • Magyar Ifjúság könyvei* 
czímű vállalatból kék vászon kötésben, két elbeszé
lést veszünk: Robin Hoodról szól az egyik, a régi 
angol világ e népszerű alakjáról, kit majd mint rab
lót, majd mint nemes angol hazafit és üldözöttet tün
tet föl a monda, s ki annyi regényírót és költet fog
lalkoztatott már. A másik <A két testvér* czímű el
beszélés. Mindkettő francziából van fordítva, ára 60 kr. 
A "Magyar ifjúság' czímű lapban közölt elbeszé
lésekből három önálló kötetben és csinos kötésben 
került ki a sajtó alól. Ezek : *Az utolsó lantos* (Ti
nódi Sebestyén) regényes korrajz ; irta Gaal Mózes : 
• Av és föld között*, kalandos elbeszélés Kardos Ár
pádtól és • A fiatal utazók* Mayne Reidtől. Minden 
kötet ára külön 60 kr. 
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NÖK A TIKÜB ELŐTT : KATALIN. 
(Feszty Á. rajza ) 

Nők a tükör előtt, 
beszély, irta Gyulai 
Pál. Harmadik kiadás, 
a Fianklin-Társulat ki-
adása.Kis nyolczadrét-
ben, vastag papiron, 
Feszty Árpád csinos 
rajzaival, 160 lapra 
terjedő, valódi szalon
kiadása a kitűnő 

1863ban, Arany Já
nos «Koszom »-jába irt 
— beszélyének, mond
hatni beszély-cyclusá-
nak, melynek tartal
mát s irányát czime 
magyarázza. Abeszély -

költészet van, oly megra-
mint erkölcsi tanúságot 

ben annyi lélektan, mint 
gadó s gyönyörködtető, 
nyújtó történet — s mint műalkotás is egyike a leg
sikerültebbeknek prózai elbeszélő irodalmukban. A 
költő a női sziv s az élet mély ismeretével, költői s 
bölcsészi kedélylyel fogja fel tárgyát s megkapóan 
csoportosítja képeit. 

Az elbeszélő Parisban, hazájától távol, egy emig
ráns ösmerősével folytatott beszélgetés benyomása 
alatt élénk álmot lát, melyben otthoni ismerő
sei, fiatal nők, tükreik előtt tűnnek föl sorban s 
mindeniknek szív- és élettörténete képpé válik előtte. 
A férjétől elvált, már hervadni kezdő kaczér Irma 
grófné, a rokonainál kegyelem-kenyéren tartott árva 
leány Katalin, szegényes ruhájában, a kandallón álló 
kis tükör előtt önkénytelen megállva, a férjét féltő, 
szerelmét piperével, maga kendőzésével, megtartani 
s biztosítni igyekvő — nem szép, de kedves és jó
szívű Matild, — a mint csalódásától sújtva, tükre 
előtt ájultan rogy össze s fekszik a padlón; a franczia 
nyelvmester szegény, de szép s kaczér leánya, 
Charlotte, mint egy uj Gretchen, próbálgatva az úrfi 
küldte ékszereket tükre előtt, — az irónő Árpádina, 
— a szive ellen férjhez'kényszerített Etelka s végre 
az elbeszélő titkon szeretett Marija, kinek szende 
képében ismerős vonások élednek fel emlékünkben, 
sorban vonulnak el a lázas álomban, elhagyottsá-
gában idegen földön alvó, beteg költő előtt. Az 
eleven képeket Feszty rajzai is, melyekből kettőt 
szintén bemutatunk, kedvesen élénkítik meg. Höl
gyeknek jobb olvasmányt s szebb karácsonyi aján
dékot nem ajánlhatnánk. Ara fűzve 1 forint 4-0 kr, 
diszkötésben 2 frt. 

A Franklin tá rsu la t kiadásában a becses mun
kák egész sorozata hagyta el a sajtót, s ezúttal kivá-
lólag a szépirodalom és történettudomány barátai
nak figyelmét hivja magára. 

Kölcsey ferencz minden munkáinak harmadik 
kiadása a «Magyar klasszikusok uj kiadása* czímű 
vállalatban füzetekben indult volt meg, s egyszerre 
hat füzetben (13—18 ik) nyer folytatást. Ezzel a tiz 
kötetnyi gyűjteményből hat kötet van már a közön
ség kezei közt, a most megjelent füzetek az ötödik 
és hatodik kötetet nyújtván. Közlik Kölcseynek filozó
fiai és históriai dolgozatait, törvényszéki és politikai 
hires beszédeit, s azokat az országgyűlési és megyei 
izeneteket, felírási javaslatokat különböző nevezetes 
ügyben (igy a megyei feliratot a lengyel ügyben) 
melvek Kölcsey ékes tollából kerültek ki. Egy füzet 
ára 30 kr. 

18-Í8 és 1849-ből, élmények és benyomások: ok
iratok és ezek magyarázata, tanulmányok és törté
nelmi kritika, irta id. Görgey István. Második kötet. 
Első kötete tavaly jelent meg. A második kötet 698 
oldalra terjed. A szerző, ki maga is végig küzdötte a 
szabadságharczot, sok, eddig ismeretlen okirat fölött 
rendelkezik, s a szabadságharcz történetéhez kétség
telenül értékes adalékokkal járul. Görgey István 
maga sem követeli, hogy művét irányzatosság nélkü

linek tekintsék, s már az első kötetben mondta, hogy 
feladatul tűzte ki helyreigazítani téves adatokat, czá-
folni vádakat, s főkép Görgey Arthur tábornok sze
repléséhez szolgáltat uj adatokat és bizonyítványokat 
szemben az ellene emelt súlyos vádakkal. A nagy 
terjedelmű munka leginkább is a hadi eseményekkel, 
a hadi kormányzat intézkedéseivel és Görgey tábor
nok magatartásának megvilágításával foglalkozik, 
közben élesb hangot is használva a védelemben a 
szabadságharcz szereplői ellen, kik közül Kossuthot 
sem kíméli. Mindezek természetesen a kritikát vár
ják s bizonyára több felszólalást vonnak magok ntán-
A nagy terjedelmű kötet aránylag rövid idő esemé
nyeivel foglalkozik. Görgey tábornoknak 1849. már-
czius 10-ikén kelt és Damjanich tábornokhoz inté
zett levele az első okirat benne, s július közepéig 
halad a közléssel. A harmadik kötet február hóban 
jelenik meg, s a munka irányánál fogva kétségtele
nül ez lesz a legérdekesb rész (bár az eddigi kötetek
nek is megvan értékök a nagy idők eseményeinek 
teljes megismeréséhez) mert a világosi katasztrófá
ról és előzményeiről ebben kapjuk meg azokat az 
adatokat és fejtegetéseket, melyek a könyv szerzőjé
nek rendelkezésére állanak. A második kötet ára 
4 forint. 

Víg órák, elbeszélések, tárczák. irta Bérezik Ár
pád. A színpad számára oly termékeny és annyi si
kert megért iró mint elbeszélő és tárczairó is a ki
válóbbak közé tartozik, de — ha nem csalódunk — 
ezekből most jelenik meg először gyűjtemény. A 
huszonegy elbeszélés, genre-kép, mely e kötetet oly 
tartalmasán tölti be, hosszabb évek irodalmi mun
kásságából van válogatva. A jellemzési erő-szabatos
ság élénk megfigyelés a drámaírót juttatja eszünkbe, 
kinek fegyelmezni kell hajlamát, hogy tömör és hű 
maradjon. Az eseményeket biztos és ügyes kéz szövi, 
s a légkör derült és vidám. Több elbeszélést a Kis-
faludy-társaság üléseiből^ szépirodalmi közlönyökből 
és folyóiratokból ismer már a közönség, de csak igy 
összegyűjtve birja voltaképen egyik jeles novellistán
kat élvezni és megbecsülni. Ára 1 frt 20. 

Thukydides görögül és magyarul, fordította és be
vezetéssel ellátta Zsoldos Benő. A tud. akadémia 
klasszika-filológiai bizottsága által megindított «Gö
rög és latin remekírók* ujabb kötete ez, mely Thuky
dides müvéből az első kötetet (606 oldal) szolgál
tatja. A klasszika-filológiával szakszerűen nem fog
lalkozó művelt magyai közönség előtt ismét egy 
nagy tanulságu mű nyilik föl, a világirodalom egyik 
legnagyobb alakjának könyve, melynek első lapja 
a tulajdonképeni történelem kezdete, mert a miszti-
czizmusból, a mondák képzeletdús világából Thuky
dides emelte ki a történetírást a tudomány magas
latára. A peloponnesi háborút irta le, melyben maga 
is részt vett mint vezér s később nagy utazásokat tett 
az események színhelyén, hogy annál pontosabban 
és hívebben írhasson. A hellén történetíró korszak
alkotó művet teremtett, mely a történetírásban az 
igazat, s valót kutatta. Örvendetes, hogy a tanulsá
gaiban oly fontos művet lelkiismeretes és magyaros 
fordításban birja közönségünk is, a kellő tájékoztató 
bevezetéssel és a szöveg vonatkozásait felvilágosító 
jegyzetekkel. Zsoldos együtt adja a könyvben az ere
deti szöveget a magyar mellett, s igy azok is használ
hatják, kik a görög nyelvben biztos kalauz segítségé
vel akarnak mélyebbre hatolni. Ára 2 frt 40 kr. 

Végül megjelent: Döntvénytár, a kúria, a buda
pesti kir. ítélő tábla és a pénzügyi közigazgatási bí
róság elvi jelentőségű határozatai; kiadja a «.Jogtu
dományi Közlöny* szerkesztősége. XVIH. kötet. 
Ara 2 frt. 

A nemzeti játékszín tör ténete . A Kisfaludy-tár-
saság által 200 drb aranynyal jutalmazott pályamű. 
Irta Bayer József. — Ez a második mű, a mely a 
magyar színészet száz évi küzdelmét, diadalát és 
sikereit tárgyazza. Az első körülbelül egy évvel 
ezelőtt látott napvilágot Vali Bélától. Mindkét mű a 
Kisfaludy-társaságtól kitűzött pályázatra készült, s 
mindkettő megjutalmaztatott. Bayer műve a kitűzött 
pályadíjjal koszorúztatott meg, Valié pedig ötszáz 
forinttal. A jutalomdijak különbsége körülbelül mér
tékadó a művek becsére nézve is. A Bayeré két vas
kos kötetben foglalkozik a magyar színészetnek az 
1790—1837-ig terjedő történetével, oly alaposan, 
világos felfogással, annyi tárgyszere
tettel snemes ambiczióval, oly részle
tes, szinte aprólékos adatokkal ren
delkezve, mint kívüle e téren senki 
a magyar irodalomban. Stílje nem 
annyira könnyed, mint világos, nem 
annyira élénk, mint komoly, a tárgy
hoz mért. 

Négy nagy részre osztja az egész 
művet. Az első részben a magyar já
tékszín legrégibb nyomait kutatja s 
a nemzeti renaissance korát^rajzolja, 
mindenütt tárgyalása keretébe véve 
politikai s irodalmi állapotaink vázlatát 
s az összetett tények sorozatából alkotva 

meg alapos felfogását. A I l i k rész a már Buda
pesten megalakult színészet vívódását öleli fel 
figyelemmel kisérve a vidéki színészek vándorlását 
és sikereit is. A Ill-ik részben Széchenyi hatásáról 
értekezik, kapcsolatban a budai színészettel 1833— 
1837-ig. S végül a IV-ik részben kiválóbb színészeink 
és színésznőink életrajzi adatait foglalja össze. Itt 
szól az idegen színészetről, a színházi censuráról s a 
szini kritikáról is. Mindenütt az az alapgondolat ve
zérli, hogy a magyar színészet nemzeti, kulturális 
missiót is teljesített a művészeten kívül. Tárgyalásá
nak központja a kezdetben lelkesen felkarolt, de ké
sőbb annál több nyomorral küzdő, csüggedni nem 
tudó magyar színészet, mely folytonos harezban áll 
az idegen, a meggyökerezett, a magyar főuraktól is 
gazdagon segélyezett német színészettel. Annyi ér
dekes adatot csoportosít Bayer e két kötetes művébe 
s oly tanulságos könyvet ád olvasói kezébe, a mely 
nemcsak az irodalom barátainak, de minden művelt 
magyarnak kellemes olvasmánya lehet. Hiszszük, 
hogy a szerző, ki az anyaggyűjtő s a feldolgozó ket
tős feladatát ily szép s nem közönséges sikerrel ol
dotta meg, méltányos ítéletben fog részesülni az 
igazságos kritikától. A magyar tud. akadémiát dicsé
ret illeti, hogy ily tetemes költségekkel járó mű ki
adására vállalkozott. — A mű Hornyánszky Viktor 
akadémiai könyvkereskedésében jelent meg s a két 
kötet ára 7 frt. 

A hó-ember, irta Sand Gtorges, az ifjúság számára 
francziából átdolgozta De Gerando Antonina. 

A hires franczia irónő egyik legélénkebb képzelet
tel alkotott müve, regényes, mesés, alkalmas lebilin
cselni a figyelmet és nemesíteni az érzést. Hogy va
lóban az ifjúság számára való olvasmány, arról a for
dító úrhölgy kezeskedik, ki a nevelés-ügynek buzgó 
terjesztője, s a leánynevelés terén maga is nagy siker
rel működik. Tollát pedig az előadás világosságában, 
szabatosságában már sok műve tette ismeretessé. E 
munka a nagyobb olvasmányok közé tartozik, egész 
terjedelmes kötet, szines nyomású képekkel. Kiadták 
a Légrády-testvérek, s ára kötve 1 frt 60 kr. 

A Lampel-féle könyvkereskedés uj könyvei 
közt a Magyar mesekönyv azzal válik ki, hogy hazai 
művész, Karlovszky Bertalan készített hozzá szines 
illusztrácziókat. A hét kép sikerült aquaréll-másolat, 
s magyaros alakokat és életet mutat. A szöveg is jól 
van válogatva, a szebb népmesékből, részben pedig 
költői müvek után dolgozva rövid elbeszéléssé. A 
diszszel kiállított könyv ára 2 frt 80 kr. Ugyané 
könyvkereskedés kiadásában megjelentek: 

Bőrharisnya, elbeszélések Coopertől, ki az ameri
kai indiánok harczait oly szívesen és vonzón dolgozta 
föl. Füredi Ignácz fordította magyarra. Hét szines 
képpel és szines kötésben ára 2 frt. Két kötet pedig 
Andersen bájos meséiből ád gazdag gyűjteményt, 
képekkel. Az egyik huszonöt kedves és erkölcsi tar
talmú mesét foglal magába, a másik «Andersen ujabb 
meséi* fordította Szép József. E költői termékek a 
felnőtteket is gyönyörködtetik. Egy kötet ára 1 frt 
40 kr. Végül Báró Manx (Münchhausen) kalandjai, 
számos képpel. A hires lovag hazudozásait Füredi 
Ignácz tanár jó uj fordí
tásban eleveníti föl. Ára 
1 frt 20 kr. 

Stampfel Károly po
zsonyi kiadó is a gyer
mekeknek és ifjúságnak 
való könyvek egész soro
zatát bocsátotta ki. 

Magvasb tartalmánál 
fogva első helyen érdemel 
említést Cook a tengerész, 
Müller Károly után fordí
totta Fésűs György, kinek 
nevével a Stampfel-féle 
kiadványok közt gyakran 
találkozunk. A hires utazó 
Cook James múlt századi 
fölfedező útjával, a déli 
oczeánnal, a világkörüli 
hajózással ismertet meg 
élvezetes modorban, s a 
szöveget 91 képismagya-
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rázza. Ára a terjedelmes és csinos kötésű könyvnek 
3 frt. — Válogatott elbeszélések és színdarabok, irta 
Kalocsa Bóza. Négy elbeszélés, két kis vígjáték a tarta
lom, az ifjúság kedélyvilágához mérve. Díszkötésben 
ára 2 frt. «A magyar ifjúság könyves házat czím alatt 
(szerkeszti Fésűs György) négy uj kötet elbeszélése
ket, ismeretterjesztő közleményeket nyújt. Ilyenek : 
Szomorú idők, történeti elbeszélés a kurucz-labancz 
világból; irta Aczél József. Az osztrák magyar észak
sarkvidéki utazás, irta Hahn Ottó. A selmeczi bányá
ban, elbeszélés Kürnberger Hedvigtől. A szent gott 
hárdi csata, történeti elbeszélés, Irta Sann János. 
Mindenikben bépek, s mindenik ellátva czímképes 
kemény kötéssel. Ára egynek 50 kr. Ezenkívül — 
szintén színes nyomású képes kötésben —• még tíz 
kötet mese és elbeszélés jelent meg. Scbmidt Kristóf 
és Hoffmann Ferencz ifjúsági iratai is szerepelnek a 
gyűjteményben. Hoffmanntól van Ötven kis mese. 
Kis elbeszélések és Ünnepi ajándék czímen apró tör
ténetek. Ára 60 kr. Schmidt elbeszéléseiből hat kö
tet való ; ára egynek 30 kr. Eredeti munka: Emma 
néni elbeszélései, 6—8 éves gyermekek számára irta 
Lőcsei Emma; ára 80 kr. — Kis gyermekeknek való 
képes könyvek a következők: Koczos Peti Könyve, 
képek és rajzok a szófogadatlan gyermekekről; ára 
50 kr. Állat-társaság, állatképek, versek ; ára 40 kr. 
Tarka könyvecske, képek a gyermek világból, ver
sekkel ; ára 70 kr. E két utóbbi képei összehajtható 
kemény táblára ragasztva Tarka társaság czím alatt 
is megjelentek, szöveg nélkül. Ára 80 kr. 

Akadémiai értekezések. Az akadémián tartott 
felolvasásokból megjelentek : Az Etymologicum mag-
num Romániáé és az összehasonlító nyelvészet jelene 
Romániában, Putnoky Miklóstól; ára 20 kr. Jelentés 
új-hellén munkákról, Télfy Iván levelező tagtól; ára 
30 kr. A mordvin nép házassági szokásai. Barna 
Ferdinánd levelező tagtól; ára 30 kr. A Sparganium 
Tourn. és Typha lourn. virág- és termés-fejlődése 
(a természettudományi társulat által a Bugát-díjjal 
jutalmazott pályamű) dr. Dietz Sándortól; nyolez 
táblarajzzal; ára 1 forint. A vérnek bakterium-ölő 
képességéről, dr. Fodor József rendes tagtól; ára 
10 kr.' 

A budai várszínházban e hó 15 ikén ováczió volt 
Nádaynak. a «Buborékok* előadása alatt. A jeles 
művész huszonöt év előtt épen Budán, az akkori 
népszínházban lépett először színpadra. A budai 
színházlátogató közönség most díszes ezüst koszorú
val tisztelte meg, melyet a színpadon három kis 
leányka adott át a művésznek. A színfalak közt pe
dig pályatársai üdvözölték. 

A népszínházban jótékony czélú előadás volt e 
hó 14-ikén. A pesti jótékony nőegylet rendezte, a 
nemzeti színház tagjainak közreműködésével. A nép
színházból Blaha Lujza asszony vett részt. Gr. Sza-
páry Gézáné buzgólkodott az előadás létrejöttén. A 
nézőtér szorongásig megtelt, s jelen volt Klotild fő
herczegnő, Koburg Fülöp herczeg és neje. Ének és 
szini előadás töltötte be az estét. 

Újdonság volt A miniszter szünideje czímű kis 
vígjáték Beniczkyné-Bajza Lenkétől. Mulattató hely
zetekben, élénk párbeszédben az van benne előadva, 
hogy a miniszter mikép törekszik titokban tartani 
nyári pihenőül választott helyét, hol a legnagyobb 
csendben akar élni pár hétig ; felesége pedig mikép 
gyűjt már előre is látogatókat. A nemzeti szinház 
tagjai: Náday, Helvey Laura, Gyenes, Csillag Teréz, 
Mihályfi, Bercsényi adták elő a vígjátékot. P. Márkus 
Emília pedig a tBokréta* czímű magánjelenetet 
adta elő kellemmel és művészettel. Majd a «Cox és 
Box* angol bohózat került színre, s Ujházy és Víz
vári kaczagtatón játszották. Az előadás megnyitójául 
az opera férfi-kara énekelte Hubert Károly "Fo
hász*-át, Vaszilievics Adél k. a. (az opera-iskola nö
vendéke) a «Traviata» egyik áriájával szerzett tap
sokat. » Blaha Lujza népdalokat énekelt, s annyira 
fölvillanyozta a közönséget, hogy a tapsoktól alig 
tudott a színpadról távozni. — A színpadon pedig 
egy kis ováczió folyt le. Épen 25 ik éve volt, hogy 
Náday először színpadra lépett, s a népszínház igaz
gatója csinos virágállványnyal és pálmával lepte meg. 
— Előadás után pedig fényes estély volt gr. Szapáry 
Géza főudvarmester szép-utezai palotájában, melyre 
a közreműködők mind hivatalosak voltak. 

A műcsarnok őszi kiállítása e hó 11 -ikén zárult 
be. A hazai festészet és szobrászat fejlődésére nézve 
oly tanulságos kiállítást nagy közönség látogatta és 
a képvásárlás is élénk volt. 

A második sorozat látogatóinak száma 16,747 s 
89 mű talált vevőre, összesen 34.023 frtnyi értékben. 
Ebből 62 magyar műtárgyért 20,995 írttal fizettek, 
27 külföldiért pedig 13,028 forinttal. Résztvettek a 
vásárlásban : a király ő felsége 7 festményért 5100 
frttal; a kormány az orsz. képtár számára 9 képet 
vett, 8120 írtért; a társulat a tagok számára e hó 
29-ikén rendezendő sorsolásra 21 műtárgyat 5355 
frttal; végül magánosok 52 tárgyat vásároltak meg 
15,44.8 frtnyi értékben. A társulati sorsolásra vá
sárolni fognak még többet is. Az igazgatóság fel

hatalmazást kért és kapott, hogy a még rendelk6-

zésre álló 1000—1200 írtért a karácsonyi kiállításon 
kisebb festményeket vásárolhasson. 

KÖZINTÉZETEK ÉS EGYLETEK. 
A magyar tud. akadémia decz. 12-iki ülését 

szaktudományi értekezések foglalták el. 
Első értekező volt Fröhlich Izor, ki az «elektrody-

namiku8 induktív differential egyenleteinek integra 
tiójáról* tartott előadást. Ugyancsak Fröhlich mu
tatta be Kövesligethi Radónak «Michelson Wladi-
mir spektral-elméletéiől* irt értekezését. Than Ká
roly a «volumetrikus normaloldatok készítéséről* 
értekezett. 

A Petőfi-társaság e hó 1 -2-iki felolvasó ülésére 
oly nagy közönség gyűlt össze, hogy mindenki szo
rongott az akadémia termében, s több nő rosszul is 
lett. Komócsi József elnökölt. 

Az ülés fő tárgyát Dóczi Lajos székfoglalója ké
pezte. Dóczi Schiller «Das Lied von der Glocke* 
czimű költeményét egészen lefordította •Harang
öntés* czímen s a gondos és sikerült fordítást mu
tatta be a közönség tapsaitól kisérve. Idősb Ábrányi 
Kornél «A magyar zene itthon és a külföldön* czím-
mel tartott felolvasást. Ábrányi azzal a fájdalmas 
észlelettel kezdi értekezését, hogy magasabb művé 
szeti értelemben ép a magyar zene részesül legkeve
sebb elismerésben Magyarországon. Minden nemzet, 
mely birt vagy bir oly szellemi kincscsel, melyet 
nemzetisége iránt érdekkel és vonzó erővel bírónak 
ismerhet, megragadja és mindenáron igyekszik azt 
felemelni. Hangversenyeken is csak alig találhatunk 
egy-egy oly számot a programmokban, a mely nem 
idegen. Arra a kérdésre, hogy mi lenne a teendő, 
Ábrányi a következőképen felel: «Minden hazai zene
intézet hazafias kötelességének ismerje, hogy egy 
nyilvános előadáson se ignorálja a magyar zeneiro
dalmat ; ugyanezt tűzze ki czélul minden hangver
senyző egylet s magyar művész és művésznő. A ma
gyar művelt családok pártolják a magyar zenei ter
mékeket; a közoktatásügyi minisztérium, az opera
ház, az országos zeneakadémia, a nemzeti zenede s 
minden műtestület és a lelkesebb maecenások tűzze
nek kj évente pályadíjakat magasabb magyar zenei 
művekre és végre a hazai zenekiadók is áldozzanak 
oly magyar zenei művek kiadására^ a melyek után, 

! ha egyszerre nem is, de idővel meghozzák a kellő 
jövedelmet.* Az értekezést tetszéssel fogadták. Végül 
László Mihály olvasott fel elbeszélést «A negyedik 
korszak* czímmel. Két agglegény életét festi, a kik 
bármiként is színlelik, hogy gyűlölik a nőket, végre 

I is házasságra kelnek. E felolvasást is tetszésnyilvá
nításokkal fogadta a közönség. 

MI UJSAG ? 
Klotild főherczegnő e hó 13-ikán meglátogatta a 

j budapesti mentő társulatot, mely szerencsétlenségek, 
| sebesülések esetén máris oly jótékony hatású intéz

ménynek bizonyult. Ha gyors orvosi segélyre, sebe
sültnek kórházba szállítására van szükség, az egye-

Í sületet telefon utján értesítik, s a mentő társulat 
I gyorsan megérkezik kocsijával, orvosával, gyógysze-
! reivel. A főherczegnő a lipótvárosi templom-téri ba-
j zárban levő helyiségben hosszasb időt töltött. And-
j rássy Aladár gróf elnök, Falk Zsigmond lovag pénz-
! tárnok, Gelléri Szabó alelnök, dr. Kresz Géza fogad

ták. A főherczegasszony mindent a lehető legnagyob 
j érdeklődéssel szemlélt meg s a telepen időzte alatt 

kétszer is volt alkalma meggyőződni arról, hogy a 
! társulat mily gyorsan tud megfelelni annak a kívá

natnak, mely segélyét óhajtja igénybevenni. Távozá-
I sakor a főherczegnő e szavakat intézte Andrássy 
1 Aladár grófhoz : "Hallom, hogy az egyesület a férje-
; met kérte fel védnökül: no, most már, hogy meg-
i győződtem, milyen nagy haszonnal jár az önök mű

ködése, magam is majd teljes szívemből rábeszélem, 
hogy teljesítse kérelmüket.* 

A német trónörökös állapotáról ismét aggasz
tók a hirek. A torokban ujabb és nagyobb daganat 
mutatkozik, mint a legutóbbi volt, s rohamosan nö
vekszik, így szóltak az e hó 14-ikéröl San-Remóból 
érkezett hirek. Dr. Mackenziet táviratban hivták 
Londonból San-Kemóba, és az orvos rögtön el is 
utazott. 

Zichy koronázási albuma. A nemzeti múzeum 
Moskovitz Lajosnak, a magyar-franczia biztosító 
részvénytársaság vezérigazgatójának adományából 
értékes "albummal gazdagodott. Moskovitz ugyanis 
birtokába jutott annak a ritka és művészi becsű al
bumnak, melyet Zichy Mihály művész hazánkfia 
n . Sándor czár 1856-ban történt megkoronáztatása 
alkalmával készített, melyet annak idején csak az 
uralkodó családok tagjainak küldtek meg. Ezt az ér-

• tékes munkát adományozta most a nemzeti mú
zeumnak. 

Házasság. Kendi-Lónán decz. 17-dikén családi 
körben ment végbe De Gerando Attila jeles irónk 

' esküvője 'leleki Irén grófkisasszouvnyal, gróf Teleki 
'• Miksáné úrnő leányával. A családi ünnepélynél jelen 
; voltak a menyasszony anyja, testvérei: Teleki Bella 

grófnő és férje gróf Teleki Arvéd, gr. Teleki Blanka 
; Emma és László, továbbá a vőlegény nővére De Ge-
; rando Antonina úrhölgy s végre Lövey Klára és 

Horvát Bertalan jószágigazgató. 

Lapunk mai számához postai utalvány van 
mellékelve, az előfizetés könnyebb teljesítése véget. 
Az előfizetés megújításánál szíveskedjenek olvasóink 
czímszalagj tikból, melyek alatt lapjaikat kapják, egyet, 
a postautalvány • szel n íny hátiilxii lapjára fölragasz 
tani s ugy küldeni be kiadóhivatalunknak. 

Előfizetési felhívás 
a «Vasárnapi Ujság•> és -'Politikai Újdonságok" 

1888. évi folyamnra. 

Lapunk a/.on t. előfizetőit, kiknek előfizetési-
deczernber végével lejárt, fölkérjük az előfizeté-
mielőbbi megújítására, nehogy a lap küldésében 
fennakadás álljon be. 

Előfizetési föltételek. 
egfa iifn felérte iVn 

\ Csupán a Vasárnapi Ujság-, frt 8.—frt4.—frt 2 — 
A Világkrónikával együtt « 10.— « 5.— . 2.50 

A Vasárnapi Ujság és ( 
Politikai Újdonságok | • • 12— « 6-— . 3 . -
A Világkrónikával együtt « 14.— « 7.— « 3.50 

| Ősapán a Politikai Újdonságok « 6.— • 3. • i .so 
A Világkrónikával együtt « 8,— « 4 . _ . 2.— 
A *Va&ámapi Uj»ágt a legjelesebb hazai 

irókat és művészeket számítjailolíotótársai közé, s e 
mellett a külföldi irodalom feltűnőbb termékeit is 
megismerteti közönségével. Eredeti elbeszéléseket, 
nagyobbrészt illusztrálva közöl Jókai Mórtól, Mik
száth Kálmántól, Baksay Sándortól, Gyarmathy 
Zsigánétól, P . Szathmáry Károlytól, Szomaházy 
Istvántól, Kazár Emiltől, Tors Kálmántól stb. A 
külföldiek közül különösen az ujabb angol irodalom 
legjavából kiválogatott s képekkel élénkített regé
nyeket és elbeszéléseket közöl, úgyszintén orosz ere
detiből fordított elbeszéléseket és életképeket, vala
mint Verne Gyulának, a «Vasárnapi Ujság* közön
sége előtt is oly kedvelt franczia Írónak legújabb 
regényeit, — igy mindjárt az év elején az «Egy 
sorsjegy* cziműt — minden számban egy-két képpel. 

A •Vasárnapi Ujság* ujabban «A'oi munka á 
divat* czimű uj rovattal 8 jelentékenyen bővített 
tartalommal jelen meg. 

A • Politikai Újdonságok*-hoz «Magyar Gazda* 
czím alatt két hetenként megjelenő gazdasági lap van 
csatolva, s ezenelül rendkívüli mellékletekkel is 
bővítve a lapnfeddig is hetenként másfél s minden 
második héten két nagy ivre terjedő tartla, mely a 
Politikai Újdonságokat ez ideig is a legnagyobb és 
legtartalmasabb politikai hetilappá tette.' 

Mind a két lapnak kiegészítőjéül szolgál a « Világ
krónika* czímű képes heti közlöny, mely hetenként 
egy íven s számos képpel illusztrálva jelen meg. 

T. előfizetőink szíveskedjenek az előfizetés megújításá
nál, vagya tVilágkrónika* megrendelésénél czimszalagjukból 
egy példányt a posta-utalványra ragasztva beküldeni, s min
den reklamácziot és egyéb a szétküldésre vonatkozó közle-

; menyeket a kiadó hivatalhoz küldeni. 

A Vasárnapi l'jság és Politikai Ijdnnságok 
kiadó-hivatala (Budapest, egyetem-uteza 4. sz. 

A legczélszerűbb karácsonyi ajándékok 10 krtól 
100 frtig; optikai és díszműárukban Hatschek Bélá
nál a Zsibárus és Váczi utcza sarkán. 

Mai számunkban megjelent Kertész hirdetésére 
vonatkozólag, ajánljuk az esetleges levélbeli rendelést 
nem utolsó napra halasztani, mert Kertésznél a ka
rácsony előtti napokban, mint tapasztaltuk, túlsók 
dolog van. 

HALÁLOZÁSOK. 
LTTEBÁTT ÖDÖN, a munkácsi kerület képviselője, 

az országgyűlés megnyílta óta már a harmadik ha
lottja a képviselőháznak. Az élte javában levő, 38 
éves férfiú, párbajnak esett áldozatul, melyet Pásztély 
Jenő fővárosi ügyvéddel pisztolyra vívott a Csepel
szigetén. A golyó gyomrába hatolt, s a sebesült két 



nap i nagy szenvedés u tán , e hó 12-ikén halt meg, 
özvegyet és három kis árvát hagyván maga után, 
kiknek keserve szemrehányás a társadalom ellen, 
melynek felfogása annyi véres áldozatot kivan «a 
becsület mezején». Li te rá ty eszes, becsületes, mun
kaszerető férfiú volt. Mint gyakorló ügyvéd működöt t 
a fővárosban; 1881-ben pedig szülőmegyéjében, Be-
regben a kászonyi kerület képviselőül választotta, 
legutóbb pedig a munkácsi kerület. A házban tagja 
volt az igazságügyi bizottságnak is. Gyászos halála 
minden körben mély részvétet keltett, s a végtisztes
ségre a közélet és a képviselőház tagjai közül sokan 
jelentek meg a vöröskereszt-egylet budai kórházában, 
hova a sebesültet ápolás végett szállították. Munkács 
városa küldöttség által képviseltette magát. Szász 
Károly ref. püspök mélyen megindító beszédet mon
dot t a koporsó fölött. A holttestet Váczra, onnan 
Penczre szállították a családi sírboltba. 

Elhunytak még a közelebbi napokban : Magyarbéli 
VÖRÖS JÓZSEF, kir. tanácsos, a magyar kir. központi 
ál lampénztár igazgatója, élte 66-ik évében, hosszas 
szenvedés után, Budapesten. — KAPUSZTYÁK IGNÁCZ, 
gyomkányi esperes és alsó-tápi plébános, 58 éves. — 
KEMBNYFFY PÁL, köz- és váltóügyed, az alsó baranya
bácsi reform, egyházmegye tanácsbirája, megye
bizottsági tag, volt cs. és kir. kormánybiztos, élete 
65-ik évében. — Kaáli NAGY D É N E S , unitárius egy
házmegyei gondnok. Maros-Tordamegye közigazg. 
és törvh. biz. tagja, élete 47-ik évében, Maros -"Vásár-
helytt . — PITTNER GÁSPÁR, nyűg. bányatisztviselő, 
Kolozsvár köztiszteletű polgára, Lönhard t Ferencz 
erdélyi kath. püspök nagybátyja, 63 éves, Kolozsvárit. 
— BIEGER KÁROY, birtokos és gyártulajdonos, 60 éves, 
Temesvári t . — GYŐRY FERENCZ, taní tó Debreczen-
ben, 71 éves korában. — HARASZTHY TAMÁS, nyűg. 
kir. tisztviselő, 75 éve-', Ungvárott . — KÖCZIÁN P Á L , 
nyugalmazott uradalmi tiszttartó, élete 73-ik évé
ben, Szombathelyen. — Dr. NENDTVICH P Á L , fiatal 
orvos, dr. Nendtvich Károly érdemes tudósunk fia, 26 
éves, Budapesten. — Báró NEÜSTAEDTER KÁROLY, 
nyűg. huszárszázados, 46 éve3, Szobotisten. — H A U -
SBR MIKSA, a pozsonyi születésű jeles hegedűművész, 
ki diadalokat aratva utazta be a félvilágot, 66 éves, 
Bécsben; ugyano t t : H Ü G E L E D E , a «Vorstadt-Zei
t u n g ' főszerkesztője. Hügel Ottó nagyváradi könyv
kereskedő bátyja, 72 éves. — KNEZITS JÁNOS, városi 
rendőrbiztos, 68 éves. Székesfehérvárit. — Ifj. N É 
METH JÁNOS, pestvidéki törvényszéki biró, Németh 
János kir. táblai tanácselnök fia, 35 éves, Budapes
ten. — F E K E T E JÁNOS, nyűg. fegyházigazgató, 59 
éves, Ersekujvártt . — BÖHM FARKAS, török-szt-mik-
lósi polgár, 80 éves. 

SALACZ GYULÁNÉ, szül. Keller Ilona. Aradváros 
polgármesterének neje, kiváló miveltségű hölgy, 35 
é v e s . — Ozv. CZOBOR KÁBÓLYNÉ, szül. Ravasz Krisz
t ina, 70 éves, Budapesten. — Özv. SZENTPÁLY M I -
EÁLYNÉ, szül. gencsi Balog Jul iánná, K^nigsgnadon, 
69 éves. — Id. AIGNER JÓZSEFNÉ, szül, Gödi Katalin, 
71 éves, Szegeden. — SZENTPÉTERY JOZEFA, fiatal 

taní tónő. Hevesen. — Özv. KORÉNY FERENCZNÉ, szül. 
Konrád Honoráta , 56 éves, Miskolczon. — R É D L J O -
ZEFIN, Rédl Gábor 16 éves, leánya Debreczenben. — 
BrNDERNi, szül. Zaleczky Mária, ezredes özvegye, 72 
éves, Pozsonyban ; ugyanott MÁSZNYINÉ, szül. Berg 
Karolina, orvos özvegye, 69 éves. — Ozv. CULMANN 
KÁROLYNÉ, szül. Csépányi Terézia, 58 éves, Aradon. 





A TEÓNÖEÖKÖSNÉ ÉS KÖRNYEZETE. 
A keresetlen egyszerűség, a derült kedély és 

a bizalmas családiasság benyomását teszi a 
szemlélőre az a kép, melyet olvasóinknak ez al
kalommal bemutatunk. Azt binné az ember, egy 

csoport bájos testvért, rokont lát maga előtt, a 
kiknek egy vidám pillanatban eszükbe jutott, 
hogy úgy a mint vannak, levétetik magukat az 
egymás kedveért. 

Valóban, ez is a kép története. Stefánia fő-
herczegasszony néhány hetet töltvén Franzens-

badban, azoknak a hölgyeknek, kik szerencsések 
voltak közelebbi társaságában időzhetni, azt az 
ajánlatot tévé, üljenek a fényképiró gépe elé s 
vétessék le magukat az együtt töltött kellemes 
órák emlékéül. 

Egészen improvizált kép tehát, mely igen 

STEFÁNIA FŐHERCZEGASSZONY É S KÖRNYEZETE. Fénykép utta. 




